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Priekšvārds
Augstākās tiesas pamatfunkcija ir tiesas spriešana apelācijas un kasācijas 
instancē, otra, ne mazāk nozīmīga funkcija ir vienotas tiesu prakses veidošana 
valstī. Augstākās tiesas Senāta nolēmumi ir teorētiskā bāze, uz kuras pamata 
attīstās Latvijas tiesu prakse un juridiskā doma, tādēļ īpaši nozīmīga ir to 
publiskošana. 
Kopš 2006.gada Senāta judikatūra pieejama Tiesu informatīvās sistēmas 
(TIS) ietvaros, daļa Senāta nolēmumu ar judikatūras nozīmi publicēta 
Augstākās tiesas mājaslapā. Taču nolēmumu pieejamība internetā un 
elektroniskās datubāzēs nemazina tiesas nolēmumu apkopojumu nozīmi 
drukātā veidā Senāta nolēmumu krājumos. Iesaistot šajā darbā senatorus un 
citus juristus, publicēšanai nolēmumu krājumos tiek atlasīti visbūtiskākie 
Senāta nolēmumi, kas sniedz ieskatu tiesu prakses attīstībā visās tiesību 
jomās. Nolēmumi tiek sistematizēti, tiem izstrādātas judikatūras tēzes, 
krājumi papildināti ar dažādiem rādītājiem un atsaucēm, padarot tos 
juridiski nozīmīgākus.
Turklāt Senāta nolēmumu krājumu izdošana ir vissenākā Senāta sprie-
dumu un lēmumu publiskošanas tradīcija, kas turpina pirmskara Latvijas 
Senāta praksi, kad Latvijas Senāta spriedumi tika publicēti žurnāla 
“Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” speciālā pielikumā. Senāta nolēmumu 
krājumi ir arī vēstures liecība Latvijas juridiskās domas un prakses atziņām 
un attīstībai. 
Sešpadsmit gadus – kopš Senāta izveidošanas atjaunotajā Latvijas Republikas 
Augstākajā tiesā 1995.gadā – Augstākā tiesa ir turpinājusi nolēmumu 
krājumu izdošanas tradīciju. 1996.–2008.gadā tika izdots katra Senāta 
departamenta ikgadējais nolēmumu krājums, kopš 2009.gada – apvienotais 
krājums. 
Pirmie Senāta nolēmumu krājumi tika izdoti sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu 
mācību centru, vēlāk to izdevējs bija Tiesu namu aģentūra. 2011.gada Senāta 
nolēmumu krājums, pateicoties Tieslietu ministrijas atbalstam, izdots 
sadarbībā ar VSIA “Latvijas Vēstnesis”. 
2011.gada nolēmumu krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Senāta 
departamentu – Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta 
un Administratīvo lietu departamenta – 2011.gada juridiski nozīmīgākie 
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nolēmumi. Katram departamentam atlasīti 40 nolēmumi, kas sniedz ieskatu 
ne tikai katrā tiesību nozarē, bet arī Senāta darbā kopumā. Nolēmumi ir 
sistematizēti, tiem izstrādātas judikatūras tēzes, katra Senāta departamenta 
nodaļa papildināta ar dažādiem rādītājiem un atsaucēm, kas krājuma 
lietotājiem varētu būt īpaši vērtīgi.
Visos krājumā publicētajos Senāta departamentu nolēmumos ietvertās tiesas 
atziņas ir judikatūra, kas izmantojama kā tiesību palīgavots. 

Ivars Bičkovičs,
Augstākās tiesas priekšsēdētājs
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Preface
The main function of the Supreme Court is adjudication at the appellate 
and cassation instances; its other function no less important function is 
the development of uniform national case law. Rulings of the Senate of the 
Supreme Court provide a theoretical base for the development of the Latvian 
case law and legal thought. It is therefore especially important to publish the 
rulings.
Since the year 2006 the Senate judicature is available within the Court 
Information System (CIS), and part of the Senate rulings with importance 
for judicature have been published on the Supreme Court web site www.
at.gov.lv. The availability of the rulings on the Internet and in electronic 
databases does not however diminish the significance of the court rulings 
compiled in the printed Collections of the Senate rulings. With the senators 
and other lawyers involved in this work, the most important Senate rulings 
are selected for publication in the Collections of rulings and provide 
insight into the development of case law in all areas of law. The rulings are 
systemised, judicature theses of the rulings are added and the collections are 
supplemented with different indexes and references, thus creating additional 
legal value.
Furthermore, publication of the Collections of the Senate rulings is the oldest 
tradition of publicising the Senate judgments and decisions that continues the 
pre-war Latvian Senate practice of publishing the Latvian Senate judgments 
in a special supplement of the magazine Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. The 
collections of the Senate rulings are also historical evidence of the findings 
and advancement of the Latvian legal thought and practice.
For sixteen years – since the establishing of the Senate in the renewed 
Supreme Court of the Republic of Latvia in 1995 – the Supreme Court has 
continued the tradition of publishing the Collections of rulings. Over the 
period from 1996 to 2008, the annual collection of rulings was published 
for each department of the Senate, while consolidated collections have been 
published from the year 2009.
The first Collections of the Senate rulings were published in cooperation 
with the Latvian Judge Training Centre, the Courthouse Agency becoming 
the publisher later. In 2011, with support from the Ministry of Justice, the 
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Collection of the Senate rulings is published in cooperation with the State 
Limited Liability Company Latvijas Vēstnesis.
The 2011 Collection of rulings comprises a selection of the legally most 
important rulings of 2011 by all departments of the Supreme Court Senate – 
the Department of Civil Cases, the Department of Criminal Cases and the 
Department of Administrative Cases. Forty rulings were selected from each 
department to provide insight not only into each area of law, but also in the 
work of the Senate in general. Rulings have been systemised and judicature 
theses have been worked out thereof, the chapter of each Senate department 
is supplemented with different indexes and references that might be of special 
value for the users of the collection.
The court findings contained in all rulings of the Senate departments 
published in the collection are judicature that should be used as supporting 
source of law.

Ivars Bičkovičs,
Chief Justice of the Supreme Court
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Senāta Administratīvo lietu departamenta 
nolēmumu daļas anotācija

1. Krājumā ietverti 40 Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi, 
kas iedalīti trīs nodaļās:
1) spriedumi lietās par Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldību lēmumiem 
nodokļu administrēšanas jautājumos;
2) nolēmumi lietās par citu iestāžu lēmumiem un faktisko rīcību;
3) nolēmumi par pieteikuma vai lietas pakļautību izskatīšanai administratīvā 
procesa kārtībā un personas subjektīvajām tiesībām iesniegt pieteikumu 
tiesā.
2. Šajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, krājumā ietverts lielāks skaits spriedumu 
nodokļu administrēšanas jautājumos. Spriedumi atlasīti, domājot par pausto 
atziņu aktualitāti. Ietverti gan spriedumi par pievienotās vērtības nodokļa 
priekšnodokļa atskaitīšanas jautājumiem, kuros joprojām, neraugoties uz 
lielo tiesā jau izskatīto šāda veida lietu skaitu, parādās jauni aspekti, gan 
nekustamā īpašuma nodokļa, gan iedzīvotāju un uzņēmumu ienākuma 
nodokļa aprēķināšanas un piemērošanas jautājumiem. Vairumā krājumā 
ietverto spriedumu nodokļu administrēšanas jautājumos skarti iepriekš 
tiesu praksē salīdzinoši maz aplūkoti aspekti, tāpēc paustās tēzes, cerams, 
būs ieguldījums juridiskās domas attīstībā.
Tā attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas 
tiesībām spriedumā lietā Nr.SKA-9/2011 analizētas nodokļa maksātāja 
tiesības atskaitīt priekšnodokli par izdevumiem saimnieciskās darbības 
izbeigšanai. Eiropas Savienības tiesību kontekstā Senāts spriedumā lietā 
Nr.SKA-447/2011 skaidrojis ārvalsts komersanta tiesības atprasīt savas 
likvidētās filiāles Latvijā nodokļu pārmaksu. Secinot, ka filiāle ir komersanta 
sastāvdaļa, nevis atsevišķa persona, Senāts šādas tiesības atzinis. Krājumā 
ievietots arī Senāta spriedums lietā Nr.SKA-151/2011, kurā analizēta nodokļu 
aprēķināšana saistībā ar zādzības radīto preču iztrūkumu.
Attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas jautājumiem 
izteiktas gan tēzes par personas pienākumu pierādīt deklarēto skaidras 
naudas uzkrājumu esamību un izcelsmi (lieta Nr.SKA-15/2011), gan 
analizēta bērnu uzturam iztērēto izdevumu aprēķināšana bērna vecākiem 
(lieta Nr.SKA-21/2011). Spriedumā lietā Nr.SKA-171/2011 Senāts secinājis, 
ka dāvinājums atlīdzības nozīmē nav pielīdzināms īpašuma pārdošanai 
likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kontekstā. 
Senāts arī analizējis, kāda atbildība paredzēta par pārkāpumiem iedzīvotāju 
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ienākuma nodokļa maksāšanā (lieta Nr.SKA-107). Senāts atzinis, ka nodokļa 
soda naudu nevar aprēķināt par laiku pirms tās tiesību normas spēkā stāšanās, 
kas paredz nokavējuma naudas aprēķināšanu.
Vairāki šā gada krājumā ietvertie spriedumi attiecas uz nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanas jautājumiem. Senāts analizējis gan nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu (lieta 
Nr.SKA-50/2011), gan skaidrojis, ka minēto nodokli var aprēķināt vienīgi 
par dabā eksistējošu objektu (lieta Nr.SKA-423/2011). Spriedumā lietā 
Nr.SKA-490/2011 Senāts secinājis, ka, nosakot nekustamā īpašuma 
kopīpašnieka maksājamo nekustamā īpašuma nodokli, ņemams vērā, kādam 
mērķim konkrētais kopīpašnieks izmanto tā atsevišķajā lietošanā esošo 
kopīpašuma daļu.
3. 2.nodaļā apkopota gandrīz puse no krājumā ietvertajiem Senāta 
Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem – 16 spriedumi un viens 
lēmums pagaidu tiesas aizsardzības jautājumā. Šajā nodaļā ietverti nolēmumi 
par ļoti dažādiem jautājumiem, kuriem grūti rast apkopojošu elementu.
Spriedumā pēdējā no lietām, kura saglabājusies no laika, kad Senāta kom-
petencē vēl bija skatīt administratīvo pārkāpumu lietas (lieta Nr.SKA-2/2011), 
Senāts atzinis, ka Latvija var neatzīt Latvijai piederīgai personai citā valstī 
izdotu transportlīdzekļa vadītāja apliecību. Spriedumā lietā Nr.SKA-17/2011 
Senāts vērtējis konkurences tiesību aspektus saistībā ar dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu. Spriedums lietā Nr.SKA-47/2011 skar būvniecības 
tiesību jautājumu par zemesgabala aprobežojuma – sarkano līniju – saturu un 
energoapgādes uzņēmumu tiesībām izvietot tajās energoapgādes objektus.
Spriedumā lietā Nr.SKA-49/2011 Senāts izskaidrojis, ka daudzdzīvokļu 
mājai nav obligāti jāsastāv no vismaz diviem dzīvokļiem. Ir pietiekami, 
ja tajā papildus vismaz vienam dzīvoklim atrodas neapdzīvojamas telpas 
vai mākslinieka darbnīca. Spriedumā lietā Nr.SKA-65/2011 Senāts 
aplūkojis vairākus administratīvā procesa tiesību jautājumus, kas saistīti ar 
administratīvā akta atcelšanas prasījumu. Spriedums lietā Nr.SKA-106/2011 
pieņemts jautājumā par ilgstoši uz ceļa atstāta transportlīdzekļa piespiedu 
pārvietošanu. Spriedumā aplūkoti šādas pārvietošanas priekšnoteikumi, 
kā arī paustas vispārīga rakstura tēzes par ceļa kā publiskas lietas lietošanas 
tiesībām.
Skaidrību pamatjautājumos par juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšanu 
administratīvajā procesā var sniegt spriedums lietā Nr.SKA-155/2011. 
Savukārt vairāki ar komercreģistra vešanu saistīti jautājumi skaidroti sprie-
dumā lietā Nr.SKA-210/2011. Spriedumā lietā Nr.SKA-230/2011 Se nāts 
atzinis, ka patērētāja tiesību aizsardzības līmenis līzinga līguma gadījumā 
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nevar būt zemāks nekā citos gadījumos. Spriedumā lietā Nr.SKA-311/2011 
vērtēta politiskās partijas atbildība par trešo personu veiktu priekšvēlēšanu 
kampaņas finansēšanu, ja šīs trešās personas ir saistītas ar politisko partiju.
Vairākos spriedumos risināts jautājums par tiesībām saņemt informāciju 
vai atbildi uz iesniegumu. Tā spriedumā lietā Nr.SKA-254/2011 Senāts 
analizējis personas tiesības piekļūt informācijai, kas ir iestāžu rīcībā, 
norādot, ka katrs informācijas pieprasījums un informācijas nepieciešamība 
vērtējama individuāli un iedziļinoties apstākļos, nevis formāli. Spriedumā 
lietā Nr.SKA-421/2011 Senāts atzinis sabiedrības tiesības saņemt informāciju 
specifiski par Latvijas Bankas kā atvasinātas publisko tiesību juridiskās 
personas amatpersonu atlīdzību. Vienlaikus Senāts spriedumā lietā 
Nr.SKA-976/2011 nav atzinis personas tiesības prasīt amatpersonas viedokli 
par kādu jautājumu. Savukārt spriedumā lietā Nr.SKA-290/2011 Senāts 
atzinis, ka bērna vecākiem ne visos gadījumos ir tiesības saņemt iestāžu 
rīcībā esošo informāciju, kas skar viņu bērnu. Proti, bērna privātā dzīve 
respektējama arī attiecībās ar vecākiem. 
Attiecībā uz valsts dienestu krājumā ievietots spriedums lietā 
Nr.SKA-489/2011, kurā Senāts risinājis jautājumu par karavīra atvaļināšanas 
tiesiskā pamata noteikšanu gadījumā, kurā konkurē vairāki potenciālie 
atvaļināšanas pamati. Tāpat saistībā ar valsts dienesta jautājumiem taisīts 
Senāta spriedums lietā Nr.SKA-708/2011. Minētajā spriedumā ietvertas 
vairākas vispārīga rakstura atziņas par tiesību normu interpretācijas metožu 
piemērošanu.
Krājumā ievietotajā lēmumā lietā Nr.SKA-955/2011 Senāts, balstoties uz 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, izteicis atziņu, kas nav acīmredzama 
bez iedziļināšanās tiesiskajā regulējumā. Proti, kā norādījis Senāts, Lauku 
atbalsta dienesta lēmums par atbalsta summas atmaksāšanu uzskatāms par 
sankciju jeb sodoša rakstura maksājumu.
4. Tā kā no apstākļa, ka administratīvā tiesvedība ir nodalīta no civilprocesa, 
neizbēgami izriet strīdi par lietu izskatīšanas pakļautību viena vai otra 
procesa kārtībā, arī šā gada krājumā atvēlēta vieta nolēmumiem par lietas 
pakļautību izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā. Tāpat 3.nodaļā 
ietverti nolēmumi ar to cieši saistītajā jautājumā par personas subjektīvajām 
tiesībām vērsties tiesā.
Lēmumā lietā Nr.SKA-32/2011 Senāts aplūkojis pašvaldības kā zemes 
īpašnieces un būvniecību kontrolējošā publisko tiesību subjekta divējādo 
dabu. Senāts norādījis, ka lietas par pašvaldības piekrišanu vai nepiekrišanu 
būvniecības iecerei izskatāmība administratīvā procesa kārtībā atkarīga no 
tā, kurā statusā pašvaldība darbojusies.

Anotācija
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Lēmums lietā Nr.SKA-146/2011 skar konkurences tiesību jomu. Tajā Senāts 
vērtējis tirgus dalībnieka tiesības pārsūdzēt citam tirgus dalībniekam dotu 
apvienošanās atļauju. Balstoties uz Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, 
Senāts norādījis, ka šādu atļauju var pārsūdzēt vienīgi persona, kuru tā skar 
tieši un individuāli. Turklāt Senāts skaidrojis jēdzienu “tieši” un “individuāli” 
saturu. 
Lēmumā lietā Nr.SKA-221/2011 Senāts atzinis, ka administratīvā procesa 
kārtībā ir skatāma lieta par informācijas sniegšanu vai atbildi uz iesniegumu 
saistībā ar valsts komercdarbību. Savukārt lēmumā lietā Nr.SKA-629/2011 
Senāts analizējis Administratīvā procesa likumā regulēto uzziņas institūtu. 
Senāts secinājis, ka uzziņas sniegšana ir faktiskās rīcības sevišķs veids. 
Turklāt, kā atzinis Senāts, tiesības prasīt uzziņu attiecas tikai uz nākotnē 
iespējamu situāciju, bet ne jau uzsāktu administratīvo procesu.
Lēmumā lietā Nr.SKA-482/2011 Senāts analizējis, kādās formās iespējams 
veikt komercdarbību Rīgas Brīvostas teritorijā, un secinājis, ka atļauja veikt 
licencētu komercdarbību Rīgas Brīvostā tiek sniegta publisko tiesību jomā 
publisko tiesību līguma formā. Savukārt ar spriedumu lietā Nr.SKA-558/2011 
Senāts mainījis savu judikatūru, atzīstot, ka persona nevar tiesas ceļā prasīt 
izlīguma noslēgšanu nodokļu strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Minētajā 
lēmumā Senāts norādījis, ka pieteikumu par publisko tiesību līguma 
noslēgšanu persona var iesniegt vienīgi, ja tiesību normās ir noteikts iestādes 
pienākums slēgt šādu līgumu.
Kā būtiskas vērtējamas Senāta lēmumā lietā Nr.SKA-782/2011 paustās at-
zi ņas, ka valsts atbildība par tiesas radīto kaitējumu vērtējama civilprocesa 
kārtībā. Tas saskan ar Senāta Civillietu departamenta pausto 2010.gada 
24.novembra spriedumā lietā Nr.SKC-233/2010. Savukārt lēmumā lietā 
Nr.SKA-941/2011 Senāts apstiprinājis atziņu, ka, pārsūdzot būvatļaujas 
pagarinājumu, nevar iebilst pret būvatļauju kopumā. Lēmumā lietā 
Nr.SKA-24/2011 Senāts attīstījis tālāk jau nostiprināto judikatūru, ka 
pasūtītājam nav tiesību pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus, 
apstiprinot minētās tēzes attiecināmību arī uz pasūtītāju – sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju, kuram ir privāto tiesību juridiskās personas statuss. 
Spriedumā lietā Nr.SKA-23/2011 Senāts analizējis, kādos gadījumos dzīvokļa 
īpašnieks var vērsties tiesā savu kā patērētāja tiesību aizsardzībai.
Diskusijas juristu vidū izraisījis Senāta lēmums lietā Nr.SKA-957/2011, 
kurā Senāts pievienojies Administratīvās apgabaltiesas lēmumam, ka ceļa 
uzturēšana tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā. Nozīmīga ir 
arī Senāta lēmumā lietā Nr.SKA-937/2011 paustā atziņa, ka iestādes atteikums 
nodibināt tiesiskās attiecības tikai tad ir administratīvais akts, ja kāda tiesību 
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norma vispār paredz attiecīgo tiesisko attiecību nodibināšanas iespēju. 
Atbilstoši minētajai tēzei, tēlaini izsakoties, atteikums piešķirt uzturēšanās 
atļauju uz Mēness nav administratīvais akts, jo nav likuma, kas paredzētu 
šādas uzturēšanās atļaujas piešķiršanas iespēju.

Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamenta senatora palīgs

Mg.iur. Agris Dreimanis
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Annotation for the Chapter of Rulings  
of the Senate Department  
of Administrative Cases

1. The collection comprises 40 rulings of the Department of Administrative 
Cases of the Senate, divided into three sections:
1) Judgments in cases regarding decisions of the State Revenue Service and 
local governments in tax administration issues;
2) Rulings in other cases related to decisions and actual conduct of 
authorities;
3) Rulings regarding whether applications or cases are subject to being 
reviewed under administrative procedure and a person’s subjective right to 
file an application with the court.
2. This year, in comparison with the previous year, the collection contains 
a larger number of judgments in tax administration matters. Judgments 
were selected with consideration of the topicality of the findings presented 
therein. There are judgments regarding issues of deduction of the input value 
added tax where new aspects arise, regardless of the considerable number 
of such cases already reviewed by the court, as well as judgments regarding 
real estate tax and personal and corporate income tax calculation and 
application. The majority of judgments included in the collection with respect 
to tax administration issues regard aspects that have not been extensively 
considered in case law before, therefore it is hoped that the theses presented 
thereof will contribute to the development of legal thought.
Thus, with regard to the right of deducting the input value added tax, the 
taxpayer’s right to deduct input tax on costs of winding up a business was 
analysed in case No. SKA-9/2011. Within the context of the law of the 
European Union, the Senate explained the right of a foreign business company 
to claim refunding of tax overpaid by its liquidated Latvian branch in case 
No. SKA-447/2011. The Senate recognised such right, having established that 
the branch is a part of the business company rather than an individual entity. 
The collection also contains the Senate judgment in case No. SKA-151/2011 
analysing calculation of tax in relation to loss due to stolen goods.
With respect to personal income tax calculation issues, theses were presented 
both regarding a person’s obligation to prove the existence and origin of the 
declared cash savings (case No. SKA-15/2011), and calculation of costs of 
sustaining children for the parents was analysed (case No. SKA-21/2011). 
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In the judgment in case No. SKA-171/2011 the Senate concluded that a 
donation with the meaning of remuneration cannot be compared to the 
sale of property in the context of application of the provisions of the Law 
On Personal Income Tax. The Senate also analysed the liability prescribed 
for violations of the personal income tax payment (case No. SKA-107). 
Furthermore, the Senate found that a tax fine may not be calculated for the 
period before the coming into force of the legal provision that prescribes 
calculation of the default interest.
A number of judgments included in this year’s collection refer to the issues of 
real estate tax calculation. The Senate analysed the application of restrictions 
to the increasing of the real estate tax amount (case No. SKA-50/2011) 
and explained that the above tax may be only calculated on an object that 
physically exists in situ (case No. SKA-423/2011). In the judgment in case 
No. SKA-490/2011 the Senate concluded that, when the real estate tax payable 
by a joint owner of real estate is calculated, it should be considered for what 
purpose the particular joint owner uses the part of the joint property under 
his individual use.
3. Section 2 comprises almost half the rulings of the Department of 
Administrative Cases of the Senate – 16 judgments and one decision 
regarding temporary judicial protection. This section contains rulings on a 
variety of issues for which one unifying element is difficult to name.
In the judgment for the last of the cases that had remained from the times 
administrative offence cases were within the competence of the Senate 
(case No. SKA-2/2011), the Senate found that Latvia is authorised to not 
recognise a driving licence issued to a person whose country of origin is 
Latvia. In the judgment in case No. SKA-17/2011 the Senate assessed aspects 
of competition law in relation to abuse of a dominant position. The judgment 
in case No. SKA-47/2011 is related to the issue of construction law regarding 
the content of restrictions for a parcel of land – the red lines – and the right 
of power supply companies to place the power supply objects therein.
In the judgment in case No. SKA-49/2011 the Senate explained that it is 
not compulsory for a multi-apartment building to consist of at least two 
apartments. It is sufficient if, in addition to at least one apartment, the building 
also comprises non-residential premises or an artist’s studio. In the judgment 
in case No. SKA-65/2011 the Senate reviewed several issues of administrative 
procedure law related to a claim of annulment of an administrative deed. 
The judgment in case No. SKA-106/2011 was rendered with respect to forced 
movement of a motor vehicle that had been left on the road for a long period 
of time. The judgment viewed the preconditions for such movement and 
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presented theses of general nature regarding the right of use of the road as a 
public object.
The judgment in case No. SKA-155/2011 may provide clarification in respect 
of principal issues of compensation of legal assistance costs in administrative 
proceedings. A number of issues related to the administering of the commercial 
register were explained in the judgment in case No. SKA-210/2011. In the 
judgment in case No. SKA-230/2011 the Senate found that the level of 
consumer rights protection regarding a leasing agreement may not be lower 
than in other cases. The judgment in case No. SKA-311/2011 assessed liability 
of a political party for financing of a pre-election campaign by third parties in 
the event of such third parties being related to the political party.
Several judgments regarded the issue of the right to receive information or 
a reply to an application. Thus, in the judgment in case No. SKA-254/2011 
the Senate analysed a person’s right to access information at the disposal of 
authorities, indicating that each request for information and the need for 
information should be individually assessed with thorough consideration of 
circumstances and not just as a formality. In the judgment in case No. SKA-
421/2011 the Senate recognised the right of the public to receive information 
specifically regarding the salaries of the officials of the Bank of Latvia as a 
derived legal person under public law. At the same time, in the judgment 
in case No. SKA-976/2011, the Senate did not recognise a persons right to 
request an official’s opinion regarding a certain issue. But in the judgment in 
case No. SKA-290/2011 the Senate found that the parents of a child are not 
always entitled to receive the information related to their child at the disposal 
of authorities. Namely, the child’s private life should also be respected in his 
or her relations with the parents.
In relation to the public service, the collection included the judgment in 
case No. SKA-489/2011 in which the Senate considered the legal basis for 
the dismissal of a soldier in the case where a number of potential reasons 
for dismissal compete. Also, the judgment of the Senate in case No. SKA-
708/2011 is related to public service. This judgment contains a number 
of findings of general character with respect to application of methods of 
interpretation of legal provisions.
In the judgment in case No. SKA-955/2011 the Senate presented a finding 
that is not apparent without in-depth analysis of legal regulation and is 
based on the judicature of the European Court of Justice. Namely, the Senate 
indicated that the decision of the Rural Support Service on the repayment of 
the amount of the support should be considered as a sanction (a payment of 
penalising nature).
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4. The fact that administrative proceedings are separated from civil 
proceedings inevitably leads to disputes of the procedure within the 
jurisdiction of which the particular case would be, therefore the collection 
of this year provides a place for rulings regarding subjecting cases to the 
administrative procedure. Section 3 also contains rulings on the issue of the 
subjective right of a person to refer to the court that is closely connected 
with the previous issue.
In the decision in case No. SKA-32/2011 the Senate reviewed the dual nature 
of the local self-government as the owner of land and the construction-
controlling public law subject. The Senate indicated that the review of a case 
of the local self-government’s agreement or disagreement to the construction 
concept under administrative procedure depends on the status in which the 
local government acted.
The decision in case No. SKA-146/2011 is related to the area of competition 
law. In the decision the Senate assessed the right of a market participant to 
appeal a merger permit issued to another market participant. The Senate 
indicated on the basis of the judicature of the European Court of Justice that 
such permit may only be appealed by the person directly and individually 
concerned by such permit. Moreover, the Senate provided explanation of the 
concepts of “directly” and “individually”.
In the decision in case No. SKA-221/2011 the Senate found that the case 
of provision of information or a reply to an application related to state 
business activities should be reviewed under administrative procedure. But 
in the decision in case No. SKA-629/2011 the Senate analysed the institute 
of statement regulated by the Administrative Procedure Law. The Senate 
concluded that issuing a statement is a particular type of actual conduct. 
Furthermore, the Senate found that the right to request a statement refers 
exclusively to a probable future situation and not to an administrative 
procedure that has already commenced.
In the decision No. SKA-482/2011 the Senate analysed the permitted forms 
of business activities in the territory of Freeport of Riga and concluded that 
the permit to perform licensed business activities in Freeport of Riga is issued 
within the area of public law, in the form of a public contract. By its judgment 
in case No. SKA-558/2011 the Senate changed its judicature, finding that a 
person may not require entering into an amicable settlement in court in a 
tax dispute with the State Revenue Service. In the above decision the Senate 
indicated that a person may only file an application for entering into a public 
contract if regulatory enactments stipulate the authority’s obligation to enter 
into such contract. 
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The Senate findings presented in the decision in case No. SKA-782/2011 of 
that the liability of the State for damage caused by the court should be reviewed 
under civil procedure should be assessed as important. It corresponds to the 
opinion expressed by the Senate’s Department of Civil Cases in the judgment 
of 24 November 2010 in case No. SKC-233/2010. In the decision in case 
No. SKA-941/2011 the Senate confirmed the finding that, by appealing 
extension of a construction permit, the construction permit in general 
may not be objected to. In the decision in case No. SKA-24/2011 the Senate 
further developed the already established judicature of that a contracting 
authority may not appeal the decisions of the Procurement Monitoring 
Bureau, confirming the applicability of the above thesis for the customer – a 
public utility provider with the status of a private legal person under private 
law. In the judgment in case No. SKA-23/2011 the Senate analysed the cases 
when an apartment owner may refer to the court for the protection of his or 
her consumer rights.
A discussion was brought about between lawyers by the Senate decision in 
case No. SKA-957/2011 where the Senate agreed with the decision of the 
Administrative Regional Court of that maintenance of a road in good technical 
order is not an action under public law. An important finding of the Senate 
was expressed in the decision in case No. SKA-937/2011, stating that a refusal 
by an authority to establish legal relations only becomes an administrative act 
on the condition there is a regulatory enactment that provides for the option 
of establishing the respective legal relation. To put it figuratively, according 
to the above thesis, a refusal to grant a residence permit on the Moon is not 
an administrative act because there is no regulatory enactment that would 
provide for the option of granting such residence permit.

Senator’s assistant for the Department  
of Administrative Cases of the Supreme Court Senate

Mg.iur. Agris Dreimanis
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1. Spriedumi lietās par Valsts ieņēmumu  
 dienesta un pašvaldību lēmumiem  
 nodokļu administrēšanas jautājumos
Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumu  
par izdevumiem saimnieciskās darbības izbeigšanai

Ja nodokļu maksātājs nodod aktīvus un vairs neveic darījumus pēc tam, kad 
ir izmantojis šim nolūkam sniegtos pakalpojumus, šo pakalpojumu izmaksas 
ir jāuzskata par viņa uzņēmuma neatņemamu saimnieciskās darbības daļu 
pirms nodošanas un jāatzīst viņa tiesības uz nodokļa atskaitījumu. Tādējādi 
izdevumi, kas rodas attiecīgās darbības likvidācijas periodā, var tikt uzskatīti 
par daļu no saimnieciskās darbības. Lai tos par tādiem tiešām uzskatītu, 
nepieciešama tieša un tūlītēja saikne starp noteiktu sākotnējo darījumu un 
vienu vai vairākiem vēlākiem darījumiem vai darījumiem, kas dod tiesības uz 
nodokļa atskaitījumu (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).

Rīgā 2011.gada 21.martā  Lieta Nr.A42451307
SKA-9/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
kopsēdes priekšsēdētāja senatore  V.Krūmiņa,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste,
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne,
piedaloties pieteicējas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Selga” 

pārstāvim A.K.,
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts 

ieņēmumu dienesta pārstāvim Imantam Lubānam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “Selga” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 
2007.gada 12.februāra lēmuma Nr.19/5631 atcelšanu, sakarā ar SIA “Selga” 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 12.februāra 
spriedumu.
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Aprakstošā daļa
[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējas nodokļu auditu. Audita 

rezultātā pieteicējai tika aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis 46 292,10 
lati un soda nauda tādā pašā apmērā, jo pieteicēja nepamatoti bija atskaitījusi 
priekšnodokli par darījumiem ar SIA “Ais Lata” un SIA “Bimbergs”. 
Administratīvo procesu iestādē noslēdza Valsts ieņēmumu dienesta 2007.
gada 12.februāra lēmums Nr.19/5631.

[2] Administratīvā rajona tiesa ar 2008.gada 23.decembra spriedumu 
noraidīja pieteicējas pieteikumu par minētā Valsts ieņēmumu dienesta 
lēmuma atcelšanu, spriedumu pamatojot ar tālāk minētajiem argumentiem.

[2.1] No likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta pirmās daļas 
1.punkta izriet, ka viens no priekšnodokļa atskaitīšanas priekšnoteikumiem 
ir tas, ka preces piegādājusi nodokļa rēķinā norādītā persona.

[2.2] 2003.gada novembrī noformētas preču pavadzīmes-rēķini par to, 
ka SIA “Ais Lata” piegādājusi pieteicējai kārbas un sojas eļļu. Rēķinus SIA 
“Ais Lata” vārdā parakstījusi L.J. Vienīgā tolaik paraksttiesīgā SIA “Ais Lata” 
amatpersona O.P. Valsts ieņēmumu dienestam paskaidrojis, ka L.J. nepazīst 
un nav pilnvarojis, kā arī nav pārdevis preču pavadzīmēs-rēķinos norādītās 
preces.

Pieteicējai bija pienākums pārliecināties, vai darījuma partneri pārstāv 
pilnvarots pārstāvis. Tā kā L.J. nebija tiesīga parakstīties SIA “Ais Lata” vārdā, 
viņas parakstītās preču pavadzīmes-rēķini nevar tikt attiecinātas uz SIA “Ais 
Lata”. Pieteicēja nevar atskaitīt priekšnodokli par preču piegādes darījumiem, 
jo preces nav saņemtas no rēķinā norādītās personas.

[2.3] Izrakstīto preču pavadzīmju-rēķinu veidlapas SIA “Ais Lata” Valsts 
ieņēmumu dienestā izsniegtas gadu pirms attiecīgo darījumu slēgšanas, tādēļ 
apstāklis, ka tās izsniegtas pieteicējas darījumu partnerim, nepierāda, ka tās 
izlietojusi pilnvarotā persona.

[2.4] Nevar piekrist pieteicējas apgalvojumam, ka SIA “Ais Lata” 
paskaidrojumi ir pretrunīgi, proti, no vienas puses, uzņēmums esot strādājis, 
sniedzis atskaites, saņēmis pavadzīmes un atskaitījies par to izlietojumu, bet, no 
otras puses, tā amatpersona paziņo, ka par visām šīm darbībām neko nezina un 
neviens nav pilnvarots veikt šīs darbības. SIA “Ais Lata” amatpersona sniegusi 
paskaidrojumus par laiku no 2003.gada novembra līdz 2004.gada 17.jūnijam, 
kas ietver darījumus ar pieteicēju (no 2003.gada 7.novembra līdz 2003.gada 
24.novembrim). Kā paskaidrojusi amatpersona, tika formēti dokumenti, lai 
iegādātos sabiedrību, bet, kad noskaidroja, ka grāmatvedības dokumenti nav 
kārtībā, tad darījums tika anulēts. Līdz ar to nav saskatāmas pretrunas SIA 
“Ais Lata” amatpersonas paskaidrojumos, tieši pretēji, paskaidrojumi norāda 
uz nepilnībām sabiedrības saimnieciskajā darbībā.
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[2.5] Par SIA “Bimbergs” sniegtajiem pakalpojumiem 2004.gada 
2.decembrī starp pieteicēju un SIA “Bimbergs” tika noslēgts uzņēmuma 
līgums, kura pielikumā norādīti veicamie darbi. No minētā pielikuma 
redzams, ka veicamie darbi ir saistīti ar dažādu apkures, ūdens apgādes, 
santehnikas, kanalizācijas sistēmu un citu tamlīdzīgu sistēmu demontāžu, 
starpsienu, jumta klājuma demontāžu, flīžu, grīdas segumu nojaukšanu un 
būvgružu izvešanu. No minētā neizriet, ka SIA “Bimbergs” būtu demontējis 
ražošanas iekārtas.

Par ražošanas iekārtu un ar to saistīto palīgiekārtu pārdošanu pieteicēja 
2005.gada 12.aprīlī ir noslēgusi līgumu ar Lietuvas komersantu “Ižas ir Ko”. 
Minētā līguma 1.pielikumā kā pārdodamās preces ir norādītas iekārtas, 
kas nav minētas ar SIA “Bimbergs” noslēgtajā pakalpojuma līgumā. Līdz 
ar to nav saskatāma saistība starp demontāžas darbiem un pārdotajām 
precēm.

[2.6] No lietas materiāliem izriet, ka pieteicēja ir pārdevusi nekustamo 
īpašumu – zemi, ēkas un būves 2005.gada 15.februārī un 2005.gada 
16.februārī SIA “Selga Lait” un 2005.gada 4.maijā L.S. Pirms darījuma 
slēgšanas ar SIA “Selga Lait” pieteicēja 2005.gada 2.janvārī noslēdza ar SIA 
“Selga Lait” cerību līgumu, kurā norādīts, ka pārdevējs pārdos nekustamo 
īpašumu pircējam ar nosacījumu, ka pārdevējs būs atbrīvojis nekustamo 
īpašumu no iekārtām, sistēmām un tīkliem, kā arī būs veicis teritorijas 
sakārtošanu, izvedis atkritumus, kokmateriālus, metāllūžņus un citus 
priekšmetus no nekustamā īpašuma teritorijas. SIA “Bimbergs” sniegtie 
demontāžas pakalpojumi ir tieši saistīti ar nekustamā īpašuma sakārtošanu 
pārdošanai, nevis ar ražošanas iekārtu demontāžu, jo ar ražošanu bija 
saistītas citas iekārtas, kas norādītas 2005.gada 12.aprīļa līgumā ar Lietuvas 
komersantu “Ižas ir Ko”.

Tā kā saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 
pirmās daļas 23.punktu ar pievienotās vērtības nodokli neapliek nekustamā 
īpašuma, arī zemes, pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma 
pirmo pārdošanu, tad SIA “Bimbergs” sniegtie pakalpojumi nav izmantoti ar 
pievienotās vērtības nodokli apliekama darījuma nodrošināšanai.

[2.7] Pareizs ir pieteicējas viedoklis, ka ražošanas iekārtu uzstādīšana un 
demontāža parasti ir attiecināma uz ražošanas procesa nodrošināšanu. Tomēr 
konkrētajā gadījumā SIA “Bimbergs” veiktie demontāžas darbi nenorāda uz 
to, ka tie ir saistīti ar tādu tālāku darījumu nodrošināšanu, kas ir apliekami ar 
pievienotās vērtības nodokli.

[2.8] Atzīstams, ka pieteicējas darījumā ar SIA “Bimbergs” nav izpildīts 
viens no likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta pirmās daļas 
1.punktā norādītajiem priekšnodokļa atskaitījuma priekšnoteikumiem, 
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proti, saņemtais pakalpojums nav izmantots, lai nodrošinātu ar pievienotās 
vērtības nodokli apliekamus darījumus.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicējas apelācijas sūdzību, Adminis tra-
tīvā apgabaltiesa ar 2010.gada 12.februāra spriedumu noraidīja pieteikumu. 
Apgabaltiesa pievienojās rajona tiesas sprieduma pamatojumam.

[4] Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu. Kasācijas sūdzība pamatota ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[4.1] Pieteicēja ir izpildījusi visus likumā “Par nodokļiem un nodevām” 
un likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktos pienākumus – 
pārliecinājusies, ka darījumu partneris ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un 
Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, 
ka nodokļu rēķini atbilst likuma prasībām, ka preču pavadzīmes-rēķini 
izsniegti konkrētajam darījuma partnerim.

[4.2] Tā kā darījumi ir faktiski notikuši, tad pretēju secinājumu tiesa 
varēja izdarīt tikai, nenovērtējot visus lietā esošos pierādījumus. Savukārt 
visu lietā esošo pierādījumu nenovērtēšana ir Administratīvā procesa likuma 
154.panta pirmās daļas pārkāpums.

Pretēji tiesas secinājumiem atzīstams, ka Valsts ieņēmumu dienesta 
datubāzē iekļautā informācija par preču pavadzīmju-rēķinu izsniegšanu SIA 
“Ais Lata” un šo pavadzīmju-rēķinu izmantošanu darījumu nodrošināšanai 
pierāda, ka ir reāli notikuši ar attiecīgajām preču pavadzīmēm-rēķiniem 
apliecinātie darījumi starp pieteicēju un SIA “Ais Lata”.

Turklāt tiesa nav vērtējusi, ka nepastāv strīds par apstākli, ka no SIA 
“Ais Lata” iegādātās preces pieteicēja ir reāli saņēmusi un izmantojusi zivju 
konservu ražošanā.

Tāpat tiesa nav vērtējusi lietā esošo informāciju, ka SIA “Ais Lata” ir 
iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā atskaites, kuras pierāda, ka minētā 
sabiedrība ir veikusi reālu komercdarbību. Šis apstāklis apliecina, ka nav 
patiesi SIA “Ais Lata” amatpersonas paskaidrojumi par pretējo.

[4.3] Tiesas secinājumi ir pretrunā Eiropas Savienības Tiesas 
nolēmumiem.

No Eiropas Savienības Tiesas 2006.gada 21.februāra sprieduma lietā 
C-255/02 un 2006.gada 12.janvāra sprieduma apvienotajā lietā C-354/03, 
C-355/03 un C-484/03 izriet, ka apliekamās personas tiesības atskaitīt 
priekšnodokli neiespaido apstāklis, ka preces piegādājusi cita persona, nevis 
nodokļa rēķinā norādītā, ja vien nav konstatēta pašas apliekamās personas 
ļaunprātīga rīcība.

Lietā nav pierādījumu par pieteicējas ļaunprātīgu rīcību. Līdz ar to 
pieteicējai nevar liegt priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības.
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[4.4] Attiecībā uz darījumu ar SIA “Bimbergs” tiesa nepamatoti secinājusi, 
ka šīs sabiedrības sniegtie pakalpojumi nav izmantoti pieteicējas apliekamo 
darījumu nodrošināšanai.

Lai sagatavotu nekustamo īpašumu un ražošanas iekārtas pārdošanai, 
pieteicējai bija pienākums demontēt ražošanas iekārtas un atbrīvot 
teritoriju.

Turklāt iepriekš pieteicēja pārdotajā īpašumā ar demontētajām iekārtām 
ražoja zivju konservus un pusfabrikātus. Tādējādi gan iekārtas, gan īpašums 
tika izmantots saimnieciskajā darbībā.

Tiesa nepamatoti piešķīrusi nozīmi faktam, ka nekustamais īpašums 
un iekārtas pārdotas pirms pakalpojuma sniegšanas. Atbilstoši likuma “Par 
pievienotās vērtības nodokli” 10.panta pirmās daļas 1.punktam nav nozīmes, 
ka pakalpojumu sniegšana notika citā periodā nekā pārdošana.

Turklāt pienākums samaksāt pievienotās vērtības nodokli bija SIA 
“Bimbergs”. Pieteicējai uzrēķināts tas pats nodoklis, kā arī soda nauda 
nodokļa apmērā. Līdz ar to nodoklis par darījumu nepamatoti iekasēts 
trīskāršā apmērā.

[5] Valsts ieņēmumu dienests rakstveida paskaidrojumos norādījis, ka 
pieteicējas kasācijas sūdzība nav pamatota.

[6] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību. Valsts 
ieņēmumu dienesta pārstāvis neatzina kasācijas sūdzību.

Motīvu daļa
[7] Attiecībā uz darījumu ar SIA “Bimbergs” tiesa atzinusi, ka pieteicēja 

nebija tiesīga atskaitīt priekšnodokli, jo pakalpojums, kuru pieteicēja 
saņēmusi no SIA “Bimbergs”, nodrošināja ar pievienotās vērtības nodokli 
neapliekamu darījumu. Proti, šis pakalpojums bija vērsts uz nekustamā 
īpašuma sagatavošanu pārdošanai. Savukārt nekustamā īpašuma pārdošana 
saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 
23.punktu nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izvērtējot soda naudas samērīgumu, tiesa arī atzinusi, ka šajā darījumā ir 
saskatāma pieteicējas apzināta darbība, kas vērsta uz nodokļu samazināšanu. 
Tiesa atzina, ka nekustamais īpašums tika atsavināts sabiedrībai “Selga Lait”, 
kura ir saistīta ar pieteicēju. Tādēļ, tiesas ieskatā, pastāv liela ticamība, ka 
darījumi saistībā ar īpašuma pārdošanu un sakārtošanu ir vērtējami kā viena 
īpašnieka mantas sadale dažādos tam pieņemamos risinājumos. Šādā situācijā 
tiesa saskatīja, ka nekāda saimnieciskā darbība nebija plānota un līdz ar to 
pieteicējai nebija pamata darījumus atspoguļot kā tādus, kas nepieciešami 
turpmāko ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai. 
Šādos apstākļos tiesa atzina, ka pieteicēja uzrādījusi nepareizu informāciju 
par savām tiesībām iegūt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu. 
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No tiesas sprieduma motivācijas ir secināms, ka tiesa nepareizi 
interpretējusi tiesību normas, kas noteic priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības 
par darījumiem, kas nodrošina citus apliekamus darījumus.

[8] Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 1.panta 9.punkta “a” 
apakšpunkts noteic, ka priekšnodoklis ir pievienotās vērtības nodokļa 
summa, kas norādīta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajai personai 
izrakstītajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm vai 
saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Šā likuma 10.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka tikai Valsts ieņēmumu 
dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā 
priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt no citām 
apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa 
summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu 
nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri 
būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē.

Secināms, ka priekšnodoklis ir atskaitāms no budžetā maksājamās 
(samaksātās) nodokļa summas par tādiem darījumiem, kas nodrošina citus 
personas ar nodokli apliekamus darījumus. 

[9] Eiropas Savienības Tiesa vairākkārt ir norādījusi, ka tiesības atskaitīt 
priekšnodokli veido pievienotās vērtības nodokļa sistēmas neatņemamu 
daļu, ko principā nevar ierobežot. Priekšnodokļa atskaitījuma sistēmas 
mērķis ir pilnībā atvieglot uzņēmējam visas saimnieciskās darbības laikā ar 
maksājamo vai samaksāto pievienotās vērtības nodokli uzlikto nastu. Kopējā 
pievienotās vērtības nodokļa sistēma, apliekot ar nodokļiem saimniecisko 
darbību, nodrošina pilnīgu neitralitāti, neatkarīgi no šīs saimnieciskās 
darbības mērķiem vai rezultātiem, ar nosacījumu, ka minētā saimnieciskā 
darbība kā tāda principā ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (sk., 
piemēram, Eiropas Savienības Tiesas 2005.gada 3.marta sprieduma lietā 
C-32/03 25.punktu, 2005.gada 26.maija sprieduma lietā C-465/03 33., 
34.punktu).  

Saimnieciskā darbība pievienotās vērtības nodokļa sistēmas izpratnē 
nesastāv no vienas darbības, bet tā var sastāvēt no secīgu darbību kopuma 
(sk. Eiropas Savienības Tiesas 1985.gada 14.februāra sprieduma lietā C-268/83 
22.punktu, 2005.gada 3.marta sprieduma lietā C-32/03 20., 21.punktu).

Lai pievienotās vērtības nodoklis būtu atskaitāms, iepriekš veiktajiem 
darījumiem jābūt tieši un to veikšanas brīdī saistītiem ar nākotnes 
darījumiem, kas dod tiesības izdarīt atskaitījumu. Tādējādi tiesības atskaitīt 
pievienotās vērtības nodokli, kas samaksāts par iepriekš iegādātām precēm 
vai pakalpojumiem, paredz, ka to iegādes izdevumi veido daļu no tādu 
darījumu cenas, par kuriem nākotnē jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, 
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kas dod tiesības veikt atskaitījumu (sk., piemēram, Eiropas Savienības Tiesas 
2005.gada 26.maija sprieduma lietā C-465/03 35.punktu). 

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tostarp apstākli, ka pievienotās 
vērtības nodokļa objekts ir pievienotā vērtība (izmaksas, kas palielina preces 
vai pakalpojuma iepriekšējo vērtību), kā arī pievienotās vērtības nodokļa 
neitralitātes principu (pievienotās vērtības nodokli reāli maksā tikai galējais 
patērētājs, bet saimnieciskās darbības veikšanas procesā saimnieciskās 
darbības veicēju reāli tas neskar), ir atzīstams, ka priekšnodoklis ir atskaitāms, 
ja tas ir apliekama darījuma nodrošināšanai nepieciešamo izmaksu sastāvdaļa, 
savukārt šīs izmaksas varētu tikt iekļautas attiecīgo preču vai pakalpojumu 
pārdošanas cenā. Tādējādi būtiskais kritērijs priekšnodokļa atskaitīšanai 
ir tieša un tūlītēja saikne starp saņemto pakalpojumu (iegādāto preci) un 
apliekamo darījumu jeb starp atskaitāmo priekšnodokli un samaksāto 
(samaksājamo) nodokli. 

No minētā secināms, ka parasti saikne priekšnodokļa atskaitīšanai pastāv 
starp agrāko darījumu un darījumiem, kas tam seko. Proti, agrākā darījuma 
izmaksas var veidot vēlāko darījumu cenu. Tomēr, ievērojot pievienotās 
vērtības nodokļa kopējo sistēmu, kā to norādījusi Eiropas Savienības Tiesa, 
jēdziens tieša un tūlītēja saikne nav definējams vispārīgi, bet tās konstatējums 
ir atkarīgs no konkrētiem apstākļiem (sk. 2000.gada 8.jūnija sprieduma lietā 
C-98/98 25.punktu). Eiropas Savienības Tiesa atzinusi, ka saistība var tikt 
konstatēta arī tikai ar nodomu attiecīgus darījumus veikt nākotnē, kā arī ar 
iepriekš veiktiem darījumiem (sk., piemēram, Eiropas Savienības Tiesas 2005.
gada 3.marta sprieduma lietā C-32/03 22.-35.punktu).

Ja nodokļu maksātājs nodod aktīvus un vairs neveic darījumus pēc tam, 
kad ir izmantojis šim nolūkam sniegtos pakalpojumus, šo pakalpojumu 
izmaksas ir jāuzskata par viņa uzņēmuma neatņemamu saimnieciskās 
darbības daļu pirms nodošanas, un jāatzīst viņa tiesības uz nodokļa 
atskaitījumu. Jebkuras citas interpretācijas rezultātā tiktu patvaļīgi nošķirti 
izdevumi, kas radās pirms saimnieciskās darbības veikšanas un tās veikšanas 
laikā, no vienas puses, un izdevumi, kas radušies tās izbeigšanas nolūkā, no 
otras puses (sk. Eiropas Savienības Tiesas 2005.gada 3.marta sprieduma lietā 
C-32/03 23.punktu). No minētā ir secināms, ka izdevumi, kas rodas attiecīgās 
darbības likvidācijas periodā, var tikt uzskatīti par daļu no saimnieciskās 
darbības. Lai tos par tādiem tiešām uzskatītu, nepieciešama tieša un tūlītēja 
saikne starp noteiktu sākotnējo darījumu un vienu vai vairākiem vēlākiem 
darījumiem vai darījumiem, kas dod tiesības uz nodokļa atskaitījumu. 
Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumu šādā situācijā jāatzīst tiktāl, cik to 
izmantošana nerada krāpšanu vai ļaunprātīgu situācijas izmantošanu (sk. 
turpat, 24., 26., 31.punktu).     
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[10] Izskatāmajā lietā no apgabaltiesas sprieduma izriet, ka nekustamais 
īpašums, kura sakārtošana (apliekams darījums) un vēlāk pārdošana 
(neapliekams darījums) tika veikta, ir zivju apstrādes komplekss. No lietas 
secināms, ka šajā īpašumā saimnieciskās darbības ietvaros tika veikta preču, 
tas ir, zivju konservu un pusfabrikātu ražošana. Savukārt pēc īpašuma 
pārdošanas pieteicēja zivju pārstrādes cehā saimniecisko darbību vairs 
neveica.

Ievērojot minēto, pieteicējas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības 
atzīšanai nepieciešams vērtēt, vai starp īpašuma sakārtošanas pakalpojumu 
saimnieciskās darbības noslēgumā nav konstatējama saikne ar citiem 
apliekamiem darījumiem pieteicējas pirms tam veiktās saimnieciskās darbības 
ietvaros. Citiem vārdiem, vai attiecīgā pakalpojuma izmaksas neizriet no 
pieteicējas saimnieciskās darbības (sal.: Senāta 2006.gada 19.septembra 
sprieduma lietā Nr.SKA-332/2006 11.punkts).

Tiesa nepamatoti ir aprobežojusies ar vērtējumu par attiecīgā pakalpojuma 
izmaksu saistību vienīgi ar nekustamā īpašuma pārdošanas darījumu un 
apstākli, ka pēc šā pakalpojuma saņemšanas pieteicēja saimniecisko darbību 
vairs neveica. Tādēļ apgabaltiesas spriedums daļā par darījumu ar sabiedrību 
“Bimbergs” nav tiesisks. Vienlaikus Senāts, kā iepriekš jau minēts, norāda, 
ka priekšnodokļa atskaitījuma tiesība ir ierobežojama, ja persona to izmanto 
krāpšanas vai situācijas ļaunprātīgas izmantošanas nolūkā. Šajā sakarībā 
tiesai jāpārbauda un jānovērtē viss iestādes administratīvā akta pamatojums, 
tostarp attiecībā uz pakalpojuma saņemšanu. 

[11] Spriedums daļā par pieteicējas darījumiem ar SIA “Ais Lata” 
neatbilst Administratīvā procesa likuma 154.panta pirmajai daļai un 247.
panta pirmajai daļai, kas attiecīgi noteic, ka tiesa novērtē pierādījumus pēc 
savas iekšējās pārliecības, kas pamatojas uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi 
pārbaudītiem pierādījumiem, kā arī vadoties no tiesiskās apziņas, kas 
balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un taisnības principiem; tiesa 
spriedumu pamato ar apstākļiem, kuri nodibināti ar pierādījumiem lietā vai 
kurus saskaņā ar šā likuma 153.pantu nav nepieciešams pierādīt.   

[12] Tiesa atzinusi, ka pieteicējas darījums par kārbu un sojas eļļas 
pirkumu 2003.gada novembrī nav noticis ar rēķinā norādīto personu. 
Savukārt, izvērtējot soda naudas samērību, tiesa atzinusi, ka pašas pieteicējas 
rīcība nav vērtējama kā godprātīga, jo pieteicēja jau dokumentu parakstīšanas 
brīdī ar sabiedrību “Ais Lata” apzinājās (vai tai bija jāapzinās), ka dokumenti 
neatspoguļo patieso darījuma būtību. Visbeidzot, tiesa no minētā izdarījusi 
secinājumu, ka pieteicēja apzināti slēgusi fiktīvus darījumus. 

No tiesas sprieduma izriet, ka SIA “Ais Lata” bijusi reģistrēta Uzņēmumu 
reģistrā, ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, sniegusi 
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atskaites par darījumiem, nodarbinājusi personas un sniegusi par tām 
atskaites, strīdus rēķini izrakstīti uz Valsts ieņēmumu dienestā izsniegtajām 
preču-pavadzīmju rēķinu veidlapām. Savukārt tās rīkotājdirektors, kurš 
tāds bijis attiecīgo darījumu noslēgšanas laikā, Valsts ieņēmumu dienestam 
paskaidrojis, ka darījumus ar pieteicēju nav veicis un personu, kura sabiedrības 
“Ais Lata” vārdā izrakstījusi rēķinu, nepazīst. Tiesa, tā kā darījumu vērtība, 
tās ieskatā, bijusi ievērojama, atzinusi, ka pieteicējai, iegādājoties preces, bija 
pienākums pārliecināties, vai darījuma partnera vārdā rīkojas pilnvarota 
persona. Tiesa arī norādījusi, ka SIA “Ais Lata” rīkotājdirektora paskaidrojums 
norāda uz nepilnībām šīs sabiedrības saimnieciskajā darbībā. 

No minētajiem tiesas apsvērumiem ir redzams, ka tiesa secinājumu 
par to, ka pieteicēja preces nav saņēmusi no rēķinā norādītās personas, ka 
arī pati nav rīkojusies godprātīgi, izdarījusi uz divu apstākļu pamata, proti, 
darījuma partnera amatpersona paskaidrojumā noliegusi šo darījumu, 
turklāt pieteicējai bijis pienākums pārliecināties par darījuma partnera 
pilnvarotajām personām. 

Senāts vispirms norāda, ka tiesību normas nenoteic pienākumu pārbaudīt 
personas, kura slēgusi darījumu, pilnvaras. Tādēļ šāds apstāklis pats par sevi 
nevar raksturot personas rīcības tiesiskumu. Līdz ar to tiesas secinājumi par 
nenotikušo darījumu un pieteicējas negodprātīgo rīcību ir balstīti vienīgi 
uz darījuma partnera paskaidrojumā sniegtajām ziņām. Ņemot vērā lietā 
esošās citas ziņas par pieteicējas darījuma partneres saimniecisko darbību 
pirms strīdus darījumiem, tiesa nav izpildījusi pienākumu novērtēt visus 
lietas apstākļus. Tiesai šādā gadījumā vajadzēja apsvērt arī jautājumu 
par papildu pierādījumu iegūšanu (piemēram, paskaidrojumu sniegušās 
personas nopratināšanu tiesas sēdē par apstākļiem, kādos viņš kļuvis par 
attiecīgās sabiedrības amatpersonu, pieteicējas amatpersonu nopratināšanu 
par attiecīgā darījuma noslēgšanas un preces saņemšanas apstākļiem, 
pieteicējas saimniecisko darbību attiecīgajā periodā u.tml.). Tā kā tiesa nav 
izpildījusi pienākumu vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudīt pierādījumus 
un secinājumus spriedumā nav pamatojusi ar apstākļiem, kuri nodibināti ar 
šādi pārbaudītiem pierādījumiem, spriedums daļā par pieteicējas darījumiem 
ar sabiedrību “Ais Lata” nav atzīstams par tiesisku.

[13] Ievērojot minēto, apgabaltiesas spriedums ir atceļams un lieta 
nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. Tādēļ Senāts nevērtē 
pārējos kasācijas sūdzības argumentus.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments
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n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 12.februāra spriedumu 

un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Personas pienākums pierādīt un sniegt  
ticamus izskaidrojumus par skaidras naudas uzkrājumu 
auditējamā periodā

1. Personai, norādot papildu deklarācijā skaidras naudas uzkrājumus, ir jāspēj 
saprātīgi un ticami pamatot un pierādīt to izcelsmi, lai Valsts ieņēmumu 
dienests varētu izpildīt savas likumā paredzētās tiesības un pienākumus 
kontrolēt nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību (likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 38.pants).
2. Ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav ziņu par atbilstoša apjoma 
ienākumiem, tad ir saprotams, ka nodokļu maksātājam ir jābūt tam, kas 
pierāda, kādi ir ienākumi, kuri šādus izdevumus padara iespējamus. Ja nodokļu 
maksātājs nepierāda, kādi ir bijuši viņa ienākumi un ka par tiem ienākuma 
nodoklis auditējamā periodā nav jāmaksā, var pieņemt, ka izdevumi segti no 
tādiem līdzekļiem, par kuriem bija jāmaksā, bet par kuriem nav samaksāts 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
38.pants).
3. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pierādījis izdevumus, tad secīgi nodokļu 
maksātājam ir jāpierāda atbilstoši ienākumi. Nedz nodokļu administrācija, 
nedz tiesa, neesot ticamiem pierādījumiem par nodokļu maksātāja ienākumiem, 
nevar pieņemt, ka tie ir bijuši tādi, par kuriem nodokļi nav jāmaksā (likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 38.pants). 
4. Valsts ieņēmumu dienests deklarācijā norādīto datu ticamību un pareizību 
pārbauda, izmantojot visus tiesību normās noteiktos pierādīšanas līdzekļus, 
tostarp pieprasot nodokļu maksātājam iesniegt dokumentus vai citus 
pierādījumus un sniegt paskaidrojumus (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 21.panta 1.punkts).
5. Novērtējot nodokļu maksātāja paskaidrojumus, Valsts ieņēmumu dienestam 
ir jāizvērtē to ticamība kopsakarā ar citiem tiešiem vai netiešiem pierādījumiem. 
Nodokļu maksātājam jāspēj sniegt ticami izskaidrojumi par skaidras naudas 
uzkrājumiem (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pants).
6. Valsts ieņēmumu dienests, ņemot vērā tā rīcībā esošo informāciju un 
situācijas analīzi, uzkrājumus atzīst, ja uzkrājumu iespējamība ir ticama, vai 
neatzīst, ja uzkrājumu iespējamība nav ticama. Savukārt tiesa šajā gadījumā 
pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta novērtējuma pareizību (likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 21.panta 1.punkts).



A-28

LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Rīgā 2011.gada 12.aprīlī  Lieta Nr.A42577006
SKA–15/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore  V.Krūmiņa,
senatore     V.Kakste,
senatore     I.Skultāne,
piedaloties pieteicēja J.G. pārstāvjiem B.M un J.M. un 
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts 

ieņēmumu dienesta pārstāvei Sanitai Zviedrei,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pama-

tojoties uz J.G. pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 
2006.gada 7.novembra lēmuma Nr.19/29183 atcelšanu daļā par papildu 
samaksai noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 4439,13 un soda naudu 
Ls 4439,13, sakarā ar J.G. kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
2010.gada 11.janvāra spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Valsts ieņēmumu dienests 2006.gadā veica pieteicēja J.G. iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa auditu par 2003. un 2004.gadu. Audita rezultātā Valsts 
ieņēmumu dienesta Zemgales reģionālās iestādes Nodokļu kontroles 
pārvaldes Audita daļas priekšniece nolēma pieteicējam papildus aprēķināt 
iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 9939,13 un soda naudu Ls 9939,13.

Izskatījusi pieteicēja apstrīdēšanas iesniegumu, Valsts ieņēmumu 
dienesta Zemgales reģionālā iestāde ar 2006.gada 8.augusta lēmumu atstāja 
negrozītu apstrīdēto lēmumu.

Izskatījis pieteicēja apstrīdēšanas iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienesta 
ģenerāldirektors ar 2006.gada 7.novembra lēmumu atcēla apstrīdēto lēmumu 
daļā par papildus aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 5500 un soda 
naudu Ls 5500, atstājot negrozītu apstrīdēto lēmumu pārējā daļā.

[2] Pieteicējs vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot 
atcelt iepriekš minēto Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu 
daļā par papildus aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 4439,13 un 
soda naudu Ls 4439,13.

Administratīvā rajona tiesa pieteikumu noraidīja. Spriedums citstarp 
pamatots ar tālāk norādītajiem argumentiem.

[2.1] Lietā ir strīds par to, vai iestāde pamatoti atteikusies atzīt pieteicēja 
skaidras naudas uzkrājumus Ls 200 000, ko pieteicējs 2002.gadā esot saņēmis 
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no savas mātes. Sakarā ar minētā uzkrājuma neatzīšanu pieteicēja izdevumi 
pārsniedz ienākumus, un minētais uzkrājums ir pamats uzrēķinam.

[2.2] Skaidras naudas līdzekļu uzkrājumi Ls 200 000 atzīstami par 
nepierādītiem. 

[2.2.1] Būtiski ir noskaidrot to, vai pieteicējs šos naudas līdzekļus no savas 
mātes varēja saņemt un ir saņēmis, bet veidam, kā naudas nodošana īstenota, 
ir sekundāra nozīme, jo lietā nav iesniegti darījumu apliecinoši dokumenti.

Saskaņā ar Civillikuma 1474.pantu dāvinājums var tikt noslēgts arī 
mutiski. Tomēr šajā gadījumā, pastāvot šaubām par darījuma faktu, tieši 
pieteicējs ir tā persona, kuram darījums jāpierāda.

Pieteicēja paskaidrojumi ir nepārliecinoši un pretrunīgi, kā arī netiek 
apstiprināti ar citiem pierādījumiem. Pieteicējs iestādē nav iesniedzis 
pierādījumus ne par vienošanās noslēgšanu, ne šāda darījuma esību 
starp pieteicēju un viņa māti. Tāpat lietā nav pierādījumu arī par naudas 
saņemšanas faktu. 

[2.2.2] Pieteicējs iestādei norādījis, ka naudu saņēmis 2002.gadā, taču 
pieteicēja iesniegtajās gada ienākumu deklarācijās par 2002.gadu naudas 
līdzekļi Ls 200 000 nav norādīti.

[2.2.3] Amatpersonas deklarācija nevar būt pierādījums tam, ka naudas 
uzkrājumi patiesi pastāv un ir saņemti no deklarācijas aizpildītāja norādītās 
personas. Vērtējot valsts amatpersonu iesniegtās amatpersonu deklarācijas, 
netiek veikta pārbaude par nodokļu aprēķinu un iekasēšanas pareizību. 
Valsts amatpersonu deklarāciju kontrolei ir cits mērķis.

[2.2.4] ZS “Kukuri” ir strādājusi ar zaudējumiem. Minēto apliecina 
pieteicēja mātes parakstītās deklarācijas par ienākumiem no saimnieciskās 
darbības. Savukārt, ja saimniecība strādā ar zaudējumiem, iespēja veidot 
naudas uzkrājumus vairāku desmitu tūkstošu latu apmērā ir pretrunā loģikas 
likumiem.

Turklāt pieteicējs savā papildu deklarācijā ir norādījis, ka 2002.gadā ir 
saņēmis atpakaļ minētajai zemnieku saimniecībai aizdotos Ls 20 000. Arī 
šis fakts apliecina, ka ZS “Kukuri” nav bijuši naudas līdzekļu uzkrājumi 
pilnvērtīgas saimnieciskās darbības veikšanai.

[2.2.5] Apšaubāmi ir pieteicēja paskaidrojumi, ka viņa māte naudu 
saņēmusi no tēva un tēva vecākiem kā dzimtas īpašumu, ko šie cilvēki sakrājuši 
latos, dolāros savas dzīves laikā. Tā kā pieteicējs atsaucas uz vecvecākiem, no 
kuriem tēvs bijis Rīgas manufaktūras direktors, tad secināms, ka šo personu 
naudas uzkrājumi ir piedzīvojuši vairākas naudas reformas. 

Iestādes pārstāve šajā sakarā norādīja, ka naudas uzkrājumam G. dzimtā 
pirms pārejas uz Ls 200 000 vajadzēja sasniegt 40 miljonus rubļu. Taču 
jāņem vērā, ka šādas naudas summas pat zeltā vai ārzemju valūtā glabāšana 
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līdz Latvijas Republikas neatkarības atgūšanai bija bīstama un pretrunā ar 
Latvijas teritorijā spēkā esošiem likumiem, nerunājot par to, ka uzkrātie 
naudas līdzekļi varēja tikt legāli mainīti naudas reformas laikā. Tātad, ja kāds 
no pieteicēja radiniekiem uzkrāja ievērojamas naudas summas savā dzīves 
laikā, kritiski ir vērtējama šīs naudas summas un vērtības saglabāšana līdz 
naudas nodošanai 2002.gadā. Turklāt jāņem vērā, ka pieteicējs jau sākotnēji 
ir norādījis, ka nezina, kādā veidā naudas uzkrājums radies un varējis tikt 
nodots pieteicēja mātei.

[2.3] Apstāklis, ka persona nav samaksājusi iedzīvotāju ienākuma 
nodokli no visiem gūtajiem ienākumiem, ir pietiekams, lai Valsts ieņēmumu 
dienests piemērotu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3panta 
pirmajā daļā norādītās sankcijas.

[2.4] Lēmums pieņemts 2006.gada 7.novembrī, nokavējot noteikto 
termiņu par vienu dienu. Termiņa nokavējums ir uzskatāms par procesuālu 
pārkāpumu, taču izskatāmajā gadījumā šāds kavējums nav atzīstams par 
būtisku un pārsūdzētā lēmuma saturu ietekmējošu.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicēja apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Apgabaltiesa pievienojās rajona tiesas 
sprieduma motivācijai, papildus norādot tālāk minēto.

[3.1] Pārsūdzētais Valsts ieņēmumu dienesta lēmums nav pretrunīgs. 
Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos ir konsekventi secināts, ka pieteicējam 
ir konstatēts slēptais ienākums, kura izcelsmi pieteicējs nevar pierādīt. Valsts 
ieņēmumu dienests neatzīst pieteicēja skaidras naudas uzkrājumu rašanās 
avotu paša pieteicēja pretrunīgo paskaidrojumu dēļ.

[3.2] Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas izmantojušas iestādes rī-
cī bā esošo informāciju un informāciju, kuru iestāde ieguvusi audita laikā, 
tostarp informāciju, kas norādīta pieteicēja iesniegumos Valsts ieņēmumu 
dienesta amatpersonām, un pamatoti noteica pieteicēja līdzekļu izlietojuma 
apmēru.

[3.3] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 150.panta trešo daļu 
pieteicējam atbilstoši savām iespējām jāpiedalās pierādījumu savākšanā. 
Senāts atzinis, ka privātpersonu pienākums nodrošināt nepieciešamos 
pierādījumus palielinās proporcionāli tam, cik ļoti lēmuma pieņemšanas 
process notiek pašas privātpersonas interesēs. Šādos gadījumos attiecībā uz 
faktiem, kas veicina labvēlīga lēmuma pieņemšanu, ir dabiski un atbilstoši 
pierādījumu nastu uzlikt privātpersonai, nevis pārvaldei.

Civillikums neparedz naudas līdzekļu dāvinājuma līgumu obligāti 
noformēt rakstveidā, tomēr pareizas nodokļu samaksāšanas nolūkā 
pieteicējam pašam jārūpējas par to, lai ikvienam finansiālam darījumam, kas 
var ietekmēt apliekamo ienākumu, būtu attaisnojuma dokuments, tostarp 
aizdevuma līgums. Turklāt, ja šāda līguma rakstveidā nav, ziņas par noteiktu 
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naudas līdzekļu dāvinājumu pieteicējam ir iespējams pierādīt ar citiem 
līdzekļiem, ko pieteicējs nav varējis izdarīt. 

[4] Par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicējs iesniedza 
kasācijas sūdzību. Tā citstarp pamatota ar tālāk norādītajiem argumentiem.

[4.1] Konstatējot, ka nav pierādīta pieteicēja skaidras naudas izcelsme, 
tiesa nevarēja piemērot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3panta 
pirmo daļu, Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.331 
“Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka 
fizisko personu apliekamo ienākumu” (turpmāk – Noteikumi Nr.331) 
17.3.apakšpunktu un konstatēt, ka pieteicēja izdevumi – deklarētās skaidras 
naudas uzkrājumu tēriņi – pārsniedz pieteicēja ienākumus. Konstatētajiem 
apstākļiem dots nepareizs juridisks vērtējums.

[4.2] Pārsūdzētais Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmums ir 
pretrunīgs, jo tajā viens un tas pats apstāklis – pieteicēja deklarēto skaidras 
naudas uzkrājumu izlietojums – ir konstatēts un atzīts par pierādītu, kā arī 
šis pats apstāklis – pieteicēja deklarētais skaidras naudas uzkrājums un tā 
izcelsme – vienlaikus atzīts par nepierādītu. Gan Valsts ieņēmumu dienesta, 
gan tiesas secinājumi ir pretrunīgi, jo tiek konstatēti pieteicēja izdevumi un 
noteikts papildu samaksai iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši pieteicēja 
skaidras naudas, kuru tiesa vienlaikus atzīst par nepierādītu, samazinājumam. 
Lietā ir piemērota likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3panta 
pirmajā daļā un Noteikumu Nr.331 17.3.apakšpunktā noteiktā izdevumu 
metode, saskaņā ar kuru pieteicēja apliekamais ienākums aprēķināts kā 
kopējo izdevumu un deklarēto ienākumu starpība. Tādēļ spriedums neatbilst 
patvaļas aizlieguma principam un tiesa ir pārkāpusi Administratīvā procesa 
likuma 9.pantu. Pārsūdzētais lēmums un tiesas spriedums neatbilst arī 
Administratīvā procesa likuma 67.panta otrās daļas 5.punktam un 251.panta 
piektās daļas 1.punktam, jo šādos apstākļos nesatur faktu konstatējumu.

[4.3] Spriedumā konstatēts, ka tieši pieteicēja skaidras naudas uzkrājums 
ir pamats uzrēķinam. Neraugoties uz konstatēto apstākli, ka pieteicējam nav 
skaidras naudas uzkrājumu, deklarēto skaidras naudas uzkrājumu tēriņi ir 
aplikti ar nodokli. Būtiski, ka lietā nodoklis aprēķināts nevis no pieteicēja 
deklarētās skaidras naudas uzkrājumu summas, bet atbilstoši Noteikumu 
Nr.331 17.3.apakšpunktā norādītajai izdevumu metodei – no ienākumu 
un izdevumu starpības. Tā kā spriedumā konstatēts, ka tieši pieteicēja 
skaidras naudas uzkrājums ir pamats uzrēķinam, tiesa nepamatoti piemēroja 
Noteikumu Nr.331 17.3.apakšpunktu.

[4.4] Tiesa nepamatoti nav piemērojusi Civillikuma 1473.pantu, kas 
noteic, ka tiesiska darījuma forma ir atkarīga no lietas dalībnieka ieskata. 
Pieteicējam nav iespējams iesniegt papildu rakstveida pierādījumus darījuma 
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apliecināšanai. Spriedumā norādītie argumenti un atsauces uz judikatūru 
nav pamatotas ar tiesību normu.

[4.5] Tiesa spriedumā nav vērtējusi apelācijas sūdzībā norādīto 
argumentu, ka Valsts ieņēmumu dienests pieteicēja līdzekļu izlietojumam 
nepamatoti pieskaitījis pieteicēja kontu atlikumu palielinājumus, kā arī 
apstākli, ka pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas termiņa nokavējums ir būtisks 
un ir pamats pārsūdzētā lēmuma atcelšanai. Minētie apstākļi ir būtiski, tāpēc 
tiesa ir pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 302.panta pirmo daļu. 

[5] Par pieteicēja kasācijas sūdzību iestāde iesniedza paskaidrojumus, 
norādot, ka tā nav pamatota.

[6] Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvji uzturēja kasācijas sūdzību, 
pamatojoties uz tajā norādītajiem argumentiem, bet iestādes pārstāve lūdza 
kasācijas sūdzību noraidīt. 

Motīvu daļa
[7] Kasācijas sūdzībā pamatā ir izvirzīti iebildumi par to, ka tiesa 

nepareizi novērtējusi lietas faktiskos apstākļus un līdz ar to arī piemērojusi 
tiesību normas, kuras nevajadzēja piemērot. 

Izskatot šo lietu, Senāts citstarp ņems vērā savas jau iepriekš paustās 
atziņas 2010.gada 8.septembra spriedumā lietā Nr.SKA-372/2010.

[8] Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.pants noteic fiziskās 
personas pienākumu no tās gūtajiem ienākumiem maksāt iedzīvotāju 
ienākuma nodokli.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 2.punkts 
noteic nodokļu administrācijas pienākumu kontrolēt nodokļu (nodevu) 
aprēķināšanas un maksāšanas pareizību. Savukārt likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 21.pants noteic Valsts ieņēmumu dienesta tiesības 
pārbaudīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu.

[9] Gadījumā, ja nodokļu maksātāja deklarētie ienākumi vai Valsts 
ieņēmumu dienesta rīcībā esošajos pārskatos (paziņojumos) norādītie 
maksātāja ienākumi neatbilst viņa izdevumiem taksācijas gadā, Valsts 
ieņēmumu dienests pieprasa iesniegt papildu deklarāciju par ienākumiem, 
ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības 
maiņu (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22.panta trešā daļa).

Nodokļu maksātāja pienākums ir norādīt vai iesniegt Valsts ieņēmumu 
dienestā tā pieprasītos dokumentus (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
15.panta pirmās daļas 5.punkts). Noteikumu Nr.331 5.punkts noteic, ka 
nodokļu maksātājs papildu deklarācijai var pievienot jebkuru citu informāciju 
par saviem ienākumiem, izdevumiem, to struktūru un īpatnībām, kuru 
tas uzskata par nepieciešamu sniegt Valsts ieņēmumu dienestam pirms 
ienākuma aprēķina veikšanas. No minētajām tiesību normām izriet, ka 
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nodokļu maksātājs deklarācijā norādīto datu patiesuma pierādīšanai var 
izmantot jebkuru pierādīšanas līdzekli, tostarp arī norādīt uz informāciju, 
kas apstiprina šo datu patiesumu.

[10] Pēc nodokļu revīzijas (audita) Valsts ieņēmumu dienestam ir 
tiesības precizēt nodokļu un informatīvo deklarāciju sastāvdaļās norādāmās 
summas, apliekamos ienākumus (zaudējumus), nodokļu (nodevu) aprēķinus 
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un uzlikt 
soda naudu triju gadu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas 
termiņa (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta pirmā daļa).

Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt nodokļu administrācijas aprēķinātajam 
nodokļu maksājumu lielumam, pierādījumus par nodokļu maksājumu 
lielumu nodrošina nodokļu maksātājs (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
38.pants). No minētās tiesību normas izriet nodokļu maksātāja pienākums 
iesniegt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumu veidošanos vai vismaz 
norādīt ticamu pamatojumu un apstākļus, kādos tas veidojies, kurus savukārt 
Valsts ieņēmumu dienests varētu pārbaudīt. Šāda nostāja ir apstiprināta arī 
Senāta judikatūrā (sk., piemēram, Senāta 2006.gada 13.jūnija sprieduma lietā 
Nr.SKA-231/2006 11.3.punktu, 2010.gada 19.jūlija sprieduma lietā Nr. SKA-
226/2010 10.punktu, 2010.gada 26.jūlija sprieduma lietā Nr.SKA-286/2010 
11.punktu).

[11] Šajā lietā pieteicējs savu izdevumu pamatošanai ir deklarējis skaid-
ras naudas uzkrājumus kopā Ls 200 000, kurus, pēc viņa paskaidrojumiem, 
saņēmis kā dāvinājumu no savas mātes.

Lai pārbaudītu un atzītu šādu skaidras naudas uzkrājumu, nepieciešams 
pārliecināties par tā veidošanās apstākļiem un laiku. Valsts ieņēmumu 
dienesta tiesības pārbaudīt deklarācijā norādīto datu ticamību un pareizību 
ir noteiktas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 21.panta 1.punktā. 

[12] Valsts ieņēmumu dienests deklarācijā norādīto datu ticamību un 
pareizību pārbauda, izmantojot visus tiesību normās noteiktos pierādīšanas 
līdzekļus, tostarp pieprasot nodokļu maksātājam iesniegt dokumentus vai 
citus pierādījumus un sniegt paskaidrojumus. Novērtējot nodokļu maksātāja 
paskaidrojumus, Valsts ieņēmumu dienestam ir jāizvērtē to ticamība kop-
sakarā ar citiem tiešiem vai netiešiem pierādījumiem. Nodokļu maksātājam 
jāspēj sniegt ticami izskaidrojumi par skaidras naudas uzkrājumiem. Valsts 
ieņēmumu dienests, ņemot vērā tā rīcībā esošo informāciju un situācijas 
analīzi, uzkrājumus atzīst, ja uzkrājumu iespējamība ir ticama, vai neatzīst, 
ja uzkrājumu iespējamība nav ticama. Savukārt tiesa šajā gadījumā pārbauda 
Valsts ieņēmumu dienesta novērtējuma pareizību. 

[13] Ievērojot šā sprieduma iepriekšējos punktos minētos apsvērumus, 
Senāts atzīst, ka personai, norādot papildu deklarācijā skaidras naudas 
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uzkrājumus, ir jāspēj saprātīgi un ticami pamatot un pierādīt to izcelsmi, lai 
Valsts ieņēmumu dienests varētu izpildīt savas likumā paredzētās tiesības 
un pienākumus kontrolēt nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību. 
Senāts nesaskata, ka šāda pierādījumu nastas uzlikšana pieteicējam būtu bez 
tiesiska pamata un pārkāptu pierādīšanas principus. 

Ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav ziņu par atbilstoša apjoma 
ienākumiem, tad ir saprotams, ka nodokļu maksātājam ir jābūt tam, kas 
pierāda, kādi ir ienākumi, kuri šādus izdevumus padara iespējamus. Ja 
nodokļu maksātājs nepierāda, kādi ir bijuši viņa ienākumi un ka par 
tiem ienākuma nodoklis auditējamā periodā nav jāmaksā, var pieņemt, 
ka izdevumi segti no tādiem līdzekļiem, par kuriem bija jāmaksā, bet par 
kuriem nav samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nodokļu maksātāja 
pierādījumu nasta attiecas tikai uz to izdevumus pamatojošo ienākumu daļu, 
par kuru Valsts ieņēmumu dienestam nav ziņu. Citiem vārdiem, ja Valsts 
ieņēmumu dienests ir pierādījis izdevumus, tad secīgi nodokļu maksātājam 
ir jāpierāda atbilstoši ienākumi. Nedz nodokļu administrācija, nedz tiesa, 
neesot ticamiem pierādījumiem par nodokļu maksātāja ienākumiem, nevar 
pieņemt, ka tie ir bijuši tādi, par kuriem nodokļi nav jāmaksā. 

Pēc vispārīgiem pierādīšanas principiem katram procesa dalībniekam ir 
jāsniedz pierādījumi savu iebildumu pamatojumam. Pieteicēja pienākumu 
atbilstoši savām iespējām piedalīties pierādījumu savākšanā paredz 
Administratīvā procesa likuma 150.panta trešā daļa. Iestādei lietā nebija 
jāpierāda, ka pieteicējam ir slēptais ienākums; ja nav pierādīts pretējais, 
tad ienākums ir uzskatāms par slēpto (apliekams ar nodokli), jo nodokļu 
administrācija ir pierādījusi attiecīgus ar pierādītiem tiesiskiem ienākumiem 
nepamatotus izdevumus.

Senāts pievienojas apgabaltiesas secinājumiem (ņemot vērā rajona tiesas 
sprieduma motivāciju, kurai apgabaltiesa pievienojusies), ka Civillikums 
neparedz naudas līdzekļu dāvinājuma līgumu obligāti noformēt rakstveidā, 
taču, ja rakstveida līguma nav, ziņas par noteiktu naudas līdzekļu dāvinājumu 
pieteicējam ir jāspēj pierādīt ar citiem līdzekļiem. Tas, kādas tieši ziņas 
un kādi pierādījumi jāiesniedz nodokļu maksātājam, ir atkarīgs no katra 
konkrētā gadījuma apstākļiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķina 
gadījumā nodokļu maksātāji mēdz savus iebildumus pamatot ar dažādām 
ziņām par ienākumiem, kas gūti pirms vairākiem gadiem. Normatīvajos 
aktos nav iespējams paredzēt detalizētus noteikumus, kādus tieši apstākļus 
ar kādiem pierādījumiem nodokļu maksātājs var pierādīt. Taču detalizēta 
tiesiskā regulējuma neesība būtībā ir nodokļu maksātāja interesēs – viņš ir 
brīvs iesniegt jebkādus pierādījumus (uz tādiem norādīt). Lai par konstatēto 
slēpto ienākumu netiktu aprēķināts nodoklis, pierādīšanas līdzekļiem un 
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pierādījumu daudzumam ir jābūt tādam, lai nodokļu administrācija (tiesas 
procesā – tiesa) gūtu pārliecību, ka nodokļu maksātājam ir bijuši tādi 
ienākumi, par kuriem nodoklis nav aprēķināms.

[14] Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22.panta 
otrajai daļai, ja nodokļu maksātāja uzrādītie ienākumi saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju ir mazāki par viņa izdevumu 
apjomu, Valsts ieņēmumu dienests nosaka ar nodokli apliekamo ienākumu 
un nodokļa summu uz aprēķinu pamata atbilstoši maksātāja īpašuma 
vērtības pieaugumam un Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajām ziņām 
par maksātāja darbību (arī maksātāja darījumiem un ieņēmumiem no 
saimnieciskās darbības). Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 31.3panta pirmo daļu, ja nodokļu maksātājs, pārkāpdams šā likuma 
prasības, nav aprēķinājis nodokli no visa apliekamā ienākuma, kas atbilstoši 
šim likumam ir apliekams ar nodokli, izņemot tos ienākumus, no kuriem 
nodoklis bija jāietur izmaksas vietā darba devējam vai citai personai, viņam ir 
jāsamaksā iztrūkstošā nodokļa summa un soda nauda iztrūkstošās nodokļa 
summas apmērā. Noteikumu Nr.331 17.3.apakšpunkts ienākuma aprēķinā 
paredz izmantot izdevumu metodi, atbilstoši kurai nodokļu maksātāja 
apliekamais ienākums tiek aprēķināts kā kopējo izdevumu īpašumu iegādei, 
saimnieciskās darbības, kā arī personas dzīvesveida nodrošināšanai un 
maksātāja deklarēto ienākumu starpība.

Kā jau Senāts to iepriekš ir norādījis (sk., piemēram, Senāta 2008.
gada 23.oktobra sprieduma lietā Nr.SKA-451/2008 9.punktu), no iepriekš 
minētajām tiesību normām izriet, ka situācijā, kad iestādes rīcībā esošās ziņas 
par personas ienākumiem un izdevumiem liecina, ka izdevumi pārsniedz 
ienākumus, iestādei ir tiesības noteikt ienākuma apmēru, kas veido starpību, 
un aprēķināt nodokli. Citiem vārdiem, ja pats nodokļu maksātājs nav sniedzis 
pietiekamas ziņas par visiem ienākumiem un naudas līdzekļu ieguves 
avotiem, tostarp tādiem, kas nav apliekami ar nodokli, iestādei ir pamats 
pieņemt, ka starpību veido tādi ienākumi, kas ir apliekami ar nodokli, ja vien 
persona nepierāda pretējo.

[15] Vienlaikus Senāts secina, ka pieteicējs kasācijas sūdzībā pamatoti 
norādījis, ka tiesa nav vērtējusi, vai pamatoti Valsts ieņēmumu dienests valūtas 
svārstību rezultātā iegūto starpību pieskaitījis pieteicēja izdevumiem, kā arī vai 
pamatoti viņa izdevumiem pieskaitāmi kontu atlikuma palielinājumi. Atbilstoši 
pieteicēja norādītajam izmaiņas pieteicēja kontu atlikumos ir saistītas ar 
darba algas un noguldījuma procentu ieskaitīšanu, bankas komisijām, naudas 
pārskaitīšanu starp pieteicēja kontiem un valūtas kursa izmaiņām, pieteicējs 
neesot saņēmis maksājumus no trešajām personām, kā arī pats neesot veicis 
skaidras naudas iemaksu kontos. Tādēļ, pieteicēja ieskatā, kontu atlikumu 
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iespējamo palielinājumu nevar uzskatīt par pieteicēja izdevumiem likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22.panta otrās daļas izpratnē.

Senāts secina, ka pieteicējs jau, iesniedzot rajona tiesā rakstveida 
paskaidrojumus, norādīja uz Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinu nepareizību 
(sk. lietas II sējuma 13.–15.lpp.). To, ka pirmās instances tiesa nav vērtējusi 
aprēķinu pareizību, pieteicējs norādīja arī apelācijas sūdzībā. No apelācijas 
instances tiesas sēdes protokola (lietas II sējuma 112.lpp.) ir redzams, ka 
tiesa ir skaidrojusi iestādes viedokli attiecībā uz pieteicēja argumentiem par 
to, ja nodokļu maksātājs izņem līdzekļus no sava konta, vai tas ir atzīstams 
par viņa līdzekļu palielinājumu, tomēr spriedumā savus apsvērumus nav 
izteikusi. Minētajam vērtējumam var būt nozīme, jo atbilstoši Noteikumu 
Nr.331 17.3.apakšpunktā norādītajai izdevumu metodei nodokļu maksātāja 
apliekamais ienākums tiek aprēķināts kā kopējo izdevumu īpašumu iegādei, 
saimnieciskās darbības, kā arī personas dzīvesveida nodrošināšanai un 
maksātāja deklarēto ienākumu starpība. 

Valsts ieņēmumu dienesta veikto aprēķinu pareizības pārbaude nav 
kasācijas instances tiesas kompetencē, tāpēc šis jautājums nododams 
izvērtēšanai apgabaltiesai.

[16] Atbildot uz citiem kasācijas sūdzības argumentiem, Senāts secina, 
ka pieteicējs nepamatoti norādījis, ka tiesa spriedumā nav vērtējusi apelācijas 
sūdzībā norādīto, ka pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas termiņa nokavējums 
ir būtisks un ir pamats pārsūdzētā lēmuma atcelšanai.

Apgabaltiesa ir pievienojusies rajona tiesas sprieduma motivācijai, 
tostarp attiecībā par to, ka pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas termiņa 
nokavējums par vienu dienu ir procesuāls pārkāpums, kas nav atzīstams par 
būtisku, jo nav ietekmējis pārsūdzētā lēmuma saturu. Tādējādi apgabaltiesa ir 
izvērtējusi pieteicēja norādīto par pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas termiņa 
nokavējumu. Senāts pievienojas iepriekš minētajiem zemākas instances 
tiesas secinājumiem šajā sakarā.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 11.janvāra spriedumu un 

nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Visu nepilngadīga bērna uztura izdevumu aprēķināšana 
vienam vecākam, kas dzīvo kopā ar otru vecāku,  
nav pamatota

1. Ja nav noskaidrots konkrēts katra vecāka izmantoto līdzekļu apjoms bērnu 
uzturēšanai un nav ticama pamata prezumēt citādu līdzekļu attiecību, tad 
atbilstoši Civillikuma 178.pantam, kas paredz vecāku kopīgu uzturēšanas 
pienākumu, prezumējams, ka katrs vecāks ieguldījis pusi bērnu uzturēšanai 
iztērēto līdzekļu (Civillikuma 178.pants).
2. Parasti jāpieņem, ka kopā dzīvojošie vecāki kopīgi uztur bērnu (proti, 
privātpersonai nav jāpierāda, ka arī otrs vecāks uztur bērnu). Valsts ieņēmumu 
dienests var šo prezumpciju atspēkot, iesniedzot attiecīgus pierādījumus, kas 
apliecina, ka otrs vecāks nav piedalījies bērna uzturēšanā (Civillikuma 178.pants).
3. Parasti jāpieņem, ka katrs vecāks ieguldījis pusi bērna uzturēšanai 
iztērēto līdzekļu. Arī šo prezumpciju iespējams atspēkot, iesniedzot attiecīgus 
pierādījumus (to var atspēkot gan privātpersona, gan Valsts ieņēmumu 
dienests) (Civillikuma 178.pants).
4. Ņemot vērā minētās prezumpcijas, visu nepilngadīga bērna uztura izdevumu 
aprēķināšana vienam vecākam, kas dzīvo kopā ar otru vecāku, nav pamatota, 
proti, aprēķināma tikai puse no šiem izdevumiem (Civillikuma 178.pants). 

Rīgā 2011.gada 26.jūlijā  Lieta Nr.A42554907
SKA-21/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore  V.Krūmiņa,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
piedaloties atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes 

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvim Rolandam Vītiņam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz I.S. pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 2007.gada 
21.jūnija lēmuma Nr.19/25151 atcelšanu, sakarā ar I.S. kasācijas sūdzību par 
Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 26.marta spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicēja I.S. vienkāršo nodokļu 

auditu par 2005.gadu. Tā rezultātā pieteicējam noteikts nomaksai budžetā 
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iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – nodoklis) Ls 1342,35 un soda 
nauda tādā pašā apmērā. Galīgais iestādes lēmums ir Valsts ieņēmumu dienesta 
2007.gada 21.jūnija lēmums.

[2] Pieteicējs pārsūdzēja minēto lēmumu tiesā, lūdzot to atcelt.
[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 13.marta spriedumu 

noraidīja pieteikumu. Spriedums citastarp pamatots ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[3.1] Lietā ir strīds par to, vai iestāde pamatoti atteica atzīt pieteicēja 
skaidras naudas uzkrājumus, ko viņš saņēmis kā aizņēmumu no mātes 
(Ls 1550) un dāvanu no radiem un draugiem dzimšanas dienā (Ls 1060), 
kā arī, vai pamatoti pieskaitīja no pieteicēja bankas konta pārbaudāmajā 
periodā noņemto naudu pie izdevumiem un vai pamatoti pieteicējam papildu 
nomaksai budžetā noteikts nodoklis un soda nauda. 

[3.2] Iestāde nav atzinusi norādītās naudas summas esību pieteicējam, 
jo auditā pieteicējs nav iesniedzis nekādus minēto informāciju apliecinošus 
dokumentus. No pieteicēja sniegtās informācijas nevar identificēt personas, 
kuras aizdeva vai dāvināja.

[3.3] Pieteicēja paskaidrojumi ir nepārliecinoši, pretrunīgi un vispārīgi, kā arī 
netiek apstiprināti ar citiem pierādījumiem.

Pieteicējs iestādē nav iesniedzis pierādījumus par minēto dāvanu saņem-
šanu un par aizņēmumu. Tiesai kopā ar pieteikumu iesniegtajā pieteicēja mātes 
apstiprinājumā ir norādīts, ka māte pieteicējam 2005.gadā ir aizdevusi Ls 1550, 
bet iestādei pieteicējs audita sākuma sarunas protokolā ir norādījis, ka viņam 
naudu ir devusi māte pēc tēva nāves, nenorādot summu un mērķus, kādiem 
minētā nauda tika ņemta. Tāda aizņēmuma nepieciešamība ir apšaubāma.

Pieteicējs 2007.gada 28.februārī iestādei norādīja, ka naudu saņēmis 
2005.gadā. Ja pieteicējs strīdus naudas summas ir saņēmis 2005.gadā, tām 
bija jābūt atspoguļotām pieteicēja gada ienākumu deklarācijā un papildus 
deklarācijā par 2005.gadu. Tomēr tajās naudas summas Ls 1060 un Ls 1550 
nav ietvertas.

[3.4] Pieteicējs nav izpildījis pierādīšanas pienākumu, jo iesniegtie 
pierādījumi nepierāda, ka naudas izcelsmes avots bija minētās dāvanas 
un aizņēmums. Tā kā naudas līdzekļu esību šajā lietā var apliecināt tikai 
pieteicēja personiskie paskaidrojumi, vērtējot tos kopsakarā ar iestādes 
apsvērumiem, par pamatotu ir atzīts iestādes viedoklis, neatzīstot skaidras 
naudas uzkrājuma esību pieteicējam un aprēķinot slēpto ienākumu.

[3.5] Līdz ar to iestāde pamatoti secinājusi, ka 2005.gadā pieteicēja 
izlietotie līdzekļi ir izlietoti no ienākumiem, par kuriem nav samaksāts 
nodoklis. Iestāde pamatoti no tiem aprēķinājusi nodokli un pamatoti 
aprēķinājusi soda naudu. 
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[4] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicēja apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2010.gada 26.marta spriedumu noraidīja pieteikumu, 
pievienojoties šajā spriedumā iepriekš minētajiem pirmās instances tiesas 
spriedumā ietvertajiem argumentiem un apsvērumiem. Spriedums citastarp 
pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.

[4.1] No Ministru kabineta noteikumiem par iedzīvotāju gada ienākumu 
deklarāciju un par nodokļa papildu deklarācijas aizpildīšanu neizriet 
nosacījumi nodokļu maksātājam neuzrādīt deklarācijā aizdevumus un pa-
rād saistības atkarībā no to apmēra. Aizpildot nodokļa deklarāciju un pa pil du 
deklarāciju, nav saistoši Ministru kabineta noteikumi par valsts amatpersonu 
deklarāciju aizpildīšanu. Pieteicējs nepamatoti atsaucas uz noteikumiem par 
valsts amatpersonu deklarācijām, lai attaisnotu parādsaistību nenorādīšanu 
nodokļa papildu deklarācijā. 

[4.2] Konstatējot tādu līdzekļu izlietojumu, ko nodokļu maksātājs nav 
norādījis deklarācijā, iestāde to pamatoti ņem vērā, aprēķinot nodokli.

[4.3] Ir pašsaprotams, ka, ja ienākumu avots ir privātpersonu dāvinājumi 
vai aizdevumi, iestādei nav cita veida, kā noskaidrot šādu ienākuma izcelsmi 
un likumību, kā vien iegūstot papildu informāciju un pierādījumus no 
paša nodokļu maksātāja. Ja nodokļu maksātājs nespēj sniegt apmierinošus 
paskaidrojumus un pierādījumus par deklarētajiem ienākumiem, iestādei ir 
tiesības neatzīt šādu ienākumu.

Nav pamatoti pieteicēja iebildumi, ka iestāde nepamatoti neatzīst, ka 
pieteicēja ienākumus citastarp veido dāvinājums no radiniekiem un draugiem 
(Ls 1060) un aizņēmums no mātes (Ls 1550). Pieteicējs uz šādiem apstākļiem 
deklarācijā nav norādījis un nav sniedzis apmierinošus paskaidrojumus par 
šādu avotu nenorādīšanu, kā arī nav iesniedzis ticamus pierādījumus par to 
eksistenci.

[4.4] Pieteicējs uzskata, ka iestāde neņēma vērā, ka viņš nav vienīgais 
bērna apgādnieks, un tāpēc līdzekļu izlietojums apgādībā esošai personai 
noteikts kļūdaini, bet nekādus pierādījumus par minēto pieteicējs neiesniedza. 
Ievērojot minēto un likumā “Par nodokļiem un nodevām” 38.pantā noteikto, 
šis arguments noraidāms.

[5] Pieteicējs par minēto spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, kas 
pamatota ar tālāk minētajiem argumentiem.

[5.1] Tiesa neņēma vērā, ka amatpersonu deklarācijas aizpildīšanu 
reglamentēja Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.478 
“Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts 
amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu 
saraksti” (turpmāk – noteikumi Nr.478), kas noteica, ka pieteicējam nebija 
pienākuma norādīt deklarācijās dāvanas, parādsaistības, ja tās nepārsniedza 
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20 minimālās mēnešalgas. Pieteicējam nebija šādu dāvinājumu u.tml. Līdz 
ar to nebija pienākuma norādīt vecāku un sievas vecāku dāvināto naudu un 
produktus.

[5.2] Tiesa neņēma vērā pieteicēja mātes liecību. Māte rakstiski apliecināja, 
ka izmantoja savus līdzekļus ģimenes uzturam un ka deva (dāvināja) naudu 
pieteicēja ģimenes uzturēšanai, jo šāds pienākums ir saskaņā ar Civillikuma 
179.pantu.

[5.3] Tiesa nav vērtējusi, ka ne tikai pieteicējam ir pienākums uzturēt 
bērnu. Tiesa nepareizi piemēroja likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
13.panta pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā noteiktos atvieglojumus. 
Nav pamata visus bērna uztura izdevumus attiecināt tikai uz pieteicēju, kaut 
arī bērns formāli ierakstīts pieteicēja nodokļu grāmatiņā kā apgādājamais. 
Minētā norma neizslēdz vecāku kopīgu pienākumu uzturēt bērnu, tā noteic, 
ka atvieglojums piemērojams vienam no vecākiem, nevis ka bērns jāuztur 
tam vecākam, kuram bērns ierakstīts nodokļu grāmatiņā. Norma pēc satura 
un regulēšanas priekšmeta neattiecas uz konkrētā apgādnieka ienākumu vai 
izdevumu apmēra noteikšanu un tai nav nozīmes pieteicēja ienākumu un 
izdevumu aprēķināšanā.

[5.4] Nav pamatots tiesas norādītais, ka nav pierādīts, ka pieteicēja sieva 
piedalījās bērna apgādāšanā. Abi vecāki ir ieguldījuši pusi savu ienākumu 
bērnu uzturēšanā, ja nav pierādīts konkrēts katra vecāka ieguldījuma apmērs 
(Civillikuma 178.pants). Tiesa šo normu nepiemēroja un nevērtēja kopsakarā 
ar citiem pierādījumiem.

[5.5] Tiesa nepiemēroja Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra 
noteikumu Nr.331 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu 
pamata nosaka fizisko personu apliekamo ienākumu” (turpmāk – 
noteikumi Nr.331) 5.punktu. Aprēķinot ienākumus, bija jāņem vērā arī 
maksātāja norādītā informācija par ienākumu un izdevumu īpatnībām, 
bet tiesa to nav vērtējusi. Lietā atrodas gan rakstiski pierādījumi, gan 
mutiskas liecības par to, ka šādas īpatnības bija, taču tās tiesa nevērtēja 
saistībā ar minētajiem noteikumiem, līdz ar to nepiemērojot attiecīgo 
normatīvo aktu.

[5.6] Tiesas nav vērtējušas to, ka ne visus produktus pieteicējs ar sievu 
pirka par savu naudu, daudzus produktus un naudu deva pieteicēja un viņa 
sievas vecāki.

[5.7] Nav ņemts vērā, ka atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 22.pantam un noteikumiem Nr.331 iestāde aprēķinā var izmantot 
citastarp statistikas datus, bet aprēķins nevar balstīties tikai uz statistikas 
datu mehānisku piemērošanu. Tos pieļaujams koriģēt, ņemot vērā vērtējamās 
situācijas īpatnības.
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[5.8] Tiesa neievēroja Administratīvā procesa likuma 153.pantā 
noteikto par jau ar likumu nodibinātu faktu nepierādīšanu, jo nepiemēroja 
Civillikumā noteiktās normas, kā arī neņēma vērā Senāta spriedumā lietā 
Nr.SKA-339/2009 norādīto par likuma normu piemērošanu un tulkošanu.

[6] Iestāde rakstveida paskaidrojumos lūdza kasācijas sūdzību noraidīt.
[7] Uz tiesas sēdi pieteicējs nebija ieradies. Senāts nolēma skatīt lietu bez 

pieteicēja klātbūtnes, ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 342.pantā 
minēto, ka procesa dalībnieka neierašanās, ja viņam pienācīgi paziņots par 
tiesas sēdi, nav šķērslis lietas izskatīšanai.

Tiesas sēdē iestādes pārstāvis kasācijas sūdzību neatzina un sniedza 
paskaidrojumus.

Motīvu daļa
[8] Kasācijas sūdzībā, pamatojoties uz noteikumiem Nr.478, norādīts, ka 

pieteicējam nebija pienākuma norādīt deklarācijās dāvanas un parādsaistības, 
ja tās nepārsniedza 20 minimālās mēnešalgas. Pieteicējs norādīja, ka līdz 
ar to viņam nebija pienākuma norādīt vecāku un laulātās vecāku dāvināto 
naudu un produktus.

Senāts šādu argumentu atzīst par nepamatotu.
Noteikumi Nr.478 nosaka likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” paredzēto valsts amatpersonu deklarāciju aizpildīšanas, 
iesniegšanas, reģistrēšanas un glabāšanas kārtību. Šie noteikumi neattiecas 
uz iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju.

Savukārt Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumi Nr.41 
“Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas 
kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr.41) apstiprina iedzīvotāju gada ienākumu 
deklarācijas veidlapas paraugu un nosaka deklarācijas aizpildīšanas kārtību, 
bet Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.780 “Noteikumi 
par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem 
uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, 
kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu” (turpmāk – noteikumi 
Nr.780) nosaka veidlapas paraugu papildu deklarācijai par ienākumiem, 
ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības 
maiņu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata 
nosaka apliekamā ienākuma lielumu, kā arī kārtību un termiņu, kādā Valsts 
ieņēmumu dienestam iesniedzama informācija par iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātāja ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem 
un to vērtības maiņu.

Līdz ar to, aizpildot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, piemērojami 
noteikumi Nr.41, bet aizpildot papildu deklarāciju – noteikumi Nr.780.
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[9] Atbilstoši noteikumu Nr.41 3.punktam pieteicējam iedzīvotāju gada 
ienākumu deklarācijā bija jānorāda visi taksācijas periodā Latvijas Republikā 
gūtie ienākumi (arī ar nodokli neapliekamie ienākumi). Tātad šajā deklarācijā 
citastarp bija jāuzrāda arī strīdus naudas dāvinājumi un aizņēmums. 
Noteikumi Nr.41 neparedz, ka deklarācijā jāuzrāda tikai dāvinājumi un 
aizņēmumi, kas ir Ls 2000 un vairāk.

Saskaņā ar noteikumu Nr.780 4.punktu Valsts ieņēmumu dienests nosūta 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam papildu deklarāciju aizpildīšanai, 
ja nodokļa maksātāja taksācijas gadā deklarētie ienākumi vai Valsts ieņēmumu 
dienesta rīcībā esošajos pārskatos (paziņojumos) uzrādītie nodokļa maksātāja 
ienākumi neatbilst viņa izdevumiem taksācijas gadā un ja minēto izdevumu 
avots nav Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajos pārskatos (paziņojumos) 
vai nodokļa maksātāja iesniegtajā deklarācijā uzrādītie nodokļa maksātāja 
ienākumi attiecīgajā taksācijas gadā, pirmstaksācijas gadā un pirms 
pirmstaksācijas gadā.

Noteikumu Nr.780 11.punkts noteic, ka nodokļa maksātājs, iesniedzot 
papildu deklarāciju, apliecina: ka visi viņa taksācijas gada ienākumi ir 
atspoguļoti iesniegtajā papildu deklarācijā un tai pievienotajos dokumentos; 
ka visi īpašumi, naudas uzkrājumi, saistības pret trešajām personām un 
trešo personu saistības pret nodokļa maksātāju uz taksācijas gada sākumu 
un beigām ir atspoguļotas papildu deklarācijā; papildu deklarācijā norādītās 
informācijas pilnīgumu un patiesumu; ka iesniedzis visus dokumentus un 
informāciju, kas apliecina deklarācijā norādītās ziņas.

Minēto noteikumu 5.punkts paredz, ka nodokļa maksātājs papildu 
deklarācijai pievieno dokumentus, kas apliecina ienākumu izcelsmi, 
to struktūru un īpatnības, kā arī citu informāciju, kuru tas uzskata par 
nepieciešamu sniegt Valsts ieņēmumu dienestam pirms ienākuma aprēķina.

Secināms, ka nodokļa maksātājam papildu deklarācijā ir pienākums 
norādīt uz visiem saviem taksācijas gada ienākumiem, kā arī jāiesniedz to 
apliecinošie dokumenti, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu veikt aprēķinu.

Atbilstoši noteikumiem Nr.780 papildu deklarācija ir pamats 
turpmākajam ienākuma aprēķinam (7.punkts). Ja papildu deklarācijai nav 
pievienoti papildu dokumenti vai informācija par ienākumiem vai izdevumu 
īpatnībām, ienākuma aprēķinam izmanto Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā 
esošo informāciju un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datus 
(8.punkts).

Lai arī atbilstoši noteikumu Nr.780 pielikumam naudas dāvana no 
fiziskas personas papildu deklarācijas pielikumā P5 “Ienākumi un ieņēmumi” 
bija jāuzrāda, ja tā pārsniedz Ls 2000, bet aizņēmums papildu deklarācijas 
pielikumā P6 “Saņemtie aizņēmumi” bija uzrādāms, ja tā summa ir Ls 2000 
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un vairāk, jāņem vērā, ka papildu deklarācijai bija arī pielikums P11 “Cita 
informācija, ko nodokļu maksātājs uzskata par nepieciešamu sniegt Valsts 
ieņēmumu dienestam”, kurā (ievērojot nodokļa maksātāja pienākumu norādīt 
papildu deklarācijā visus savus taksācijas gada ienākumus) pieteicējam, ja viņš 
to bija saņēmis, bija attiecīgi jānorāda uz strīdus naudas dāvinājumiem un 
aizņēmumu, kā arī ievērojamo palīdzību pārtikas produktu veidā. Vienlaikus 
pieteicējam papildu deklarācijai bija jāpievieno norādīto informāciju 
apliecinošie dokumenti.

Visu savu ienākumu norādīšana papildu deklarācijā ir paša nodokļu 
maksātāja interesēs – lai Valsts ieņēmumu dienests varētu veikt atbilstošu 
aprēķinu.

[10] Rezumējot iepriekš minēto, pieteicējam gan iedzīvotāju gada 
ienākumu deklarācijā, gan arī papildu deklarācijā bija jānorāda visi savi 
ienākumi 2005.gadā, tostarp strīdus naudas dāvinājumi un aizņēmums. 

[11] Pieteicējam atbilstoši savām iespējām jāpiedalās pierādījumu 
savākšanā (Administratīvā procesa likuma 150.panta trešā daļa). Ja nodokļu 
maksātājs nepiekrīt nodokļu administrācijas aprēķinātajam nodokļu 
maksājumu lielumam, pierādījumus par nodokļu maksājumu lielumu 
nodrošina nodokļu maksātājs (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
38.pants). 

Nodokļu lietās tieši privātpersonai pašai vislabāk ir zināmi fakti par tās 
ienākumiem, izdevumiem, darījumiem u.tml. Tādēļ nodokļu maksātājam it 
īpaši ir pienākums līdzdarboties pierādījumu savākšanā. Tas izriet gan no 
Administratīvā procesa likuma 150.panta trešās daļas, gan no likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 38.panta.

[12] Administratīvā procesa likuma 154.panta pirmā daļa noteic, ka tiesa 
novērtē pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatojas uz vispusīgi, 
pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, kā arī vadoties no tiesiskās 
apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un taisnības 
principiem. No šīs tiesību normas izriet, ka tiesai savi secinājumi jāizdara 
tikai pēc tam, kad pierādījumi ir vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudīti 
(sk., piemēram, Senāta 2005.gada 5.aprīļa sprieduma lietā Nr.SKA-73/2005 
13.punktu). Savukārt Administratīvā procesa likuma 154.panta trešā daļa 
uzliek tiesai pienākumu norādīt, kāpēc tā vienam pierādījumam devusi 
priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu un atzinusi vienu faktu par 
pierādītu, bet citu – par nepierādītu. Tiesai jāpamato spriedums ar tiem 
pierādījumiem, par kuru ticamību tiesa ir pārliecināta (sk., piemēram, Senāta 
2008.gada 13.novembra sprieduma lietā Nr.SKA-493/2008 7.punktu).

[13] Vispirms Senāts aplūkos jautājumu par pieteicēja norādītā 
aizņēmuma Ls 1550 un dāvinājuma Ls 1060 neatzīšanu.
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Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pantam pieteicējam 
bija pienākums pierādīt minēto strīdus naudas summu izcelsmi. 

[14] Lietā nav strīda, ka pieteicējs deklarācijās nebija norādījis uz šādiem 
ienākumiem. Ne audita veikšanas laikā, ne arī apstrīdēšanas procesā iestādē 
netika iesniegti strīdus ienākumus apliecinoši dokumenti.

Audita sākuma sarunas protokolā pieteicējs citastarp vispārīgi norādīja 
uz to, ka viens no galvenajiem uzkrājumu avotiem 2005.gadā bija nauda, ko 
devusi māte pēc tēva nāves; tas bija viens no galvenajiem avotiem naudai, ko 
pieteicējs iemaksāja 2005.gadā savā bankas kontā.

Paskaidrojumā pēc nobeiguma sarunas (lietā nav pilna šī paskaidrojuma 
teksta, sk. lietas 81.lapu) pieteicējs pirmo reizi ir norādījis uz strīdus 
aizdotām un dāvinātām summām (neiesniedzot par to pierādījumus): ka 
bija aizņēmies Ls 1550 no paziņas (to nekonkretizējot), kā arī saņēmis 
dāvanu Ls 1060, kas bija dāvana pieteicējam no radiniekiem un draugiem 
dzimšanas dienā un dāvana, kā arī cita naudas palīdzība pieteicēja meitai no 
radiniekiem (konkrēti dāvinātāji lietā esošajā paskaidrojumā nav norādīti). 
Pieteicējs norādīja, ka šīs summas nepārsniedza summas, kuras atļauts 
nedeklarēt.

Iestāde norādījusi, ka: no pieteicēja sniegtās informācijas nevar 
identificēt personas, kas deva aizdevumu vai dāvinājumus; tādi pierādījumi 
nav iesniegti arī apstrīdēšanas procesā; tāpēc attiecīgie paskaidrojumi 
nav pierādīti; iestādei nebija pamata pieņemt lēmumu, balstoties tikai uz 
pieteicēja audita gaitā sākuma sarunas un nobeiguma sarunas protokolā 
ietvertiem paskaidrojumiem.

Pieteikumā pieteicējs citastarp norādīja, ka viņš un viņa ģimenes locekļi 
pieņēma dāvanas no radiniekiem, neprasot no viņiem nekādus līgumus vai 
citus dokumentus.

Tiesā iesniegtajam pieteikumam pieteicējs ir pievienojis mātes 
apstiprinājumu, kas sniegts pēc pieteicēja lūguma un kurā citastarp norādīts: 
2005.gadā viņa uzdāvināja pieteicējam un viņa meitai (savai mazmeitai) 
dāvanas naudā kopējā summā Ls 1000; nauda tika dāvināta dzimšanas 
dienās, kā arī mazmeitai skolai; nauda pieteicējam un mazmeitai dāvināta ne 
tikai 2005.gadā, bet arī pirms un pēc tam; 2005.gadā arī aizdeva pieteicējam 
naudu Ls 1550.

Citi pierādījumi par minētajām strīdus naudas summām nav iesniegti, 
nav lūgts nopratināt lieciniekus, kas varētu apliecināt strīdus ienākumus.

Pieteicēja pārstāve apgabaltiesas sēdē norādīja: pieteicēja māte dāvināja 
naudu, ko apliecina viņas rakstisks apliecinājums; vecāmāte devusi šo naudu, 
palīdzot dēla ģimenei, nav nepieciešami vēl kādi papildu pierādījumi; šie 
brīvie naudas līdzekļi bija radušies visa gada garumā, kad tika dāvināta 
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nauda dažādos svētkos; nebija iespējams iesniegt kādus citus rakstiskus 
paskaidrojumus attiecībā uz dāvinājumu.

[15] Pirmās instances tiesa šajā lietā nav atzinusi strīdus ienākumus (sk. 
šā sprieduma 3.3. un 3.4.punktā norādīto atreferējumu).

Apgabaltiesa pievienojās pirmās instances tiesas sprieduma motivācijai, 
norādot, ka nav pamatoti pieteicēja iebildumi, ka iestāde nepamatoti 
neatzīst, ka pieteicēja ienākumus citastarp veido dāvinājums no radiniekiem 
un draugiem (Ls 1060) un aizņēmums no mātes (Ls 1550). Tiesa norādīja, 
ka pieteicējs uz šādiem apstākļiem deklarācijā nav norādījis un nav sniedzis 
apmierinošus paskaidrojumus par šādu avotu nenorādīšanu, kā arī nav 
iesniedzis ticamus pierādījumus par to eksistenci.

[16] Kā atzīst Senāts, tiesai lietas apstākļi par strīdus ienākumiem 
(tostarp šā sprieduma 14.punktā minētie) bija jāvērtē kopsakarā (citastarp, 
bija jāvērtē, ka uz konkrētām aizņēmuma un dāvinājuma summām pieteicējs 
pirmo reizi norādīja tikai paskaidrojumos pēc nobeiguma sarunas). Tiesa, 
lai arī ir vērtējusi atsevišķus apstākļus un norādījusi argumentus tam, kādēļ 
ienākumi netiek atzīti, nav vispusīgi novērtējusi lietas apstākļus, tādēļ tiesas 
spriedums atceļams.

Tiesa pamatoti norādījusi, ka pieteicējs deklarācijās nebija norādījis uz 
strīdus ienākumiem un iestādei nebija iesniedzis pierādījumus par tiem.

Lai tiesa varētu secināt, ka strīdus ienākumi (gan no aizņēmuma no 
mātes, gan no dāvinājuma) nav pierādīti, tiesai bija jāsniedz argumenti, kādēļ 
nav ticams pieteicēja iesniegtais pierādījums – mātes apstiprinājums. 

Tiesa apšaubījusi aizņēmuma nepieciešamību, norādot, ka pieteicēja 
mātes pieteikumam pievienotajā apstiprinājumā ir norādīts, ka māte 
pieteicējam 2005.gadā ir aizdevusi Ls 1550, bet iestādei pieteicējs audita sākuma 
sarunas protokolā ir norādījis, ka viņam naudu ir devusi māte pēc tēva nāves, 
nenorādot summu un mērķus, kādiem minētā nauda tika ņemta. Tiesa pamatoti 
norādījusi, ka audita sākuma sarunas protokolā pieteicējs nav norādījis naudas 
summu, ko viņam devusi māte pēc tēva nāves, un to, kādiem mērķiem nauda 
tika ņemta. Taču no tiesas sprieduma nav nepārprotami izsecināms, kādēļ 
tiesa ir apšaubījusi aizņēmuma nepieciešamību – vai tādēļ, ka māte bija 
devusi naudu pieteicējam pēc tēva nāves, to dāvinot (nevis aizdodot), vai arī 
tādēļ, ka pieteicējs sākuma sarunas protokolā nebija norādījis uz to, kādiem 
mērķiem nauda no mātes tika ņemta. Senāta ieskatā, vērtējot, vai konkrētais 
aizdevums ir faktiski noticis, tiesai jāņem vērā attiecīgie apstākļi kopumā, 
tostarp aizdevuma summas apmērs, to, ka aizdevēja ir pieteicēja māte. 
Vienlaikus tiesai jāvērtē pieteicēja mātes sniegtā apstiprinājuma ticamība. 
Tiesai jāvērtē, cik pieteicēja paskaidrojumi par aizņēmumu no mātes ir 
bijuši konkrēti, kad tie ir sniegti, vai tie nav pretrunā ar citu lietā esošo 
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informāciju. Tostarp tiesai jāvērtē tas, ka sākumā pieteicējs bija norādījis uz 
to, ka aizņēmumu Ls 1550 saņēmis no paziņas, kas ir pretrunā ar pieteicēja 
mātes apstiprinājumu, ka viņa ir aizdevusi šādu summu.

Par pieteicēja mātes apstiprinājumā norādīto par mātes dāvināto naudu 
tiesa spriedumā nav norādījusi nekādus argumentus. 

Senāts norāda, ka, novērtējot minēto pieteicēja mātes apstiprinājumu 
kopsakarā ar citiem lietas apstākļiem, tiesai ir jāvērtē arī tā iesniegšanas laiks 
(vai pastāvēja objektīvs izskaidrojums, kāpēc pieteicējs nevarēja pierādījumus 
par strīdus ienākumiem iesniegt jau administratīvā procesa iestādē laikā), 
tajā norādītās informācijas atbilstība pieteicēja iepriekš sniegtajiem 
paskaidrojumiem, tostarp par dāvinājuma summu (pieteicējs paskaidrojumā 
pēc nobeiguma sarunas bija norādījis uz Ls 1060 dāvinājumu, bet māte norāda, 
ka viņa dāvinājusi Ls 1000) un dāvinātājiem (paskaidrojumā pēc nobeiguma 
sarunas pieteicējs norādīja, ka naudas dāvanas saņemtas no radiniekiem 
un draugiem, savukārt mātes paskaidrojumā ir norādīts, ka viņa dāvinājusi 
naudu), tas, vai pieteicēja mātes rīcībā faktiski bija tādi naudas līdzekļi, ka 
viņai bija iespējams aizdot un uzdāvināt pieteicējam strīdus naudas summas, 
tas, vai minētais apstiprinājums nav iesniegts ar mērķi izvairīties no nodokļa 
nomaksas.

Izskatot lietu no jauna, tiesai jāapsver, vai lietas apstākļu noskaidrošanai 
nav nepieciešams izsaukt lieciniekus, piemēram, pieteicēja māti, kas varētu 
liecināt par lietā nozīmīgiem apstākļiem.

[17] Tālāk Senāts izvērtēs jautājumu par to, vai konkrētajā gadījumā 
pieteicēja izdevumi attiecībā uz bērna uzturēšanu nebija samazināmi

[18] Civillikuma 177.panta pirmā daļa noteic, ka līdz pilngadības 
sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Atbilstoši minētā panta otrajai un 
trešajai daļai aizgādība ietver bērna aprūpi. Savukārt panta ceturtā daļa noteic, 
ka bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., citastarp ēdiena, apģērba, 
mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu. Civillikuma 178.pants noteic, 
ka kopā dzīvojoši vecāki aizgādību īsteno kopīgi.

Tātad kopā dzīvojošiem vecākiem pienākums nodrošināt bērnus ar 
ēdienu, apģērbu un citām precēm un pakalpojumiem ir kopīgs.

Kā atzīst Senāts, no Civillikuma 178.pantā ietvertā vecāku pienākuma 
izriet prezumpcija, ka kopā dzīvojošie vecāki kopīgi uztur bērnu.

Ja nav noskaidrots konkrēts katra vecāka izmantoto līdzekļu apjoms 
bērnu uzturēšanai un nav ticama pamata prezumēt citādu līdzekļu 
attiecību, tad atbilstoši Civillikuma 178.pantam, kas paredz vecāku kopīgu 
uzturēšanas pienākumu, prezumējams, ka katrs vecāks ieguldījis pusi bērnu 
uzturēšanai iztērēto līdzekļu (Senāta 2009.gada 21.oktobra sprieduma lietā 
Nr.SKA-339/2009 9.punkts).
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Iepriekš minētais nozīmē, ka parasti jāpieņem, ka kopā dzīvojošie 
vecāki kopīgi uztur bērnu (proti, privātpersonai nav jāpierāda, ka arī otrs 
vecāks uztur bērnu). Valsts ieņēmumu dienests var šo prezumpciju atspēkot, 
iesniedzot attiecīgus pierādījumus, kas apliecina, ka otrs vecāks nav piedalījies 
bērna uzturēšanā.

Tāpat parasti jāpieņem, ka katrs vecāks ieguldījis pusi bērna uzturēšanai 
iztērēto līdzekļu. Arī šo prezumpciju iespējams atspēkot, iesniedzot attiecīgus 
pierādījumus (to var atspēkot gan privātpersona, gan Valsts ieņēmumu 
dienests).

Ņemot vērā minētās prezumpcijas, visu nepilngadīga bērna uztura 
izdevumu aprēķināšana vienam vecākam, kas dzīvo kopā ar otru vecāku, nav 
pamatota, proti, aprēķināma tikai puse no šiem izdevumiem. 

[19] Izskatāmajā lietā audita pārskatā norādīts, ka pieteicējs ir precējies, 
vienlaikus nav norādīts, ka pieteicēja laulātā būtu pieteicēja apgādībā. No 
pieteicēja valsts amatpersonas deklarācijas, kas bija iestādes rīcībā, izriet, ka 
viņa laulātās dzīvesvietas adrese ir tā pati, kas pieteicējam un meitai. Tātad 
iestādei audita laikā bija zināms, ka pieteicējam auditējamā periodā bija 
laulātā, kas dzīvoja kopā ar pieteicēju un viņu meitu.

Iestāde visus izdevumus par bērna uzturēšanu pieskaitījusi pieteicējam, 
nevērtējot, vai tie bija pilnā apmērā pieskaitāmi pieteicējam. Iestāde procesa 
laikā iestādē nav apšaubījusi to, ka bērna māte piedalās bērna uzturēšanā.

Gan pieteikumā, gan apelācijas sūdzībā pieteicējs norādīja, ka nav ņemts 
vērā, ka arī bērna māte piedalās bērna uzturēšanā. Apgabaltiesa atzina, ka 
pieteicējs, kuram bija pierādīšanas pienākums, nav pierādījis, ka viņš nebija 
vienīgais bērna apgādnieks.

Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka konkrētajā gadījumā, kad nav strīda, 
ka pieteicēja laulātā dzīvo kopā ar pieteicēju, pieteicējam atbilstoši iepriekšējā 
punktā minētajām prezumpcijām, kuras Valsts ieņēmumu dienests nebija 
atspēkojis, bija piemērojama puse no iestādes noteiktiem izdevumiem 
par apgādībā esošo bērnu, proti, puse no attiecīgiem Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem.

Tā kā apgabaltiesa nav ņēmusi vērā iepriekš minētās no Civillikuma 
178.panta izrietošās prezumpcijas, tā nonākusi pie kļūdaina secinājuma, ka 
pieteicējs nav pierādījis, ka viņš nebija vienīgais bērna apgādnieks. Ievērojot 
prezumpcijas, pieteicējam tas nebija jāpierāda.

[20] Kasācijas sūdzībā norādīts uz to, ka tiesa nav ņēmusi vērā pieteicēja 
izdevumu īpatnības.

[21] Tā kā informācija par nodokļu maksātāja izdevumiem pamatā ir 
paša maksātāja rīcībā, tad arī maksātāja interesēs ir šo informāciju sniegt, 
lai nodrošinātu objektīvu pārskatu par nodokļu maksātāja ienākumiem un 
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izdevumiem. Nodokļu maksātāja noteiktu izdevumu daļu veido samaksa 
par personiskajām vajadzībām nepieciešamām precēm un pakalpojumiem. 
Parasti nodokļu maksātājs attaisnojuma dokumentus par tiem nesaglabā, 
tādēļ arī to pierādīšana ir neiespējama. Tādēļ likumdevējs ir noteicis 
objektīvu mērauklu šādu izdevumu novērtēšanai (sk. Senāta 2010.gada 
22.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-21/2010 10.punktu). Likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 22.panta sestā daļa noteica, ka ar maksātāja 
un viņa ģimenes personiskajām vajadzībām saistīto izdevumu novērtējumu 
Valsts ieņēmumu dienests nosaka, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes 
statistikas datus par attiecīgo periodu, ja vien maksātājs nevar pierādīt citu ar 
personiskajām vajadzībām saistīto izdevumu apmēru.

Piemērojot minēto tiesību normu, Senāts iepriekš ir atzinis, ka nodokļu 
maksātājs var pierādīt, ka izdevis mazākus līdzekļus par vidējo statistisko 
izdevumu apmēru, ja patēriņam izmantojis pārtikas produktus, kurus 
izaudzējis pats savā mājsaimniecībā (sal. Senāta 2009.gada 21.oktobra 
sprieduma lietā Nr.SKA-339/2009 12.punkts). Vispārīgi nodokļu maksātājs 
var pierādīt no Centrālās statistikas pārvaldes datiem atšķirīgu personiskajām 
vajadzībām saistīto izdevumu apmēru, taču Senāts papildinoši norādīja, 
ka šādām atšķirībām jābūt būtiskām, kas statistikas datu piemērošanu 
padarītu par netaisnīgu (sk. Senāta 2010.gada 22.februāra sprieduma lietā 
Nr.SKA-21/2010 13.punktu).

[22] Konkrētajā gadījumā sākuma sarunas protokolā pieteicējs norādīja, 
ka par saviem un savas ģimenes būtiskiem papildu ienākumiem pieteicējs 
uzskata savas mātes un laulātās vecāku pastāvīgu palīdzību ar produktiem no 
viņu palīgsaimniecībām (no lietas neizriet, ka pieteicējs bija norādījis uz šādu 
palīdzību iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijā un papildu deklarācijā).

Paskaidrojumā pēc nobeiguma sarunas pieteicējs norādīja, ka: par 
saviem ienākumiem 2005.gadā uzskata arī savas mātes un laulātās vecāku 
palīdzību ar produktiem no viņu piemājas saimniecībām (gaļa, dārzeņi, augļi 
u.c.); nevar nosaukt šo palīdzību naudas izteiksmē, bet vecāku palīdzība ar 
produktiem ģimenei 2005.gadā bija ievērojama (pieteicējs acīmredzot šajā 
paskaidrojumā ir sniedzis arī pamatojumu, kādēļ palīdzība bija ievērojama, 
taču lietā nav pilna pieteicēja paskaidrojuma teksta).

Sūdzībā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un pieteikumā 
tiesai pieteicējs norādīja, ka pieteicējs un viņa ģimenes locekļi pieņēma 
dāvanas no radiniekiem un arī produktus no viņu saimniecībām, neprasot 
no viņiem nekādus līgumus vai citus dokumentus un nenovērtējot to visu 
naudā.

Iestāde pieteicēja paskaidrojumus par palīdzību pārtikas produktu veidā 
no tuvāko radinieku puses vērtēja kritiski, jo nav iesniegti paskaidrojumus 
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apliecinoši pierādījumi, dokumenti, kas apliecinātu sniegtās palīdzības 
apmēru naudas izteiksmē.

Pieteicēja māte tiesai iesniegtajā apstiprinājumā norādīja: bez naudas 
aizdevuma un dāvanām vienmēr palīdzēja un arī pašlaik palīdz pieteicējam 
un viņa ģimenei arī ar pārtiku un lauksaimniecības produktiem, jo pieteicēja 
mātei ir savs augļu un sakņu dārzs; nekādi līgumi viņai ar dēlu šajā sakarā 
netika sastādīti; dēls vienmēr palīdz mātei saimniecībā; pieteicēja māte nekad 
nenovērtēja naudā nedz dēla palīdzību viņai, nedz savu palīdzību pieteicēja 
ģimenei; tomēr pieteicēja māte apgalvo, ka palīdzība ar pārtiku ir ievērojama, 
tāda, ka dēla ģimenei nav nepieciešams tērēt papildu naudu lauksaimniecības 
produktu pirkšanai.

Apgabaltiesas sēdē pieteicēja pārstāve norādīja, ka palīdzība pieteicējam 
no mātes tika sniegta gan ar pārtiku, gan lauksaimniecības produktiem; 
nevar precīzi pateikt, cik lielu daļu no šiem visiem izdevumiem veidoja pašu 
izaudzētā pārtika, varētu teikt Ls 105 mēnesī.

Ne pirmās instances tiesa, ne arī apgabaltiesa minēto jautājumu par 
pieteicēja izdevumu īpatnībām nav analizējusi.

[23] Ievērojot iepriekš minēto, Senāts secina, ka pieteicējam bija 
pierādīšanas pienākums par minētajām viņa izdevumu īpatnībām. Savu 
paskaidrojumu apstiprināšanai pieteicējs iesniedza tiesā savas mātes rakst-
veida apstiprinājumu, kurā norādīts uz ievērojamu palīdzību ar pārtiku.

Tiesai bija jāvērtē pieteicēja paskaidrojumi un iesniegtais pierādījums 
par viņa izdevumu īpatnībām, taču apgabaltiesa nepamatoti to nav 
vērtējusi, tādējādi neievērojot Administratīvā procesa likuma 154.panta 
pirmo daļu.

Izskatot lietu no jauna, tiesai jāvērtē gan iepriekš norādītais par to, kad 
un ko pieteicējs paskaidroja par saņemto palīdzību pārtikas veidā (sk. šā 
sprieduma 22.punktu), gan lietā iesniegtais mātes apstiprinājums, gan arī 
jāapsver, vai attiecīgo lietas apstākļu noskaidrošanai nav nepieciešams uz 
tiesu izsaukt kā lieciniekus pieteicēja māti un pieteicēja laulātās vecākus, kas 
varētu sniegt detalizētākas liecības par pieteicēja ģimenei sniegto palīdzību 
ar produktiem 2005.gadā (tostarp par savām piemājas saimniecībām, no tām 
iegūtiem konkrētiem pārtikas produktiem, kurus deva pieteicēja ģimenei un 
kurus attiecīgi pieteicēja ģimenei nebija jāpērk, šo produktu apjomu). Tiesai 
arī jāapsver, vai tai lietas apstākļu noskaidrošanai nav nepieciešams izprasīt 
no iestādes pilnu pieteicēja paskaidrojuma pēc nobeiguma sarunas tekstu. 
Lai tiesa varētu pieteicējam piemērot no Centrālās statistikas pārvaldes 
datiem atšķirīgu personiskajām vajadzībām saistīto izdevumu apmēru, 
tiesai jākonstatē ticami un pietiekami pierādījumi, ka šādas atšķirības bija 
būtiskas. 
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[24] Senāts konstatē, ka tiesas lietā nav vērtējušas, vai pieteicējam 
piemērotā soda nauda nav acīmredzami nesamērīga. Tāpēc, izskatot lietu no 
jauna, tiesai arī jāvērtē soda naudas samērīgums.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 26.marta spriedumu un 

nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojuma piemērošana

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punkta 
piemērošanas priekšnoteikumi ir divi: 1) ir aktualizēta nekustamā īpašuma 
kadastrālā vērtība; 2) nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. 
Pamatojoties uz tiesiskās vienlīdzības principu, nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojums ir attiecināms uz visiem nodokļa maksātājiem, proti, uz 
personām, kuras ilgstoši dzīvojušas nekustamajā īpašumā un maksājušas 
nekustamā īpašuma nodokli, uz personām, kuras kļuvušas par nekustamā 
īpašuma īpašniekiem tikai 2008.gadā, iegūstot īpašumu no iepriekšējiem 
nodokļa maksātājiem, kā arī attiecībā uz personām, kuras kļūst par nekustamā 
īpašuma īpašnieku citādā ceļā – atgūstot to valdījumā no pašvaldības (likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punkts, tiesiskās 
vienlīdzības princips).

Rīgā 2011.gada 10.februārī  Lieta Nr.A42704609
SKA–50/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   J.Neimanis,
senatore      D.Mita,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicēja I.Š. pārstāvjiem B.L. un M.P. un
atbildētājas Rīgas pašvaldības pusē pieaicinātās iestādes – Rīgas domes 

pārstāvjiem Aleksandram Ševčukam un Kirilam Mihejevam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc I.Š. 

pieteikuma par Rīgas domes 2009.gada 29.janvāra lēmuma atcelšanu daļā 
sakarā ar Rīgas domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
2010.gada 26.maija spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējam I.Š. ar Rīgas apgabaltiesas 2008.gada 17.aprīļa spriedumu, 

kurš stājās spēkā 2008.gada 21.maijā, tika atjaunotas īpašuma tiesības uz 
zemes vienību Rīgā. Pieteicējs uzskatāms par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju ar 2008.gada 1.jūliju.

[2] Ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2008.gada 
16.oktobra lēmumu pieteicējam aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 
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par zemi par periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.septembrim 
Ls 142,61 apmērā, kas iemaksājams nekavējoties, un par periodu no 2008.
gada 1.oktobra līdz 2008.gada 31.decembrim Ls 142,61 apmērā, kura 
samaksas termiņš – 2008.gada 17.novembris, kā arī par laicīgu nepieteikšanos 
pašvaldībā kā nodokļa maksātājam aprēķināta soda nauda Ls 42,78 apmērā 
par periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.septembrim.

Nepiekrītot šādam lēmumam, pieteicējs to apstrīdēja Rīgas domes 
priekšsēdētājam, lūdzot atcelt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 
lēmumu un uzlikt pienākumu no jauna veikt nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinu, ievērojot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas 
noteikumu 22.punktu, savukārt lēmuma neatcelšanas gadījumā uzlikt par 
pienākumu aprēķināt 2008.gada teorētisko nodokļu summu, ievērojot 25 
procentu pieaugumu pret 2007.gada teorētisko nodokli.

Izskatījis apstrīdēšanas iesniegumu, Rīgas domes priekšsēdētājs ar 2009.
gada 29.janvāra lēmumu pārsūdzēto lēmumu atstāja negrozītu, bet pieteicēja 
lūgumu par pienākuma uzlikšanu aprēķināt 2008.gada teorētisko nodokļu 
summu, ievērojot 25 procentu pieaugumu pret 2007.gada teorētisko nodokli, 
noraidīja.

[3] Pieteicējs iesniedza pieteikumu administratīvajā tiesā par 
administratīvā akta atcelšanu, lūdzot atcelt Rīgas domes priekšsēdētāja 
2009.gada 29.janvāra lēmumu daļā, ar kuru viņam uzlikts pienākums 
maksāt nekustamā īpašuma nodokli, neievērojot 25 procentu pieauguma 
ierobežojumu attiecībā pret 2007.gada teorētiski aprēķināto nodokli.

[4] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 25.jūnija spriedumu 
pieteikumu apmierināja, atceļot Rīgas domes priekšsēdētāja 2009.gada 
29.janvāra lēmumu no tā pieņemšanas dienas daļā: 1) par nekustamā 
īpašuma nodokli par periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim daļā 
par Ls 102,48; 2) par nekustamā īpašuma nodokli par periodu no 2008.
gada 1.oktobra līdz 31.decembrim daļā par Ls 102,49; 3) par soda naudu 
par savlaicīgu nepieteikšanos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam par periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim daļā par 
Ls 30,74.

Tiesas spriedums pamatots ar tālāk norādītajiem motīviem.
[4.1] Nav pamata Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos 

Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas 
kārtība” ietverto iztulkot tādā veidā, ka tas sašaurina likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteikto, konkrēti, minētā likuma pārejas noteikumu 
22.punkta regulējumu. Vienīgais nosacījums, kas ierobežo likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punkta piemērošanu, 
saskaņā ar šo normu ir tas, ka nekustamajam īpašumam tiek mainīts lietošanas 
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mērķis, taču tas konkrētajā gadījumā nav noticis. Ministru kabineta 2006.
gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
normu piemērošanas kārtība” 60.1 2.apakšpunktā paredzētais nosacījums 
(rekonstruētās ēkas) līdz ar to nav iztulkojams kā tāds, kas ierobežo 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punkta 
piemērošanu.

Nav pamata Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 
“Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 
60.1 2.apakšpunkta tagadējo redakciju attiecināt uz izskatāmo lietu.

[4.2] Pašvaldībai bija iespējams noskaidrot konkrētā īpašuma 2007.gada 
kadastrālo vērtību un aprēķināt iespējamo nodokļa apmēru, ja tāds būtu bijis 
jāmaksā. Tādēļ likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 
22.punkta normas piemērošana ir iespējama arī gadījumā, ja par attiecīgo 
nekustamo īpašumu nav veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins par 
iepriekšējo taksācijas gadu.

[4.3] Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 
piekto daļu pieteicējam par periodu no 2008.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim 
aprēķināma soda nauda 30 procentu apmērā no nodokļa summas.

[5] Administratīvā apgabaltiesa ar 2010.gada 26.maija spriedumu 
pieteikumu apmierināja, atzīstot pirmās instances tiesas spriedumā ietverto 
pamatojumu par pareizu, pilnībā pietiekamu un pievienojoties tam.

[6] Rīgas dome iesniegusi kasācijas sūdzību, kurā lūdz Administratīvās 
apgabaltiesas 2010.gada 26.maija spriedumu atcelt. Kasācijas sūdzībā norādīti 
turpmāk minētie argumenti.

[6.1] Lai piemērotu likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas 
noteikumu 22.punktu, nepieciešams konstatēt divus priekšnoteikumus – 
nemainīgs lietošanas mērķis un iepriekšējā taksācijas gadā veiktā nodokļu 
aprēķina esamība. Minētā tiesību norma neparedz ierobežot pirmreizēji 
aprēķinātā nodokļa apmēru, kā arī neviena tiesību norma neuzliek par 
pienākumu šādos gadījumos aprēķināt teorētisko nekustamā īpašuma 
nodokli par iepriekšējo taksācijas periodu.

[6.2] Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.301 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 “Likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (spēkā ar 
2009.gada 16.aprīli) izskaidro likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
normu piemērošanas kārtību, novēršot iespējamo atšķirīgo tiesību normu 
interpretāciju, nevis maina minētā likuma regulējumu.

[6.3] Vēsturiskā kadastrālās vērtības noteikšana nodokļu administrācijai 
ir maksas pakalpojums, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, 
ņemot vērā teorētisko nekustamā īpašuma nodokli 2007.gadam, nodokļu 
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administrācijai būtu maksas pakalpojums, un tas būtu pretrunā nodokļu 
administrēšanas principiem.

[7] Pieteicējs iesniedzis paskaidrojumus, kuros lūdz Administratīvās 
apgabaltiesas 2010.gada 26.maija spriedumu atstāt spēkā, bet Rīgas domes 
kasācijas sūdzību noraidīt, norādot turpmāk minētos argumentus.

[7.1] Rīgas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā, nepiemērojot likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22. un 23.punkta 
noteikumus, kļūdaini noteikts nodokļa apmērs, līdz ar to minētais lēmums 
uzskatāms par nepamatotu.

[7.2] Zemesgabalam pēdējos taksācijas gados nav mainījies lietošanas 
mērķis.

[7.3] Nekustamā īpašuma nodokļa teorētisko apmēru ir iespējams 
aprēķināt, jo Valsts zemes dienestā ir pieejamas visu zemesgabalu kadastrālās 
vērtības par iepriekšējo periodu (2007.gadu). Rīgas domes pārstāvis lietā 
Nr.A4269708 norādījis, ka Rīgas domei pastāv tehniskas iespējas nodokli 
aprēķināt.

[7.4] Īpašuma atjaunošanas lietās saskaņā ar likuma “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās” 9.panta ceturto daļu un 18.panta otro punktu 
bijušie zemes īpašnieki (vai viņu mantinieki) atbrīvojami no valsts nodevas 
samaksas.

[7.5] Zemesgabala atrašanās pašvaldības rīcībā nevar būt par iemeslu 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22. un 23.punkta 
nepiemērošanai, kas savukārt neatbilst Administratīvā procesa likuma 
15.panta piektajā daļā un 17.panta otrajā daļā, kā arī Latvijas Republikas 
Satversmes 91.pantā noteiktajam.

[7.6] Piemērojot aprēķinu, tika ignorēts Administratīvā procesa likuma 
17.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktais.

[7.7] Pēc pieteicēja lūguma Finanšu ministrija ir devusi skaidrojumu, 
ka likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punktā 
paredzētais ierobežojums attiecināms uz zemesgabaliem, uz kuriem 
atjaunotas īpašuma tiesības.

[7.8] Rīgas domes likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas 
noteikumu 22. un 23.punkta interpretācija tiesu praksē atzīta par nepareizu.

[7.9] Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.301 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 “Likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” ir pretrunā 
Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un pārkāpj Latvijas Republikas 
Satversmes 105.pantā noteiktās tiesības.

[7.10] Personu grupai, kurai ir atjaunotas īpašuma tiesības, tiek liegts 
izmantot pārejas noteikumu noteiktos nodokļa pieauguma ierobežojumus, 
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kas ir par pamatu Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21.panta pirmā 
punkta neievērošanai un nevienlīdzīgai attieksmei.

[7.11] Informācijas apmaiņa starp Valsts zemes dienestu un nodokļu 
administrāciju ir regulēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
84. un 85.pantā, kā arī 86.panta otrajā daļā, Ministru kabineta 2006.gada 
4.jūlija noteikumu Nr.561 “Noteikumi par valsts nodevu par kadastra 
izziņu” 7.punktā, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu 
Nr.1652 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas 
un izsniegšanas kārtība” 4.punktā, Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija 
noteikumu Nr.770 “Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu 
samaksas kārtība” 2.punktā.

Motīvu daļa
[8] Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 

22.punkts noteic, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 
aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību un katru ēku 
2008., 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam 
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 
procentiem.

[9] Pārejas noteikumu 22.punkts likumā iekļauts ar 2007.gada 
8.novembra likumu. Kā norādīts likumprojekta “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”” anotācijā (9.Saeimas likumprojekts Nr.466/
Lp9, apskatīts www.saeima.lv), normas būtība ir ieviest pārejas periodu Valsts 
zemes dienesta 2007.gadā aktualizēto kadastrālo vērtību ieviešanai, nosakot 
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu. Likumprojekts paredzēja, ka ar 
2008.gadu nodokļa likme būs 1,0 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtības un nodokļa apmērs 2008., 2009. un 2010.gadā pie nemainīga 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa nedrīkstēs pārsniegt iepriekšējam 
taksācijas gadam aprēķināto par vairāk kā 25 procentiem. 22.punkta pamatā 
ir Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums “Priekšlikumi nekustamā 
īpašuma nodokļa pilnveidošanai, lai novērstu būtisku nekustamā īpašuma 
nodokļa sloga palielināšanu iedzīvotājiem” (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2007.gada 26.jūnija protokollēmumu Nr.50 (protokols Nr.37)). Ziņojumā 
norādīts, ka, neizdarot grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
pēc nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes aktualizācijas, 2008.
gadā būtiski pieaugs nodokļa slogs. Tas novēršams gan ar samazinātām 
likmēm, gan ar nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu visiem nodokļa 
maksātājiem 25 procentu apmērā salīdzinājumā ar iepriekšējam (2007.) 
taksācijas gadam aprēķināto, ja nav mainījies ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliekamais objekts. 
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[10] Pārejas noteikumu 22.punkta piemērošanas priekšnoteikumi ir 
divi: 1) ir aktualizēta nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība; 2) nemainās 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Pazīme “iepriekšējā taksācijas 
gadā veiktā nodokļu aprēķina esamība” neatrodas normas tiesiskā sastāva 
(priekšnoteikumu) daļā, bet tiesisko seku daļā. Tā noteic, no kā aprēķināms 
25 procentu ierobežojums.

Nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums tiek administrēts, ņemot par 
pamatu vienīgi nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, lietošanas mērķi 
un iepriekšējā taksācijas gadā veiktā nodokļu aprēķina esamību. Tādējādi 
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums vienlīdz attiecināts kā uz personām, 
kuras ilgstoši dzīvojušas nekustamajā īpašumā un maksājušas nekustamā 
īpašuma nodokli, tā arī uz personām, kuras kļuvušas par nekustamā īpašuma 
īpašniekiem tikai 2008.gadā, iegūstot īpašumu no iepriekšējiem nodokļa 
maksātājiem. Savukārt attiecībā uz personu, kura kļūst par nekustamā 
īpašuma īpašnieku citādā ceļā – atgūstot to valdījumā no pašvaldības – 
salīdzināmos apstākļos tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi. Vienīgais iemesls 
pārejas noteikumu nepiemērošanai ir apstāklis, ka pašvaldībai nebija jāmaksā 
nekustamā īpašuma nodoklis pašai sev, kas savukārt nozīmē, ka attiecībā uz 
konkrēto nekustamo īpašumu nav iepriekšējā taksācijas gadā veikta nodokļa 
aprēķina. Senāta ieskatā, minētais apstāklis nav uzskatāms par objektīvu 
pamatu atšķirīgai attieksmei. Tāpēc Senāts atzīst, ka, pamatojoties uz tiesiskās 
vienlīdzības principu, iepriekšminētie gadījumi ir apskatāmi vienādi. Tikai tā 
var izpildīt valdības un likumdevēja lēmumu, ka nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojums tiek attiecināts uz visiem nodokļa maksātājiem.

[11] Atbildētāja kasācijas sūdzībā norāda uz praktiskām grūtībām 
pašvaldībai noskaidrot nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 2007.gadā. Taču 
šādas grūtības nevar būt par pamatu atšķirīgai attieksmei. Senāts arī piekrīt, 
ka nav pamata Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 
“Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 
60.1 2.apakšpunkta tagadējo redakciju attiecināt uz izskatāmo lietu. 

Ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.301 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 “Likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība””, kas stājās spēkā 
2009.gada 16.aprīlī, 1.4.apakšpunktu tika papildināti likuma piemērošanas 
noteikumi un noteikts, ka nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu 
nepiemēro, ja nekustamā īpašuma nodoklis, pamatojoties uz likuma 1.panta 
otrās daļas nosacījumiem, par konkrētu nekustamā īpašuma objektu 
iepriekšējam taksācijas gadam nav aprēķināts. 

Tā kā publiskajās tiesībās tiesību normai ir uz priekšu vērsts spēks, ja 
nav noteikts citādi, tad šāda norma nav attiecināma uz iepriekš notikušiem 
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faktiskiem apstākļiem. Otrkārt, piemērojot šo normu, būtu apsverama 
normas atbilstība augstāka juridiskā spēka normām un Ministru kabinetam 
deleģētajai kompetencei, taču tas nav šīs lietas jautājums.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

346.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 26.maija 

spriedumu, bet Rīgas domes kasācijas sūdzību noraidīt. 
Spriedums nav pārsūdzams.
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Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  
paredzētā atbildība par nodokļu samaksas pārkāpumiem

1. Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta pirmā daļa noteic, ka 
fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā šajā 
pantā noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. Valsts 
ieņēmumu dienests nav tiesīgs neņemt vērā izdevumus tā iemesla dēļ, ka tie 
ir bijuši citā taksācijas periodā (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
11.panta pirmā daļa).
2. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir ietvertas normas, kas 
nosaka nodokļu maksātāja atbildību par nodokļu samaksas kavējumu. 
Gadījumā, ja nodoklis ir aprēķināts, bet tiek kavēts samaksas pienākums, 
nodokļu maksātājs maksā nodokli un maksājumus par samaksas kavējumu. 
Šādos gadījumos ir zināms gan nodokļa apmērs, gan tā samaksas termiņš, 
un likumdevēja noteiktās sekas ir vērstas tikai pret kavējumu, un nav 
noteikta soda nauda (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31., 31.1, 
31.3pants).
3. Ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav vispār aprēķināts (ir samazināts 
apliekamais ienākums un līdz ar to budžetā maksājamā nodokļa summa), Valsts 
ieņēmumu dienests aprēķina ne tikai nodokli, bet arī soda naudu. Nokavējuma 
naudas aprēķins šajā gadījumā ir likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
31.3pantā regulēts un paredzēts tikai no brīža, kad nodokļu maksātājs kavē 
attiecīga Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma izpildi par dienesta konstatētā 
nodokļa pārkāpuma sekām (līdz 2007.gada 8.novembra likuma “Grozījumi 
likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” spēkā stāšanās brīdim) (likuma 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3pants).
4. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ietvertās normas pilnībā 
noregulē nokavējuma naudas aprēķinu gan gadījumā, ja tiek kavēts nodokļa 
maksājums, gan gadījumā, ja tiek samazināta budžetā maksājamā nodokļa 
summa. Līdz ar to nav pamata piemērot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
normas kā vispārīgās normas (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31., 
31.1, 31.3pants).
5. Nodokļu jomā un jo īpaši, paredzot atbildību par nodokļu samaksas 
pārkāpumiem, likumam ir jābūt pietiekami skaidram. Lai arī nokavējuma 
naudai principā nav sodošs, bet budžetā savlaicīgi negūtos ieņēmumus 
kompensējošs raksturs, tās tomēr ir papildu negatīvās sekas nodokļu 
maksātājam, un tieši kā atbildība par savlaicīgu pienākuma neizpildi. 
Tiesiskās drošības princips ir Kopienas tiesību pamatprincips, kas pieprasa, 
lai noteikumi, kas nodokļu maksātājam uzliek maksājumus, būtu skaidri 
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un precīzi, lai nodokļu maksātājs varētu nepārprotami zināt savas tiesības 
un pienākumus un tādēļ atbilstoši rīkoties. Tiesiskās drošības princips 
ir īpaši stingri jāievēro tāda tiesiskā regulējuma gadījumā, kas var radīt 
finansiālas sekas. Tādējādi nokavējuma naudas aprēķins par laiku, sākot no 
nodokļu samaksas pienākuma iestāšanās, gadījumā, ja nodokļu maksātājs 
ir samazinājis apliekamo ienākumu, ir pieļaujams tikai līdz ar 2007.gada 
8.novembra grozījumu likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā 
stāšanās brīdi, turklāt grozījumi nav attiecināmi uz laiku pirms to spēkā 
stāšanās (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3pants, tiesiskās 
drošības princips, Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).

Rīgā 2011.gada 1.jūnijā Lieta Nr.A42656207
 SKA–107/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   R.Vīduša,
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
piedaloties pieteicējam J.L.,
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts 

ieņēmumu dienesta pārstāvim Marisam Martinsonam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz J.L. pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 2007.gada 
22.oktobra lēmuma Nr.19/37671 atcelšanu, sakarā ar J.L. kasācijas sūdzību 
par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 1.jūlija spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējam J.L. iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa auditu par 2004. un 2005.gadu, un tā rezultātā Valsts 
ieņēmumu dienesta Kurzemes reģionālās iestādes Nodokļu kontroles 
pārvaldes Audita daļa pieteicējam uzlika pienākumu iemaksāt valsts 
budžetā papildus aprēķinātos nodokļu maksājumus 81 727,57 latus, tajā 
skaitā iedzīvotāju ienākuma nodokli 36 120,24 latus, soda naudu tādā pašā 
apmērā un nokavējuma naudu 9487,09 latus. Minētais lēmums atstāts 
negrozīts ar Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes reģionālās iestādes 
direktora 2007.gada 5.septembra lēmumu, kurš savukārt atstāts negrozīts ar 
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2007.gada 22.oktobra lēmumu 
Nr.19/37671.
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[2] Pieteicējs iesniedza Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu par 
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu. 

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 31.jūlija spriedumu 
pieteikumu noraidīja. Tiesas spriedums pamatots ar tālāk norādītajiem 
apsvērumiem.

[3.1] Lietā ir strīds, vai reāli pastāvēja pieteicēja deklarētie skaidrās 
naudas līdzekļi, kuru pieteicējs norādījis kā līdzekļu avotu apstākļos, kad 
Valsts ieņēmumu dienests konstatējis pieteicēja izdevumu pārsniegumu pār 
līdzekļu avotiem (slēpto ienākumu).

[3.2] Pieteicējs paskaidrojumā Valsts ieņēmumu dienestam ir norādījis, 
ka laikā no 1987.gada līdz 1990.gadam, dienot padomju armijā kā virsnieks, 
saņēmis labu algu, nodarbojies ar tirdzniecību un mainījis ārzemju tūristiem 
rubļus pret dolāriem. Tomēr pieteicējs nav iesniedzis nekādus pierādījumus, 
kas to apstiprinātu. Kritiski ir vērtējama arī šīs naudas summas un vērtības 
saglabāšana.

[3.3] No lietas materiāliem secināms, ka pieteicējs gada ienākumu 
deklarācijās nav deklarējis ienākumus no fizisko personu dāvinājumiem, 
kurus saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās 
daļas 9.punktu un 19.panta otro daļu pieteicējam bija jādeklarē. Pārbaudot 
gan lietā esošos pierādījumus, gan tiesas sēdē sniegtās liecības, nav gūts 
apstiprinājums par konkrēto personu spēju veikt dāvinājumus attiecīgajos 
apmēros, kā arī iesniegtie dāvinājuma līgumi nav uzskatāmi par pierādījuma 
dokumentiem, kas apliecinātu pieteicēja papildu deklarācijā norādītās 
skaidrās naudas 231 000 latu apmērā izcelsmi. Nav pamata apšaubīt Kanādas 
nodokļu administrācijas sniegto informāciju par savas valsts rezidenta I.Š. 
zemajiem ienākumiem un attiecīgi par neiespējamību veikt dāvinājumu 
pieteicējam norādītajā apjomā.

[3.4] Pieteicējs ir noslēdzis vairākus kredītlīnijas un aizdevuma līgumus, 
maksājot bankas noteiktos procentu maksājumus. Šo līgumu noslēgšana 
tikai pastiprina iepriekš secināto un liek apšaubīt pieteicēja skaidrās 
naudas 266 000 latu apmērā esību 2003.gada 1.janvārī, jo ir neloģiski un 
absurdi turēt un neizmantot paša skaidrās naudas uzkrājumus, tajā pašā 
laikā ņemt kredīta aizņēmumus, maksājot arī bankas noteiktos procentu 
maksājumus.

[3.5] Pieteicējs veica darījumus – automašīnu pirkšanu un pārdošanu. 
Pieteicējs darbojās kā patstāvīga, neatkarīga persona, un veiktās darbības 
trīs gadu laikā raksturojamas kā atkārtotas un regulāras (sistemātiskas), 
kas veiktas par atlīdzību. Pārdoto automašīnu skaits un pieteicēja darbību 
ilgstošais un sistemātiskais raksturs, darbību veikšana par atlīdzību liecina, ka 
pieteicējs no 2004.gada līdz 2006.gadam veica saimniecisko darbību likuma 
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“Par uzņēmējdarbību” 1.panta, 3.panta otrās daļas, Komerclikuma 1.panta 
trešās daļas, likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta 1.1 daļas 
un likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 1.panta 6.punkta izpratnē. 
Līdz ar to pieteicēja no saimnieciskās darbības gūtie ienākumi apliekami 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Attiecīgajās taksācijas gada ienākumu 
deklarācijās pieteicējs nav uzrādījis no savas saimnieciskās darbības gūtos 
ienākumus.  

[3.6] Valsts ieņēmumu dienests pamatoti un pareizi aprēķinājis pieteicēja 
izdevumus, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto iztikas 
minimumu, neiekļaujot tajos izdevumus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem 
(228,20 lati), jo noteiktajā iztikas minimumā tie neietilpst. 

[3.7] Valsts ieņēmumu dienesta pieļautais administratīvā akta izdošanas 
termiņa nokavējums neietekmē pieņemtā lēmuma tiesiskumu pēc būtības, 
proti, tā saturu attiecībā uz pieteicēju, jo sākotnējais lēmums bija jau 
pieņemts.

[3.8] Pieteicējam nokavējuma nauda par 2004.gadu aprēķināta no 2005.
gada 16.aprīļa līdz 2007.gada 23.martam (705 dienas) 6515,18 latu apmērā un 
par 2005.gadu aprēķināta no 2006.gada 19.aprīļa līdz 2007.gada 23.martam 
(337 dienas) 2971,91 latu apmērā.  

Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3panta pirmajai 
daļai, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 22.punktam un 29.panta 
otrajai daļai apstāklis, ka persona nav nomaksājusi iedzīvotāju ienākuma 
nodokli no visiem gūtajiem ienākumiem, ir pamats, lai Valsts ieņēmumu 
dienests piemērotu tiesību normās norādītās sankcijas. Līdz ar to daļā 
par aprēķināto nokavējuma naudu administratīvais akts ir atzīstams par 
pamatotu.

[3.9] Valsts ieņēmumu dienests soda naudas noteikšanai pamatoti ir 
piemērojis regulējumu, kas bija spēkā brīdī, kad pieteicējam bija pienākums 
iesniegt deklarāciju un nomaksāt nodokli.

[4] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi pieteicēja apelācijas 
sūdzību, ar 2010.gada 1.jūlija lēmumu pieteikumu noraidīja, pievienojoties 
Administratīvās rajona tiesas spriedumā ietvertajai motivācijai.

[5] Pieteicējs par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniedza 
kasācijas sūdzību, kurā norādīti tālāk minētie apsvērumi.

[5.1] Tiesai bija jāatliek lietas izskatīšana tiesas sēdē, jo bez pieteicēja vai 
viņa pārstāvja klātbūtnes nebija iespējams pareizi konstatēt lietas faktiskos 
apstākļus.

[5.2] Saskaņā ar audita pārskatā veiktajiem aprēķiniem daļu no pieteicēja 
2005.gada slēptā ienākuma summas veido 14 000 lati, kurus pieteicējs esot 
izdevis par automašīnas BMW X5 iegādi. Taču šī automašīna, kā tas redzams 
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arī no audita pārskata, ir iegādāta 2002.gadā, tādējādi šī summa nevarēja tikt 
izdota 2005.gadā. 

[5.3] Valsts ieņēmumu dienesta savāktā informācija attiecībā uz dāvinātāju 
ienākumiem aptver tikai ierobežotu laika posmu. Turklāt apgabaltiesa nav 
izvērtējusi neatbilstības starp liecinieku liecībām tiesas sēdē un lietas apstākļu 
izklāstu pirmās instances tiesas spriedumā.

[5.4] Pieteicēja rīcība, slēdzot aizdevuma līgumus, neraugoties uz skaidrās 
naudas uzkrājumiem, ir skaidrojama ar to, ka skaidrās naudas norēķini ar 
juridiskajām personām un skaidras naudas iemaksas kredītiestāžu kontos 
rada neērtības. Fakts, ka pieteicējs ir ņēmis kredītus, tieši liecina par to, ka 
atbildētāja veiktais slēptā ienākuma aprēķins ir nepareizs, jo saņemtie kredīti 
nav ņemti vērā slēptā ienākuma aprēķinā.

[5.5] Pieteicējs nepiekrīt tiesas izdarītajam secinājumam, ka ienākumi no 
saimnieciskās darbības ir aprēķināti pareizi, kaut arī aprēķinos nav ņemtas 
vērā visu automašīnu iegādes izmaksas. Pat ja pieteicējs nevarēja uzrādīt 
konkrētus izdevumus pamatojošus pierādījumus, izdevumi bija nosakāmi 
pēc Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.331 “Kārtība, 
kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka fizisko personu 
apliekamo ienākumu” 7.punkta – izmantojot dienesta rīcībā esošo informāciju 
un Centrālās statistikas pārvaldes datus. Nosakot patieso darījumu vērtību, 
dienestam bija jāizmanto likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.2pantā 
definētās darījumu cenas noteikšanas metodes.

Pieteikuma papildinājumos un apelācijas sūdzībā pieteicējs ir apstrīdējis 
to, ka par saimnieciskās darbības ieņēmumiem var uzskatīt ieņēmumus 
no tādu automašīnu pārdošanas, kuras pieteicējs iegādājies personīgām 
vajadzībām un kuras tika pārdotas pēc to lietošanas. 

[6] Tiesas sēdē pieteicējs uzturēja kasācijas sūdzību, bet Valsts ieņēmumu 
dienesta pārstāvis to neatzina.

Motīvu daļa
[7] Pieteicējs argumentē, ka nav ievērotas pieteicēja (tā pārstāvja) tiesības 

piedalīties tiesas sēdē un tādējādi padarīt iespējamu lietas faktisko apstākļu 
pienācīgu konstatēšanu.

Tiesības piedalīties tiesas sēdē ir paredzētas Administratīvā procesa 
likuma 145.panta pirmās daļas 2.punktā. Taču šī norma ir jāskata kopsakarā 
ar citām procesuālajām tiesību normām.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 214.panta pirmo daļu, ja uz 
tie sas sēdi nav ieradies kāds no administratīvā procesa dalībniekiem, tiesa sāk 
lietas izskatīšanu, ja vien saskaņā ar šā likuma 268. vai 269.pantu nav pamats 
to atlikt. Savukārt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 269.panta 
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1.punktu* tiesa var atlikt lietas izskatīšanu, ja nav iespējams izskatīt lietu 
tāpēc, ka nav ieradies kāds administratīvā procesa dalībnieks, kuram paziņots 
par tiesas sēdes laiku un vietu.

Administratīvā procesa likuma 269.panta 1.punkts* neuzliek tiesai 
pienākumu lietas izskatīšanu atlikt, bet piešķir tiesai rīcības brīvību 
izvērtēt, vai lietu iespējams izskatīt bez personas, kas nav ieradusies uz 
tiesas sēdi, klātbūtnes. Ja tiesa konstatē, ka lietu var izskatīt bez personas 
klātbūtnes, tai šādā gadījumā nav lietas izskatīšana jāatliek. Lietas atlikšanai 
vai neatlikšanai šādā gadījumā nav sakara ar to, vai persona uz tiesas sēdi 
nav ieradusies attaisnojošu vai neattaisnojošu iemeslu dēļ, bet gan, vai 
personas, kura nav ieradusies, klātbūtne tiesas sēdē ir nepieciešama lietas 
apstākļu noskaidrošanai. Ja lietas apstākļu noskaidrošana ir iespējama bez 
procesa dalībnieka klātbūtnes, tiesai nav pamata atlikt sēdi uz to aicinātās 
vai izsauktās personas neierašanās dēļ (sk. Senāta 2006.gada 8.augusta 
lēmuma lietā Nr.SKA-402/2006 12.punktu, 2008.gada 29.maija sprieduma 
lietā Nr.SKA-228/2008 7.2.punktu, 2008.gada 30.jūlija sprieduma lietā 
Nr.SKA-461/2008 10.punktu, 2011.gada 7.janvāra rīcības sēdes lēmuma lietā 
Nr.SKA-104/2011 7.punktu).

[8] Saskaņā ar audita pārskatā veiktajiem aprēķiniem daļu no pieteicēja 
2005.gada slēptā ienākuma summas veido 14 000 lati, kurus pieteicējs esot 
izdevis par automašīnas BMW X5 iegādi. Taču šī automašīna, kā tas redzams 
arī no audita pārskata, ir iegādāta 2002.gadā, tādējādi šī summa nevarēja tikt 
izdota 2005.gadā.

Šis pieteicēja iebildums pret spriedumu nav pamatots. Automašīna BMW 
X5, kā secināms no audita pārskata, aprēķinā ir iekļauta tādējādi, ka 2005.gadā 
fiksēti ieņēmumi par tās pārdošanu (lai arī automašīna atsavināta 2006.gadā, 
iemaksas par to veiktas jau 2005.gadā), savukārt kā izdevumi, kas saistīti ar šo 
ieņēmumu gūšanu, norādīta automašīnas iegāde 2002.gada 4.septembrī (sk. 
audita pārskata 16.tabulu, lietas I sējuma 53.lapa). Tā kā ieņēmumu gūšanas 
gads ir 2005.gads, tad Valsts ieņēmumu dienests pareizi iekļāvis automašīnas 
atsavināšanas ieņēmumus 2005.gada aprēķinā. Likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 11.panta pirmā daļa noteic, ka fiziskās personas ienākums 
no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā šajā pantā noteikto ieņēmumu 
un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. Tas, kurā gadā pieteicējam bija 
izdevumi sakarā ar automašīnas iegādi, nav būtiski, Valsts ieņēmumu dienests 
nav tiesīgs neņemt vērā izdevumus tā iemesla dēļ, ka tie ir bijuši citā taksācijas 
periodā. Apgabaltiesa pareizi vērtējusi Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma 
tiesiskumu šajā jautājumā (sk. sprieduma 5.6.punktu).

* Precizējums: Administratīvā procesa likuma 269.panta pirmās daļas 1.punkts
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Pieteicējs nepareizi uzskata, ka izdevumi par minētās automašīnas iegādi 
ir ņemti vērā kā 2005.gada slēptā ienākuma apjoma pamatojums, respektīvi, 
kā izdevumi, kuriem iztrūkst atbilstošu legālu ienākumu. Valsts ieņēmumu 
dienesta aprēķinātais papildu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājums 
galvenokārt ir pamatots ar diviem apstākļiem: 1) ieņēmumi no nereģistrētas 
saimnieciskās darbības – automašīnu pirkšanas un pārdošanas; 2) slēptais 
ienākums, kura apmērs tiek secināts, fiksējot izdevumu pārsniegumu pār 
līdzekļu avotiem. Turklāt ieņēmumi no nereģistrētās saimnieciskās darbības 
ir ņemti vērā, vērtējot slēptā ienākuma apmēru attiecīgajā taksācijas periodā 
(sk. kopsakarā audita pārskata 17. un 18.tabulu, lietas I sējuma 54.–55.lapa). 
Iekļaujot automašīnas iegādes izdevumus ienākumu aprēķinā par saimniecisko 
darbību, tādējādi par attiecīgu summu tika samazināts apliekamais 2005.gada 
ienākums no saimnieciskās darbības (kas ir labvēlīgi pieteicējam). Savukārt 
pēc tam šis ienākumu apjoms pamatoti ietverts 2005.gada kopējā līdzekļu 
avotu un to izlietojuma aprēķinā par 2005.gadu, jo tieši šajā gadā pieteicējs 
guva ieņēmumus no automašīnas atsavināšanas un varēja ar to attaisnot 
iespēju izlietot līdzekļus tādā pašā apjomā. Valsts ieņēmumu dienesta veiktais 
nodokļu aprēķins ir atbilstošs likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
15.panta pirmajai daļai, kas nosaka gada apliekamo ienākumu.

[9] Pieteicējs kasācijas sūdzībā norāda, ka Valsts ieņēmumu dienesta 
savāktā informācija attiecībā uz dāvinātāju ienākumiem aptver tikai 
ierobežotu laika posmu, ka apgabaltiesa nav izvērtējusi neatbilstības 
starp liecinieku liecībām tiesas sēdē un lietas apstākļu izklāstu pirmās 
instances tiesas spriedumā. Pieteicējs arī atšķirīgi no apgabaltiesas skaidro 
nepieciešamību, neskatoties uz skaidrās naudas uzkrājuma esību (uz kuru 
uzstāj pieteicējs), ņemt kredītu kredītiestādēs.

Šie pieteicēja iebildumi būtībā ir iebildumi pret to, kā apgabaltiesa 
novērtējusi pieteicēja paskaidrojumu un tos pamatojošo pierādījumu 
ticamību. Senāts neatrod trūkumus pierādījumu vērtējumā, apgabaltiesa 
(arī pievienojoties Administratīvās rajona tiesas sprieduma motivācijai) ir 
pamatojusi, kāpēc tā uzskata par nepietiekamiem pierādījumus par skaidras 
naudas uzkrājuma esību. Pierādījumu vērtējums un tā atspoguļojums 
spriedumā ir atbilstošs Administratīvā procesa likuma 154.pantam. Senāts 
kā kasācijas instance nevar pārvērtēt pierādījumus, bet tikai pārbaudīt, vai 
tiesa pareizi piemērojusi tiesību normas.

[10] Pieteicējs norāda, ka apgabaltiesai vajadzēja izvērtēt viņa iebildumus 
par automašīnu iegādes izdevumu ietveršanu aprēķinā, kaut arī pieteicējs nav 
varējis norādīt šādus izdevumus.

Kā redzams no audita pārskata, Valsts ieņēmumu dienests aprēķinā 
par automašīnu tirdzniecības izdevumiem un ieņēmumiem 2004.gadā ir 
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konstatējis kopā 38 334,49 latu ieņēmumus un 20 950,58 latu izdevumus, 
lielākoties iztrūkstot ziņām, cik liela summa iztērēta par katras konkrētas 
automašīnas iegādi un lielāko daļu izdevumu konstatējot tikai pēc naudas 
kustības bankas kontā, ciktāl pēc maksājuma mērķa varēja pieņemt to 
vispārīgu attiecināmību uz automašīnām (audita pārskata 8.tabula, lietas 
I sējuma 46.–47.lapa). Savukārt 2005.gadā ziņas no bankas nesniedza 
pietiekamu informāciju, lai izdevumus varētu identificēt kā attiecināmus 
uz automašīnu iegādi, līdz ar to ir konstatēti izdevumi tikai par vienas 
konkrētas automašīnas iegādi, tātad par pārējām automašīnām izdevumi 
vispār nav ne konstatēti, ne pieņemti pēc kādiem faktiskiem vai juridiskiem 
kritērijiem (audita pārskata 9.tabula, lietas I sējuma 47.-48.lapa).

Apgabaltiesa attiecībā uz pieteicēja apelācijas sūdzībā ietverto 
argumentāciju par izdevumu ietveršanu aprēķinā norādījusi, ka, pirmkārt, 
likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta piekto daļu un 14.panta 
pirmo daļu paredz nodokļu maksātājam pienākumu pašam veikt ieņēmumu 
un izdevumu uzskaiti un tiesības uz saimnieciskās darbības izdevumu 
izslēgšanu no apliekamā ienākuma pastāv, ja nodokļu maksātājs tos pierāda 
dokumentāri, otrkārt, pieteicējs nav skaidri un nepārprotami norādījis 
audita pārskatā minēto pārdoto automašīnu iegādes cenu un iesniedzis 
attiecīgus pierādījumus, vai vismaz norādījis uz šiem pierādījumiem. 

Senāts šādam apgabaltiesas vērtējumam piekrīt un uzskata, ka lietā 
nav piemērojamas pieteicēja norādītās tiesību normas. Ministru kabineta 
2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.331 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu 
dienests uz aprēķinu pamata nosaka fizisko personu apliekamo ienākumu” 
7.punkts paredz: ja maksātājs papildu deklarācijai nav pievienojis informāciju 
par ienākumiem vai izdevumu īpatnībām, ienākumu aprēķināšanai ir 
izmantojama Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija un Centrālās 
statistikas pārvaldes statistikas dati. Savukārt likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 23.2pants nosaka principus preču, darbu un pakalpojumu cenas 
noteikšanai nodokļu aprēķināšanas vajadzībām. Šīs normas nav pamats 
izskatāmajā lietā apšaubīt apgabaltiesas sprieduma tiesiskumu. Pieteicējs 
nav nedz apelācijas, nedz kasācijas sūdzībā norādījis nekādas ziņas, kas 
ļautu vērtēt, kura automašīna kad un kādā darījumā iegūta, kas ļautu 
vismaz sākt apsvērt iespēju noteikt automašīnu iegādes darījumu vērtību 
un citus iespējamos izdevumus. Turklāt Senāts vērš uzmanību uz likuma 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta piekto daļu un 14.panta pirmo 
daļu, uz ko norādīts arī apgabaltiesas spriedumā, – šīs normas tieši attiecībā 
uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo izdevumu apmēru 
skaidri nosaka pienākumu nodokļu maksātājam dokumentāri pierādīt uz 
ieņēmumiem attiecināmos izdevumus.
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[11] Senāts atstāj bez ievērības pieteicēja argumentu, ka apgabaltiesa nav 
nošķīrusi no saimnieciskās darbības to automašīnu iegādi un atsavināšanu, 
kuras kalpojušas personiskām vajadzībām. Nedz apelācijas sūdzībā, nedz 
kasācijas sūdzībā pieteicējs nav norādījis konkrētus faktus, kuri šajā sakarā 
būtu bijuši vērtējami un nepamatoti atstāti bez ievērības.

[12] Pieteicējam aprēķināts ne tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
bet arī nokavējuma nauda par laiku, sākot no brīža, kad viņam bija iestājies 
nodokļa samaksas pienākums (nodoklis par 2004.gadu kavēts no 2005.gada 
16.aprīļa, nodoklis par 2005.gadu – no 2006.gada 19.aprīļa).  

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (redakcijā, kas bija spēkā, 
kad pieteicējam radās pienākums samaksāt budžeta nodokli gan par 2004.gadu, 
gan 2005.gadu) vairākas normas regulēja nokavējuma naudas maksāšanu par 
nodokļu parāda samaksas kavējumu.

Likuma 31.pants noteica darba devēja (ienākuma izmaksātāja) atbildību 
par termiņā nesamaksāto nodokli, kas ieturēts no darbinieka darba 
samaksas – paredzot aprēķināt nokavējuma naudu pēc termiņa kavējuma.

31.1pants noteica nodokļa maksātāja atbildība par termiņā nesamaksāto 
nodokli – paredzot aprēķināt nokavējuma naudu, ja maksātājs likumā 
noteiktajos termiņos neveic nodokļa avansa maksājumus un ja maksātājs 
noteiktajā termiņā neiemaksā budžetā rezumējošā kārtībā aprēķināto 
nodokli.

31.3pants noteica nodokļa maksātāja atbildību par apliekamā ienākuma 
samazināšanu, tostarp arī nokavējuma naudas aprēķināšanu: 

1) ja maksātājs, pārkāpdams šā likuma prasības, nav aprēķinājis nodokli 
no visa apliekamā ienākuma, kas atbilstoši šim likumam ir apliekams ar 
nodokli, viņam ir jāsamaksā iztrūkstošā nodokļa summa un soda nauda 
iztrūkstošās nodokļa summas apmērā (panta pirmā daļa);

2) maksātājam nesamaksātā (iztrūkstošā) nodokļa summa un soda nauda 
jāsamaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas 
lēmums par to. Ja maksājumi šajā laikā nav veikti, par katru nokavēto maksājumu 
izdarīšanas dienu, sākot ar 31.dienu pēc nodokļu administrācijas lēmuma 
saņemšanas, tiek aprēķināta citastarp nokavējuma nauda no nesamaksātās 
(iztrūkstošās) nodokļa summas un soda nauda (panta otrā daļa).

Senāts secina, ka likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir ietvertas 
normas, kas nosaka nodokļu maksātāja atbildību par nodokļu samaksas 
kavējumu. Gadījumā, ja nodoklis ir aprēķināts, bet tiek kavēts samaksas 
pienākums, nodokļu maksātājs maksā nodokli un maksājumus par samaksas 
kavējumu. Šādos gadījumos gan nodokļu maksātājam ir zināms gan nodokļa 
apmērs, gan tā samaksas termiņš, un likumdevēja noteiktās sekas ir vērstas 
tikai pret kavējumu, nav noteikta soda nauda.
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Savukārt, ja nodoklis nav vispār aprēķināts (ir samazināts apliekamais 
ienākums un līdz ar to budžetā maksājamā nodokļa summa), šāda 
pārkāpuma konstatēšanas gadījumā dienests aprēķina ne tikai nodokli, bet 
arī soda naudu. Tātad nokavējuma naudas aprēķins ir 31.3pantā regulēts, 
taču paredzēts tikai no brīža, kad nodokļu maksātājs kavē attiecīga Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmuma izpildi par dienesta konstatētā nodokļa 
pārkāpuma sekām. 

Skatot sistēmiski likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ietvertās 
normas, Senāts secina, ka tās pilnībā noregulē nokavējuma naudas aprēķinu 
gan gadījumā, ja tiek kavēts nodokļa maksājums, gan gadījumā, ja tiek 
samazināta budžetā maksājamā nodokļa summa. Līdz ar to nav pamata 
piemērot likuma “Par nodokļiem un nodevām” normas kā vispārīgās 
normas.

Minēto apliecina arī apsvērumi par 31.3panta otrās daļas pastāvēšanas 
jēgu. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrā daļa paredzēja, 
ka par nodokļu un nodevu maksājuma (arī soda naudas) samaksas termiņa 
nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda. Ja šo normu 
piemērotu attiecībā uz gadījumu, kad nodokļu maksātājs ir samazinājis 
apliekamo ienākumu (līdz ar to budžetā maksājamo nodokļa summu), tad 
viņam nokavējuma nauda būtu jāmaksā par kavējumu no brīža, kad, kā vēlāk 
konstatē dienests, viņam šī nodokļa summa bija jāmaksā budžetā. Tā Valsts 
ieņēmumu dienests normu piemērojis arī izskatāmajā gadījumā. Taču šādā 
gadījumā vispār zūd jēga 31.3panta otrās daļas esībai likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”. Proti, jau likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 
otrā daļa būtu pietiekama, lai aprēķinātu nokavējuma naudu gan par laikā 
nesamaksāto nodokli (šajā lietā – kopš 2005.gada 16.aprīļa un 2006.gada 
19.aprīļa), gan par soda naudu gadījumā, ja netiek savlaicīgi izpildīts dienesta 
vēlāk pieņemtais lēmums par aprēķināto nodokli un soda naudu. Līdz ar to 
vienīgais pamatojums 31.3panta otrās daļas ietveršanai likumā ir atšķirīgs 
negatīvo seku regulējums iedzīvotāju ienākuma nodokļa gadījumā. Šāda 
interpretācija harmoniski iegulst tajā negatīvo seku regulējumā, ko viens pats 
aptver likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 

[13] Arī no Tiesu informatīvās sistēmas datiem ar pietiekamu pārliecību 
var konstatēt, ka Valsts ieņēmumu dienests ilgstoši un pastāvīgi tieši šādi ir 
interpretējis likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3panta normas, 
proti, konstatējot, ka persona samazinājusi apliekamo ienākumu, Valsts 
ieņēmumu dienests konsekventi aprēķināja tikai nodokli un soda naudu 
atbilstoši likuma 31.3panta pirmajai daļai. Šādus Valsts ieņēmumu dienesta 
lēmumus uzrāda Senāta un Administratīvās apgabaltiesas spriedumos 
ietvertās ziņas gan par agrākos gados izdotiem Valsts ieņēmumu dienesta 
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administratīvajiem aktiem, gan par 2006.–2007.gadā izdotiem dažādu 
Valsts ieņēmumu dienesta iestāžu administratīvajiem aktiem (piemēram, 
lietās Nr.C27137801, C27139001, C27198501, C27258201, C27117602, 
C27145602, C27242702, C27262202, C27114003, C12224303, C39126503, 
C27178603, C27191603, C15205603, C15219403, A42025204, A42092804, 
A42002804, A42006204, A42009104, A42023804, A42091204, A42156504, 
A42156804, A42198404, A42202904, A42247304, A42186905, A42302105, 
A42237605, A42269005, A42300805, A42360805, A42468005, A42483005, 
A42406506, A42384606, A42401206, A42389506, A42408706, A42410406, 
A42419806, A42470806, A42502706, A42477006, A42503906, A42498406, 
A42516006, A42523906, A42548406, A42577006, A42419107, A42619307, 
A42498907, A42491907, A42486207, A42556207, A42554907, A42571707, 
A42575207, A42625107, A42645807, A42648607 – šajās lietās pārsūdzēti 
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumi laika posmā no 
2001.gada janvāra līdz 2007.gada oktobrim). Likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otrās daļas piemērošanu, kā tas noticis izskatāmajā 
gadījumā, Senāts faktiski nekonstatē, salīdzinot ziņas par vairāku gadu 
praksi. Pirmais Senāta praksē konstatētais Valsts ieņēmumu dienesta 
ģenerāldirektora lēmums, kurā noteikta arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
soda nauda, ir pieņemts 2007.gada 19.oktobrī (lieta Nr. A42658307), par 
konsekventu prakses maiņu var runāt, sākot ar 2008.gada janvāra Valsts 
ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumiem (lietas Nr. A42558708, 
A42543708, A42600908, A42652408).

Tādējādi, pat ja Valsts ieņēmumu dienests izskatāmajā lietā ir uzskatījis, 
ka nokavējuma naudas aprēķins ir pamatots par laiku, sākot no nodokļa 
nomaksas pienākuma brīža (aprīļa 15.datums) un ka tādējādi pareizi 
būtu piemērot likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu 
kā vispārīgo tiesību normu, pašas iestādes ilgstoša prakse apstiprināja, ka 
normas ir interpretējamas tādējādi, ka nokavējuma nauda ir maksājama 
tikai, sākot ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma izpildes kavējuma brīdi. 
Šāda prakse arī nodokļu maksātājiem varēja radīt iespaidu par to, kāds ir 
tiesību normu saturs.

[14] Ar 2007.gada 8.novembra grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 31.3pantā tika izdarīti šādi grozījumi: pirmajā daļā 
vārdi “un soda nauda iztrūkstošās nodokļa summas apmērā” tika aizstāti ar 
vārdiem “nokavējuma nauda un soda nauda atbilstoši likumā “Par nodokļiem 
un nodevām” noteiktajam apmēram”, kā arī tika izslēgta panta otrā daļa.

Senāta ieskatā, tas apstiprina, ka, pat ja likuma jēga arī agrāk ir bijusi 
aprēķināt nokavējuma naudu, jau sākot no nodokļa samaksas termiņa 
iestāšanās brīža, likumdevējs tomēr uzskatīja par nepieciešamu prakses 
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maiņas nolūkā, likuma skaidrības dēļ 31.3pantu izteikt tādā redakcijā, 
kas pietiekami skaidri paredz nokavējuma naudas aprēķināšanu ikvienā 
gadījumā no nodokļa samaksas termiņa kavējuma brīža, neatkarīgi, vai 
nodokļu maksātājs maksājamo nodokli pirms tam ir pareizi aprēķinājis vai 
samazinājis (nav vispār uzrādījis).

[15] Senāts arī ņem vērā, ka nodokļu jomā un jo īpaši, paredzot atbildību 
par nodokļu samaksas pārkāpumiem, likumam ir jābūt pietiekami skaidram. 
Lai arī nokavējuma naudai principā nav sodošs, bet budžetā savlaicīgi 
negūtos ieņēmumus kompensējošs raksturs, tās tomēr ir papildu negatīvās 
sekas nodokļu maksātājam, un tieši kā atbildība par savlaicīgu pienākuma 
neizpildi.

Eiropas Savienības Tiesa vairākos spriedumos ir norādījusi uz tiesiskās 
drošības principa nozīmi Eiropas Kopienas, šobrīd – Savienības, tiesībās. 1996.
gada 13.februāra spriedumā lietā Nr.C-143/93 Van Es Douane Agenten Tiesa 
norādīja, ka tiesiskās drošības princips ir Kopienas tiesību pamatprincips, kas 
pieprasa, lai jo īpaši noteikumi, kas nodokļu maksātājam uzliek maksājumus, 
būtu skaidri un precīzi, lai nodokļu maksātājs varētu nepārprotami zināt savas 
tiesības un pienākumus un tādēļ atbilstoši rīkoties (sk. sprieduma 27.punktu). 
Tādu pašu nostāju Tiesa paudusi 2006.gada 26.oktobra spriedumā lietā 
Nr.C–248/04 Koninklijke Coöperatie Cosun UA pret Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, norādot, ka tiesiskās drošības princips ir īpaši 
stingri jāievēro tāda tiesiskā regulējuma gadījumā, kas var radīt finansiālas 
sekas (sk. sprieduma 79.punktu), kā arī 2006.gada 16.marta spriedumā lietā 
Nr.C-94/05 Emsland-Stärke (sk. sprieduma 43.punktu).

[16] Senāta ieskatā, likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas, 
skatot tās kopumā, ņemot vērā arī Valsts ieņēmumu dienesta konsekvento 
praksi šo normu piemērošanā, un tiesiskās drošības apsvērumi ir pamats 
atzīt, ka nokavējuma naudas aprēķins par laiku, sākot no nodokļu samaksas 
pienākuma iestāšanās, gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir samazinājis 
apliekamo ienākumu, ir pieļaujama tikai līdz ar 2007.gada 8.novembra 
grozījumu likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā stāšanās brīdi, 
turklāt grozījumi nav attiecināmi uz laiku pirms to spēkā stāšanās.

[17] Līdz ar to apgabaltiesa nepamatoti piemērojusi likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu kā vispārīgo normu, kas pamato 
nokavējuma naudas aprēķinu. Spriedums attiecīgajā daļā ir atceļams.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments
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n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 1.jūlija spriedumu daļā, 

ar kuru atstāts negrozīt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2007.gada 
22.oktobra lēmums Nr.19/37671 daļā, ar kuru J.L. aprēķināta nokavējuma 
nauda, un nosūtīt lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai Administratīvajai 
apgabaltiesai.

Pārējā daļā spriedumu atstāt negrozītu.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Zādzības radītais iztrūkums likuma  
“Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē;  
likuma “Par pievienotās vērtības nodokli”  
2.panta attiecināmība uz zādzību

1. Zādzība pati par sevi nav preču piegāde, jo nenotiek preču nodošana citas 
personas īpašumā (tās ieguvējs tikai kļūst par turētāju). Nevar pieņemt, ka 
tieši zādzībā cietusī persona veikusi darbības, lai preces laistu tirgū. Tāpēc 
nav aprēķināmi pievienotās vērtības nodokļa maksājumi par nozagto preču 
iespējamo realizāciju (likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta otrā 
daļa, Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).
2. Robeža, kas nodala uz saimnieciskās darbības izdevumiem attiecināmus 
un neattiecināmus iztrūkumus, ir atrodama Ministru kabineta 2006.gada 
4.jūlija noteikumu Nr.556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 
normu piemērošanas noteikumi” 47.punktā, kas nosaka nodokļa maksātājam 
veicamās darbības, lai nebūtu pamata nolaupījuma dēļ radušos iztrūkumu 
izslēgt no saimnieciskās darbības izdevumiem un palielināt apliekamo 
ienākumu (Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.556 “Likuma 
“Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 
47.punkts).

Rīgā 2011.gada 20.maijā  Lieta Nr.A42688608
SKA–151/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   R.Vīduša,
senatore      V.Kakste,
senatore      V.Krūmiņa,
piedaloties pieteicējas AS “Lazdonas piensaimnieks” pārstāvim G.K.,
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts 

ieņēmumu dienesta pārstāvim Marisam Martinsonam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz AS “Lazdonas piensaimnieks” pieteikumu par Valsts 
ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2008.gada 15.augusta lēmuma 
Nr.19/23084 atcelšanu, sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas 
sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 23.septembra 
spriedumu.
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Aprakstošā daļa
[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējai kompleksu nodokļu 

auditu, kura rezultātā Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās 
iestādes Nodokļu kontroles pārvaldes Audita daļa pieņēma lēmumu noteikt 
pieteicējai papildu samaksai budžetā Ls 7418,15, tai skaitā pievienotās 
vērtības nodoklis Ls 4872,97, soda nauda Ls 1461,91, nokavējuma nauda 
Ls 1083,27, kā arī samazināt zaudējumus par 2005.gadu Ls 622 un par 2006.
gadu Ls 22 249.

Minētais lēmums atstāts negrozīts gan ar Valsts ieņēmumu dienesta 
Vidzemes reģionālās iestādes lēmumu, gan pēc tam arī ar Valsts ieņēmumu 
dienesta ģenerāldirektora 2008.gada 15.augusta lēmumu Nr.19/23084.

[2] Pieteicēja vērsās administratīvajā tiesā, prasot minēto administratīvo 
aktu atcelt. 

[3] Administratīvā rajona tiesa pieteikumu apmierināja daļā un Valsts 
ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora 2008.gada 15.augusta lēmumu 
Nr.19/23084 atcēla daļā, spriedumu attiecībā uz administratīvā akta atcelšanu 
pamatojot ar tālāk norādītajiem apsvērumiem.

[3.1] Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka pieteicēja, neievērojot 
Gada pārskatu likuma 25.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus, jo 
izmaksas nebija saskaņojis ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos, 
pieļāvusi produkcijas nozagšanu un nelikumīgu tās pārdošanu. Dienests 
aprēķinājis iespējamos ieņēmumus no nozagtās produkcijas par 2006.gadu, 
kā arī par šiem iespējamiem ieņēmumiem pieteicējai aprēķinājis pievienotās 
vērtības nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu, kā arī samazinājis 
2006.gada zaudējumus par attiecīgu ieņēmumu summu. Savukārt pieteicēja 
norāda, ka zādzība nav viens no likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 
2.pantā noteiktajiem ar nodokli apliekamajiem darījumiem. 

[3.2] Valsts ieņēmumu dienests, interpretējot likuma “Par pievienotās 
vērtības nodokli” 2.panta otro daļu, uzskata, ka nozagtās produkcijas 
gadījumā notikusi preču piegāde par atlīdzību, līdz ar to tā ir apliekama ar 
nodokli.

Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta otrā daļa un 2.2 daļa 
interpretējamas kopsakarā ar Eiropas Kopienu Padomes 1977.gada 17.maija 
Sestās direktīvas, kas noteic, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par 
apgrozījuma nodokļiem, kopējo pievienotās vērtības nodokļu sistēmu un 
vienoto aprēķinu bāzi (77/388/EEK) (turpmāk – Sestā direktīva), 2.pantu. 
Sestās direktīvas 2.pants noteic, ka pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā: 
1) par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko par atlīdzību attiecīgās 
valsts teritorijā veicis nodokļu maksātājs, kas kā tāds rīkojas; 2) par preču 
ievešanu.
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Eiropas Savienības Tiesa lietā Nr.C-435/03 British American Tobacco 
International Ltd un Newman Shipping & Agency Company NV pret Beļģiju 
izskatījusi lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu par Sestās direktīvas 
2., 5. un 27.panta interpretāciju. Tiesa 2005.gada 14.jūlija spriedumā 
konstatējusi, ka: 1) pēc definīcijas preču zādzības pamatā cietušais 
nesaņem nekādu atlīdzību, tādējādi to nevar uzskatīt par preču piegādi “par 
atlīdzību”; 2) preču zādzība neietilpst tādā “preču piegādes” jēdzienā, kāds 
izriet no Sestās direktīvas; 3) “preču piegāde” nozīmē tiesību nodošanu 
rīkoties ar materiālu īpašumu kā īpašniekam, taču, nozogot preces, to 
ieguvējs kļūst tikai par preču turētāju. Zādzības rezultātā nerodas tiesības 
rīkoties ar precēm tādā veidā, kā rīkojas īpašnieks; 4) nodokļu neitralitātes 
princips nekādā veidā nenosaka pienākumu preču zādzību pielīdzināt 
preču piegādei, un tas nav arī šķērslis uzskatam, ka šī zādzība pati par sevi 
nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums. Minētajā lietā 
Eiropas Savienības Tiesa nosprieda, ka preču zādzība nav “preču piegāde 
par atlīdzību” Sestās direktīvas 2.panta nozīmē un tādēļ par to nav jāmaksā 
nodoklis. 

[3.3] Kaut arī izskatāmajā gadījumā Sestā direktīva nav piemērojama 
tieši, jo tās 2.pantā noteiktais tiesiskais regulējums Latvijas Republikā 
integrēts likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta otrajā daļā 
un 2.2 daļā, tomēr Eiropas Savienības Tiesas skaidrojums par pievienotās 
vērtības nodokļa piemērošanu ir saistošs Latvijas Republikas iestādēm un 
tiesām.

Ņemot vērā minēto, tiesa atzīst, ka zādzība nav viens no likuma “Par 
pievienotās vērtības nodokli” 2.pantā noteiktajiem ar pievienotās vērtības 
nodokli apliekamajiem darījumiem. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienests 
nepamatoti aprēķinātos iespējamos ieņēmumus no pieteicējai nozagtās 
produkcijas Ls 22 206,42 vērtībā aplicis ar pievienotās vērtības nodokli, tātad 
nepamatoti par šiem iespējamajiem ieņēmumiem pieteicējai aprēķinājis 
nodokli Ls 4840,95, soda naudu Ls 1452,29 un nokavējuma naudu Ls 1068,62, 
kā arī samazinājis 2006.gada zaudējumus par Ls 22 206.

[3.4] Tiesa piekrīt Valsts ieņēmumu dienesta secinātajam, ka pieteicējas 
saražotās produkcijas uzskaite ir nepilnīga, jo nesniedz priekšstatu par 
saražotās un noliktavā glabātās produkcijas daudzumu, kas rezultātā novedis 
pie saražotās produkcijas zādzībām.

Par konstatētajiem pārkāpumiem grāmatvedības uzskaitē pieteicējas 
valdes priekšsēdētāju ar Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas lēmumu 
nolemts sodīt ar naudas sodu. Tātad pieteicēja par savu neizdarību ir 
atbildējusi tiesību normās noteiktajā kārtībā, proti, saņemot administratīvo 
sodu. 
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Tomēr minētais pārkāpums nevar būt par pamatu nozagtās produkcijas 
aplikšanai ar pievienotās vērtības nodokli, līdz ar to Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmums šajā daļā ir atceļams.

[4] Izskatījusi lietu sakarā ar atbildētājas apelācijas sūdzību, Adminis-
tratīvā apgabaltiesa ar 2010.gada 23.septembra spriedumu pieteikumu 
apmierināja tajā pašā daļā, kurā to bija apmierinājusi arī Administratīvā 
rajona tiesa. Administratīvā apgabaltiesa pievienojās Administratīvās rajona 
tiesas spriedumā ietvertajai motivācijai, papildus norādot tālāk minēto.

[4.1] Valsts ieņēmumu dienests atsaucies uz likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 23.panta sestās daļas 5.punktu, septītās daļas 2.punktu, 
astotās daļas 1. un 3.punktu, aprēķinot iespējamo ienākumu no nozagtās 
produkcijas pārdošanas, ņemot vērā dienesta rīcībā esošo informāciju – 
pieteicējas darbinieku sniegtās liecības, pieteicējas inventarizācijas aktā 
norādīto iztrūkstošā sviesta daudzumu un pieteicējas grāmatvedībā uzrādītās 
produkcijas realizācijas cenas 2006. un 2007.gadā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.pants noteic, ka nodokļu 
administrācijai ir tiesības uz aprēķinu pamata noteikt nodokļu maksājumu 
apmēru atbilstoši nodokļu maksātāja īpašumā esošās mantas vai kapitāla 
vērtības pieaugumam vai nodokļu administrācijas rīcībā esošajām 
ziņām, ja ir konstatēts, ka, citastarp, nodokļu maksātāja pārskatos vai 
grāmatvedības uzskaitē sniegtās ziņas neatbilst nodokļu administrācijas 
rīcībā esošajai informācijai, pārbaudēs konstatētajiem faktiem vai 
nodokļu maksātāja rīcībā esošo vai bijušo lietu vērtībai (sestās daļas 
5.punkts). Nodokļu administrācija, uz aprēķinu pamata nosakot nodokļu 
maksājumu apmēru, izmanto, citastarp, netiešās aprēķinu metodes, tas ir, 
aprēķina ar nodokļiem apliekamo objektu (ienākumu, darījumu vērtību 
u.tml.), pamatojoties uz savā rīcībā esošo informāciju (septītās daļas 
2.punkts).

Aprēķinot nodokļu maksājumu apmēru, nodokļu administrācija 
izmanto savā rīcībā esošo informāciju par nedeklarētiem ienākumiem, par 
nodokļa maksātāja darbību, pārbaudāmajā taksācijas periodā veiktajiem 
darījumiem, darījumiem, kuri, nosakot nodokļu maksājumu apmēru, nav 
ņemti vērā vai uzrādīti nepilnīgi, kā arī informāciju par kredītiestādēs 
esošajiem kontiem un noguldījumiem, vērtspapīru kontiem un nodokļu 
maksātājam piederošām kapitāla daļām kapitālsabiedrībās, apkopotiem 
attiecīgā saimnieciskās darbības veida sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī 
zemnieku un zvejnieku saimniecību) saimniecisko darbību raksturojošiem 
rādītājiem. Šī informācija bez maksas saņemama no izziņas, prokuratūras 
un tiesu iestādēm un arī fiziskajām un juridiskajām personām (arī pēc to 
pārbaudēm) (astotās daļas 1. un 3.punkts).
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[4.2] Kā izriet no citētajām tiesību normām, iestādei ir tiesības uz 
aprēķinu pamata noteikt nodokļu maksājumu apmēru, izmantojot savā rīcībā 
esošo informāciju par nedeklarētiem ienākumiem, tomēr gan no gramatiskās 
izteiksmes, gan no tiesību normu un mērķa izriet, ka jebkurā gadījumā 
iestādes rīcībā esošā informācija par iespējamo nesamaksāto nodokļa apmēru 
ir tieši attiecināma uz konkrētā nodokļu maksātāja ienākumiem.

Nav strīda par to, ka audita pārskatā ir izmantota tikai tā informācija 
par produkciju, par kuru personas sniegušas liecības, ka to ir nozagušas 
pieteicējai. Šajā gadījumā nav pamata uzskatīt, ka ienākumus no zādzībām 
ir guvusi tieši pieteicēja, jo minētais neizriet ne no personu sniegtajām 
liecībām, ne arī šādu apgalvojumu ir pamatojusi iestāde administratīvajā 
aktā. Ar šo argumentu administratīvā akta pamatojumu tiesvedības laikā 
vairs papildināt nevar, kā tas noteikts Administratīvā procesa likuma 250.
panta otrajā daļā. Nav korekti apelācijas sūdzībā norādīt, ka pieteicēja ar 
tās darbinieku starpniecību ir veikusi darījumus (piegādes par atlīdzību un 
pašpatēriņu), lai izvairītos no nodokļu nomaksas, tāpēc ka pieteicēja nav 
nodrošinājusi saražotās produkcijas uzskaiti. Ja iestāde uzskata, ka pieteicējai 
bija iespēja noslēpt ar nodokli apliekamos darījumus, izvairoties no nodokļu 
nomaksas, tad šāda fakta pierādīšana bija tiešais iestādes pienākums, izdodot 
administratīvo aktu. 

[4.3] Apelācijas sūdzībā dienests norāda, ka zādzība nav ar pievienotās 
vērtības nodokli apliekams darījums tikai tad, ja tā ir kvalificēta un pierādīta 
saskaņā ar Krimināllikumu.

Šāds viedoklis nav pamatots, un tas izriet no Ministru kabineta 2006.
gada 4.jūlija noteikumu Nr.556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 
normu piemērošanas noteikumi” 47.punkta, kas paredz, ka nodokļu 
maksātājam iztrūkumu vai izlaupījumu dēļ radušos zaudējumu summas 
uzskata par izdevumiem, kas saistīti ar nodokļu maksātāja saimniecisko 
darbību, un par to summu apliekamo ienākumu nepalielina, ja nodokļu 
maksātājs ir veicis visus iespējamos pasākumus, lai atgūtu iztrūkumos 
un izlaupījumos zaudētās vērtības, un par notikušo nekavējoties paziņojis 
izmeklēšanas iestādēm, un ir pieņemts lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu 
vai pieņemts lēmums par atteikumu uzsākt kriminālprocesu. 

[5] Par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu Valsts ieņēmumu 
dienests ir iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā norādīti tālāk minētie 
argumenti. 

[5.1] Izskatāmajā lietā nav pamatota atsaukšanās uz Eiropas Savienības 
Tiesas 2005.gada 14.jūlija spriedumu lietā Nr.C-435/03. Bija jāņem vērā 
Eiropas Savienības Tiesas spriedums citā lietā – 2006.gada 16.februāra 
spriedums lietā Nr.C-494/04 Heintz van Landewijck SARL pret Staatssecretaris 
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van Financiën. Minētajā spriedumā Tiesa norāda, ka ir būtiski, vai īpašniekam 
bija pamudinājums (iespējamā atbildība) uzraudzīt minētajā lietā apskatītās 
akcīzes preču nodokļa markas.

Attiecīgi Administratīvajai apgabaltiesai bija jāņem vērā lietā konstatētie 
apstākļi, ka pieteicējas saražotās produkcijas uzskaite ir nepilnīga, jo 
nesniedz priekšstatu par saražotās un noliktavā glabātās produkcijas 
daudzumu, kas ir likuma “Par grāmatvedību” 2.panta un likuma “Par gada 
pārskatu”* 25.panta pirmās daļas 4.punkta pārkāpums. Bija jāņem vērā arī 
citu kontrolējošo iestāžu konstatētie fakti pieteicējas ražotnē. Pieteicējas 
bezdarbība, pieļaujot gatavās produkcijas nepilnīgu uzskaiti, ir radījusi 
apstākļus un pamudinājumu pieteicējas darbiniekiem realizēt saražoto gatavo 
produkciju bez pavaddokumentiem. Nevar balstīties uz Eiropas Savienības 
tiesību normām krāpnieciskā vai ļaunprātīgā nolūkā. Tieši otrādi, 2006.gada 
16.februāra spriedumā lietā Nr.C-494/04 un 2004.gada 29.aprīļa spriedumā 
apvienotajās lietās Nr.C-487/01 un C-7/02 Eiropas Savienības Tiesa ir 
norādījusi, ka cīņa pret krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
iespējamo ļaunprātīgo izmantošanu ir Sestajā direktīvā atzīts un veicināts 
mērķis.

[5.2] Ievērojot minēto, apgabaltiesa nav pareizi piemērojusi likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 23., 29. un 32.pantu, likuma “Par grāmatvedību” 
2. un 7.pantu, likuma “Par gada pārskatu”* 4. un 25.pantu un judikatūrā 
nostiprinātās atziņas. Tiesa nav izvērtējusi Valsts ieņēmumu dienesta 
argumentus kopsakarā ar citiem lietas apstākļiem, tādējādi pārkāpjot 
Administratīvā procesa likuma 154.panta pirmo daļu par pierādījumu 
novērtēšanu, kā arī Administratīvā procesa likuma 103.panta otro daļu par 
lietas apstākļu objektīvu noskaidrošanu.

[6] Tiesas sēdē atbildētājas pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību saskaņā 
ar tajā minētajiem argumentiem. Pieteicējas pārstāvis kasācijas sūdzību 
neatzina.

Motīvu daļa
[7] Senāts iepriekš citā lietā ir atzinis par pamatotu pievienotās vērtības 

nodokļa aprēķinu gadījumā, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir pamats 
uzskatīt, ka ir notikusi preču realizācija, kura nav uzrādīta grāmatvedības 
dokumentos. Šādā gadījumā ir pamats aprēķināt pievienotās vērtības nodokli, 
apliekamo darījumu vērtību nosakot saskaņā ar likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 23.panta sestās daļas 5., 6. un 9.punktu, septītās daļas 1. un 
2.punktu, kā arī astoto daļu, t.i., uz aprēķinu pamata par nodokļu maksātāja 
slēptajiem darījumiem atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai 

* Precizējums: Likums “ Par uzņēmumu gada pārskatiem”
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informācijai (pieteicējas tirdzniecības vietās veiktajās inventarizācijās gūtā un 
pieteicējas amatpersonas sniegtā informācija). Respektīvi, Valsts ieņēmumu 
dienests var veikt aprēķinu, pamatojoties uz pieņēmumu, ka inventarizācijas 
laikā iztrūkušās preces tikušas realizētas mazumtirdzniecībā, nereģistrējot 
darījumus elektroniskajā kases aparātā un neuzrādot tos grāmatvedības 
reģistros (sk. Senāta 2009.gada 8.decembra sprieduma lietā Nr.SKA-647/2009 
5.2. un 8.punktu).

Iepriekš apskatītajā gadījumā pievienotās vērtības nodokļa aprēķins 
ietilpst likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta tvērumā kā ar 
nodokli apliekama preču piegāde, tikai darījumu apjoms tiek noteikts nevis 
pēc grāmatvedības ierakstiem par veiktajiem darījumiem, bet pēc iztrūkstošo 
preču apjoma, pieņemot, ka bijuši atbilstoši darījumi, preces realizējot.

[8] Šajā lietā atšķirība ir tajā apstāklī, ka 
1) konstatēts nevis vienkārši preču iztrūkums, bet fiksēta citu personu 

izdarīta preču zādzība;
2) preču iztrūkums ir nevis konstatēts atbilstoši ierakstiem grāmatvedības 

reģistros, bet tā kopējais apjoms ir pieņemts pēc personu kriminālprocesa 
ietvaros sniegtajām liecībām par produkcijas apjomiem, ko tās parasti 
paņēmušas no uzņēmuma.

Administratīvā apgabaltiesa ir atzinusi par pamatotu veidu, kādā iestāde 
noteikusi iztrūkuma apmēru, taču atzinusi, ka, ņemot vērā iztrūkuma rašanās 
iemeslu – zādzību –, nodokļa aprēķināšana nav pamatota.

[9] Attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu, proti, attiecībā 
uz iztrūkstošās preces vērtības iekļaušanu uzņēmuma saimnieciskās darbības 
izdevumos, Senātam nav pamata apšaubīt Administratīvās apgabaltiesas 
spriedumu. Tiesa ir norādījusi, ka robeža, kas nodala uz saimnieciskās 
darbības izdevumiem attiecināmus un neattiecināmus iztrūkumus, ir 
atrodama Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.556 “Likuma 
“Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 
47.punktā. Kā skaidri redzams no minētās normas, ja nodokļa maksātājs ir 
veicis visus iespējamos pasākumus, lai atgūtu iztrūkumos un izlaupījumos 
zaudētās vērtības, un par notikušo nekavējoties paziņojis izmeklēšanas 
iestādēm, un ir pieņemts lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu vai pieņemts 
lēmums par atteikumu uzsākt kriminālprocesu, tad nav pamata nolaupījuma 
dēļ radušos iztrūkumu izslēgt no saimnieciskās darbības izdevumiem un 
palielināt apliekamo ienākumu. 

Kā redzams no apgabaltiesas spriedumā konstatētajiem apstākļiem, 
par pieteicējai nozagto produkciju ir ticis uzsākts kriminālprocess. No 
Tiesu informatīvās sistēmas datiem redzams, ka ir stājies spēkā Vidzemes 
apgabaltiesas 2010.gada 15.novembra spriedums krimināllietā, kurā par 
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svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu tika tiesātas vairākas fiziskās 
personas un kurā pieteicēja bija atzīta par cietušo. Ar minēto Vidzemes 
apgabaltiesas spriedumu ir atstāts negrozīts notiesājošs pirmās instances 
tiesas spriedums un pieteicējai (cietušajai krimināllietā) ir piespriestas 
kaitējuma kompensācijas. Arī no administratīvā akta neizriet, ka Valsts 
ieņēmumu dienests apšaubītu apstākli, ka preces pieteicējai nozagtas, nevis 
pieteicēja tās realizējusi pati vai izmantojusi kā pašpatēriņu, tādēļ nav pamata 
piemērot citas nodokļu tiesību normas.

[10] Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta otrajā daļā 
noteikts, ka ar pievienotās vērtības nodokli ir apliekama preču piegāde par 
atlīdzību (arī pašpatēriņš). Kā jau norādīts iepriekš, administratīvajā aktā nav 
atrodams pamatojums tam, ka preces formāli vai pēc būtības būtu izmantotas 
pašpatēriņam. Līdz ar to ir vērtējams tikai, vai notikusi preču piegāde par 
atlīdzību likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē.

[11] Kā uzskata Senāts, Administratīvā apgabaltiesa (pievienojoties 
Administratīvās rajona tiesas sprieduma motivācijai) pamatoti pievērsusies 
Eiropas Savienības Tiesas spriedumam lietā Nr.C-435/03. Minētajā lietā 
Tiesa skaidroja, ka Sestās direktīvas izpratnē zādzība pati par sevi nav preču 
piegāde. Nenotiek preču nodošana citas personas īpašumā (tās ieguvējs tikai 
kļūst par turētāju); zādzība kā preču piegāde nav pamatojama ar to, ka vēlāko 
iespējamo darbību, ar ko nozagtās preces tika laistas tirgū, veikusi zādzībā 
cietusī persona. Turklāt, ja nodokļu neitralitātes principa labā zādzība tiek 
uzskatīta par tādu darījumu, par kuru jāmaksā nodoklis neatkarīgi no 
jebkura veida ievešanas vai piegādes, un gadījumā, kad atlīdzības summa nav 
noteikta, nodokļa bāze patiešām ir fiktīva.

Tādējādi, ciktāl izdarāmi secinājumi no minētā sprieduma, zādzības 
gadījumā, arī šajā lietā, nevar pieņemt nedz to, ka pieteicēja veikusi piegādi, 
nedz arī kaut kādu noteiktu preču realizācijas vērtību – nodokļa bāzi.

[12] Valsts ieņēmumu dienests norāda uz to, ka tiesai vajadzēja ņemt 
vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā Nr.C-494/04 Heintz van 
Landewijck SARL pret Staatssecretaris van Financiën. Minētajā spriedumā 
Tiesa norāda, ka ir būtiski, vai īpašniekam ir pamudinājums (iespējamā 
atbildība) uzraudzīt minētajā lietā apskatītās akcīzes preču nodokļa markas.

Kā uzskata Senāts, Valsts ieņēmumu dienests Tiesas spriedumu lietā 
Nr.C-494/04 nepamatoti attiecina uz pieteicējas gadījumu. Minētajā 
lietā bija jāvērtē, vai nodokļu maksātājam ir jāpacieš zaudējumi, kas tam 
rodas no tā, ka tam ir nozagtas nodokļu markas, kuras tiek iegūtas, veicot 
vienreizēju pievienotās vērtības nodokļa samaksu valsts budžetā atbilstoši 
preces mazumtirdzniecības cenai. Proti, vai ir samērīgi un atbilstoši 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmas principiem, ka gadījumā, ja nodokļu 
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maksātājam, kas jau veicis samaksu par nodokļu markām, bet tās nozagtas, 
vienīgā iespēja laist preci tirgū ir iegādāties nodokļu markas vēlreiz. Šajā 
Eiropas Savienības Tiesas spriedumā (atšķirībā no iepriekš apskatītās 
lietas Nr.C-435/03) runa ir nevis par preču zādzību, bet par nodokļu 
marku zādzību. Un pamudinājums samazināt zādzības risku nodokļu 
marku zādzības gadījumā netika saskatīts tādos apstākļos, ka nodokļu 
maksātājs nodokļu marku nozagšanas gadījumā varētu tās atkal iegūt bez 
finansiāla riska. Tieši tas bija iemesls, kāpēc Tiesa atzina šādu finansiālo 
nastu (nodokļu summas apmērā radušos zaudējumu uzlikšanu nodokļu 
maksātājam nodokļu marku zādzības gadījumā) par pieļaujamu kopējā 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmā, proti, lai neveidotu tādu situāciju, ka 
nodokļu markas netiek pienācīgi uzraudzītas un nonāk tirgū, valstij ciešot 
zaudējumus. Turpretim preču zādzības gadījumā situācija ir citādāka, un 
tādu atšķirību (tieši salīdzinot ar iepriekš apskatīto lietu Nr.C-435/03) kā 
pašsaprotamu arī atzina Tiesa. Preču zādzības gadījumā nodokļu maksātājs 
ne tikai zaudē jau samaksāto nodokļa summu, bet pašas preces, nodokļu 
maksātāja paša mantu. Kā atšķirību iezīmēja Tiesa, “ir pamatoti .. nodokļu 
marku pircēju iedrošināt nodrošināties pret to pazaudēšanas risku, kaut 
gan preču īpašnieku visticamāk nav jāpamudina uzraudzīt savas preces un 
nodrošināties pret to zādzības risku” (sk. sprieduma 65.punktu).

Senāta ieskatā, pieteicējas mantas samazinājums nozagto preču vērtības 
apmērā pirmšķietami liek apšaubīt, ka pieteicējas rīcība būtu vērsta uz 
izvairīšanos no nodokļa nomaksas vai uz intereses trūkumu par produkcijas 
zādzību, kas, kā izriet no Eiropas Savienības Tiesas teiktā, varētu pamatot 
nodokļu nastas uzlikšanu pieteicējai. Senāts neizslēdz, ka nodokļu maksātājs 
varētu būt ieinteresēts arī šāda veida produkcijas apritē, piemēram, tādā veidā 
aizvietojot atlīdzību darbiniekiem un tādējādi izvairoties no attiecīgiem 
nodokļu maksājumiem, vai arī ar darbinieku starpniecību (it kā zādzību) 
piedaloties neuzskaitītas produkcijas realizācijā, nemaksājot pievienotās 
vērtības nodokli. Taču tādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienestam būtu šādi 
apstākļi jāpierāda, un šajā lietā dienesta motivācija nav bijusi uz to vispār 
vērsta. Arī vēlāk taisītais spriedums kriminālprocesā apstiprina to, ka vismaz 
tā daļa produkcijas, kuras zādzība tika pierādīta kriminālprocesā tiesā, 
tiešām bija pieteicējai nozagta, un vainīgajām personām tiesa nospriedusi 
uzlikt pienākumu kompensēt pieteicējai nodarīto kaitējumu. Līdz ar to nav 
nekāda pamata uzskatīt, ka pastāvētu kādi nedeklarēti pieteicējas ieņēmumi, 
ar pievienotās vērtības nodokli apliekami darījumi.

[13] Senāts nesaskata pamatu pievērsties Valsts ieņēmumu dienesta 
norādīto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu analīzei attiecībā uz jautājumu, 
vai nodokļu maksātājs uz tiesību normām var balstīt savus krāpnieciskos 
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nolūkus un ļaunprātīgu rīcību ar mērķi gūt finansiālas priekšrocības. Nedz 
Valsts ieņēmumu dienests, nedz tiesa šādus pieteicējas motīvus saistībā 
ar produkcijas zādzībām nav konstatējuši. Tas, ka iestādes konstatējušas 
vairākus pārkāpumus pieteicējas grāmatvedības uzskaitē, pats par sevi nav 
šāda fakta pierādījums.

[14] Ņemot vērā minēto, apgabaltiesa pamatoti nonākusi pie secinājuma, 
ka pieteicēja nav veikusi preču piegādi likuma “Par pievienotās vērtības 
nodokli” 2.panta izpratnē.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 23.septembra 

spriedumu, bet Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Dāvinājums atlīdzības nozīmē  
kā ienākuma gūšanas avots likuma  
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 19.punkts 
tiešā tekstā runā par īpašuma pārdošanu, proti, skaidri definētu atlīdzības 
līgumu, kura izpildes ietvaros persona par citai personai nodoto īpašumu gūst 
atlīdzību. Šis regulējums nav tulkojams paplašināti, attiecinot to uz dāvinājumu 
atlīdzības nozīmē (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās 
daļas 19.punkts).

Rīgā 2011.gada 6.maijā  Lieta Nr.A42600908
SKA–171/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   V.Kakste,
senatore      V.Krūmiņa,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicēja N.S. pārstāvim M.R. un atbildētājas Latvijas 

Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvim 
Rolandam Vītiņam,

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 
pamatojoties uz N.S. pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 2008.gada 
29.aprīļa lēmuma Nr.19/12271 atcelšanu, sakarā ar N.S. kasācijas sūdzību par 
Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 5.oktobra spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējam N.S. vienkāršo iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa auditu par 2005.un 2006.gadu. Audita rezultātā 
pieteicējam par ienākumiem no nekustamo īpašumu atsavināšanas papildu 
samaksai budžetā noteikts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, soda nauda un 
nokavējuma nauda. Galīgais iestādes lēmums ir Valsts ieņēmumu dienesta 
ģenerāldirektora 2008.gada 29.aprīļa lēmums Nr.19/12271.

[2] Izskatot pieteicēja pieteikumu par minētā lēmuma atcelšanu, 
Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 16.septembra spriedumu 
pieteikumu daļēji apmierināja. Tiesa atcēla lēmumu daļā, ar kuru pieteicējam 
uzlikts pienākums samaksāt nodokļa maksājumus par darījumiem ar I.B. un 
A.C. 
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[3] Izskatījusi lietu sakarā ar iestādes apelācijas sūdzību daļā par pieteicēja 
darījumiem ar I.B. un A.C., Administratīvā apgabaltiesa ar 2010.gada 
5.oktobra spriedumu pieteikumu šajā daļā noraidīja. Spriedumā norādīts 
tālāk minētais. 

[3.1] Attiecībā uz darījumu par dzīvokļu [adrese] pārdošanu konstatējams, 
ka pieteicējs 2003. un 2004.gadā atsevišķos darījumos iegādājās visus minētajā 
mājā esošos dzīvokļus. 2005.gada 7.oktobrī starp pieteicēju un A.C. noslēgts 
pirkuma līgums, saskaņā ar kuru pieteicējs viena darījuma ietvaros pārdevis 
A.C. deviņus dzīvokļus minētajā mājā.

Lietā būtiski noskaidrot dzīvokļu iegādes mērķi. Nav konstatējams, ka 
pieteicējs dzīvokļus būtu uzmantojis dzīvošanai vai citām personiskajām 
vajadzībām. 

[3.2] Nav pareizs pieteicēja arguments, ka dzīvokļu pārdošanas darījumā 
neveidojas saimnieciskā darbība arī tā iemesla dēļ, ka tas ir tikai viens 
atsavināšanas darījums.

Viena darījuma ietvaros pieteicējs atsavināja deviņus atsevišķus dzīvokļus. 
Lai konstatētu saimnieciskās darbības pazīmes personas rīcībā, noteicošais 
nav tas, cik pirkšanas-pārdošanas (atsavināšanas) līgumi ir noslēgti. 
Jākonstatē, ka īpašums tika iegādāts pārdošanai, tātad lai gūtu peļņu. Līdz ar 
to ir pietiekami atzīt par pierādītu faktu, ka pieteicējs nekustamos īpašumus 
ir iegādājies nolūkā tos pārdot, respektīvi, veicis saimniecisko darbību, jo 
saskaņā ar Komerclikuma 1.panta trešo daļu jebkura sistemātiska, patstāvīga 
darbība par atlīdzību ir uzskatāma par saimniecisko darbību. 

[3.3] No Komerclikuma 1.panta trešās daļas izriet, ka personas veiktās 
darbības ir atzīstamas par saimniecisku darbību, ja persona nolūkā gūt peļņu 
patstāvīgi, tas ir, savā vārdā, sistemātiski veikusi noteiktas darbības.

Atbilstoši Senāta norādītajam likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 9.panta 19.punkta “a” apakšpunktā (šobrīd 9.panta pirmās daļas 
33.punkts) ietvertie vārdi savs īpašums interpretējami kā īpašums, ko persona 
iegādājusies lietošanai savām personiskajām vajadzībām. Tādējādi, ja īpašums 
acīmredzot ir iegādāts nevis personiskajai lietošanai, bet gan realizēšanai 
citām personām, šāda īpašuma pārdošanu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” izpratnē nevar uzskatīt par sava īpašuma pārdošanu. Tas ir īpašums, 
kas iegādāts un pārdots saimnieciskās darbības ietvaros. 

[3.4] Saimnieciskās darbības faktu apliecina ne tikai deviņu dzīvokļu 
atsavināšana, bet pieteicēja darbības ar nekustamajiem īpašumiem kopumā 
pārbaudāmajā periodā. Pieteicējs arī nav pārsūdzējis nodokļu aprēķinu 
par saimniecisko darbību darījumā ar nekustamo īpašumu [adrese]. Arī 
nekustamā īpašuma [adrese] atsavināšana atzīstama par veiktu saimnieciskās 
darbības ietvaros.
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[3.5] Tā kā pieteicējs nav iesniedzis pierādījumus aprīkojuma nekustamā 
īpašuma Tirgoņu ielā 1, Jelgavā, iegādei, tad sākotnējā administratīvajā aktā 
nepamatoti nekustamā īpašuma aprīkojuma vērtība 8000 lati tika iekļauta 
izdevumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (deviņu dzīvokļu) pārdošanu. 

[3.6] Attiecībā uz nekustamā īpašuma [adrese] dāvinājuma darījumu 
konstatējams, ka pieteicējs šo īpašumu iegādājās izsolē 2005.gada 25.jūlijā, 
bet 2005.gada 17.oktobrī, noslēdzot dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē, 
atsavināja to I.B. Strīds ir par to, vai dāvinājums atlīdzības nozīmē ir uzskatāms 
par neapliekamu darījumu. Darījums ir vērtējams ne tikai no gramatiskā un 
formālā viedokļa, bet arī pēc tā satura un būtības. 

Nav pierādīts, ka pieteicējs šo īpašumu iegādājies personiskām 
vajadzībām. Liecinieks I.B. liecināja, ka pieteicēju personiski nepazīst, bet 
dāvinājumu ir pieņēmis. Nekādas saistības ar pieteicēju lieciniekam nav 
bijis, bet viņš iepriekš sniedzis pakalpojumus citai personai – G.D., kas 
esot pieteicēja radinieks un sens I.B. darbabiedrs. Ap 1993.gadu, aizbraucot 
jūrā, liecinieks atstājis lietošanā (vairāk nekā gadu) G.D. savu personisko 
automašīnu, atlīdzību par to nav prasījis un arī nav saņēmis. Par dāvinājumā 
līgumā norādīto summu 6000 latiem liecinieks paskaidrot nevarēja, tas bijis 
informatīvos nolūkos, par dāvinājumu neko neesot maksājis.

[3.7] Ievērojot Civillikuma 1912. un 1933.pantā noteikto, uzskatāms, 
ka dāvinājums atlīdzības nozīmē ir atlīdzības darījums, neskatoties uz to, 
ka privātajās tiesībās šāds darījums tiek pieskaitīts dāvinājuma veidam. 
Publiskajās tiesībās, tostarp attiecībā uz personas pienākumu maksāt nodokļus, 
atlīdzības darījuma noformēšanas formai nav nozīmes. Ienākumi atlīdzības 
darījumos saimnieciskās darbības ietvaros ir ar nodokli apliekami.

[3.8] Ir pamats atzīt, ka pēc strīdus darījuma būtības atsavinātāja nolūks 
ir bijis peļņas gūšana, kas ir obligāta saimnieciskās darbības pazīme. Pieteicējs 
ir ieguldījis laiku un resursus, lai iegādātos strīdus nekustamo īpašumu un 
reģistrētu īpašumtiesības zemesgrāmatā. Tas ir pamats secinājumam, ka 
pieteicējs vēlējies saņemt atlīdzību un papildu labumu.

Parasti personas, kuras bez atlīdzības nodod citām personām sev 
piederošu īpašumu, ir radniecības, draudzības vai citās īpašās attiecībās ar 
apdāvināto. Starp pieteicēju un I.B. tādas nav konstatējamas.

I.B. liecinātajam, ka viņš par nekustamo īpašumu tieši pieteicējam nav 
maksājis, nav piešķirama nozīme, jo samaksa var notikt arī caur trešajām 
personām. Kritiski vērtējams I.B. paskaidrotais iespējamības formā, ka 
pieteicēja dāvinājums 2005.gadā noticis kādu apmēram 1993.gadā izdarīto 
pakalpojumu citai personai (G.D.) dēļ, par kuriem turklāt liecinieks personai, 
kuras labā pakalpojumu izdarīja, atlīdzību nav prasījis un pakalpojumu 
naudas izteiksmē nav novērtējis. 
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Ievērojot minēto, darījumā ar I.B. ir konstatējamas saimnieciskās darbības 
pazīmes un pieteicēja darbības ir kvalificējamas kā saimnieciskā darbība. 

[3.9] Pieteicējs uzskata, ka lēmumā prettiesiski pasliktināts pieteicēja 
stāvoklis, veicot uzrēķinu par darījumu, par kuru sākotnējā lēmumā uzrēķins 
nav veikts.

Vispārējais reformatio in peius (pārvērtība uz sliktāku – latīņu val.) 
aizlieguma princips nozīmē, ka apstrīdēšanas rezultātā nedrīkst pasliktināt 
adresāta (vai citas personas, kas apstrīd attiecīgo aktu) tiesisko stāvokli vairāk, 
nekā tas ir izdarīts ar sākotnējo administratīvo aktu. Ja likumdevējs devis 
priekšroku objektīvi tiesiskajai (pārvaldes darbības objektīvas paškontroles) 
funkcijai, tad reformatio in peius ir pieļaujams (sk. Briede J. Administratīvā 
akta apstrīdēšana augstākā iestādē. Jurista Vārds, 2005, Nr.11).

Administratīvais akts tā apstrīdēšanas stadijā vēl nav ieguvis savu 
pastāvīgo spēkā esību, un procesa dalībniekiem šajā stadijā vēl ir jārēķinās 
ar administratīvā akta atcelšanu. Ja persona apstrīd administratīvo aktu, 
tai jāapzinās, ka lēmums var tikt grozīts arī tai par sliktu. Līdz ar to, ja 
augstāka iestāde konstatē, ka sākotnējais administratīvais akts ir obligātais 
administratīvais akts, bet zemāka iestāde ir izdevusi citu, tātad tiesību 
normai neatbilstoša satura administratīvo aktu, tad augstāka iestāde var 
šādu administratīvo aktu atcelt pilnīgi vai daļā arī apstrīdētājam par sliktu. 
Gadījumā, ja augstāka iestāde pati ir kompetenta pieņemt administratīvo 
aktu, tās pienākums ir šo administratīvo aktu formulēt galīgajā variantā tā, 
ka tas ir tiesisks.

Konkrētajā gadījumā sākotnējā administratīvajā aktā privātpersonai ir 
uzlikts pienākums samaksāt noteiktu nodokļa summu. Pārbaudot aprēķināto 
nodokli, augstāka iestāde secināja, ka nodokļa summai faktiskajos lietas 
apstākļos atbilstoši tiesību normai bija jābūt lielākai. Šādā gadījumā augstāka 
iestāde varēja iemaksājamo nodokli palielināt, tādā veidā izdodot adresāta 
interesēm nelabvēlīgāku administratīvo aktu. Lēmumā pieteicēja stāvokļa 
pasliktināšana nav veikta attiecībā uz sākotnējā lēmumā noteikto soda 
naudu.

[4] Pieteicējs par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniedza 
kasācijas sūdzību. Tā pamatota ar tālāk norādītajiem argumentiem.

[4.1] Apgabaltiesa nepareizi piemērojusi likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 11.panta 1.1daļu un 9.panta 19.punkta “a” apakšpunktu 
kopsakarā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu, Komerclikuma 1.panta otro 
un trešo daļu.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta 1.1 daļā ietvertais 
saimnieciskās darbības jēdziens ir piemērojams divās nozīmēs. Pirmajā 
teikumā tas lietots šaurākā nozīmē, un tādēļ, nosakot ar nodokli apliekamos 
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ienākumus, ir jāņem vērā arī citas tiesību normas. Otrajā teikumā tas 
lietots plašākā nozīmē, un to var piemērot tikai gadījumos, ja persona, kura 
nodarbojas ar saimniecisko darbību, atrodas īpašā statusā, izpildot citu tiesību 
normu prasības. Piemēram, saimnieciskā darbība ir individuālā komersanta 
darbība tikai tad, ja persona ir reģistrējusies individuālā komersanta statusā. 
Pretējā gadījumā saimnieciskās darbības jēdziens attiecībā uz fiziskajām 
personām ir jāskata šaurākā nozīmē. Tādēļ tiesa nepamatoti piemērojusi 
Komerclikuma normas.

[4.2] Tiesa nav noskaidrojusi visus faktus lietā, izdarot secinājumu par 
nekustamā īpašuma iegādes mērķi. Nepamatoti piemērotas Dzīvesvietas 
deklarēšanas likuma normas. Formāli novērtēts apstāklis, ka noslēgts tikai 
viens darījums.

[4.3] Tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma normas un pārkāpusi savas 
kompetences robežas, tā kā privāttiesiska līguma statusa noteikšana var būt 
vienīgi vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē.

[4.4] Būtisks bijis procesuāls pārkāpums, sākotnējo iestādes lēmumu 
pieteicējam nosūtot ar vienas dienas kavējumu, jo šis lēmums noteica ne tikai 
maksājamo nodokli, bet arī soda naudu, kam ir sankcijas raksturs.

[5] Iestāde paskaidrojumā lūdz noraidīt kasācijas sūdzību.
[6] Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību, pamatojoties 

uz tajā norādītajiem argumentiem, bet iestādes pārstāvis to neatzina. 

Motīvu daļa
[7] Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 

19.punkts redakcijā, kas bija spēkā pieteicēja darījumu noslēgšanas laikā, 
noteica, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek 
aplikti ienākumi no sava īpašuma pārdošanas, izņemot ienākumu no: a) 
pārdošanai izgatavotu vai iegādātu izstrādājumu (mantas) pārdošanas; b) 
fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža pārdošanas izciršanai; c) tāda 
nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir bijis personas īpašumā mazāk par 12 
mēnešiem; d) personāla akciju atpirkšanas.

Šā likuma 11.panta 1.1 daļa noteic, ka par fiziskās personas saimniecisko 
darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu 
izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā 
darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo 
darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera 
un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša 
individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.

Interpretējot minētās tiesību normas, Senāts 2010.gada 3.decembra 
spriedumā lietā Nr.SKA-526/2010 ir atzinis tālāk minēto, kas ņemams vērā 
arī izskatāmajā lietā.
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[8] Mantas pārdošanai (likuma 9.panta pirmās daļas 19.punkta “a” 
apakšpunkts) likumdevējs ir noteicis ienākumu aplikšanas ar nodokli 
kritēriju, t.i., jāvērtē, cik regulāri, kādā apjomā tiek pārdota manta un kāda 
ir darījumu ekonomiskā būtība. To savā 2005.gada 13.septembra spriedumā 
lietas Nr.SKA-217/2005 17.punktā ir apstiprinājis arī Senāts, tulkojot likuma 
9.panta pirmās daļas 19.punktā lietoto jēdzienu savs īpašums. Senāts atzina, ka 
minētajā tiesību normā ietvertie vārdi savs īpašums interpretējami kā īpašums, 
ko persona iegādājusies lietošanai personiskajām vajadzībām. Ja īpašums 
acīmredzot ir iegādāts nevis personiskajai lietošanai, bet gan realizēšanai 
citām personām, šāda īpašuma pārdošanu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” izpratnē nevar uzskatīt par sava īpašuma pārdošanu. Tas ir īpašums, 
kas iegādāts un pārdots saimnieciskās darbības ietvaros. Pretējā gadījumā par 
sava īpašuma pārdošanu varētu uzskatīt jebkuru tirdzniecību, kuras ietvaros 
īpašnieks tirgotos ar preci, kas iegādāta par saviem līdzekļiem. Izskatītās lietas 
gadījumā pieteicējs automašīnas nebija iegādājies personiskajai lietošanai, 
bet gan realizācijai. Šī Senāta atziņa ir lasāma kopsakarā ar to, ka lietā notika 
mantas pārdošana. Tādēļ Senāts jēdzienu savs īpašums uzlūkoja vairāk no 
nodoma puses. 

Starp mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanu ir paša likumdevēja 
ieviesta atšķirība. Pirmkārt, likumdevējs ir izdalījis atsevišķi nekustamo 
īpašumu kā vienu no mantas veidiem, paredzot atsevišķu regulējumu 
ienākumu aplikšanai ar nodokli. Otrkārt, ienākuma no nekustamā īpašuma 
pārdošanas aplikšanu ar nodokli likumdevējs ir darījis atkarīgu tikai no viena 
kritērija, cik ilgi nekustamais īpašums ir bijis personas īpašumā. Likuma 
9.panta pirmās daļas 19.punkta “c” apakšpunktā minētais 12 mēnešu termiņš 
ir regularitātes kritērijs. Ja nekustamais īpašums tiek pārdots šā termiņa laikā, 
tad ienākums ir apliekams ar nodokli, ja pārdots vēlāk (jeb retāk), tad nav 
apliekams ar nodokli. Ja tiek pārdoti vairāki nekustamie īpašumi, kuri bijuši 
vienas personas īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem, tad arī ienākumu neapliek 
ar nodokli. Ar 12 mēnešu termiņu likumdevējs mēģinājis novilkt robežšķirtni 
starp tirdzniecības (saimniecisko) darbību ar nekustamajiem īpašumiem un 
sava īpašuma atsavināšanu. Likumdevēja ieskatā, ja reiz nekustamais īpašums 
nav pārdots gada laikā, tas kļūst par savu īpašumu.

Likuma 9.panta pirmās daļas 19.punkta “c” apakšpunkts nav saistāms ar 
likuma 11.panta 1.1daļu, kas definē saimnieciskās darbības jēdzienu. 9.pants 
noteic, kuru ienākumu veidi netiek iekļauti gada apliekamajā ienākumā. Ja 
pats ienākuma veids jau netiek iekļauts gada apliekamajā ienākumā, tad nav 
nozīmes darbības sistemātiskumam un atlīdzības raksturam. 

Ievērojot minētos apsvērumus, likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 9.panta pirmās daļas 19.punkta “c” apakšpunkta tekstu, sistēmu 
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ar “a” apakšpunktu, normas attīstības vēsturi (vēlākos grozījumus), Senāts 
secina, ka likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās 
daļas 19.punkta “c” apakšpunkts tulkojams tā, ka, arī pārdodot vairākus 
nekustamos īpašumus, kuri bijuši personas īpašumā ilgāk kā 12 mēnešus, 
gūtais ienākums nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (sk. Senāta 
2010.gada 3.decembra sprieduma lietā Nr.SKA-526/2010 13.-17.punktu).

[9] Ievērojot minēto, apgabaltiesa, atzīstot, ka nekustamā īpašuma 
pārdošanas gadījumā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 
pirmās daļas 19.punkta “c” apakšpunkts ir tulkojams tāpat kā “a” apakšpunkts 
un ir piemērojama šā likuma 11.panta 1.1 daļa, šīs tiesību normas ir piemērojusi 
nepareizi. Tādēļ apgabaltiesas spriedums daļā par nodokļa maksājumiem, 
kas noteikti par pieteicējam piederošo dzīvokļu pārdošanu, ir atceļams. Tādēļ 
Senāts nevērtē pārējos kasācijas sūdzības argumentus šajā daļā. 

[10] Attiecībā uz nekustamā īpašuma dāvinājuma darījumu no tiesas 
sprieduma ir secināms, ka, tiesas ieskatā, likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 9.panta pirmās daļas 19.punkta “c” apakšpunkts ir piemērojams 
arī nekustamā īpašuma dāvinājuma atlīdzības nozīmē gadījumā. Turklāt 
var secināt, ka tiesa konkrētajos apstākļos ir apšaubījusi tieši dāvinājuma 
darījuma noslēgšanu. Senāts šajā sakarībā norāda tālāk minēto.

[11] Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 
19.punkts tiešā tekstā runā par īpašuma pārdošanu, proti, skaidri definētu 
atlīdzības līgumu, kura izpildes ietvaros persona par citai personai nodoto 
īpašumu gūst atlīdzību. Senāta ieskatā, šis regulējums nav tulkojams 
paplašināti, attiecinot to uz dāvinājumu atlīdzības nozīmē.

Atbilstoši Civillikuma 1912.pantam dāvinājums ir tiesisks darījums, ar 
kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību. 
Tādēļ dāvinājums ir bezatlīdzības līgums un, kā norādīts juridiskajā literatūrā, 
nav raksturīgs komercdarbībai. Dāvinājuma raksturīga iezīme ir dāvinātāja 
devība (sk. Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2008, 60., 62.lpp.). Savukārt ar dāvinājumiem atlīdzības 
nozīmē atbilstoši Civillikuma 1933.pantam jāsaprot tādi, kas piešķirti kā 
atlīdzība par izdarītajiem pakalpojumiem. Dāvinājums atlīdzības nozīmē tiek 
uzskatīts par izņēmumu, kā savdabīgs līguma veids, kas lielā mērā ir pretrunā 
ar dāvinājuma būtību. Taču starp pilnīgu altruismu, nesavtīgu devību un 
pienākumu maksāt kādam atlīdzību ir starpposms, kad kādā lietā noteiktais 
maksājums ir veikts, lai arī nemaz nebija noteikts, tomēr tieši sakarā ar kādu 
veikumu viens vēlas otram izrādīt labvēlību, atzinību, laipnību (sk. turpat, 
73.lpp.). Tādēļ dāvinājums atlīdzības nozīmē ir saprotams kā pateicība par 
citu iegūtu labumu vai labvēlību. Tādēļ tieši dāvinājums (atlīdzības nozīmē), 
iespējams, varētu tikt saprasts kā sava veida atlīdzība, bet sākotnēji iegūtais 
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labums šādā gadījumā nevar būt atlīdzība par dāvinājumā iegūto mantu. 
Tādēļ dāvinājuma atlīdzības nozīmē, kas kā tāds noslēgts, gadījumā nav 
piemērojams likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās 
daļas 19.punkta “c” apakšpunkts.

[12] Vienlaikus iestādei un tiesai ir jāvērtē konkrēta gadījuma apstākļi 
un konkrēta darījuma būtība, lai noskaidrotu, vai izvēlētā forma nekalpo 
patiesā darījuma slēpšanai. Nav pamatots pieteicēja arguments kasācijas 
sūdzībā, ka tādējādi administratīvā tiesa pārkāpj savu kompetenci, jo iejaucas 
privāttiesiskajās attiecībās. Administratīvā tiesa privāttiesiskajās attiecībās 
neiejaucas, jo ar savu darījuma novērtējumu nenoteic un negroza darījuma 
dalībnieku civilās tiesības un pienākumus. Tiesa noteic personas tiesības un 
pienākumus publisko tiesību jomā, tas ir, attiecībā pret valsti. Tiesa pareizi 
norādījusi, ka darījuma forma un darījumā norādītais tā veids pats par sevi 
nenoteic, ka darījums pēc būtības tam arī atbilst. Šādā novērtējumā tiesa, 
kas izskata lietu pēc būtības, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 154.
panta pirmajai daļai novērtē pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas 
pamatojas uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, 
kā arī vadoties no tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, 
zinātnes atziņām un taisnības principiem. Atbilstoši šā panta trešajai daļai 
tiesa spriedumā norāda, kādēļ tā vienam pierādījumam devusi priekšroku 
salīdzinājumā ar citu pierādījumu un atzinusi vienu faktu par pierādītu, bet 
citu – par nepierādītu. 

Kasācijas instances tiesa pierādījumus nepārvērtē, bet pārbauda, vai to 
novērtēšanā nav pieļauti tiesību normu pārkāpumi. Senāts atbilstoši tālāk 
norādītajam secina, ka tiesas spriedumā tādi ir konstatējami. 

[13] Tiesa secinājumu, ka pieteicējs no noslēgtā līguma ir guvis ar nodokli 
apliekamu ienākumu, ir balstījusi uz vairāku apstākļu un apsvērumu kopumu, 
kas kopsakarā veidojuši tiesas pārliecību. Šis kopums ir šāds: 1) pieteicējs 
nav pierādījis, ka nekustamo īpašumu iegādājies personiskām vajadzībām; 
2) īpašumu tūlīt pēc iegādāšanās atsavinājis (uzdāvinājis); 3) pēc strīdus 
darījuma būtības pieteicēja nolūks bijis peļņas gūšana; 4) pieteicējs ir ieguldījis 
laiku un resursus, lai iegādātos šo īpašumu un reģistrētu savas īpašuma tiesības 
zemesgrāmatā, no kā ir pamats secināt, ka persona vēlējusies saņemt ne vien 
atlīdzību, kas būtu ekvivalenta jau ieguldītajiem resursiem un laikam, bet arī 
saņemt papildu labumu; 5) starp pieteicēju un apdāvināto nav radniecības, 
draudzības vai citas īpašas attiecības, kā tas parasti ir dāvinājuma gadījumos; 
6) nav nozīmes apdāvinātā paskaidrojumam, ka viņš par īpašumu tieši 
pieteicējam nav maksājis, jo samaksa var notikt arī caur trešajām personām; 
7) apdāvinātais iespējamības formā paskaidrojis, ka dāvinājums 2005.gadā 
noticis kādu apmēram 1993.gadā izdarīto pakalpojumu citai personai dēļ.
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Senāts atzīst, ka tiesas atsevišķu apstākļu novērtējums un to nozīme jeb 
ietekme uz gala secinājumu balstās nepareizā tiesību normu iztulkošanā. 
Piemēram, Senāts iepriekš jau norādīja, ka tiesību norma, kas regulē 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšanu no nekustamā īpašuma pārdošanas, 
nav saistāma ar tiesību normu, kas regulē saimniecisko darbību (sk. šā 
sprieduma 8., 9.punktu). Tādēļ apstāklim, vai īpašumu pieteicējs iegādājies 
personīgajām vai citām vajadzībām, šajā gadījumā nav izšķirošas nozīmes. 
Apstāklim, vai starp pieteicēju un apdāvināto ir kādas radniecības, draudzības 
u.tml. attiecības, tiesa piešķīrusi vispārinātu nozīmi. Konkrētajā gadījumā 
pieteicējs norāda, ka noslēdzis dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē. Tādēļ 
vispirms šis līgums kā tāds arī jāvērtē. Šāda darījuma raksturīgākā pazīme 
ir nevis dāvinātāja devība (kas ir dāvinājuma pazīme), bet gan pateicība, 
kur personu īpaši tuvajām attiecībām var nebūt nozīme (sk. šā sprieduma 
11.punktu). Tiesa arī pretēji Administratīvā procesa likuma 154.panta 
trešajai daļai faktiski nav pamatojusi secinājumu, ka nav piešķirama nozīme 
apdāvinātās personas paskaidrojumam, ka viņš pieteicējam par īpašumu nav 
maksājis. Norādītais pamatojums, ka samaksu iespējams nodot caur trešo 
personu, ir vispārīgs apgalvojums, kas konkrētajā lietā kalpo vienīgi kā tiesas 
pieņēmums.

Šādos apstākļos Senāts atzīst, ka tiesas spriedumam daļā par dāvinājuma 
darījumu nav pietiekama pamatojuma, tādēļ tas ir atceļams un tiesai apstākļi 
jāvērtē no jauna. Ievērojot minēto, Senāts nevērtē pārējos kasācijas sūdzības 
argumentus šajā daļā.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 5.oktobra spriedumu un 

nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Pienākuma maksāt nokavējuma naudu  
attiecināmība uz laiku pirms grozījumu spēkā stāšanās

Nokavējuma naudas aprēķins par laiku, sākot no nodokļu samaksas pienākuma 
iestāšanās, gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir samazinājis apliekamo 
ienākumu, ir pieļaujama tikai līdz ar 2007.gada 8.novembra grozījumu likumā 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā stāšanās brīdi, turklāt grozījumi 
nav attiecināmi uz laiku pirms to spēkā stāšanās (likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 31.3panta pirmā daļa).

Rīgā 2011.gada 14.oktobrī  Lieta Nr.A42508409
SKA–245/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore      D.Mita,
senatore      I.Skultāne,
piedaloties pieteicējai J.K., viņas pārstāvim A.Z. un 
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts 

ieņēmumu dienesta pārstāvim Rolandam Vītiņam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz J.K. pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta 2008.gada 
3.decembra lēmuma Nr.19/33544 atcelšanu, sakarā ar J.K. kasācijas sūdzību 
par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 17.novembra spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Valsts ieņēmumu dienests veica pieteicējas J.K. iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) auditu par 2006.gadu. Tā 
rezultātā viņai noteikts samaksai budžetā nodoklis Ls 3294,09, soda 
nauda Ls 1647,05 un nokavējuma nauda Ls 665,41, un nolemts samazināt 
pieteicējas papildu deklarācijā uzrādītos skaidras naudas uzkrājumus 
(turpmāk arī – uzkrājumi) uz 2006.gada 1.janvāri par Ls 2041,63 un uz 
2006.gada 31.decembri par Ls 7500. Galīgais iestādes lēmums ir 2008.gada 
3.decembra lēmums.

[2] Pieteicēja pārsūdzēja minēto lēmumu tiesā, lūdzot to atcelt.
[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 25.novembra spriedumu 

apmierināja pieteikumu un atcēla pārsūdzēto lēmumu.
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[4] Izskatījusi lietu sakarā ar iestādes apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2010.gada 17.novembra spriedumu pieteikumu noraidīja. 
Spriedums citastarp pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.

[4.1] Lietā ir strīds par to, vai pieteicēja ir iesniegusi ticamus pierādījumus, 
kas apliecina viņas apgalvoto par uzkrājumiem laikā no 1998. līdz 2005.
gadam, kā arī par to, vai atbildētājs ir pierādījis, ka pieteicējas izdevumi 2006.
gadā ir pārsnieguši ienākumus.

[4.2] Pieteicēja apstrīdēšanas iesniegumā norādīja, ka viņas ienākumus 
veidojis arī pēc mātes nāves 1997.gadā saņemtais mantojums Ls 3000 un 
ienākumi, kas veidojušies no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas 
no 1990. līdz 1998.gadam, ka pieteicēju līdz 2003.gadam ir uzturējis vīrs. 
Uzkrājumi uz 2004.gada 1.janvāri no piemājas saimniecības bijuši apmēram 
Ls 15 000.

Atbildētājs ir atzinis, ka pieteicējas vispārīgi sniegtie paskaidrojumi 
par mantojumu un citiem mūža laikā iegūtajiem uzkrājumiem bez papildu 
apliecinošiem pierādījuma dokumentiem nevar kalpot par pierādījumu. 
Šāds arguments ir pamatots, taču vienlaikus atzīstams, ka pieteicēja savus 
apgalvojumus var pierādīt arī ar citiem pierādīšanas līdzekļiem, kurus 
iestādei nav pamata nepārbaudīt un neizvērtēt.

Konkrētajā gadījumā pieteicējas apgalvoto par darbu piemājas 
saimniecībā un gūtajiem ienākumiem tiesas sēdē ir apliecinājuši liecinieki 
M.K. un A.K..

Izvērtējot minēto liecinieku liecības kopsakarā ar pieteicējas 
paskaidrojumiem, secināms, ka liecības, ņemot vērā to nekonkrētību un 
vispārību, nepierāda uzkrājuma esību, vēl jo vairāk nepierāda, ka šāds 
uzkrājums 2004.gada 1.janvārī bija tieši Ls 15 000 un 2006.gada 1.janvārī 
Ls 8000. Mantojuma saņemšanas faktu Ls 3000 nevar pierādīt, iesniedzot 
mātes miršanas apliecību, jo tā apliecina tikai to, ka ir atklājies mantojums, 
bet nepierāda, ka māte ir atstājusi mantojumā naudu un ka pieteicēja šo 
naudu ir saņēmusi.

[4.3] Izvērtējot iestādes veikto pārbaudi attiecībā uz pieteicējas 2006.
gadā veiktajiem darījumiem, par pamatotiem atzīstami iestādes argumenti, 
ka lietā nav pierādīts, ka pieteicēja ir iegādājusies un pārdevusi kažoku par 
vairāk nekā Ls 3000.

Kā redzams no akciju sabiedrības “SEB banka” konta izraksta, pieteicēja 
2006.gada 17.oktobrī ir pārskaitījusi uz Turciju S.Š.A. Ls 1793,79 un 2006.
gada 20.oktobrī A.G. Ls 1312,12. Taču minētajos pārskaitījumos nav norādīts 
maksājuma mērķis, līdz ar to nav saprotams, kāpēc par it kā kažoka iegādi 
samaksāts divām personām, lai gan pieteicēja norāda, ka kažoks iegādāts no 
vienas personas (S.Š.A.).
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Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, ir apšaubāms fakts, ka ir 
notikusi kažoka iegāde, līdz ar to arī liecinieces L.L. sniegtie paskaidrojumi 
par kažoka pārdošanas apstākļiem un M.K. liecības, ka viņš neko nezina par 
to, kā pieteicēja kažoku iegādājusies un to pārdevusi, vērtējamas kritiski.

Attiecībā uz pieteicējas pārdotajām SIA “Vides dizaina grupa” (turpmāk – 
SIA) kapitāla daļām Ls 2000 vērtībā tiesa piekrīt iestādes viedoklim, 
ka pieteicējas sniegtā informācija ir pretrunīga, jo paskaidrojumos par 
saviem finanšu līdzekļiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 
(turpmāk – birojs) norādīja, ka 2006.gadā ir pārdevusi SIA daļas Ls 10 000 
vērtībā, savukārt paskaidrojumos Valsts ieņēmumu dienestam apliecināja, 
ka pārdevusi tās par Ls 2000 (A.K. par Ls 1040, A.Š. par Ls 480 un E.Ē. par 
Ls 480) un samaksu no šīm personām saņēmusi personīgi skaidrā naudā.

Ņemot vērā, ka E.Ē. skaidras naudas došanas faktu pieteicējai ir 
noliedzis, bet A.K., kas ir ieinteresēts lietas iznākumā, apliecina, ka E.Ē. par 
kapitāla daļām vispār nav maksājis, jo tās viņam ir atdotas, lai segtu parādu, 
atbildētājs ir pamatoti atteicis atzīt, ka pieteicēja ir saņēmusi Ls 480 no E.Ē. 
par daļu pārdošanu.

Pamatoti ir atbildētāja argumenti, ka SIA aizdevums pieteicējai 
Ls 10 000 (2005.gada 22.decembrī) un Ls 5000 (2006.gada 27.februārī) 
no loģikas viedokļa nav saprotams, jo šī nauda faktiski ir tikusi ilgstoši 
izņemta no komercfirmas finanšu aprites. Loģiskāk būtu vispirms atrast 
transportlīdzekli un tikai pēc tam aizņemties naudu tā iegādei. Lai gan no 
pieteicējas paskaidrojumiem un liecinieku M.K. un A.K. liecībām izriet, ka 
minētais aizdevums ir ņemts jauna transportlīdzekļa iegādei, no aizdevuma 
līgumiem redzams, ka aizdevuma mērķis ir nodot naudu pieteicējas dzīvokļa 
remontam. Līgumos noteikts, ka aizņēmējs apņemas piešķirto aizdevumu 
izmantot tikai norādītajiem mērķiem.

Izvērtējot pieteicējas iesniegtos dokumentus, kas, viņasprāt, apliecina, 
ka līdz 2003.gadam viņu uzturēja vīrs, jo viņam bija lielāka alga un citi 
ienākumi, atzīstams, ka, pirmkārt, minētie pierādījumi, piemēram, par dārza 
un garāžas pārdošanu, nav apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
līdz ar to tie nav pieļaujami, otrkārt, nezinot vīra izdevumus, to īpatnības, šie 
pierādījumi nepierāda, ka viņš uzturēja pieteicēju.

[4.4] Pieteicējas izdevumus 2000.gadā iestāde aprēķināja nepareizi, 
jo 1999.gadā iegādāto sertifikātu, kas izmantoti dzīvokļa privatizācijai, 
skaits, lai gan pieteicēja nav iesniegusi dokumentus par sertifikātu iegādes 
vērtību, bija jāreizina nevis ar to nominālvērtību Ls 28, bet ar tirgus cenu 
Ls 1,79. Šī kļūda neietekmē pieteicējas 2000.gada iespējamo ieņēmumu 
un izdevumu starpību, jo līdzekļu izlietojums šajā gadā tāpat pārsniedz 
līdzekļu avotus.
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[4.5] Ņemot vērā, ka pieteicēja 2006.gada ienākumu deklarācijā uzrādījusi 
budžetā maksājamo nodokli Ls 263,94 apmērā, bet auditā tas ir ticis aprēķināts 
Ls 3558,03, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (acīmredzami 
domāts likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”) 31.3panta pirmo daļu, 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, 32.panta pirmo un 
trešo daļu pieteicējai pamatoti noteikts papildus nomaksāt budžetā nodokli, 
soda naudu un nokavējuma naudu, kā arī pamatoti iestādes norādītajā apmērā 
samazināti pieteicējas papildu deklarācijā uzrādītie uzkrājumi 2006.gadā.

[5] Pieteicēja par minēto spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, kas 
citastarp pamatota ar tālāk minētajiem argumentiem.

[5.1] Tiesa norāda, ka liecinieku liecības nepierāda uzkrājumu esību uz 
2004.gadu. Taču liecinieku liecībās un pieteicējas paskaidrojumos sniegtas, kā 
pareizi atzina pirmās instances tiesa, savstarpēji saskanīgas un papildinošas 
ziņas par pieteicējas ienākumiem: 1) legāla saimnieciskā darbība 90-tajos 
gados un 21.gadsimta pirmajos gados, 2) mantojums no mātes un 3) kopīga 
ģimenes saimniecība un vīra ienākumi, kas ļāva pieteicējai netērēt naudu 
un uzkrāt to. Šādus apstākļus pieteicēja apliecināja ar visiem viņas rīcībā 
esošajiem likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem.

Tiesa nepilnīgi analizējusi Senāta praksi. Lietā Nr.SKA-308/2010 
Senāts citastarp norādījis, ka normatīvajos aktos nav iespējams paredzēt 
detalizētus noteikumus, kādus tieši apstākļus ar kādiem pierādījumiem 
nodokļu maksātājs var pierādīt, viņš ir brīvs iesniegt jebkādus pierādījumus 
(uz tādiem norādīt). Lai par konstatēto slēpto ienākumu netiktu aprēķināts 
nodoklis, pierādīšanas līdzekļiem un pierādījumu daudzumam jābūt tādam, 
lai nodokļu administrācija (tiesa) gūtu pārliecību, ka nodokļu maksātājam ir 
bijuši tādi ienākumi, par kuriem nodoklis nav aprēķināms.

Pieteicēja ir pietiekami pamatoti pierādījusi savu uzkrājumu izcelsmes 
avotus. Norādītie uzkrājumi Ls 15 000 nav pārmērīgi, tie veidoti vairāk nekā 
desmit gadu laikā, kad pieteicējas ģimene bija labi nodrošināta, t.i., uzkrājumi 
veidoti nedaudz vairāk kā par Ls 1000 gadā vai mazāk kā par Ls 100 mēnesī, 
kas ir saprātīga summa.

Pieteicēja norāda vairākus argumentus par uzkrājumu veidošanu un 
glabāšanu ārpus kredītiestādēm, tostarp pievienojas pirmās instances tiesas 
secinājumam, ka normatīvie akti neliedz uzglabāt naudas līdzekļus ārpus 
kredītiestādēm, un, ja nauda netiek glabāta kredītiestādē, personai ir samērā 
apgrūtinoši pierādīt šādu uzkrājumu saglabāšanu.

Tiesa nepamatoti uzskatīja par nepatiesiem pieteicējas paskaidrojumus 
par uzkrājumiem.

[5.2] Tiesas secinājumi par dokumentiem, kas, pieteicējasprāt, apliecina, 
ka līdz 2003.gadam viņu uzturēja vīrs, ir pretrunā ar Senāta norādīto sprie-
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dumā lietā Nr.SKA-308/2010 (15.punktā) par pieļaujamiem pierādījumiem 
un par to, ka nav pamatota automātiska darījuma atzīšana par nebijušu tikai 
tādēļ, ka tas nav bijis noformēts atbilstoši likuma prasībām.

Pieteicēja uzskata, ka tiesai tika iesniegti plaši pierādījumi par viņas vīra 
ienākumiem, veiktajiem darījumiem u.c. Turklāt tiesai šaubu gadījumā bija 
iespējas papildus pārbaudīt iesniegtos pierādījumus, piemēram, nopratinot 
personas, kam atsavināti nekustamie īpašumi, akcijas un automašīna, kā 
arī izprasot ziņas par vīra ienākumiem no Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras vai uzņēmuma.

Administratīvajā procesā prevalē objektīvās patiesības noskaidrošanas 
princips, un tiesas pienākums ir mēģināt pārbaudīt pieteicēja sniegtās ziņas 
arī pēc savas iniciatīvas, turklāt šajā gadījumā tas bija salīdzinoši viegli 
izdarāms. Šādu pienākumu tiesai uzliek Administratīvā procesa likuma 154.
panta ceturtā daļa.

Tiesa nepamatoti ignorēja, ka pieteicējai ar vīru bija un ir kopīga 
saimniecība, līdz ar to tika ignorēta Civillikuma 89.panta otrā daļa (tā noteic, 
ka viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu 
laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga 
manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās). 
Savukārt Civillikuma 95.panta pirmā daļa noteic, ka abu laulāto pienākums 
ir segt ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumus no laulāto kopīgās 
mantas. Tā kā starp pieteicēju un viņas vīru nav noslēgts līgums par mantas 
šķirtību, iestādei un tiesai, vērtējot pieteicējas ienākumus, bija jāņem vērā arī 
viņas vīra ienākumi, bet tās šo apstākli ignorēja, lai gan uz to tika norādīts.

Iestāde un tiesa nepamatoti nepiemēroja Civillikuma 89.pantu, kas 
noveda pie nepareiza pieteicējas ienākumu aprēķina, nepareiza administratīvā 
akta un sprieduma.

[5.3] Pieteicēja nepiekrīt tiesas secinājumam, neatzīstot viņas 
paskaidrojumus par kažoka iegādi un pārdošanu. Darījumu un ienākumu 
pierādīšanai pieteicējs drīkst izmantot jebkādus likumā noteiktos pierādīšanas 
līdzekļus. Likums nenoteica fiziskām personām, pārdodot savu kustamo 
īpašumu, kādā veidā noformēt darījumu. Darījuma faktu apliecināja par 
kriminālatbildību brīdināta lieciniece, kuras liecības pilnībā sakrita ar 
pieteicējas paskaidrojumiem un pieteicējas vīra liecībām. Nav saprotams, 
kādi apstākļi iestādei un tiesai liek uzskatīt, ka lieciniece sniegusi nepatiesas 
liecības, tādējādi faktiski apvainojot liecinieci noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā. Tiesa nenorādīja uz apstākļiem, kas bija par pamatu liecību 
apšaubīšanai un neņemšanai vērā.

[5.4] Nav izprotami secinājumi par ienākumu Ls 480 neatzīšanu 
no daļu pārdošanas. Lietā sniegti savstarpēji saskanīgi pieteicējas un 
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A.K. paskaidrojumi par daļu pārdošanas apstākļiem. Nav nozīmes, kurš 
konkrēti nodeva naudu. No lietas materiāliem viennozīmīgi redzams, ka 
par pieteicējai piederošo daļu Ls 480 nominālvērtībā īpašnieku kļuva E.Ē.. 
Ir saprātīgi uzskatīt, ka pieteicēja daļas nav atdāvinājusi, ko apstiprina E.Ē. 
paskaidrojumi. Saprātīgi ir sagaidīt, ka pieteicēja par šīm daļām saņēmusi 
atlīdzību vismaz nominālvērtībā. 2006.gadā šādu darījumu slēgšanai netika 
prasīta rakstveida forma. Darījuma faktu pierāda daļu īpašnieka maiņa. 
Darījums ir loģisks, ekonomiski pamatots, fiksēts publiskā reģistrā, pieteicēja 
pietiekami pierādīja darījuma apstākļus.

[5.5] Nav izprotami tiesas argumenti par SIA izsniegto aizdevumu 
pieteicējai. Likums neliek noteikti gūt peļņu, dodot aizdevumus. Turklāt 
aizdevuma puses ir cieši saistītas. Nopratinātie liecinieki un pieteicēja sniedza 
savstarpēji saskanīgus paskaidrojumus par aizdevuma apstākļiem. Ls 15 000 
ir saprātīga summa automašīnas iegādei. Darījumi noformēti rakstveidā. 
Tiesa un iestāde, neatzīstot aizdevumu, vadās tikai no pieņēmuma. Tiesai 
ir pienākums izvērtēt pierādījumus. Neņemot vērā par kriminālatbildību 
brīdinātu liecinieku liecības un rakstveida pierādījumus, tiesai nepieciešams 
to motivēt. Ievērojot Administratīvā procesa likuma 154.panta trešajā daļā 
norādīto pienākumu, tiesa nenorādīja, kāpēc noraidīja pieteicējas piedāvātos 
pierādījumus, bet deva priekšroku iestādes apgalvojumiem, kas faktiski 
balstīti vienīgi uz pieņēmumiem.

[5.6] Tiesas kļūdas noveda pie nepareiza sprieduma.
Tiesa atzina par nepamatotu iestādes aprēķinā vērā ņemto par 

izdevumiem sertifikātu iegādei. Tādējādi par attiecīgo gadu pieteicējai 
samazināmi izdevumi. Audita pārskatā esošajā tabulā izdevumos nepamatoti 
iekļauts iztikas minimums, tā automātiska iekļaušana pieteicējas izdevumos 
nav pieļaujama. Pieteicējai ar vīru bija kopīga saimniecība, attiecīgi, rēķinot 
pieteicējas izdevumus, iestādei bija jāņem vērā abu laulāto ienākumi.

Kā līdzekļu avoti nav ņemti vērā nekādi pieteicējas uzkrājumi pirms 
1998.gada. Nav saprotams, kāpēc secināts, ka pieteicējai 1998.gada sākumā 
nevarēja būt nekādi uzkrājumi, lai gan viņa paskaidro un liecinieki liecina 
pretējo.

Attiecīgi ir izdarīti nepamatoti secinājumi par pieteicējas rīcībā esošajiem 
līdzekļiem auditējamā perioda sākumā.

Audita aprēķinā nav ņemti vērā ar liecinieku liecībām apliecinātie 
ienākumi par kažoka pārdošanu, pieteicējas uzkrājumi un laulāto kopīgie 
ienākumi. Daļēji ņemti vērā ienākumi no daļu pārdošanas. Rezultātā 
nepamatoti samazināti pieteicējas ienākumi, tāpēc radies šķietams izdevumu 
pārtēriņš pār ienākumiem un nepamatoti aprēķināts nodoklis. 

[6] Iestāde paskaidrojumos kasācijas sūdzību uzskata par nepamatotu.
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[7] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību un sniedza 
paskaidrojumus, bet iestādes pārstāvis kasācijas sūdzību neatzina.

Motīvu daļa
[8] Pieteicējam atbilstoši savām iespējām jāpiedalās pierādījumu savāk-

ša nā (Administratīvā procesa likuma 150.panta trešā daļa). Ja nodokļu maksā-
tājs nepiekrīt nodokļu administrācijas aprēķinātajam nodokļu maksājumu 
lielumam, pierādījumus par nodokļu maksājumu lielumu nodrošina no dok-
ļu maksātājs (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pants). 

Nodokļu lietās tieši privātpersonai pašai vislabāk ir zināmi fakti par tās 
ienākumiem, izdevumiem, darījumiem u.tml. Tādēļ nodokļu maksātājam it 
īpaši ir pienākums līdzdarboties pierādījumu savākšanā. Tas izriet gan no 
Administratīvā procesa likuma 150.panta trešās daļas, gan no likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 38.panta (Senāta 2011.gada 17.jūnija sprieduma 
lietā Nr.SKA-19/2011 7.punkts).

Senāts ir norādījis, ka no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pan-
ta izriet nodokļu maksātāja pienākums iesniegt pierādījumus par skaidras 
nau das uzkrājumu veidošanos vai vismaz norādīt ticamu pamatojumu un 
apstāk ļus, kādos tas veidojies, kurus savukārt Valsts ieņēmumu dienests 
va rē tu pār bau dīt (sk., piemēram, Senāta 2006.gada 13.jūnija sprieduma 
lie tā Nr.SKA-231/2006 11.3.punktu, 2010.gada 19.jūlija sprieduma lie-
tā Nr.SKA-226/2010 10.punktu, 2010.gada 26.jūlija sprieduma lietā 
Nr.SKA-286/2010 11.punktu, 2010.gada 8.septembra sprieduma lietā 
Nr.SKA-372/2010 10.punktu un 2011.gada 12.aprīļa sprieduma lietā 
Nr.SKA-15/2011 10.punktu).

Tiesības atsaukties uz ieņēmumu esību neatbrīvo personu no pienākuma 
pierādīt, ka viņas apgalvojumi ir patiesi (Senāta 2011.gada 17.jūnija sprieduma 
lietā Nr.SKA-19/2011 7.punkts).

[9] Tas, ka personai vairs nav pienākuma uzglabāt finanšu un 
saimnieciskās darbības dokumentus, nenozīmē, ka Valsts ieņēmumu 
dienests nav tiesīgs pārbaudīt deklarācijā norādīto datu patiesumu, proti, 
to, kā veidojušies deklarētie skaidras naudas uzkrājumi. Lai pārbaudītu un 
atzītu šādu skaidras naudas uzkrājumu, nepieciešams pārliecināties par tā 
veidošanās apstākļiem un laiku (Senāta 2011.gada 17.jūnija sprieduma lietā 
Nr.SKA-19/2011 8.punkts). Valsts ieņēmumu dienesta tiesības pārbaudīt 
deklarācijā norādīto datu ticamību un pareizību ir noteiktas likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 21.panta 1.punktā. 

Valsts ieņēmumu dienests deklarācijā norādīto datu ticamību un 
pareizību pārbauda, izmantojot visus tiesību normās noteiktos pierādīšanas 
līdzekļus, tostarp pieprasot nodokļu maksātājam iesniegt dokumentus vai 
citus pierādījumus un sniegt paskaidrojumus. Novērtējot nodokļu maksātāja 
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paskaidrojumus, Valsts ieņēmumu dienestam ir jāizvērtē to ticamība kop-
sakarā ar citiem tiešiem vai netiešiem pierādījumiem. Nodokļu maksātājam 
jāspēj sniegt ticami izskaidrojumi par skaidras naudas uzkrājumiem. Valsts 
ieņēmumu dienests, ņemot vērā tā rīcībā esošo informāciju un situācijas 
analīzi, uzkrājumus atzīst, ja uzkrājumu iespējamība ir ticama, vai neatzīst, 
ja uzkrājumu iespējamība nav ticama. Savukārt tiesa šajā gadījumā pārbauda 
Valsts ieņēmumu dienesta novērtējuma pareizību (sk. Senāta 2011.gada 
12.aprīļa sprieduma lietā Nr.SKA-15/2011 12.punktu, 2011.gada 20.maija 
sprieduma lietā Nr.SKA-76/2011 12.punktu, 2011.gada 17.jūnija sprieduma 
lietā Nr.SKA-19/2011 8.punktu).

Senāts ir atzinis, ka personai, norādot papildu deklarācijā skaidras naudas 
uzkrājumus, ir jāspēj saprātīgi un ticami pamatot un pierādīt to izcelsmi, lai 
Valsts ieņēmumu dienests varētu izpildīt savas likumā paredzētās tiesības 
un pienākumus kontrolēt nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību. 
Senāts nesaskata, ka šāda pierādījumu nastas uzlikšana pieteicējam būtu 
bez tiesiska pamata un pārkāptu pierādīšanas principus (Senāta 2011.gada 
20.maija sprieduma lietā Nr.SKA-76/2011 13.punkts, 2011.gada 17.jūnija 
sprieduma lietā Nr.SKA-19/2011 8.punkts).

[10] Tātad konkrētajā gadījumā pieteicējai bija saprātīgi un ticami 
jāpamato un jāpierāda visu viņas norādīto skaidras naudas uzkrājumu 
izcelsme, lai arī jau bija beidzies dokumentu uzglabāšanas termiņš attiecībā 
uz pieteicējas norādītajiem ienākumiem, kas gūti no viņas vīramātes 
saimniecības un citām darbībām, veicot preču pirkšanu un pārdošanu. Šāds 
pierādīšanas pienākums nav nesamērīgs. Personai uzkrājumu izcelsme ir 
ticami jāpamato un jāpierāda arī tad, ja no viņas darījuma partneriem nav 
iespējams iegūt darījumus apliecinošus dokumentus.

[11] No izskatāmās lietas materiāliem attiecībā uz pieteicējas papildu 
deklarācijā par 2006.gadu norādītajiem uzkrājumiem uz 2006.gada sākumu 
Ls 8000 apmērā (šajā deklarācijā nav norādīti uzkrājumu avoti un tai nav 
pievienoti uzkrājumu izcelsmi apliecinoši dokumenti) citastarp izriet tālāk 
minētais.

2008.gada 19.jūnija paskaidrojumā iestādei pieteicēja norādīja, ka minētie 
uzkrājumi 2006.gada sākumā Ls 8000 ir uzkrājumu atlikums no iepriekšējiem 
gadiem. Pieteicēja norādīja uz papildu deklarāciju par 2004.gadu, kurā 
norādīti uzkrājumi uz 2004.gada sākumu Ls 15 000, un paskaidroja, ka 
deviņdesmitajos gados strādāja vīramātei piederošajā piemājas saimniecībā, 
ka tika atstāts vecāku mantojums, ka uzkrājumi veidojušies visa mūža laikā 
līdz 2004.gadam, dokumenti par uzkrājumiem nav saglabājušies. Papildu 
deklarācijā par 2004.gadu pieteicēja bija deklarējusi uzkrājumus uz 2004.
gada sākumu Ls 15 000, paskaidrojot, ka uzkrājumu avoti ir darbs piemājas 
saimniecībā, ilgs darba stāžs, vecāku atstāts mantojums, uzkrājumi veidoju-
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šies visa mūža laikā līdz 2004.gadam, dokumenti nav saglabājušies. 2008.gada 
29.jūlija paskaidrojumā iestādei pieteicēja paskaidroja, ka uzkrājumi Ls 8000 
ir atlikums no pieteicējas mūža garumā uzkrātajiem naudas līdzekļiem, 
un faktiski viņas rīcībā bija vēl Ls 10 000 (2005.gada decembra aizdevums 
no SIA). Apstrīdēšanas iesniegumos un pieteikumā tiesai pieteicēja sīkāk 
norādīja par darbu piemājas saimniecībā, lauksaimniecības produkcijas 
pārdošanu un no mātes mantojuma saņemtajiem Ls 3000 (dokumenti, kas 
apstiprina šo informāciju, netika iesniegti). Par uzkrājumu avotiem tika 
sniegti paskaidrojumi arī tiesas sēdēs, tostarp norādot arī uz ienākumu 
gūšanu no braucieniem uz Poliju, arī, ka visus šos gadus ir pabalstīti no 
Kanādas. Lietā nav dokumentu, kas apliecinātu pieteicējas paskaidrojumus 
par iepriekš minētajiem skaidras naudas uzkrājumiem. Pirmās instances 
tiesas sēdē liecinieki L.L. (pieteicējas draudzene), A.K. (pieteicējas dēls) 
un M.K. (pieteicējas vīrs) sniedza citastarp liecības par pieteicējas (viņas 
ģimenes) ienākumu avotiem pirms 1998.gada.

[12] Kasācijas sūdzībā pieteicēja iebilst pret to, ka netika atzīti viņas 
norādītie un ar liecinieku liecībām apliecinātie uzkrājumi. Pieteicēja 
nepiekrīt liecinieku liecību par uzkrājumiem novērtējumam, uzskata, ka 
pietiekami pamatoti pierādījusi savu uzkrājumu izcelsmes avotus un viņas 
paskaidrojumi nepamatoti uzskatīti par nepatiesiem.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 161.panta pirmajai daļai 
administratīvā procesa dalībnieka paskaidrojumi, kas satur ziņas par 
faktiem, uz kuriem pamatoti viņa prasījumi vai iebildumi, atzīstami par 
pierādījumiem, ja tos apstiprina citi pārbaudīti un novērtēti pierādījumi.

Senāts norāda, ka apgabaltiesa ir vērtējusi jautājumu par pieteicējas 
norādītajiem uzkrājumiem (sk. šā sprieduma 4.2.punktā atreferēto). Senāts 
piekrīt, ka vispārīgi sniegtie paskaidrojumi par mantojumu un citiem mūža 
laikā iegūtajiem uzkrājumiem bez papildu apliecinošiem pierādījuma 
dokumentiem nevar kalpot par pierādījumu attiecīgiem uzkrājumiem. Tas 
vien, ka pieteicēja ir sniegusi paskaidrojumus un liecinieki snieguši liecības, 
nenozīmē, ka ir pierādīti attiecīgie fakti. Lai uzkrājumu izcelsme tiktu atzīta, 
ir jābūt pietiekamiem un ticamiem pierādījumiem. Tātad pieteicējai bija 
jāiesniedz konkrēti pierādījumi, kas apliecina uzkrājumu izcelsmi, vai bija 
jālūdz tiesa tādus izprasīt.

Novērtējot pieteicējas paskaidrojumus un liecinieku liecības, apgabaltiesa 
atzina, ka pieteicējas dēla un vīra liecības, ņemot vērā to nekonkrētību un 
vispārību, nepierāda skaidras naudas uzkrājuma esību, vēl jo vairāk nepierāda 
to, ka šāds uzkrājums 2004.gada janvārī bija tieši Ls 15 000 un 2006.gada 
1.janvārī Ls 8000. Tiesa arī norādījusi, ka pieteicējas mātes miršanas apliecība 
nepierāda to, ka pieteicēja saņēma mantojumā Ls 3000. No minētā secināms, 
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ka tiesa nav konstatējusi konkrētus pierādījumus pieteicējas norādītajiem 
uzkrājumiem. No tiesas sprieduma izriet, ka pieteicēja nav iesniegusi 
pietiekamus pierādījumus savu uzkrājumu izcelsmes apliecināšanai. Līdz ar 
to tiesa nav atzinusi par pierādītiem pieteicējas norādītos uzkrājumus.

Pierādījumu novērtēšana ir pirmo divu instanču tiesu kompetencē. 
Pierādījumu pārvērtēšana neietilpst Senāta kompetencē. Kasācijas instances 
tiesa var vienīgi pārbaudīt, vai tiesa nav pārkāpusi procesuālo tiesību normas 
pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā.

Kasācijas sūdzībā nav norādīts uz to, ka tiesa nav vērtējusi kādus 
pierādījumus, kas konkrēti (nevis vispārīgi) apliecina konkrētu pieteicējas 
uzkrājumu summu noteiktā laikā no noteikta avota. Pieteicēja procesa laikā 
šādus pierādījumus nebija iesniegusi, un lietas materiālos tādu nav. Kasācijas 
sūdzībā nav norādīts, kas tieši liecinieku liecībās apliecina konkrētu pieteicējas 
uzkrājumu summu noteiktā laikā no noteikta avota. Tātad nav konstatējams, 
ka tiesa nebūtu pārbaudījusi un novērtējusi kādus konkrētus pierādījumus 
par pieteicējas norādītajiem uzkrājumiem, kuriem lietas izskatīšanā būtu 
nozīme. Tā kā lietā nebija konkrētu pierādījumu par pieteicējas uzkrājumiem, 
tiesa nevarēja lietā esošās liecinieku liecības novērtēt kā tādas, kas apliecina 
pieteicējas papildu deklarācijā norādītos uzkrājumus uz 2006.gada sākumu 
Ls 8000.

Tas, ka uzkrājumi veidojušies pirms auditējamā perioda, ir tikai 
pieteicējas apgalvojums, kura pierādīšanai pieteicēja nav iesniegusi atbilstošus 
pierādījumus.

Vienlaikus Senāts piekrīt kasācijas sūdzībā norādītajam, ka normatīvie 
akti neliedz personai uzglabāt naudas līdzekļus ārpus kredītiestādēm, taču 
šim jautājumam nav nozīmes, ja persona nevar saprātīgi un ticami pamatot 
un pierādīt savu norādīto skaidras naudas uzkrājumu izcelsmi.

[13] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka nav ņemti vērā pieteicējas laulātā 
ienākumi, tas, ka viņš sedza pieteicējas izdevumus, ka pieteicējai ar laulāto 
bija un ir kopīga saimniecība.

Senāts norāda, ka pierādījumiem par pieteicējas laulātā ienākumiem 
(pieteicēja bija iesniegusi dokumentus par laulātā ienākumiem) pašiem par 
sevi lietas izskatīšanā nav nozīmes, ja nav iesniegti pierādījumi par laulātā 
izdevumiem noteiktā laika posmā, viņa izdevumu īpatnībām, to, ka viņam 
bija iespējams segt gan savus izdevumus, gan arī pieteicējas izdevumus un 
ka viņš patiešām ir sedzis pieteicējas izdevumus konkrētā apmērā konkrētā 
laika posmā.

No lietas materiāliem izriet, ka pieteicēja, kurai ir pierādīšanas pienākums 
atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pantam, ir sniegusi tikai 
paskaidrojumus, ka laulātais sedza viņas izdevumus, kā arī pievienojusi 
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pieteikumam vispārīgu sava laulātā 2008.gada 29.decembra apliecinājumu, 
bet nav iesniegusi pierādījumus par konkrētiem laulātā izdevumiem 
pieteicējas labā noteiktos laika posmos (tostarp par to, ka viņš ir pilnībā sedzis 
pieteicējas iztikas minimumu 1998.–2003.gadā, kā to apgalvoja pieteicēja).

Tā kā iestādes rīcībā nebija pierādījumu par pieteicējas izdevumiem 
personiskajām vajadzībām 1998.–2003.gadā, atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 22.panta sestajai daļai bija piemērojami Centrālās 
statistikas pārvaldes statistikas dati par attiecīgiem periodiem. Pieteicēja nav 
iesniegusi pierādījumus, ka viņai 1998.–2003.gadā nebija nepieciešams segt 
izdevumus personīgajām vajadzībām no saviem līdzekļiem.

Tā kā kasācijas sūdzībā nav paskaidrots, kā konkrēti Civillikuma 89.panta 
otrā daļa attiecas uz konkrēto gadījumu, Senāts attiecīgo kasācijas argumentu 
nevērtē. Savukārt pieteicējas norāde uz Civillikuma 95.panta pirmo daļu pati 
par sevi nav pierādījums, ka pieteicējas laulātais ir sedzis noteiktus pieteicējas 
izdevumus no saviem ienākumiem.

[14] Pieteicēja nepiekrīt tiesas secinājumam attiecībā uz kažoka iegādi 
un pārdošanu, norādot, ka kažoka pārdošanu apliecināja lieciniece, kuras 
liecības pilnībā sakrita ar pieteicējas paskaidrojumiem un viņas laulātā 
liecībām. Tiesa, pieteicējas ieskatā, nav norādījusi uz apstākļiem, kas bija par 
pamatu liecību apšaubīšanai un neņemšanai vērā.

Kā izriet no apgabaltiesas sprieduma, tiesa atzina par pamatotiem 
iestādes argumentus, ka lietā nav pierādīts, ka pieteicēja ir iegādājusies un 
pārdevusi kažoku par vairāk nekā Ls 3000. Tiesa analizēja pieteicējas naudas 
pārskaitījumus divām personām uz Turciju, un norādīja, ka pārskaitījumos 
nav norādīts maksājuma mērķis, līdz ar to nav saprotams, kāpēc par it kā 
kažoka iegādi ir samaksāts divām personām, lai gan pieteicēja norādīja, ka 
kažoks iegādāts no vienas personas. Tiesa apšaubīja, ka pieteicēja vispār bija 
iegādājusies kažoku, bet liecinieku liecības vērtēja kritiski.

Senāts norāda, ka iestāde pārsūdzētajā lēmumā nebija apšaubījusi, ka 
pieteicēja bija iegādājusies kažoku no Turcijas, bet apšaubīja to, ka pieteicēja 
2006.gadā bija šo kažoku pārdevusi, un attiecīgi neatzina pieteicējas norādītos 
ienākumus no kažoka pārdošanas. Pārsūdzētajā lēmumā norādīts, ka L.L. 
nebija kažoka pārdošanas darījumā tieši iesaistītā persona, un, tā kā pieteicēja 
nav iesniegusi iestādei dokumentārus pierādījumus par kažoka pārdošanu, 
nav ienākumus no šāda darījuma deklarējusi 2006.gada ienākumu deklarācijā 
(jo bija pārsniegts četrkāršotais neapliekamā minimuma apmērs) un kažoka 
pārdošanu nav apliecinājusi pircēja, L.L. apliecinājums nav pietiekams 
pierādījums kažoka pārdošanas fakta atzīšanai. Līdz ar to lēmumā atzīts, ka 
2006.gada aprēķinā līdzekļu avotos pamatoti nav iekļauti Ls 3106 saistībā ar 
izteikto apgalvojumu par gūtajiem ienākumiem no kažoka pārdošanas.
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Tiesas procesā iestāde norādīja arī argumentus saistībā ar kažoka 
sākotnējo iegādi. Apgabaltiesa, kaut arī tieši spriedumā nenorādīja iestādes 
argumentus, kuru dēļ netika atzīti pieteicējas ienākumi 2006.gadā no kažoka 
pārdošanas, ir atzinusi tos par pamatotiem. Līdz ar to iestādes argumenti 
ir arī tiesas argumenti. Norādot uz to, ka ir apšaubāma kažoka iegāde no 
Turcijas, pēc būtības ir pastiprināta iestādes pārsūdzētajā lēmumā norādītā 
argumentācija tam, ka nav pierādīti pieteicējas ienākumi no kažoka 
pārdošanas, jo, ja ir apšaubāma kažoka iegāde, tad pieteicējai arī nevarēja būt 
ienākumi no kažoka pārdošanas.

Tā kā tiesa pamatoja, kādēļ ir apšaubāma kažoka iegāde vispār, tiesai 
bija pamats kritiski vērtēt liecinieku liecības par kažoka pārdošanu pēc tā 
iegādes. 

[15] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka nav izprotami secinājumi par 
ienākumu Ls 480 neatzīšanu no SIA kapitāla daļu pārdošanas E.Ē..

Apgabaltiesa bija piekritusi iestādes viedoklim, ka pieteicējas sniegtā 
informācija par daļu pārdošanu paskaidrojumos birojam un Valsts 
ieņēmumu dienestam ir pretrunīga. Valsts ieņēmumu dienestam sniegtajos 
paskaidrojumos pieteicēja apliecinājusi, ka pārdeva SIA daļas par Ls 2000 
(A.K. par Ls 1040, A.Š. par Ls 480 un E.Ē. par Ls 480) un samaksu no šīm 
personām saņēmusi personīgi skaidrā naudā. Ņemot vērā, ka E.Ē. skaidras 
naudas došanas faktu pieteicējai ir noliedzis, bet A.K., kas ir ieinteresēts lietas 
iznākumā, apliecina, ka E.Ē. par daļām vispār nav maksājis, jo tās viņam ir 
atdotas, lai segtu parādu, apgabaltiesa secināja, ka iestāde pamatoti atteica 
atzīt, ka pieteicēja ir saņēmusi Ls 480 no E.Ē. par daļu pārdošanu.

Līdz ar to tiesas secinājumi par ienākumu Ls 480 neatzīšanu balstīti uz 
pieteicējas pretrunīgajiem paskaidrojumiem divām iestādēm, E.Ē. noliegto 
naudas došanas faktu pieteicējai un A.K. liecību neņemšanu vērā sakarā ar 
viņa ieinteresētību.

Savukārt kasācijas sūdzībā norādīts: lietā tika sniegti savstarpēji saskanīgi 
pieteicējas un A.K. paskaidrojumi par daļu pārdošanas apstākļiem; nav 
nozīmes, kurš konkrēti nodeva naudu; par pieteicējai piederošo daļu Ls 480 
nominālvērtībā īpašnieku kļuva E.Ē.; ir saprātīgi uzskatīt, ka pieteicēja daļas 
nav atdāvinājusi, ko apstiprina E.Ē. paskaidrojumi; saprātīgi ir sagaidīt, 
ka pieteicēja par šīm daļām saņēmusi atlīdzību vismaz nominālvērtībā; 
darījuma slēgšanai netika prasīta rakstveida forma; darījuma faktu pierāda 
daļu īpašnieka maiņa; darījums ir loģisks, ekonomiski pamatots, fiksēts 
publiskā reģistrā; pieteicēja pietiekami pierādījusi darījuma apstākļus.

Senāts uzskata, ka tiesas secinājums, ka pieteicēja nav guvusi ienākumus 
no kapitāla daļu pārdošanas E.Ē., izdarīts, nenoskaidrojot visus nepieciešamos 
lietas apstākļus un nenovērtējot pierādījumus to kopsakarā. Tādējādi tiesa nav 
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ievērojusi Administratīvā procesa likuma 154.panta prasības, un spriedums 
daļā attiecībā uz šo ienākumu neatzīšanu nav pamatots. 

Audita pārskatā tika secināts, ka, tā kā pieteicēja auditam neiesniedza SIA 
daļu pārdošanas un samaksas apliecinošus dokumentus, un, pamatojoties 
uz pretrunīgo pieteicējas un E.Ē. paskaidrojumu, auditā netiek ņemti vērā 
ienākumi Ls 480 no daļu pārdošanas E.Ē.. Auditā konstatēts, ka pieteicēja 
guva ienākumus no daļu pārdošanas tikai no A.K. (Ls 1040) un no A.Š. 
(Ls 480).

Pārsūdzētajā lēmumā par strīdus darījumu norādīts, ka pieteicēja nav 
dokumentāri pamatojusi no E.Ē. vai viņa pilnvarotās personas samaksas 
par daļām saņemšanas faktu, līdz ar to pieteicējas apgalvojums par 
Ls 480 saņemšanu skaidrā naudā no E.Ē. par daļu pārdošanu bez papildu 
apliecinošiem pierādījuma dokumentiem nevar kalpot par pierādījumu 
pieteicējas ienākumu gūšanai no paskaidrojumā minētā ienākumu veida. 
Tādējādi pieteicēja no daļu pārdošanas guva tikai Ls 1520 (no A.K. un A.Š.).

Senāts norāda, ka lietā nav strīda, ka 2006.gadā 24 SIA kapitāla daļas 
piederēja pieteicējai un tika pārreģistrētas E.Ē.. Par daļu pārdošanu pieteicēja 
bija sniegusi pretrunīgus paskaidrojumus divām iestādēm (sākotnējs 
paskaidrojums birojam tika sniegts vēl pirms daļu reģistrācijas publiskajā 
reģistrā jaunajiem īpašniekiem), proti, paskaidrojumā Valsts ieņēmumu 
dienestam un arī visā procesā iestādē un tiesā (arī papildu deklarācijā) 
pieteicēja norāda piecas reizes mazāku daļu pārdošanas summu nekā 
paskaidrojumā birojam, līdz ar to pretrunas paskaidrojumos iestādēm ir tikai 
par ienākumu apmēru no daļu pārdošanas, turklāt birojam ienākumi tika 
norādīti lielākā apmērā, bet Valsts ieņēmumu dienestam mazākā apmērā.

Paskaidrojumā Valsts ieņēmumu dienestam E.Ē. apliecināja, ka par 
SIA daļām nebija pieteicējai tieši samaksājis skaidrā naudā un darījumi 
personīgi ar pieteicēju 2006.gadā nebija veikti, taču vienlaikus apliecināja, 
ka bija iegādājies SIA daļas (nezinot, no kuras personas konkrēti), ka A.K. 
piedāvāja daļas kā samaksas alternatīvu par E.Ē. projektiem, par kuriem 
A.K. viņam bija parādā. Pieteicējas Valsts ieņēmumu dienestam sniegtais 
paskaidrojums, ka samaksa saņemta personīgi no E.Ē., ir pretrunā ar minēto 
E.Ē. paskaidrojumu. Apstrīdēšanas stadijā pieteicēja norādīja, ka prasījumi 
pret A.K. tika dzēsti apmaiņā pret kapitāla daļām (pieteicēja sākotnējā 
apstrīdēšanas iesniegumā bija arī norādījusi, ka tika dzēsti prasījumi pret SIA, 
bet vēlāk uz to nav norādīts) un ka naudu par daļām pieteicējai iedeva A.K.. 
A.K. tiesas sēdē liecināja, ka bija parādā E.Ē. par vienu pakalpojumu, vienojās 
ar E.Ē., ka pakalpojums ir kapitāla daļu vērtībā, A.K. E.Ē. vietā no saviem 
līdzekļiem veicis pieteicējai samaksu par E.Ē. pārdotajām daļām (Ls 520 vai 
Ls 580, neatceras), norādot pieteicējai, ka samaksa ir par E.Ē. pārdotajām 
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daļām. Iestāde nebija apšaubījusi to, ka pieteicēja pārdeva daļas A.K. par 
Ls 1040 (lietā par to ir tikai A.K. Valsts ieņēmumu dienestam sniegtais 
paskaidrojums, kuru iestāde nebija apšaubījusi sakarā ar A.K. kā pieteicējas 
dēla ieinteresētību lietas iznākumā) un A.Š. par Ls 480 (lai gan A.Š. uz Valsts 
ieņēmumu dienesta aicinājumu sniegt paskaidrojumu par šo darījumu 
nebija atsaucies), proti, atzina, ka šīs daļas ir pārdotas par to nominālvērtību 
un pieteicēja ir saņēmusi par tām samaksu. Daļu pārreģistrācija A.K., A.Š. 
un E.Ē. notika vienlaikus. No lietas materiāliem izriet, ka A.K., A.Š. un E.Ē. 
2006.gadā ir strādājuši algotu darbu šajā SIA, kuras daļas viņiem reģistrētas.

Lai arī lietā nav strīda, ka pieteicēja nav saņēmusi samaksu par kapitāla 
daļām personīgi no E.Ē., Senāts uzskata, ka, ievērojot, ka daļas tika 
pārreģistrētas E.Ē., lietā bija jānoskaidro daļu pārreģistrācijas darījuma 
būtība. Senāta ieskatā, nozīme ir tam, vai pieteicēja par kapitāla daļām, kuras 
ieguva E.Ē., ir saņēmusi samaksu Ls 480, nevis tikai tam, vai E.Ē. personīgi 
pieteicējai ir samaksājis par iegūtajām daļām. Tātad nozīme ir tam, vai par šo 
Ls 480 saņemšanu ir ticami pierādījumi.

Ievērojot minēto, tiesai jāapsver, vai lietā esošie pierādījumi ir pietiekami, 
vai lietas apstākļu noskaidrošanai nav nepieciešams kā liecinieku nopratināt 
E.Ē. par daļu iegūšanas apstākļiem, tostarp par daļu iegūšanas vērtību latos 
(paskaidrojumā iestādei viņš nebija norādījis, par kādu naudas summu tika 
dzēsts viņa prasījums pret A.K. apmaiņā pret SIA daļām), jo tas vien, ka E.Ē. 
ir reģistrētas SIA daļas, pats par sevi neapliecina to, par kādu naudas summu 
tās ir iegūtas (tostarp neapliecina, ka tās iegūtas par daļu nominālvērtību).

Lai izdarītu tādu vai citādu secinājumu par to, vai pieteicēja patiešām ir 
guvusi ienākumus Ls 480 apmērā no SIA kapitāla daļu pārdošanas E.Ē., tiesai 
jāvērtē visi paskaidrojumi un pierādījumi to kopsakarā.

[16] Kasācijas sūdzībā norādīts uz tiesas argumentiem par SIA izsniegto 
aizdevumu pieteicējai. Senāts norāda, ka jautājumam par to, vai SIA izsniedza 
pieteicējai aizdevumus, lietā nav nozīmes, jo pārsūdzētajā lēmumā SIA aiz-
devumi pieteicējai nav apšaubīti, iestāde tos ir ņēmusi vērā kā līdzekļu avo-
tus aprēķinā par 2005. un 2006.gadu, savukārt kā līdzekļu izlietojumu 2006.
gadā ir ņēmusi vērā šo aizdevumu atmaksu 2006.gadā. Līdz ar to attiecīgie 
kasācijas sūdzības argumenti par šiem aizdevumiem nav vērtējami.

Senāts arī norāda, ka lietā nav būtiskas nozīmes jautājumam par 
pieteicējas 1999.gadā iegādāto sertifikātu, kas tika izmantoti dzīvokļa 
privatizācijai, iegādi, jo, arī neņemot vērā ar dzīvokļa privatizāciju saistītos 
izdevumus, pieteicējas līdzekļu izlietojums gan 1999.gadā, gan arī 2000.gadā 
(iestāde norādīja uz ar dzīvokļa iegādi saistīto izlietojumu Ls 1612,24 apmērā 
2000.gada, nevis 1999.gada aprēķinā) bija lielāks par līdzekļu avotiem sakarā 
ar iestādes noteikto izlietojumu iztikas minimumam. 
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[17] Senāts norāda, ka apgabaltiesa, norādot, ka pieteicēja 2006.gada 
ienākumu deklarācijā uzrādījusi budžetā maksājamo nodokli Ls 263,94 
apmērā (šī summa norādīta iestādes aprēķinā par budžetā maksājamo nodokli 
un pārsūdzētajā lēmumā), nav pārbaudījusi un novērtējusi lietā esošos 
pierādījumus, neievērojot Administratīvā procesa likuma 154.panta prasības.

Kā izriet no lietas materiāliem, pieteicējas 2006.gada ienākumu 
deklarācijā un tās pielikumā D1 norādīts uz ieturēto nodokli Ls 278,99 
apmērā (lietas pielikuma 98. un 100.lapa), nevis Ls 263,94 apmērā. Arī audita 
pārskatā norādīts, ka nodoklis no pieteicējas darba algas SIA “Julars” 2006.
gadā bija Ls 278,99, norādīts uz pieteicējas 2006.gada ienākumu deklarācijas 
pielikumu, kurā norādīts uz ieturēto nodokli Ls 278,99. Precizējot šo 
deklarācijas pielikumu, iestāde nav grozījusi minētos Ls 278,99. Audita 
pārskatā arī norādīts, ka darba devēja paziņojumā ir norādīts uz aprēķināto, 
ieturēto un budžetā pārskaitīto nodokli Ls 278,99. 

Tātad par 2006.gadu bija nomaksāts lielāks nodoklis par iestādes aprēķinā 
norādīto. Minētajam apstāklim ir nozīme lietā, jo tas tieši ietekmē galīgo 
budžetā maksājamā nodokļa aprēķinu (aprēķinātajam nodoklim attiecīgi 
bija jābūt mazākam), kā arī soda naudas un nokavējuma naudas aprēķinu.

[18] Ar iestādes lēmumu pieteicējai ir aprēķināts ne tikai nodoklis un 
soda nauda, bet arī nokavējuma nauda par laiku no 2007.gada 18.aprīļa līdz 
2008.gada 26.maijam.

Iestādes lēmumā saistībā ar nokavējuma naudu norādīts: uz likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3panta pirmo daļu (redakcijā ar 2007.
gada 8.novembra grozījumiem), atbilstoši kurai, ja maksātājs, pārkāpdams šā 
likuma prasības, nav aprēķinājis nodokli no visa apliekamā ienākuma, kas 
atbilstoši šim likumam ir apliekams ar nodokli, izņemot tos ienākumus, no 
kuriem nodoklis bija jāietur izmaksas vietā darba devējam vai citai personai, 
viņam ir jāsamaksā iztrūkstošā nodokļa summa, nokavējuma nauda un soda 
nauda atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajam apmēram; 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, kas paredz, ka par 
nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam 
tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 
procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti 
citi nokavējuma naudas apmēri; kā arī likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
32.panta pirmo daļu, kas noteic, ka, ja nodokļu maksātājs, pārkāpdams 
nodokļu likumu prasības, samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu apmēru, 
nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķina un par 
labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto nodokļa summu, 
nokavējuma naudu un soda naudu, kas nosakāma saskaņā ar šo likumu, ja 
konkrēto nodokļu likumos nav paredzēts cits soda naudas apmērs.
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Senāta 2011.gada 1.jūnija spriedumā lietā Nr.SKA-107/2011 (sk. minētā 
sprieduma 12.-17.punktu) atzīts, ka nokavējuma naudas aprēķins par laiku, 
sākot no nodokļu samaksas pienākuma iestāšanās, gadījumā, ja nodokļu 
maksātājs ir samazinājis apliekamo ienākumu, ir pieļaujama tikai līdz ar 
2007.gada 8.novembra grozījumu likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
spēkā stāšanās brīdi, turklāt grozījumi nav attiecināmi uz laiku pirms to 
spēkā stāšanās.

Konkrētajā gadījumā pieteicējai nodokļa par 2006.gadu maksāšanas 
pienākums radās 2007.gada aprīlī, kad likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” 31.3panta pirmā daļa neparedzēja nokavējuma naudas piemērošanu. 
Tā kā pieteicēja nebija izpildījusi nodokļa maksāšanas pienākumu 2007.gada 
aprīlī, šis pienākums bija arī pēc 2007.gada aprīļa.  2007.gada 8.novembra 
grozījumi, ar kuriem likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  31.3panta 
pirmajā daļā tika iekļauts regulējums par nokavējuma naudu, stājās spēkā 
2007.gada 11.decembrī.

Ievērojot iepriekš minēto, nokavējuma naudu nebija pamata piemērot 
par periodu no 2007.gada 18.aprīļa līdz 2007.gada 10.decembrim, bet bija 
pamats piemērot par periodu, sākot ar 2007.gada 11.decembri.

Līdz ar to apgabaltiesa nepamatoti piemērojusi likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 31.3panta pirmo daļu redakcijā, kas paredz nokavējuma 
naudas piemērošanu, attiecinot šo normu uz periodu no 2007.gada 18.aprīļa 
līdz 2007.gada 10.decembrim, proti, attiecībā uz laiku pirms 2007.gada 
8.novembra grozījumu spēkā stāšanās likuma 31.3pantā.

[19] Senāts konstatē, ka tiesa nav vērtējusi, vai pieteicējai piemērotā soda 
nauda nav acīmredzami nesamērīga. Tāpēc, izskatot lietu no jauna, tiesai arī 
jāvērtē soda naudas samērīgums.

[20] Ievērojot iepriekš minēto, apgabaltiesas spriedums atceļams.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 17.novembra spriedumu 

un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Nekustamā īpašuma nodokļa objekts

Nekustamā īpašuma nodokļa objekts ir dabā esoša ķermeniska lieta, tādējādi, 
ja nodokļa maksātājs pašvaldībai iesniedz ticamus pierādījumus par to, 
ka nodokļa objekts dabā vairs nepastāv, kaut arī noteiktā kārtībā par to 
nav izdarītas attiecīgas izmaiņas Kadastra reģistrā, pašvaldībai sniegtie 
pierādījumi ir jāvērtē un jāveic nodokļa pārrēķins, lai netiktu iekasēts nodoklis 
par neesošu objektu (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmā 
daļa, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 “Likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 2.punkts).

Rīgā 2011.gada 14.oktobrī  Lieta Nr.A42652007
SKA–423/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   I.Skultāne,
senatore      V.Krūmiņa,
senatore      D.Mita,
piedaloties pieteicējas maksātnespējīgās publiskās AS “Termināls 

Vecmīlgrāvis” pārstāvei R.A.,
atbildētājas Rīgas pilsētas pašvaldības pusē pieaicinātās iestādes Rīgas 

domes pārstāvim Aleksandram Ševčukam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz maksātnespējīgās publiskās AS “Termināls Vecmīlgrāvis” 
pieteikumu par Rīgas domes 2007.gada 1.oktobra lēmuma atcelšanu, sakarā 
ar maksātnespējīgās publiskās AS “Termināls Vecmīlgrāvis” kasācijas sūdzību 
par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 23.decembra spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde 2007.gada 25.jūnijā 

nosūtīja pieteicējai maksātnespējīgajai publiskajai AS “Termināls 
Vecmīlgrāvis” nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
2007.gadam (turpmāk – paziņojums) par ēkām Rīgā, [adrese]. Pieteicēja 
paziņojumu apstrīdēja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, kas ar 
2007.gada 13.augusta lēmumu atcēla paziņojumu daļā, samazinot nekustamā 
īpašuma nodokli par 114,88 latiem. Minētais lēmums atstāts negrozīts ar 
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka 2007.gada 1.oktobra lēmumu Nr.1-43/
RD-07-3081-nd.
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[2] Pieteicēja iesniedza administratīvajā tiesā pieteikumu par Rīgas 
domes 2007.gada 1.oktobra lēmuma atcelšanu.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 15.septembra spriedumu 
pieteikumu noraidīja. Spriedumā norādīti tālāk minētie apsvērumi.

[3.1] Nekustamais īpašums Rīgā, [adrese], reģistrēts Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra reģistrā (turpmāk – Kadastra reģistrs) un atrodas pieteicējas 
tiesiskā valdījumā. Lietā ir strīds par pieteicējas valdījumā ietilpstošās ēkas 
Rīgā, [adrese], ar kadastra apzīmējumu [1] (turpmāk – strīdus ēka) statusu un 
no tā izrietošo pieteicējas pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli. 

[3.2] Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 
pirmajai un trešajai daļai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
8.panta 4.punktam par pamatu nodokļa aprēķinam kalpo tieši tas pieteicējas 
tiesiskā valdījumā esošais nekustamais īpašums, kas reģistrēts Kadastra 
reģistrā. Lietā nav strīda, ka pieteicēja ir ēkas tiesiskā lietotāja, tādēļ atbilstoši 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 77.pantam pieteicēja ir kadastra 
subjekts ar visām no minētā likuma izrietošajām tiesībām, tostarp tiesībām 
vērsties Valsts zemes dienestā un veikt nepieciešamās darbības, lai strīdus 
ēku dzēstu no Kadastra informācijas sistēmas. Tā kā ēka ir reģistrēta Kadastra 
informācijas sistēmā un tai ir noteikta kadastrālā vērtība 3038 lati, iestāde 
tiesiski un pamatoti secināja, ka minētā ēka ir apliekama ar nekustamā 
īpašuma nodokli.

[3.3] Lai gan pieteicēja norāda, ka strīdus ēka pilna fiziskā nolietojuma 
dēļ 2002.gadā tika nojaukta, šis apgalvojums atzīstams par nepamatotu un 
pretrunā esošu ar lietas faktiskajiem apstākļiem.

Pieteicēja kā ēkas faktiskās neesības pierādījumus tiesai iesniedza 
publiskās akciju sabiedrības “Mangaļu kuģu remonta rūpnīca” 2002.gada 
9.maija aktu par pamatlīdzekļu likvidēšanu un 2002.gada 9.maija ēkas 
apsekošanas aktu. Minētajos dokumentos nav norādīti jebkādi kadastra 
apzīmējumi, taču, vērtējot šos dokumentus kopsakarā ar citiem lietā esošiem 
dokumentiem, secināms, ka tie izdoti attiecībā uz pieteicējas minēto ēku ar 
kadastra apzīmējumu [1]. Tomēr minētie dokumenti nav pamats nodokļa 
neaprēķināšanai, jo ēka joprojām ir reģistrēta Kadastra reģistrā.

[3.4] Atbilstoši Būvniecības likuma 13.panta pirmajai un piektajai 
daļai būves nojaukšanai nepieciešams saņemt būvatļauju. Lai arī ēka kā 
pamatlīdzeklis norakstīta no minētā uzņēmuma bilances un faktiski tikusi 
nojaukta, tomēr būves nojaukšana šajā gadījumā bijusi prettiesiska, tādēļ 
nerada tāda veida tiesiskas sekas (grozījumi Kadastra reģistrā), kuru esību 
pieņēmusi pieteicēja. Šajā gadījumā ir notikusi patvaļīga būves nojaukšana, 
kuras rezultātā automātiski pats no sevis nevarēja mainīties strīdus ēkas 
tiesiskais statuss.
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[4] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, ar 
2010.gada 23.decembra spriedumu pieteikumu noraidīja, pievienojoties 
pirmās instances tiesas spriedumā ietvertajai motivācijai. 

[5] Pieteicēja par apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību. 
Kasācijas sūdzībā norādīti tālāk minētie apsvērumi.

[5.1] Tiesa, neņemot vērā aktus par ēkas apsekošanu un likvidēšanu, 
ir izspriedusi lietu pretēji Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma un 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” mērķim – nodrošināt sabiedrību 
ar aktuālo informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem, to objektiem, un aplikt ar nodokli ķermeniskas lietas, kas atrodas 
Latvijas Republikas teritorijā.

[5.2] Tiesa, izdarot secinājumu, ka ēka ir uzskatāma par nekustamā 
īpašuma nodokļa objektu, nav izvērtējusi iesniegto Valsts zemes dienesta 
2010.gada 12.jūnija vēstuli, kurā norādīts, ka 2001.gada 27.aprīlī Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts kadastra apzīmējums 
[1], savukārt ēkas ar kadastra apzīmējumu [1] lietotājs reģistrēts, pamatojoties 
uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2008.gada 22.decembra 
vēstuli. Līdz ar to 2007.gada 1.oktobrī, kad tika pieņemts pārsūdzētais 
lēmums, pieteicēja nebija reģistrēta kā minētās ēkas lietotāja un nevarēja būt 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par šo ēku.

[5.3] Pirms maksātnespējas pasludināšanas 2002.gadā pieteicējas 
atbildīgās amatpersonas ir veikušas visas nepieciešamās darbības ēkas 
dzēšanai no kadastra informācijas sistēmas. Taču Rīgas dome, neraugoties 
uz 2007.gada 19.jūlijā sniegto informāciju, ka ēka 2002.gadā tikusi nojaukta, 
2008.gada 22.decembrī aktualizējusi datus Valsts zemes dienestā ar lūgumu 
par ēkas lietotāju reģistrēt pieteicēju.

[5.4] Tiesa nav sniegusi vērtējumu tam, ka iestādes rīcība nav bijusi 
konsekventa attiecībā uz ēkām ar kadastra apzīmējumu [2] un [3], jo, veicot 
pārrēķinu, šīm ēkām nodokļa aprēķins atcelts. Savukārt strīdus ēkai nodokļa 
pārrēķins nav veikts.

[6] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāve uzturēja kasācijas sūdzību un 
norādīja, ka 2010.gada 2.novembrī Valsts zemes dienests sastādījis aktu, ka 
strīdus ēka dabā neeksistē. Ēkas Rīgā, [adrese], pieteicēja privatizēja, bija to 
tiesiskā valdītāja.

Pašvaldības pārstāvis kasācijas sūdzību neatzina.

Motīvu daļa
[7] Lietā ir strīds par to, vai pieteicējai 2007.gadā bija jāmaksā nekustamā 

īpašuma nodoklis par strīdus ēku.
Pieteicēja norāda, ka strīdus ēka no 2002.gada dabā vairs nepastāv, jo 

nolietojuma dēļ tā nojaukta, taču apgabaltiesa, kas pievienojusies rajona 
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tiesas sprieduma argumentācijai, atzinusi, ka noteicošais nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķinam ir tas, ka strīdus ēka ir iekļauta Kadastra reģistrā, un 
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam kadastra dati ir 
izmantojami nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam.

[8] Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam (2., 3., 
4., 8. un 77.pants) nekustamā īpašuma valsts kadastrs ir vienota uzskaites 
sistēma, kurā tiek uzturēta aktuāla informācija arī par nekustamā īpašuma 
nodokļa objektiem, ko pašvaldība izmanto nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanai. Tādējādi Kadastra reģistra izveidošanas mērķis ir arī 
atvieglot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Proti, pašvaldība 
var paļauties uz Kadastra reģistra sniegtajām ziņām par nekustamā īpašuma 
nodokļa objektu un tā vērtību un aprēķināt maksājamo nodokli, papildus 
nepārbaudot objekta esību dabā.

Taču Kadastra reģistra ziņas nevar būt neapstrīdams pamats nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanai, ja faktiskie apstākļi atšķiras no reģistrētajām 
ziņām un liecina par to, ka nekustamā īpašuma nodokļa objekts dabā 
nepastāv. Minētā nodokļa aprēķināšana par dabā neesošu ēku būtu pretēja 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” mērķim un būtībai.

[9] Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta, kas 
noteic nekustamā īpašuma nodokļa objektu, pirmajai daļai (redakcijā, kas 
bija spēkā 2007.gadā) ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas 
lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot 
no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, proti, zemi un ēkas. Savukārt 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 “Likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 2.punktā termins 
“ēka” minētā likuma izpratnē skaidrots kā būvniecības procesā radies ar zemi 
savienots veidojums, kurā var iekļūt cilvēki un kurš ir paredzēts cilvēku un 
dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai, piemēram, dzīvojamās 
mājas, visu veidu publiskās ēkas, palīgēkas.

No citētajām tiesību normām secināms, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
objekts ir dabā esoša ķermeniska lieta jeb, citiem vārdiem sakot, nodoklis nav 
jāmaksā par neesošu ēku.

Tādējādi, ja nodokļa maksātājs pašvaldībai iesniedz ticamus pierādījumus 
par to, ka nodokļa objekts dabā vairs nepastāv, kaut arī noteiktā kārtībā par 
to nav izdarītas attiecīgas izmaiņas Kadastra reģistrā, pašvaldībai sniegtie 
pierādījumi ir jāvērtē un jāveic nodokļa pārrēķins, lai netiktu iekasēts 
nodoklis par neesošu objektu.

[10] Tas, ka nodokļa maksātājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 57.pantam kā kadastra subjekts nav iesniedzis dokumentus 
par izmaiņām kadastra objektā vai ka ēka nojaukta bez attiecīgas būvatļaujas, 
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nevar ietekmēt iepriekš izdarīto secinājumu, ka nekustamā īpašuma 
nodoklis nav maksājams par dabā neesošu objektu. Par minētajām darbībām 
vai bezdarbību personai var iestāties atbildība, ja to paredz likums, taču ne 
pienākuma veidā maksāt minēto nodokli.    

Senāta ieskatā, apgabaltiesa nepamatoti atzinusi, ka strīdus ēka ir 
nekustamā īpašuma nodokļa objekts tāpēc vien, ka tā bija reģistrēta 
Kadastra reģistrā, nepiešķirot nozīmi rajona tiesas spriedumā konstatētajam 
apstāklim, kuram apgabaltiesa pievienojās, ka strīdus ēka faktiski ir nojaukta 
(sk. apgabaltiesas sprieduma 4.4.2. un 9.punktu). 

[11] Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kā to noteic likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta trešās daļas 3.punkts, ir arī persona, 
kura nekustamā īpašuma valdījumu ieguvusi uz cita pamata.

No lietas materiāliem un pieteicējas pārstāves paskaidrojumiem Senāta 
tiesas sēdē izriet, ka nekustamo īpašumu Rīgā, [adrese], kura sastāvā atbilstoši 
Kadastra reģistra ziņām ir arī strīdus ēka, pieteicēja ieguvusi privatizācijas 
ceļā un ir tā tiesiskā valdītāja.

Tādējādi apgabaltiesa pareizi secinājusi, ka pieteicēja ir nekustamā 
īpašuma Rīgā, [adrese], nodokļa maksātāja. 

Šajā lietā nav nozīmes faktam, ka Kadastra reģistrā ieraksts par pieteicēju 
kā nodokļa maksātāju izdarīts 2008.gadā, pamatojoties uz Rīgas domes 
vēstuli, jo strīds ir par nodokļa paziņojumu par 2007.gadu. Pieteicējas 
nodokļa maksātājas statusu noteic iepriekš minētā likuma norma.

Turklāt šajā lietā strīds nav par to, vai pieteicēja ir nodokļa maksātāja, bet 
gan par to, vai nekustamā īpašuma Rīgā, [adrese], sastāvā esošā strīdus ēka ir 
atzīstama par nekustamā īpašuma nodokļa objektu.

[12] No Rīgas domes lēmuma izriet, ka pašvaldība ir veikusi nekustamā 
īpašuma nodokļa pārrēķinu par ēkām Rīgā, [adrese], ar kadastra apzīmējumu 
[2] un [3], atceļot maksāšanas paziņojumu daļā par nodokļa aprēķinu par 
šīm abām ēkām, pamatojot ar to, ka minētās ēkas nav iekļautas pieteicējas 
2005.gada 31.janvārī uzrādītajā ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo 
ēku sarakstā. Savukārt pieteicējas lūgums atcelt nodokļa aprēķinu arī par 
strīdus ēku noraidīts, pamatojot ar to, ka strīdus ēka ir reģistrēta Kadastra 
reģistrā, tai ir noteikta kadastrālā vērtība un nav uzrādīts Valsts zemes 
dienesta apliecināts akts par ēkas neesību, kas būtu pamats ēkas izslēgšanai 
no reģistra (sk. lietas 1.sēj. 15., 30.-31.lpp.).

Senāta ieskatā, pamatots ir kasācijas sūdzības arguments, ka tādējādi 
līdzīgos faktiskos apstākļos ir pieļauts atšķirīgs risinājums. Proti, gan strīdus 
ēka, gan ēkas ar kadastra apzīmējumu [2] un [3] bija reģistrētas Kadastra 
reģistrā un tām noteiktas kadastrālās vērtības (sk. lietas 1.sēj. 43.lpp.). 
Savukārt Ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa deklarācijā par 2005.
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gadu, ko pieteicēja sastādījusi un iesniegusi pašvaldībai 2005.gada 31.janvārī 
un uz kuru ir atsauce pārsūdzētajā lēmumā, ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliekamo ēku sarakstā nav uzrādītas ne ēkas ar kadastra apzīmējumu [2] un 
[3], ne strīdus ēka (sk. lietas 1.sēj. 190.-195.lpp.).

[13] Ievērojot minētos argumentus, Senāts atzīst, ka apgabaltiesas 
spriedums ir atceļams. Izskatot lietu no jauna, apgabaltiesai ir jānoskaidro 
lietas patiesie apstākļi un jānovērtē visi lietā esošie ticamie pierādījumi par 
to, vai strīdus ēka 2007.gadā pastāvēja dabā vai tā jau faktiski bija nojaukta, 
proti, vai 2007.gadā strīdus ēka pastāvēja kā nekustamā īpašuma nodokļa 
objekts.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 23.decembra spriedumu 

un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai. 
Spriedums nav pārsūdzams.
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Ārvalsts komersanta likvidētas filiāles  
pārmaksāto nodokļu atmaksa

1. Filiāle ir komersanta sastāvdaļa. Tā nav patstāvīgs tiesību subjekts iepretim 
komersantam, tādējādi filiāle un komersants ir viena un tā pati persona 
(Komerclikuma 18. un 22.pants).
2. Ja nav strīda par to, ka pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa ir bijusi, 
un nodokļu maksātāja, kurai bija radusies nodokļu pārmaksa, ir bijusi 
komersanta filiāle, kā arī, ja ir ievēroti pārmaksas pieprasīšanas procesuālie 
noteikumi, komersantam ir tiesības saņemt pievienotās vērtības nodokļu 
pārmaksu (likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 12.panta vienpadsmitā 
daļa, Komerclikuma 18. un 22.pants).
3. Nodokļu tiesībās nodokļu maksātāju rezidence var būt fakts, ar ko pamato 
valsts tiesību normas, ar kurām tiek īstenota atšķirīga attieksme pret nodokļu 
maksātājiem rezidentiem un nodokļu maksātājiem nerezidentiem. Tomēr 
atšķirīga attieksme pret šīm divām nodokļu maksātāju kategorijām ir 
kvalificējama kā diskriminācija, ja nav nekādu objektīvu atšķirību to stāvoklī, 
kas varētu pamatot šādu atšķirīgu attieksmi. Tādējādi uzņēmumu ienākuma 
nodokļa pārmaksas atmaksas atteikums, pamatojoties tikai uz to, ka pieteicējs 
nav Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs, ir diskriminējošs un tādēļ prettiesisks 
(Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).

Rīgā 2011.gada 25.novembrī  Lieta Nr.A42680307
SKA–447/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Krūmiņa,
piedaloties pieteicēja Polijas komersanta “BE&K Europe” Sp.z.o.o. 

pārstāvei B.P.,
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Valsts 

ieņēmumu dienesta pārstāvei Sanitai Zviedrei,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz Polijas komersanta “BE&K Europe” Sp.z.o.o. pieteikumu 
par nodokļu pārmaksas atmaksu, sakarā ar pieteicēja kasācijas sūdzību par 
Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 4.janvāra spriedumu.
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Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējs Polijas komersants “BE&K Europe” Sp.z.o.o. vērsās Valsts 

ieņēmumu dienestā, lūdzot atmaksāt tā filiāles Latvijā pievienotās vērtības 
nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksu. Valsts ieņēmumu 
dienests atteica atmaksāt pārmaksu, jo pieteicēja filiāle ir likvidēta.

Pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu par nodokļu pārmaksas atmaksu.
[2] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 10.septembra spriedumu 

noraidīja pieteicēja pieteikumu, spriedumu pamatojot ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[2.1] Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 7.punktu 
pārmaksāto nodokļu summas ir tiesības saņemt nodokļu maksātājam. Likuma 
“Par pievienotās vērtības nodokli” 1.panta 7.punkts noteic, ka pievienotās 
vērtības nodokļa maksātājs ir persona, kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu 
dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Pieteicējs nav 
reģistrēts minētajā reģistrā. Līdz ar to pieteicējam nav tiesību prasīt pievienotās 
vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļu pārmaksas atmaksu.

[2.2] Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1panta 1.punktu 
pēc tam, kad nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju 
reģistra, pārmaksātās nodokļa summas dzēš. Saskaņā ar minēto tiesību 
normu pieteicēja likvidētās filiāles nodokļu pārmaksa ir dzēšama.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicēja apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2011.gada 4.janvāra spriedumu noraidīja pieteikumu. 
Apgabaltiesa pievienojās rajona tiesas sprieduma pamatojumam, kā arī 
papildus norādīja tālāk minētos argumentus.

[3.1] Saskaņā ar Komerclikuma 22.pantu filiāle ir uzņēmuma 
organizatoriski patstāvīga daļa, kura teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā 
uzņēmuma un kuras atrašanās vietā attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski 
tiek veikta komercdarbība. Saskaņā ar 25.panta pirmo daļu attiecībā uz 
ārvalsts komersanta filiāli piemērojami šā likuma noteikumi.

Līdz ar to secināms, ka ārvalsts komersanta filiāle veic komercdarbību 
ārvalsts komersanta vārdā Latvijas teritorijā (sk. arī Senāta rīcības sēdes 2009.
gada 29.decembra lēmuma lietā Nr.SKA-692/2009 11.punktu).

Ņemot to vērā un atsaucoties uz nodokļus regulējošajiem likumiem, 
pirmās instances tiesa pamatoti secinājusi, ka nodokļu maksātājs, kuram ir 
tiesības saņemt pārmaksāto nodokļu summas, ir pieteicēja filiāle Latvijā.

[3.2] Atbilstoši likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta pirmās 
daļas 5.punktam ārvalsts uzņēmums var reģistrēties kā apliekamā persona. 
Pieteicējs to nav darījis, bet ir reģistrējis filiāli.

[4] Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot tālāk minētos 
argumentus.
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[4.1] Tiesa nav vērtējusi apstākli, ka pieteicējs ir nodokļu maksātājs citā 
Eiropas Savienības dalībvalstī.

[4.2] Eiropas Savienības tiesa spriedumā lietā Nr.C-210/04 atzinusi, 
ka komersanta filiāle citā dalībvalstī nav patstāvīga juridiska persona un 
ka komersants un tā ārvalsts filiāle ir viens un tas pats pievienotās vērtības 
nodokļa maksātājs.

[4.3] Komerclikuma 22.pants definē, ka filiāle ir uzņēmuma daļa. 
Komerclikuma komentāros norādīts, ka filiāle nav juridiska persona un par 
tās darbību atbild komersants (Strupišs A. Komerclikuma komentāri: A Daļa: 
Komercdarbības vispārīgie noteikumi: 1.–73.pants, 2003).

[4.4] Apgalvojumu, ka par saistībām, kuras radušās filiāles darbības 
rezultātā, atbild komersants, apstiprina arī Uzņēmumu reģistra noteiktā 
kārtība filiāles izslēgšanai no komercreģistra, kas būtiski atšķiras no 
komercsabiedrību izslēgšanas kārtības.

[4.5] Atbilstoši tiesiskās paļāvības un tiesiskās vienlīdzības principam nav 
pieļaujama atšķirīga filiāles tiesībspējas interpretācija atkarībā no tā, vai runa 
ir par pienākumu atbildēt par filiāles saistībām, tostarp nodokļu parādiem, 
vai par komersanta tiesībām saņemt filiālei pienākošos maksājumus.

[4.6] Nav saprotams, kāpēc tiesa atsaukusies uz Senāta rīcības sēdes 
2009.gada 29.decembra lēmumu lietā Nr.SKA-692/2009, kurā risināts cits 
jautājums. Turklāt šajā lēmumā izdarītais secinājums, ka ārvalsts uzņēmuma 
pastāvīgā pārstāvniecība darbojas uzņēmuma vārdā, tieši pretēji, apstiprina 
pieteicēja kasācijas sūdzībā izteiktos argumentus.

[5] Valsts ieņēmumu dienests rakstveida paskaidrojumos norādījis, ka 
spriedums ir pamatots. 

Motīvu daļa
[6] Lietā ir strīds, vai ārvalsts komersantam, kura filiāle Latvijā bijusi 

reģistrēta kā nodokļu maksātāja, pēc filiāles likvidēšanas ir tiesības saņemt 
nodokļu pārmaksu.

[7] Galvenais arguments, kāpēc Valsts ieņēmumu dienests un tiesas 
nav atzinušas pieteicēja tiesības saņemt nodokļu pārmaksu, ir apstāklis, ka 
pieteicējs nav nodokļu maksātājs Latvijā. Senāta ieskatā, šāds arguments nav 
pareizs tālāk norādīto apstākļu dēļ.

[8] Nodokļu maksātājam ir pienākums maksāt nodokļus, un valstij ir 
tiesības iekasēt nodokļus saskaņā ar likumu. Ja valsts nodokļos ir ieguvusi 
lielāku naudas summu, nekā pēc likuma pienākas, ir taisnīgi, ka šī summa 
tiek atmaksāta atpakaļ. Šis princips vispārīgi ir nostiprināts likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 16.panta 7.punktā, kas noteic, ka nodokļu 
maksātājiem ir tiesības saņemt pārmaksāto nodokļu summas saskaņā ar 
konkrēto nodokļu likumiem. 



A-115

1. Spriedumi lietās par Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldību lēmumiem 
nodokļu administrēšanas jautājumos

Tā kā valstij ir pienākums atmaksāt to, ko tā nepamatoti ir saņēmusi, 
Senāta ieskatā, minētās tiesību normas mērķis ir nevis likt uzsvaru uz 
vārdiem “nodokļu maksātājiem”, bet gan to, ka konkrētajos nodokļu likumos 
ir jānoteic kārtība, kādā pārmaksātās summas ir atmaksājamas.

Konkrētajā lietā pieteicējs ir lūdzis atmaksāt pievienotās vērtības nodokļa 
un uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksu. Tālāk Senāts atsevišķi aplūkos 
katru no šiem nodokļiem.

I
[9] Attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli pārmaksas atmaksāšanas 

kārtība līdz 2009.gada 1.decembrim bija noteikta likuma “Par pievienotās 
vērtības nodokli” 12.panta vienpadsmitajā daļā. Minētā norma noteica, ka 
Valsts ieņēmumu dienests pārmaksāto nodokļa summu apliekamai personai 
atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu 
dokumentu saņemšanas. 

Kaut arī minētajā tiesību normā iekļauti vārdi “apliekamai personai”, 
kas varētu likt domāt, ka tiesības saņemt atmaksu ir tikai Latvijā reģistrētai 
personai, Senāta ieskatā, norma jāinterpretē, ievērojot tiesību normu sistēmu 
un atbilstoši normas jēgai un mērķim.

[10] Interpretējot likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” normas, 
ņemamas vērā Eiropas Savienības Padomes 2006.gada 28.novembra 
direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 
normas. Atbilstoši šās direktīvas 183.pantam, ja kādam taksācijas periodam 
atskaitīšanas summa pārsniedz maksājamo pievienoto vērtības nodokli, 
dalībvalstis var saskaņā ar pašu pieņemtiem noteikumiem vai nu pārnest 
pārpalikumu uz nākamo periodu, vai arī veikt atmaksāšanu. Eiropas 
Savienības Tiesa 2011.gada 28.jūlija spriedumā lietā C-274/10 norādījusi, ka 
no minētā panta formulējuma un it īpaši vārdiem “saskaņā ar pašu pieņemtiem 
noteikumiem” izriet, ka dalībvalstīm ir zināma brīvība pievienotās vērtības 
nodokļa pārmaksas atmaksāšanas noteikumu pieņemšanā. Tomēr šis 
apstāklis neļauj secināt, ka 183.pants ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstu 
noteiktā kārtība attiecībā uz pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa 
atmaksāšanu ir atbrīvota no jebkādas pārbaudes par atbilstību Eiropas 
Savienības tiesībām (sprieduma 39. un 40.punkts). Savukārt 2010.gada 
21.janvāra spriedumā lietā C-472/08 Eiropas Savienības Tiesa ir norādījusi, 
ka procesuālie noteikumi, kam jānodrošina to tiesību aizsardzība, kuras 
attiecīgajām personām piešķir Kopienu tiesības, nedrīkst būt mazāk labvēlīgi 
par tiem, kas attiecas uz līdzīgām valsts rakstura prasībām (līdzvērtības 
princips), un tie nedrīkst padarīt praktiski neiespējamu vai pārmērīgi grūtu 
to tiesību izmantošanu, kas izriet no Kopienu tiesību sistēmas (efektivitātes 
princips).
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[11] Ņemot vērā, ka tiesības uz nodokļa pārmaksas atmaksu ir Eiropas 
Savienības tiesību sastāvdaļa, kā arī iepriekš teikto, ka saņemt atpakaļ 
pārmaksāto nodokli izriet no taisnīguma principa, Senāta ieskatā, tiesības 
uz atmaksu nav ierobežojamas tādā veidā, ka ir attiecināmas tikai uz Latvijā 
reģistrētu nodokļu maksātāju. Turklāt jāņem vērā, ka tiesību normas, kas 
šobrīd regulē pievienotās vērtības nodokļa atmaksu (likuma “Par pievienotās 
vērtības nodokli” 12.panta 12.9 daļa) vairs tiešā tekstā nenorāda uz apliekamu 
personu vai nodokļu maksātāju, bet “[p]erson[u], kura ir izslēgta no Valsts 
ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu 
reģistra”.

Arī apstāklis, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1pants noteic, 
ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts, tiek 
pārskaitītas budžetā, nav pretrunā ar iepriekš teikto. Senāta ieskatā, šis 
regulējums piemērojams tad, ja nav personas, kurai būtu tiesības pretendēt 
uz nodokļu pārmaksas atmaksu.

Atbilstoši Komerclikuma 22.pantam filiāle ir uzņēmuma organizatoriski 
patstāvīga daļa, kura teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma 
un kuras atrašanās vietā attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek veikta 
komercdarbība. Savukārt uzņēmums atbilstoši Komerclikuma 18.pantam 
ir organizatoriski saimnieciska vienība, kurā ietilpst komersantam 
piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski 
labumi (vērtības), kurus komersants izmanto komercdarbības veikšanai. 
No minētajām normām izriet, ka filiāle ir komersanta sastāvdaļa. Tā nav 
patstāvīgs tiesību subjekts iepretim komersantam. Citiem vārdiem, filiāle un 
komersants ir viena un tā pati persona.

[12] Ņemot vērā iepriekš teikto, ja lietā nav strīda par to, ka pievienotās 
vērtības nodokļa pārmaksa ir bijusi, un nodokļu maksātāja, kurai bija 
radusies nodokļu pārmaksa, ir bijusi pieteicēja filiāle, kā arī, ja ir ievēroti 
pārmaksas pieprasīšanas procesuālie noteikumi, pieteicējam ir tiesības 
saņemt pievienotās vērtības nodokļu pārmaksu.

II
[13] Attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokli pārmaksas atmaksāšanas 

kārtība noteikta likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 22.panta 
ceturtajā daļā, atbilstoši kurai attiecīgā taksācijas perioda nodokļa pārmaksas 
Valsts ieņēmumu dienests ieskaita nodokļa maksātāja turpmākajos nodokļa 
maksājumos nodokļa parādu dzēšanai vai atmaksā nodokļa maksātājam.

[14] Kaut arī uzņēmumu ienākuma nodoklis ir tiešais nodoklis un tiešo 
nodokļu regulējums ir dalībvalstu kompetencē, Eiropas Savienības Tiesa 
vairākkārt ir norādījusi, ka dalībvalstīm arī šajā jomā ir jāievēro Eiropas 
Savienības tiesības (sk., piemēram, 2006.gada 14.decembra sprieduma lietā 
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C-170/05 19.punktu). Brīvība veikt uzņēmējdarbību ietver arī tiesības veikt 
savu darbību attiecīgajā dalībvalstī ar filiāles starpniecību (minētā sprieduma 
20.punkts). Eiropas Savienības tiesa gan ir lēmusi, ka nodokļu tiesībās 
nodokļu maksātāju rezidence var būt fakts, ar ko pamato valsts tiesību 
normas, ar kurām tiek īstenota atšķirīga attieksme pret nodokļu maksātājiem 
rezidentiem un nodokļu maksātājiem nerezidentiem (minētā sprieduma 
23.punkts). Tomēr atšķirīga attieksme pret šīm divām nodokļu maksātāju 
kategorijām ir kvalificējama kā diskriminācija, ja nav nekādu objektīvu 
atšķirību to stāvoklī, kas varētu pamatot šādu atšķirīgu attieksmi (minētā 
sprieduma 25.punkts).

[15] Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve tiesas sēdē norādīja, ka, ja 
pieteicējs būtu Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs, tam līdzīgā situācijā tiktu 
atmaksāta uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa. Senāts konkrētās lietas 
sakarā nesaskata objektīvu atšķirību, kas varētu pamatot atšķirīgo attieksmi, 
proti, kāpēc tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksu 
Latvijā reģistrētam nodokļu maksātājam būtu piešķiramas, bet citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī reģistrētam nebūtu.

Tādējādi uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksas atteikums, 
pamatojoties tikai uz to, ka pieteicējs nav Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs, 
ir diskriminējošs un tādēļ prettiesisks.

[16] Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, apgabaltiesas spriedums 
ir atceļams bez atsevišķas kasācijas sūdzībā norādīto argumentu analīzes.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 4.janvāra spriedumu un 

nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana  
kopīpašuma gadījumā

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta ceturtā daļa nav iztulkojama 
un piemērojama tādējādi, ka jebkurā gadījumā kopīpašnieks atbilstoši savas 
īpašuma tiesības daļai ir atbildīgs maksāt nodokli neatkarīgi no šīs tiesības 
izlietojuma. Nosakot pienākumu maksāt nodokli, ir apskatāma kopīpašnieku 
noteiktā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību izmantošanas kārtība. Ja no 
tās ir konstatējama konkrēta kopīpašnieka saimnieciskā darbība (vai nomas 
līguma noslēgšana) īpašuma daļā, kas atbilst tā īpašuma tiesības domājamajai 
daļai visā īpašumā, tā ir ņemama vērā (likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 2.panta ceturtā daļa).

Rīgā 2011.gada 14.novembrī  Lieta Nr.A42643208
SKA–490/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   V.Kakste,
senatore      V.Krūmiņa,
senators      J.Neimanis,
piedaloties pieteicējas L.R. pārstāvei A.K. un atbildētājas Rīgas paš val-

dības pusē pieaicinātās iestādes Rīgas domes pārstāvim Aleksandram Šev-
čukam un Sandai Vaiskovičai,

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 
pamatojoties uz L.R. pieteikumu par Rīgas domes 2008.gada 25.jūnija 
lēmuma Nr.1-43/RD-08-711-ap atcelšanu, sakarā ar Rīgas domes 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 31.janvāra 
spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējai L.R. noteikts pienākums maksāt nekustamā īpašuma 

nodokli par saimnieciskajai darbībai izmantotās dzīvojamās ēkas daļu 
atbilstoši viņas īpašuma tiesības domājamajai daļai.

Galīgais iestādes lēmums ir Rīgas domes 2008.gada 25.jūnija lēmuma 
Nr.1-43/RD-08-711-ap.

[2] Izskatījusi pieteicējas pieteikumu par minētā lēmuma atcelšanu, 
Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 29.decembra spriedumu atcēla 
lēmumu. Spriedumā norādīts tālāk minētais.
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[2.1] Pieteicējai īpašumā ir 46/1000 domājamās daļas no ēkas. Ēkas 
daļā (1300m2 platībā) ir izvietotas nedzīvojamās telpas. Lietā nav strīda, ka 
pieteicējas izmantotās telpas ir dzīvojamās telpas daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā, nav strīda, ka pieteicēja šajās telpās nenodarbojas ar saimniecisko 
darbību.

[2.2] No likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmās daļas 
9.punkta jēgas izriet, ka dzīvojamās telpas netiek apliktas ar nekustamā 
īpašuma nodokli, tostarp arī šīm telpām atbilstošās domājamās daļas.

Tā kā šā likuma 2.panta ceturtā daļa noteic, ka nekustamā īpašuma 
nodokli maksā katrs kopīpašnieks, iestādes ieskatā, kopīpašnieka statuss 
paredz pienākumu maksāt nodokli par nedzīvojamām telpām arī gadījumā, 
ja faktiski personai nepieder lietošanas tiesības. 

[2.3] Nodokļa maksāšanas pienākums ir personas publiski tiesisks 
pienākums, kas tiek noteikts individuāli, proti, pašvaldībai ir jāizvērtē 
konkrētās personas pienākums maksāt nodokli, kas saistīts ar dažādu faktisko 
apstākļu pārbaudi.

Nekustamā īpašuma nodokļa objekts ir nekustamais īpašums (zeme 
un ēkas) vai tā daļa. Domājamo daļu īpašuma tiesību izmantošana var tikt 
nodalīta arī ar vienošanos, kurā ir norādītas personas faktiskās īpašuma 
lietošanas tiesības. Šādā gadījumā ir iespējams identificēt, vai konkrēta 
persona izmanto sev piederošās domājamās daļas no īpašuma saimnieciskajā 
darbībā.

Ēka ir atzīta par dzīvojamo ēku, līdz ar to pēc sava veida tā ir objekts, kas 
netiek aplikts ar nodokli. Ar nodokli šāds objekts ir apliekams, ja persona 
izmanto telpas saimnieciskajai darbībai. Tas secināms no likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta trešās daļas, kas noteic, ka gadījumā, ja 
šā panta otrās daļas 4., 6. un 9.punktā minētais nekustamais īpašums daļēji 
tiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts, ar nodokli apliekama 
attiecīgā nekustamā īpašuma daļa.

No normas satura secināms, ka pašvaldībai ir jākonstatē, kuras personas 
savu īpašumu (faktiskā lietošanā esošo īpašuma daļu un tam atbilstošās 
domājamās daļas) izmanto saimnieciskajā darbībā (izmanto pati vai iznomā) 
un kuras to neizmanto saimnieciskajā darbībā. Līdz ar to pašvaldībai ir arī 
pienākums ņemt vērā privāttiesiskās vienošanās par īpašuma lietošanas 
tiesību sadalīšanu.

[2.4] Nav pamatots iestādes secinājums, ka kopīpašnieka statuss pats par 
sevi ir pietiekams pamats, lai atzītu, ka personai ir pienākums maksāt nodokli 
par dzīvojamās ēkas domājamo daļu, ja dzīvojamā ēkā kāda cita persona 
nodarbojas ar saimniecisko darbību. Šāda tiesību normu interpretācija 
noved pie tā, ka nekustamā īpašuma nodoklis, kura aprēķina pamats ir 
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saistīts ar konkrēta subjekta saimniecisko darbību, tiek pārdalīts uz tām 
personām, kuras nenodarbojas ar saimniecisko darbību. Šāda interpretācija 
ir netaisnīga, līdz ar to nav piemērojama.

Nav saskatāmi tehniska rakstura šķēršļi noskaidrot, kuras personas 
izmanto saimnieciskajā darbībā telpas konkrētajā īpašumā (pašas vai arī 
iznomājot citām personām) un kuras – dzīvošanai. No zemesgrāmatas 
izrakstiem var redzēt, ka personas ir vienojušās par telpu lietošanas kārtību 
un to reģistrējušas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā. Līdz ar to pašvaldībai 
ir iespējams no publiski pieejama reģistra identificēt personas, kuras lieto 
dzīvokļus, un personas, kuras lieto nedzīvojamās telpas. 

Ja lietošanas kārtība nebūtu nostiprināta publiski pieejamā reģistrā, tad 
pašvaldība varētu norādīt, ka informācija nav publiski pieejama, tādējādi 
iestādei formālu apstākļu dēļ nav iespējams to izmantot. Konkrētajā gadījumā 
telpu lietošanas sadalījums starp īpašniekiem pašvaldībai bija zināms, līdz 
ar to pašvaldība varēja precīzi identificēt personas, kuras izmanto telpas 
saimnieciskajā darbībā.

[2.5] Ir iespējams identificēt telpas, kuras pieteicējai ir tiesības izmantot 
kā nekustamā īpašuma kopīpašniecei. Tāpat lietā nepastāv strīds, ka pieteicēja 
viņai piederošā īpašuma domājamās daļas (tām atbilstošās lietošanas tiesības) 
neizmanto saimnieciskajā darbībā. Līdz ar to pieteicējai nav pienākuma, 
pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās 
daļas 9.punktu, maksāt nekustamā īpašuma nodokli.

[3] Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa ar 
2011.gada 31.janvāra spriedumu pieteikumu apmierināja. Apgabaltiesa 
pievienojās pirmās instances tiesas sprieduma motivācijai, kā arī norādīja 
tālāk minēto.

Interpretējot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
9.punktu, 1.panta trešo daļu un 2.panta ceturto daļu, ir secināms, ka nodokļa 
objekts ir tikai tās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļas, kas tiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai vai tiek iznomātas. Ja daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas daļa vai daļas, kas tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā 
vai tiek iznomātas, pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, 
tad katrs kopīpašnieks (kopvaldītājs) maksā nodokli atbilstoši savai daļai 
kopīpašumā (kopvaldījumā).

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” nenoteic, ka nodokļu 
administrācijai nav saistošas privāttiesiskās vienošanās par īpašuma lieto-
šanas tiesību sadalīšanu, tostarp par konkrētu telpu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamā mājā izmantošanu saimnieciskajai darbībai.

No zemesgrāmatas ierakstiem redzams, ka ēka ir daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja, kas uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām 
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personām. Vienlaikus zemesgrāmatā ir ieraksti par to, ka konkrētas telpas ēkā 
ir dzīvojamās telpas (piemēram, pieteicējas gadījumā – dzīvoklis Nr.4; telpa 
Nr.21 dzīvoklī Nr.3 un telpa Nr.6 dzīvoklī Nr.5, ieraksts Nr.105.2.–105.5.), 
un to, ka konkrētas telpas ir pagrabtelpas vai telpas pagrabā, vai telpas. No 
lietas materiāliem secināms, ka pašvaldība, veicot nodokļa aprēķinu, ēkā ir 
identificējusi telpas 1300m2 platībā, kas tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā 
un ir ar nodokli apliekamais objekts. Tādējādi pašvaldības pienākums, ņemot 
vērā tās rīcībā esošo informāciju, bet, ja nepieciešams, pieprasot papildu 
informāciju no konkrētu telpu īpašniekiem, bija identificēt konkrētu nodokļa 
objektu un nodokļa maksātāju saskaņā ar iepriekš minētajām likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1. un 2.panta normām.

Rīgas dome ir nepareizi piemērojusi likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” normas. Pamatots ir pieteicējas arguments, ja nekustamā īpašuma – 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas domājamo daļu, kura tiek izmantota 
saimnieciskajā darbībā, īpašnieks lieto kā sev piederošu domājamo daļu, 
gūstot no tās labumus un augļus, tad attiecīgi šim domājamās daļas īpašniekam 
ir pienākums segt arī izdevumus, kas ceļas no viņam piederošās domājamās 
daļas, tostarp maksāt nodokli, ar kuru tiek aplikta viņam piederošā nekustamā 
īpašuma – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – domājamā daļa.

Senāta 2004.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.SKA-217, uz kuru 
atsaucas iestāde, nav attiecināms uz konkrētās lietas apstākļiem.

[4] Rīgas dome par apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, 
kurā norādīts tālāk minētais.

[4.1] Apgabaltiesa nav analizējusi likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 2.panta ceturto daļu, kas definē nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājus un satur izsmeļošu tiesisko regulējumu attiecībā uz gadījumiem, 
kad nekustamais īpašums atrodas vairāku personu kopīpašumā (vai 
kopvaldījumā).

[4.2] Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta ceturtā daļa 
noteic, kā piemērojama Civillikuma 1071.panta vispārīgā kārtība attiecībā 
uz nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu, 
kas uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām, proti, ka 
nekustamā īpašuma nodokli maksā katrs kopīpašnieks atbilstoši savai daļai 
kopīpašumā.

[4.3] Tiesa nav ņēmusi vērā iestādes argumentus par likumā “Par 
dzīvokļa īpašumu” regulēto daudzdzīvokļu mājas sadalīšanu atsevišķos 
dzīvokļa īpašumos. Pieteicēja kā jebkurš mājas kopīpašnieks varēja ierosināt 
kopīpašuma sadalīšanu atsevišķos dzīvokļa īpašumos.

[4.4] Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma 
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nodokli” normu piemērošanas kārtība” normas neparedz, ka, aprēķinot 
nekustamā īpašuma nodokli, būtu jāņem vērā privāttiesiskās vienošanās par 
īpašuma lietošanas kārtību.

[4.5] No zemesgrāmatā nostiprinātās nekustamā īpašuma lietošanas 
kārtības nevar identificēt visas personas, kas lieto attiecīgās telpas, jo dati ir 
nepilnīgi vai pretrunīgi.

[5] Pieteicēja iesniegusi paskaidrojumu, kurā neatzīst kasācijas sūdzību. 
[6] Tiesas sēdē iestādes pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību, bet pieteicējas 

pārstāve to neatzina.

Motīvu daļa
[7] Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmās 

daļas 2.punktam ar nekustamā īpašuma nodokli apliek zemi un ēkas, izņemot 
šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu.

Šā likuma 1.panta otrā daļa noteic, kurus nekustamos īpašumus ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliek. Atbilstoši šā panta daļas 9.punktam 
tās ir individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošās ēkas, ja tās netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju daļas, ko izmanto dzīvošanai, un mākslinieku darbnīcas, kas netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī šo māju apbūvē 
ietilpstošās palīgēkas.

Atbilstoši 1.panta trešajai daļai, ja šā panta otrās daļas 9.punktā minētais 
nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai 
iznomāts, ar nodokli apliekama attiecīgā nekustamā īpašuma daļa.

Šā likuma 2.panta pirmā daļa noteic, ka nekustamā īpašuma nodokli 
maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas un uz līguma vai 
citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, 
kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums.

No minētā secināms, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
pienākums pamatā izceļas no īpašuma tiesības. Turklāt, ievērojot gan 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.punktu, 
gan citus 1.panta otrās daļas punktus, nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas pienākums ir atkarīgs no attiecīgā īpašuma lietošanas veida. Tā 
kā nodokli maksā par tādu dzīvojamās mājas daļu, kura tiek izmantota nevis 
dzīvošanai, bet saimnieciskajai darbībai (vai tā ir iznomāta), īpašuma daļas 
nodokļa noteikšanai teorētiski ir nodalāmas, ievērojot attiecīgajam mērķim 
izmantoto platību. Šajā aspektā nodokļa maksāšanas pienākums izceļas 
no īpašuma tiesības izlietošanas veida. No šāda viedokļa raugoties, var 
piekrist pieteicējas argumentam, ka, tā kā viņa neveic saimniecisko darbību 
jeb savu īpašuma tiesību neizlieto saimnieciskās darbības veikšanai, viņai 
nav pienākuma maksāt nodokli. Citiem vārdiem, ja pieteicēja būtu vienīgā 
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dzīvojamās mājas īpašniece un kādā tās daļā veiktu saimniecisko darbību, 
tad pienākums maksāt nodokli un nodokļa apmērs būtu atkarīgs no viņas 
darbības attiecīgajās īpašuma daļās. Tomēr minētie apstākļi konkrētajā lietā 
nav izsmeļoši. Tādēļ, pamatojoties vienīgi uz tiem, nevar atzīt, ka, tā kā 
pieteicēja neveic saimniecisko darbību, viņai nav jāmaksā nodoklis.    

[8] Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta ceturtā daļa noteic, 
ka nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu, kas uz kopīpašuma 
tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, 
maksā katrs kopīpašnieks (kopvaldītājs) atbilstoši savai daļai kopīpašumā 
(kopvaldījumā).

Šīs tiesību normas piemērošanas rezultāts ir skaidrs vienkāršā gadījumā. 
Proti, ja visi kopīpašnieki īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, 
tad visi maksā nodokli. Nodokļa apmērs, ievērojot likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 2.panta ceturto daļu un kopīpašuma tiesības būtību, 
tiek noteikts atbilstoši katra kopīpašnieka domājamajai daļai visā īpašumā. 
Savukārt, ja visi kopīpašnieki īpašumu izmanto dzīvošanai, nodokli nemaksā 
neviens. Arī šajā situācijā izpildās minētā likuma 1.panta otrās daļas un 
2.panta pirmās daļas princips, ka nodokli maksā īpašnieks atbilstoši savas 
īpašuma tiesības izlietošanas veidam.

[9] Civillikuma 1067.pants noteic, ka īpašuma tiesība, kas pieder 
uz vienu un to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet 
tikai domājamās daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma 
tiesība. 

Tas nozīmē, ka īpašumā nav nodalītas kādas reālas daļas, kuras fiziski 
būtu uzrādāmas kā katram no kopīpašniekiem piederošas. Noteiktā 
domājamā daļa ietver tikai tiesību jeb tiesības apjomu šajā īpašumā, bet 
neietver konkrētas īpašuma daļas (konkrētas ēkas vai telpas). No šāda 
viedokļa raugoties, pieteicēja (atbilstoši viņai noteiktajai īpašuma tiesību 
domājamajai daļai) ir īpašniece arī tai dzīvojamās mājas daļai (telpām), 
kurā notiek saimnieciskā darbība. No šā izriet, ka, tā kā pieteicējas īpašumā 
(daļā) tiek veikta saimnieciskā darbība, tad pieteicējai par šo saimnieciskās 
darbības veikšanai izmantoto daļu jāmaksā nodoklis (atbilstoši pieteicējas 
īpašuma tiesības apjomam jeb domājamajai daļai). Tomēr šajā gadījumā, lai 
noteiktu pieteicējas pienākumu maksāt nodokli par saimnieciskajai darbībai 
izmantotu īpašuma daļu, iztrūkst apstāklis par pieteicējas īpašuma tiesības 
izlietojuma veidu.

[10] Kopīpašums ir īpašuma aprobežojums, kad nepieciešams 
kopīpašnieku akcepts attiecīgām izmaiņām īpašumā, kā arī visi kopīpašnieki 
samērīgi ar katra daļu saņem visus labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā 
pašā apmērā arī nes zaudējumus, kādi tai ceļas. Uz kopējo lietu gulošās nastas, 
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apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes kopīpaš-
nie kiem samērīgi ar viņu daļām (Civillikuma 1069., 1071.–1073.pants). 
Civillikums paredz arī kopējās lietas dalītu lietošanu, ja lietu tādā veidā var 
dalīt, un arī šajā gadījumā lietošana samērojama ar atsevišķo daļu lielumu 
(Civillikuma 1070.pants). Faktiski kopīpašuma dalīta lietošana citstarp 
ir veids, kā var “atvieglot” kopīpašuma tiesību īstenošanu tā aprobežojošo 
nosacījumu dēļ, ja īpašuma reāla dalīšana nav iespējama vai kopīpašnieki 
nevēlas to reāli dalīt. Ar lietošanas tiesību kārtības noteikšanu īpašnieki 
pamatā nosaka katra kopīpašnieka lietojamo daļu “dabā”. Tādējādi īpašuma 
tiesības saturs paliek nemainīgs, tās ir domājamās daļas visā īpašumā, bet 
lietojuma tiesību saturs ir noteikts atbilstoši pašu kopīpašnieku noteiktai 
kārtībai un ietver reālu īpašuma daļu, kura atbilst domātajam īpašuma 
tiesības apmēram. Līdzīgi tas būtu īpašuma reālas sadales gadījumā, ar to 
atšķirību, ka tad arī īpašuma tiesības saturs atbilstu reālajai daļai īpašumā.

Ja kopīpašnieki ir vienojušies par minēto kopīpašuma lietošanas kārtību, 
pašiem kopīpašniekiem ir zināma katra kopīpašnieka reāli izmantotā daļa 
īpašumā un tādējādi arī tās izmantošanas mērķis. Ja kopīpašnieki šādu 
tiesību sadalījumu ir nostiprinājuši zemesgrāmatā, tad tas kā publiskā 
reģistrā izdarīts ieraksts iegūst arī publisku ticamību (Zemesgrāmatu likuma 
1.pants).   

[11] Ievērojot minēto, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
2.panta ceturtā daļa nav iztulkojama un piemērojama atrauti no pārējā šā 
likuma regulējuma un kopīpašuma tiesības regulējuma vispār, tādējādi, 
ka jebkurā gadījumā kopīpašnieks atbilstoši savas īpašuma tiesības daļai 
ir atbildīgs maksāt nodokli, neatkarīgi no šīs tiesības izlietojuma. Tādēļ ir 
izdarāms vispārīgs secinājums, ka, nosakot pienākumu maksāt nodokli, ir 
apskatāma kopīpašnieku noteiktā lietošanas tiesību izmantošanas kārtība. 
Ja no tās ir konstatējama konkrēta kopīpašnieka saimnieciskā darbība (vai 
nomas līguma noslēgšana) īpašuma daļā, kas atbilst tā īpašuma tiesības 
domājamajai daļai visā īpašumā, tā ir ņemama vērā. Kasācijas sūdzībā iestāde 
ir norādījusi, ka no ierakstiem zemesgrāmatā konkrētajā gadījumā minētais 
nav konstatējams. Tiesas šajā sakarā ir izteikušas vispārīgus secinājumus, 
bet pēc būtības šādu apstākli nav pārbaudījušas. Tā kā tas var būt izšķirošs 
pieteicējas pienākuma maksāt nodokli noteikšanai, apgabaltiesas spriedums 
ir atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas instances 
tiesai.

Senāts neizteiks savus apsvērumus attiecībā uz iestādes argumentiem 
kasācijas sūdzībā attiecībā uz dzīvokļa īpašuma institūtu un kopīpašuma 
reālas dalīšanas kārtību, tā kā lietā nav atšķirīgu viedokļu par tiem. Nav 
strīda, ka ar lietošanas kārtības noteikšanas palīdzību īpašumu nevar dalīt 
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reāli jeb izbeigt kopīpašumu. Turklāt nepamatots ir iestādes apsvērums, ka 
ar šādi noslēgtas vienošanās palīdzību tiek grozītas tiesību normas. Tiesību 
normas noteic, ka nodoklis jāmaksā par saimnieciskajā darbībā izmantotu 
dzīvojamās ēkas daļu, par ko lietā nav strīda.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 31.janvāra spriedumu un 

nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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2. Nolēmumi lietās par citu iestāžu 
 lēmumiem un faktisko rīcību
1968.gada 8.novembra Vīnes konvencijas  
“Par ceļu satiksmi” piemērojamība attiecībā  
uz Latvijai piederīgu personu 

1. Nav atzīstams, ka Latvijas Republikas nepilsonis ar deklarētu dzīvesvietu 
Latvijā, piedaloties ceļu satiksmē Latvijas teritorijā, piedalās starptautiskajā 
ceļu satiksmē. Tādējādi neuzliek Latvijai pienākumu atzīt Krievijas Federācijas 
izdoto vadītāja apliecību personai, kuras parastā dzīvesvieta apliecības 
izdošanas laikā bijusi Latvijā (1968.gada 8.novembra Vīnes konvencijas “Par 
ceļu satiksmi” 41.panta 7.punkts). 
2. Latvijai piederīgai personai, kas vainojama tāda ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpuma izdarīšanā, par kuru paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas 
tiesību atņemšana (uz gadu vai ilgāk), atbilstoši nacionālajam regulējumam 
jānokārto transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamie 
eksāmeni, tādējādi apliecinot, ka tā vairs neapdraudēs satiksmes drošību 
(Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.173 “Transportlīdzekļu 
vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas 
un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un 
atjaunošanas kārtība” 40.punkts).

Rīgā 2011.gada 18.aprīlī  Lieta Nr.128071308
SKA-2/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
kopsēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste,
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne,
senatore      R.Vīduša,
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piedaloties pie administratīvās atbildības saucamajai personai A.Č. un 
Rīgas Autotransporta prokuratūras pārstāvim virsprokuroram Indulim 
Bukovskim,

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu par A.Č. 
saukšanu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 149.4panta septītās daļas 1.punkta, sakarā ar A.Č. 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 18.decembra 
spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] 2008.gada 28.augustā Valsts policijas inspektors sastādīja 

administratīvā pārkāpuma protokolu, kurā konstatēts, ka 2008.gada 
19.augustā plkst.12.45 Rīgā A.Č. vadīja transportlīdzekli BMW 318 pa 
Kurzemes prospektu no Kleistu ielas puses Dammes ielas virzienā atkārtoti 
gada laikā bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, kuras nav iegūtas 
noteiktā kārtībā. 

[2] Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneses 2008.gada 
1.septembra lēmumu lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā izbeigta.

[3] Izskatot lietu sakarā ar Rīgas Autotransporta prokuratūras virsproku-
rora protestu, Administratīvā apgabaltiesa ar 2008.gada 18.decembra 
spriedumu protestu apmierināja, atcēla Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 
tiesas tiesneses lēmumu, atzina A.Č. par vainīgu administratīvā pārkāpuma 
izdarīšanā, par ko paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 149.4panta septītās daļas 1.punktā, sodīja A.Č. ar 
administratīvo arestu uz 5 diennaktīm un naudas sodu Ls 400. Spriedums 
pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.

[3.1] A.Č. ir Latvijas nepilsonis, viņa dzīvesvieta deklarēta Rīgā no 1989.
gada 23.novembra.

2002.gada 22.augustā A.Č. Krievijas Federācijā izdota transportlīdzekļu 
vadīšanas apliecība, kura derīga līdz 2012.gadam.

Par 2005.gada 6.aprīlī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
149.5panta ceturtajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu A.Č. atņemtas 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesības no 2005.gada 27.maija līdz 2007.gada 
26.maijam.

2008.gada 31.maijā A.Č. Latvijas Republikas teritorijā vadīja 
transportlīdzekli. Konstatējot, ka viņš ir vadījis transportlīdzekli bez 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām (tās noteiktā kārtībā nav iegūtas), 
tika sastādīts protokols par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
149.4panta sestās daļas 1.punktā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu.

2008.gada 19.augustā A.Č. Latvijas Republikas teritorijā vadīja 
transportlīdzekli. Konstatējot, ka viņš atkārtoti gada laikā ir vadījis 
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transportlīdzekli bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām (tās noteiktā 
kārtībā nav iegūtas), tika sastādīts protokols par Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 149.4panta septītajā daļā paredzētā pārkāpuma 
izdarīšanu.

[3.2] Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.173 
“Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības 
izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” (turpmāk – noteikumi 
Nr.173) 40.punkts noteic, ja personai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas 
tiesības uz gadu vai ilgāk, persona, lai atgūtu tiesības, nokārto B kategorijai 
atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas nodaļām, kurā šo eksāmenu pieņem. 

No minētās tiesību normas izriet, ja personai uz diviem gadiem no 
2005.gada 27.maija līdz 2007.gada 26.maijam atņemtas transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesības, kā tas ir konkrētajā gadījumā, viņai, lai atgūtu tiesības, 
jānokārto B kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens. Tātad no 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma izbeigšanās brīža 
(laika, kurā vadītāja tiesības bija atņemtas) līdz minēto prasību izpildīšanai 
personai nav noteiktā kārtībā iegūtu transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, nevis 
ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

[3.3] A.Č. savu vainu pārkāpuma izdarīšanā neatzīst, norādot, ka nav 
Latvijas Republikas pilsonis un ka viņam ir derīga Krievijas Federācijā izdotā 
transportlīdzekļu vadīšanas apliecība, līdz ar to viņam ir transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesības.

Tā kā A.Č. ir Latvijas nepilsonis ar dzīvesvietu Latvijas Republikā, tas 
ir, viņš pieder Latvijas Republikas pastāvīgo iedzīvotāju kopumam, uz viņu 
attiecas Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību normās noteiktās personas 
tiesības un pienākumi. Tam, ka A.Č. nav Latvijas Republikas pilsonis, lietā 
nav nozīmes. Tiesību normas, kas regulē personas tiesības un pienākumus 
ceļu satiksmē, nenošķir minēto tiesību un pienākumu apjomu pēc tā, vai 
persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Līdz ar to uz 
A.Č. neattiecas atšķirīgas tiesības ceļu satiksmē, kas atsevišķos jautājumos 
noteiktas transportlīdzekļu vadītājiem, kas ierodas Latvijā no ārvalstīm 
(ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem).

No 1968.gada 8.novembra Vīnes konvencijas “Par ceļu satiksmi” 
(turpmāk – konvencija) izriet, ka valstis var neatzīt tādu nacionālo vadītāja 
apliecību derīgumu, kas izdotas citas līgumslēdzējas valsts teritorijā personām, 
kuru parastā dzīvesvieta šādu vadītāja apliecību izdošanas laikā bijusi viņu 
teritorijā vai kuri pārcēlušies uz dzīvi viņu teritorijā kopš šādas vadītāja 
apliecības izdošanas (konvencijas 41.panta 7.punkta “a” apakšpunkts). No 
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konvencijas 42.panta izriet, ka valstis var liegt vadītājam tiesības izmantot 
nacionālo vadītāja apliecību savā teritorijā, ja viņš to teritorijā pieļauj to 
noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā viņš tiek sodīts ar vadīšanas tiesību 
atņemšanu. Šādā gadījumā valsts ir tiesīga liegt tiesības izmantot vadītāja 
apliecību līdz vadīšanas tiesību (acīmredzot domāts – “apliecības”) atņemšanas 
termiņa beigām vai līdz brīdim, kad persona (vadītāja apliecības īpašnieks) 
atstāj valsts teritoriju, atkarībā no tā, kas ir ātrāk.

No minētā secināms, ka attiecībā uz citā valstī iegūtām vadīšanas tiesībām 
valsts, kuras teritorijā izdarīts pārkāpums, par ko piemērots vadīšanas tiesību 
atņemšanas sods, piemēro tās teritorijā spēkā esošās tiesību normas. Vienīgais 
izņēmums – personai tiek atdota ārvalstī izdotā vadītāja apliecība, ja persona 
pamet tās valsts teritoriju, kurā pārkāpums izdarīts.

Ievērojot šīs lietas faktiskos apstākļus, nav saskatāms, ka no minētās 
konvencijas izrietētu aizliegums valstij savā teritorijā neatzīt citā valstī 
Latvijas nepilsonim izdotās vadīšanas tiesības, ja pēc tiesību atņemšanas 
(uz gadu vai ilgāk) soda termiņa beigām tās tiesību normās noteiktā kārtībā 
nav atgūtas (iegūtas), kā tas noteikts noteikumu Nr.173 40.punktā. Tādējādi 
minētā tiesību norma pret A.Č. kā Latvijas nepilsoni ir piemērojama.

[3.4] Ņemot vērā minēto, tā kā A.Č. pēc 2007.gada 26.maija nav tiesību 
normās noteiktā kārtībā atguvis transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, 
atzīstams, ka viņam nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (tās noteiktā 
kārtībā nav iegūtas), lai vadītu transportlīdzekli Latvijas Republikas 
teritorijā. Lai A.Č., kura valstiskā piederība ir Latvija, rastos tiesības vadīt 
transportlīdzekli Latvijas Republikas teritorijā, viņam jāatgūst (jāiegūst) 
vadīšanas tiesības Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijā spēkā esošajām 
tiesību normām.

[3.5] Ņemot vērā, ka lietā nepastāv strīds par to, ka Latvijas teritorijā 
gan 2008.gada 31.maijā, gan atkārtoti 2008.gada 19.augustā A.Č. vadīja 
transportlīdzekli, ir konstatējams Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 149.4panta septītās daļas 1.punktā paredzētā administratīvā 
pārkāpuma sastāvs. Pārkāpuma sastāvu pierāda administratīvā pārkāpuma 
protokols, kā arī A.Č. paskaidrojumi.

Ir konstatējama A.Č. vaina pārkāpuma izdarīšanā, apzināti ignorējot 
spēkā esošo tiesisko regulējumu ceļu satiksmē. A.Č. rīcība kvalificējama kā 
prettiesiska, sabiedrības drošību apdraudoša un administratīvi sodāma rīcība.

[4] Par minēto spriedumu A.Č. iesniedza kasācijas sūdzību, kas pamatota 
ar tālāk minētajiem argumentiem.

[4.1] Lietā nav pierādījumu tam, ka A.Č. Latvijas teritorijā 2008.gada 
31.maijā un 19.augustā vadīja transportlīdzekli bez tiesībām. Lietā nav 
konstatēts A.Č. inkriminētais pārkāpums.



A-130

LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

[4.2] Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4panta septītās 
daļas 1.punktā paredzētā pārkāpuma sastāva neesamību pierāda gan 2008.gada 
19.augusta administratīvā pārkāpuma protokols Nr.PA437812, kurā norādīts, 
ka A.Č. šajā datumā vadīja automašīnu ar ātrumu 120 km/h atļautā ātruma 
50 km/h vietā, gan arī 2008.gada 25.augusta Valsts policijas amatpersonas 
lēmums par minēto administratīvā pārkāpuma protokolu, atbilstoši kuram 
A.Č. ir saukts pie administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 149.8panta divdesmit otrajā daļā paredzēto pārkāpumu 
(atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana) un sodīts ar naudas sodu Ls 300 un 
visu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz 5 mēnešiem. 
No minētā lēmuma izriet, ka policija atzīst A.Č. Krievijas Federācijā izdoto 
transportlīdzekļa vadīšanas apliecību par derīgu Latvijas Republikas teritorijā.

Savukārt 2008.gada 28.augusta administratīvā pārkāpuma protokols 
Nr.PA476931, kas sastādīts izskatāmajā lietā par automašīnas vadīšanu 2008.
gada 19.augustā atkārtoti gada laikā bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, 
ir nelikumīgs un neatbilst īstenībai, jo iepriekš policijas amatpersona jau bija 
pieņēmusi lēmumu par A.Č. 2008.gada 19.augusta administratīvo pārkā-
pumu. Saskaņā ar kodeksu, ja vienlaikus ir izdarīti vairāki administratīvie 
pārkāpumi, sods tiek piemērots par smagāko no visiem pārkāpumiem.

[4.3] Par to, ka A.Č. Krievijas Federācijā izdotā transportlīdzekļa 
vadīšanas apliecība bija derīga Latvijas teritorijā un viņam bija vadīšanas 
tiesības, liecina arī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2008.gada 
4.jūlija lēmums administratīvā pārkāpuma lietā.

Arī Valsts policijas 2008.gada 5.augusta vēstulē A.Č. ir atzītas A.Č. 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un iepriekš minētā vadīšanas apliecība.

[4.4] Pēc iepriekš minēto administratīvo pārkāpumu protokolu (Nr.
PA437812 un Nr.PA476931) sastādīšanas A.Č. rakstveidā norādīja, ka 
nepiekrīt protokolā minētajam (par to liecina protokolu kopijas), kā arī 
minēja, ka viņam nav skaidrs protokola saturs, jo tas sastādīts latviešu valodā, 
kuru viņš ļoti slikti pārvalda. Līdz ar to minētie protokoli tika sastādīti, 
pārkāpjot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 260.panta 4.punktu 
(acīmredzot domāta ceturtā daļa).

Motīvu daļa
[5] Lietā ir strīds par to, vai A.Č. ir pamatoti saukts pie administratīvās 

atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4panta 
septītās daļas 1.punktā paredzēto administratīvo pārkāpumu.

Minētā kodeksa norma paredz atbildību par transportlīdzekļa 
vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību 
(transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir 
atņemtas).
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[6] Pēc būtības lietā izšķirams jautājums par to, vai A.Č. pēc tam, kad 
bija beidzies viņam piemērotais divu gadu transportlīdzekļu vadītāja tiesību 
atņemšanas sods par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē Latvijas 
Republikas teritorijā, bija tiesības vadīt transportlīdzekli Latvijas Republikas 
teritorijā ar Krievijas Federācijas izsniegto vadītāja apliecību, neatgūstot 
transportlīdzekļa vadītāja tiesības noteikumu Nr.173 40.punktā noteiktajā 
kārtībā, proti, nekārtojot attiecīgos eksāmenus.

[7] Vispārīgi jautājumus, kas attiecas uz starptautisko satiksmi, vienotiem 
ceļu satiksmes noteikumiem un savstarpēju vadītāja apliecību atzīšanu, regulē 
1968.gada 8.novembra Konvencija par ceļu satiksmi. Konvencijā noteiktā 
tiesiskā regulējuma mērķis saistīts ar dalībvalstu vēlmi atvieglot starptautisko 
ceļu satiksmi un palielināt ceļu drošību ar vienotu ceļu satiksmes noteikumu 
pieņemšanas palīdzību.

Atbilstoši konvencijas 41.panta 7.punktam Līgumslēdzējas Puses ir tiesīgas 
neatzīt tādu nacionālo vai starptautisko vadītāja apliecību derīgumu, kas 

(a) izdotas citas Līgumslēdzējas Puses teritorijā personām, kuru parastā 
dzīvesvieta šādu vadītāja apliecību izdošanas laikā bijusi viņu teritorijā 
vai kuri pārcēlušies uz dzīvi viņu teritorijā kopš šādas vadītāja apliecības 
izdošanas; vai

(b) izdotas vadītājiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta to izdošanas laikā nav 
bijusi teritorijā, kurā izdota šāda vadītāja apliecība, vai kas pārcēlušies dzīvot 
citā teritorijā kopš šādas vadītāja apliecības izdošanas.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datu bāzi A.Č. ir Latvijas 
Republikas nepilsonis ar deklarētu dzīvesvietu Rīgā, nav atzīstams, ka viņš, 
piedaloties ceļu satiksmē Latvijas teritorijā, tādējādi piedalās starptautiskajā 
ceļu satiksmē. No iepriekš minētā arī secināms, ka Konvencija par ceļu 
satiksmi neuzliek Latvijai pienākumu atzīt Krievijas Federācijas izdoto 
vadītāja apliecību personai, kuras parastā dzīvesvieta apliecības izdošanas 
laikā bijusi Latvijā. Pie šāda secinājuma pamatoti nonākusi arī Administratīvā 
apgabaltiesa.

[8] Ceļu satiksmes likuma 22.panta otrā daļa noteic, ka transportlīdzekļa 
vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību, kā arī vadītāja apliecības 
izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību un termiņus nosaka 
Ministru kabinets. Pamatojoties uz šo likuma normu, ir izdoti noteikumi 
Nr.173, kuru 5.nodaļā ir ietverts 37.punkts, atbilstoši kuram vadītāja 
apliecības atjaunošana ir arī vadītāja apliecības atgūšana, ja personai atņemtas 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Savukārt jau minētais noteikumu 
40.punkts kā priekšnoteikumu tiesību atgūšanai gadījumā, ja tiesības bija 
atņemtas uz diviem gadiem, paredz attiecīgo eksāmenu nokārtošanu. Lai 
gan Ceļu satiksmes likuma 22.panta otrajā daļā nav tieši norādīts uz “tiesību 
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atgūšanu” gadījumos, kad tās ir tikušas personai uz laiku atņemtas, šāda 
tiesību atgūšanas kārtības noteikšana izriet no minētajā likuma normā 
minētās “transportlīdzekļa vadītāja tiesību atjaunošanas kārtības”, ko uzdots 
noteikt Ministru kabinetam.

Ar Satversmes tiesas 2011.gada 11.janvāra spriedumu lietā Nr.2010-40-03 
noteikumu Nr.173 40.punkta pirmais teikums par eksāmena nokārtošanu, lai 
atgūtu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, atzīts par atbilstošu likumdevēja 
pilnvarojumam Ceļu satiksmes likumā un Latvijas Republikas Satversmes 
64.pantam.

Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana paredzēta, lai sasniegtu 
leģitīmo mērķi – nodrošināt satiksmes drošību un tādējādi arī sabiedrības 
drošību.

Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana nozīmē, ka personas 
spēja vadīt transportlīdzekļus nav uzskatāma par atbilstošu dalībai ceļu 
satiksmē nepieciešamajai kvalifikācijai. No likuma izriet: lai iegūtu tiesības 
vadīt transportlīdzekļus un saņemtu vadītāja apliecību, ir jāapliecina savas 
teorētiskās un praktiskās zināšanas, nokārtojot eksāmenu (sk. Satversmes 
tiesas 2011.gada 11.janvāra sprieduma lietā Nr.2010-40-03 9.punktu).

Tādējādi atbilstoši nacionālajam regulējumam personai, kas vainojama 
tāda ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma izdarīšanā, par kuru paredzēta 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana (uz gadu vai ilgāk), jānokārto 
transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas nepieciešamie eksāmeni, 
tādējādi apliecinot, ka tā vairs neapdraudēs satiksmes drošību. 

Kā jau konstatēts, A.Č. ir Latvijai piederīgā persona, kurai ir saistošs 
Latvijas nacionālais regulējums, tātad uz viņu attiecas arī noteikumu Nr.173 
40.punktā paredzētā tiesību norma. Līdz ar to A.Č., kuram bija atņemtas 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, lai atgūtu tiesības, bija 
jānokārto B kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens vienā no 
Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļām. Tā kā A.Č. nebija noteikumos 
Nr.173 40.punktā noteiktajā kārtībā atguvis transportlīdzekļu vadīšanas 
tiesības, apgabaltiesa pamatoti atzina, ka viņam nav transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesību (tās noteiktā kārtībā nav iegūtas), lai vadītu transportlīdzekli 
Latvijas Republikas teritorijā.

Ņemot vērā minēto un to, ka gan 2008.gada 31.maijā, gan atkārtoti 2008.
gada 19.augustā A.Č. vadīja transportlīdzekli Latvijas Republikas teritorijā, 
apgabaltiesa pamatoti atzina, ka A.Č. ir izdarījis Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 149.4panta septītās daļas 1.punktā paredzēto 
administratīvo pārkāpumu.

[9] Nav pamatots kasācijas sūdzībā norādītais par to, ka, ņemot vērā, 
ka A.Č. bija izdarījis vairākus administratīvos pārkāpumus, administratīvais 
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sods bija piemērojams tās sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par smagāko 
pārkāpumu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 35.panta otrā daļa noteic, 
ja persona ir izdarījusi vairākus administratīvos pārkāpumus, kas konstatēti 
vienlaicīgi, un tos izskata viena un tā pati institūcija (amatpersona), 
administratīvais sods tiek uzlikts tās sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par 
smagāko pārkāpumu.

Senāts atzīst, ka minētā tiesību norma konkrētajā gadījumā nav 
piemērojama, jo A.Č. administratīvie pārkāpumi nebija konstatēti vienlaicīgi 
(par 2008.gada 19.augusta pārkāpumiem tika sastādīti administratīvā 
pārkāpuma protokoli divās dažādās dienās – 2008.gada 19.augustā par atļautā 
ātruma pārsniegšanu, bet 2008.gada 28.augustā – par transportlīdzekļa 
vadīšanu atkārtoti gada laikā bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām) un 
administratīvos pārkāpumus nav izskatījusi viena institūcija (administratīvā 
pārkāpuma lietu par atļautā ātruma pārsniegšanu izskatīja Valsts policija, bet 
lietu par atkārtotu braukšanu bez tiesībām izskatīja Rīgas pilsētas Kurzemes 
rajona tiesas tiesnese).

[10] Kasācijas sūdzībā norādīts, ka pēc administratīvā pārkāpuma 
protokola sastādīšanas izskatāmajā lietā A.Č. rakstveidā norādīja, ka nepiekrīt 
protokolā minētajam, kā arī minēja, ka viņam nav skaidrs protokola saturs, 
jo tas sastādīts latviešu valodā, kuru viņš ļoti slikti pārvalda. Līdz ar to 
A.Č. uzskata, ka protokols tika sastādīts, pārkāpjot Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 260.panta ceturto daļu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 260.panta ceturtā daļa 
noteic, ka personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības vai par kuras 
pārkāpumu lieta tiek izskatīta, ja tā neprot valodu, kurā notiek lietvedība, 
tiek nodrošinātas tiesības lietot dzimto valodu, kā arī izmantot tulka 
pakalpojumus likumā noteiktajā kārtībā. Šās tiesību normas mērķis ir 
nodrošināt, lai persona, kura nesaprot lietvedības valodu, saprastu visus 
apsūdzības faktus, to juridisko kvalifikāciju, lai varētu pienācīgi sagatavot 
un īstenot savu aizstāvību (sk., piemēram, Senāta 2008.gada 18.februāra 
sprieduma lietā Nr.SKA-69/2008 11.punktu). Katrā konkrētajā lietā ir jāvērtē 
tas, vai tulka nepieaicināšana nav ļāvusi personai saprast notiekošo un 
traucējusi sagatavot aizstāvību.

To, vai persona pietiekoši saprot administratīvā pārkāpuma lietvedības 
valodu un vai viņai ir saprotami apsūdzības fakti, zina tikai pati persona. Tādēļ 
tulka nepieciešamība lietā ir atkarīga no personas aktīvas gribas īstenot savas 
tiesības uz tulku, proti, vai persona vēlas izmantot tai likumā paredzētās tiesības 
un vai viņa šo savu vēlmi ir darījusi zināmu iestādei vai tiesai (sk., piemēram, 
Senāta 2008.gada 18.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-69/2008 12.punktu).
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Ievērojot minēto, kodeksa 260.panta ceturtajā daļā noteikto tiesību 
pārkāpums būtu noticis, ja A.Č. nebūtu sapratis lietā notiekošās darbības un 
par kādu pārkāpumu viņš tiek saukts pie administratīvās atbildības un lietā 
nebūtu ticis pieaicināts tulks.

No lietas materiāliem izriet, ka administratīvā pārkāpuma protokolu 
izskatāmajā lietā A.Č. ir parakstījis bez iebildumiem un paskaidrojumiem 
(pretēji kasācijas sūdzībā norādītajam par to, ka protokolā bija ierakstījis, 
ka nepiekrīt protokolā minētajam un ka nav skaidrs protokola saturs – šāds 
paskaidrojums tika ietverts protokolā Nr.PA437812, kas uz izskatāmo lietu 
neattiecas), tostarp arī parakstījies par to, ka viņam ir izskaidrotas kodeksa 
260.pantā paredzētās tiesības (lietas 3.lapa). Minētais netieši norāda uz to, 
ka A.Č. ir sapratis lietas faktus un administratīvā pārkāpuma, par kuru 
sastādīts protokols, būtību. Gan no pirmās instances tiesas, gan arī apelācijas 
instances tiesas sēžu protokoliem izriet, ka A.Č. ir piedalījies attiecīgajās 
tiesas sēdēs, kurās tika pieaicināts tulks, ir sapratis lietas faktus un par kādu 
administratīvo pārkāpumu viņam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma 
protokols izskatāmajā gadījumā, kā arī norādījis savus argumentus, kādēļ 
viņš uzskata, ka nav izdarījis attiecīgo administratīvo pārkāpumu.

Ievērojot minēto, A.Č. kasācijas sūdzības arguments nav pamatots, jo 
nav konstatējams, ka konkrētajā gadījumā būtu pārkāptas kodeksa 260.panta 
ceturtajā daļā noteiktās tiesības.

[11] Ievērojot iepriekš minētos argumentus, Senāts atzīst, ka apgabal-
tiesas spriedums atstājams negrozīts, bet kasācijas sūdzība noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 18.decembra 

spriedumu, bet A.Č. kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

1. Konkrētās preces tirgus norobežojams pēc t.s. tirgus pieprasījuma koncepcijas. 
Šeit izšķiroša ir preces aizstājamība. Konkrēto preces tirgu veido preces, kuras 
ir savstarpēji aizstājamas. Savstarpējās aizstājamības noteikšanai izšķir tirgus 
dalībniekus, kuri piedāvā un kuri pieprasa preces. Izvērtējot preču pieprasījuma 
aizstājamību, uzsvars liekams uz tādiem faktoriem kā preces cena, tās īpašības 
un paredzētais pielietojums. Ņemot vērā minētos faktorus, pārbauda, kādas 
ir patērētāju iespējas pārorientēties uz citu tirgus dalībnieku aizstājējprecēm. 
Savukārt piedāvājuma aizstājamību raksturo tirgus dalībnieku iespējas 
pārorientēt uzņēmējdarbību uz konkrētās preces ražošanu. Tā paša tirgus 
precēm, kuras izlietojamas vienādi, ir jābūt pietiekamā apmērā aizstājamām. 
Izvērtējot, vai prece ir aizstājama, ņem vērā ne tikai preces objektīvās īpašības, 
bet arī tādus konkurences nosacījumus kā pieprasījuma un piedāvājuma 
struktūru. Ievērojami ir arī patērētāja ieradumi (Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra). 
2. Ar ģeogrāfisko tirgu saprotama ģeogrāfiska teritorija, kurā tirgus dalībnieki 
piedāvā savstarpēji aizstājamas preces vai darbojas kā šo preču pieprasītāji. 
Ģeogrāfiskais tirgus ir tāda teritorija, kurā konkurences nosacījumi ir 
pietiekami viendabīgi. Konkrēto ģeogrāfisko tirgu nosaka, galvenokārt 
pamatojoties uz patērētāju viedokli par dažādos reģionos pārdoto preču 
savstarpējo aizstājamību. Nosakot minēto tirgu, būtiski ir arī citi faktori – tajā 
skaitā pieprasījuma īpatnības (patērētāju izvēles reģionālās atšķirības, kultūra, 
valoda un dzīves stils) un šķēršļi, kas ierobežo patērētāju iespējas iegādāties 
preces (ekonomiskie, tehnoloģiskie, administratīvie un citi šķēršļi) (Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra, Eiropas Komisijas prakse). 
3. Dominējošais stāvoklis ir tirgus dalībnieka tirgus varas izpausme, kas ļauj 
viņam konkrētā preces tirgū aizkavēt efektīvu konkurenci un ļauj neatkarīgi 
rīkoties pret konkurentiem, klientiem vai piegādātājiem (Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūra).
4. Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punkts (Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 82.panta otrās daļas “c” apakšpunkts, tagad – Līguma par 
Eiropas Savienību 102.panta otrās daļas “c” apakšpunkts) aizliedz nevienādu 
noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar citu tirgus dalībnieku, radot 
tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus. Norma aizliedz dominējošā 
stāvoklī esoša tirgus dalībnieka vienpusēji piemērotu diskrimināciju. Ar jēdzienu 
“tirgus dalībnieks” apzīmējami dominējošā stāvoklī esošā tirgus dalībnieka 
esošie piegādātāji vai pasūtītāji (noņēmēji). Pie darījuma noteikumiem pieder 
arī atlaides. Jautājumā par diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu būtisks 
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priekšnoteikums vienmēr ir līdzvērtīgums, t.i., izpildījuma salīdzināmība. 
Atšķirīgi noteikumi ir pieļaujami, ja tam ir objektīvi, ar izpildi saistīti iemesli 
(Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punkts, Līguma par Eiropas 
Savienību 102.panta otrās daļas “c” apakšpunkts).
5. Pazīme “radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus” norāda, 
ka ar nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ir jābūt 
skartiem dominējošā stāvoklī esošā tirgus dalībnieka tirdzniecības partneriem 
(citiem tirgus dalībniekiem). Tas nozīmē, ka viņiem savstarpēji ir jāatrodas 
konkurējošās attiecībās. Vienlaikus ar konkurējošām attiecībām saprotamas jau 
vien tādas attiecības, kurās to dalībnieks saņem izdevīgumu no labvēlīgākiem 
noteikumiem, kas to pozicionē labāk nekā citu dalībnieku. Konkurences likuma 
13.pants un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma 
uzskaitījumi nav tulkojami tā, ka nepieciešams konstatēt faktiskas dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas sekas. No pārkāpuma konstatēšanas 
viedokļa ir pietiekami, ka dominējošo stāvokli baudošs tirgus dalībnieks 
izmanto savu stāvokli ar tādām metodēm, kuras tas brīvas konkurences 
apstākļos neizmantotu, un šāda izmantošana ir bijusi objektīvi piemērota 
tirgus ietekmēšanai un ekonomiskās sāncensības vājināšanai. Aizskārums 
atklājas tādējādi no paša diskriminācijas fakta (Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra, Eiropas Komisijas prakse).

Rīgā 2011.gada 7.februārī  Lieta Nr.A42556907
SKA–17/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   J.Neimanis,
senators      N.Salenieks,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicējas valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs” pārstāvei zvērinātai advokātei I.D. un
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes – Konkurences 

padomes pārstāvei Ievai Šmitei,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc valsts 

akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pieteikuma 
par Konkurences padomes 2007.gada 13.jūnija lēmuma Nr.E02-64 atzīšanu 
par prettiesisku un atcelšanu, sakarā ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centrs” kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2010.gada 25.marta spriedumu.
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Aprakstošā daļa
[1] Biedrība “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” vērsās Konkurences 

padomē, norādot uz pieteicējas valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs” nevienlīdzīgu attieksmi pret biedrības biedriem, nosakot 
raidorganizācijām dažādus maksājumus par programmu pārraidīšanu.

Konkurences padome ierosināja lietu par Konkurences likuma 13.panta 
iespējamo pārkāpumu pieteicējas darbībās.

Ar Konkurences padomes 2007.gada 13.jūnija lēmumu Nr.E02-64 
pieteicējai uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt konstatētos pārkāpumus 
un naudas sods. Konkurences padome konstatēja, ka pieteicējas darbības 
satur Konkurences likuma 13.panta un 13.panta 5.punkta pārkāpumu, jo 
pieteicēja piemērojusi diskriminējošus atlaižu lielumus darījumos ar TV 
Dzintare, Valmieras TV un Rēzeknes TV, izmantojusi neskaidrus atlaižu 
piešķiršanas kritērijus atlaižu noteikšanas politikā, kas rada iespēju piemērot 
diskriminējošos nosacījumus darījumos ar raidorganizācijām, piemērojusi 
paaugstinošu koeficientu pārraides ar raidītāju tarifiem darījumā ar TV3, 
kā arī pielietojusi paaugstinoša koeficienta mehānismu cenu noteikšanas 
politikā, tādējādi sasaistot televīzijas un radio programmu signālu pārraides 
līdz virszemes raidītājiem pakalpojumu ar televīzijas un radio programmu 
raidīšanas ar zemes raidītāju palīdzību publiskai uztveršanai pakalpojumu, 
kas kavē konkurenci signālu pārraides pakalpojuma sniegšanas tirgū, un 
piemērojot nevienādus noteikumus ekvivalentos darījumos ar citu tirgus 
dalībnieku, radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus.

[2] Pieteicēja iesniedza pieteikumu par Konkurences padomes 2007.
gada 13.jūnija lēmuma atzīšanu par prettiesisku un atcelšanu.

[3] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 25.marta spriedumu 
pieteikums noraidīts. Spriedums pamatots ar tālāk norādītajiem motīviem.

[3.1] Lai izvērtētu Konkurences likuma 13.panta ģenerālklauzulas un 
5.punkta pārkāpumus, ir jākonstatē konkrētais tirgus, tirgus dalībnieka 
dominējošais stāvoklis un dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.

[3.2] Konkurences padome 2007.gada 13.jūnija lēmumā norādījusi, ka 
pieteicējas pakalpojumu savstarpējās aizvietojamības iespējas vērtējamas 
no piedāvājuma un pieprasījuma puses, ņemot vērā tādus faktorus kā 
pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas, pakalpojumu cenas, piedāvāto 
pakalpojumu teritorijas aptveramība un arī tirgus dalībnieku viedokļus, kā 
arī iestādes secinājumus iepriekšējās lietās un Eiropas Komisijas lēmumos 
secināto.

Tā kā konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, bet konkrētās preces 
tirgus ir noteiktas preces tirgus, Konkurences padomes secinājumi atbilst 
Konkurences likuma 1.panta 4.un 5.punktam.
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No pieteikuma izriet, ka pieteicēja, no vienas puses, nepiekrīt, ka 
Konkurences padome programmu izplatīšanas pakalpojumu sadala divos 
pakalpojumos. Taču pati pieteicēja, no otras puses, ir atzinusi, ka programmu 
raidīšanas pakalpojums un signāla pārraides pakalpojums ir divi dažādi 
pakalpojumi, kurus pieteicēja var sniegt un arī sniedz komersantiem.

[3.3] Konkurences padome pamatoti secinājusi, ka pieteicējas sniegtais 
radio un televīzijas programmu pārraidīšanas pakalpojums faktiski sastāv no 
diviem savstarpēji papildinošiem pakalpojumiem, proti, no: 1) programmu 
raidīšanas pakalpojuma un 2) signāla pārraides pakalpojuma.

Konkurences padomes secinājums par programmu izplatīšanas veidiem 
ir pamatots, un tas izriet kā no Radio un televīzijas likuma normām, tā 
pieteicējas paskaidrojumos minētā un citiem lietas materiāliem. Līdz ar 
to Konkurences padomes apsvērumi attiecībā uz programmu izplatīšanas 
veidiem un signāla pārraides līdz raidītājiem pakalpojumu atzīstami par 
pareiziem.

Konkurences padome pamatoti secinājusi, ka pieteicējas radio un 
televīzijas programmu raidīšanas ar virszemes raidītājiem pakalpojums, 
ņemot vērā aizvietojamības iespējas no piedāvājuma un pieprasījuma puses, 
šobrīd nav aizvietojams, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas, 
pakalpojumu cenas, pakalpojumu teritorijas aptvērumu, citu raidorganizāciju 
viedokļus.

Konkurences padome ir vērtējusi citu potenciālo vai esošo konkurentu – 
signāla pārraides līdz raidītājam pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras, 
tehnoloģiskās iespējas. Konkurences padomes 2007.gada 13.jūnija lēmumā 
ir norādīts uz potenciālo konkurenci konkrētajā preces tirgū, izvērtējot SIA 
“Lattelecom”, SIA “IZZI” un SES SIRIUS AB tehnoloģiskās iespējas sniegt 
signāla pārraides pakalpojumu un tā cenu, lai noteiktu konkrētās preces 
tirgu.

Tādējādi Konkurences padomes secinājums, ka Konkurences likuma 
izpratnē par konkrētās preces tirgu ir uzskatāms: 1) radio un televīzijas 
signāla pārraides līdz virszemes raidītājiem pakalpojuma (signāla pārraides 
pakalpojums) tirgus un 2) televīzijas un radio programmu raidīšanas ar 
zemes raidītājiem publiskai uztveršanai pakalpojuma (programmu raidīšanas 
pakalpojums) tirgus, ir pareizs un pamatots.

[3.4] Pieteicējas argumenti pieteikumā ir savstarpēji pretrunīgi, norādot 
gan to, ka no tehnoloģiskā viedokļa ir iespējams programmu izplatīšanas 
pakalpojumu sadalīt etapos, gan arī to, ka pieteicējas apraides tīkls veido 
vienotu tehnoloģisko sistēmu (tīklu). Taču minētajiem argumentiem nav 
būtiskas nozīmes, jo Konkurences padomes 2007.gada 13.jūnija lēmums 
ir balstīts uz konkrētā pakalpojuma aizvietojamības iespējamību. Lēmumā 
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ir detalizēti analizēti konkrētā pakalpojuma aizvietojamības aspekti, 
tostarp iespējamo konkurentu tehnoloģiskās iespējas signāla pārraides līdz 
raidītājam pakalpojuma jomā. Līdz ar to pieteikumā nepamatoti norādīts, 
ka Konkurences padome nav izvērtējusi konkurenci konkrētā pakalpojuma 
tirgū, ko, pieteicējas ieskatā, rada tādas raidorganizācijas kā SIA “Lattelekom”, 
SIA “IZZI” un SES SIRIUS AB.

[3.5] Tiesa pievienojas Konkurences padomes secinājumiem attiecībā uz 
kon krēto ģeogrāfisko tirgu, atzīstot pieteicējas apgalvojumus par pakalpo ju-
mu aizstājamību pilsētu vai ārpus pilsētu teritorijās, par to, ka Konkuren ces 
padome nav ņēmusi vērā pieteicējas norādītos citus tirgus un konkurences 
apstākļus tajos, par neargumentētiem un lietas apstākļiem neatbilstošiem.

[3.6] Pieteicēja uzskata, ka Konkurences padome nepareizi izvērtējusi 
faktiskos apstākļus lietā, kā arī vērtējusi nepareizus faktus un apstākļus, 
tāpat, pieteicējas ieskatā, Konkurences padomei bija jāpiemēro citi kritēriji, 
nosakot pieteicējas tirgus daļu konkrēta pakalpojuma jomā. Pieteicēja nav 
norādījusi kritērijus, pēc kuriem iestādei vai tiesai būtu jāveic pieteicējas 
tirgus daļas izvērtējums, kā arī nav norādījusi, ar ko (tiesību normām, 
Eiropas Kopienu Komisijas praksi u.c.) tiek pamatoti pieteicējas secinājumi 
par nepieciešamību veikt citu faktu un apstākļu pārbaudi. Pieteicēja ir arī 
norādījusi, ka “atsevišķi būtu vērtējama tirgus daļa televīzijas programmu 
raidīšanas pakalpojuma tirgū un radio programmu raidīšanas pakalpojuma 
tirgū”, taču nav norādījusi, ar ko pamatots šāds apsvērums un kā tas attiektos 
uz lietas apstākļiem.

Pieteicējas argumenti, kuros izteikti iebildumi par Konkurences padomes 
2007.gada 13.jūnija lēmumā konstatēto attiecībā uz pieteicējas atrašanos 
dominējošā stāvoklī, pamatā balstīti uz apsvērumiem, ka Konkurences 
padome nepareizi noteikusi konkrētās preces (pakalpojuma) tirgu.

Nepamatots ir pieteicējas apgalvojums, ka Konkurences padomei, lai 
noteiktu, ka uzņēmums, kurš darbojas elektronisko sakaru pakalpojumu 
tirgū, ir dominējošā stāvoklī, ir jāsaņem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas atzinums par attiecīgā uzņēmuma būtisko ietekmi konkrētajā 
tirgū. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbībai ir citi mērķi. 
Konkrētajā gadījumā Konkurences padome pieprasīja šīs iestādes atzinumu 
un viedokli, to izvērtēja un pamatoti izmantoja Konkurences padomes 2007.
gada 13.jūnija lēmuma argumentācijā. Konkurences padomes un Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas secinājumi nav pretrunīgi.

Pieteicēja norādīja, ka nav vērtēts apstāklis, ka pastāv vairākas radio un 
televīzijas komercsabiedrības, kas savu programmas apraidi realizē ar saviem 
tehniskajiem līdzekļiem. Konkurences padomes 2007.gada 13.jūnija lēmumā 
ir secināts, ka raidorganizācijas, kas pārraida savu programmu patstāvīgi, nav 
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uzskatāmas par pieteicējas konkurentiem, ja radio vai televīzijas programmas 
raidīšanas pakalpojumu sniedz tikai pašas sev.

[3.7] Pieteicēja ar citām komercsabiedrībām ir slēgusi citstarp līgumu 
par radioiekārtu izvietošanu un vienošanos par programmas izplatīšanas 
kontroli (SIA “Star FM”), līgumu par radio programmu pārraidīšanu (SIA 
“Krebs TV”, SIA “FIT FM”, SIA “Radio Skonto”), līgumu par programmu 
raidīšanu (SIA “TV Rīga”, Latvijas Televīzija, SIA “Radio Skonto”), līgumu 
par televīzijas programmu pārraidīšanu (LNT, TV Dzintare, Rēzeknes TV, 
Valmieras TV), vienošanos par iekārtu nomu (SIA “TV Rīga”).

No minēto līgumu satura secināms, ka tie satur dažādus pakalpojumus 
un to kombinācijas.

Pieteicējas radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu cenrādī 
ietvertie tarifi tiek noteikti šādiem pakalpojumiem: radio programmu 
pārraide ar raidītājiem, televīzijas programmu pārraide ar raidītājiem, radio 
programmas pārraidīšana pa starppilsētu radioreleju līniju kanāliem, televīzijas 
programmas pārraidīšana pa starppilsētu radioreleju līniju kanāliem, radio 
programmas izdalīšana un dekodēšana, televīzijas programmas izdalīšana 
un dekodēšana. Radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu cenrādī 
norādītie tarifi pielietojami raidorganizāciju radio un televīzijas programmu 
pārraidīšanas apmaksai. Radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu 
cenrādis saturēja arī radio un televīzijas programmu pārraidīšanas maksas 
atlaižu sistēmas un noteikšanas kārtību.

Tarifu aprēķināšanas principus katram pakalpojumu veidam noteica 
Radio un televīzijas programmu pārraidīšanas tarifu noteikšanas kārtība.

Tādējādi tarifi pārraidei ar virszemes raidītājiem sastāv no nemainīgās 
daļas, kas noteikta mēnesim, un mainīgās daļas, kas tiek noteikta par 
faktisko raidīšanas laiku. Pieteicējas pakalpojuma cenu veido arī piemērotās 
atlaides.

[3.8] Tiesa pievienojās Konkurences padomes 2007.gada 13.jūnija 
lēmumā norādītajiem argumentiem attiecībā uz pieteicējas darījumu ar 
raidorganizācijām, kur piemērotas dažāda apjoma atlaides, izvērtējumu, 
atzīstot tos par pareiziem un izvērstiem.

Darījumi ar Valmieras TV, TV Dzintare un Rēzeknes TV ir uzskatāmi par 
ekvivalentiem, jo pieteicēja minētajām raidorganizācijām sniedza vienu un to 
pašu programmu pārraides pakalpojumu. Konkurences padome konkrētajā 
gadījumā konstatēja, ka nav pamatojuma atšķirīga līmeņa atlaidēm līgumos 
no tehniskā viedokļa. Turklāt Valmieras TV un TV Dzintare gadījumā 
fiksētā maksa par pārraides ar raidītājiem pakalpojumu nesedz pieteicējas 
izdevumus, sniedzot šo pakalpojumu. Tādējādi citām raidorganizācijām, 
kuras izmanto pieteicējas pakalpojumus, konstatējama diskriminējoša 
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attieksme, jo tām nepamatoti tiek uzlikts materiāls slogs segt izmaksas, kas 
veidojušās, sniedzot pakalpojumus Valmieras TV un TV Dzintare.

Konkrētajā gadījumā ir konstatējams, ka noticis Konkurences likuma 
13.panta ģenerālklauzulas pārkāpums.

[3.9] Konkurences padomes argumentācija attiecībā uz pieteicējas 
darījumu ar nacionālām raidorganizācijām, kuros piemēroti dažādi 
nosacījumi (paaugstinošs koeficients tarifa fiksētais daļai) izvērtējumu 
atzīstama par pamatotu un pareizu.

Pieteicēja, piemērojot paaugstinātu koeficientu raidīšanas ar raidītājiem 
tarifa fiksētajai daļai darījumā ar vienu komersantu (tirgus dalībnieku) un 
nepiemērojot tādos pašos darījumos ar citu, ir veikusi nevienādu noteikumu 
piemērošanu ekvivalentos darījumos ar citu tirgus dalībnieku. Tā rezultātā 
pirmajam tirgus dalībniekam ir radīti konkurences ziņā nelabvēlīgāki 
apstākļi, jo ir nepamatoti palielinātas izmaksas par konkrēto pakalpojumu.

Pieteikumā nav norādīti tādi apsvērumi un pierādījumi, kas norādītu 
uz Konkurences padomes viedokļa un secinājumu nepareizību. Turklāt nav 
saprotams pieteicējas arguments par to, ka Konkurences padome norādījusi 
uz iespējamo šķērssubsidēšanu, jo Konkurences padomes 2007.gada 13.jūnija 
lēmumā nav analizēta šķērssubsidēšanas pamatotība. Tāpat nav saprotams, 
ko nozīmē pieteicējas arguments, ka Konkurences padome nav ņēmusi vērā 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 86.panta otro daļu.

Ņemot vērā minēto, atzīstams, ka izskatāmajā gadījumā ir konstatējams 
Konkurences likuma 13.panta 5.punkta pārkāpums.

[3.10] Konkurences padomes konstatētie apstākļi un no tiem izdarītie 
secinājumi attiecībā uz pieteicējas Cenrāža un tarifu aprēķināšanai 
izmantojamās metodikas izvērtējumu ir pareizi. Līdz ar to iestāde pareizi 
konstatēja, ka pieteicējas piemērotā atlaižu politika rada iespēju piemērot 
diskriminējošus nosacījumus darījumos ar raidorganizācijām, un tas ir 
uzskatāms par Konkurences likuma 13.panta ģenerālklauzulas pārkāpumu.

[3.11] Tiesas ieskatā, apstāklis, ka pieteicējai ar Radio un televīzijas 
likuma normām ir uzlikts pienākums pilnībā nodrošināt Latvijas Radio un 
Latvijas Televīzijas nacionālās sabiedriskās apraides uzdevuma programmas 
izplatīšanu auditorijai valsts teritorijā, nenozīmē, ka pieteicējai nav jāievēro 
Konkurences likuma normas, it īpaši apstākļos, kad lietā konstatēto 
pakalpojumu jomā pieteicējs atrodas dominējošā stāvoklī. Ņemot vērā, ka 
pieteicēja ir valsts kapitālsabiedrība, tai jo īpaši būtu jāpievērš uzmanība 
tam, lai, veicot komercdarbību, tiktu skrupulozi ievērotas tiesību normas 
konkurences jomā.

[3.12] Konkurences padome 2007.gada 13.jūnija lēmumā ir izsmeļoši 
norādījusi uz apstākļiem, kurus vērtēja, nosakot sodu, tostarp konstatēto 
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pārkāpumu būtību, to smagumu, ilgumu u.c. Konkurences padome ir pareizi 
piemērojusi Konkurences likuma un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra 
noteikumu Nr.862 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences 
likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem” normas, 
un konkrētajos apstākļos, kad pieteicējas darbībās konstatēta dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kas ir smags pārkāpums konkurences 
jomā, noteiktais sods ir samērīgs ar izdarīto pārkāpumu. 

[4] Pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, kurā lūdz atcelt Administratīvās 
apgabaltiesas 2010.gada 25.marta spriedumu. Tā pamatota ar tālāk 
norādītajiem argumentiem.

[4.1] Tiesa nav ievērojusi, ka Konkurences padome ir pārkāpusi savas 
kompetences robežas, jo likumā nav piešķirtas tiesības noteikt adresātam 
tieši izpildāmas darbības, kuras nav konkretizētas, to veida un termiņu 
ierobežojuma kritēriji nav skaidri un attaisnoti. Tiesa nav pareizi piemērojusi 
Administratīvā procesa likuma 7.pantu.

[4.2] Tiesa nav ievērojusi, ka Konkurences padome pieprasa no pieteicējas 
neizpildāmas darbības – līgumu grozījumu izdarīšana, saskaņošana ar 
Konkurences padomi –, jo otra līguma puse var tam nepiekrist. Tiesai bija 
jāpiemēro Administratīvā procesa likuma 74.pants un Civillikuma 1511.pants.

[4.3] Tiesa nav ieguvusi ziņas par būtiskiem lietas faktiskajiem apstākļiem: 
signālu pārraides līdz raidītājam pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras 
un tehnoloģiskās iespējas un izmaksas, mājsaimniecību daudzums, kas 
izmanto pieteicējas sniegto pakalpojumu, kam tas potenciāli pieejams 
un nodrošināta iespēja vispār saņemt šo pakalpojumu, mājsaimniecību 
daudzums, kurām ir pieejama satelīttelevīzija, apmēra lielums iespējamībai 
aizstāt virszemes raidīšanas pakalpojumu ar satelīta raidīšanu, pakalpojuma 
(signāla) kvalitāte, pakalpojuma izmaksas raidorganizācijām atsevišķi un 
kopumā, mājsaimniecību izdevumu apmērs par pakalpojuma saņemšanu, 
kāda apmēra nacionālo programmu produkti tiek izplatīti ar satelīta vai 
kabeļa tīklu palīdzību un mājsaimniecību daudzums, kam pieejams satelīts 
un kabeļtelevīzija, raidorganizāciju izmaksu starpība, saņemot pakalpojumu 
no pieteicējas un citām komercsabiedrībām.

[4.4] Tiesa nepareizi atzinusi, ka Konkurences padome pareizi noteikusi 
konkrētās preces tirgu, jo bija jāievēro, ka pieteicējas sniegtie pakalpojumi 
programmu izplatīšanā ir vienots pakalpojums, lai arī tehniski iespējams 
signālu pārraidi sadalīt. 

[4.5] Jautājumā par pieteicējas sniegtā radio un televīzijas programmu 
raidīšanas ar virszemes raidītājiem pakalpojuma aizvietojamību tiesa nav 
vispār vērtējusi, vai Konkurences padome ir pareizi atzinusi, ka pakalpojuma 
aizvietošana nav iespējama.
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[4.6] Tiesa nepareizi atzinusi, ka Konkurences padome pareizi noteikusi 
konkrētās preces ģeogrāfisko tirgu, jo apstākļi programmu izplatīšanā 
dažādās Latvijas vietās ir būtiski atšķirīgi. 

[4.7] Tiesa nav novērtējusi, cik no tirgus dalībniekiem programmu 
izplatīšanas pakalpojumu sniedz pašas, veicot komercdarbību, un cik 
izmanto pieteicējas vai citu komersantu sniegtos pakalpojumus programmu 
izplatīšanas tirgū.

[4.8] Tiesa bez pamata ir atzinusi, ka Konkurences padome ir rīkojusies 
pa reizi, neapzinot tās komercsabiedrības, kuru rīcībā ir nepieciešamā infra-
struk tūra un tehnoloģijas, lai sniegtu programmu izplatīšanas pakalpojumu.

[4.9] Tiesa nav norādījusi un konstatējusi, kas un kādi pierādījumi 
pierāda, ka pieteicēja izšķiroši ietekmēja pakalpojuma sniegšanas apstākļus 
konkrētajā tirgū un apgrūtināja citu tirgus dalībnieku iekļūšanu šajā tirgū, un 
vai vispār šādas ierobežojošas darbības pieteicēja ir veikusi.

[4.10] Tiesa nepareizi piemērojusi Konkurences likuma 13.panta piekto 
daļu un ģenerālklauzulas normu, jo tiesa nav norādījusi, ka pieteicēja būtu 
rīkojusies ļaunprātīgi. Tiesa nav piemērojusi Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 86.panta otrās daļas normu.

[4.11] Tiesa nav izvērtējusi, vai vispār un kādā veidā, pamatojoties uz 
kādiem apsvērumiem, par savstarpējiem konkurentiem būtu uzskatāma TV 
Dzintare, Valmieras TV, Latgales reģionālā televīzija un TV3 Latvia.

[4.12] Tiesa nav izvērtējusi piemēroto tarifu un atlaižu ekonomisko 
pamatojumu.

[4.13] Tiesa nepareizi piemērojusi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra 
noteikumu Nr.862 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences 
likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem” 
14.punktu, jo nav novērtējusi, kādā veidā un kam, kādā apmērā un tieši 
kādas sekas ir radītas. Tiesa nav pārbaudījusi, vai Konkurences padome ir 
noskaidrojusi sabiedrībai kopumā radīto kaitējumu. 

Motīvu daļa
[5] Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1.teikums noteic, ka 

jebkuram tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts 
jebkādā veidā ļaunprātīgi to izmantot Latvijas teritorijā. Arī Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 102.pants aizliedz dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu. Konkurences likumi neaizliedz tirgus dalībnieka 
dominējošu stāvokli un tā izmantošanu, jo tas pieder pie brīva tirgus būtības, 
ka katrs tirgus dalībnieks meklē iespēju iegūt cita tirgus dalībnieka daļu. 
Likumi aizliedz šādas tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu. 

[6] Lai noteiktu, vai tirgus dalībnieks ļaunprātīgi izmanto dominējošo 
stāvokli, vispirms noteicams, vai vispār tirgus dalībniekam ir dominējošais 
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stāvoklis. Tādēļ ir jānoteic tirgus, kurā tirgus dalībnieks atrodas (sal. Senāta 
2008.gada 4.decembra sprieduma lietā Nr.SKA-511/2008 BT-1 9.punktu). 
Konkrētais tirgus ir norobežojams saturiski, ģeogrāfiski un laika ziņā. 

[7] Konkrētās preces tirgus norobežojams pēc t.s. tirgus pieprasījuma 
koncepcijas. Šeit izšķiroša ir preces aizstājamība. Konkrēto preces tirgu 
veido preces, kuras ir savstarpēji aizstājamas (sk. Eiropas Savienības Tiesas 
1973.gada 21.februāra sprieduma lietā Nr.6/72 Continental Can 32.punktu). 
Savstarpējās aizstājamības noteikšanai izšķir tirgus dalībniekus, kuri piedāvā 
un kuri pieprasa preces. Izvērtējot preču pieprasījuma aizstājamību, uzsvars 
liekams uz tādiem faktoriem kā preces cena, tās īpašības un paredzētais 
pielietojums. Ņemot vērā minētos faktorus, pārbauda, kādas ir patērētāju 
iespējas pārorientēties uz citu tirgus dalībnieku aizstājējprecēm. Savukārt 
piedāvājuma aizstājamību raksturo tirgus dalībnieku iespējas pārorientēt 
uzņēmējdarbību uz konkrētās preces ražošanu (sk. Eiropas Komisijas 
Paziņojuma par jēdziena “konkrētais tirgus” definīciju Kopienas konkurences 
tiesībās 7., 15. un 20.punktu. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uriDD:08:01:31997Y1209(01):LV:PDF). Tā paša tirgus 
precēm, kuras izlietojamas vienādi, ir jābūt pietiekamā apmērā aizstājamām 
(sk. Eiropas Savienības Tiesas 1979.gada 13.februāra sprieduma lietā Nr.85/76 
Hoffmann-La Roche 23.punktu, pilnīga aizstājamība nav nepieciešama – 
Eiropas Savienības Tiesas 1983.gada 9.novembra sprieduma lietā Nr.322/81 
Michelin 48.punkts). Izvērtējot, vai prece ir aizstājama, ņem vērā ne tikai preces 
objektīvās īpašības, bet arī tādus konkurences nosacījumus kā pieprasījuma 
un piedāvājuma struktūru (Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 1995.gada 
8.jūnija sprieduma lietā Nr.T-7/93 Langnese Iglo 61.punktu, Tiesas 1983.gada 
9.novembra sprieduma lietā Nr.322/81 Michelin 37.punktu). Ievērojami ir arī 
patērētāja ieradumi. 

[8] Izskatāmajā lietā tiesa atzinusi, ka Konkurences padome pareizi 
noteikusi konkrēto preces tirgu: 1) televīzijas un radio programmu signāla 
pārraides līdz virszemes raidītājiem pakalpojums un 2) radio un televīzijas 
programmu raidīšanas ar zemes raidītāju palīdzību publiskai uztveršanai 
pakalpojums. Pieteicēja uzskata, ka lietā nepareizi noteikts konkrētās preces 
tirgus, jo bija jāievēro, ka pieteicējas sniegtie pakalpojumi programmu 
izplatīšanā ir vienots pakalpojums, lai arī tehniski iespējams signālu pārraidi 
sadalīt. 

Tiesa atzinusi, ka programmu pārraides ēterā pakalpojums var notikt ar 
virszemes raidītājiem, pa kabeļtīklu vai izmantojot satelītu. Tiesa secinājusi, 
ka šādi pakalpojumi nav savstarpēji aizstājami savu izmaksu un pieejamības 
dēļ. Tiesas secinājums pamatots ar biedrības “Latvijas Raidorganizāciju 
asociācija” un pašu raidorganizāciju sniegto informāciju, kas atspoguļota 
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Konkurences padomes lēmumā. Tāpat tiesa pārbaudījusi potenciālo un 
esošo konkurentu infrastruktūras un tehnoloģiskās iespējas. Nav apšaubīts 
secinājums, ka kabeļtīkla un satelīta pārraides pakalpojums nav aizvietojams 
ar virszemes raidītājiem. Lietā arī konstatēts, ka pieteicēja sniedz signāla 
pārraidi pa radioreleja līniju kanāliem. Šāda signāla pārraide ir aizstājama ar 
citām tehnoloģijām. 

Pastāvot šādiem apstākļiem, Senāts noraida pieteicējas argumentus par 
nepareiza konkrētās preces tirgus noteikšanu, jo lietā konstatēts, ka pieteicēja 
sniedz gan signāla pārraides pakalpojumu, gan programmu pārraides ēterā 
pakalpojumu. To atzinusi arī pati pieteicēja un noteikusi attiecīgu maksu 
savā cenrādī.

Tāpat Senāts noraida pieteicējas argumentu, ka tiesa nav vērtējusi, vai 
pieteicējas sniegto radio un televīzijas programmu raidīšanas ar virszemes 
raidītājiem pakalpojumu ir iespējams aizvietot. Tiesa to ir vērtējusi sprieduma 
13.3.punktā.

[9] Ar ģeogrāfisko tirgu saprotama ģeogrāfiska teritorija, kurā tirgus 
dalībnieki piedāvā savstarpēji aizstājamas preces vai darbojas kā šo preču 
pieprasītāji. Ģeogrāfiskais tirgus ir tāda teritorija, kurā konkurences 
nosacījumi ir pietiekami viendabīgi (sk. Eiropas Savienības Tiesas 1978.
gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.27/76 United Brands 10. un 11.punktu, 
1988.gada 5.oktobra sprieduma lietā Nr.247/86 Alsatel 15.punktu, Eiropas 
Savienības Vispārējās tiesas 1994.gada 27.oktobra sprieduma lietā Nr.T-34/92 
Fiatagri 56.punktu). Arī Eiropas Komisija definējusi, ka konkrēto ģeogrāfisko 
tirgu nosaka, galvenokārt pamatojoties uz patērētāju viedokli par dažādos 
reģionos pārdoto preču savstarpējo aizstājamību. Ja patērētāji uzskata, ka 
vienā reģionā pārdodamā prece aizstāj citā reģionā pārdodamo preci, šie abi 
reģioni ir konkrētais ģeogrāfiskais tirgus. Nosakot minēto tirgu, būtiski ir arī 
citi faktori – tajā skaitā pieprasījuma īpatnības (patērētāju izvēles reģionālās 
atšķirības, kultūra, valoda un dzīves stils) un šķēršļi, kas ierobežo patērētāju 
iespējas iegādāties preces (ekonomiskie, tehnoloģiskie, administratīvie 
un citi šķēršļi) (sk. Eiropas Komisijas Paziņojuma par jēdziena “konkrētais 
tirgus” definīciju Kopienas konkurences tiesībās 29.-30., 44.-50.punktu).

[10] Izskatāmajā lietā tiesa atzinusi, ka preču konkrētais ģeogrāfiskais 
tirgus ir Latvijas teritorija.

Pieteicēja uzskata, ka lietā nepareizi noteikts konkrētās preces 
ģeogrāfiskais tirgus, jo apstākļi programmu izplatīšanā dažādās Latvijas 
vietās ir būtiski atšķirīgi. Tiesa nav novērtējusi, cik no tirgus dalībniekiem 
programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedz paši, veicot komercdarbību, 
un cik izmanto pieteicējas vai citu komersantu sniegtos pakalpojumus 
programmu izplatīšanas tirgū.
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Senāts noraida pieteicējas argumentu, jo tiesa ir vērtējusi konkurences 
apstākļu viendabīgumu, šajā aspektā piekrītot iestādes sniegtajiem 
argumentiem, jo konkurences apstākļi konkrētās preces tirgos te ir pietiekami 
līdzīgi un ārēja ietekme ir minimāla. Nenoliedzot to, ka reģionālo televīziju 
programmu auditorija ir attiecīgajos reģionos, tomēr programmu pārraidīšana 
ir viens un tas pats pakalpojums neatkarīgi no tā, kur programmu skatītos – 
Rīgā vai Valmierā. Iestāde ir atzinusi, ka teorētiski raidorganizācijām ir 
iespējams pārraidīt savas programmas pašām, tomēr faktiski pārraidei tās 
izmanto pieteicējas sniegtos pakalpojumus.

[11] Konkrētās preces tirgus noteikšana laikā izskatāmajā lietā nav 
aktuāla, jo pieteicēja darbojas tirgū pastāvīgi.

[12] Dominējošais stāvoklis ir tirgus dalībnieka tirgus varas izpausme, 
kas ļauj viņam konkrētā preces tirgū aizkavēt efektīvu konkurenci un ļauj 
neatkarīgi rīkoties pret konkurentiem, klientiem vai piegādātājiem (sk. 
Eiropas Savienības Tiesas 1978.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.27/76 
United Brands 63.-66.puntu, 1979.gada 13.februāra sprieduma lietā Nr.85/76 
Hoffmann-La Roche 38.punktu, 1988.gada 4.maija sprieduma lietā Nr.30/87 
Bodson 26.punktu). Kasācijas sūdzībā nav akcentēts, ka būtu nepareizi 
noteikts, ka pieteicējai ir monopola stāvoklis programmu raidīšanas tirgū un 
ievērojama tirgus vara signāla pārraides tirgū.

[13] Pieteicēja iebilst, ka tās dominējošā stāvokļa izmantošana kvalificēta 
kā ļaunprātīga, jo pieteicēja nav rīkojusies ļaunprātīgi. Arī tiesa nav norādījusi, 
ka pieteicēja būtu rīkojusies ļaunprātīgi.

Senāts norāda, ka abstraktu un visaptverošu ļaunprātīga dominējošā 
stāvokļa izmantošanas definīciju ir grūti sniegt. Tādēļ likumi nedefinē, kas 
ir dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, jo to izpausmes ir tikpat 
mainīgas kā pats tirgus. Judikatūrā ir izveidojies un arī tiesību normās 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību 102.panta otrā daļa, Konkurences 
likuma 13.panta pirmās daļas 2.teikumam sekojošie apakšpunkti) 
nostiprināts piemēru katalogs, kuru pazīmes jo īpaši liecina par ļaunprātību. 
Pārējos gadījumos ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu aizliedz 
Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 1.teikums un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 102.panta pirmā daļa. Šeit ļaunprātīgas izmantošanas 
saturs ir konkretizējams ar konkurences likumu kopējās vērtības – brīvas 
konkurences – palīdzību. Rīcība, kas ir vērsta pret brīvu konkurenci, ir 
ļaunprātīga. 

[14] Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punkts (Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 82.panta otrās daļas “c” apakšpunkts, tagad – 
Līguma par Eiropas Savienību 102.panta otrās daļas “c” apakšpunkts) aizliedz 
nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar citu tirgus 
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dalībnieku, radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus. Norma 
aizliedz dominējošā stāvoklī esoša tirgus dalībnieka vienpusēji piemērotu 
diskrimināciju. Ar jēdzienu “tirgus dalībnieks” apzīmējami dominējošā 
stāvoklī esošā tirgus dalībnieka esošie piegādātāji vai pasūtītāji (noņēmēji). 
Pie darījuma noteikumiem pieder arī atlaides. Darījumos, kas nav ekvivalenti, 
var piemērot atšķirīgus noteikumus. Līdz ar to jautājumā par diskriminācijas 
aizlieguma pārkāpšanu būtisks priekšnoteikums vienmēr ir līdzvērtīgums, 
t.i., izpildījuma salīdzināmība. Atšķirīgi noteikumi ir pieļaujami, ja tam ir 
objektīvi, ar izpildi saistīti iemesli.

Izskatāmajā gadījumā tiesa ir pārbaudījusi, vai pieteicējas darījumi ir 
bijuši ekvivalenti (līdzvērtīgi). Tiesa konstatējusi, ka pieteicējas darījumi ar 
Valmieras TV, TV Dzintare un Rēzeknes TV ir līdzvērtīgi, jo sniegts viens un 
tas pats pakalpojums, bet tam piemērotas dažādas atlaides. Turklāt Valmieras 
TV un TV Dzintare pakalpojumi sniegti zem pašizmaksas, kura jākompensē 
citām raidorganizācijām. Konstatēts arī, ka darījumā ar TV3 piemērots 
paaugstinošs koeficients. 

Ja sniegts viens un tas pats pakalpojums, bet par atšķirīgu samaksu, 
tad nav pamatots pieteicējas arguments, ka tiesai jāvērtē tarifu un atlaižu 
ekonomiskais pamatojums. Atšķirības cenā var būt attaisnotas tikai ar paša 
pakalpojuma sniegšanas atšķirībām, t.i., ka darījumi nav ekvivalenti.

[15] Pazīme “radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus” 
norāda, ka ar nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos 
ir jābūt skartiem dominējošā stāvoklī esošā tirgus dalībnieka tirdzniecības 
partneriem (citiem tirgus dalībniekiem). Tas nozīmē, ka viņiem savstarpēji 
ir jāatrodas konkurējošās attiecībās. Vienlaikus ar konkurējošām attiecībām 
saprotamas jau vien tādas attiecības, kurās to dalībnieks saņem izdevīgumu 
no labvēlīgākiem noteikumiem, kas to pozicionē labāk nekā citu dalībnieku 
(sk. Eiropas Komisijas 1981.gada 29.oktobra lēmuma lietā Nr.81/1030/EEC 
48.pun ktu). Konkurences likuma 13.pants un dominējošā stāvokļa ļaun prā tī-
gas izmantošanas aizlieguma uzskaitījumi nav tulkojami tā, ka nepieciešams 
konstatēt faktiskas dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas sekas. 
Šeit jānorāda, ka dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana ir aizliegta 
kā nesaderīga ar Eiropas Savienības principiem. Tirgus dalībnieka darbība, 
kura izpaužas kā ļaunprātīga savas tirgus varas izmantošana, ietekmē 
kopējo tirgu un kavē harmoniskas, līdzsvarotas un noturīgas saimnieciskās 
darbības attīstību. Tādēļ no pārkāpuma konstatēšanas viedokļa ir pietiekami, 
ka dominējošo stāvokli baudošs tirgus dalībnieks izmanto savu stāvokli 
ar tādām metodēm, kuras tas brīvas konkurences apstākļos neizmantotu, 
un šāda izmantošana ir bijusi objektīvi piemērota tirgus ietekmēšanai un 
ekonomiskās sāncensības vājināšanai. Aizskārums atklājas tādējādi no paša 
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diskriminācijas fakta (sk. Eiropas Savienības Tiesas 1978.gada 14.februāra 
sprieduma lietā Nr.27/76 United Brands 227.-233.punktu).

[16] Pieteicēja norāda, ka tiesa nav piemērojusi Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 86.panta otrās daļas normu, jo konkurences noteikumu 
piemērošana pieteicējai ir pretrunā ar tās īpašo statusu Latvijā. Radio un 
televīzijas likuma 58.panta pirmā daļa paredz, ka pieteicēja saskaņā ar 
elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu attīstības nacionālo koncepciju 
nodrošina pilnībā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas nacionālās 
sabiedriskās apraides uzdevuma programmas izplatīšanu auditorijai visā 
valsts teritorijā, kā arī mērķauditorijai ārpus valsts robežām. Taču nav 
pamata uzskatīt, ka ar šo normu privāto raidorganizāciju signāla pārraide 
un programmu pārraide ir atļauta diskriminējoši attiecībā pret citiem 
dalībniekiem tirgū.

[17] Ar pārsūdzēto administratīvo aktu Konkurences padome uzlikusi 
pienākumu pieteicējai grozīt noslēgtos līgumus. Pieteicēja iebilst, ka tiesa 
nav ievērojusi, ka Konkurences padome pieprasa no pieteicējas neizpildāmas 
darbības: līgumu grozījumu izdarīšanu, saskaņošanu ar Konkurences padomi, 
jo otra līguma puse var tam nepiekrist. Tiesai bija jāpiemēro Administratīvā 
procesa likuma 74.pants un Civillikuma 1511.pants. Tāpat pieteicēja uzskata, 
ka Konkurences padome ir pārkāpusi savas kompetences robežas, jo likumā 
tai nav piešķirtas tiesības noteikt adresātam tieši izpildāmas darbības, kuras 
nav konkretizētas un kuru veida un termiņu ierobežojuma kritēriji nav 
skaidri un attaisnoti. 

Konkurences likuma 14.panta pirmā daļa noteic, ka dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma pārkāpuma gadījumā Konkurences 
padome pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma 
uzlikšanu un naudas soda piemērošanu. Tātad Konkurences padome ir 
tiesīga uzlikt tirgus dalībniekam tiesisku pienākumu. Šāda pienākuma satura 
konkretizācija ir atkarīga no lietas apstākļiem un pamatota ar lietderības un 
samērīguma apsvērumiem, kā arī vērsta uz dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas seku novēršanu un pārkāpuma pārtraukšanas veidu. Naudas 
sods vai tikai pārkāpuma konstatēšana nav pietiekami, lai novērstu traucēkļus 
brīvai konkurencei. Pieteicējas apsvērumi par grūtībām grozīt līgumus 
nepelna ievērību, jo tās ir pieteicējas likuma pārkāpuma sekas, kuras tai ir 
pašai arī pienākums novērst.

Izskatāmajā gadījumā tiesa ir pārbaudījusi pieteicējai uzliktos pienāku-
mus un nav konstatējusi to neskaidrību. Arī kasācijas sūdzībā nav norādīts 
uz kāda pienākuma izpildes neskaidrību. Vēl vairāk, tiesa ir konstatējusi, ka 
pieteicēja ir prasījusi Konkurences padomei izskaidrot tās administratīvo 
aktu un saņēmusi šādu skaidrojumu.
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[18] Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.862 “Kārtība, 
kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 
un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem” 14.punkts paredz, ka pie naudas soda 
aprēķināšanas, nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, ņem vērā pārkāpuma 
veidu, pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas un katra iesaistītā tirgus 
dalībnieka lomu pārkāpumā.

Pieteicēja uzskata, ka tiesa nav novērtējusi, kādā veidā un kam, kādā 
apmērā un tieši kādas sekas ir radītas. Tiesa nav pārbaudījusi, vai Konkurences 
padome ir noskaidrojusi sabiedrībai kopumā radīto kaitējumu. 

Senāts konstatē, ka tiesa ir novērtējusi pieteicējas pārkāpuma smagumu. 
Atbilstoši noteikumu 15.punktam dominējošā stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana ir smags pārkāpums. Tālāk tiesa ir pārbaudījusi, vai naudas 
soda apmērs aprēķināts pareizi. Tiesa atzinusi par pareizu Konkurences 
padomes lēmumā norādīto, ka sekas atstātas uz TV3, kurai piemērota 
paaugstināta maksa, kā arī citām raidorganizācijām, kurām bija jāsedz 
pieteicējai radītais ekonomiskais zaudējums atsevišķām raidorganizācijām 
piemēroto atlaižu dēļ.

[19] Citiem kasācijas sūdzības argumentiem nav nozīmes lietā, tādēļ tos 
Senāts sīkāk nepārbauda. 

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 25.marta 

spriedumu, bet valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centrs” kasācijas sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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Zemesgabala aprobežojuma – sarkano līniju – saturs; 
energoapgādes komersanta īpašās tiesības

1. Zemesgabalam var noteikt aprobežojumu – sarkanās līnijas, kuras 
norobežo to zemesgabala daļu, kura nepieciešama ielai un gar to izvietojamo 
inženierkomunikāciju būvniecībai. Taču sarkanās līnijas neparedz cita veida 
īpašuma aprobežojumus, kā vien pienākumu zemesgabala īpašniekam pašam 
atturēties no būvniecības (Aizsargjoslu likuma 1.panta 13.punkts).
2. Būvniecības likuma 3.panta otrā daļa, paredzot būvniecības ierobežojumu 
noteikšanas iespēju citos normatīvajos aktos, nepiešķir tiesības citai personai 
būvēt – tieši otrādi, šī norma paredz iespēju ierobežot būvniecību, un tā nav 
izņēmums no Būvniecības likuma 3.panta pirmās daļas (Būvniecības likuma 
3.panta otrā daļa).
3. Tikai energoapgādes komersantam ir piešķirtas īpašās tiesības izmantot 
jaunu energoapgādes objektu ierīkošanai svešu zemi. Uz citām personām 
attiecas Būvniecības likuma 3.panta pirmā daļa un 11.panta pirmā daļa, 
kas būvniecību uz svešas zemes pieļauj tikai tad, ja tā ir saskaņota ar zemes 
īpašnieku (Enerģētikas likuma 19.panta pirmā daļa). 
4. Ja energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās, 
energoapgādes komersantam ir pienākums nevis saskaņot ar zemes īpašnieku 
jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus (kas dotu iespēju 
zemes īpašniekam izvirzīt pamatotus iebildumus un prasības attiecībā uz 
objekta ierīkošanas nosacījumiem), bet tikai informēt zemes īpašnieku (kas 
ietver vienpusēju energoapgādes komersanta rīcību un nedod iespēju iebilst) 
(Enerģētikas likuma 19.panta 1.1daļa).

Rīgā 2011.gada 24.maijā  Lieta Nr.A42430505
SKA–47/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
kopsēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore     J.Briede,
senators     A.Guļāns,
senatore     V.Kakste,
senatore     D.Mita,
senatore     I.Skultāne,
senatore     R.Vīduša,
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piedaloties pieteicējas I.G. pārstāvjiem V.G. un S.L.,
atbildētājas Rīgas pilsētas pašvaldības pusē pieaicinātās iestādes Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvei Jeļenai Bogovai,
trešās personas valsts AS “Latvenergo” pārstāvei V.T.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc I.G. 

pieteikuma par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2005.gada 
20.septembra lēmuma Nr.1-DA-05-4815-ap atcelšanu, sakarā ar I.G. kasācijas 
sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 13.aprīļa spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējai I.G. pieder zemesgabals [adrese], Rīgā.
Rīgas pilsētas būvvalde 2005.gada 21.jūnijā izsniedza būvatļauju 

dzīvojamo māju gāzes apgādei un 2005.gada 15.jūnijā izsniedza būvatļauju 
dzīvojamo māju elektroapgādei. Būvatļaujas dod tiesības būvēt gāzes un 
elektroapgādes tīklus, kas paredzēti pieteicējas zemesgabalam blakus esošo 
zemesgabalu gāzes apgādei un elektroapgādei, un ievietot šos tīklus pieteicējai 
piederošajā zemesgabalā sarkano līniju robežās.

Pieteicēja būvatļauju izsniegšanu apstrīdēja, bet Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departaments ar 2005.gada 20.septembra lēmumu Nr.1-DA-05-
4815-ap atstāja būvvaldes lēmumus spēkā.

[2] Pieteicēja vērsās administratīvajā tiesā, prasot atcelt administratīvo 
aktu par būvatļauju izsniegšanu.

Lietā trešās personas statusā pieaicināta valsts AS “Latvenergo” un AS 
“Latvijas gāze”.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2008.gada 6.jūnija spriedumu 
pieteikumu noraidīja, pamatojoties uz tālāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Būvniecības likuma 3.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka zemesgabalu 
drīkst apbūvēt, ja tā apbūve ir saskaņota ar zemesgabala īpašnieku (ja apbūvi 
neveic zemes gabala īpašnieks). Taču no Būvniecības likuma 3.panta otrās 
daļas izriet, ka šim principam var būt arī izņēmumi, kas izriet no teritorijas 
plānojumā vai detālplānojumā noteiktā.

[3.2] Pieteicējas zemesgabala īpašuma tiesības ir aprobežotas ar valsts AS 
“Latvenergo” filiālei “Centrālie elektrotīkli” piederošiem elektrisko gaisvadu 
tīkliem un sarkano līniju. Ar Rīgas domes 1999.gada 15.jūnija saistošajiem 
noteikumiem Nr.31 “Par grozījumiem Rīgas domes 1995.gada 12.decembra 
lēmuma Nr.2819 “Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu 
un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināts 
detālplānojums, kurā ietverts arī pieteicējas īpašumā esošais zemesgabals. 
Pieteicējas īpašumā esošajam zemesgabalam ir noteikta sarkanā līnija, jo 
saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto sarkanās līnijas robežās 
nākotnē ir paredzēts izbūvēt ielu. 
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[3.3] Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 1.panta 13.punktam sarkanā līnija 
norobežo ielas (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo 
teritoriju. 

No Aizsargjoslu likuma 35.panta otrās daļas izriet, ka ar aizsargjoslu 
aizsargātā objekta īpašniekam ir tiesības bez zemes īpašnieka saskaņojuma 
veikt attiecīgā objekta ekspluatācijas darbus. Izskatāmajā gadījumā nebija 
nepieciešams lūgt saskaņojumu pieteicējai kā zemesgabala īpašniecei tādēļ, ka 
inženierkomunikāciju koridoru (tātad arī gāzes vada) izbūvei nepieciešamā 
teritorija jau bija noteikta saskaņā ar spēkā esošu ārējo normatīvo aktu – 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Apgrūtinājums ir ierakstīts 
zemesgrāmatā un līdz ar to pieteicējai tas ir bijis zināms kopš īpašuma tiesību 
nostiprināšanas brīža. Pamatojoties uz zemesgrāmatā ierakstīto īpašuma 
tiesību apgrūtinājumu, pieteicējai nemaz nav tiesību aizliegt sarkanās līnijas 
robežās izbūvēt inženierkomunikācijas.

[3.4] Aizsargjoslu likuma 33.panta otrā daļa noteic, ka, ierosinot tādu 
objektu būvniecību (ierīkošanu), kuriem citās šā likuma normās noteiktas 
aizsargjoslas, kā arī ierosinot šo objektu paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc 
tās aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, aizsargjoslas vai izmaiņas 
tajās saskaņo ar zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un vietējām 
pašvaldībām. Citētā tiesību norma attiecas uz tiem gadījumiem, kad ir 
jāizveido jauna aizsargjosla vai ir jāpaplašina jau esošās aizsargjoslas 
robežas. Uz minēto norāda tiesību normas nosaukums “Aizsargjoslu 
izveidošana”, kā arī tiesību normā ietvertā jēga, proti, jāsaskaņo ir nevis 
konkrēti būvniecības darbi kā tādi, bet gan aizsargjoslas vai izmaiņas 
tajās.

Tātad izskatāmajā gadījumā šī tiesību norma nebija jāpiemēro, jo 
pieteicējas zemesgabalā aizsargjosla – sarkanā līnija – jau bija noteikta, 
turklāt sarkanās līnijas robežu paplašināšana nebija nepieciešama.

[4] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicējas apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2010.gada 13.aprīļa spriedumu pieteikumu noraidīja, 
pievienojoties Administratīvās rajona tiesas spriedumā ietvertajai motivācijai. 
Papildus apgabaltiesa vērtēja pieteicējas iebildumus par pārkāpumiem 
saistošo noteikumu pieņemšanā, ar kuriem apstiprināts detālplānojums. 
Tiesa norādīja, ka saistošo noteikumu atbilstība augstāka juridiskā spēka 
tiesību normām ir pārbaudāma Satversmes tiesā, turklāt nav konstatējams, 
ka saistošie noteikumi neatbilstu kādām (pieteicējas neprecizētām) augstāka 
juridiskā spēka tiesību normām. Līdz ar to apgabaltiesa atzina, ka nav šķēršļu 
saistošo noteikumu piemērošanai. 

[5] Pieteicēja par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu ir iesniegusi 
kasācijas sūdzību, kurā, norādot tālāk minēto, lūdz spriedumu atcelt.
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[5.1] Tiesa nav piemērojusi Enerģētikas likuma 19.panta normas, 
kas paredz energoapgādes komersanta tiesības izmantot jebkuru zemi 
par vienreizēju samaksu tās īpašniekam un pienākumu par jauna objekta 
ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdināt īpašnieku pirms darbu 
uzsākšanas.

[5.2] Uz pieteicējas zemesgabala ir uzbūvēts arī gāzes vads un elektrotīkli, 
kas nemaz nepieder energoapgādes komersantiem Enerģētikas likuma 
izpratnē. Par šo faktu lietā pat nav strīda, bet tiesa to nav vērtējusi.

[5.3] Tiesa nepareizi interpretējusi Aizsargjoslu likuma 35.panta 
otro daļu. Norādot, ka ar aizsargjoslu aizsargātā objekta īpašniekam ir 
atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā energoapgādes objekta ekspluatācijai 
nepieciešamos darbus, tiesa nav izpratusi atšķirību no izskatāmā gadījuma, 
kad tiek ierīkoti jauni energoapgādes objekti. Nav iespējama aizsargjoslas 
pastāvēšana bez paša aizsargjoslas objekta. Lietā nav pierādījumu, ka pirms 
energoapgādes objektu izveidošanas jau būtu bijusi izveidota kāda to 
aizsargjosla. 

Zemesgabalā tiešām bija noteiktas sarkanās līnijas (lai gan šajā daļā 
tās nebija ierakstītas zemesgrāmatā), bet no Aizsargjoslu likuma 33.panta 
pirmās daļas un 34.panta izriet, ka likuma normas jāpiemēro attiecībā uz 
katru atsevišķu aizsargjoslu.

[5.4] Tiesa nav piemērojusi Aizsargjoslu likuma 33.panta otro daļu, 
kas paredz aizsargjoslu atzīmēšanu zemesgabalu plānos un ierakstīšanu 
zemesgrāmatā. Lai gan tiesa atsaucas uz sarkano līniju pastāvēšanu, sarkanās 
līnijas neizslēdz Aizsargjoslu likuma 33.panta otrās daļas piemērošanu.

[5.5] Tiesa nepareizi interpretējusi Būvniecības likuma 3.panta otro 
daļu, secinot, ka tā paredz izņēmumu no Būvniecības likuma 3.panta pirmās 
daļas noteikuma par nepieciešamību būvniecību saskaņot ar zemesgabala 
īpašnieku.

[5.6] Iepriekš norādītos tiesību normu pārkāpumus tiesa pieļāvusi, jo 
pārkāpusi tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu, tiesību normu 
interpretācijas un analoģijas noteikumus.

[6] Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments paskaidrojumos par 
kasācijas sūdzību pauž viedokli, ka tā ir nepamatota.

[7] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvji uzturēja kasācijas sūdzību. Atbildētājas 
pārstāve kasācijas sūdzību neatzina. Trešās personas valsts AS “Latvenergo” 
pārstāve kasācijas sūdzību uzskatīja par nepamatotu.

Motīvu daļa
[8] Lietā ir strīds par to, vai un ciktāl pastāv zemesgabala īpašnieka 

tiesības būvatļaujas izdošanas procesā iebilst pret energoapgādes komersanta 
objektu (gāzes vada un elektrības kabeļa) būvniecību zemesgabala daļā, ko 
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norobežo sarkanās līnijas, vai pastāv tiesības prasīt zemesgabala īpašnieka 
viedokļa ievērošanu šādā situācijā. 

[9] Vispārējo būvniecības kārtību regulē Būvniecības likums. Likuma 
3.panta pirmā daļa (šeit un turpmāk tiesību normas redakcijā, kas bija 
spēkā būvatļauju izdošanas brīdī, ja vien nav atrunāts citādi) paredz, ka 
zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un, noslēdzot līgumu, 
apbūve ir saskaņota ar zemesgabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemesgabala 
īpašnieks). Tātad atbilstoši šai normai zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja 
tā apbūve ne tikai atbilst teritorijas plānojumam, bet arī ir saskaņota ar 
zemesgabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemesgabala īpašnieks). Tāpat arī 
11.panta pirmā daļa noteic, ka zemesgabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita 
persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemesgabala īpašnieku. Tātad 
vispārējais princips ir, ka uz sveša zemesgabala apbūvi var veikt tikai ar 
zemesgabala īpašnieka piekrišanu, un tas atbilst civiltiesību principam, ka 
īpašniekam pieder pilnīgas varas tiesības pār lietu (Civillikuma 1036.pants, 
Latvijas Republikas Satversmes 105.pants).

[10] Kā redzams no tālāk analizētajām Aizsargjoslu likuma un 
Enerģētikas likuma normām, energoapgādes uzņēmumiem (atbilstoši šobrīd 
lietotajai terminoloģijai – komersantiem), ņemot vērā sabiedrības intereses 
saņemt energoapgādes pakalpojumus, ir piešķirtas īpašas tiesības izmantot 
svešu zemesgabalu objektu būvniecībai.

[11] Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 13.panta otrās daļas 1.punktam 
aizsargjoslas pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem nosaka teritoriju 
plānojumos un atzīmē zemesgabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai 
projektēta ielas robeža) un būvlaidi (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās 
līnijas līdz apbūvei). Aizsargjoslu likuma 1.panta 13.punkts definē, ka 
sarkanā līnija ir pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā 
līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju 
koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā 
izmantojamās teritorijas. 

No minētajām normām to kopsakarā redzams, ka zemesgabalam var 
noteikt aprobežojumu – sarkanās līnijas, kuras norobežo to zemesgabala 
daļu, kura nepieciešama ielai un gar to izvietojamo inženierkomunikāciju 
būv niecībai. Aprobežojuma saturs nosaka zemesgabala īpašniekam pienāku-
mu atturēties no šīs teritorijas apbūves tā iemesla dēļ, ka teritorija paredzēta 
konkrētu objektu būvniecībai sabiedrības interesēs. Pat ja iela vēl nav uzbūvēta, 
šī teritorija ir ieplānota un rezervēta ielai un arī inženierkomunikāciju 
būvniecībai. Minētās normas sasaucas gan vispārīgā līmenī ar Civillikuma 
1036.panta palīgteikumā ietverto atrunu un Latvijas Republikas Satversmes 
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105.panta trešo teikumu (abas normas paredz īpašuma tiesību ierobežošanas 
iespēju ar likumu), gan ar Būvniecības likuma 3.panta otro daļu, kura paredz, 
ka būvniecības ierobežojumus atsevišķos zemesgabalos reglamentē likumi, 
Ministru kabineta noteikumi, vietējās pašvaldības teritorijas plānojums 
un detālplānojums. Senāts tādējādi nepiekrīt apgabaltiesai, ka Būvniecības 
likuma 3.panta otrā daļa, paredzot būvniecības ierobežojumu noteikšanas 
iespēju citos normatīvajos aktos, piešķirtu tiesības citai personai būvēt – tieši 
otrādi, šī norma paredz iespēju ierobežot būvniecību, un tā nav izņēmums 
no 3.panta pirmās daļas. Šajā ziņā pieteicēja viedoklis ir pareizs.

Taču sarkanās līnijas neparedz cita veida īpašuma aprobežojumus, kā 
vien pienākumu zemesgabala īpašniekam pašam atturēties no būvniecības. 
Izdarot secinājumu, ka sarkanās līnijas, ja reiz tās nosaka ceļa un 
inženierkomunikāciju koridoru, piešķir arī pašas tiesības izbūvēt jaunus 
objektus – ceļus, gāzes vadus utt., varētu nonākt pie situācijas, ka zemesgabala 
īpašniekam īpašuma tiesības uz šo teritoriju būtībā vairs nav iespējams īstenot 
nekādā apjomā, jo tās ir faktiskā, turklāt neprecizētā, citu personu lietojumā. 
Tik plaša sarkano līniju noteikšanas seku izpratne var nonākt pretrunā 
Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam un novest pie faktiskas īpašuma 
atsavināšanas, nekompensējot īpašniekam zaudējumus. Atkarībā no tā, 
kāds objekts reāli tiek izveidots sarkano līniju robežās, tiesiskais regulējums 
var paredzēt atšķirīgas tiesiskās sekas, tostarp zemes atsavināšanu un tās 
īpašnieka tiesības saņemt kompensāciju atbilstoši likuma “Par nekustamā 
īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 
(šobrīd tā vietā – Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 
atsavināšanas likums).

[12] Enerģētikas likuma 19.panta pirmā daļa noteic, ka jaunu 
energoapgādes uzņēmumu (šobrīd lietotajā terminoloģijā – komersantu) 
objektu ierīkošanai energoapgādes uzņēmumam ir tiesības izmantot jebkuru 
zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu. 
Panta trešā daļa paredz, ka par jauna objekta ierīkošanu vai esoša objekta 
paplašināšanu energoapgādes uzņēmums brīdina nekustamā īpašuma 
īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. 

Kā secina Senāts, Enerģētikas likuma 19.panta pirmā un trešā daļa kā 
speciālais regulējums izslēdz Būvniecības likuma 3.panta pirmās daļas un 
11.panta pirmās daļas piemērošanu, ciktāl tās kā nosacījumu būvniecībai 
paredz zemesgabala īpašnieka piekrišanu (saskaņojumu). Īpašnieka iespēja 
aizliegt vai ar subjektīviem nosacījumiem ierobežot jaunu energoapgādes 
uzņēmumu būvniecību būtībā izslēgtu iespēju energoapgādes uzņēmumam 
atsaukties uz Enerģētikas likuma 19.panta pirmajā daļā paredzētajām īpašajām 
tiesībām izmantot svešu īpašumu, tātad normas ir savstarpēji izslēdzošas. 
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Enerģētikas likuma 19.panta pirmā un trešā daļa tādējādi ierobežo īpašnieka 
pilnīgas varas tiesības pār lietu – tiesības bez īpaša pamatojuma aizliegt citām 
personām jebkādu sava īpašuma izmantošanu.

[13] Taču, Senāta ieskatā, šāds vispārējs automātisks zemes īpašnieka 
tiesību ierobežojums par labu energoapgādes uzņēmumiem noteiktos 
apstākļos var novest pie Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā garantēto 
tiesību uz īpašumu aizskāruma. Tas var būt saistīts visupirms ar to, ka 
energoapgādes uzņēmums objektus uz īpašnieka zemes izvieto tikai sev 
izdevīgā veidā, nerēķinoties ar īpašuma aprobežojuma apmēru un sekām uz 
esošo īpašuma iekārtojumu.

[14] Būvatļauju izdošanas brīdī likumi neparedzēja sīkākus kritērijus 
attiecībā uz objektu izvietošanu un īpašnieka viedokļa noskaidrošanu par 
to, kāds izvietojums viņam mazāk traucētu un tātad mazāk ierobežotu viņa 
tiesības.

Senāta ieskatā, šobrīd spēkā esošais regulējums nodrošina augstāku 
īpašnieka tiesību aizsardzības pakāpi. Aizsargjoslu likuma 33.panta otrā daļa 
šobrīd spēkā esošajā redakcijā noteic, ka, ierosinot tādu objektu būvniecību 
(ierīkošanu), kuriem šā likuma citos uzskaitītajos pantos noteiktas 
aizsargjoslas, kā arī ierosinot šo objektu paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc 
tās aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, objekta īpašnieks vai valdītājs 
attiecīgā objekta būvniecību (ierīkošanu) saskaņo ar zemes īpašnieku vai 
tiesisko valdītāju vai – normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – informē 
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, uz kura nekustamo īpašumu attiecas 
aizsargjosla, kā arī vietējo pašvaldību par aizsargjoslu vai tās izmaiņām. 
Savukārt Enerģētikas likuma 19.panta 1.1 daļā noteikts, ka energoapgādes 
komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes 
objektu ierīkošanas nosacījumus. Saskaņošana nozīmē, ka zemes īpašniekam 
ir iespēja izvirzīt pamatotus iebildumus un prasības attiecībā uz objekta 
ierīkošanas nosacījumiem. Tā pati panta daļa arī paredz izņēmumu – iespēju 
saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu (tātad 
vienpusēju energoapgādes komersanta rīcību, kas nedod iespēju iebilst) 
gadījumā, kad zeme tiek izmantota jauna energoapgādes komersanta objekta 
ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā;

2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas 
robežās;

3) vietējā pašvaldība atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 
komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav 
iespējama bez šīs zemes izmantošanas;
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4) citos likumos noteiktajos gadījumos.
Šāda kārtība nodrošina, ka īpašnieks ir pasargāts pret nesamērīgu īpašuma 

tiesību ierobežošanu, jautājums tiek noteikts ar pašvaldības iesaistīšanos un 
tātad visu iesaistīto personu interešu apsvēršanu.

[15] Izskatāmajā gadījumā būvatļauju izsniegšanas laikā šāda, 
samērīgumu nodrošinoša, objektu ierīkošanas kārtība vēl nebija noteikta. 
Taču ir jāņem vērā, ka atbilstoši apgabaltiesas konstatētajiem apstākļiem 
pieteicēja zemesgabals bija jau aprobežots ar sarkanajām līnijām, kas bija 
noteiktas teritorijas plānojumā. Senāts konstatē, ka apgabaltiesa nepareizi 
atsaukusies uz zemesgrāmatas ierakstu par aprobežojumu – sarkanajām 
līnijām 845m2 platībā, kas noteiktas ar Rīgas domes 1995.gada 15.augusta 
lēmumu. Kā pamatoti iebilst pieteicējs, jauno energoapgādes objektu 
ierīkošana paredzēta citu sarkano līniju robežās citā zemesgabala daļā. 
Taču tās ir noteiktas ar ārēju normatīvo aktu – pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, ar kuriem apstiprināts attiecīgās teritorijas detālplānojums. 
Apgabaltiesa, pievienojoties rajona tiesas sprieduma motivācijai, ir 
atsaukusies arī uz šo teritorijas plānojumu. Tātad sarkanās līnijas ir noteiktas 
ar teritorijas plānojumu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33.panta pirmajai 
daļai.

[16] Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33.panta otrajai daļai (redakcijā, 
kas bija spēkā būvatļauju izdošanas brīdī) aizsargjoslu robežas jāatzīmē 
zemesgabalu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā šā likuma 60. un 62.pantā 
noteiktajā kārtībā. Savukārt 60. un 62.pants paredz, ka īpašuma tiesību 
aprobežojumi, ja aizsargjosla atrodas uz īpašumā esoša zemesgabala, 
ierakstāmi zemesgrāmatā likumā noteiktajā kārtībā un ka aizsargjoslu 
iezīmēšanu zemes īpašuma vai lietojuma plānos nodrošina Valsts zemes 
dienests par valsts budžeta līdzekļiem, un arī aizsargjoslu iezīmēšanu 
administratīvi teritoriālo vienību kartēs veic Valsts zemes dienests.

Sarkanās līnijas zemesgrāmatā nebija ierakstītas. Senāta ieskatā, tas tomēr 
nav pamats uzskatīt tās par spēkā neesošām. Noteicošais šajā gadījumā ir tas, 
ka tās noteiktas ar saistošajiem noteikumiem, tātad ārēju normatīvo aktu, ar 
kura saturu pieteicējai ikvienā brīdī ir iespējams iepazīties.

Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka pieteicējai bija iespēja kaut kādā 
veidā iebilst pret to, ka sarkano līniju robežās tiek ierīkoti energoapgādes 
objekti, kuriem tika izdotas būvatļaujas, kā arī būvvaldei nebija pienākuma 
kā nosacījumu būvatļaujas izsniegšanai izvirzīt pieteicējas piekrišanu 
(saskaņojumu).

[17] Senāts piekrīt pieteicējai attiecībā uz nepamatotu Aizsargjoslu 
likuma 35.panta otrās daļas piemērošanu apgabaltiesas spriedumā, ar to 
pamatojot tieši jauna objekta ierīkošanas iespēju bez zemesgabala īpašnieka 
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piekrišanas. Šī panta daļa paredz: ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā 
īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, 
remontam, renovācijai un rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to 
rakstveidā jābrīdina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas 
nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku 
likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā.

Jaunu objektu ierīkošana nav ekspluatācijai nepieciešams darbs objekta 
aizsargjoslā. Norma nepārprotami attiecas uz gadījumu, kad objekts jau 
pastāv un tam jau ir noteikta konkrētā objekta aizsargjosla, kurā tad ir 
pieļaujama ekspluatācijas darbu veikšana. Ierīkojot jaunu energoapgādes 
objektu, atbilstoši Aizsargjoslu likumam neizbēgami tiek noteikta arī 
jauna aizsargjosla – ne vairs sarkanā līnija (kas paredzēta objektu faktiskai 
ierīkošanai līdz ar atbilstošu zemesgabala īpašnieka būvniecības tiesību 
aprobežojumu), bet gan konkrēta objekta ekspluatācijas aizsargjosla atkarībā 
no objekta veida. 

Tāpat jāņem vērā, ka jaunizveidotā objekta no jauna noteiktā aizsargjosla 
var pārsniegt sarkano līniju robežas. Tā, piemēram, Aizsargjoslu likuma 
16.pants paredz dažādas platības aizsargjoslu noteikšanu dažāda veida 
elektrisko tīklu sastāvdaļām – elektrisko tīklu kabeļu līnijām, elektrisko 
tīklu sadales iekārtām utt. Turklāt jauna objekta ierīkošana un konkrētas 
aizsargjoslas noteikšana rada arī atšķirīgas tiesiskās sekas atkarībā no 
aizsargjoslas veida. Tā, piemēram, Aizsargjoslu likuma 45.panta pirmā daļa 
ietver 12 specifiskus aprobežojumus aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem. 
Zemesgabala īpašniekam ar šiem specifiskajiem ierobežojumiem ir jārēķinās 
tikai līdz ar konkrēta aizsargājamā objekta un tā aizsargjoslas izveidošanu. 
Turpretim, kā jau norādīts iepriekš, sarkano līniju esība nenosaka citus 
aprobežojumus, kā vien pienākumu atturēties no būvniecības sakarā ar šīs 
teritorijas esošu vai nākotnē paredzētu izmantošanu ceļam un līdztekus tam 
ierīkojamām inženierkomunikācijām.

[18] Taču Senāts nepiekrīt pieteicējai, ka jauno energoapgādes objektu 
aizsargjoslas noteikšanai bija jānotiek atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33.panta 
otrajai daļai vēl pirms energoapgādes objekta ierīkošanas, respektīvi, 
būvatļaujas izsniegšanas. 

Šāda prasība varētu būt adekvāta gadījumā, ja pašvaldība plāno kompleksu 
teritorijas apbūvi, tostarp no jauna nosakot konkrētu energoapgādes objektu 
izvietošanu. Tas var notikt, gan plānojot teritoriju vispārīgā pašvaldības 
līmenī ar pašvaldības teritorijas plānojumu, gan precīzāk plānojot konkrētas 
teritorijas izmantošanu ar detālplānojumu. Tas loģiski sasaucas arī ar 
prasību, ka ir jāizstrādā detālplānojums kompleksai teritorijas apbūvei, 
paredzot arī inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi (Ministru 
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kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 54.4.apakšpunkts, līdzīgi arī šobrīd spēkā 
esošo Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.2.apakšpunkts).

Izskatāmajā gadījumā objektu izvietojums būtībā bija jau noteikts līdz 
ar sarkano līniju noteikšanu detālplānojumā. Tātad objektu izvietojums 
vairs nav apspriežams, savukārt tas, ka līdz ar jaunu objektu ierīkošanu 
varētu tikt noteiktas aizsargjoslas, kuru platums pārsniedz sarkanās līnijas, 
jau neizbēgami izriet no tā, ka ir noteiktas sarkanās līnijas šo objektu 
izvietošanai.

Līdz ar to Aizsargjoslu likuma 33.panta otrā daļa šajā gadījumā nevar būt 
pamats apšaubīt būvatļaujas izsniegšanas tiesiskumu.

[19] Tādējādi vienīgais nosacījums, kas bija jāievēro energoapgādes 
komersantam, bija zemesgabala īpašnieka brīdināšana vismaz 30 dienas 
pirms būvdarbu uzsākšanas. Tā kā tā ir vienpusēja darbība un tieši saistīta 
ar būvdarbu uzsākšanu, nevis būvatļaujas izdošanu, tad tas nav nosacījums 
būvatļaujas izsniegšanai. Tātad būvdarbu uzsākšana bez brīdināšanas var 
novest pie iespējamas tāda kaitējuma atlīdzinājuma prasības, kurš nodarīts 
tieši nebrīdināšanas dēļ, bet nevar būt par pamatu būvatļaujas atcelšanai.

[20] Senāts konkrētajā gadījumā arī nesaskata, ka jau būvatļaujas 
izdošanas gaitā būtu jāatrisina jautājums par kompensācijas piešķiršanu 
par īpašuma tiesību aprobežojumu. Iespējamais prasījums par pienācīgu 
kompensāciju varētu tikt izskatīts kā civiltiesisks prasījums pret attiecīgo 
energoapgādes komersantu.

[21] Pieteicēja kasācijas sūdzībā norāda, ka tiesa nav ņēmusi vērā 
apstākli, ka uz pieteicējas zemes ir uzbūvēts gāzes vads un elektriskie tīkli, 
kas nepieder energoapgādes komersantiem Enerģētikas likuma izpratnē. 
Pieteicēja norāda, ka atbilstoši akceptētajam būvprojektam energoapgādes 
tīkli ir izbūvējami ne energoapgādes komersantam piekrītošajā tīkla daļā, bet 
arī pēc sadales punkta, tātad nepieder energoapgādes komersantiem, bet ar 
enerģiju apgādājamo nekustamo īpašumu īpašniekiem (Enerģētikas likuma 
18.pants). 

Šo argumentu Senāts uzskata par būtisku. Tikai energoapgādes 
komersantam ir piešķirtas īpašās tiesības izmantot jaunu energoapgādes 
objektu ierīkošanai svešu zemi. Uz citām personām attiecas Būvniecības 
likuma 3.panta pirmā daļa un 11.panta pirmā daļa, kas būvniecību uz svešas 
zemes pieļauj tikai tad, ja tā ir saskaņota ar zemes īpašnieku.

Apgabaltiesa šo apstākli nav noskaidrojusi un vērtējusi. Senāta kā kasācijas 
instances kompetencē nav lietas faktisko apstākļu noskaidrošana. Līdz ar to 
spriedums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apgabaltiesai.
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[22] Senāts arī vērš apgabaltiesas uzmanību, ka, lai arī būvatļaujas 
izsniegtas energoapgādes komersantiem, būvniecības ierosinātāji bija V.M. 
un I.R. (sk., piemēram, lietas I sējuma 250.lapu). Tātad viņiem pastāv tieša 
tiesiskā interese šajā lietā, kas būtu uzskatāms par pamatu viņu pieaicināšanai 
lietā trešo personu statusā.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 13.aprīļa spriedumu un 

nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Daudzdzīvokļu mājas jēdziens; mājas statuss;  
nedzīvojamās ēkas jēdziens

1. No likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 
1.punkta kopsakarā ar citām tiesību normām interpretācijas secināms, ka, 
lai kādu māju atzītu par daudzdzīvokļu māju minētā likuma izpratnē, tajā 
saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir jābūt vismaz vienam dzīvoklim, kā 
arī vēl vismaz vienam dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai neapdzīvojamai 
telpai. Nav pamata uzskatīt, ka ar daudzdzīvokļu māju minētā likuma izpratnē 
domāta dzīvojamā māja, kurā obligāti ir vismaz divi dzīvokļi (likuma “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 1.punkts). 
2. Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pamatā 
reglamentē (tostarp garantē) tieši īrnieku tiesības privatizēt savus īrētos 
dzīvokļus. Tomēr, ņemot vērā, ka dzīvojamās mājās ir arī telpas, kuras netiek 
izmantotas dzīvošanai, bet nav arī funkcionāli saistītas ar dzīvojamām telpām, 
likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo telpu privatizāciju” reglamentē arī 
šo telpu privatizāciju, apzīmējot tās kā neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka 
darbnīcas (likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
2.pants). 
3. No likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 
1.punkta izriet, ka, lai konstatētu, vai kāda māja ir atzīstama par daudzdzīvokļu 
māju minētā likuma izpratnē, būtisks ir arī mājas statuss, proti, tai ir jābūt 
dzīvojamai māja. Pēc administratīvā procesa sakarā ar nedzīvojamo telpu 
privatizāciju mājā uzsākšanas mainot mājas statusu un attiecīgi iesniedzot 
zemesgrāmatā dokumentus par mājas statusa maiņu, iestāde nevar izbeigt 
tās tiesības, kuras piešķir likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” (likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
1.panta 1.punkts). 
4. Nedzīvojamās ēkas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” izpratnē ir specifiska rakstura ēkas, kas paredzētas noteiktu 
publisku funkciju veikšanai. Apstāklis, ka ēkā līdztekus dzīvoklim ir arī 
neapdzīvojamās telpas, kas var tikt izmantotas, piemēram, kā tirdzniecības 
telpas, nenozīmē, ka šāda ēka tādēļ vien atzīstama par nedzīvojamo ēku 
(likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 74.pants, 
Satversmes tiesas judikatūra).
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Rīgā 2011.gada 24.janvārī  Lieta Nr.A42432505
SKA–49/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senators      N.Salenieks,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicējas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rendas 

Uplejas” pārstāvim L.B., 
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rendas Uplejas” 
pieteikumu par Rendas pagasta padomes 2005.gada 24.augusta lēmuma 
(sēdes protokols Nr.12) 2.punkta un 2005.gada 30.jūnija lēmuma (sēdes 
protokols Nr.9, 21.&) 1.1.punkta atzīšanu par prettiesisku un labvēlīga 
administratīvā akta izdošanu, sakarā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Rendas Uplejas” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.
gada 14.maija spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Rendas pagasta padome ar 2005.gada 30.jūnija lēmuma (sēdes 

protokols Nr.9, 21.&) “Par Rendas pašvaldības īpašumu atsavināšanu” 
1.1.punktu nolēma atsavināt nekustamo īpašumu [adrese], kas sastāv no 
ēkas un zemes gabala 137,1m2 platībā, kadastra Nr.6280 007 0367, veicot 
atklātu izsoli ar augšupejošu soli, un ar 2005.gada 24.augusta lēmuma (sēdes 
protokols Nr.12) 2.punktu apstiprināja Rendas pagasta padomes pašvaldības 
nekustamā īpašuma [adrese] izsoles noteikumus.

[2] SIA “Rendas Uplejas” vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona 
tiesā par abu iepriekš minēto Rendas pagasta padomes lēmumu atcelšanu.

Administratīvā rajona tiesa ar 2007.gada 28.augusta spriedumu noraidīja 
pieteikumu daļā par Rendas pagasta padomes 2005.gada 24.augusta lēmuma 
atcelšanu un izbeidza tiesvedību pieteikuma daļā par Rendas pagasta 
padomes 2005.gada 30.jūnija lēmuma atcelšanu.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicējas apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2008.gada 21.oktobra lēmumu atcēla Administratīvās rajona 
tiesas 2007.gada 28.augusta spriedumu un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai 
pirmās instances tiesai.

[4] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 24.marta spriedumu 
apmierināja pieteikumu.
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[5] Izskatījusi lietu sakarā ar Rendas pagasta padomes apelācijas sūdzību 
un pieteicējas pretapelācijas sūdzību, Administratīvā apgabaltiesa ar 2010.
gada 14.maija spriedumu noraidīja pieteikumu. Spriedums citstarp pamatots 
ar tālāk norādītajiem argumentiem. 

[5.1] Lietā izšķirams jautājums, vai nekustamais īpašums [adrese], kurā 
atrodas pieteicējai iznomātās telpas, ir privatizācijas objekts likuma “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē.

[5.2] Tā kā ēka [adrese] atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, 
privatizācijas objekts šajā gadījumā saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 7.pantā noteikto varētu būt viendzīvokļa māja 
vai tās domājamā daļa vai daudzdzīvokļu māja kopā ar pašvaldības īpašumā 
esošo zemes gabalu. 

No likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
1. un 18.panta izriet, ka, lai neapdzīvojamo telpu nomnieks varētu īstenot 
privatizācijas tiesības, iznomātajai neapdzīvojamai telpai ir jāatrodas 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, savukārt daudzdzīvokļu māja ir dzīvojamā 
māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens 
dzīvoklis, tātad vismaz divi dzīvokļi. 

[5.3] No Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās iestādes 
2004.gada 21.septembra vērtēšanas protokola izriet, ka ēka [adrese] nodota 
ekspluatācijā 1940.gadā, tās nosaukums norādīts – dzīvojamā ēka (veikals), 
kopējā platība 137,1m2. Rendas pagasta padomes 1999.gada 6.septembra 
izziņā Nr.185-1/14 norādīts, ka šo ēku kā bijušo frizētavu Kuldīgas rajona 
sadzīves pakalpojumu kombināts nodeva Rendas pagasta padomei. 

Sākotnēji ēka [adrese] reģistrēta zemesgrāmatā kā dzīvojamā māja, bet 
pēc ēkā esošā dzīvokļa statusa maiņas ēka [adrese] reģistrēta zemesgrāmatā 
kā nedzīvojamā ēka. 

Lietā nav strīda, ka ēkā savulaik esošais dzīvoklis nav nedz izīrēts, nedz 
privatizēts. Ēkā [adrese] ir bijis viens dzīvoklis, kurš ticis izmantots frizētavu 
apkalpojošās darbinieces izmitināšanai.

Faktu, ka ēkā [adrese] ir bijis viens dzīvoklis, apstiprina arī 2003.gada 
būves tehniskās inventarizācijas lieta. Inventarizācijas lietā norādīts, ka būvē 
ir viens dzīvoklis ar kopējo platību 62,8m2 un nedzīvojamās telpas ar kopējo 
platību 74,3m2. Arī no ēkas [adrese] 1995.gada inventarizācijas lietas izriet, 
ka ēkā ir viens dzīvoklis (dzīvoklis Nr.1) un veikala telpas.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto, secināms, ka ēka [adrese] ne pirms, ne 
pēc likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” spēkā 
stāšanās dienas (1995.gada 25.jūlija) nav bijusi daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja, jo tajā bija tikai viens dzīvoklis. Līdz ar to atzīstams, ka pieteicēja nevar 
īstenot iznomāto telpu privatizācijas tiesības šajā ēkā atbilstoši likumam “Par 
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valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, jo tās iznomātās telpas 
neatrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.

[5.4] Ēka [adrese] nav arī viendzīvokļa māja likuma “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē, jo bez dzīvokļa tajā 
atradās arī veikala telpas (1995.gada inventarizācijas lieta) jeb tirdzniecības 
telpa un divas terases (2003.gada inventarizācijas lieta).

[5.5] Ar jēdzienu “nedzīvojamā ēka” likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 74.panta izpratnē ir saprotama specifiska 
rakstura ēka, kura vispār nav paredzēta dzīvošanai, bet kurā ārkārtējas 
nepieciešamības dēļ šo nedzīvojamo telpu apkalpojošo darbinieku 
izmitināšanai ir izveidoti atsevišķi dzīvokļi, tādējādi šādu dzīvokļu 
privatizācija notiek saskaņā ar speciāliem likumiem vai nenotiek vispār.

No lietas materiāliem izriet, ka ēka [adrese] ir bijusi nedzīvojamā 
ēka – sākotnēji frizētava, vēlāk – veikals, tātad publiska ēka, kas 
paredzēta pakalpojumu sniegšanai. Līdz ar to kā nedzīvojamā ēka tā nav 
privatizējama saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju”.

[5.6] Secinājumu, ka ēka [adrese] ir bijusi nedzīvojamā ēka, nevar ietekmēt 
ieraksts 1995.gada inventarizācijas lietā – celtnes nosaukums: dzīvojamā 
ēka, un 2003.gada inventarizācijas lietā norādītais būves lietošanas veids – 
viena dzīvokļa māja, jo vienīgā augstāka juridiska spēka tiesību norma, kas 
noteic, kas ir dzīvojamā māja privatizācijas procesā, ir likuma “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 1. un 14.punkts. Tā kā 
minētā likuma izpratnē ēka [adrese] ir nedzīvojamā ēka, tā nav nododama 
privatizācijai saskaņā ar šo likumu. 

[5.7] Ievērojot iepriekš konstatēto, ka ēka [adrese] nav privatizējama 
likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā 
kārtībā, atbildētāja bija tiesīga pašvaldības īpašuma objektu – nekustamo 
īpašumu [adrese], atsavināt, veicot atklātu izsoli, un apstiprināt šā īpašuma 
izsoles noteikumus. 

[6] Par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 14.maija spriedumu 
pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību. Tā citstarp pamatota ar tālāk 
norādītajiem argumentiem.

[6.1] Tiesa ir nepareizi interpretējusi likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 1.punktu. No minētās normas 
izriet, ka daudzdzīvokļu māja ir dzīvojamā māja, kurā atrodas vairāk nekā 
viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa jebkurā 
kombinācijā. Līdz ar to minētās normas izpratnē daudzdzīvokļu māja ir arī 
māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir viens dzīvoklis un viena 
neapdzīvojamā telpa. Ja minētās normas izpratnē ar daudzdzīvokļu māju 
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būtu saprotama dzīvojamā māja, kurā ir vairāk nekā viens dzīvoklis, tātad 
vismaz divi dzīvokļi, tad minētajā tiesību normā aiz vārdiem “vairāk nekā 
viens dzīvoklis” sekotu saiklis “un”.

[6.2] Tiesa nav piemērojusi Administratīvā procesa likuma 161.panta 
pirmo daļu, jo atzinusi par pierādījumiem iestādes paskaidrojumus, ka 
dzīvojamā telpa nekustamajā īpašumā [adrese] esot izveidojusies tāpēc, ka 
tā bijusi frizētava un friziere tur arī dzīvojusi, lai gan lietas materiālos nav 
neviena cita pierādījuma, kas apstiprinātu minētos paskaidrojumus. Tādējādi 
lietā nav pierādījumu, ka nekustamo īpašumu [adrese] kā bijušo frizētavu 
Kuldīgas rajona sadzīves pakalpojumu kombināts nodeva Rendas pagasta 
padomei un ka tur ir dzīvojusi friziere. Šāds procesuālo tiesību normu 
pārkāpums ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas, proti, pie nepareiza 
tiesas secinājuma, ka ēka [adrese] ir bijusi nedzīvojamā ēka – sākotnēji 
frizētava, vēlāk veikals, tātad publiska ēka, kas paredzēta pakalpojumu 
sniegšanai, kā rezultātā tā nav privatizējama saskaņā ar likumu “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. 

[7] Par pieteicējas kasācijas sūdzību iestāde iesniedza paskaidrojumus, 
neatzīstot minēto kasācijas sūdzību un lūdzot tiesu to noraidīt.

[8] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību, 
pamatojoties uz tajā norādītajiem argumentiem. 

Iestādes pārstāvis uz tiesas sēdi nebija ieradies. Senāts, pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 342.pantu, atzina, ka lietu ir iespējams izskatīt 
bez iestādes pārstāvja klātbūtnes.

Motīvu daļa
[9] Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

74.panta pirmā daļa noteic, ka visas valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas, 
kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nodotas ekspluatācijā, nododamas 
privatizācijai, izņemot šajā likumā minētos gadījumus.

Lietā ir izšķirams jautājums, vai nekustamais īpašums [adrese] atzīstams 
par privatizācijas objektu likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” izpratnē. No atbildes uz minēto jautājumu ir atkarīgs, vai 
pārsūdzētie lēmumi atzīstami par prettiesiskiem un vai ir pamatots pieteicējas 
prasījums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

[10] Senāts atzīst, ka apgabaltiesa pamatoti norādījusi, ka, tā kā ēka 
nekustamajā īpašumā [adrese] atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, 
saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
7.pantā noteikto privatizācijas objekts konkrētajā gadījumā var būt 
viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa vai daudzdzīvokļu māja kopā ar 
pašvaldības īpašumā esošu zemes gabalu. 
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Senāts pievienojas apgabaltiesai, ka ēka nekustamajā īpašumā [adrese] 
nav atzīstama par viendzīvokļa māju minētā likuma izpratnē, jo, kā to 
konstatējusi apgabaltiesa, bez dzīvokļa minētajā ēkā atrodas arī tirdzniecības 
jeb veikala telpas. Savukārt atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 14.punktam viendzīvokļa māja 
ir dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir viens 
dzīvoklis, un tai funkcionāli piederīgās palīgēkas.

Vienlaikus, Senāta ieskatā, apgabaltiesa ir nepareizi interpretējusi 
minētā likuma 1.panta 1.punktā minēto jēdzienu “daudzdzīvokļu māja” un 
74.pantā minēto jēdzienu “nedzīvojamā ēka”, tādējādi nonākot pie kļūdaina 
sprieduma.

[11] Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
1.panta 1.punkts noteic, ka daudzdzīvokļu māja ir dzīvojamā māja, kurā 
saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, 
mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa, un mājai funkcionāli 
piederīgās palīgēkas un būves. 

Apgabaltiesa ir secinājusi, ka no minētās normas izriet, ka, lai dzīvojamo 
māju atzītu par daudzdzīvokļu māju, tajā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu 
ir jābūt vairāk nekā vienam dzīvoklim, tātad vismaz diviem dzīvokļiem. Ņemot 
vērā tālāk norādītos argumentus, Senāts minētajam secinājumam nepiekrīt.

[12] Noskaidrojot minētās normas jēgu no valodnieciskā viedokļa, 
var secināt, ka, lai dzīvojamo māju atzītu par daudzdzīvokļu māju minētā 
likuma izpratnē, tajā ir jābūt vismaz diviem no šiem objektiem – dzīvoklis, 
mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa. Turklāt atbilstoši minētās 
normas formulējumam nav obligāti, ka ir vismaz divi viena veida objekti, 
piemēram, divi dzīvokļi.

Minētais secinājums izriet no likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 1.panta 1.punkta konstrukcijas, kurā aiz vārdiem 
“vairāk nekā viens” seko uzskaitījums “dzīvoklis, mākslinieka darbnīca 
vai neapdzīvojamā telpa”. Saiklis “vai” norāda, ka “vairāk nekā viens” var 
būt jebkurš no minētajā uzskaitījumā norādītajiem objektiem, nevis tikai 
dzīvoklis, kā to kļūdaini atzinusi apgabaltiesa.

[13] Savukārt, noskaidrojot likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 1.panta 1.punkta jēgu saistībā ar citām tiesību normām, 
konkrēti šā paša panta 2.punktu (dzīvokļa definīcija), 8.punktu (mākslinieka 
darbnīcas definīcija) un 9.punktu (neapdzīvojamās telpas definīcija), var 
secināt, ka, lai kādu māju atzītu par daudzdzīvokļu māju minētā likuma 
izpratnē, tajā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir jābūt vismaz vienam 
dzīvoklim, kā arī vēl vismaz vienam dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai 
neapdzīvojamai telpai. 
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Minētā likuma 1.panta 8.punkts, kurā definēta mākslinieka darbnīca, 
citstarp noteic, ka mākslinieka darbnīca ir daudzdzīvokļu mājā esoša 
neapdzīvojamā telpa vai telpu komplekss, kas kā mākslinieka darbnīca ir 
iezīmēta mājas inventarizācijas plānā un nav funkcionāli saistīta ar kādu 
no mājā esošajiem dzīvokļiem. Tādējādi no šīs definīcijas izriet, ka līdz 
ar mākslinieka darbnīcu daudzdzīvokļu mājā jāatrodas arī dzīvoklim. 
Savukārt minētā likuma 1.panta 9.punkts, kurā definētas neapdzīvojamā 
telpa, citstarp noteic, ka neapdzīvojamā telpa ir daudzdzīvokļu mājā esoša 
telpa vai telpu komplekss, kas kā neapdzīvojamā telpa ir iezīmēta mājas 
inventarizācijas plānā un nav funkcionāli saistīta ar kādu no mājā esošajiem 
dzīvokļiem vai mākslinieku darbnīcām. Tādējādi no šīs definīcijas izriet, 
ka līdz ar neapdzīvojamo telpu daudzdzīvokļu mājā jāatrodas arī dzīvoklim 
vai mākslinieka darbnīcai. Taču, ņemot vērā iepriekš minēto, ka papildus 
mākslinieka darbnīcai daudzdzīvokļu mājā jāatrodas arī dzīvoklim, 
secināms, ka, lai kādu māju atzītu par daudzdzīvokļu māju likuma “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē, tajā bez 
neapdzīvojamām telpām vai mākslinieka darbnīcas ir jābūt arī dzīvoklim.

Minētie secinājumi atbilst arī Dzīvokļa īpašuma likumā (līdz 2010.gada 
31.decembrim – likumā “Par dzīvokļa īpašumu”) ietvertajam tiesiskajam 
regulējumam. Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta otrajai daļai 
dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas 
kopīpašuma domājamās daļas. Savukārt atbilstoši minētā likuma 3.panta 
pirmajai daļai atsevišķais īpašums ir dzīvojamā mājā esoša būvnieciski 
norobežota un funkcionāli nošķirta telpa vai telpu grupa, kura kā dzīvoklis, 
neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca iezīmēta būves kadastrālās 
uzmērīšanas lietā. Tādējādi ar dzīvokļa īpašumu šā likuma izpratnē citstarp 
tiek saprasts gan dzīvoklis, gan neapdzīvojamā telpa, gan mākslinieka 
darbnīca, nevis tikai dzīvoklis.

Ņemot vērā minēto, no likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 1.panta 1.punkta kopsakarā ar citām tiesību normām 
interpretācijas secināms, ka, lai kādu māju atzītu par daudzdzīvokļu māju 
minētā likuma izpratnē, tajā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir jābūt 
vismaz vienam dzīvoklim, kā arī vēl vismaz vienam dzīvoklim, mākslinieka 
darbnīcai vai neapdzīvojamai telpai. Nav pamata uzskatīt, ka ar daudzdzīvokļu 
māju minētā likuma izpratnē domāta dzīvojamā māja, kurā obligāti ir vismaz 
divi dzīvokļi.

[14] Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” 2.pantam šis likums nosaka valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizācijas kārtību, un tā mērķis ir attīstīt nekustamā īpašuma tirgu 
un veicināt dzīvojamo māju sakopšanu, aizsargājot iedzīvotāju intereses.
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Minētais likums pamatā reglamentē (tostarp garantē) tieši īrnieku 
tiesības privatizēt savus īrētos dzīvokļus. Tomēr, ņemot vērā, ka dzīvojamās 
mājās ir arī telpas, kuras netiek izmantotas dzīvošanai, bet nav arī funkcionāli 
saistītas ar dzīvojamām telpām, likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
telpu privatizāciju” reglamentē arī šo telpu privatizāciju, apzīmējot tās kā 
neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas.

Ņemot vērā šā sprieduma iepriekšējos punktos norādīto, kā arī minēto 
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” mērķi, nav 
racionāla pamata atzīt, ka privatizācijai būtu nododamas tikai tādas ēkas, 
kurās papildus neapdzīvojamām telpām obligāti ir divi dzīvokļi.

Minētajā likumā ir paredzētas divas dzīvojamo māju kategorijas – 
viendzīvokļa māja un daudzdzīvokļu māja. Šāda dalījuma pamatā ir no 
privatizējamā objekta veida izrietošas īpatnības, kas katrā gadījumā ietekmē 
privatizācijas procesu, proti, pirmajā gadījumā vispārīgi visu ēku kā vienu 
objektu privatizē viena persona, turpretim otrajā gadījumā privatizācijas 
process notiek uz vairāk kā vienu īpašuma objektu. Šāds dalījums nav 
paredzēts, lai kādu ēku kategoriju, kurā ir dzīvojamās telpas, principā 
izslēgtu no privatizācijas tikai tādēļ, ka, sagadoties apstākļiem, līdz ar vienu 
dzīvokli tajā atrodas nevis vēl viens dzīvoklis, bet nedzīvojamās telpas. 
Izņēmuma gadījums, kad visas ēkas funkcija prasa to neprivatizēt, pat ja 
tajā ir dzīvojamās telpas, ir citas normas – minētā likuma 74.panta astotās 
daļas – priekšmets.

[15] No likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
1.panta 1.punkta izriet, ka, lai konstatētu, vai kāda māja ir atzīstama par 
daudzdzīvokļu māju minētā likuma izpratnē, papildus iepriekšējā punktā 
norādītajam būtisks ir arī mājas statuss, proti, tai ir jābūt dzīvojamai 
mājai. 

Apgabaltiesa spriedumā konstatējusi, ka ar Kuldīgas zemesgrāmatu 
nodaļas tiesneses 2005.gada 1.jūnija lēmumu (ieraksts Nr.1.2.) uz 
zemesgabala esošā ēka reģistrēta zemesgrāmatā kā dzīvojamā māja, savukārt 
ar Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2009.gada 22.jūlija lēmumu 
ieraksts Nr.1.2. grozīts un izteikts šādā redakcijā: “Uz zemes gabala atrodas 
nedzīvojamā ēka.”

[16] Senāta ieskatā, apstāklis, ka ar zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2009.
gada 22.jūlija lēmumu zemesgrāmatā mainīts ēkas statuss, nevar ietekmēt 
pieteicējas tiesības uz nomāto nedzīvojamo telpu privatizāciju. Lai gan at bil-
stoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam zemesgrāmatas ir visiem pieejamas un 
to ierakstiem ir publiska ticamība, tomēr šajā gadījumā pieteicējas tiesības 
uz nomāto nedzīvojamo telpu privatizāciju ir vērtējamas kopsakarā ar tiem 
tiesiskajiem apstākļiem, kādos pieteicēja konkrētās nedzīvojamās telpas 
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lietoja, proti, vai nodibinātās tiesiskās attiecības pieteicējai radīja tiesības, kas 
noteiktas likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
(sal. Senāta 2009.gada 21.maija sprieduma lietā Nr.SKA-187/2009 10.punktu). 
Pēc administratīvā procesa sakarā ar nedzīvojamo telpu privatizāciju mājā 
uzsākšanas mainot mājas statusu un attiecīgi iesniedzot zemesgrāmatā 
dokumentus par mājas statusa maiņu, iestāde nevarēja izbeigt tās pieteicējas 
tiesības, kuras pieteicējai piešķir likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju”.

Attiecībā uz mājas statusu vērā ņemams ir arī Satversmes tiesas 2002.
gada 11.novembra spriedumā lietā Nr.2002-10-04 norādītais: “Ēkas 
tehniskās inventarizācijas lietā tiek norādīts nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis jeb celtnes tips, proti, ēkas galvenais lietošanas veids, taču šis 
ieraksts neizslēdz arī pārējos lietošanas veidus. Turklāt jāņem vērā, kādiem 
mērķiem namīpašuma tiesiskais valdītājs var noteikt ēkas statusu: ēkas 
galvenais lietošanas veids tehniskās inventarizācijas lietā un kadastrā 
tiek ierakstīts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un kadastrālās 
vērtēšanas vajadzībām. Tādējādi nekustamā īpašuma statusa noteikšana 
jeb ēkas klasificēšana, ko veicis ēkas tiesiskais valdītājs, nevar radīt tādas 
juridiskas sekas, kas saskaņā ar Privatizācijas likumu [domāts likums “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”] ietekmē vai aptur ēkas 
privatizācijas procesu. [..]

Tādējādi termins “ēkas statuss” ir saprotams divējādi. Pirmkārt, kā ēkas 
tiesiskā valdītāja noteiktais galvenais ēkas lietošanas veids, kas paredzēts 
ieraksta izdarīšanai ēkas tehniskās inventarizācijas lietā un nekustamo 
īpašumu valsts kadastrā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un 
kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Otrkārt, kā ēkas statuss, kas noteikts 
atbilstoši Privatizācijas likuma [domāts likums “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju”] normām un mērķim, proti, par privatizācijas 
objektu tiek atzīta ikviena valstij piederoša daudzdzīvokļu māja, kurā saskaņā 
ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens dzīvoklis.” (sk. minētā 
Satversmes tiesas sprieduma secinājumu daļas 1.punktu).

[17] Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka saskaņā ar būves 2003.gada 
inventarizācijas lietu ēkā ir viens dzīvoklis un nedzīvojamās telpas, turklāt 
arī no 1995.gada inventarizācijas lietas izriet, ka ēkā ir viens dzīvoklis un 
veikala telpas.

Līdz ar to, ņemot vērā šā sprieduma iepriekšējos punktos secināto, ka, lai 
kādu māju atzītu par daudzdzīvokļu māju likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” izpratnē, tajā saskaņā ar mājas inventarizācijas 
plānu ir jābūt vismaz vienam dzīvoklim, kā arī vēl vismaz vienam dzīvoklim, 
mākslinieka darbnīcai vai neapdzīvojamai telpai, minētā māja ir atzīstama 
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par daudzdzīvokļu māju likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” izpratnē.

[18] Kā jau iepriekš norādīts, nav pamatots arī apgabaltiesas secinājums, 
ka ēka nekustamajā īpašumā [adrese] ir atzīstama par nedzīvojamo ēku likuma 
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 74.panta izpratnē 
un līdz ar to nav privatizējama saskaņā ar minēto likumu. Ar nedzīvojamo 
ēku minētā likuma 74.panta astotās daļas izpratnē saprotamas tādas ēkas kā 
skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas.

Satversmes tiesa jau pieminētajā 2002.gada 11.novembra spriedumā 
lietā Nr.2002-10-04 ir atzinusi: “Ar terminu “neapdzīvojama ēka” [..] 
Privatizācijas likuma [domāts likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju”] izpratnē saprotamas specifiska rakstura ēkas, kuras 
nav paredzētas dzīvošanai, bet kurās ir izveidoti atsevišķi dzīvokļi. 
Neapdzīvojamas ēkas, ko likumdevējs saskaņā ar šo likumu ir vēlējies izslēgt 
no privatizācijas, – skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas – ir publiskas ēkas, 
kas paredzētas, piemēram, izglītības iegūšanai vai pakalpojumu sniegšanai.” 
(sk. minētā Satversmes tiesas sprieduma secinājumu daļas 4.punktu).

No minētā izriet, ka nedzīvojamās ēkas minētā likuma izpratnē 
ir specifiska rakstura ēkas, kas paredzētas noteiktu publisku funkciju 
veikšanai. Apstāklis, ka ēkā līdztekus dzīvoklim ir arī neapdzīvojamās 
telpas, kas var tikt izmantotas, piemēram, kā tirdzniecības telpas, 
nenozīmē, ka šāda ēka tādēļ vien atzīstama par nedzīvojamo ēku. Pretējā 
gadījumā, tā kā neapdzīvojamās telpas nereti tiek izmantotas, piemēram, 
komercdarbības veikšanai, neapdzīvojamās telpas vispār nevarētu tikt 
privatizētas saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju”.

[19] Ņemot vērā iepriekš minēto, apgabaltiesas spriedums ir atceļams un 
lieta nododama jaunai izskatīšanai apgabaltiesai. 

[20] Senāts arī vērš apgabaltiesas uzmanību, ka, atkārtoti izskatot šo lietu, 
apgabaltiesai citstarp jāizvērtē, vai konkrētajā gadījumā pieteicēja ir ievērojusi 
likumā paredzētos noteikumus attiecībā uz privatizācijas ierosinājuma 
iesniegšanu, kā arī vai ir izpildīti likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 18.panta otrās daļas priekšnoteikumi. Atbilstoši 
minētajai normai neapdzīvojamās telpas nomnieks var privatizēt iznomāto 
neapdzīvojamo telpu, ja:

1) privatizācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir spēkā likumā noteiktajā 
kārtībā noslēgts attiecīgās neapdzīvojamās telpas nomas līgums;

2) privatizācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī pilnībā samaksāta 
neapdzīvojamās telpas nomas maksa un maksa par komunālajiem 
pakalpojumiem;
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3) pienācīgi izpildītas citas neapdzīvojamās telpas nomas līgumā 
paredzētās saistības;

4) samaksāti nodokļi.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 14.maija spriedumu un 

nodot lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Tiesas tiesību uzdot izdot jaunu nelabvēlīgu 
administratīvo aktu izmantošanas priekšnoteikumi; 
noilguma termiņš administratīvā akta pārsūdzēšanas 
un jauna administratīvā akta izdošanas gadījumā; 
lēmuma par soda naudas uzlikšanu atcelšana daļā

1. Administratīvā procesa likuma 253.panta sestā daļa atļauj tiesai, apmierinot 
pieteikumu par administratīvā akta atcelšanu, uzdot iestādei izdot jaunu, arī 
nelabvēlīgu administratīvo aktu. Šī norma ir piemērojama tikai gadījumā, 
ja faktiskie apstākļi ir tādi, ka situācija nevar iztikt bez attiecīga tiesiskā 
regulējuma – nelabvēlīga administratīvā akta (Administratīvā procesa likuma 
253.panta sestā daļa). 
2. Tiesai uzdodot iestādei izdot jaunu administratīvo aktu, tiek turpināts tas 
pats process, kas iestādē tika uzsākts, ierosinot sākotnējā lēmuma procesu. 
Proti, ja lēmuma pieņemšanai noteikts noilguma termiņš, tajā netiek ieskaitīts 
administratīvā akta kontroles (apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas) periods 
(Administratīvā procesa likuma 253.panta sestā daļa).
3. Administratīvā akta atcelšana daļā ir iespējama, ja administratīvais akts 
satur vairākas daļas. Administratīvais akts, ar kuru uzlikta soda nauda par 
vienu pārkāpumu, nesatur vairākas daļas, tādējādi šādu administratīvo aktu 
tiesa nevar atcelt daļā (Administratīvā procesa likuma 253.panta pirmā 
daļa).

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā  Lieta Nr.A43004509
SKA–65/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā:
kopsēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste,
senatore      D.Mita,
senatore      I.Skultāne,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicējam A.T. un
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Finanšu un 

kapitāla tirgus komisijas pārstāvei Ievai Kocēnai,
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atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 
pamatojoties uz A.T. pieteikumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
2009.gada 8.maija lēmuma Nr.59 atcelšanu, sakarā ar A.T. un Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas kasācijas sūdzībām par Administratīvās apgabaltiesas 
2010.gada 31.maija spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja A.T. kontrolētā SIA “Veterinārās farmācijas centrs 

“EIROFARM”” 2009.gada 6.janvārī iegādājās 200 179 akciju sabiedrības 
“Latvijas Zoovetapgāde” akcijas un palielināja savu līdzdalības īpatsvaru 
AS “Latvijas Zoovetapgāde” pamatkapitālā virs 50 procentiem. 2009.
gada 3.martā pieteicēja kontrolētā SIA “Veterinārās farmācijas centrs 
“EIROFARM”” atsavināja 200 179 AS “Latvijas Zoovetapgāde” akcijas un 
samazināja savu līdzdalību AS “Latvijas Zoovetapgāde” pamatkapitālā zem 
50 procentiem. Taču pieteicējs šos faktus nepaziņoja Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijai un laikā no 2009.gada 6.janvāra līdz 3.martam neizteica 
citiem AS “Latvijas Zoovetapgāde” akcionāriem adresētu akciju atpirkšanas 
piedāvājumu.

[2] Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ar 2009.
gada 8.maija lēmumu Nr.59 pieteicējam uzlika soda naudu Ls 6000 apmērā 
par Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.panta pirmās daļas, 66.panta 
pirmās daļas 1.punkta un 70.panta pirmās un otrās daļas pārkāpumiem.

[3] Pieteicējs iesniedza pieteikumu par administratīvā akta atcelšanu.
[4] Ar Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 31.maija spriedumu 

pieteikums apmierināts daļēji, atceļot ar lēmumu uzliktās soda naudas 
daļu Ls 3000 apmērā. Tiesas spriedums pamatots ar tālāk norādītajiem 
argumentiem.

[4.1] Tas, ka par akciju iegūšanu un atsavināšanu Komisijai un akciju 
sabiedrībai paziņojusi SIA “Veterinārās farmācijas centrs “EIROFARM””, 
neatbrīvo pieteicēju kā personu, kas iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības 
tādā daudzumā, ka tās sasniedz vai pārsniedz 50 procentus no akciju 
sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, no likumā noteiktā pienākuma 
paziņot par to komisijai un sabiedrībai. Līdz ar to pieteicējs pieļāvis Finanšu 
instrumentu tirgus likuma 61.panta pirmās daļas pārkāpumu.

[4.2] Pieteicējs neapstrīd, ka, palielinot savu līdzdalību līdz 67,85 
procentiem, nav izteicis pārējiem akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem 
piederošās akcijas. Pieteicējs norāda, ka viņam nav bijis naudas līdzekļu. 
Tātad pieteicējs pieļāvis Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta pirmās 
daļas 1.punkta pārkāpumu. Akciju atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanas 
iemeslam – naudas līdzekļu trūkumam – nav nozīmes.
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[4.3] Nav nozīmes arī argumentiem, ka SIA “Veterinārās farmācijas 
centrs “EIROFARM”” iegādājās AS “Latvijas Zoovetapgāde” 200 179 akcijas, 
lai glābtu pēdējo no bankrota, un akciju sabiedrībai tika paziņots par 
nodomu šīs akcijas atsavināt trešajām personām, kas arī tika izdarīts 2009.
gada 3.martā, ka pieteicējs nav izmantojis savas vairākuma balsstiesības laikā 
no 2009.gada 6.janvāra līdz 3.martam un ka akciju sabiedrības akcionāriem 
nav iebildumu pret pieteicēja darījumiem ar sabiedrības akcijām un nav 
zaudējumu šo darījumu rezultātā. Minētie apstākļi neatbrīvo pieteicēju 
kā regulētā finanšu instrumentu tirgus dalībnieku no pienākuma ievērot 
likuma prasības. Turklāt, kā redzams no AS “Latvijas Zoovetapgāde” 
akcionāru 2009.gada 30.aprīļa sapulces protokola, sapulcē piedalījās tikai 
63,47 procenti akciju īpašnieku. Līdz ar to mazākuma akcionāri varēja 
nezināt par pieteicēja darījumiem un likumā paredzēto iespēju atsavināt 
savas akcijas pieteicējam.

[4.4] Finanšu instrumentu tirgus likuma 148.panta trešā daļa paredz, 
ka komisijai ir tiesības personai, kas nav izpildījusi tai uzlikto pienākumu 
un nav noteiktā kārtībā ziņojusi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu vai 
zaudēšanu akciju sabiedrībā, izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu 
līdz 10 000 latiem. Šā panta ceturtā daļa noteic: ja persona, kurai ir 
pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, to noteiktajā 
kārtībā neizdara, komisijai ir tiesības izteikt personai brīdinājumu vai 
uzlikt soda naudu līdz 10 000 latiem. Komisija pieteicējam uzlikusi soda 
naudu 6000 latu apmērā. Pieteicējs norāda, ka komisija nav izvērtējusi 
administratīvā akta lietderīgumu, pieteicēja rīcību mīkstinošus apstākļus 
un piemērotās soda naudas samērīgumu. Tiesa šos argumentus atzīst par 
nepamatotiem, jo lēmumā ir ietverti gan lietderības apsvērumi, gan vērtēts 
soda sankciju samērīgums. Tomēr, tiesas ieskatā, pieteicējam uzliktā soda 
nauda konkrētajā gadījumā, kad likums paredz gan brīdinājumu, gan soda 
naudu amplitūdā no viena līdz 10 000 latiem, ir nepamatoti augsta. Ar 
komisijas 2005.gada lēmumu, uz ko lēmumā atsaucas Komisija, norādot, 
ka pieteicējs jau atkārtoti pieļāvis pārkāpumu – obligātā akciju atpirkšanas 
piedāvājuma neizteikšanu –, pieteicējam nekādas sankcijas nav piemērotas, 
tikai konstatēts, ka viņš ir pārkāpis likumu. Minētais pārkāpums atšķiras no 
konkrētajā lietā konstatētā, līdz ar to nevar uzskatīt, ka pārkāpums pieļauts 
atkārtoti. Tomēr nav pamata pieteicēju atbrīvot no soda vispār vai noteikt 
minimālu soda naudas apmēru. Taču, ņemot vērā, ka pieteicēja līdzdalība 
67,85 procentu apmērā pastāvēja tikai nepilnus divus mēnešus, ka pieteicējs 
balsstiesības šajā laikā nav izmantojis, uzliktās soda naudas apmērs ir 
samazināms uz pusi – līdz Ls 3000. Šāds sods atbilst izdarītā pārkāpuma 
raksturam, ir taisnīgs un samērīgs.
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[5] Pieteicējs iesniedzis kasācijas sūdzību sprieduma daļā, kurā soda 
nauda atstāta spēkā. Pieteicējs uzskata, ka uzliktā soda nauda neatbilst 
samērīguma principam. Ņemot vērā, ka pieteicēja līdzdalība AS “Latvijas 
Zoovetapgāde” pamatkapitālā palielinājās nevis pieteicēja, bet juridiskās 
personas – SIA “Veterinārās farmācijas centrs “EIROFARM” – veikta 
darījuma rezultātā, neesot samērīgi uzlikt sodu pieteicējam kā fiziskai 
personai.

[6] Komisija iesniegusi kasācijas sūdzību sprieduma daļā, kurā 
soda nauda atcelta. Kasācijas sūdzība pamatota ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[6.1] Apgabaltiesa nepamatoti secinājusi, ka Komisijas 2005.gada 
lēmums nevar būt par pamatu soda naudas noteikšanai. Lai gan 2005.
gada pārkāpums ir noticis atšķirīgos apstākļos, tomēr tā rezultātā pieteicēja 
tiesiskais pienākums un pārkāpuma sekas ir vienādas – pieteicējam bija 
iestājies pienākums izteikt pārējiem akciju sabiedrības akcionāriem akciju 
atpirkšanas piedāvājumu. Savukārt šāda piedāvājuma neizteikšanas rezultātā 
tika aizskartas mazākuma akcionāru intereses.

Sankcijas Komisija 2005.gadā nenoteica, jo tolaik spēkā esošā 
Finanšu instrumentu tirgus likuma redakcija neparedzēja Komisijai šādu 
kompetenci.

[6.2] Apstākli, ka pieteicēja līdzdalība 67,85 procentu apmērā pastāvēja 
tikai divus mēnešus, apgabaltiesa nepamatoti uzskatīja par atbildību 
mīkstinošu apstākli. Divi mēneši bija pietiekami ilgs laiks, lai pieteicējs varētu 
pieņemt lēmumus, kuri būtu pretēji pārējo akcionāru interesēm.

[6.3] Apstākli, ka pieteicējs šajā laikā nav izmantojis balsstiesības, 
apgabaltiesa nepamatoti uzskatījusi par atbildību mīkstinošu apstākli. 
Lietā nav apliecinājumu par apstākļiem, kuru dēļ pieteicējs balsstiesības 
neizmantoja.

[6.4] Tiesa nav devusi vērtējumu apstāklim, ka pieteicējs nesadarbojās 
ar Komisiju.

[6.5] Apgabaltiesa nav ievērojusi tiesiskās paļāvības principu un nav 
ņēmusi vērā Komisijas administratīvajā aktā un rakstveida paskaidrojumos 
ietverto norādi par iestādes praksi līdzīgās situācijās.

[6.6] Tiesa nav izvērtējusi Komisijas administratīvajā aktā pausto 
norādi, ka pārkāpuma smagumu veido tieši akciju atpirkšanas piedāvājuma 
neizteikšana.

[6.7] Ņemot vērā minēto, secināms, ka Administratīvā apgabaltiesa nav 
ievērojusi Administratīvā procesa likuma 103.panta otrajā daļā noteikto 
tiesas pienākumu objektīvi noskaidrot lietas apstākļus un dot tiem juridisku 
vērtējumu.
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Pretēji Administratīvā procesa likuma 251.panta piektās daļas prasībām 
tiesa sprieduma motīvu daļā nav norādījusi visus lietas apstākļus un iestādes 
argumentus, kurus nav ņēmusi vērā, vērtējot soda naudas samērīgumu.

[6.8] Senāts ar 2010.gada 17.jūnija rīcības sēdes lēmumu lietā 
Nr.SKA-456/2010 ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību par spriedumu, ar 
kuru līdzīgos apstākļos atzīta par pareizu soda naudas piemērošana Ls 5000 
apmērā.

[7] Tiesas sēdē pieteicējs un Komisijas pārstāve uzturēja kasācijas 
sūdzības.

Motīvu daļa
[8] Senāta ieskatā, šajā lietā neatkarīgi no kasācijas sūdzībās ietvertajiem 

argumentiem ir jāatbild uz jautājumu, vai tiesa varēja grozīt uzlikto soda 
naudu, tas ir, vai tiesa varēja pieņemt lēmumu par atbilstošāko sodu.

[9] Konkrētajā lietā pieteikums ir par iestādes lēmuma atcelšanu.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 253.panta pirmajai daļai, ja 

pieteikumu par administratīvā akta atcelšanu tiesa atzīst par pamatotu, tā 
administratīvo aktu atceļ pilnībā vai daļā. Atbilstoši šā panta trešajai daļai 
likumā paredzētajos gadījumos tiesa var grozīt administratīvo aktu un noteikt 
konkrētu tā saturu. Atbilstoši šā panta sestajai daļai, ja nepieciešams, tiesa 
uzdod iestādei atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu administratīvo 
aktu. 

Minētajās normās iestrādāts princips, ka tiesa pārbauda izpildvaras 
darbību tiesiskumu, taču iestādes vietā pieņem lēmumu (nosaka 
administratīvā akta saturu) tikai tad, ja tiesību normās šāda kompetence ir 
expressis verbis (tiešā tekstā) paredzēta. Šādu gadījumu, kad tiesību normas 
ļauj izlemt iestādes vietā, ir ļoti maz. Vienlaikus tiesa var secināt, ka bez atceltā 
administratīvā akta tiek apdraudētas būtiskas sabiedrības intereses, tomēr arī 
tad tiesa nevar pieņemt lēmumu iestādes vietā, bet gan uzdot iestādei atceltā 
administratīvā akta vietā izdot jaunu administratīvo aktu, ievērojot tiesas 
norādītos faktiskos vai tiesiskos apsvērumus.

[10] Konkrētajā lietā tiesa ir nevis pilnībā atcēlusi Komisijas lēmumu par 
soda naudas uzlikšanu Ls 6000 apmērā, bet gan samazinājusi soda apmēru uz 
pusi. Atbilstoši Administratīvā procesa likumam soda naudas samazināšana 
uzskatāma par administratīvā akta grozīšanu. Tātad faktiski tiesa ir izdarījusi 
faktiskos un tiesiskos apsvērumus un pieņēmusi lēmumu par atbilstošāko 
soda apmēru.

Tādējādi pārbaudāms, vai tiesa nav pārkāpusi Administratīvā procesa 
likuma 253.pantā ietvertās tiesību normas.

[11] Vispirms pārbaudāms, vai šajā gadījumā uzskatāms, ka lēmums ir 
atcelts daļā.
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Administratīvā akta atcelšana daļā parasti ir iespējama, ja adminis tra tī-
vais akts satur vairākas daļas. Piemēram, lēmuma pamatdaļā ietverta atļauja 
kādām darbībām, bet otrā daļā ietverts nosacījums; vienā daļā noteikts 
nodokļu pamatparāds, otrā – soda nauda.

Senāts praksē ir akceptējis arī atsevišķu summu sadalīšanu un atcelšanu 
daļā. Piemēram, ja nodoklis ir aprēķināts par vairākiem darījumiem, bet, 
tiesas ieskatā, par kādu no darījumiem tas nav maksājams, tiesa var atdalīt 
summu, kas būtu maksājama par šo darījumu, un atcelt aprēķināto nodokli 
daļā par šo summu.

Konkrētajā lietā lēmumu par Komisijas uzlikto soda naudu nav iespējams 
sadalīt daļās, tāpēc tiesa pārsūdzēto lēmumu nevarēja atcelt daļā.

[12] Kā jau minēts, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 253.panta 
trešajai daļai tiesa var grozīt administratīvo aktu un noteikt konkrētu tā 
saturu, ja tas ir paredzēts likumā.

Ne no Finanšu instrumentu tirgus likuma, ne no Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas likuma neizriet šāda tiesas kompetence.

Tā kā tiesa ir grozījusi pārsūdzēto lēmumu un noteikusi tā saturu, tiesa 
ir pārkāpusi savu kompetenci. Šā iemesla dēļ tiesas spriedums ir atceļams.

[13] Skatot lietu no jauna, tiesai ir jāvērtē, vai iestāde ir pareizi izdarījusi 
lietderības apsvērumus, jo īpaši, vai ir ievērotas procesuālās garantijas un 
nav pārkāpts samērīguma princips (ja adresātam uzliktais ierobežojums ir 
nesamērīgs – lielāks kā iegūtais labums). Ja tiesa konstatē būtiskus procesuālos 
pārkāpumus vai to, ka sods ir nesamērīgs, tas ir atceļams. Ja tiesa nekonstatē 
pārkāpumus vai tie ir nebūtiski, sods atstājams spēkā.

[14] Vienlaikus Senāts vērš uzmanību uz Administratīvā procesa 
likuma 253.panta sesto daļu, kas atļauj tiesai, apmierinot pieteikumu par 
administratīvā akta atcelšanu, uzdot iestādei izdot jaunu, arī nelabvēlīgu 
administratīvo aktu. To var darīt tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Kā Senāts 
norādījis citā spriedumā iepriekš, šī norma ir piemērojama tikai gadījumā, 
ja faktiskie apstākļi ir tādi, ka situācija nevar iztikt bez attiecīga tiesiskā 
regulējuma – nelabvēlīga administratīvā akta (sk. Senāta 2007.gada 24.aprīļa 
spriedumu lietā SKA-183/2007 12.punktu, 2007.gada 14.jūnija sprieduma 
lietā SKA-241/07 9.punktu). Līdz šim savā praksē Senāts nav konstatējis, 
ka sods būtu nepieciešams. Tomēr tas neliedz tiesai, izvērtējot, kāds 
apdraudējums varētu rasties, ja personas par attiecīgu pārkāpumu netiktu 
sodītas, nonākt pie secinājuma, ka sods ir nepieciešams. Tādā gadījumā 
tiesa var uzdot iestādei atceltā soda vietā izdot jaunu administratīvo aktu 
par personas sodīšanu, ievērojot tiesas norādītos faktiskos un (vai) tiesiskos 
apsvērumus. No administratīvā procesa viedokļa uzskatāms, ka ar to tiek 
turpināts tas pats process, kas iestādē tika uzsākts, ierosinot sākotnējā 
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lēmuma procesu. Proti, ja lēmuma pieņemšanai noteikts noilguma 
termiņš, tajā netiek ieskaitīts administratīvā akta kontroles (apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas) periods. 

[15] Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus un to, ka apgabaltiesas 
spriedums ir atceļams, Senāta ieskatā, nav nepieciešams analizēt kasācijas 
sūdzībās norādītos argumentus.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 31.maija spriedumu un 

nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Ceļa kā publiskas lietas lietošanas tiesības

1. Pašvaldības ielai, kuru bez īpašas atļaujas var izmantot neierobežota 
sabiedrības daļa, ir publiskas lietas statuss (tiesību doktrīna). 
2. Publisku lietu var izmantot tikai tiesību normās noteiktā veidā un apjomā, 
kā arī visām personām jābūt vienlīdzīgām tiesībām izmantot publisku lietu 
(tiesību doktrīna).
3. Personai nav subjektīvo tiesību prasīt un publisko tiesību persona atsevišķām 
personām bez leģitīma mērķa nevar piešķirt plašākas sabiedriskās izmantošanas 
tiesības, kādas ir paredzētas pārējām personām (tiesību doktrīna). 
4. Transportlīdzekli atzīst par ilgstoši atstātu uz ceļa, ja tas novietots stāvēšanai 
uz ceļa, netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma 
uzlīme uz transportlīdzekļa un transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā 
apskate. Brīdinājuma uzlīmes mērķis ir noteikt laiku, pēc kura iestāde varēs 
pārvietot piespiedu kārtā transportlīdzekli, ja tas netiks izmantots, uz speciālu 
stāvvietu. Tādēļ nav nozīmes apstāklim, ka transportlīdzekļa īpašnieks 
brīdinājuma uzlīmi ir noņēmis. Ja brīdinājuma uzlīme transportlīdzeklim bija 
uzlikta un īpašnieks transportlīdzekli 15 dienu laikā nav sācis izmantot, tad 
iestāde var pārvietot šo transportlīdzekli uz speciālu stāvvietu (Ministru kabineta 
2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.767 “Noteikumi par transportlīdzekļa 
piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz 
ceļa” 20.3.apakšpunkts).
5. Ja transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate, tas var piedalīties 
ceļu satiksmē tikai ar mērķi iziet tehnisko apskati, visos pārējos gadījumos 
dalība ceļu satiksmē ar to ir aizliegta. Līdz ar to apstāklis, ka transportlīdzeklim 
nav veikta valsts tehniskā apskate, liecina par to, ka tas netiek izmantots 
(Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.767 “Noteikumi par 
transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par 
ilgstoši atstātu uz ceļa” 20.3.apakšpunkts).

Rīgā 2011.gada 17.oktobrī  Lieta Nr.A42460808
SKA–106/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
kopsēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
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senatore      V.Kakste,
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicējam M.G. un
atbildētājas Rīgas pilsētas pašvaldības pusē pieaicinātās iestādes Rīgas 

pašvaldības policijas pārstāvim Ilgvaram Bitānam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz M.G. pieteikumu par Rīgas pašvaldības policijas Ceļu 
policijas nodaļas priekšnieka 2007.gada 20.decembra lēmuma Nr.D57/10-
6/2547 atcelšanu, sakarā ar Rīgas pašvaldības policijas kasācijas sūdzību par 
Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 29.jūnija spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas inspektors 2007.

gada 27.septembrī plkst.10.45 noformēja brīdinājumu par to, ka pieteicējam 
M.G. piederošais transportlīdzeklis ir novietots stāvēšanai uz ceļa un ilgstoši 
netiek izmantots. Brīdinājumā norādīts, ka minētais transportlīdzeklis 
tiks atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa un pārvietots uz speciālu stāvvietu, ja 
transportlīdzeklis netiks izmantots un brīdinājuma uzlīme netiks noņemta 
līdz 2007.gada 11.oktobra plkst.10.45. Brīdinājuma uzlīme tika piestiprināta 
pie transportlīdzekļa.

2007.gada 28.septembrī Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļa 
nosūtījusi pieteicējam vēstuli, kurā informēja par brīdinājuma izteikšanu.

Tajā pašā dienā pieteicējs noņēma brīdinājuma uzlīmi.
2007.gada 22.novembrī Rīgas pašvaldības policijas inspektors sastādīja 

lēmumu, ar kuru pieteicēja transportlīdzeklis atzīts par ilgstoši atstātu uz 
ceļa, un uz šā lēmuma pamata pārvietots uz speciālo stāvvietu. 

Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas priekšnieks ar 2007.
gada 20.decembra lēmumu Nr.D57/10-6/2547 sākotnējo lēmumu atstāja 
negrozītu.

[2] Pieteicējs minēto lēmumu pārsūdzēja tiesā.
[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 8.septembra spriedumu 

pieteikumu noraidīja. 
[4] Izskatot lietu sakarā ar pieteicēja apelācijas sūdzību, Administratīvā 

apgabaltiesa ar 2010.gada 29.jūnija spriedumu pieteikumu apmierināja. 
Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.

[4.1] Lietā nav strīda par lietas faktiskajiem apstākļiem, proti, ka pieteicēja 
transportlīdzeklis bija novietots stāvēšanai uz ceļa Ceļu satiksmes likuma 
1.panta 3.punkta izpratnē (kas noteic, ka ceļš ir jebkura satiksmei izbūvēta 
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teritorija), ka transportlīdzeklim nebija veikta valsts tehniskā apskate un ka 
pieteicējs noņēma brīdinājuma uzlīmi.

[4.2] Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu 
Nr.767 “Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un 
transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” (turpmāk – noteikumi 
Nr.767) 20.3.apakšpunkts paredz, ka transportlīdzekli atzīst par ilgstoši 
atstātu uz ceļa, ja tas citastarp netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, 
ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa. Proti, gramatiski 
interpretējot iepriekš norādīto normu, secināms, ka brīdinājuma uzlīmes 
nenoņemšana apliecina, ka transportlīdzeklis netiek izmantots, savukārt 
uzlīmes noņemšana norāda, ka transportlīdzeklis tiek izmantots.

Noteikumu Nr.767 anotācijā paskaidrots, ka transportlīdzekļu piespiedu 
evakuācija ir nepieciešama, lai uzlabotu satiksmes drošību, kā arī nodrošinātu 
transportlīdzekļu vienmērīgu kustību, ko nevar noorganizēt, ja ceļi tiek 
nepamatoti nobloķēti ar transportlīdzekļiem, kas stāv neatļautās vietās. 
Anotācijas sadaļā “Ietekme uz vidi” norādīts, ka projektā ir noteikta kārtība, 
kādā transportlīdzekli, kas ilgstoši atstāts uz ceļa, varēs piespiedu kārtā 
pārvietot uz speciālu stāvvietu, tādējādi atbrīvojot ceļus no tautā sauktajiem 
“vrakiem”, kas noteikti neatstāj pozitīvu ietekmi uz vidi.

Tādējādi noteikumu Nr.767 20.3.apakšpunkts attiecas uz tādiem 
transportlīdzekļiem, kas netiek izmantoti un par kuriem to īpašnieki 
nerūpējas, ko apliecina brīdinājuma uzlīmes nenoņemšana.

[4.3] Nav pamatots iestādes arguments, ka brīdinājuma uzlīmes 
noņemšana pati par sevi neatbrīvo transportlīdzekļa īpašnieku no 
transportlīdzekļa reālas izmantošanas pienākuma.

Ir iespējama situācija, kad transportlīdzeklim nav veikta valsts 
tehniskā apskate kādu bojājumu dēļ un transportlīdzekļa īpašnieks 
vēlas pats to remontēt, līdz ar to laiks detaļu iegādei un transportlīdzekļa 
remontam neapšaubāmi var pārsniegt 15 diennaktis. Šādos gadījumos veikt 
transportlīdzekļa evakuāciju nav samērīgi.

[4.4] Tā kā pārsūdzētais lēmums atzīstams par prettiesisku, Rīgas 
pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļai uzliekams pienākums novērst 
pārsūdzētā lēmuma izpildes sekas – nogādāt pieteicēja transportlīdzekli 
atpakaļ.

[5] Par minēto spriedumu iestāde iesniedza kasācijas sūdzību. Sūdzībā 
norādīts, ka tiesa nepareizi iztulkojusi noteikumu Nr.767 20.3.apakšpunktu. 
No tā izriet, ka brīdinājuma uzlīmes esībai uz transportlīdzekļa ir piešķirts 
vienīgi pierādījuma raksturs, bet uzlīmes neesība pati par sevi nav uzskatāma 
par vienu no pamatiem, lai transportlīdzekli neatzītu par ilgstoši atstātu uz 
ceļa.
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Pēc brīdinājuma uzlīmes piestiprināšanas pie transportlīdzekļa 
pieteicēja pienākums bija noņemt šo uzlīmi līdz 2007.gada 11.oktobrim un 
izmantot transportlīdzekli ceļu satiksmē. Brīdinājuma uzlīmes noņemšana 
pati par sevi neatbrīvo transportlīdzekļa īpašnieku no transportlīdzekļa 
reālas izmantošanas pienākuma, vēl jo īpaši, ja brīdinājuma uzlīme tiek 
piestiprināta transportlīdzekļiem, kuri acīmredzami netiek izmantoti vai ir 
bojāti.

[6] Tiesas sēdē iestādes pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību. Pieteicējs 
kasācijas sūdzību neatzina.

Motīvu daļa
[7] Lietā ir izšķirams jautājums, pastāvot kādiem kritērijiem, iestādei ir 

tiesības atzīt transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa (noteikumu Nr.767 
20.3.apakšpunkta interpretācija). Noteikumi Nr.767 ir izdoti saskaņā ar 
Ceļu satiksmes likuma 43.3panta pirmās daļas 7.punktu un ceturto daļu. 
Ceļu satiksmes likuma 1.panta 3.punkts noteic, ka ceļš ir jebkura satiksmei 
izbūvēta teritorija, tostarp arī iela. 

I
[8] Likuma “Par autoceļiem” 1.panta otrā daļa noteic, ka pilsētu ielas ir 

attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā un to uzturēšanas un lietošanas kārtību 
nosaka šīs iestādes. Savukārt šā likuma 2.panta ceturtā daļa noteic, ka iela 
ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā. 
Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums, 
tostarp ceļi, ielas, laukumi, parki, izmantojams attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. Tādējādi pašvaldības 
ielai, kuru bez īpašas atļaujas var izmantot neierobežota sabiedrības daļa, 
ir publiskas lietas statuss (sal. Paine J.F. Vācijas vispārīgās administratīvās 
tiesības (ceturtais pārstrādātais izdevums). Vācijas administratīvā procesa 
likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 415.lpp.). Līdz ar to jautājums, 
vai personai ir tiesības ilgstoši glabāt savu transportlīdzekli uz ielas (ceļa), 
kas nav transportlīdzekļa ilgstošai stāvēšanai paredzēta speciāla stāvvieta, 
ir aplūkojams tieši kontekstā ar tiesībām izmantot publisku lietu.

[9] Publiskas lietas izmantošanā ir jāievēro zināmi principi. Proti, 
publisku lietu var izmantot tikai tiesību normās noteiktā veidā un apjomā, kā 
arī visām personām jābūt vienlīdzīgām tiesībām izmantot publisku lietu. Kā 
atzīts juridiskajā literatūrā, personai nav subjektīvo tiesību prasīt un publisko 
tiesību persona atsevišķām personām bez leģitīma mērķa nevar piešķirt 
plašākas sabiedriskās izmantošanas tiesības, kādas ir paredzētas pārējām 
personām (sk. Rimša A. Personas subjektīvās publiskās tiesības uz publisko 
lietu izmantošanu (II) ar atsauci uz: Godfrin P., Degoffe M. Droit Administratif 
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des Biens. Domaine, travaux, expropriation. 8e édition. Paris: Dalloz, 2007, p. 
109-114. Jurista Vārds, 2009. 13.oktobris, Nr.41(584)).

[10] Kā jau minēts, likuma “Par autoceļiem” 2.panta ceturtā daļa noteic, 
ka iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve. Ceļu satiksmes 
likuma 1.panta 5.punktā ietvertā legāldefinīcija noteic, ka ceļu satiksme ir 
attiecības, kas rodas, pārvietojoties pa ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez 
tiem. Ievērojot, ka gan Ceļu satiksmes likums (piemēram, 43.2, 45.pants), gan 
Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 “Ceļu satiksmes 
noteikumi” (piemēram, 128.–137.punkts) regulē arī transportlīdzekļu 
stāvēšanas un apstāšanās noteikumus, tad secināms, ka ceļu satiksmes 
legāldefinīcijā lietotais jēdziens pārvietojoties aptver arī transportlīdzekļu 
stāvēšanu un apstāšanos. Tādējādi atzīstams, ka ielas (ceļa) kā publiskās 
lietas likumā noteiktais izmantošanas veids aptver gan pārvietošanos ar 
transportlīdzekli, gan apstāšanos, gan tā novietošanu uz ielas (ceļa) stāvēšanai, 
un transportlīdzekļa novietošana stāvēšanai uz ielas (ceļa) ir ikviena ceļu 
satiksmes dalībnieka tiesība. 

Taču, ņemot vērā ielas (ceļa) kā publiskās lietas raksturu, šo tiesību 
satiksmes dalībnieki var izmantot tādā apjomā, kāds tas izriet no Ceļu 
satiksmes likuma.

[11] Ceļu satiksmes likuma 43.3panta pirmās daļas 7.punkts noteic, 
ka transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā 
stāvvietā, ja transportlīdzeklis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa. Proti, likums neparedz tiesības ceļu 
satiksmes dalībniekam pastāvīgi glabāt (ilgstoši atstāt) transportlīdzekli uz 
ceļa, bet – tieši otrādi – tā 43.3panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka šāds 
transportlīdzeklis piespiedu kārtā var tikt pārvietots uz speciālu stāvvietu. 
Tādējādi Ceļu satiksmes likums noteic transportlīdzekļa stāvēšanas uz ielas 
(ceļa) ierobežojumu (publiskās lietas izmantošanas ierobežojums).

II
[12] Tālāk aplūkojams, kādiem nosacījumiem jāiestājas, lai 

transportlīdzekli varētu atzīt par ilgstoši atstātu uz ceļa.
Noteikumu Nr.767 20.3.apakšpunkts noteic, ka transportlīdzekli 

atzīst par ilgstoši atstātu uz ceļa, ja “tas novietots stāvēšanai uz ceļa, netiek 
izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz 
transportlīdzekļa (3.pielikums), un transportlīdzeklim nav veikta valsts 
tehniskā apskate.”

Tā kā tiesību normā aiz palīgteikuma “ko apliecina brīdinājuma uzlīme 
uz transportlīdzekļa” ir norāde uz šo noteikumu 3.pielikumu, tad brīdinājuma 
uzlīmes nozīme jāvērtē kontekstā ar šo pielikumu. Ar 3.pielikumu ir noteikta 
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veidlapa brīdinājuma uzlīmei par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši 
atstātu uz ceļa. Veidlapā norādīts:

“[..]noformēju šo brīdinājumu 
par to, ka transportlīdzeklis ,

(marka, reģistrācijas numurs)
kas atrodas ,

(precīza atrašanās vieta)
ir novietots stāvēšanai uz ceļa un ilgstoši netiek izmantots, tādēļ, pamatojoties 
uz [..], tas tiks atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa un pārvietots uz speciālu 
stāvvietu, ja transportlīdzeklis netiks izmantots un šī uzlīme nebūs noņemta 
līdz[..]”

Vērtējot 20.3.apakšpunkta normu un 3.pielikuma tekstu kopsakarā, 
secināms, ka brīdinājuma uzlīme var tikt uzlikta tikai tādam transportlīdzeklim, 
kurš ilgstoši netiek izmantots. Brīdinājuma uzlīmes mērķis ir noteikt laiku, 
pēc kura iestāde varēs pārvietot piespiedu kārtā transportlīdzekli, ja tas 
netiks izmantots, uz speciālu stāvvietu. Tādēļ nav nozīmes apstāklim, ka 
transportlīdzekļa īpašnieks brīdinājuma uzlīmi ir noņēmis. Ja brīdinājuma 
uzlīme transportlīdzeklim bija uzlikta un īpašnieks transportlīdzekli 15 
dienu laikā nav sācis izmantot, tad iestāde var pārvietot šo transportlīdzekli 
uz speciālu stāvvietu.

[13] Konkrētajā lietā ir strīds, vai tas, ka pieteicējs transportlīdzeklim 
piepumpēja riepas un pabrauca dažus metrus, ir atzīstams par tā 
izmantošanu. 

Kā jau norādīts iepriekš, noteikumu Nr.767 20.3.apakšpunkts paredz 
trīs kumulatīvus kritērijus, lai atzītu transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz 
ceļa, tostarp nosacījumu, ka transportlīdzeklis netiek izmantots ilgāk par 15 
diennaktīm un transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate.  

No Ceļu satiksmes likuma 16.panta otrās daļas izriet, ka Ceļu 
satiksmes drošības direkcija dod transportlīdzeklim atļauju piedalīties 
ceļu satiksmē, ja transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates laikā tiek 
konstatēts, ka transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un atbilst satiksmes 
drošības un vides aizsardzības prasībām un ir izpildītas citas normatīvajos 
aktos noteiktās prasības, kas saistītas ar transportlīdzekļu piedalīšanos 
ceļu satiksmē.

Savukārt Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu “Ceļu 
satiksmes noteikumi” Nr.571 35.5.apakšpunkts paredz, ka mehāniskā 
transportlīdzekļa vadītājam citastarp jābūt klāt dokumentam par veikto 
valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa 
nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības 
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direkcijas izsniegtai vienas dienas atļaujai piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu 
valsts tehnisko apskati.

No minētajām tiesību normām izriet, ka apstākļos, kad valsts tehniskā 
apskate nav veikta, transportlīdzeklis var piedalīties ceļu satiksmē tikai ar 
mērķi iziet tehnisko apskati, visos pārējos gadījumos dalība ceļu satiksmē 
ar to ir aizliegta. Līdz ar to, Senāta ieskatā, minētie kritēriji ir vērtējami 
kopsakarā, un apstāklis, ka transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā 
apskate, liecina par to, ka tas netiek izmantots. 

[14] Ievērojot iepriekš minēto, Senāts atzīst, ka Administratīvā 
apgabaltiesa ir nepareizi interpretējusi noteikumu Nr.767 20.3.apakšpunktu, 
kas novedis pie lietas nepareizas izspriešanas. Līdz ar to apgabaltiesas 
spriedums ir atceļams un lieta nododama Administratīvajai apgabaltiesai 
jaunai izskatīšanai.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 29.jūnija spriedumu un 

nodot lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšana 
administratīvajā procesā; 
atlīdzības par morālo kaitējumu apmērs 

1. Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtā daļa, ievērojot fiziskās 
personas mantisko stāvokli, paredz juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšanu 
sarežģītās lietās tikai fiziskajai personai, turklāt jau procesa laikā un neatkarīgi 
no tā, kāds būs lietas iznākums. Šajā gadījumā valsts (plašākā nozīmē) 
administratīvajā procesā ir nevis atbildētāja, bet gan, piešķirot pieteicēja 
pārstāvim atlīdzību no valsts budžeta, palīdzības sniedzēja (Administratīvā 
procesa likuma 18.panta ceturtā daļa). 
2. Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta 
trešā daļa attiecas uz jebkuru privātpersonu un pamatā paredz juridiskās 
palīdzības izmaksu atlīdzināšanu pēc tam, kad tiesvedības procesā ir konstatēts 
administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības prettiesiskums. Šajā gadījumā, 
vēršoties tiesā ar prasījumu par zaudējumu atlīdzību saistībā ar izmaksām 
par saņemto juridisko palīdzību, persona lūdz atlīdzināt no atbildētāja jau 
radušos zaudējumus, nevis lūdz valsts palīdzību. Administratīvā procesa 
likuma 18.panta ceturtās daļas piemērošana neizslēdz Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešās daļas piemērošanu 
(Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta 
trešā daļa, Satversmes tiesas judikatūra). 
3. Izdevumi, kas radušies tieši tādēļ, ka bija nepieciešams saņemt juridisko 
palīdzību iestādes prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības seku 
novēršanai, ir zaudējumi, kas nodarīti ar šo administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību. Tas, vai tiešām juridiskā palīdzība tās faktiskajā apjomā bija nepieciešama 
konkrētā administratīvā procesa ietvaros, ir izšķirams, ņemot vērā apstākli, ka 
administratīvajā procesā tiesa lietu izskata, ievērojot objektīvās izmeklēšanas 
principu, un tādējādi samazina personai nepieciešamību pēc juridiskās palīdzības 
(Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, Administratīvā procesa 
likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma 7.panta trešā daļa, Satversmes tiesas judikatūra). 
4. Tiesu lietas sarežģītības novērtēšana ir tiesas prerogatīva, jo tieši tiesa, kuras 
kompetencē ir lietas izskatīšana pēc būtības, vislabāk redz, kādas pūles ir 
nepieciešamas pareizai lietas izskatīšanai, un var novērtēt, cik lietderīga tiesas 
procesā varētu būt bijusi juridiskās palīdzības sniegšana pieteicējam (Latvijas 
Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, Administratīvā procesa 
likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
likuma 7.panta trešā daļa). 
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5. Morālā kaitējuma apmērs nav nosakāms pilnīgi vienāds visās vienas kategorijas 
lietās, jo, pat ja nedaudz, tomēr var atšķirties katras lietas apstākļi vai brīdis, kad 
tiek taisīts spriedums par atlīdzinājuma piešķiršanu, kas arī var būt nozīmīgs, 
ņemot vērā naudas vērtības izmaiņas (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta 
trešais teikums, Administratīvā procesa likuma 92.pants, Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa).

Rīgā 2011.gada 6.maijā  Lieta Nr.A42554406
SKA–155/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   R.Vīduša,
senatore      V.Kakste,
senatore      V.Krūmiņa,
piedaloties pieteicējam un pieteicējas T.I. pārstāvim A.I.,
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Iekšlietu 

ministrijas pārstāvei Nataļjai Kiškelei,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz A.I. un T.I. pieteikumu par Iekšlietu ministrijas 2006.gada 
13.oktobra lēmuma Nr.195 atcelšanu un mantisko zaudējumu, personiskā 
kaitējuma un morālā kaitējuma atlīdzināšanu, sakarā ar Iekšlietu ministrijas 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 28.septembra 
spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Rīgas 

Latgales priekšpilsētas nodaļa ar 2004.gada 8.jūlija lēmumu atteica iekļaut 
Iedzīvotāju reģistrā ziņas par A.I. un T.I. meitu kā Latvijas nepilsoni. Minētais 
lēmums ar Pārvaldes 2004.gada 27.jūlija lēmumu atstāts negrozīts.

Ar Administratīvās apgabaltiesas 2005.gada 20.aprīļa spriedumu, kurš 
atstāts negrozīts kasācijas instances tiesā, minētais Pārvaldes lēmums atcelts 
un Pārvaldei uzlikts pienākums reģistrēt pieteicēju meitu Iedzīvotāju reģistrā 
kā nepilsoni, piešķirot viņai personas kodu. 

2005.gada 19.septembrī tika izdota A.I. un T.I. meitas dzimšanas 
apliecība, kurā pieteicēju meitai ir noteikts personas kods.

Pieteicēji vērsās ar iesniegumu Iekšlietu ministrijā, prasot atlīdzināt 
mantiskos zaudējumus Ls 2000 un morālo kaitējumu Ls 8000. Iekšlietu 
ministrija ar 2006.gada 13.oktobra lēmumu Nr.195 šo iesniegumu noraidīja.
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[2] Pieteicēji vērsās administratīvajā tiesā, prasot atcelt Iekšlietu 
ministrijas 2006.gada 13.oktobra lēmumu un atlīdzināt viņiem radītos 
mantiskos zaudējumus Ls 2000, kā arī piešķirt Ls 8000 atlīdzinājumu par 
morālo un personisko kaitējumu. 

[3] Administratīvā rajona tiesa pieteikumu apmierināja daļā: atcēla 
Iekšlietu ministrijas 2006.gada 13.oktobra lēmumu, uzlika pienākumu 
atbildētājai katram no pieteicējiem atlīdzināt morālo kaitējumu Ls 500 
apmērā, bet noraidīja pieteikumu daļā par personiskā kaitējuma un mantisko 
zaudējumu atlīdzināšanu.

[4] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicēju un iestādes apelācijas sūdzībām, 
Ad ministratīvā apgabaltiesa ar 2010.gada 28.septembra spriedumu pietei ku-
mu apmierināja daļā – uzlika atbildētājai pienākumu atlīdzināt pieteicē jam 
A.I. nodarītos mantiskos zaudējumus Ls 460, atlīdzināt pieteicējiem noda-
rīto morālo kaitējumu (A.I. Ls 900 apmērā, T.I. Ls 1000 apmērā) – un atstāja 
bez izskatīšanas pieteikumu daļā par personiskā kaitējuma atlīdzinājumu, jo 
šajā daļā pieteicēji nebija ievērojuši lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas 
kārtību. Spriedumu daļā, ar kuru daļēji apmierināti pieteicēju prasījumi, tiesa 
pamatoja ar tālāk minētajiem argumentiem.

[4.1] Tā kā ar tiesas spriedumu ir atcelts Pārvaldes lēmums un uzlikts 
pienākums Pārvaldei pieteicēju meitu reģistrēt Iedzīvotāju reģistrā kā Latvijas 
nepilsoni, pieteicējiem atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam 
un Administratīvā procesa likuma 92.pantam ir tiesības prasīt mantisko 
zaudējumu, personiskā un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

[4.2] Ar administratīvo aktu vai faktisko rīcību nodarīto mantisko 
zaudējumu, personiskā un morālā kaitējuma atlīdzināšanas pamatu un 
apmēru, sākot no 2005.gada 1.jūlija, nosaka Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums (turpmāk – Zaudējumu 
atlīdzināšanas likums). Tā kā aizskārums tika izbeigts ar pieteicēju meitas 
dzimšanas apliecības izdošanu 2005.gada 19.septembrī, ir piemērojams 
gan Administratīvā procesa likuma, gan no 2005.gada 1.jūlija piemērojamā 
Zaudējumu atlīdzināšanas likuma regulējums.

[4.3] Pieteicēji lūdz atlīdzināt Ls 500 izdevumus par juridiskās palīdzības 
saņemšanu un Ls 1500 izdevumus medicīniskajai palīdzībai meitai. 

Ārstniecības likuma 17.panta otrā daļa noteic, ka valsts garantēto 
medicīnisko palīdzību ir tiesības saņemt jebkuram Latvijas teritorijā 
dzīvojošam bērnam, arī bērnam, kuram nav piešķirts personas kods un 
kurš nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Līdz ar to nepamatots ir pieteicēju 
apgalvojums, ka bērnam bez personas koda medicīnas pakalpojumi nav 
bezmaksas. Attiecībā uz izdevumiem, kas neietilpst bezmaksas pakalpojumu 
ietvaros, no lietā iesniegtajiem dokumentiem nav konstatējama pieteicēju 
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meitas veselības stāvokļa un ar to saistīto saņemto maksas ārstniecības 
pakalpojumu cēloņsakarība ar Pārvaldes lēmumu. Līdz ar to pieteicēju 
prasījums par mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu saistībā ar izdevumiem 
medicīniskajai palīdzībai ir noraidāms.

Tā kā Zaudējumu atlīdzināšanas likums, kura 7.panta trešā daļa paredz 
kā mantiskos zaudējumus atlīdzināt juridiskās palīdzības izmaksas, stājās 
spēkā tikai 2005.gada 1.jūlijā, tad juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšanu 
par laiku pirms likuma spēkā stāšanās var prasīt, tikai pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturto daļu. Pieteicējs 2004.gada 
1.jūlijā ir noslēdzis līgumu ar juridisko biroju par juridisko pakalpojumu 
sniegšanu tiesās saistībā ar jautājumiem par Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa 
statusa piešķiršanu pieteicēja meitai, viņas ierakstīšanu Iedzīvotāju reģistrā 
un personas koda piešķiršanu, par materiālā un morālā kaitējuma piedziņu 
no vainīgajām personām. Pakalpojuma vērtība noteikta Ls 500. Pārvaldes 
Rīgas Latgales priekšpilsētas nodaļas lēmums, ar kuru atteikts iekļaut 
ziņas par pieteicēju meitu Iedzīvotāju reģistrā, ir izdots pēc minētā līguma 
noslēgšanas. Tomēr, ņemot vērā, ka pieteicējs pirmo maksājumu saistībā 
ar līguma izpildi par pieteikumu administratīvajai tiesai ir veicis 2004.
gada 11.augustā, kas atbilst pieteikuma par Pārvaldes lēmuma atcelšanu 
iesniegšanai Administratīvajā rajona tiesā, Administratīvajai apgabaltiesai 
nerodas šaubas, ka līgums ir noslēgts juridiskās palīdzības saņemšanai 
saistībā ar Pārvaldes atteikumu reģistrēt pieteicēju meitu kā Latvijas 
nepilsoni. Pārējās pieteicēja iesniegtās kvītis arī ir saistāmas ar konkrētu 
procesuālu darbību veikšanu tiesā – apelācijas sūdzības iesniegšanu par 
Administratīvās rajona tiesas spriedumu, iesnieguma iesniegšanu iestādē 
par zaudējumu atlīdzinājumu, pieteikuma iesniegšanu Administratīvajā 
rajona tiesā par zaudējumu atlīdzinājumu un iebildumu iesniegšanu tiesā par 
Iekšlietu ministrijas paskaidrojumiem. Administratīvā apgabaltiesa uzskata, 
ka lieta par pieteicēju meitas reģistrēšanu Iedzīvotāju reģistrā kā nepilsoni ir 
pietiekami sarežģīta, lai tiktu attaisnota nepieciešamība pieteicējiem vērsties 
pēc juridiskās palīdzības. Līdz ar to ir konstatējama šo mantisko zaudējumu 
cēloņsakarība ar Pārvaldes lēmumu.

Pieteicējam ir atlīdzināms mantiskais zaudējums, kas radies pēc 2005.
gada 1.jūlija, arī tas mantiskais zaudējums, kas radies administratīvajā 
procesā iestādē un tiesā saistībā ar pieteicēja prasījumu par zaudējumu 
atlīdzinājumu. Tādējādi pieteicējam ir atlīdzināmi mantiskie zaudējumi 460 
latu apmērā atbilstoši iesniegtajām kvītīm.

[4.4] Attiecībā uz radīto morālo kaitējumu pieteicēji norādījuši, ka 
Pārvaldes prettiesiskais administratīvais akts izraisījis viņiem ciešanas, jo tika 
aizskartas bērna un viņa vecāku intereses. Pieteicēji atradās cieņu pazemojošā 
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situācijā, jo bija spiesti vērsties dažādās instancēs, pieprasot to, kas pienākas 
pēc likuma. Bērna māte bija uz nervu sabrukuma robežas. Ģimene vairāk 
par gadu atradās stresa stāvoklī, jo tik varena un spēcīga iestāde kā Iekšlietu 
ministrija nelikumīgi cīnījās ar saviem visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem – 
māti pēc dzemdībām un viņas mazgadīgo meitu. Koda neesamība bērnam ir 
radījusi neiespējamību saņemt valsts pabalstus, iekārtot bērnu bērnudārzā 
un bērnam saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību. 

Kā izriet no Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 11.panta trešās daļas, 
morālais kaitējums tiek prezumēts un attiecīgi morālā kaitējuma atlīdzinājuma 
tiesiskais pamats tiek uzskatīts par pierādītu, ja ir pierādīts personas tiesību 
vai ar likumu aizsargāto interešu aizskārums. 

Vispārzināms ir fakts, ka bērna piedzimšana ģimenē ir saistīta ar lieliem 
emocionāliem pārdzīvojumiem un spriedzi, tāpēc pamatots ir pieteicēju 
apgalvojums, ka papildu šķēršļi saistībā ar koda nepiešķiršanu piedzimušajam 
bērnam radīja negatīvus pārdzīvojumus bērna vecākiem, kas vērtējami kā 
garīgas ciešanas. Līdz ar to apgabaltiesa atzīst pieteicējiem radīto ciešanu 
cēloņsakarību ar Pārvaldes lēmumu. 

Saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 4.panta trešo daļu personas 
koda piešķiršana bērnam ir nosacījums sociālo pabalstu saņemšanai, tātad 
tas nav īpaši jāpierāda. Līdz ar to atzīstams, ka personas koda nepiešķiršana 
pieteicēju meitai radīja reālu pieteicēju norādīto seku – netika sniegta un 
saņemta valsts palīdzība sociālo pabalstu veidā – iestāšanos uzreiz pēc bērna 
piedzimšanas. Līdz ar to pastāv cēloņsakarība ar pieteicējiem radītajām 
ciešanām.

Atbilstoši Rīgas domes noteiktajai pirmsskolas vecuma bērnu reģistrā-
ci jas un uzņemšanas kārtībai obligāts nosacījums bērna pieteikšanai pirms-
skolas izglītības iestādē ir bērna personas kods, un pieteicēju apgalvojums, 
ka personas koda neesība ir liegusi iespēju bērnu pieteikt pirmsskolas 
izglītības iestādē, ir patiess. Pastāv cēloņsakarība starp Pārvaldes lēmumu un 
pieteicējiem radītajām ciešanām. 

Ņemot vērā Ārstniecības likuma 17.panta otro daļu, tāpat kā attiecībā 
uz mantiskajiem zaudējumiem, arī attiecībā uz morālo kaitējumu noraidāmi 
kā nepamatoti pieteicēju apgalvojumi, ka viņu meita nevarēja saņemt 
medicīnisko palīdzību bez maksas.

Izvērtējot lietas faktiskos apstākļus un pieteicēju pamatojumu morālā 
kaitējuma esībai, kā arī to, ka tika aizskartas Latvijas Republikas Satversmē 
un starptautiskajos tiesību aktos garantētās bērna tiesības un bērnam 
ilgāk par gadu kopš dzimšanas nebija piešķirts personas kods, tikai bērna 
reģistrēšana vien nav atbilstīgs atlīdzinājums salīdzinājumā ar nodarījumu. 
Jāņem arī vērā, ka analogās lietās par morālā kaitējuma atlīdzināšanu 
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Administratīvā apgabaltiesa uzlika pienākumu atlīdzināt citiem pieteicējiem 
nodarīto morālo kaitējumu 700 latu apmērā katram no vecākiem. Ņemot 
vērā pieteikumā norādīto apstākli, ka atšķirībā no minēto lietu faktiskajiem 
apstākļiem pieteicēju meitai ilgāk par gadu kopš dzimšanas nebija piešķirts 
personas kods un ka īpaši smagas ciešanas nodarītas bērna mātei, pieteicēju 
prasījums par morālā kaitējuma atlīdzināšanu ir apmierināms daļā, atlīdzinot 
T.I. morālo kaitējumu Ls 1000, bet A.I. Ls 900 apmērā.

[5] Par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu Iekšlietu ministrija ir 
iesniegusi kasācijas sūdzību, pārsūdzot spriedumu daļā, ar kuru atbildētājai 
uzlikts pienākums atlīdzināt mantiskos zaudējumus un morālo kaitējumu. 
Kasācijas sūdzībā norādīti tālāk minētie argumenti. 

[5.1] Atzīstot, ka lieta par pieteicēju meitas reģistrēšanu Iedzīvotāju 
reģistrā ir pietiekami sarežģīta, lai tiktu attaisnota nepieciešamība pieteicējiem 
vērsties pēc juridiskās palīdzības, tiesa nav analizējusi un šo secinājumu 
pamatojusi. Tiesai bija jāņem vērā Satversmes tiesas 2010.gada 11.jūnija 
lēmumā par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2010-11-01 norādītais, ka 
administratīvajā procesā personai ne vienmēr ir nepieciešami īpaši juridiskie 
pakalpojumi. Juridiskās palīdzības nepieciešamību mazina objektīvās 
izmeklēšanas princips.

[5.2] Tiesa nav analizējusi, tieši kādi juridiskie pakalpojumi un kādā 
apjomā ir sniegti, vai tie ir atlīdzināmi pilnībā vai daļēji, jāņem vērā, ka 
informācija kvītīs ir vispārīga. Tiesai arī atbilstoši Senāta judikatūrai 
bija jāvērtē, kuri no saņemtajiem juridiskajiem pakalpojumiem bija tieši 
nepieciešami, lai nodrošinātu pieeju tiesai.

[5.3] Lai arī tiesa norāda, ka pieteicējiem ir atlīdzināmi mantiskie 
zaudējumi, kas radušies pēc 2005.gada 1.jūlija, tomēr tiem pieskaita arī 
samaksu par juridisko palīdzību pēc 2005.gada 21.janvāra kvīts.

[5.4] Analoģiskajās tiesu lietās, kuras apgabaltiesa norādījusi kā 
salīdzināmas, tiesa, nosakot morālā kaitējuma atlīdzinājuma apmēru, ņēma 
vērā tādus apstākļus, kādi nepastāvēja šajā lietā, – personas koda norādīšanu 
atšķirīgi no vispārīgās kārtības. Savukārt bērna nereģistrēšanu tiesa 
neuzskatīja par pietiekamu pamatu morālā kaitējuma atlīdzināšanai.

[5.5] Tiesa nav spriedumā atspoguļojusi, kādas īpaši smagas ciešanas 
nodarītas bērna mātei, nav norādīts morālā kaitējuma atlīdzinājuma apmēra 
pamatojums katram no pieteicējiem, salīdzinot ar analoģiskām lietām.

[6] Pieteicējs A.I. par kasācijas sūdzību iesniedzis paskaidrojumus, kuros 
pauž viedokli, ka tā ir nepamatota.

[7] Tiesas sēdē atbildētājas pārstāve uzturēja kasācijas sūdzību saskaņā 
ar tajā minētajiem argumentiem. Pieteicējs un pieteicējas T.I. pārstāvis A.I. 
kasācijas sūdzību neatzina. Papildus norādīja, ka viņš neapšauba tiesas 
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secinājumu, ka bērna mātei bijušas lielākas garīgas ciešanas un līdz ar to 
morālais kaitējuma jāatlīdzina lielākā apmērā.

Motīvu daļa
[8] Šajā lietā Senāts visupirms uzskata par nepieciešamu iezīmēt 

juridisko pamatojumu mantisko zaudējumu un morālā kaitējuma (par ko 
lieta ir izskatīta pēc būtības) atlīdzinājuma pamata un apmēra noteikšanai, jo 
tā pilnīgāk ir iespējams izvērtēt kasācijas sūdzības argumentu pamatotību.

[9] Kā pareizi norādījusi Administratīvā apgabaltiesa, atbilstīgu 
atlīdzinājumu nepamatota aizskāruma gadījumā paredz Latvijas Republikas 
Satversmes 92.panta trešais teikums, savukārt tieši atlīdzību par kaitējumu, 
kas nodarīts ar administratīvo aktu vai faktisko rīcību, noteic Administratīvā 
procesa likuma 92.pants. Šīs normas, kas būtībā ir materiāltiesiskais pamats 
kaitējuma atlīdzināšanai, bija spēkā jau kopš brīža, kad iestāde nepamatoti 
bija atteikusies reģistrēt pieteicēju meitu Iedzīvotāju reģistrā kā nepilsoni.

2005.gada 1.jūlijā spēkā stājās Zaudējumu atlīdzināšanas likums, ar kuru 
tika noteikts detalizēts regulējums gan mantisko zaudējumu, gan personiskā, 
arī morālā kaitējuma noteikšanai, gan atlīdzinājuma apmēra noteikšanai. Līdz 
tam minētos jautājumus visprecīzāk regulēja iepriekš minētais Administratīvā 
procesa likuma 92.pants, kā arī, attiecībā uz zaudējumu un kaitējuma 
priekšnosacījumiem un atlīdzinājuma pamēru, atbilstoši Administratīvā 
procesa likuma 97.pantam bija jāpiemēro civiltiesību principi.

[10] Administratīvā apgabaltiesa šajā lietā ir atlīdzinājusi tos pieteicēja 
A.I. norādītos zaudējumus, kuri viņam radīti, vēršoties pēc juridiskās 
palīdzības. Līdz ar to sīkāk izvērtējams jautājums tieši par juridiskās 
palīdzības izdevumiem kā mantisko zaudējumu sastāvdaļu.

Apgabaltiesa ir secinājusi, ka laikā pēc Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
spēkā stāšanās persona varēja prasīt atlīdzinājumu par izdevumiem, kas tai 
radušies, vēršoties pēc juridiskās palīdzības, jo to paredz likuma 7.panta 
trešā daļa. Turpretim laikā līdz Zaudējumu likuma spēkā stāšanās brīdim 
persona varēja prasīt atlīdzinājumu par pārstāvību tiesā, tikai pamatojoties 
uz Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturto daļu, kas noteic, ka lietās, 
kas adresātam ir sarežģītas, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, 
tās pārstāvim izmaksā atlīdzību no valsts budžeta. Apgabaltiesa tādējādi 
secinājusi, ka tai jāvērtē tikai tie pieteicēja mantiskie zaudējumi par juridiskās 
palīdzības saņemšanu, kuri radušies pēc Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
spēkā stāšanās (2005.gada 1.jūlija).

Šādiem secinājumiem Senāts pievienojas tikai daļēji. 
Nedz no Satversmes tiesas 2010.gada 11.jūnija lēmuma par tiesvedības 

izbeigšanu lietā Nr.2010-11-01, nedz no Senāta sekojošiem nolēmumiem 
neizriet secinājums, ka Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtā daļa 
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bija vienīgais pamats atlīdzināt izdevumus par juridisko palīdzību laikā līdz 
Zaudējumu atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās brīdim.

Satversmes tiesa minētā lēmuma 9.punktā norāda, ka Administratīvā 
procesa likuma 18.panta ceturtā daļa un Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
7.panta trešā daļa neattiecas uz vienu un to pašu subjektu loku, normas 
regulē atšķirīgu tiesisko situāciju. Administratīvā procesa likuma 18.panta 
ceturtā daļa, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, paredz juridiskās 
palīdzības izmaksu atlīdzināšanu sarežģītās lietās tikai fiziskajai personai, 
turklāt jau procesa laikā un neatkarīgi no tā, kāds būs lietas iznākums. Savukārt 
Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa attiecas uz jebkuru 
privātpersonu un pamatā paredz juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšanu 
pēc tam, kad tiesvedības procesā ir konstatēts administratīvā akta vai iestādes 
faktiskās rīcības prettiesiskums. Administratīvā procesa likuma 18.panta 
ceturtās daļas piemērošana neizslēdz Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
7.panta trešās daļas piemērošanu. 

Senāts 2011.gada 22.februāra lēmumā lietā Nr.SKA-16/2011 norādījis, 
ka Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtās daļas mērķis ir nevis 
noteikt zaudējumu atlīdzību, bet gan pieteicēja (fiziskās personas) tiesības 
jau pamatlietas izskatīšanas gaitā lūgt no valsts budžeta līdzekļiem segt 
viņa izdevumus pārstāvim, proti, nodrošināt personas tiesības uz pieeju 
tiesai. Šajā gadījumā valsts (plašākā nozīmē) administratīvajā procesā ir 
nevis atbildētāja, bet gan, piešķirot pieteicēja pārstāvim atlīdzību no valsts 
budžeta, palīdzības sniedzēja. Vēršoties tiesā ar prasījumu par zaudējumu 
atlīdzību saistībā ar izmaksām par saņemto juridisko palīdzību, persona lūdz 
atlīdzināt no atbildētāja jau radušos zaudējumus, nevis valsts palīdzību (sk. 
minētā Senāta lēmuma 9., 11.punktu).

Tātad laikā pirms Zaudējumu atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās 
zaudējumu esība un apmērs bija jāvērtē atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 92.pantam (“ikviens ir tiesīgs prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par 
mantiskajiem zaudējumiem .., kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai 
iestādes faktisko rīcību”), kā arī civiltiesību principiem.

[11] Senāts nesaskata, kādēļ izdevumi, kurus personai radījusi nepie-
cie šamība tiesāties sakarā ar prettiesiska administratīvā akta izdošanu vai 
pret tiesisku iestādes faktisko rīcību, būtu jāizslēdz no zaudējumu vērtējuma. 
Ja reiz izdevumi radušies tieši tādēļ, ka bija nepieciešams saņemt juridisko 
palīdzību iestādes prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības seku 
novēršanai, tad tie ir zaudējumi, kas nodarīti ar šo administratīvo aktu vai 
faktisko rīcību.

[12] Vērtējot to, vai zaudējumi personas norādītajā apmērā tiešām ir 
nodarīti ar administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā pareizi norāda Iekšlietu 
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ministrija, ir jāvērtē, vai juridiskā palīdzība personai bija nepieciešama. 
Tas izriet arī no Satversmes tiesas skaidrojuma par administratīvā 
procesa principu ietekmi uz nepieciešamo juridiskās palīdzības apjomu 
administratīvajā procesā. Satversmes tiesa iepriekš minētajā lēmumā lietā 
Nr.2010-11-01 ir paudusi viedokli, ka Latvijas Republikas Satversmes 
92.panta trešā teikuma tvērums uz Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
7.panta trešās daļas piemērošanu ir vērtējams, ņemot vērā administratīvajā 
procesā piemērojamo objektīvās izmeklēšanas principu. Proti, saskaņā ar 
Administratīvā procesa likuma 103.panta otro daļu tiesa administratīvajā 
procesā, pildot savus pienākumus, pati objektīvi noskaidro lietas apstākļus 
un dod tiem juridisku vērtējumu. Savukārt Administratīvā procesa likuma 
107.panta ceturtā daļa paredz: lai prasījuma robežās noskaidrotu patiesos 
lietas apstākļus un panāktu tiesisku un taisnīgu lietas izskatīšanu, tiesa dod 
administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus, kā arī 
savāc pierādījumus pēc savas iniciatīvas. Administratīvā procesa likuma 150.
panta ceturtā daļa nosaka: ja administratīvā procesa dalībnieku iesniegtie 
pierādījumi nav pietiekami, tiesa savāc pierādījumus pēc savas iniciatīvas. 
Objektīvās izmeklēšanas princips ir administratīvā procesa tiesā neatņemama 
sastāvdaļa, un šis princips uzskatāms par efektīvu privātpersonas tiesību 
aizsardzības garantiju. Par nozīmīgu faktoru, vērtējot privātpersonas tiesības 
uz atlīdzību par juridiskās palīdzības izdevumiem, ir uzskatāms arī no 
privātpersonas tiesību ievērošanas principa atvasinātais “saprātīgā pieteicēja 
princips”. Saskaņā ar šo principu nav pieļaujama formāla tiesas attieksme, 
apsverot jautājumu par atsevišķu pieteicēja veikto procesuālo darbību 
atbilstību likuma prasībām, jo administratīvais process savā būtībā ir vērsts 
tieši uz personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvību. Līdz ar to, ņemot vērā 
likumā noteikto administratīvās tiesas aktīvo lomu tiesas procesā, pamatoti 
var uzskatīt, ka administratīvajā procesā tiesības saņemt atlīdzību par 
juridiskās palīdzības sniegšanu var tikt ierobežotas un tas nebūtu pretrunā ar 
Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu (sk. lēmuma 8.punktu).

Lai arī iepriekš minētos apsvērumus Satversmes tiesa veikusi saistībā 
ar Zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešo daļu, tie vienlīdz ir 
attiecināmi uz juridiskās palīdzības nepieciešamības vērtējumu arī laikā 
pirms Zaudējumu atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās, jo cēloņsakarības 
vērtējums starp valsts rīcību un tās dēļ radītajiem zaudējumiem šajā ziņā 
principiāli nav mainījies.

[13] Pārbaudot apgabaltiesas spriedumu atbilstoši iepriekš izdarītajiem 
apsvērumiem, Senāts konstatē tālāk minēto.

[13.1] Apgabaltiesa, lai arī norādījusi, ka par juridisko palīdzību 
samaksātās naudas summas ir tiesības prasīt tikai par laiku pēc 2005.
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gada 1.jūlija, tomēr ir zaudējumu aprēķinā iekļāvusi arī pirms šā datuma 
izrakstīto kvīti par juridiskās palīdzības pakalpojumu apmaksu. Pamatojums 
šo izdevumu atlīdzināšanai ir tāds pats, kāds attiecībā uz pārējo izdevumu 
atlīdzināšanu, proti, radušos izdevumu cēloņsakarība ar iestādes prettiesisko 
atteikumu iekļaut ziņas par pieteicēju meitu Iedzīvotāju reģistrā.

Līdz ar to, kaut arī apgabaltiesa, atsaucoties uz Administratīvā 
procesa likuma 18.panta ceturto daļu, nepareizi komentēja tiesību normu 
piemērošanu, faktiski tiesību normas ir piemērotas pareizi.

[13.2] Senāts uzskata par nepamatotu kasācijas sūdzības iebildumu pret 
tiesas veikto zaudējumu apmēra noteikšanas novērtējumu.

Pirmkārt, tiesas spriedums ietver konstatējumu par to, vai konkrētās 
kvītis attiecas uz tādu juridisko palīdzību, kas sniegta sakarā ar Pārvaldes 
atteikumu reģistrēt pieteicēju meitu Iedzīvotāju reģistrā. Tiesa ir norādījusi 
uz hronoloģiskām sakarībām starp kvīšu izrakstīšanu un lietā veiktajām 
procesuālajām darbībām, ņemot vērā arī starp pieteicēju un juridiskās 
palīdzības sniedzēju noslēgtā līguma priekšmetu. Tas ir tiesas pienākums 
atbilstoši Administratīvā procesa likuma 154.pantam – novērtēt pierādījumus 
to kopsakarā, nevis, kā vēlētos atbildētāja, izslēgt iespēju pierādīt juridiskās 
palīdzības mērķi tikai tā iemesla dēļ, ka tieši kvītīs nav precīzi norādīts 
juridiskās palīdzības konkrēts saturs.

Otrkārt, Senāts noraida kā nepamatotu kasācijas sūdzības iebildumu, 
ka tiesa nav veikusi vai ir nepietiekami veikusi cēloņsakarības vērtēšanu 
tādā ziņā, ka nav analizējusi, vai tiešām juridiskā palīdzība tās faktiskajā 
apjomā bija nepieciešama šā administratīvā procesa ietvaros. Apgabaltiesa 
ir norādījusi, ka uzskata šo lietu par sarežģītu. Senāta ieskatā, tiesu lietas 
sarežģītības novērtēšana lielā mērā ir pašas tiesas prerogatīva, jo tieši tiesa, 
kuras kompetencē ir lietas izskatīšana pēc būtības, vislabāk redz, kādas pūles 
ir nepieciešamas pareizai lietas izskatīšanai, un var novērtēt, cik lietderīga 
tiesas procesā varētu būt bijusi juridiskās palīdzības sniegšana pieteicējam. 
Senāts arī nesaskata iespējas un lietderību daudz plašāk pamatot, kādēļ tieši 
tiesa lietu uzskata par sarežģītu. Tiesu lieta – kā šī, tā citas – ir sarežģīta, 
ja tajā ir bijis jāveic dziļāka tiesiskās situācijas analīze vai bijis nepieciešams 
plašāks darbs ar pierādījumiem. Lietā par pieteicēju atteikumu reģistrēt 
pieteicēju meitu Iedzīvotāju reģistrā bija risināms strīds par tiesību normu 
interpretāciju, kurā iestāde pietiekami plaši bija pamatojusi savu juridisko 
pozīciju un savu pastāvīgo praksi. Arī šajā lietā tieši par zaudējumu 
atlīdzināšanu tiesa ir pat vērsusies Satversmes tiesā ar pieteikumu par tiesību 
normas konstitucionalitātes pārbaudi (Administratīvā procesa likuma 
18.panta ceturtā daļa). Apgabaltiesa par lietas sarežģītību ir paudusi savu 
ieskatu, un Iekšlietu ministrija nav sniegusi nozīmīgus argumentus par to, ka 
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tas būtu nepareizi. Savukārt lietas sarežģītība ir tieši saistīta ar to, ka juridiskās 
palīdzības sniegšana ir bijusi nepieciešama, neskatoties uz tiesas pienākumu 
ievērot objektīvās izmeklēšanas principu.

Līdz ar to var atzīt, ka apgabaltiesas spriedumā nav konstatējamas 
tādas kļūdas mantisko zaudējumu novērtējumā, kuru dēļ spriedums būtu 
atceļams.

[14] Iebilstot pret apgabaltiesas noteikto morālā kaitējuma atlīdzinājuma 
apmēru, Iekšlietu ministrija norāda, ka atlīdzinājuma apmērs noteikts 
atšķirīgi no analoģiskās lietās taisītiem apgabaltiesas spriedumiem. Kā 
norāda ministrija, abās pārējās salīdzināmajās lietās tiesa, nosakot morālā 
kaitējuma atlīdzinājuma apmēru, par būtisku apstākli uzskatīja to, ka arī pēc 
labvēlīgā administratīvā akta izdošanas personas kods tika norādīts atšķirīgi 
no vispārējās kārtības, turpretim šajā lietā tā nebija noticis. Un, kā apgalvo 
ministrija, personas koda neesību vien apgabaltiesa salīdzināmajās lietās 
nebija uzskatījusi par pietiekamu pamatu morālā kaitējuma piešķiršanai.

Senāts, iepazinies ar apgabaltiesas spriedumiem lietās Nr.A42514306 un 
Nr.A42518106, konstatē, ka tikai pirmajā no abām lietām apgabaltiesa morālā 
kaitējuma atlīdzinājuma noteikšanā ir citastarp ņēmusi vērā faktu, ka arī pēc 
labvēlīga administratīvā izdošanas personas kods nav bijis norādīts atbilstoši 
vispārējai kārtībai, bet dzimšanas apliecības otrā pusē; morālā kaitējuma 
kopējā atlīdzinājuma apmēru abos gadījumos tiesa noteikusi vienādā 
apmērā. Līdz ar to apgalvojums, ka tieši šis iemesls bijis galvenais, kādēļ tiesa 
piešķīrusi morālo kaitējumu, ir nepamatots. Turklāt visa pārējā argumentācija 
spriedumā, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas apgalvojumam, norāda uz 
to, ka tieši ilgstošā bērna nereģistrēšana gan vienā, gan otrā lietā bija galvenais 
apstāklis morālā kaitējuma atlīdzinājuma apmēra noteikšanā. 

Senāta ieskatā, morālā kaitējuma apmērs nav nosakāms pilnīgi vienāds 
visās vienas kategorijas lietās. Pat ja nedaudz, tomēr var atšķirties katras lietas 
apstākļi – gan laika posma ilgums, kādā bērns faktiski nebija reģistrēts, gan 
katras ģimenes individuālie apstākļi un to saistība ar nereģistrēšanas faktu, 
gan brīdis, kad tiek taisīts spriedums par atlīdzinājuma piešķiršanu, kas arī 
var būt nozīmīgs, ņemot vērā naudas vērtības izmaiņas. Senāts nesaskata, 
ka šajā lietā taisītais spriedums uzrādītu tādas atšķirības no citās lietās 
taisītiem spriedumiem, ka varētu būt runa par tiesas veiktā novērtējuma 
nepamatotību.

[15] Kā otru iebildumu pret morālā kaitējuma atlīdzinājuma apmēru 
Iekšlietu ministrija norāda to, ka tiesa bez pamatojuma ir atzinusi, ka bērna 
mātei atšķirībā no tēva ir nodarītas īpaši smagas ciešanas.

Senāts piekrīt, ka pirmajā brīdī šāds tiesas viedoklis var šķist diskri mi-
nējošs attiecībā uz otru vecāku un ka tiesai šāds apgalvojums būtu plašāk 



A-197

2. Nolēmumi lietās par citu iestāžu lēmumiem un faktisko rīcību

jāpamato. Taču šajā konkrētajā gadījumā tas nav iemesls sprieduma atcel-
šanai. Iekšējo garīgo ciešanu novērtējums var atšķirties abiem vecākiem – tas 
nav jautājums par abu vecāku vienlīdzīgu saskarsmi ar bērnu vai citām vecā ku 
tiesībām, kuras abiem vecākiem ir izmantojamas vienlīdzīgi, bet par to, kāda 
ir bērna mātes emocionālā pasaule atšķirībā no bērna tēva. Senāts uzskata, 
ka nav īpaši jāpierāda, ka māte laikā pēc bērna dzimšanas gan fizisku, gan 
psiholoģisku iemeslu dēļ ir ciešāk saistīta ar bērnu un var būt ievainojamāka 
jautājumos, kas skar bērnu, turklāt būtiski, ka šajā gadījumā tādu viedokli par 
abu vecāku (objektīvi nepārbaudāmajām) ciešanām pauduši paši pieteicēji (sk. 
pieteikumu, lietas 7.lapa, kā arī paskaidrojumi kasācijas instances tiesas sēdē). 
Vēlreiz uzsverams, ka tiesas spriedumam būtu jāatspoguļo tiesas vērtējums 
par šādu atlīdzinājuma individualizāciju, taču šajā gadījumā Senātam, ņemot 
vērā lietas materiālus, nerodas šaubas par tiesas novērtējuma atbilstību lietas 
apstākļiem.

[16] Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvās 
apgabaltiesas spriedums ir atstājams negrozīts.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 28.septembra 

spriedumu, bet Iekšlietu ministrijas kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Administratīvo aktu spēkā esība laikā; 
lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā tiesiskā daba; 
Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie pierādījumi; 
eksperts administratīvajā procesā iestādē; 
iestāžu kompetence administratīvā akta apstrīdēšanas procesā; 
administratīvā akta galīgais noformējums 

1. Noteikums, ka administratīvais akts zaudē spēku ar izpildi, attiecas uz 
tādiem administratīvajiem aktiem, kuri paredz kādas atsevišķas tiesiskas vai 
faktiskas darbības (vai to kopuma) izpildi. Tomēr pastāv arī administratīvie 
akti ar ilgstošu iedarbību, kuri nodibina kādu tiesisko attiecību, kura ir spēkā 
tik ilgi, kamēr ir spēkā administratīvais akts, ar kuru šī attiecība nodibināta. 
Uz ilgstošo administratīvo aktu pamata var tikt veiktas atsevišķas darbības, 
taču tās nav uzskatāmas par administratīvā akta izpildi tādā nozīmē, ka to 
veikšana nozīmētu administratīvā akta spēka zaudēšanu (Senāta judikatūra).
2. Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 15.pantā paredzētais 
lēmums par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā ir administratīvais akts 
ar ilgstošu iedarbību, jo tas paredz izdarīt komercreģistrā ierakstu, kas kā 
aktuālais ieraksts minētajā reģistrā atspoguļojams noteiktu laika posmu – līdz 
jauna ieraksta, kas savukārt izdarāms uz jauna lēmuma pamata, izdarīšanai. 
Ieraksts komercreģistrā ir tikai lēmuma atspoguļojums ieraksta formā (likuma 
“Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 15.pants).
3. Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta septītās daļas 
izpratnē nepārprotams pierādījums ir tāds pierādījums, kas neatstāj dažādas 
interpretācijas iespējas, proti, kuru nevar pārprast, kura saturs ir viennozīmīgs. 
Tas ir tāds pierādījums, kas pats par sevi ir pietiekams, lai persona bez speciālām 
zināšanām parakstu ekspertīzes jautājumos varētu konstatēt faktu, ka paraksts 
ir viltots. Kategorisks eksperta atzinums ir tieši šāds pierādījums (likuma “Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta septītā daļa). 
4. Par ekspertu Administratīvā procesa likuma 59.panta, kas regulē informā ci-
jas iegūšanu iestādē, otrās daļas izpratnē uzskatāms lietpratējs, kas labi pārzina 
kādu tehnisku, ekonomisku, medicīnisku vai citu jomu un var sniegt kvalitatīvu 
vērtējumu vai atzinumu kādā jautājumā. Eksperta viedokļa noskaidrošana šā 
panta izpratnē nav pakļauta formālajām prasībām, kādas paredzētas tiesas 
procesā (178.–182.pants) (Administratīvā procesa likuma 59.pants).
5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmajai daļai augstāka 
iestāde izskata lietu vēlreiz pēc būtības. Saskaņā ar panta otrās daļas 2. un 
4.punktu augstāka iestāde var citastarp atcelt administratīvo aktu un izdot 
satura ziņā citādu administratīvo aktu. Atbilstoši panta piektajai daļai 
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administratīvais akts apstrīdēšanas procesā iegūst savu galīgo noformējumu 
tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto administratīvo 
aktu. Tādējādi apstrīdēšana ir tā paša administratīvā procesa turpinājums 
nākamajā stadijā. Apstrīdēšanas procesā netiek izdots jauns administratīvais 
akts, bet apstiprināts vai mainīts sākotnējā administratīvā akta formulējums. 
Tāpēc apstrīdēšanas procesā nevar runāt par vairākiem administratīvajiem 
aktiem, bet tikai par vienu administratīvo aktu dažādās procesa stadijās. 
Attiecīgi augstākas iestādes kompetence izlemt lietu un izdot administratīvo 
aktu apstrīdēšanas stadijā ir tāda pati kā sākotnēji zemākai iestādei (izņemot, 
ja padotība tiek īstenota pārraudzības formā) (Administratīvā procesa likuma 
81.pants).

Rīgā 2011.gada 13.maijā  Lieta Nr.A42608007
SKA–210/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   J.Briede,
senatore      V.Krūmiņa,
senatore      D.Mita,
piedaloties pieteicējas E.A. pārstāvei A.K.,
pieteicēja O.H. pārstāvei D.S.,
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Uzņēmumu 

reģistra pārstāvei Indrai Auželei un
trešās personas J.P. pārstāvim J.G.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz E.A. pieteikumu un O.H. pieteikumu par Uzņēmumu 
reģistra 2007.gada 10.maija lēmuma Nr.55 atcelšanu, sakarā ar Uzņēmumu 
reģistra un J.P. kasācijas sūdzībām par Administratīvās apgabaltiesas 2010.
gada 21.oktobra spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Uzņēmumu reģistra valsts notārs 2007.gada 14.februārī pieņēma 

lēmumu par precizētā SIA “Baltic Financial Group” (turpmāk – sabiedrība) 
2007.gada 29.janvāra dalībnieku reģistra eksemplāra un tam pievienoto 
dokumentu pievienošanu sabiedrības reģistrācijas lietai. 2007.gada 20.februārī 
valsts notārs pieņēma lēmumu par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā par 
izmaiņām sabiedrības valdes sastāvā un dalībnieku reģistra pievienošanu 
komercreģistram.
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Sabiedrības dalībniece J.P. apstrīdēja valsts notāra 2007.gada 20.februāra 
lēmumu, jo uz Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem dokumentiem ir viltoti 
viņas mirušā vīra paraksti.

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs ar 2007.gada 10.maija 
lēmumu Nr.55 (turpmāk – lēmums Nr.55) nolēma: 1) atcelt valsts notāra 
2007.gada 14.februāra lēmumu; 2) atcelt valsts notāra 2007.gada 20.februāra 
lēmumu; 3) izdarīt uzrakstu uz 2007.gada 29.janvāra sabiedrības dalībnieku 
reģistra par tā spēkā neesamību; 4) izdarīt uzrakstu uz 2007.gada 16.februāra 
sabiedrības dalībnieku reģistra par tā spēkā neesamību; 5) izdarīt ierakstu 
komercreģistrā, izslēdzot no sabiedrības lietas ziņas par N.K. kā sabiedrības 
valdes locekli; 6) izdarīt ierakstu komercreģistrā, ierakstot sabiedrības lietā 
ziņas par O.H. kā sabiedrības valdes locekli.

[2] E.A. un O.H. pārsūdzēja lēmumu Nr.55 tiesā. Lietā kā trešās personas 
pieaicināti sabiedrība, O.H., N.K. un J.P.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 4.novembra spriedumu 
noraidīja pieteikumu. J.P. un Uzņēmumu reģistrs iesniedza apelācijas 
sūdzības.

[4] Administratīvā apgabaltiesa ar 2010.gada 21.oktobra spriedumu 
apmierināja pieteikumu, atzīstot lēmumu Nr.55 par prettiesisku. Spriedums 
pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.

[4.1] Lēmums Nr.55 ir zaudējis spēku (Administratīvā procesa likuma 
82.panta pirmā daļa) ar izpildi – ieraksta izdarīšanu komercreģistrā 
(Komerclikuma 10.panta septītā daļa, likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” 15.pants). Tādu lēmumu nevar atcelt vai atzīt par spēkā 
neesošu, bet tikai atzīt par prettiesisku. Līdz ar to pieteikuma apmierināšanas 
gadījumā komercreģistrā izdarāms ieraksts, norādot uz iepriekš pieņemtā 
lēmuma prettiesiskumu.

[4.2] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 
5.punktu Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs apstrīdēšanas stadijā ir 
tiesīgs tikai konstatēt, vai administratīvais akts, kurš jau zaudējis spēku, ir 
bijis tiesisks vai prettiesisks. Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistru” 19.pants neparedz citādu regulējumu.

Tādējādi galvenais valsts notārs nevar atcelt lēmumu par ieraksta 
izdarīšanu vai dokumentu pievienošanu. Tas izriet no komercreģistra publiskas 
ticamības principa. Ieraksti un lēmumi par dokumentu pievienošanu vērsti 
uz trešo personu interešu aizsardzību, jebkurš var paļauties, ka ieraksti ir un 
ka tie ir tiesiski, kamēr vien nav izdarīts cits ieraksts. Neviens ieraksts nevar 
tikt dzēsts, nesaglabājot ziņas par tā esību attiecīgā periodā pirms dzēšanas. 
Kļūdu novēršana iespējama, tikai izdarot jaunus ierakstus (par iepriekšējo 
lēmumu prettiesiskumu).
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Tādējādi lēmums Nr.55 izdots, pārkāpjot galvenā valsts notāra 
kompetenci. Tas ir prettiesisks.

[4.3] Nepamatoti atzīti par prettiesiskiem valsts notāru 2007.gada 
14.februāra un 20.februāra lēmumi.

Atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 
14.pantam valsts notārs var pārbaudīt tikai dokumentu formālo atbilstību 
likuma prasībām, tā kompetencē neietilpst komersanta lēmuma pieņemšanas 
faktisko apstākļu pārbaude.

Sabiedrības iesniegtie dokumenti atbilda formālajiem kritērijiem. Līdz 
ar to arī apstākļos, kad cita persona darīja zināmus iespējamus faktus par 
dokumentu viltojumu, uz šā pamata nebija pieļaujams atcelt valsts notāru 
lēmumus.

Iestāde nepamatoti atsaucas uz likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” 14.panta septīto daļu, kas noteic – ja tiek iesniegti 
nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, 
Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt 
(pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā.

Iestāde šo normu tulko nepamatoti paplašināti un ģenerālklauzulu 
“nepārprotami pierādījumi” ir aizpildījusi ar neatbilstošu saturu. 
Likumdevējs ir paredzējis valsts notāram pieņemt lēmumu par atteikumu 
reģistrēt dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā, t.i., paredzējis to 
darīt tikai pirms sākotnējā reģistrācijas ieraksta izdarīšanas, bet nav noteikti 
piešķīris kompetenci atcelt lēmumus par jau pievienotiem dokumentiem vai 
izdarītiem ierakstiem administratīvo aktu apstrīdēšanas stadijā.

Vēl vairāk – nav konstatējams tiesisks pamats uzlikt pienākumu valsts 
notāram izdarīt jaunus ierakstus, ar kuriem tiktu atjaunots iepriekšējais 
stāvoklis. Kaut arī šķiet, ka būtu lietderīgi izlabot kļūdas un atjaunot 
iepriekšējo stāvokli, tomēr šādi ieraksti publiska reģistra vešanas principu 
kontekstā ir uzskatāmi par pilnīgi jauniem ierakstiem, ar kuriem tiek mainīts 
iepriekšējais stāvoklis. Iestāde patvaļīgi izdarījusi ierakstus par amatpersonas 
statusu, nenoskaidrojot, vai arī vēlākā reģistrācijas ieraksta brīdī pastāv 
priekšnoteikumi šādam jaunam ierakstam, vai ir spēkā viņas piekrišana 
ieņemt amatu.

Iestāde Latvijas neatkarīgo ekspertu asociācijas eksperta atzinumu 
nepamatoti atzinusi par nepārprotamu pierādījumu paraksta viltošanas 
faktam. Par tādu pierādījumu varētu būt fakts, ka dokumentu parakstīšanas 
brīdī persona jau ir mirusi vai viņai atņemta rīcībspēja, bet nevar kalpot 
atzinums, kādu iestāde izmantojusi šajā lietā. Dokumentu viltošana ir 
noziedzīgs nodarījums, kura pierādīšana nav Uzņēmumu reģistra kompetencē. 
Šāds fakts jākonstatē kriminālprocesuālā vai civilprocesuālā kārtībā.
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[4.4] Publiskas ticamības princips ņemams vērā, lemjot par to, vai 
apmierināms lūgums par lēmuma izpildes seku novēršanu ar spriedumu.

Kaut arī lēmums Nr.55, uz tā pamata izdarītie ieraksti un tas, ka iepriekš 
izdarītie ieraksti tika dzēsti, nebija tiesiski, tomēr ar spriedumu nevar dzēst 
šobrīd pastāvošo ierakstu, kas bija visu strīdus periodu. Mainīt ierakstu uz 
turpmāko laiku nevar tādēļ, ka sabiedrības reģistrācijas lietā ir izdarīti jauni 
ieraksti, kurus, nepārsniedzot prasījuma robežas, nav pamata labot. Līdz ar 
to nav iespējama izpildes seku novēršana.

[5] Uzņēmumu reģistrs iesniedza kasācijas sūdzību. Tā pamatota ar tālāk 
minētajiem argumentiem.

[5.1] Lēmums izdarīt ierakstu komercreģistrā ir konstatējošs 
administratīvais akts. Tas ir jānošķir no komercreģistrā izdarītā ieraksta, 
jo likums publisku ticamību piešķir tikai ierakstam. Konstatējošs 
administratīvais akts ir arī lēmums pievienot dokumentus reģistra lietai. 
Konstatējoši administratīvie akti ir neizpildāmi. Līdz ar to nav pamata 
apgalvot, ka ar ieraksta izdarīšanu komercreģistrā attiecīgais lēmums tiek 
izpildīts. Ieraksta izdarīšana komercreģistrā ir lēmuma atspoguļojums 
ieraksta formā, nevis administratīvā akta izpilde. Līdz ar to valsts notāra 
lēmums ir spēkā līdz brīdim, kad tiek atcelts vai tiek pieņemts jauns lēmums 
par cita ieraksta izdarīšanu. Ņemot vērā minēto, tiesa nepamatoti uzskatījusi, 
ka galvenajam valsts notāram nav tiesību atcelt valsts notāra lēmumu par 
ieraksta izdarīšanu vai dokumentu pievienošanu.

[5.2] Saskaņā ar Komerclikuma 12.pantu saistošs raksturs pret trešo personu 
ir tikai komercreģistra ierakstam, nevis lietā esošajiem dokumentiem, tajos 
ietvertajām ziņām vai, kā nepamatoti uzskatījusi tiesa, lēmumam par dokumentu 
pievienošanu. Turklāt apstāklis, ka ierakstiem ir publiskā ticamība, nenozīmē, 
ka ierakstus nevar grozīt. Ikvienai trešajai personai saskaņā ar Komerclikuma 
7. un 12.pantu ir tiesības paļauties uz attiecīgajā laikā spēkā esošo ierakstu 
publisko ticamību, kā arī saņemt vēsturisko izziņu, kurā norādīta informācija 
par iepriekšējo laiku. Tādējādi jauna ieraksta izdarīšana neietekmē personu 
tiesisko paļāvību uz situāciju, kāda bija pirms jauna ieraksta izdarīšanas.

[5.3] Uzņēmumu reģistrs piekrīt, ka ierakstus nevar dzēst, nesaglabājot 
ziņas par tiem. Tomēr ar pārsūdzēto lēmumu iepriekšējie ieraksti netika 
dzēsti, kā to nepamatoti uzskatījusi tiesa, bet izdarīti jauni ieraksti, kas 
aizstāja iepriekšējos. Tādējādi netika pārkāpts Komerclikuma 12.pantā 
noteiktais princips. Proti, informācija par vēsturiskajiem ierakstiem joprojām 
ir publiski pieejama.

[5.4] To, kādas ziņas ierakstāmas komercreģistrā, nosaka likums. Tādējādi 
arī tiesai nav kompetences likt ierakstīt reģistrā tādas ziņas, kuru ierakstīšanu 
neparedz likums. Komerclikumā nav paredzēts, ka komercreģistrā būtu 
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izdarāms ieraksts par iepriekš pieņemto lēmumu tiesiskumu. Līdz ar to tiesa 
nepamatoti norādījusi, ka komercreģistrā izdarāms ieraksts par iepriekš 
pieņemtā lēmuma prettiesiskumu.

[5.5] Eksperta kategorisks apgalvojums par paraksta viltošanas faktu var 
būt nepārprotams pierādījums likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistru” 14.panta septītās daļas izpratnē. Tiesa bez pamata apgalvojusi 
pretējo. Turklāt paraksta viltošanas faktu apstiprinājis Valsts policijas eksperta 
2007.gada 4.jūnija atzinums.

[5.6] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 
4.punktu galvenais valsts notārs apstrīdēšanas procesā ir tiesīgs atcelt valsts 
notāra lēmumu un izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu. Tiesa 
nepamatoti uzskatījusi pretējo un nepamatoti šajā sakarā atsaukusies uz 
likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta septīto daļu.

[6] J.P. iesniedza kasācijas sūdzību. Tā pamatota ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[6.1] Apgabaltiesa pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 151., 152.
pantu, 154.panta otro un trešo daļu un 167.pantu, jo nepamatoti atteikusies 
vērtēt kā pierādījumu eksperta atzinumu un nepareizi konstatējusi, ka 
dokumentu viltošanas faktu var pierādīt tikai ar spēkā stājušos tiesas 
spriedumu civillietā vai krimināllietā.

[6.2] Apgabaltiesa pārāk šauri tulkojusi likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” 14. un 19.pantu, nepareizi interpretējusi Komerclikuma 
12.pantu un Administratīvā procesa likuma 81., 82. un 86.pantu. Tiesas veiktā 
tiesību normu interpretācija nenodrošina mehānismu, kas izslēgtu viltotu 
dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, kā arī nenodrošina mehānismu, 
ar kuru varētu ierobežot uz viltotu dokumentu pamata komercreģistrā 
ierakstītā valdes locekļa darbību.

[7] Pieteicēji rakstveida paskaidrojumos norādījuši, ka kasācijas sūdzības 
nav pamatotas.

[8] Tiesas sēdē trešās personas J.P. pārstāvis uzturēja J.P. kasācijas sūdzību. 
Uzņēmumu reģistra pārstāve uzturēja Uzņēmumu reģistra kasācijas sūdzību. 
Pieteicēju pārstāvji neatzina kasācijas sūdzības.

Uz tiesas sēdi nebija ieradies trešā persona N.K. un trešās personas 
sabiedrības pārstāvis. Tiesa nolēma izskatīt lietu bez viņu klātbūtnes.

Motīvu daļa
[9] Senāta ieskatā, apgabaltiesa nepamatoti uzskatījusi, ka lēmums 

par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā zaudē spēku ar izpildi – ieraksta 
izdarīšanu komercreģistrā.

Noteikums, ka administratīvais akts zaudē spēku ar izpildi, attiecas uz 
tādiem administratīvajiem aktiem, kuri paredz kādas atsevišķas tiesiskas vai 
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faktiskas darbības (vai to kopuma) izpildi. Piemēram, būvatļauja dod tiesības 
uzbūvēt apstiprinātajā būvprojektā paredzēto ēku. Pēc būvatļaujā paredzēto 
darbu pabeigšanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā būvatļauja zaudē 
spēku ar izpildi.

Turpretim pastāv arī administratīvie akti ar ilgstošu iedarbību, kuri no-
di bina kādu tiesisko attiecību, kura ir spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā adminis-
tratī vais akts, ar kuru šī attiecība nodibināta. Uz ilgstošo administratīvo aktu 
pamata var tikt veiktas atsevišķas darbības, taču tās nav uzskatāmas par 
administratīvā akta izpildi tādā nozīmē, ka to veikšana nozīmētu administra-
tīvā akta spēka zaudēšanu. Piemēram, ar lēmumu par ierēdņa iecelšanu amatā 
tiek nodibināts ierēdņa statuss, kas ilgst tik ilgi, kamēr ierēdnis tiek atbrīvots 
no amata. Apstāklis, ka ierēdnis stājas pie amata pienākumu pildīšanas, šādā 
gadījumā nenozīmē administratīvā akta izpildi, pēc kuras tas zaudē spēku. 
Gluži otrādi, ierēdņa statusu nodibinošā administratīvā akta spēkā esība ir 
vienīgais pamats ierēdnim pildīt ierēdņa amatu.

[10] Senāta ieskatā, likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 
15.pantā paredzētais lēmums par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā ir 
administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību, jo tas paredz izdarīt komercreģistrā 
ierakstu, kas kā aktuālais ieraksts minētajā reģistrā atspoguļojams noteiktu 
laika posmu – līdz jauna ieraksta, kas savukārt izdarāms uz jauna lēmuma 
pamata, izdarīšanai. Tādējādi lēmums par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā 
ir spēkā tik ilgi, kamēr tiek pieņemts jauns lēmums, kas vai nu tieši atceļ 
pirmo lēmumu, vai aizstāj to, paredzot izdarīt jaunu ierakstu tā ieraksta vietā, 
kura izdarīšanu paredz pirmais lēmums. Līdz tam laikam komercreģistrā kā 
aktuālais ieraksts tiek atspoguļots tas, kura ierakstīšanu paredz pirmais (tobrīd 
spēkā esošais) lēmums. Savukārt pats ieraksts komercreģistrā, kā pamatoti 
norāda Uzņēmumu reģistrs, ir tikai lēmuma atspoguļojums ieraksta formā.

[11] Ņemot vērā minēto, nav pamatots Administratīvās apgabaltiesas 
viedoklis, ka lēmums Nr.55 ir zaudējis spēku ar ieraksta izdarīšanu 
komercreģistrā un ka šā iemesla dēļ tiesa nevar lemt par tā atcelšanu. Attiecīgi 
nav pamatots arī apgabaltiesas viedoklis, ka Uzņēmumu reģistra galvenais 
valsts notārs ar lēmumu Nr.55 nevarēja atcelt apstrīdētos Uzņēmumu reģistra 
valsts notāra lēmumus par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā.

[12] Tā kā lēmums par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā ir jānošķir 
no paša ieraksta, nav pamatota apgabaltiesas atsauce uz komercreģistra 
publiskās ticamības principu. Proti, apgabaltiesa nepamatoti uzskatījusi, ka 
ar lēmuma par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā atcelšanu no reģistra tiek 
dzēstas ziņas par to ierakstu, kas bijis izdarīts uz atceltā lēmuma pamata. Kā 
norādījis Uzņēmumu reģistrs, vēsturiskās ziņas no reģistra netika dzēstas un 
jebkurai personai ir tiesības saņemt vēsturisko izziņu par ierakstiem, kuri 
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bijuši izdarīti komercreģistrā. Līdz ar to nav pamata bažām par komercreģistra 
publiskās ticamības principa ievērošanu.

[13] Vērtējot lēmuma Nr.55 tiesiskumu pēc būtības, apgabaltiesa 
atzinusi, ka eksperta atzinums nevar būt nepārprotams pierādījums paraksta 
viltošanas faktam likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 
14.panta septītās daļas izpratnē. Senāta ieskatā, šis apgabaltiesas viedoklis 
nav pamatots.

Minētā norma noteic: “Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti 
nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, 
Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt 
(pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā.”

Senāta ieskatā, nepārprotams pierādījums minētās normas izpratnē ir tāds 
pierādījums, kas neatstāj dažādas interpretācijas iespējas, proti, kuru nevar 
pārprast, kura saturs ir viennozīmīgs. Tas ir tāds pierādījums, kas pats par 
sevi ir pietiekams, lai persona bez speciālām zināšanām parakstu ekspertīzes 
jautājumos varētu konstatēt faktu, ka paraksts ir viltots. Kategorisks eksperta 
atzinums, ka paraksts ir viltots, ir tieši šāds pierādījums.

Apgabaltiesa nepamatoti norādījusi, ka paraksta viltošana ir noziedzīgs 
nodarījums, kura konstatēšana nav Uzņēmumu reģistra kompetencē. 
Paraksta viltošana vispirms ir fakts pats par sevi. Krimināllikuma 275.pantā, 
kas paredz atbildību citastarp par dokumenta viltošanu, šāds fakts var būt 
viena no noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīmēm. Taču tas 
nenozīmē, ka šādu faktu nevarētu konstatēt ārpus kriminālprocesa. Vēl jo 
vairāk tas nenozīmē, ka vienīgais pamats šāda fakta konstatēšanai varētu būt 
spēkā stājies tiesas spriedums.

Turklāt par ekspertu Administratīvā procesa likuma 59.panta, kas regulē 
informācijas iegūšanu iestādē, otrās daļas izpratnē uzskatāms lietpratējs, kas 
labi pārzina kādu tehnisku, ekonomisku, medicīnisku vai citu jomu un var 
sniegt kvalitatīvu vērtējumu vai atzinumu kādā jautājumā. Eksperta viedokļa 
noskaidrošana šā panta izpratnē nav pakļauta formālajām prasībām, kādas 
paredzētas tiesas procesā (178.–182.pants).

Līdz ar to apgabaltiesa nepamatoti atzina par nepieļaujamu pierādījumu 
Uzņēmumu reģistra vērtēto eksperta atzinumu.

[14] Apgabaltiesa arī atzinusi, ka likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” 14.panta septītā daļa paredz Uzņēmumu reģistra 
valsts notāram pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) 
dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā tikai pirms sākotnējā 
reģistrācijas ieraksta izdarīšanas, bet nenoteic Uzņēmumu reģistra galvenajam 
valsts notāram kompetenci atcelt valsts notāra lēmumu apstrīdēšanas 
stadijā.
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Senāts norāda, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 81.panta 
pirmajai daļai augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc būtības. Saskaņā 
ar panta otrās daļas 2. un 4.punktu augstāka iestāde var citastarp atcelt 
administratīvo aktu un izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu. Atbilstoši 
panta piektajai daļai administratīvais akts apstrīdēšanas procesā iegūst savu 
galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto 
administratīvo aktu. Tādējādi apstrīdēšana ir tā paša administratīvā procesa 
turpinājums nākamajā stadijā. Apstrīdēšanas procesā netiek izdots jauns 
administratīvais akts, bet apstiprināts vai mainīts sākotnējā administratīvā 
akta formulējums. Tāpēc apstrīdēšanas procesā nevar runāt par vairākiem 
administratīvajiem aktiem, bet tikai par vienu administratīvo aktu dažādās 
procesa stadijās. Attiecīgi augstākas iestādes kompetence izlemt lietu un izdot 
administratīvo aktu apstrīdēšanas stadijā ir tāda pati kā sākotnēji zemākai 
iestādei (izņemot, ja padotība tiek īstenota pārraudzības formā).

Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta 
septītā daļa nekādi neierobežo Administratīvā procesa likuma 81.panta 
regulējumu.

Ņemot vērā minēto, apgabaltiesa nepamatoti uzskatījusi, ka Uzņēmumu 
reģistra galvenajam valsts notāram nav kompetences atcelt valsts notāra 
lēmumu apstrīdēšanas stadijā.

[15] Minētie apgabaltiesas pieļautie pārkāpumi paši par sevi varēja novest 
pie lietas nepareizas izspriešanas, tāpēc apgabaltiesas spriedums atceļams un 
lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 21.oktobra spriedumu 

un nosūtīt lietu Administratīvajai apgabaltiesai jaunai izskatīšanai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Patērētāju tiesību ievērošana līzinga līguma noteikumos

1. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmajā daļā patērētājam 
paredzētās tiesības prasīt cenas samazinājumu vai arī atcelt līgumu, ja viņam 
pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, nav 
ierobežojamas tā iemesla dēļ, ka patērētājs preces iegūst (sākotnēji lietošanā, 
pēc līzinga samaksas – īpašumā), slēdzot līzinga līgumu (Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 28.panta pirmā daļa).
2. Atbilstoši Padomes 1986.gada 22.decembra direktīvas 87/102/EEK noteikumiem 
patērētājam arī gadījumā, ja prece ir iegādāta, izmantojot patēriņa kredītu, nebūtu 
jācieš zaudējumi un jāuzņemas risks, ja prece izrādās ar trūkumiem. Tādējādi 
patērētājs, iegādājoties preces, var prasīt līzinga devēja papildu pienākumus 
arī attiecībā uz līzinga līguma pārskatīšanu (Padomes 1986.gada 22.decembra 
direktīvas 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu 11.panta 1. un 2.punkts).
3. Līzinga ņēmējs nevar prasīt līzinga devējam samazināt maksājamo 
atlīdzību tikai tā iemesla dēļ, ka prece ir ar trūkumiem. Taču līzinga ņēmējam 
ir tiesības vērst prasījumus pret pārdevēju un atbilstošas tiesības prasīt līzinga 
līguma izmaiņas. Viena no būtiskajām Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 
patērētājam garantētajām tiesībām ir prasīt pienācīgu preci vai pirkuma 
maksas samazinājumu, kas līzinga gadījumā var notikt tikai kompleksi, visiem 
trīs darījuma dalībniekiem koriģējot saistību apmēru (Komerclikuma 465.
panta pirmā daļa, 466.panta otrā daļa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 
28.panta pirmā daļa).
4. Patērētāju tiesību aizsardzības likums ir vērsts pret tādu noteikumu 
iekļaušanu līgumā, kas paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, ja vien netiek 
pierādīts, ka līguma noteikums ir apspriests. Formulējums “pēc prasītāja izvēles” 
nenodrošina patērētājam izvēles iespējas gadījumos, ja viņš ir atbildētājs, tādēļ 
šāda šķīrējtiesas klauzula ir uzskatāma par netaisnīgu līguma noteikumu. 
Šķīrējtiesas klauzulas iekļaušana speciālajos līguma noteikumos pati par 
sevi nepierāda, ka notikusi šā līguma punkta apspriešana (Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 6.panta trešā daļa). 

Rīgā 2011.gada 4.novembrī  Lieta Nr.A42459507
SKA–230/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
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kopsēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste,
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicējas SIA “DnB Nord Līzings” pārstāvim M.K. un 
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Ekonomikas 

ministrijas pārstāvjiem Andim Priedītim un Svetlanai Petrovai,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “DnB Nord Līzings” pieteikumu par Ekonomikas 
ministrijas 2007.gada 16.februāra lēmuma Nr.6100-07-2289 atcelšanu daļā, 
sakarā ar SIA “DnB Nord Līzings” kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas 2010.gada 25.oktobra spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izskatījis V.P. (šajā lietā trešā 

persona) iesniegumu, 2006.gada 24.novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru 
pieteicējai SIA “DnB Nord Līzings” uzdots pārtraukt pildīt pieteicējas un 
trešās personas, kura ir patērētāja, noslēgtā finanšu līzinga (nomas pirkuma) 
līguma (turpmāk – Līzinga līgums) netaisnīgos 2.2., 3.4. un 3.11.apakšpunkta 
noteikumus un Līzinga līguma Speciālajos noteikumos iekļauto šķīrējtiesas 
klauzulu, kā arī pirkuma līguma (turpmāk – Pirkuma līgums) par vieglās 
automašīnas iegādi no SIA “Tehauto Latgale” 4.2.apakšpunkta noteikumus. 
Ar lēmumu uzdots arī pārtraukt pildīt identiska satura noteikumus ar 
citiem patērētājiem noslēgtajos finanšu līzinga līgumos, kā arī grozīt 
iepriekš norādītos Līzinga līguma un Pirkuma līguma noteikumus, kā arī 
Līzinga līguma 7.4.apakšpunkta noteikumus attiecībā uz līzinga maksājumu 
pirmstermiņa atmaksu.

Ekonomikas ministrija ar 2007.gada 16.februāra lēmumu Nr.6100-07-
2289 Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2006.gada 24.novembra lēmumu 
atstāja negrozītu.

[2] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 23.novembra spriedumu 
noraidīja pieteikumu, pamatojoties uz tālāk minētajiem argumentiem.

[2.1] Lietā ir strīds par to, vai pieteicēja Līzinga līgumā un Pirkuma 
līgumā ir iekļāvusi noteikumus, kuri uzskatāmi par netaisnīgiem Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešās daļas izpratnē.

[2.2] Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 2.2.apakšpunktā noteikts, 
ka “[..] līdz ar to Līzinga ņēmējs uzņemas visu risku, kas saistīts ar Līzinga 
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objekta neatbilstību tā lietošanas mērķiem un pārdevēja saistību nepienācīgu 
izpildi saskaņā ar Pirkuma līgumu, un visus ar to saistītos zaudējumus”.

Ņemot vērā Pirkuma līguma un Līzinga līguma noteikumus, no kuriem 
secināms, ka trešā persona pati ir izvēlējusies konkrētu līzinga objektu, ir 
pamatoti, ka atbildība par lietas trūkumiem nav uzlikta līzinga devējam, bet 
gan tās ir patērētāja rūpes un tiesības vērst pret pārdevēju prasījumus, kuri 
izriet no līguma noteikumiem neatbilstošas preces piegādes. Tas secināts arī 
doktrīnā (Leja L. Līzinga līgumu kvalifikācija un saturs Latvijas privāttiesībās. 
Promocijas darba kopsavilkums juridisko zinātņu doktora (Dr.iur.) zinātniskā 
grāda iegūšanai. http://www3.acadlib.lv/greydoc/LejaLauris_disertacija/
Leja_lat.doc).

Tomēr, ņemot vērā minēto Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 
2.2.apakšpunkta daļas formulējumu kopsakarā ar visiem Pirkuma līguma 
un Līzinga līguma noteikumiem, Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 
2.2.apakšpunkts uzskatāms par tādu, kas rada būtisku neatbilstību līgumā 
noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam. 
Neviens Pirkuma līguma un Līzinga līguma noteikums neparedz to, ka 
Līzinga līguma noteikumi var tikt pārskatīti, ja ir panākts pirkuma maksas 
samazinājums līzinga objekta trūkumu dēļ vai līzinga objekta lietošana tā 
trūkumu dēļ nav iespējama. Gluži otrādi, Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 
2.2.apakšpunkts uzliek patērētājam visu risku, kas saistīts ar līzinga objekta 
neatbilstību tā lietošanas mērķiem un pārdevēja saistību nepienācīgu izpildi 
saskaņā ar Pirkuma līgumu, un visus ar to saistītos zaudējumus. Tādējādi 
2.2.apakšpunkts uzliek patērētājam ne tikai risku par zaudējumiem, kas rodas 
patērētājam no tā, ka viņam piegādāta prece ar trūkumiem, bet ietver arī to, 
ka, ja pirkuma maksa tiek samazināta lietas trūkumu dēļ, tad nav pamata 
pirkuma maksas samazināšanai Līzinga līgumā un pieteicējai ir jāgūst tas 
ienākums, ko tā sākotnēji ir paredzējusi gūt, noslēdzot Līzinga līgumu. 

Tādējādi Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 2.2.apakšpunkts minētajā 
daļā rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās 
un pienākumos par sliktu patērētājam.

[2.3] Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 3.4.apakšpunkts citastarp 
noteic, ka “[..] Līzinga devējs nav jebkādā veidā atbildīgs par to, ka līzinga 
objekts netiek piegādāts (nodots), tiek piegādāts (nodots) ar nokavējumu vai 
tiek piegādāts (nodots) neatbilstoši Pirkuma līguma noteikumiem [..]”.

Ar minēto līguma noteikumu pieteicēja kā līzinga objekta īpašniece 
noņem no sevis jebkuru atbildību par līzinga objekta savlaicīgu piegādi un 
nodošanu patērētājam.

Komerclikuma 464.panta (stājās spēkā ar 2010.gada 1.janvāri) otrā daļa 
noteic, ka lietas nepiegādes risku uzņemas līzinga ņēmējs. Taču saskaņā ar 
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Komerclikuma 463.panta (stājās spēkā ar 2010.gada 1.janvāri) pirmo daļu 
līzinga līgums ir tāds līgums, ar kuru komersants (līzinga devējs) apņemas 
iegūt īpašumā līzinga ņēmēja izraudzītu lietu no līzinga ņēmēja izraudzītas 
trešās personas (pārdevēja) un nodrošināt šīs lietas nodošanu līzinga ņēmēja 
lietošanā, bet līzinga ņēmējs apņemas pieņemt šo lietu un samaksāt nolīgto 
atlīdzību. Tādējādi līzinga devējam tomēr ir pienākums veikt darbības, lai 
nodrošinātu līzinga objekta nodošanu patērētājam. 

Turklāt patērētājam kā vājākajam darījuma dalībniekam nav īpašu 
līdzekļu, ar kuru palīdzību varētu nodrošināt piegādes veikšanu, jo viņam 
nav iespēju ietekmēt konkrētās preces piegādes izpildi. Savukārt līzinga 
devējam kā profesionālim un samaksas par līzinga objektu veicējam ir iespējas 
ietekmēt konkrētās preces piegādi, piemēram, paredzēt to, ka samaksa par 
līzinga objektu tiks veikta tikai pēc piegādes fakta (Leja L. Līzinga līgumu 
kvalifikācija un saturs Latvijas privāttiesībās. Promocijas darba kopsavilkums 
juridisko zinātņu doktora (Dr.iur.) zinātniskā grāda iegūšanai. http://www3.
acadlib.lv/greydoc/LejaLauris_disertacija/Leja_lat.doc).

Tāpat ņemams vērā, ka Līzinga līgumā un Pirkuma līgumā nav paredzēts 
tāds līguma noteikums, kurš paredzētu, ka līzinga objekta nepiegādes vai 
nenodošanas gadījumā līzinga maksājumu grafiks varētu tikt pārskatīts.

Tādējādi, ņemot vērā iepriekšminēto, tiesa uzskata, ka minētais Līzinga 
līguma Vispārīgo noteikumu 3.4.apakšpunkts minētajā daļā izslēdz jebkādu 
līzinga devēja atbildību par lietas nepiegādi un nenodošanu, tas ir pretēji 
labticīguma prasībām un rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās 
līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam.

[2.4] Pirkuma līguma 4.2.apakšpunkts paredz: “[..] Taču neviens no 
Līguma noteikumiem nedod Līzinga ņēmējam tiesības izbeigt Līgumu vai 
prasīt Pirkuma maksas samazinājumu bez Pircēja [SIA “DnB Nord Līzings”] 
iepriekšējas rakstveida piekrišanas.”

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmās daļas 
noteikumiem patērētājam, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma 
noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesības prasīt cenas samazinājumu vai arī 
atcelt līgumu. Ņemot vērā to, ka līzinga devējs ar līzinga ņēmēju ir vienojušies 
par konkrētu līzinga objekta pirkuma summu, kuru līzinga devējs apņemas 
finansēt jeb aizdot un no šīs pirkuma maksas finansēšanas līzinga devējs 
cer saņemt ienākumu procentu veidā, tad ir pamatoti uzskatīt, ka līzinga 
devējs nav ieinteresēts pirkuma maksas samazinājumā vai pirkuma līguma 
atcelšanā un pamatoti nav sagaidāms, ka tas varētu dot savu piekrišanu 
šādam darījumam.

Tiesa uzskata, ka ir pamatoti saņemt līzinga devēja piekrišanu līguma 
izbeigšanai vai pirkuma maksas samazinājumam tad, ja nepastāv Patērētāju 
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tiesību aizsardzības likumā noteikts pamats līguma izbeigšanai vai pirkuma 
maksas samazinājumam, savukārt, ja minētais pamats pastāv, tad patērētājam 
jeb līzinga ņēmējam ir adekvāti noteikt pienākumu informēt līzinga devēju 
par nodomu noslēgt šādu vienošanos un par šādas vienošanās noslēgšanas 
faktu un attiecīgi noteikt tiesības prasīt Līzinga līguma noteikumu 
grozīšanu.

Tā kā Pirkuma līguma 4.2.apakšpunkts minētajā daļā ierobežo 
patērētājam Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto tiesību 
izmantošanu, ierobežojot vai izslēdzot iespēju patērētājam izmantot 
savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad ražotājs, pārdevējs vai 
pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis līgumsaistības vai ir tās izpildījis daļēji, 
tas pretēji labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās 
līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam.

[2.5] Līzinga līguma Speciālajos noteikumos citastarp paredzēts: “Strīdi, 
kas rodas par Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek nodoti izskatīšanai pēc prasītāja 
izvēles Latvijas Republikas tiesu iestādēs vai Latvijas Komercbanku asociācijas 
šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu par 
Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem. Šo dokumentu 
noteikumi uzskatāmi par ietvertiem šajā punktā. Šķīrējtiesas spriedums ir 
galīgs, nav pārsūdzams un Līdzējiem obligāts.” 

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. panta trešās daļas 7.punktā 
noteikts, ka par netaisnīgiem līguma noteikumiem uzskatāmi noteikumi, 
kas izslēdz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības 
iestādēs vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā.

Līzinga līguma Speciālajos noteikumos iekļautā šķīrējtiesas klauzula 
paredz patērētāja izvēles tiesības attiecībā uz iespēju vērsties šķīrējtiesā vai 
vispārējās jurisdikcijas tiesā tikai tad, ja prasītājs ir patērētājs. Savukārt, ja 
līzinga devējs (pieteicēja) vēršas ar prasību pret patērētāju šķīrējtiesā, tad 
patērētājam nav izvēles iespējas attiecībā uz to, vai viņam nāksies tiesāties 
šķīrējtiesā vai vispārējās jurisdikcijas tiesā. Strīda izskatīšana šķīrējtiesā 
ir uzskatāma par neatbilstību pušu tiesībās un pienākumos par sliktu 
patērētājam Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešās daļas 
izpratnē. Strīda izskatīšana šķīrējtiesā prasa no fiziskās personas – patērētāja – 
lielāku juridisko sagatavotību nekā strīda izskatīšana vispārējās jurisdikcijas 
tiesā. Turklāt saskaņā ar Civilprocesa likuma 528.panta otro daļu šķīrējtiesas 
spriedums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. Vispārējās jurisdikcijas tiesā, 
lemjot par izpildraksta izsniegšanu, netiek vairs vērtēta lieta pēc būtības. 
Tiesvedība šķīrējtiesā var prasīt izdevumus (ar strīda izskatīšanu saistītās 
maksas, šķīrējtiesneša honorārs), kuru apmēru patērētājs nevar paredzēt, 
noslēdzot līgumu. 
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Līdz ar to Līzinga līguma Speciālajos noteikumos iekļautā šķīrējtiesas 
klauzula pretēji labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību līgumā 
noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu 
patērētājam.

[2.6] Pieteicēja nav iesniegusi pierādījumus tam, ka minētie līgumu 
noteikumi būtu apspriesti ar patērētāju, tāpēc Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs pamatoti ir uzskatījis tos par netaisnīgiem atbilstoši Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 6.panta trešajai daļai.

[2.7] Lietā ir strīds, vai Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 7.4.apakš-
punkts daļā, kas nosaka, ka “Līzinga ņēmējam ir tiesības pirms noteiktā 
termiņa veikt vienu vai vairākus Līzinga maksājumus, paziņojot par to Līzinga 
devējam vismaz 30 (dienas) iepriekš un tikai saskaņā ar attiecīgo Līzinga devēja 
izrakstīto rēķinu. Ja Līzinga ņēmējs veic Līzinga maksājumus citā dienā, nekā 
tā, kura noteikta Maksājumu grafikā kārtējā Līzinga maksājuma veikšanai, 
Līzinga ņēmējs samaksā Līzinga devējam Procentus, kas tiek aprēķināti par 
laika posmu līdz dienai, kurā atbilstoši maksājumu grafikam būtu jāveic 
nākamais līzinga maksājums”, ir formulēts vienkāršā un saprotamā valodā, kā 
to prasa Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrā daļa.

Izvērtējot šo līguma noteikumu, atzīstams, ka tas ir formulēts sarežģītā 
valodā, kas traucē patērētājam saprast līzinga pirmstermiņa atmaksas 
noteikumus. 

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicējas apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2010.gada 25.oktobra spriedumu pieteikumu noraidīja. 
Apgabaltiesa pievienojās Administratīvās rajona tiesas spriedumā ietvertajai 
argumentācijai.

[4] Pieteicēja par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniegusi 
kasācijas sūdzību, kurā spriedumu pārsūdz pilnā apjomā, norādot tālāk 
minētos argumentus.

[4.1] Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešajai 
daļai, lai līguma noteikumu atzītu par netaisnīgu, jākonstatē, ka šo noteikumu 
līdzēji savstarpēji nav apsprieduši un – kumulatīvi – šis noteikums pretēji 
labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās līdzēju 
tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam. Nav pamata uzskatīt par 
netaisnīgu jebkuru tādu līguma noteikumu, kas uzliek patērētājam kādu 
pienākumu, ierobežo patērētāja tiesības vai paredz patērētājam nelabvēlīgu 
seku iestāšanos gadījumā, ja patērētājs nepilda līgumu.

[4.2] Pieteicēja nepiekrīt, ka Līzinga līguma Speciālajos noteikumos 
ietvertā šķīrējtiesas klauzula ir netaisnīgs līguma noteikums.

Minētais līguma noteikums neparedz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, 
bet gan pēc prasītāja (kurš var būt arī patērētājs) izvēles Latvijas Republikas 
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tiesu iestādēs vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā. Patērētājam 
kā prasītājam ir izvēles tiesības. Turklāt parasti strīdi par līguma izpildi 
rodas sakarā ar to, ka patērētājs kavē maksājumu veikšanu pieteicējai, 
šajos gadījumos nepastāv strīdi par tiesību normu interpretāciju. Atbilstoši 
Satversmes tiesas atzītajam 2005.gada 17.janvāra spriedumā lietā Nr.2004-
10-01 iespēja atteikties no tiesībām vērsties valsts tiesā ir pieļaujama, pat 
vēlama un veicināma, ja vien šāda atteikšanās notikusi pēc brīvas gribas. 
Tas atbilst arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas viedoklim lietās Golders pret 
Lielbritāniju (Golder v. United Kingdom) un Devīrs pret Beļģiju (Deweer 
v. Belgium, ar atsauci uz Eiropas Cilvēktiesību komisijas viedokli lietā 
X pret Vāciju (X c. Allemagne)), kurā tā skaidrojusi, kas uzskatāms par 
brīvu atteikšanos. Jāņem vērā, ka šķīrējtiesas klauzula ietverta Līzinga 
līguma Speciālajos noteikumos, lai īpaši vērstu uz to patērētāja uzmanību. 
Strīda objektīvu izšķiršanu šķīrējtiesā nodrošina tas, ka šķīrējtiesnesi ieceļ 
šķīrējtiesas priekšsēdētājs, nevis pieteicēja. Civilprocesa likums detalizēti 
regulē šķīrējtiesas procesu. Ne no Civilprocesa likuma 487.panta, ne 
no citiem normatīvajiem aktiem neizriet vispārējs aizliegums izskatīt 
šķīrējtiesā strīdus ar patērētāja piedalīšanos. Patērētāju tiesību aizsardzības 
likuma 6.panta trešās daļas 7.punkts ir jāinterpretē, ņemot vērā Padomes 
1993.gada 5.aprīļa direktīvu 93/13/EEK “Par negodīgiem noteikumiem 
patērētāju līgumos” (turpmāk – direktīva 93/13/EEK), kuras pielikuma 
1.punkta “q” apakšpunktā attiecībā uz direktīvas 3.panta 3.punktu ir 
noteikts, ka negodīgi ir noteikumi, kuru mērķis ir izslēgt vai kavēt patērētāja 
tiesības celt prasību tiesā vai izmantot jebkādus citus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, jo īpaši, pieprasot patērētājam iesniegt sūdzības tikai šķīrējtiesā, 
uz ko neattiecas juridiskas normas, nevajadzīgi ierobežojot tam pieejamos 
pierādījumus vai liekot tam pierādīt faktus, kurus atbilstoši attiecīgajiem 
tiesību aktiem vajadzētu pierādīt citai līguma pusei. Latvijas Komercbanku 
asociācijas šķīrējtiesu nevar uzskatīt par tādu šķīrējtiesu, uz kuru neattiecas 
un kas nepiemēro juridiskas normas. Šķīrējtiesas process pašā svarīgākajā 
posmā – izpildu raksta izdošanā – ir pakļauts vispārējās jurisdikcijas tiesas 
kontrolei.

[4.3] Pieteicēja nepiekrīt, ka Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 2.2. un 
3.4.apakšpunkts būtu netaisnīgi līguma noteikumi.

Tiesa nav ņēmusi vērā finanšu līzinga līguma juridisko būtību, nav par 
to izteikusi savu viedokli. Finanšu līzings ietver tādu darījumu elementus kā 
aizdevums, pilnvarojums, noma un pirkums, taču tas nav identisks nevienam 
Civillikumā regulētajam līgumam, par tā tipoloģisko piederību nav vienota 
viedokļa. Tiesai bija jānorāda, kādam no tiesību doktrīnā paustajiem 
viedokļiem par līzinga līguma juridisko būtību tā piekrīt. 
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No Komerclikuma D daļā “Komercdarījumi” ietvertajām un šobrīd 
spēkā esošajām normām secināms, ka likumdevējs atkarībā no līzinga līguma 
noteikumiem ir atbalstījis pirkuma vai nomas kvalifikāciju, taču Civillikuma 
noteikumi ir piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Komerclikuma 
komercdarījumu daļas noteikumiem. Atbilstoši tiem līzingā nododamās 
lietas nepiegādes risku uzņemas līzinga ņēmējs (Komerclikuma 464.
panta otrā daļa), tieši līzinga ņēmējam ir prasījuma tiesības pret pārdevēju 
gadījumā, ja lietai tiek konstatēti trūkumi (Komerclikuma 465.panta pirmā 
daļa), un neiespējamība lietu lietot tās trūkumu dēļ neietekmē līzinga ņēmēja 
pienākumu maksāt līzinga līgumā nolīgto atlīdzību. Šīs Komerclikuma 
normas ir piemērojamas arī attiecībā uz patērētājiem, neskatoties uz 
Komerclikuma 389.pantu.

Tā kā finanšu līzinga līgums nevar tikt pielīdzināts kādam Civillikumā 
jau regulētam līgumam, tad, nosakot no tā izrietošās līguma dalībnieku 
savstarpējās tiesības un saistības, ir jāņem vērā visi līguma noteikumi, par 
kādiem līdzēji ir vienojušies.

Finanšu līzinga gadījumā līzinga devēja un līzinga ņēmēja attiecībām, 
kas veidojas uz līzinga līguma pamata, ir galvenokārt finansiālais raksturs un 
pilnīgas amortizācijas princips, līdzīgs kreditēšanai. Līzinga ņēmējam rodas 
pienākums atmaksāt līzinga devējam naudas līdzekļus, kurus līzinga devējs 
ir izlietojis līzinga objekta iegādei, kopā ar procentiem par šo naudas līdzekļu 
lietošanu, savukārt kā nodrošinājumu šo līzinga ņēmēja maksājuma saistību 
izpildei līzinga devējs patur sev īpašuma tiesības uz līzinga objektu līdz 
saistību izpildei. No šīs, būtībā finansēšanas, funkcijas izriet, ka līzinga devējs 
neatbild par lietas trūkumiem, un līzinga ņēmējs ir tiesīgs visas ar līzinga 
objektu saistītās prasības iesniegt tieši pārdevējam. Līzinga ņēmējam tiek 
nodotas arī tiesības iegūt visus iespējamos labumus, kurus var iegūt līzinga 
objekta īpašnieks. Finanšu līzingam ir raksturīgs arī tas, ka līzinga ņēmējs 
nes arī visus riskus, kas saistīti ar līzinga objektu. Līzinga ņēmējam ir iespēja 
pilnībā īstenot savu izvēli un gribu, iegādājoties tieši tādu preci (līzinga 
objektu), kādu līzinga ņēmējs vēlas, un tieši no tāda pārdevēja, no kāda 
vēlas. Līzinga ņēmējam, pirms tiek noslēgts pirkuma un līzinga līgums, tiek 
dota iespēja novērtēt līzinga objektu, tā derīgumu un atbilstību, saņemt no 
pārdevēja vispusīgu informāciju par līzinga objektu un tā cenu. Līzinga devējs 
šādu izvēli respektē. Tiek ievērotas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 
4.panta pirmajā daļā paredzētās izvēles iespējas. Līzinga devējs savas saistības 
pret līzinga ņēmēju ir izpildījis līdz ar samaksu līzinga objekta pārdevējam. 
Līzinga objekta pārdevējs ar pirkuma līgumu uzņemas pienākumu piegādāt 
līzinga objektu tieši līzinga ņēmējam. Atbilstoši Vispārīgo noteikumu 2.2. 
un 3.4.apakšpunktam patērētājs ir tādā pašā stāvoklī, kā pērkot preci tieši 
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no pārdevēja. Līdzīgi būtu arī gadījumā, ja patērētājs iegādātos preci tieši 
no pārdevēja, saņemot aizdevumu. Aizdevuma gadījumā patērētājam 
saglabātos pienākums atmaksāt visu saņemto aizdevumu arī tad, ja precei 
būtu trūkumi. 

Patērētājam netiek ierobežotas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 
5.panta otrās daļas 4.punktā garantētās tiesības, līzinga ņēmējam ir tiesības 
izvirzīt prasījumus un celt pretenzijas sakarā ar Pirkuma līguma noteikumu 
neievērošanu pret pārdevēju. 

[4.4] Nevar uzskatīt, ka Pirkuma līguma 4.2.apakšpunktā ietvertais 
noteikums, ka līgums nedod līzinga ņēmējam tiesības izbeigt līgumu 
vai prasīt pirkuma maksas samazinājumu bez līzinga devēja iepriekšējas 
rakstveida piekrišanas, ierobežotu patērētāja iespējas izmantot šīs tiesības. 
Līzinga ņēmējam ir tiesības to prasīt, taču, tā kā līzinga devējs jau ir samaksājis 
pārdevējam pirkuma maksu, līzinga devējs patur sev tiesības pirms pirkuma 
līguma izbeigšanas vai pirkuma maksas samazināšanas prasīt no pārdevēja 
attiecīgās summas atmaksu līzinga devējam. Tieši tādēļ Pirkuma līgumā ir 
ietverts līzinga ņēmēja pienākums Pirkuma līguma izbeigšanu vai pirkuma 
maksas samazināšanu saskaņot ar līzinga devēju. Līzinga ņēmējam saglabātos 
iespēja vienoties par kārtību, kādā pārdevējs atmaksā šo summu līzinga 
devējam.

[4.5] Pieteicēja nepiekrīt, ka Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 
7.4.apakšpunkts būtu neskaidrs – formulēts sarežģītā un nesaprotamā valodā. 
Šajā punktā ir skaidri un precīzi noteikta kārtība, kādā aprēķināms līzinga 
ņēmēja veicamo maksājumu apmērs, ja pirmstermiņa līzinga maksājumus 
līzinga ņēmējs veic citā dienā, nekā tā diena, kurā būtu jāveic maksājums 
atbilstoši grafikam. Šādai redakcijai ir jābūt saprotamai vidusmēra 
patērētājam. Minētais līguma punkts nav pretrunā ar Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 6.panta otro daļu.

[5] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību. 
Atbildētājas pārstāvji kasācijas sūdzību neatzina.

Motīvu daļa

I
[6] Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešā daļa paredz, ka 

līguma noteikums, kuru līgumslēdzējas puses savstarpēji nav apspriedušas, 
ir netaisnīgs, ja tas pretēji labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību 
līgumā noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu 
patērētājam. Senāts piekrīt pieteicējai, ka līguma noteikums atzīstams 
par netaisnīgu, ja tas ne tikai nav apspriests, bet ir arī pretējs labticīguma 
prasībām (rada būtisku neatbilstību līdzēju tiesībās un pienākumos par 
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sliktu patērētājam). Taču, kā tas konstatējams no apgabaltiesas sprieduma 
(ievērojot arī Administratīvās rajona tiesas spriedumā ietverto motivāciju), 
tiesa katrā gadījumā ir pārbaudījusi abu apstākļu esību – arī to, vai katrs 
strīdīgais līguma noteikums ir pretējs labticīguma prasībām. Līdz ar to lietā ir 
pārbaudāms, vai apgabaltiesa, nonākot pie secinājuma, ka tas tā ir, ir pareizi 
piemērojusi tiesību normas un ņēmusi vērā visus būtiskos lietas apstākļus.

II
[7] Apgabaltiesa atzinusi, ka Līzinga līguma Speciālajos noteikumos 

ietvertā šķīrējtiesas klauzula atbilst vienam no Patērētāju tiesību aizsardzības 
likuma 6.panta trešajā daļā īpaši norādītajiem gadījumiem, kad līguma 
noteikums uzskatāms par netaisnīgu: tas izslēdz vai kavē patērētāja 
tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā, paredz 
strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā. Pieteicēja turpretim norāda uz to, ka 
līguma noteikums piedāvā patērētājam izvēles iespēju, kā arī ar dažādiem 
apsvērumiem pamato to, ka arī strīda izšķiršana šķīrējtiesā nenonāk pretrunā 
ar patērētāja tiesībām.

[8] Senāts nepiekrīt pieteicējas viedoklim, ka strīdu izšķiršanas klauzula 
piešķirtu patērētājam izvēles iespējas. Tā tas var šķist tikai pirmajā mirklī, 
ņemot vērā formulējumu “pēc prasītāja izvēles”. Tomēr būtībā rezultāts 
ir tāds, ka patērētājam izvēles iespējas pastāv tikai tad, ja viņš ir prasītājs. 
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma teksts ir vērsts pret tādu noteikumu 
iekļaušanu līgumā, kas paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, neatkarīgi 
no tā, vai patērētājs ir prasītājs vai atbildētājs. Šajā gadījumā, ja patērētājs 
kļūst par atbildētāju pieteicējas prasījumā, tad viņam nav iespēju novērst 
to, ka strīds tiek izskatīts šķīrējtiesā. Jāpievienojas apgabaltiesai, kas atzīst, 
ka tādas sekas ir pretrunā likumam, ja vien pieteicēja nepierāda, ka līguma 
noteikums ir apspriests, un apspriešanu apgabaltiesa nav konstatējusi. 
Kasācijas sūdzībā ietvertais pieteicējas iebildums, ka šis punkts tika iekļauts 
speciālajos noteikumos (kā norāda pieteicēja, tā izpaužas uzmanības vēršana 
uz šo noteikumu), pats par sevi nepierāda, ka notika apspriešana.

[9] Pieteicēja norāda, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta 
trešās daļas 7.punkts ir jāinterpretē, ņemot vērā direktīvu 93/13/EEK, kuras 
pielikuma 1.punkta “q” apakšpunktā attiecībā uz direktīvas 3.panta 3.punktu 
ir ietvertas atšķirīgas (zemākas) prasības attiecībā uz strīdu izšķiršanas 
procesu tiesiskajās attiecībās ar patērētājiem. 

Senāts konstatē, ka Latvijas likums ir pietiekami skaidrs. Tas nešķiro 
gadījumus atkarībā no tā, vai patērētājs ir prasītājs vai atbildētājs, un no tā, 
kāds ir konkrētās šķīrējtiesas process, cik skaidrs, juridisks vai citādā ziņā 
izdevīgs patērētājam tas varētu būt. Tādējādi var secināt, ka likumā ietvertās 
prasības ir augstākas, nekā direktīvā ietvertās.
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Tas tomēr nenozīmē, ka rastos nepieļaujama Latvijas likuma pretruna 
ar Eiropas Savienības direktīvu. Kā norādīts direktīvas 12.apsvērumā, 
dalībvalstīm būtu jādod iespēja, pienācīgi ņemot vērā Līgumu (šobrīd – 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību), piešķirt patērētājiem augstāku 
aizsardzības līmeni ar valsts noteikumiem, kas ir stingrāki nekā šī direktīva. 
Šis apsvērums ir bijis direktīvas 8.panta pamatā: dalībvalstis var pieņemt 
vai saglabāt visstingrākos Līgumam atbilstīgos noteikumus jomā, uz ko 
attiecas šī direktīva, lai nodrošinātu visaugstāko patērētāja aizsardzības 
līmeni. Arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā atzīts, ka ar direktīvu ir 
veikta tikai daļēja un minimāla valsts tiesību aktu saskaņošana, atzīstot 
dalībvalstīm iespēju patērētājiem noteikt augstāku aizsardzības līmeni (sk. 
Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 3.jūnija sprieduma lietā Nr.C-484/08 
28.punktu).

[10] Pieteicēja norāda uz Eiropas Savienības Tiesas un Satversmes tiesas 
atbalstu šķīrējtiesas procesiem un to, ka ir pieļaujama iespēja brīvi atteikties 
no tiesībām tiesāties valsts vispārējā tiesā.

Šos argumentus Senāts neuzskata par lietā būtiskiem, jo minēto tiesu 
atziņas nav izteiktas par strīdu izskatīšanas piekritības maiņu līgumos ar 
patērētājiem.

Satversmes tiesa 2005.gada 17.janvāra spriedumā lietā Nr.2004-10-01 
patiesi norāda būtiskus argumentus, kādēļ tiesiskajā sistēmā ir atbalstāma 
šķīrējtiesu pastāvēšana, aprakstot to priekšrocības arī no prāvnieku interešu 
viedokļa (sk. sprieduma 7.–8.punktu). Taču tālāk Satversmes tiesa norāda arī 
uz gadījumiem, kad atsevišķu nozaru regulējumā ir paredzēta aizsardzība 
pret šķīrējtiesas līguma “uzspiešanu” saimnieciskajā ziņā vājākajam vai mazāk 
pieredzējušajam darījuma dalībniekam, tostarp patērētājam (sk. sprieduma 9., 
īpaši 9.3.punktu). Pieteicējas norādes uz Satversmes tiesas spriedumā dotajām 
atsaucēm uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām arī attiecas tieši uz to, ka 
atteikšanās no tiesībām tiesāties valsts tiesā par labu tiesībām strīdu izskatīt 
šķīrējtiesā vispārīgi ir pieļaujama un dalībvalstīs atbalstīta. Šāds uzstādījums 
nekādā ziņā netiek apšaubīts šajā lietā – šīs lietas ietvaros risināms jautājums, 
vai pieteicēja nav uzspiedusi šķīrējtiesas klauzulu patērētājam, un šo jomu 
regulē speciālās tiesību normas, kas patērētāju īpaši sargā.

[11] Tieši to pašu apsvērumu dēļ nav nozīmes pieteicējas argumentiem, 
ka šķīrējtiesa, jo īpaši konkrētajā gadījumā, nebūtu uzskatāma par 
patērētāja interesēm nelabvēlīgu strīda atrisināšanas ceļu. Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 6.panta trešās daļas 7.punkts pietiekami skaidri vēršas 
pret šķīrējtiesas klauzulas uzspiešanu patērētājam neatkarīgi no tā, kādas 
ir šķīrējtiesas priekšrocības, kādas ir iespējas vispārējās jurisdikcijas tiesai 
kontrolēt šķīrējtiesas spriedumu un kāds ir konkrētās šķīrējtiesas process.
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III
[12] Pieteicēja iebilst pret to, ka tiesa atzinusi par neatbilstošiem 

labticīguma prasībām Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 2.2.apakšpunktu 
(uzliek patērētājam risku un liek paciest zaudējumus par līzinga objekta 
neatbilstību un pārdevēja saistību nepienācīgu izpildi) un 3.4.apakšpunktu 
(izslēdz jebkādu līzinga devēja atbildību par objekta nepiegādāšanu, 
nepienācīgu piegādi). Pieteicēja šajā sakarā norāda galvenokārt uz šādu 
noteikumu atbilstību finanšu līzinga juridiskajai dabai, kas atbilstot arī šobrīd 
spēkā esošajam līzinga līguma regulējumam komerctiesībās. 

[13] Senāts nesaskata apgabaltiesas sprieduma nepareizību tajā apstāklī, ka 
tiesa, ņemot vērā tiesiskā regulējuma un skaidras tiesu prakses trūkumu, nav 
pievērsusies līzinga līguma juridiskās dabas teorētiskai analīzei un definējusi 
savu pozīciju par kādas noteiktas līguma kvalifikācijas atbalstīšanu. Tiesas 
sprieduma uzdevums vispirms ir pareizi izšķirt konkrēto strīdu. Šajā gadījumā 
tas ir izdarāms, analizējot konkrētās tiesiskās attiecības un vērtējot, vai strīdīgie 
līguma noteikumi pretēji labticīguma prasībām nerada būtisku neatbilstību 
līgumā noteiktajās līdzēju tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam. 
Līdz ar to noteicošais ir konkrētā līguma saturs, līdzēju tiesību un pienākumu 
attiecības, un to novērtējumā tiesiskā regulējuma neesības apstākļos ir jāvadās 
gan pēc vispārējiem tiesību principiem (tostarp taisnīguma, kas ir tiesiskās 
sistēmas pamatā), gan pēc iespējas jāizmanto esošais tiesiskais regulējums, 
meklējot iespēju piemērot to pēc analoģijas, gan kā palīgavots jāizmanto 
tiesību doktrīnā paustās atziņas. Senāts noraida pieteicējas argumentu, ka, 
ņemot vērā līzinga līguma speciālā regulējuma neesību, nekritiski jāpieņem 
viss līguma teksts kā vienīgais tiesiskais noregulējums. Tāda pieeja izslēgtu 
patērētāju tiesību aizsardzību ikvienā gadījumā, kad darījums ietver likumā 
tieši nenoregulētas sastāvdaļas. Patērētāju tiesību aizsardzības likums attiecas 
uz ikvienu ar patērētāju slēgtu līgumu. 

[14] Pieteicēja uzsver finanšu līzinga juridisko dabu, lai pateiktu, ka risks 
par līzinga objekta neatbilstību pirkuma līguma noteikumiem un pārdevēja 
saistību nepienācīgu izpildi šādā līgumā gulstas tieši uz līzinga ņēmēju, jo 
līzinga ņēmējs pats brīvi izvēlas pārdevēju, preci, viņam ir iespēja pašam 
preci novērtēt, savukārt līzinga devēja galvenais pienākums ir finansēt preces 
iegādi.

Vispārīgi tam var piekrist. Taisnīgums prasa samērīgumu starp tiesisko 
cēloni un tā sekām (sk. Vīnzarājs N. Jēdzienu jurisprudence. Grām.: Vīnzarājs 
N. Raksti (1932.–1939.) Kalniņa E. un Tihonova V. izdevums: Rīga, 2000, 
25.lpp., ar atsauci uz: Siber H. Römisches Privatrecht. 1928, S.2). Preces 
neatbilstības risks vispārīgi būtu uzliekams personai, kurai atbilstoši līguma 
noteikumiem ir iespēja novērtēt un brīvi izvēlēties, kāda prece tiek iegādāta. 
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Tādēļ parastā gadījumā nav netaisnīgi, ja tieši līzinga ņēmējs ir tas, kurš nes 
šo risku ar attiecīgām tieši līzinga ņēmējam piekrītošām tiesībām vērsties 
pret preces pārdevēju. 

Tas atbilst arī šobrīd spēkā esošās Komerclikuma komercdarījumu daļas 
regulējumam, no kura ir redzama likumdevēja griba nostiprināt likumā 
šādu risku un atbildības sadalījumu. Komerclikuma 463.panta pirmā daļa 
definē līzinga līgumu kā līgumu, ar kuru līzinga devējs apņemas iegūt 
īpašumā līzinga ņēmēja izraudzītu lietu no līzinga ņēmēja izraudzītas trešās 
personas (pārdevēja) un nodrošināt šīs lietas nodošanu līzinga ņēmēja 
lietošanā, bet līzinga ņēmējs apņemas pieņemt šo lietu un samaksāt nolīgto 
atlīdzību. Savukārt Komerclikuma 465.panta pirmajā daļā noteikts: ja līzingā 
nodotai lietai tiek konstatēti kādi trūkumi, līzinga ņēmējam ir pienākums 
par to nekavējoties paziņot pārdevējam un pret pārdevēju vērst prasījumus, 
kuri izriet no noslēgtā līguma, kā arī prasījumus, kuri izriet no netaisnas 
iedzīvošanās.

Senāts neatrod, ka apgabaltiesa būtu nonākusi pretrunā ar šiem 
secinājumiem, tieši otrādi, tiesa pieteicējas viedokli šajā jautājumā ir 
apstiprinājusi (sk. Administratīvās rajona tiesas sprieduma 14.punkta ceturto 
rindkopu). Taču apgabaltiesa ir konstatējusi, ka šāds līguma noteikums 
nav tālāk saistīts ar līzinga ņēmēja tiesībām prasīt pārskatīt līzinga līguma 
noteikumus atbilstoši preces cenas samazinājumam, ja tāds tiek panākts, vai 
ja līzinga objekta lietošana tā trūkumu dēļ nav iespējama. Tādējādi faktiski 
var izrādīties, ka līzinga ņēmējam – patērētājam – nav iespēju panākt taisnīgu 
situācijas noregulējumu gadījumā, ja prece izrādās neatbilstoša līgumam, 
un viņam jāturpina pildīt saistības pret līzinga devēju pilnā apmērā kā par 
pienācīgas kvalitātes preci. Tādēļ tieši konkrētā līguma ietvaros Senāts 
piekrīt apgabaltiesas vērtējumam, ka Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 
2.2.apakšpunkts rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās līgumslēdzēju 
pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam un tādējādi neatbilst 
labticīguma prasībām un ir netaisnīgs.

[15] Tāpat jāņem vērā, ka finanšu līzings ir iekļaujams patērētāja 
kreditēšanas līgumu grupā un uz to attiecas speciāli noteikumi (Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma 31.pants), kas var ierobežot gan līdzēju brīvību, 
gan piešķirt patērētājam priekšrocības, salīdzinot ar vispārīgo darījuma 
veida tiesisko regulējumu. Proti, patērētāju tiesību aizsardzības nolūkā 
parastais līdzēju tiesību un pienākumu līdzsvars (dabiskais jeb taisnīgais 
risku sadalījums) var tikt mainīts par labu patērētājam (sal. Satversmes tiesas 
2005.gada 17.janvāra sprieduma lietā Nr.2004-10-01 9.3.punktu). Padomes 
1986.gada 22.decembra direktīvas 87/102/EEK (turpmāk – direktīva 87/102/
EEK) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
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uz patēriņa kredītu (bija spēkā laikā, kad tika slēgts pieteicējas līgums ar trešo 
personu un arī laikā, kad lieta tika izskatīta iestādē) mērķis, kā skaidrojusi 
Eiropas Savienības Tiesa, ir piešķirt patērētājam tiesības pret kredīta devēju 
papildus [patērētāja] parastajām līgumiskajām tiesībām attiecībā pret kredīta 
devēju un pret preču vai pakalpojumu piegādātāju (sk. Eiropas Savienības 
Tiesas 2007.gada 4.oktobra sprieduma lietā C-429/05 42., 64.punktu).

Direktīvas 11.panta 1.punkts paredz, ka dalībvalstis nodrošina, ka 
kredītlīguma esība nekādi neietekmē patērētāja tiesības attiecībā pret to 
preču piegādātāju, kas iegādāti ar šādu līgumu, gadījumos, kad preces 
nav piegādātas vai arī citādi neatbilst līgumam par to piegādi. Vēl vairāk, 
direktīvas 11.panta 2.punkts, pastāvot noteiktiem apstākļiem, paredz, ka 
gadījumā, ja patērētājam, kurš izmantojis tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
attiecībā pret piegādātāju, nav izdevies iegūt apmierinošu rezultātu, viņam ir 
tiesības izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecībā pret kredīta devēju. 
Šajā lietā nav jāapsver, kā tieši Latvija ir ieviesusi šo direktīvas noteikumu un 
vai pieteicējas līgumā ar trešo personu ir ietverti tam atbilstoši noteikumi, 
taču ir būtiski, ka direktīvas uzstādītais patērētāja tiesību aizsardzības 
līmenis ir pietiekami augsts, lai patērētājam arī gadījumā, ja prece ir iegādāta, 
izmantojot patēriņa kredītu, nebūtu jācieš zaudējumi un jāuzņemas risks, 
ja prece izrādās ar trūkumiem – tas atbilst parastajām patērētāju tiesībām, 
iegādājoties preces (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.pants), un 
tādēļ var prasīt līzinga devēja papildu pienākumus arī attiecībā uz līzinga 
līguma pārskatīšanu, ko tas, iespējams, varētu neuzņemties komercdarījumā. 
Latvijas likums ir jāinterpretē pēc iespējas atbilstoši direktīvai, šajā gadījumā 
tas atspoguļojas pārbaudē, vai līguma noteikumi patērētāju (turklāt ņemot 
vērā tieši patērētājam pēc likuma piemītošās tiesības) nostāda neizdevīgā 
stāvoklī un ir pretrunā ar labticīguma prasībām.

Tādējādi pieteicējai bija jāgādā, lai, ietverot līzinga līgumā noteikumu, 
ar kuru riski saistībā ar preces neatbilstību līgumam tiek uzlikti patērētājam, 
vienlaikus ietvertu noteikumus, kas netraucēti ļautu patērētājam izmantot 
tam piemītošās tiesības, kas izriet no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma. 
Tā kā līzinga līgums ir trīspusējs līgums un preces pircēja ir tieši pieteicēja, 
pret kuru turklāt patērētājam jāpilda sava saistība, tad arī pieteicējai ir 
jāiesaistās tiesisko seku noregulēšanā gadījumā, ja pārdevējs nepienācīgi 
izpildījis līgumu. Līzings tādējādi būtiski atšķiras no parasta aizdevuma, ar 
ko šo situāciju salīdzina pieteicēja.

[16] Pieteicēja vērš uzmanību uz Komerclikuma 466.panta otro daļu, 
kas paredz: tas, ka līzingā nodoto lietu tās trūkumu dēļ nav iespējams 
lietot, neietekmē līzinga ņēmēja pienākumu maksāt līzinga līgumā nolīgto 
atlīdzību.
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Šo normu nevar skatīt atrauti no citām Komerclikuma normām. Kā jau 
iepriekš norādīts, līzinga ņēmējam atbilstoši Komerclikuma 465.pantam ir 
ne tikai tiesības, bet (ņemot vērā līzinga devēja interesi, lai līzinga objekts 
būtu pilnvērtīgs nodrošinājums neizpildītajai līzinga ņēmēja saistībai) arī 
pienākums lietas trūkumu konstatēšanas gadījumā vērsties pret pārdevēju 
ar prasījumiem par līguma izpildi vai ar prasījumu, kas izriet no netaisnas 
iedzīvošanās. Tātad jau pats likums liek secināt, ka pirkuma maksa var 
tikt koriģēta, ja prece izrādās ar trūkumiem. Interpretējot 466.panta otro 
daļu saskanīgi ar 465.panta pirmo daļu, secināms, ka līzinga ņēmējs nevar 
prasīt līzinga devējam samazināt maksājamo atlīdzību tikai tā iemesla dēļ, 
ka prece ir ar trūkumiem, viņam ir jāvērš prasījumi pret pārdevēju. Taču 
līzinga ņēmējam ir tiesības vērst prasījumus pret pārdevēju (465.panta pirmā 
daļa) un atbilstošas tiesības prasīt līzinga līguma izmaiņas. Turklāt viena no 
būtiskajām Patērētāju tiesību aizsardzības likumā patērētājam garantētajām 
tiesībām ir prasīt pienācīgu preci vai pirkuma maksas samazinājumu (28.
panta pirmā daļa), kas šajā gadījumā var notikt tikai kompleksi, visiem trīs 
darījuma dalībniekiem koriģējot saistību apmēru.

IV
[17] Iepriekš minētie apsvērumi vienlīdz attiecas arī uz preces nepiegādes 

risku, kas atbilstoši Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 3.4.apakšpunktam 
ir uzlikts līzinga ņēmējam.

Proti, lai arī atbilstoši Komerclikuma 464.panta otrajai daļai lietas 
nepiegādes risku līzinga līgumā (kā komercdarījumā) vispārīgi uzņemas 
līzinga ņēmējs, patērētājam kā līzinga ņēmējam ir jābūt reālai iespējai prasīt 
izpildi vai arī atkāpties no līguma un prasīt atlīdzināt zaudējumus (Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma 30.pants), un līzinga devējam ir jābūt tādiem 
pienākumiem, kas šo tiesību nodrošina.

[18] Vienlaikus Senāts nevar pievienoties apgabaltiesas veiktajai 
Komerclikuma 463.panta pirmās daļas interpretācijai. Tā ir līzinga līguma 
legāldefinīcija, atbilstoši kurai līzinga līgums ir līgums, ar kuru, citastarp, 
līzinga devējs apņemas iegūt īpašumā līzinga ņēmēja izraudzītu lietu un 
nodrošināt šīs lietas nodošanu līzinga ņēmēja lietošanā. Apgabaltiesa no tā 
ir secinājusi, ka līzinga devēja pienākumos ietilpst līzinga objekta faktiska 
nodošana līzinga ņēmēja lietošanā, un attiecīgi, ka līzinga ņēmēja prasījums 
par lietas nodošanu ir vēršams pret līzinga devēju. Tam nevar piekrist. 463.
panta pirmā daļa definē tās pazīmes, pēc kurām atšķirt līzinga līgumu no 
citiem tiesiskiem darījumiem, proti, līguma priekšmetu. Līzinga līgums ir 
atpazīstams ar to, ka lietu, kuru izvēlas viena persona, nopērk otra, un nodod 
šai pirmajai personai lietošanā līdz noteiktu nosacījumu izpildei. Par līzinga 
līgumu nebūtu atzīstama vienošanās, ar kuru iegādāto lietu paredzētu sev 
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lietošanā paturēt pircējs, vai ar kuru pircējs nepaturētu šo lietu sev īpašumā. 
Taču no šīm līzinga līguma pazīmēm nevar izdarīt tālākus secinājumus par 
tiesiskajām sekām gadījumā, ja lieta netiek piegādāta. Tas savukārt ir īpaši 
regulēts Komerclikuma 464.panta otrajā daļā. Interpretējot Komerclikuma 
463.panta pirmo daļu, kā to izdarījusi apgabaltiesa, tiktu radīta pretruna 
starp likuma normām, kas tieši regulē līzinga līguma pamatnoteikumus.

Taču šāda interpretācija nav novedusi pie nepareiza sprieduma, jo 
apgabaltiesa ir spriedumu pamatojusi arī ar apsvērumu par to, ka līgumā 
nav ietverti noteikumi par to, ka līzinga objekta nepiegādes gadījumā līzinga 
līgums varētu tikt pārskatīts.

[19] Senāts arī pievienojas apgabaltiesas norādītajam, ka tieši līzinga 
devējam kā līzinga objekta tiešajam pircējam ir iespēja ietekmēt preces 
piegādes un samaksas noteikumus tādā veidā, kas mazinātu vai novērstu 
nepiegādes risku. Tādējādi, ja reiz iztrūkst līguma noteikumi, kas līzinga 
ņēmējam dotu iespēju preces nepiegādes gadījumā grozīt līguma noteikumus 
un izvairīties no zaudējumiem, tad preces nepiegādes riska uzlikšana līzinga 
ņēmējam (kurš nav preces tiešais pircējs) rada būtisku neatbilstību līgumā 
noteiktajās līdzēju tiesībās un pienākumos. 

V
[20] Pieteicēja iebilst pret apgabaltiesas atzinumu, ka Pirkuma līguma 

4.2.apakšpunkts ierobežo vai izslēdz patērētājam iespēju izmantot savas 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumā garantētās prasījuma tiesības gadījumā, 
kad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis līgumsaistības 
vai ir tās izpildījis daļēji.

Senāts pievienojas apgabaltiesas vērtējumam, ka Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 28.panta pirmajā daļā patērētājam paredzētās tiesības 
prasīt cenas samazinājumu vai arī atcelt līgumu, ja viņam pārdota vai nodota 
lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, nav ierobežojamas tā 
iemesla dēļ, ka patērētājs preces iegūst (sākotnēji lietošanā, pēc līzinga 
samaksas – īpašumā), slēdzot līzinga līgumu. Minētais secinājums atbilst arī 
direktīvas 87/102/EEK 11.panta 1.punktam.

[21] Pieteicēja skaidro, ka šāds noteikums ir ietverts līgumā, lai neciestu 
līzinga devēja finansiālā interese attiecībā uz pilnu līzinga maksājuma samaksu 
un saistību apmēram atbilstošas vērtības līzinga objektu (nodrošinājumu). 

Šādi apsvērumi ir leģitīmi un atbilst līzinga līguma dabai. Taču Senāts, 
tāpat kā apgabaltiesa, neatrod līgumā mehānismu, kas līdzsvarotu šo līzinga 
devēja interesi ar patērētāja tiesībām prasīt cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu. Proti, līgumā nav atrunāts, ka līzinga devējam būtu pienākums 
preces nepiegādes vai neatbilstošas kvalitātes gadījumā līzinga noteikumus 
pārskatīt, bet gan ir iespēja tam vienpusēji nepiekrist.
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Līdz ar to šis kasācijas sūdzības arguments ir nepamatots.

VI
[22] Pieteicēja nepiekrīt, ka Līzinga līguma Vispārīgo noteikumu 

7.4.apakšpunkts būtu neskaidrs.
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrā daļa paredz, ka līguma 

noteikumi formulējami vienkāršā un saprotamā valodā.
Iepazinies ar strīdīgo līguma noteikumu, Senāts piekrīt apgabaltiesas 

vērtējumam, ka tas ir visai smagnējā valodā (gari teikumi ar vairākiem 
palīgteikumiem) un var būt grūti saprotams un pārprotams, jo īpaši personai, 
kas ikdienā nesaskaras ar juridiskiem tekstiem.

[23] Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, apgabaltiesas sprieduma 
atcelšanai nav pamata.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 25.oktobra 

spriedumu, bet SIA “DnB Nord Līzings” kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Sabiedrības tiesības piekļūt informācijai 

1. Sabiedrības tiesības piekļūt iestāžu dokumentiem ir vispāratzīts Eiropas 
Savienības tiesību princips, kas ir saistīts ar valsts pārvaldes iestāžu darbības 
demokrātisko raksturu. Turklāt, lai padarītu iestāžu darbu atklātāku, 
jānodrošina ne tikai iestāžu sagatavoto dokumentu, bet arī saņemto dokumentu 
pieejamība (Eiropas Savienības Vispārējās tiesas judikatūra, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 42.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 
30.maija Regula (EK) Nr.1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem). 
2. Vienlaikus tiesības piekļūt informācijai ir pakļautas zināmiem 
ierobežojumiem, kas pamatoti ar sabiedrības vai privāto interešu apsvērumiem. 
Tomēr izņēmumi no šīm tiesībām ir interpretējami un piemērojami 
sašaurināti, lai netiktu radīti šķēršļi vispārējā principa piemērošanai. Ar 
to vien, ka dokuments ir saistīts ar interesēm, kuras aizsargā izņēmums, 
nepietiek, lai attaisnotu šī izņēmuma piemērošanu. Šādu piemērošanu 
principā var pamatot tikai tad, ja iestāde ir iepriekš novērtējusi, pirmkārt, vai 
iespēja iepazīties ar dokumentu var konkrēti un faktiski apdraudēt aizsargātas 
intereses, un, otrkārt, vai nepastāv primāras sabiedrības intereses, kas 
pamato konkrētā dokumenta izpaušanu. Turklāt riskam, ka tiks apdraudētas 
aizsargātās intereses, ir jābūt saprātīgi paredzamam, nevis tikai hipotētiskam. 
Tādējādi iestādei, lai piemērotu izņēmumu, ir jāveic konkrēta pārbaude, un 
tā ir jāatspoguļo lēmuma pamatojumā (Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 
judikatūra).

Rīgā 2011.gada 21.martā  Lieta Nr.A420574710
SKA–254/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Krūmiņa
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz maksātnespējīgās SIA “Sergman” pieteikumu par pienākuma 
uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam sniegt informāciju, sakarā ar 
maksātnespējīgās SIA “Sergman” kasācijas sūdzību par Administratīvās 
rajona tiesas 2010.gada 8.novembra spriedumu.
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Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējas maksātnespējīgās SIA “Sergman” administrators vērsās 

Valsts ieņēmumu dienestā, lūdzot sniegt informāciju par pieteicējas darījumu 
partneriem, kuri pieteicēju ir norādījuši kā darījumu partneri pievienotās 
vērtības nodokļu deklarāciju pielikumos “Pārskats par priekšnodokļa 
summām, kas iekļautas pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā” par 
periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.oktobrim. Valsts 
ieņēmumu dienesta Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Valkas 
nodaļa atteicās sniegt minēto informāciju, jo tā attiecas uz citiem nodokļu 
maksātājiem. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors atstāja negrozītu 
minēto atteikumu.

[2] Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Valsts 
ieņēmumu dienestam sniegt pieprasīto informāciju, norādot, ka informācija 
attiecas uz pieteicēju.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2010.gada 8.novembra spriedumu 
noraidīja pieteikumu. Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[3.1] Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.panta pirmo 
daļu un likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 21.pantu Valsts ieņēmumu 
dienesta rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātāju var izpaust citai 
personai, ja likums konkrētā gadījumā to paredz.

[3.2] Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 27.panta 1.punktu 
administratoram ir tiesības saņemt no maksātnespējas subjekta informāciju, 
kas nepieciešama maksātnespējas procesā. Saskaņā ar minētā panta 2.punktu 
administratoram ir tiesības saņemt šādu informāciju arī no valsts iestādēm. 
Taču norma neparedz administratora tiesības saņemt no valsts iestādēm 
informāciju par citām personām, kuras ir bijušas saistītas ar maksātnespējas 
subjektu.

[3.3] Pieprasītā informācija attiecināma uz citiem nodokļu 
maksātājiem, kuri snieguši šo informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, 
nevis uz pieteicēju. Tādēļ pieteicējai nav tiesību saņemt šo informāciju. 
Informācijai par darījumiem, kurus slēgusi pieteicēja, saskaņā ar likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto 
pienākumu uzglabāt saimnieciskās darbības dokumentus ir jābūt pašas 
pieteicējas rīcībā.

[4] Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka tiesa nepareizi 
interpretējusi Maksātnespējas likuma 27.panta 2.punktu. Informācija, kuru 
citas personas sniegušas par pieteicēju, attiecoties uz pieteicēju. Tāpēc 
atbilstoši minētajai normai pieteicējai esot tiesības saņemt šo informāciju. 
Kasācijas sūdzībā izteikta piekrišana lietas izskatīšanai rakstveida procesā.
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[5] Valsts ieņēmumu dienests rakstveida paskaidrojumos norādījis, ka 
pilnībā piekrīt tiesas spriedumam.

Motīvu daļa
[6] Lietā ir strīds par to, vai nodokļu administrācijai ir jāsniedz nodokļu 

maksātājam informācija par tā darījumu partneriem.
Atteikumu, ko tiesa uzskatījusi pa pamatotu, iestāde balstījusi uz likuma 

“Par nodokļiem un nodevām” 2., 22.pantā un likuma “Par Valsts ieņēmumu 
dienestu” 21.pantā nostiprināto konfidencialitātes pienākumu. No šīm 
tiesību normām iestāde un tiesa principā pareizi konstatējusi, ka informācija, 
kas Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir par nodokļu maksātāju, ir ierobežotas 
pieejamības (konfidenciāla) informācija un Valsts ieņēmumu dienestam 
ir pienākums šos datus aizsargāt. Tomēr, Senāta ieskatā, minētās tiesību 
normas nav interpretējamas, izmantojot tikai gramatisko interpretācijas 
metodi. Interpretējot minētajos pantos ietvertās tiesību normas tiesību 
normu sistēmā un ņemot vērā to jēgu un mērķi, Senāta ieskatā, no vispārējā 
datu aizsardzības principa ir izdarāmas atkāpes. Senāts to pamato ar tālāk 
minētajiem argumentiem.

[7] Sabiedrības tiesības piekļūt iestāžu dokumentiem ir vispāratzīts 
Eiropas Savienības tiesību princips (sk., piemēram, Eiropas Savienības 
Pirmās instances tiesas 2006.gada 6.jūlija sprieduma apvienotajās lietās 
T–391/03 un T–70/04 83.punktu). Tas saistīts ar valsts pārvaldes iestāžu 
darbības demokrātisko raksturu. Arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
42.pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 30.maija Regulā 
(EK) Nr.1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem ir noteiktas tiesības piekļūt dokumentiem. Regulas 
mērķis, kā izriet no preambulas ceturtā apsvēruma un tās 1.panta, ir piešķirt 
sabiedrībai tiesības uz iespējami plašāku piekļuvi iestāžu dokumentiem. 
Atbilstoši regulas desmitajam apsvērumam, lai padarītu iestāžu darbu 
atklātāku, jānodrošina ne tikai iestāžu sagatavoto dokumentu, bet arī saņemto 
dokumentu pieejamība.

[8] Vienlaikus tiesības piekļūt informācijai ir pakļautas zināmiem 
ierobežojumiem, kas pamatoti ar sabiedrības vai privāto interešu 
apsvērumiem. Tomēr izņēmumi no šīm tiesībām ir interpretējami un 
piemērojami sašaurināti, lai netiktu radīti šķēršļi vispārējā principa 
piemērošanai (sk. iepriekš minētā sprieduma 84.punktu). Kā norādījusi 
Eiropas Savienības Tiesa, ar to vien, ka dokuments ir saistīts ar interesēm, 
kuras aizsargā izņēmums, nepietiek, lai attaisnotu šī izņēmuma 
piemērošanu. Šādu piemērošanu principā var pamatot tikai tad, ja iestāde ir 
iepriekš novērtējusi, pirmkārt, vai iespēja iepazīties ar dokumentu var kon-
krēti un faktiski apdraudēt aizsargātas intereses un, otrkārt, vai nepastāv 
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primāras sabiedrības intereses, kas pamato konkrētā dokumenta izpaušanu. 
Turklāt riskam, ka tiks apdraudētas aizsargātās intereses, ir jābūt saprātīgi 
paredzamam, nevis tikai hipotētiskam. Tādējādi iestādei, lai piemērotu 
izņēmumu, ir jāveic konkrēta pārbaude un tā ir jāatspoguļo lēmuma 
pamatojumā (sk. Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2010.gada 9.jūnija 
sprieduma lietā T–237/05 41.punktu).

[9] Kaut arī iepriekš minētie apsvērumi izteikti attiecībā uz Eiropas 
Savienības institūciju dokumentiem, Senāta ieskatā, tādi paši apsvērumi 
izdarāmi attiecībā uz Latvijas iestāžu rīcībā esošajiem dokumentiem un 
iepriekš minētās Latvijas tiesību normas interpretējamas, ņemot vērā šos 
apsvērumus.

Tādējādi, lemjot par to, vai izsniedzama pieprasītā informācija, 
pirmkārt, apsverams, vai pastāv nodokļu maksātāju, par kuriem tiek pra-
sīta informācija, tiesiska interese, kuru aizsargājot pieprasītā informācija 
netiek izsniegta. Ja atbilde ir apstiprinoša, tālāk noskaidrojams, vai iespēja 
iepazīties ar pieprasīto informāciju var konkrēti un faktiski apdraudēt šo 
nodokļu maksātāju aizsargātās intereses. Turklāt riskam, ka tiks apdraudētas 
aizsargātās intereses, ir jābūt saprātīgi paredzamam, nevis tikai hipotētiskam. 
Izdarot šo apsvērumu, jāņem arī vērā, ka attiecīgā informācija iepriekš bija 
pieteicējas rīcībā. Tāpat jānoskaidro, vai citu nodokļu maksātāju intereses 
jau nav pietiekami aizsargātas ar no Informācijas atklātības likuma 11.panta 
ceturtās daļas izrietošo informācijas saņēmēja pienākumu šo informāciju 
izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta.

Tāpat jāvērtē, vai nepastāv pietiekami aizsargājama tiesiska interese, 
kas tomēr pamato informācijas pilnīgu vai daļēju izpaušanu. Izdarot 
šo apsvērumu, jāņem vērā arī Maksātnespējas likuma (gan tā, kas 
bija spēkā atteikuma izdošanas brīdī, gan šobrīd spēkā esošā likuma) 
27.panta 2.punkts, kas noteic administratora tiesības pieprasīt no valsts 
un pašvaldību iestādēm bez maksas to rīcībā esošo tiesiskās aizsardzības 
procesā vai maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par 
maksātnespējas subjektu. Tādējādi jāapsver, vai pieprasītā informācija 
nepieciešama maksātnespējas procesā.

Ja tiesa secina, ka pieteicējai pastāv pietiekami pamatota interese 
informācijas saņemšanai, bet citu nodokļu maksātāju, par kuriem informācija 
ir pieprasīta, tiesības vai tiesiskās intereses nevar tikt nopietni aizskartas, 
tiesai jāuzliek par pienākumu pilnībā vai daļēji izsniegt pieprasīto informāciju 
(veikt faktisko rīcību).

[10] Tiesa konkrētajā gadījumā iepriekš minētos apsvērumus nav 
izdarījusi, tāpēc tās spriedums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai 
izskatīšanai.
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Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 8.novembra spriedumu 

un nosūtīt lietu Administratīvajai rajona tiesai jaunai izskatīšanai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Vecāku tiesības saņemt informāciju 
par bērna privāto dzīvi

1. Bērna privātā dzīve jārespektē ikvienam, pat ja tas ir bērna likumiskais 
pārstāvis. Kaut arī bērnam savu tiesību īstenošanai ir nepieciešams likumiskais 
pārstāvis, tas nenozīmē, ka bērna pārstāvim ir absolūtas tiesības, jo dažkārt datu 
aizsardzības tiesības var būt pārākas par vecāka vai cita likumiskā pārstāvja 
vēlmēm. Tiesības uz datu aizsardzību vispirms piemīt pašam bērnam, nevis 
likumiskajam pārstāvim, kas šīs tiesības īsteno (Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 9.pants, Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas par 
bērna tiesībām 16.pants, Latvijas Republikas Satversmes 96.pants, Eiropas 
Komisijas materiāli).
2. Informācija, ko bērns ir uzticējis citām personām un kas attiecas uz viņa 
privāto dzīvi, var tikt nodota vienam vai abiem vecākiem, ja tas nepieciešams 
viņu kā likumisko pārstāvju pienākumu pildīšanai un bērna interešu 
aizstāvībai, taču, lemjot par šādas informācijas izpaušanu, ir jāizvērtē bērna 
viedoklis, ņemot vērā viņa brieduma pakāpi, kā arī viņa tiesības uz privāto 
dzīvi (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24.pants, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 1989.gada Konvencijas par bērnu tiesībām 12.pants, Eiropas 
Komisijas materiāli).

Rīgā 2011.gada 10.oktobrī  Lieta Nr.A42941109
SKA–290/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā:
kopsēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste,
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicējai S.M.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pa ma-

tojoties uz S.M. pieteikumu par informācijas sniegšanu un atlīdzinā jumu, 
sakarā ar Engures novada bāriņtiesas kasācijas sūdzību par Administratīvās 
rajona tiesas 2010.gada 20.aprīļa spriedumu.
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Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja S.M. 2009.gada 16.jūlijā vērsās Engures pagasta bāriņtiesā 

(tagad – Engures novada bāriņtiesa; turpmāk – Bāriņtiesa), lūdzot izsniegt 
to dokumentu kopijas, uz kuru pamata 2009.gada 2.jūlijā viņa bija uzaicināta 
ierasties uz pārrunām Tukuma novada bāriņtiesā par viņas nepilngadīgā dēla 
iespējamo psihoemocionālo apdraudējumu.

Bāriņtiesa ar 2009.gada 23.jūlija vēstuli Nr.1-16/M-20/119 nosūtīja 
pieteicējai atsevišķus dokumentus, bet atteicās izsniegt psiholoģes 2009.gada 
26.jūnija atzinumu (turpmāk – atzinums), jo šādas informācijas izsniegšana 
var kaitēt bērnam.

[2] Pieteicēja iesniedza Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu par 
atzinuma izsniegšanu un atlīdzinājumu.

Lietā kā trešā persona pieaicināts pieteicējas dēls.
[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2010.gada 20.aprīļa spriedumu daļēji 

apmierināja pieteikumu, uzliekot Bāriņtiesai pienākumu izsniegt pieteicējai 
atzinumu un atvainoties par morālo kaitējumu, kas nodarīts ar atzinuma 
neizsniegšanu. Tiesa noraidīja pieteikumu daļā par personiskā kaitējuma 
atlīdzināšanu. Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Atteikums izsniegt atzinumu pamatots ar Bāriņtiesu likuma 
17.panta 6.punktu – bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā 
varētu kaitēt bērnam.

[3.2] Pieteicēja informāciju ir vēlējusies saņemt, lai īstenotu savas vecāka 
tiesības un pienākumus. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 90.pantam 
ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Tādējādi pieteicējai kā ieinteresētajai 
personai ir plašas tiesības saņemt specifisku informāciju, kas ir tieši saistīta ar 
viņu un kas ir nepieciešama viņas tiesību vai tiesisko interešu nodrošināšanai.

[3.3] Bāriņtiesa norādījusi, ka ir aizsargājamas bērna tiesības un ka 
atzinumā ietvertā informācija ir apspriežama tikai ar tām personām, kas tieši 
piedalās “klienta” problēmas risināšanā.

Par atzinumā konstatēto starp pieteicēju, viņas dēlu un Bāriņtiesas 
pārstāvjiem ir notikušas pārrunas.

Atteikuma izsniegt atzinumu pamatojums ir pretrunā tam, kāda 
informācija ir ietverta atzinumā un tam, ko ir rekomendējusi psiholoģe. 
Proti, no atzinumā sniegtās rekomendācijas izriet, ka par tajā konstatēto ir 
nepieciešamas pārrunas ar pieteicēju.

Turklāt no Latvijas Klīnisko psihologu Ētikas kodeksa normām, uz kuru 
ir atsauce atzinumā, konstatējams, ka vārds “klients”, kura problēma risināma, 
šajā gadījumā attiecināms uz pieteicēju. Tādējādi ne tikai pieteicējas dēls, bet 
arī pati pieteicēja ir informējama par to, kas ietverts atzinumā, it īpaši, ja 
atzinumā rekomendēts apspriest tur konstatēto ar pieteicēju.
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Vispārīgi atsaucoties uz Bāriņtiesu likuma 17.panta 6.punktu, Bāriņtiesa 
nav norādījusi, kādā veidā atzinumā ietvertās informācijas izpaušana 
pieteicējai kaitēs viņas dēlam.

[3.4] Pieteicējai nav noteikts jebkāds ierobežojums sava dēla aprūpē 
vai saskarsmē. Tā kā pieteicēja ir ieinteresētā persona un atzinums skar 
pieteicējas un viņas dēla attiecības, pieteicējai atzīstamas tiesības saņemt 
atzinumu.

[3.5] Par pieteicējai nodarīto morālo kaitējumu atbilstīgs atlīdzinājums ir 
iestādes atvainošanās, bet personiskais kaitējums nav pierādīts.

[4] Bāriņtiesa par spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, norādot tālāk 
minētos argumentus.

[4.1] Tiesa nav ņēmusi vērā apstākli, ka pieteicēja sākotnēji nebija 
prasījusi izsniegt tieši atzinumu. Bāriņtiesa saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 
17.panta 6.punktu pamatoti izsniedza tikai tos dokumentus, kuru sniegšana 
nekaitē bērna interesēm.

[4.2] Atzinums ir iestādes iekšējs darba dokuments, uz kuru pamatojas 
iestādes tālākās darbības. Tas ir konfidenciāls un nav izpaužams iestādei 
nepiederošām personām.

[4.3] Tiesa nav ņēmusi vērā, ka: 1) atzinums ir adresēts Bāriņtiesai; 
2) atzinumā ir norāde par tā konfidencialitāti; 3) atzinums ir paredzēts kā 
darba pamatdokuments, lai iestāde varētu būt par starpnieku bērna un 
vecāku konfliktā; 4) izpildot atzinumā minētās rekomendācijas, iestāde ir 
organizējusi pārrunas starp pieteicēju un viņas dēlu.

Ja tiesa būtu ņēmusi vērā šos apstākļus, tā nebūtu izdarījusi kļūdaino 
secinājumu, ka iepazīšanās ar atzinuma saturu ļaus pieteicējai pilnvērtīgāk 
īstenot saskarsmi ar dēlu.

[4.4] Bāriņtiesu likuma 17.panta 6.punkts uzliek bāriņtiesai pienākumu 
neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā var kaitēt bērnam. Minētā norma 
ir uzskatāma par speciālo normu pret Civillikuma normu, kas noteic, ka 
vecākam, kurš nedzīvo ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu.

[4.5] Tiesa nepamatoti pieaicinājusi lietā trešo personu. Jautājums, 
vai Bāriņtiesai ir jāizsniedz dokuments pieteicējai, neskar citu personu 
intereses.

[5] Trešā persona rakstveida paskaidrojumos norādījusi, ka piekrīt 
Bāriņtiesas sūdzībai. Savukārt pieteicēja rakstveida paskaidrojumos 
norādījusi, ka Bāriņtiesas sūdzība nav pamatota.

Motīvu daļa
[6] Šajā lietā izšķiramais tiesību jautājums ir par to, vai un kādos 

gadījumos bērna vecākam ir tiesības iepazīties ar psihologa atzinumu, kurā 
analizētas šī vecāka un bērna attiecības. Senāta ieskatā, lai atbildētu uz šo 
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jautājumu, ir jāizdara apsvērumi par vecāka tiesībām iegūt informāciju par 
savu bērnu, bērna tiesībām uz privāto dzīvo, kā arī bērna tiesībām uz viņa 
viedokļa uzklausīšanu.

[7] Konkrētajā lietā pieteikums iesniegts par informācijas sniegšanu. 
Pamatprincips, kas regulē tiesības uz informāciju, kas ir valsts iestāžu rīcībā, 
ir tāds, ka informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, kuros likumā 
nav noteikts citādi (Informācijas atklātības likuma 2.panta trešā daļa). Viens 
no likumiem, kas noteic ierobežojumus informācijas pieejamībai, ir Fizisko 
personu datu aizsardzības likums, kura mērķis ir aizsargāt fizisko personu 
pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā 
uz fiziskās personas datu apstrādi (šā likuma 1.pants).

[8] Informācijas, ko psihologs iegūst no bērna un izmanto savā atzinumā, 
fiksēšana un izpaušana ir datu apstrāde Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma izpratnē. Tādējādi šī informācija ir izpaužama, ievērojot Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma normas. Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma 7.pantā uzskaitīti gadījumi, kādos pieļaujama fizisko personu datu 
apstrāde (tostarp datu nodošana un izpaušana). Viens no gadījumiem, 
kas atbilstu konkrētajam gadījumam, ir – datu apstrāde ir nepieciešama, 
lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, īstenotu pārziņa vai 
tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti. Tā kā 
atbilstoši Civillikuma 177.pantam un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
24.pantam vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi (likumiskie pārstāvji) un viņu 
pienākums ir aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, 
pieteicējai principā varētu būt tiesības saņemt informāciju, kas attiecas uz 
viņas bērnu.

Turklāt atbilstoši Civillikuma 181.panta otrajai daļai tam vecākam, kurš 
nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu, it īpaši ziņas par 
viņa attīstību, veselību, sekmēm mācībās, interesēm un sadzīves apstākļiem.

[9] Tomēr vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 24.panta piektajai daļai vecāku gribas izpausmēm attiecībā uz bērnu 
var noteikt ierobežojumus neatkarīgi no viņu uzskatiem un reliģiskās 
pārliecības, ja ir konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt bērna 
turpmākajai attīstībai. Tāpat jāņem vērā šā likuma 9.pants, atbilstoši kuram 
bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi (šādas tiesības izriet arī no Konvencijas 
par bērna tiesībām 16.panta un Latvijas Republikas Satversmes 96.panta).

Kā norādīts Eiropas Komisijas 29.panta darba grupas (neatkarīgu eks-
pertu darba grupa personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrā di, 
kas izveidota atbilstoši direktīvas 95/46/EK “Par personu aizsardzību attiecī-
bā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” 29.pantam) 2009.gada 
11.februāra atzinumā “Bērnu personas datu aizsardzība”, bērnam ir tiesības 
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uz privāto dzīvi un iepriekš minētā direktīva to aizsargā. Bērna privātā dzīve 
jārespektē ikvienam, pat ja tas ir bērna likumiskais pārstāvis. Kaut arī bērnam 
savu tiesību īstenošanai ir nepieciešams likumiskais pārstāvis, tas nenozīmē, 
ka bērna pārstāvim ir absolūtas tiesības, jo dažkārt datu aizsardzības tiesības 
var būt pārākas par vecāka vai cita likumiskā pārstāvja vēlmēm. Tiesības 
uz datu aizsardzību vispirms piemīt pašam bērnam, nevis likumiskajam 
pārstāvim, kas šīs tiesības īsteno.

Arī Bērnu tiesību komiteja ir norādījusi, ka atsevišķos gadījumos 
mediķiem un citiem profesionāļiem ir jārespektē pacienta, tostarp bērna, 
konfidencialitāte arī attiecībās ar bērna vecākiem (sk. Konvencijas par bērna 
tiesībām ieviešanas praksē rokasgrāmata. Pilnībā pārstrādāts izdevums, 
sagatavots UNICEF, autori Reičela Hodgina un Pīters Ņūvels. Bērnu un 
ģimenes lietu ministrijas oficiālais tulkojums. Apvienoto Nāciju bērnu fonds, 
2002, 215.–216.lpp.).

[10] Iepriekš minētās 29.panta darba grupas atzinumā norādīts, ka var 
būt situācijas, kad bērna intereses un tiesības uz privāto dzīvi var nonākt 
pretrunā. Kā piemērs minēts ziņas par veselības stāvokli vai cita informācija, 
kas, piemēram, skolotājam ir jāatklāj sociālajam darbiniekam, lai bērns tiktu 
psiholoģiski vai fiziski aizsargāts. Tomēr atbilstoši bērna attīstības pakāpei ir 
jāuzklausa un jāņem vērā bērna viedoklis. Ja bērns ir pietiekami attīstīts, viņa 
viedoklis lēmuma pieņemšanā var būt noteicošais.

Tas, ka bērna viedoklis pēc iespējas jāņem vērā, nostiprināts arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 24.pantā (noteikts, ka bērna viedoklis 
atbilstīgi bērnu vecumam un briedumam jāņem vērā jautājumos, kas skar 
bērnu intereses) un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gadā pieņemtās 
Konvencijas par bērnu tiesībām 12.pantā (dalībvalstis nodrošina bērnam, 
kas spējīgs formulēt savus uzskatus, tiesības brīvi paust šos uzskatus visos 
jautājumos, kas skar bērnu, turklāt bērna uzskatiem tiek veltīta pienācīga 
uzmanība atbilstoši bērna vecumam un brieduma pakāpei).

Senāta ieskatā, pusaudzis ir spējīgs izvērtēt un rēķināties ar to, ka 
informācija, kuru viņš sniedz psihologam un kura, iespējams, ir atspoguļota 
psihologa atzinumā, bez viņa piekrišanas netiks izpausta citām personām 
vai tiks izpausta ierobežotā apmērā. Tādā veidā tiek respektēta arī pusaudža 
privātā dzīve. Tāpēc pusaudža viedoklis ir jāuzklausa.

[11] Apkopojot iepriekš teikto, informācija, ko bērns ir uzticējis citām 
personām un kas attiecas uz viņa privāto dzīvi, var tikt nodota vienam vai 
abiem vecākiem, ja tas nepieciešams viņu kā likumisko pārstāvju pienākumu 
pildīšanai un bērna interešu aizstāvībai, taču, lemjot par šādas informācijas 
izpaušanu, ir jāizvērtē bērna viedoklis, ņemot vērā viņa brieduma pakāpi, kā 
arī viņa tiesības uz privāto dzīvi.
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[12] Kā redzams no pārsūdzētā sprieduma, tiesa bērna viedokli ir 
noskaidrojusi, taču nav to izvērtējusi. Tāpat tiesa nav samērojusi bērna 
privātās dzīves aizskārumu ar pieteicējas tiesībām iegūt prasīto informāciju. 
Šā iemesla dēļ rajona tiesas spriedums ir atceļams.

[13] Izskatot lietu no jauna, tiesai arī jāņem vērā Latvijas Klīnisko 
psihologu asociācijas 2011.gada 18.jūlija vēstulē, kurā atbildēts uz Senāta 
uzdotajiem jautājumiem par psihologa atzinuma izsniegšanu, norādītais, ka 
psihologa atzinums nav uzrādāms, ja pastāv risks, ka vecāks pēc iepazīšanās 
ar atzinumu var negatīvi vērsties pret bērnu.

Kā izriet no Administratīvās rajona tiesas sprieduma un kasācijas sūdzības, 
konkrētajā lietā psiholoģe, kura ir sniegusi atzinumu par pieteicējas dēlu, ir 
uzskatījusi, ka atzinums ir konfidenciāls. Ja tiesa, vērtējot iepriekš norādītos 
aspektus un konkrēto atzinumu, secina, ka atzinums būtu izsniedzams 
pieteicējai, tiesai būtu jānoskaidro arī atzinumu sniegušās psiholoģes vai cita 
psiholoģijas speciālista viedoklis (ar ko pamatota norāde uz konfidencialitāti 
un vai tā attiecināma arī uz pieteicēju).

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 20.aprīļa spriedumu un 

nosūtīt lietu Administratīvajai rajona tiesai jaunai izskatīšanai.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Politisko organizāciju (partiju) atbildība 
par likumā noteikto to finansēšanas noteikumu pārkāpumu

1. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 10.panta regulējums 
ietver ne tikai soda noteikšanu, bet paredz atbildību par šā likuma prasību 
neievērošanu, kas kopumā vērsta uz prettiesiskā stāvokļa pilnvērtīgu novēršanu. 
Minētā likuma 10.panta otrajā daļā un 2.1daļā noteiktais atbildības līdzeklis 
ir vērsts tieši uz kaitējuma atlīdzinājumu, nedublējot panta pirmajā daļā 
un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēto administratīvo 
atbildību. Pienākumam novērst pārkāpuma sekas (ieskaitīt valsts budžetā 
prettiesiski saņemtos un izlietotos finanšu līdzekļus) nepiemīt soda raksturs, 
kas atbilstoši dubultās sodīšanas aizlieguma principam liegtu tā piemērošanu 
līdztekus naudas sodam administratīvā pārkāpuma lietā (Politisko organizāciju 
(partiju) finansēšanas likuma 10.pants).
2. Pārkāpjot likumdevēja noteiktos ierobežojumus partiju un to priekšvēlēšanu 
aģitācijas kampaņu finansējumam, tiek pārkāpti arī vienlīdzīgu un brīvu 
vēlēšanu principi, tādējādi nodarot būtisku kaitējumu gan vēlētāju, gan 
deputātu kandidātu tiesībām un tiesiskajām interesēm un valsts pārvaldības 
kārtībai kopumā. Izdevumi, kas uzskatāmi par priekšvēlēšanu izdevumiem 
un norādāmi vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā, ir saistāmi 
ar priekšvēlēšanu aģitācijas darbību, kas noteiktas Politisko organizāciju 
(partiju) finansēšanas likuma 8.1panta otrajā daļā, veikšanas laiku. Tas 
atbilst priekšvēlēšanu perioda noteikšanas jēgai. Izdevumu attiecināšanai uz 
priekšvēlēšanu izdevumiem 270 dienu periodā nav nepieciešams konstatēt 
abu pazīmju, proti, gan darbības, gan samaksas izpildes šajā periodā, 
kopumu (Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.1panta otrā 
daļa).
3. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma mērķim neatbilstošs 
būtu tāds 8.4panta piektās daļas iztulkojums, kas pārkāpuma esību darītu 
atkarīgu no tā, kādā veidā partija panākusi lielāku (par pieļaujamo) 
līdzekļu izlietojumu vēlēšanu kampaņā. Citiem vārdiem, vai tā pārkāpumu 
pieļāvusi atklāti, izdevumus, kas veido pārtēriņu, maksājot no savas kases, 
vai rīkojusies vēl nelabticīgāk, atrodot citu ceļu, kā “apiet” ierobežojumus, un 
tādēļ tos pārkāpusi slēptā veidā. Otrais gadījums prasa atklāt slēpto veidu, kas 
ietver nepieciešamību konstatēt partijas lomu tajā jeb saistību ar to. “Tiešas 
saiknes” kritērijs izriet no Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 
8.4panta piektās daļas jēgas. Šis kritērijs prasa noskaidrot, vai citu personu 
darbības nav pašas partijas iniciētas un tādēļ pieskaitāmas pašai partijai 
(Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4panta piektā daļa).
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4. Likuma “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām” 28.panta pirmā, otrā un trešā daļa regulē ar partiju 
nesaistītu personu tiesības savā vārdā veikt priekšvēlēšanu aģitāciju, par 
kādu nav uzskatāma partijas, kas iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, 
aģitācija. Partijas veikta (arī ar citu personu starpniecību) un minētā likuma 
28.panta kārtībā veikta aģitācija jebkurā gadījumā ir nošķiramas. Lai arī 
minētais regulējums tādu personu, kuras nevarētu uzskatīt par nesaistītām, 
vidū nenosauc partijas biedrus un partijas vēlēšanu kampaņas organizētājus, 
tas neizslēdz iespēju (pienākumu) kontrolējošām institūcijām konstatēt citas 
personas veiktas aģitācijas nepieļaujamu saistību ar partiju. Nesaistītu personu 
tiesības veikt aģitāciju nepieļauj partijas tiesības caur šādu mehānismu veikt 
savu kampaņu (likuma “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām 
un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” 28.pants).

Rīgā 2011.gada 22.septembrī  Lieta Nr.A42539007
SKA–311/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   V.Kakste,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne,
piedaloties pieteicējas politiskās organizācijas “Tautas partija” pārstāv-

jiem M.P. un A.R., 
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvēm Ilzei Draveniecei un Nataļjai 
Titovai,

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 
pamatojoties uz politiskās organizācijas “Tautas partija” pieteikumu par 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2008.gada 22.aprīļa lēmuma 
Nr.1/4012 atcelšanu, sakarā ar politiskās organizācijas “Tautas partija” 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 24.novembra 
spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – Birojs) 2008.

gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.1/4012, ar kuru pieteicējai politiskajai 
organizācijai “Tautas partija” uzdeva ieskaitīt valsts budžetā pārsniegto 
pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru Ls 235 856,17 un prettiesiski 
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saņemtos dāvinājumus (ziedojumus) (turpmāk – ziedojumi) kopsummā 
Ls 791 510,50.

[2] Izskatījusi pieteicējas pieteikumu par minētā lēmuma atcelšanu, 
Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 30.novembra spriedumu pieteikumu 
noraidīja. 

[3] Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa 
ar 2010.gada 24.novembra spriedumu pieteikumu noraidīja. Spriedumā 
norādīts tālāk minētais.

[3.1] Pieteicēja un SIA “Creative Laboratory” (turpmāk – Sabiedrība) 
2005.gada 3.oktobrī noslēdza sadarbības līgumu, saskaņā ar kuru Sabiedrība 
izstrādāja un īstenoja pieteicējas priekšvēlēšanu kampaņu, kas nepieciešama 
tās veiksmīgai līdzdalībai 2006.gada oktobrī notiekošajās Saeimas vēlēšanās. 

Pieteicēja samaksu par minētā līguma izpildi veica pirms 270.dienas pirms 
vēlēšanām. Faktiski partijas priekšvēlēšanu aģitācija notika priekšvēlēšanu 
aģitācijas kampaņas laikā, ko apstiprina Latvijas Neatkarīgās Televīzijas un 
Nacionālās radio un televīzijas padomes sniegtā informācija. Līgumā ir paredzēts, 
ka Sabiedrība izstrādā un īsteno partijas priekšvēlēšanu kampaņu 2006.gada 
oktobrī notiekošajās Saeimas vēlēšanās. Pieteicēja Sabiedrības izrakstītos rēķinus 
grāmatvedības uzskaitē iegrāmatoja kontā, kas pēc apstiprinātā grāmatvedības 
kontu plāna ir “aģitācijas izdevumi, kas saistīti ar vēlēšanām”. Sabiedrība gada 
pārskatā sniegtajā informācijā par 2005.gadu no pieteicējas saņemto naudu 
norādīja kā nākamo periodu ieņēmumus pasīvā. 2005.gadā Latvijas Neatkarīgā 
Televīzija veikto priekšapmaksu parādīja kā nākamo periodu izmaksas aktīvā, 
līdz ar to norādot, ka faktiski pakalpojumi 2005.gadā vēl nav sniegti, bet tiks 
sniegti 2006.gada vēlēšanu kampaņas laikā. Ievērojot minēto, atbilstoši Politisko 
organizāciju (partiju) finansēšanas likuma (turpmāk – Finansēšanas likums) 
8.2panta otrajai daļai un 8.4panta piektajai daļai pieteicējas izdevumi saistībā ar 
līguma izpildi ir ar vēlēšanām saistīti izdevumi.

[3.2] Biedrība “Sabiedrība par vārda brīvību” (turpmāk – Biedrība) 
tika dibināta 9.Saeimas priekšvēlēšanu periodā. Biedrību dibināja K.R., 
kurš veidoja gan pieteicējas 9.Saeimas vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņu 
(veidojis arī iepriekšējās priekšvēlēšanu kampaņas), gan Biedrības kampaņu, 
un pieteicējas biedrs J.L. Biedrība ziedojumos bija saņēmusi kopsummā 
Ls 566 310 un Biedrības kampaņā iztērējusi Ls 564 149,18.

Biedrības kampaņas ideja bija 2006.gada laikā īstenot apjomīgu 
dokumentālu sižetu sēriju televīzijā un radio, kurā cilvēki pilsoniski aktīvi 
paustu pozitīvu viedokli par to, kas viņiem personiski ir svarīgi, par to, kas 
labs notiek viņu pārstāvētajā nozarē, vai par to, ko viņi domā par politis-
kajiem procesiem valstī, par politiķiem un partijām, no kurām ir atkarīga 
Latvijas attīstība.
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Izvērtējot Biroja lēmumā norādīto attiecībā uz Biedrības kampaņas 
saturu un televīzijas klipu titros un audio klipu norādēs sniegto informāciju, ir 
atzīstams, ka, pārraidot Biedrības kampaņas materiālus ar sabiedrībā zināmu 
cilvēku izteikto pozitīvo viedokli par pieteicēju, tās Ministru prezidentu, 
ministriem, biedriem un 9.Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātiem H.D., 
A.K., G.B., tika reklamēta pieteicēja, tās biedri un deputātu kandidāti, kā arī 
tieši vai netieši tika izteikts aicinājums balsot par pieteicēju, kas likuma “Par 
priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām” (redakcijā, kas bija spēkā 9.Saeimas priekšvēlēšanu periodā, 
turpmāk – Aģitācijas likums) 2.panta otrās daļas izpratnē uzskatāma par 
priekšvēlēšanu aģitāciju.

Biedrības dibinātājs J.L. bija pieteicējas biedrs, kurš Biedrības 
kampaņas veidošanas laikā pildīja Ministru prezidenta A.K. (pieteicējas 
biedrs) biroja vadītāja amatu. Biedrības lielākie finansētāji bija pieteicējas 
biedri A.Š. un J.L., kuri ziedoja Biedrībai kopsummā Ls 410 000 (vairāk 
nekā 70 procentus no visas Biedrības saņemto ziedojumu summas). 
Kampaņas ietvaros viedokļus izteica četri pieteicējas biedri: M.C., kas 
bija 9.Saeimas vēlēšanu deputātu kandidāte no pieteicējas saraksta, kā 
arī J.K., U.K. un V.D.. Kampaņa bija vērsta uz pieteicējas, tās biedru un 
deputātu kandidātu H.D., G.B., A.K. reklamēšanu 9.Saeimas vēlēšanu 
priekšvēlēšanu periodā.

Secināms, ka Biedrības kampaņa bija vērsta tieši uz pieteicējas 
reklamēšanu priekšvēlēšanu periodā, kā rezultātā tika veicināta pieteicējas 
popularitāte 9.Saeimas vēlēšanu priekšvēlēšanu periodā. Ņemot vērā, ka 
pieteicējas biedri finansēja un organizēja Biedrības kampaņu un piedalījās 
šajā kampaņā, pieteicēja ir tieši saistīta ar Biedrību un tās kampaņa ir 
pieteicējas priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļa, lai īstenotu pieteicējas 
līdzdalību 9.Saeimas vēlēšanās. Tādējādi Biedrības kampaņa Finansēšanas 
likuma izpratnē ir uzskatāma par pieteicējas priekšvēlēšanu kampaņas 
sastāvdaļu un Biedrības izdevumi par kampaņas veidošanu kopsummā 
Ls 564 149,18 ir pieskaitāmi pieteicējas priekšvēlēšanu izdevumiem.

[3.3] Lauku un reģionu attīstības biedrības (turpmāk – LRAB) 
amatpersonas ir pieteicējas biedri E.Z., J.E. un D.Š. No 2006.gada 1.janvāra 
līdz 31.oktobrim LRAB ziedojumos saņēma Ls 283 000: no A. Š. – Ls 275 000, 
no V.G. – Ls 7 000, no I.L. – Ls 1000.

LRAB kampaņas ietvaros dažādos laikrakstos tika publicēti materiāli 
par pieteicējas biedriem un deputātu kandidātiem, kā arī tika izgatavots 
žurnāls “Cilvēki &politika”, kas ietvēra informāciju par pieteicēju, tās 
biedriem un deputātu kandidātiem. Žurnālā aprakstīta pieteicējas darbība, 
tas satur atsevišķus rakstus par pieteicējas biedriem A.S., A.Š., G.B., M.K., 
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A.P., H.D., M.S., R.P., A.Š., A.K. un Latvijas rajonu pilsētu un novadu valdes 
priekšsēdētājiem, kas ir arī pieteicējas biedri.

Secināms, ka LRAB kampaņas ietvaros tika reklamēta pieteicēja, tās 
biedri un deputātu kandidāti un tika tieši un netieši izteikts aicinājums balsot 
par pieteicēju un tās deputātu kandidātiem, kas Aģitācijas likuma 2.panta 
otrās daļas izpratnē uzskatāma par priekšvēlēšanu aģitāciju. No LRAB 
amatpersonu paskaidrojumiem konstatējams, ka LRAB izpilddirektora 
G.E. (pieteicējas biedrs) pienākums bija LRAB valdes uzdevumu izpilde – 
pasākumu organizēšana un tehniskais darbs, faktiski LRAB darbību vadīja 
V.A.K., kurš ir pieteicējas 9.Saeimas vēlēšanu kampaņas vadītājs.

Ņemot vērā, ka visas LRAB amatpersonas bija pieteicējas biedri, ka 
LRAB kampaņas ietvaros tika reklamēta tikai pieteicēja, tās biedri un 
deputātu kandidāti, ka LRAB kampaņu organizēja pieteicējas biedrs G.E. un 
faktiski LRAB darbību vadīja pieteicējas biedrs V.A.K., ka LRAB finansētāji 
bija pieteicējas biedri A.Š., V.G. un I.L., ir atzīstams, ka pastāv tieša saikne 
starp LRAB, LRAB kampaņu, pieteicēju un tās priekšvēlēšanu kampaņu. 
Tādējādi LRAB kampaņa Finansēšanas likuma izpratnē ir uzskatāma par 
pieteicējas priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu un LRAB izdevumi par LRAB 
kampaņas veidošanu Ls 237 795,22 ir pieskaitāmi pieteicējas priekšvēlēšanu 
izdevumiem.

[3.4] Lietā nav strīda, ka atbilstoši Finansēšanas likuma 8.4panta 
pirmajai daļai atļautais vēlēšanu izdevumu kopējais limits pieteicējai bija 
Ls 279 631,20.

Pieteicējas priekšvēlēšanu izdevumiem ir pieskaitāmi izdevumi 
Ls 908 492,60: Sabiedrības izdevumi Ls 106 548,20, Biedrības – Ls 564 149,18 
un LRAB – Ls 237 795,22. Pieteicējas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu 
deklarācijā norādīti izdevumi Ls 138 914,36.

Pieteicējas priekšvēlēšanu izdevumu kopsumma periodā no 2006.gada 
11.janvāra līdz 7.oktobrim bija Ls 1 047 406,96 (908 492,60 + 138 914,36). 
Līdz ar to pieteicēja atļauto vēlēšanu izdevumu limitu ir pārsniegusi par 
Ls 767 775,76.

Ievērojot Finansēšanas likuma pārejas noteikumu 10.2.apakšpunktu, 
pieteicējai valsts budžetā jāieskaita pārsniegtie priekšvēlēšanu izdevumi 
Ls 235 856,17.

[3.5] Lietā nav strīda, ka Biedrība ir saņēmusi ziedojumus Ls 566 310: no 
pieteicējas biedra A.Š. – Ls 330 000; no AS “Latvijas kuģniecība” – Ls 156 300, 
no pieteicējas biedra J.L. – Ls 80 000, no pieteicējas biedra V.A. Ls 10. Ņemot 
vērā, ka Biedrības kampaņa ir uzskatāma par pieteicējas priekšvēlēšanu 
kampaņas sastāvdaļu, Biedrības saņemtie un kampaņai iztērētie ziedojumi ir 
uzskatāmi par ziedojumiem pieteicējai.
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[3.6] LRAB kopumā ziedojumos saņēmusi Ls 283 000: no pieteicējas 
biedra A.Š. – Ls 275 000, no pieteicējas biedra V.G. – Ls 7000, no pieteicējas 
biedra I.L. – Ls 1000. LRAB kampaņā netika izmantoti Ls 45 204,78 no 
ziedojumos saņemtās summas. Lēmumā norādīts, ka par minēto summu ir 
samazināms A.Š. ziedojuma apmērs. Ņemot vērā, ka no lietas materiāliem nav 
iespējams precīzi noteikt, ka LRAB neiztērēja daļu tieši no A.Š. ziedojuma, 
Biroja lēmumā norādītais ir apšaubāms. Bet, ņemot vērā, ka tādējādi tiek 
sasniegts pieteicējai labvēlīgāks rezultāts, atzīstams, ka par minēto summu ir 
samazināms A.Š. ziedojuma apmērs.

Ņemot vērā, ka LRAB kampaņa ir uzskatāma par pieteicējas 
priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu, LRAB saņemtie un LRAB kampaņai 
iztērētie ziedojumi ir uzskatāmi par ziedojumiem pieteicējai.

[3.7] 9.Saeimas vēlēšanu priekšvēlēšanu periodā laikraksta “Diena” 
pielikumā nedēļas žurnālā “Sestdiena” tika publicēts H.D. fotoattēls ar 
uzrakstu “Bibliotēka”. H.D. ir 9.Saeimas vēlēšanu deputātu kandidāte no 
pieteicējas saraksta. Pie minētās publikācijas ir norāde, ka tā ir politiskā 
reklāma un to apmaksā kustība par pozitīvo domu “Pa Saulei” (turpmāk – 
Nodibinājums).

Biroja lēmumā pamatoti atzīts, ka deputāta kandidāta fotoattēla 
ievietošana laikraksta “Diena” pielikumā nedēļas žurnālā “Sestdiena” ir 
uzskatāma par pieteicējas un tās deputātu kandidāta reklāmu un aicinājumu 
balsot par pieteicēju un tās deputātu kandidāti H.D., kas Aģitācijas likuma 
2.panta otrās daļas izpratnē uzskatāms par priekšvēlēšanu aģitāciju. Ņemot 
vērā, ka Aģitācijas likums neparedzēja iespēju ar politiskajām organizācijām 
un to apvienībām nesaistītām personām veikt aģitāciju, personu rīcību 
neattiecinot uz kādu politisko organizāciju vai politisko organizāciju 
apvienību, un ka H.D. bija informēta un piekritusi šādas aģitācijas veikšanai, 
ir uzskatāms, ka Nodibinājuma veiktā pieteicējas priekšvēlēšanu aģitācija ir 
uzskatāma par Nodibinājuma ziedojumu pieteicējai.

[3.8] Vēlākie grozījumi Aģitācijas likumā, kas regulē ar politiskajām 
organizācijām un to apvienībām nesaistītas personas aģitāciju, piešķir 
personām tiesības īstenot priekšvēlēšanu aģitāciju, tai izmantoto finanšu 
līdzekļu vai mantu neuzskatot par ziedojumu partijai. Tādējādi ar likumu 
ir piešķirtas tiesības atsevišķām personām veikt aģitāciju, personu rīcību 
neattiecinot uz kādu partiju. Minētais regulējums paplašina trešo personu 
tiesības, nevis novērš nepietiekamu likuma regulējumu attiecībā uz partiju 
biedru veikto aģitāciju ar trešo personu starpniecību.

[3.9] Ievērojot Finansēšanas likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktu 
un 3.panta pirmo daļu, pieteicēja prettiesiski pieņēmusi ziedojumus: no 
A.Š. – Ls 556 634,40; no J.L. – Ls 70 130; no V.G. – Ls 6800; no AS “Latvijas 
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kuģniecība” – Ls 156 300; no Nodibinājuma – Ls 1646,10. Atbilstoši 
Finansēšanas likuma 10.panta trešajai daļai pieteicējai ir jāieskaita valsts 
budžetā finanšu līdzekļi Ls 791 510,50.

[3.10] Atsauces uz Senāta 2006.gada 3.novembra spriedumu 
Nr.SA-5/2006 Finansēšanas likuma normu interpretācijā nav uzskatāmas par 
likuma atrunas principa pārkāpumu, jo minētais spriedums Biroja lēmumā 
nav atzīts par tādu tiesību normu, no kuras izriet tā tiesības izdot pieteicējai 
nelabvēlīgu administratīvo aktu.

[3.11] Finansēšanas likumā ir precīzi nodalīta partiju administratīvā 
atbildība un darbības izdarīto likuma pārkāpumu novēršanai, kur vienā 
gadījumā personai tiek noteikts administratīvais sods un otrā gadījumā tiek 
uzlikts pienākums novērst pārkāpuma sekas, atņemot partijai prettiesiski 
saņemtos labumus un finanšu līdzekļu veidā ieskaitot tos valsts budžetā. 
Tādēļ nav pamatots pieteicējas arguments attiecībā uz dubulto sodīšanu.

[4] Pieteicēja par apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, 
kurā citstarp norādīts tālāk minētais.

[4.1] Tiesa nepareizi interpretējusi Finansēšanas likuma 8.2panta otro 
daļu un 8.4panta piekto daļu.

Tiesa nepamatoti uz pieteicēju attiecinājusi no tās juridiski nošķirtu 
personu saņemtos dāvinājumus un izdevumus. Tiesību normās nav 
atrodams “tiešās saiknes” kritērijs. Spriedumā tas nav pamatots ar tiesību 
normu interpretācijas metodēm. Tiesa, piemērojot analoģiju, ir neparedzami 
paplašinājusi Finansēšanas likuma 8.4panta piektās daļas tvērumu. Analoģijas 
aizliegums izriet no tās definīcijas, likuma atrunas principa un Eiropas 
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas.

Tiesa paplašināti tulkojusi Finansēšanas likuma 8.2panta otrās daļas un 
8.4panta piektās daļas temporālo tvērumu.

Tiesa nav ņēmusi vērā, ka personas tiesības ierobežojošām tiesību 
normām jābūt pietiekami skaidrām un paredzamām.

[4.2] Tiesa nepareizi piemērojusi vēlākas labvēlīgas normas piemērošanas 
principu. Aģitācijas likuma IV nodaļa pašreizējā redakcijā paredz labvēlīgāku 
tiesisko regulējumu trešo personu veiktajai aģitācijai, uzskatot partiju biedrus 
un priekšvēlēšanu kampaņu organizētājus par personām, kuras nav saistītas 
ar partiju.

[4.3] Tiesa nepareizi piemērojusi dubultās sodīšanas aizlieguma 
principu, tā kā par to pašu materiālo tiesību normu pārkāpumu, kas izriet no 
identiskiem faktiskajiem apstākļiem, ir pieņemti divi sodoši lēmumi.

[4.4] Tiesa pārkāpusi pieteicējas tiesības uz taisnīgu tiesu, tā kā tiesas 
spriedums nav argumentēts, tajā nav atbildēts uz lietas galvenajiem 
jautājumiem un pieteicējas argumentiem. Pārkāptas arī pieteicējas tiesības 
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uz pilnvērtīgu lietas izvērtēšanu. Lietas centrālais “tiešās saiknes” kritērijs ir 
formulēts jau Senāta spriedumā vēlēšanu lietā, kurā pieteicēja nav piedalījusies. 
Tiesības uz lietas pilnvērtīgu izvērtēšanu aizskārusi arī lietu sākotnēja 
apvienošana un vēlāka sadalīšana, kā arī viena pārkāpuma vērtēšana divos 
atšķirīgos procesos. Tiesa pārkāpusi arī objektīvās izmeklēšanas principu, 
Administratīvā procesa likuma 251.panta piektās daļas 1.punktu. Tiesa nav 
norādījusi faktus un pierādījumus, kuri pamato tiesas secinājumus, kā arī 
nav noskaidrojusi visus lietā būtiskos apstākļus.

[5] Birojs iesniedza paskaidrojumu par kasācijas sūdzību, norādot, ka tā 
ir nepamatota un noraidāma.

[6] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvji uzturēja kasācijas sūdzību, bet 
iestādes pārstāves to neatzina.

Motīvu daļa
[7] Apkopojot kasācijas sūdzības argumentus, secināms, ka nepiecie-

šams atbildēt uz šādiem jautājumiem: 1) vai Finansēšanas likuma 10.panta 
otrajā daļā un 2.1daļā paredzētajam pienākumam ir sodošs raksturs; 
vai, nosakot minēto pienākumu līdztekus naudas sodam, kas piemērots 
atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.43pantam*, 
ir pārkāpts dubultās sodīšanas aizlieguma princips; 2) vai tiesa pareizi 
interpretējusi un piemērojusi Finansēšanas likuma 8.2panta otro daļu un 
8.4panta piekto daļu; vai tiesai bija jāpiemēro Aģitācijas likuma 28.pants; 
3) vai tiesa ir pieļāvusi tiesību uz taisnīgu tiesu un objektīvās izmeklēšanas 
principa pārkāpumu.  

I
[8] Finansēšanas likuma (tiesību normas spriedumā norādītas redakcijā, 

kas bija spēkā Biroja lēmumā norādīto pārkāpumu izdarīšanas laikā) 10.panta 
(Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu) pirmā daļa noteic, ja politiskā 
organizācija (partija) (turpmāk – partija) neiesniedz gada pārskatu vai 
finansiālās darbības deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu 
izdevumiem līdz likumā noteiktajam termiņam vai šajos dokumentos nav 
norādītas likumā prasītās ziņas, vai tajos norādītas nepatiesas ziņas vai ja 
netiek pildīti šā likuma 2.panta pirmās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta 
otrās un trešās daļas, 6.panta otrās, piektās un sestās daļas, 7.panta pirmās 
un trešās daļas, 8.4 un 9.1panta noteikumi, partiju sauc pie administratīvās 
atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Šā panta otrās daļas pirmais teikums noteic, ja Birojs konstatē šā likuma 
2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās 

* Precizējums: Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.34pants
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daļas, 6.panta un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu, 
Biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai partijai pretlikumīgi 
iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu 
nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Šā panta 2.1daļas pirmais teikums noteic, ja Birojs konstatē šā likuma 
8.4panta noteikumu pārkāpumu, Biroja priekšniekam ir pienākums uzdot 
attiecīgajai partijai 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus 
tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apmēram.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.34panta (Politisko 
organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšana) pirmā daļa 
noteic, ka par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu 
perioda izdevumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu 
deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par 
nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par paziņojuma par plānotajiem 
vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu vai ziņojuma 
par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas 
noteikumu neievērošanu uzliek naudas sodu partijai no Ls 250 līdz Ls 500. 
Šā panta trešā daļa noteic, ka par finansējuma apmēra ierobežojumu 
neievērošanu; par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu; par tāda 
finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma 
attiecīgās partijas kontā, kurš pārsniedz Ls 100; par aizņēmuma ņemšanu; 
par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu vai par priekšvēlēšanu 
izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu uzliek naudas sodu partijai 
no Ls 500 līdz Ls 5000, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus 
vai bez konfiskācijas.

[9] Apgabaltiesa atzinusi un Senāts atzīst par pareizu, ka Finansēšanas 
likuma 10.pantā kā atbildības līdzekļi ir paredzēti administratīvā atbildība 
(administratīvais sods) un pienākums novērst pārkāpuma sekas (ieskaitīt 
valsts budžetā prettiesiski saņemtos un izlietotos finanšu līdzekļus), kas 
nav uzskatāms par sodu dubultās sodīšanas aizlieguma principa izpratnē. 
Minētais atbilst arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas vērtējumam par pienākuma 
atdot valstij vēlēšanu kampaņas tēriņu limita pārsnieguma daļu tiesisko 
dabu, kura norādījusi, ka tas nodrošina vēlēšanu pareizu norisi un kandidātu 
vienlīdzību, bet tam nav kriminālsoda rakstura un to nevar uzskatīt par soda 
naudu (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1997.gada 21.oktobra sprieduma lietā 
Pierre-Bloch pret Franciju 58.–59.punktu).  

Arī tālāk minēto apsvērumu dēļ nav secināms, ka likumdevējs šim 
pienākumam būtu piešķīris šāda soda raksturu, kas atbilstoši dubultās 
sodīšanas aizlieguma principam liegtu tā piemērošanu līdztekus naudas 
sodam administratīvā pārkāpuma lietā.
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[10] No šā sprieduma 8.punktā norādītā tiesiskā regulējuma ir secināms, 
ka Finansēšanas likuma 10.panta regulējums ir plašāks nekā soda noteikšana 
vien, jo paredz atbildību par šā likuma prasību neievērošanu, kas kopumā 
vērsta uz prettiesiskā stāvokļa pilnvērtīgu novēršanu. Proti, Finansēšanas 
likuma 10.pants tajā noteiktās atbildības ietvaros paredz partiju administratīvo 
atbildību (panta pirmā daļa), pārkāpuma rezultātā nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanas pienākumu (panta otrā daļa, 2.1daļa un trešā daļa), kā arī 
partijas darbības apturēšanu un izbeigšanu (panta piektā un sestā daļa).

Atbildības jēdziens ir plašs, un tās mērķi var būt vairāki – sodīšana, 
prevencija, iepriekšējā stāvokļa atjaunošana, zaudējumu vai kaitējuma 
atlīdzināšana un citi. Sods pilda sodīšanas un prevencijas funkciju, bet pats 
par sevi prettiesisko stāvokli pilnvērtīgi var nenovērst, jo neatjauno iepriekšējo 
stāvokli un neatlīdzina zaudējumus vai kaitējumu. Tādēļ soda noteikšana par 
pārkāpumu var nesasniegt mērķi pēc iespējas novērst prettiesisko situāciju 
un atrisināt to taisnīgi. Zaudējumu vai kaitējuma atlīdzināšana ir tiesisks 
instruments, kas vērsts uz prettiesisko seku novēršanu, ja iepriekšējā (tiesiskā) 
stāvokļa atjaunošana nav iespējama. Zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšanai, 
lai arī tā var pildīt arī prevencijas funkciju, tomēr ir kompensējošs, bet 
nav sodošs raksturs. Lai paredzēto pienākumu atzītu par sodu vai tādam 
pielīdzinātu, būtu nepieciešams konstatēt abus minētos elementus – gan 
prevenciju, gan arī sodošo raksturu. Tas ir secināms gan no soda jēdziena 
definējumiem spēkā esošajās normās (piemēram, Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 22.pants vai Krimināllikuma 35.panta otrā daļa), gan 
minētā atbildības līdzekļa būtības. Uz abu elementu nepieciešamību kasācijas 
sūdzībā norādījusi arī pieteicēja. 

[11] Finansēšanas likuma mērķis atbilstoši šā likuma 1.panta otrajai daļai 
ir nodrošināt partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību 
parlamentārās demokrātijas sistēmai. Kā tas noteikts šā panta pirmajā daļā, 
likums reglamentē partiju finansēšanas noteikumus, kas ir būtisks elements 
gan šā likuma mērķa nodrošināšanai, gan vispār demokrātiskas valsts 
vēlēšanu sistēmas principu ievērošanai.   

Citstarp vienlīdzīgu un brīvu vēlēšanu principi piekrīt demokrātisku 
valstu vēlēšanu sistēmu pamatprincipiem. Vienlīdzīgu vēlēšanu princips 
ietver to, ka katram vēlētājam ir viena balss vai vienāds skaits balsu, ievēlamo 
deputātu skaits ir vienmērīgi sadalīts starp vēlēšanu apgabaliem un visu 
politisko partiju un vēlēšanu kandidātu iespējas ir vienlīdzīgas. Kā norādījusi 
Satversmes tiesa, iespējas ir vienlīdzīgas, ja valsts institūciju attieksme pret 
visiem kandidātu sarakstiem ir neitrāla. Tas attiecas uz kandidātu sarakstu 
vēlēšanu kampaņu, plašsaziņas līdzekļu pieejamību tiem, kā arī partiju un 
to kampaņu publisko finansēšanu. Savukārt vēlēšanas ir brīvas, ja vēlētāji 
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citstarp var brīvi veidot savus uzskatus (sk. Satversmes tiesas spriedumu lietā 
Nr.2002-08-01). 

Likumdevējs, nodrošinot vienlīdzīgas politiskās konkurences iespējas, 
ir noteicis ierobežojumus partiju un to priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu 
finansējumam. Tos pārkāpjot, tiek pārkāpti arī minētie vēlēšanu principi, 
tādējādi gan vēlētāju, gan deputātu kandidātu tiesībām un tiesiskajām 
interesēm un valsts pārvaldības kārtībai kopumā nodarot būtisku kaitējumu. 
To var novērst, ja pārkāpuma atklāšanas brīdī neatbilstošā finansējuma 
izmantošanu attiecīgajam mērķim iespējams nepieļaut. Tas nav iespējams 
pārkāpuma vēlākas atklāšanas gadījumā. Tādēļ kaitējumu iespējams novērst 
vienīgi, vēršoties pret partijas īstenoto finanšu līdzekļu izlietojumu (liedzot 
akceptu prettiesisko ziedojumu paturēšanai vai izdevumu limita pārtēriņam) 
un aizskartās intereses kompensējot (ieskaitot šos finanšu līdzekļus valsts 
budžetā). 

[12] Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (39.pants), tāpat kā 
Kriminālprocesa likums (350.pants) vispārīgi paredz zaudējumu un kaitē-
juma atlīdzināšanas pienākumu līdztekus soda piemērošanai. Atsevišķos 
gadījumos būtisku valsts vai sabiedrības interešu aizskāruma gadījumā 
šāds pienākums tieši noteikts speciālajās tiesību normās (sk., piemēram, 
Vides aizsardzības likumu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 30.pantu). 

Lai arī Finansēšanas likuma 10.pants valsts budžetā ieskaitāmos finanšu 
līdzekļus tiešā tekstā nedefinē atbilstoši iepriekš minētajam, ievērojot 10.pantā 
regulēto atbildības mehānismu kopumā, kā arī tā vēsturisko attīstību, ir 
secināms, ka panta otrajā daļā un 2.1daļā noteiktais atbildības līdzeklis ir vērsts 
tieši uz kaitējuma atlīdzinājumu, nedublējot panta pirmajā daļā un Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēto administratīvo atbildību. 
Turklāt norādāms, ka finanšu līdzekļu prettiesiska ieguvuma (ziedojums) vai 
prettiesiska izlietojuma (pieļaujamo izdevumu apmēra pārsniegums) sekas ir 
līdzīgas, tādēļ līdzekļu iegūšanas un izlietošanas gadījumā atbildības tiesiskā 
daba nav vērtējama atšķirīgi. 

[13] Atbildības par partiju finansēšanas noteikumu pārkāpšanu 
regulējuma vēsturiskā attīstība apliecina iepriekš norādīto secinājumu 
pareizību. 

Sākotnēji Finansēšanas likums (7.panta trešā daļa redakcijā, kas bija 
spēkā līdz 2004.gada 11.martam) noteica, ka partija prettiesisku ziedojumu, 
kuru tā pieņēmusi, noteiktā laikā pēc saņemšanas pati nodod valstij (finanšu 
līdzekļus ieskaita noteiktā kontā, bet mantu nodod Finanšu ministrijas 
noteiktā kārtībā). Ar grozījumiem Finansēšanas likumā, kas stājās spēkā 
2004.gada 12.martā, atbildība tika precizēta. Likuma 10.pantā tika noteikti 
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tie gadījumi, kuros partija ir saucama pie administratīvās atbildības (panta 
pirmā daļa) un kuros Birojam ir pienākums uzdot partijai prettiesiski 
iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā (panta otrā daļa). Pantā 
tika paredzēta arī partijas darbības apturēšana un izbeigšana, ja tā nenovērš 
pārkāpumus. Tādējādi tika pilnveidots mehānisms un līdzekļi pārkāpumu 
novēršanai. Nav secināms, ka likumdevēja nolūks, veicot grozījumus, 
būtu bijis pienākumu ieskaitīt valsts budžetā prettiesiski iegūtos līdzekļus 
“pārkvalificēt” par sodu, tā sankciju nosakot prettiesiski iegūto līdzekļu 
apmērā vai piešķirot šim pienākumam citu raksturu. Grozījumi, kas 
tiešā tekstā noteica Biroja pienākumu uzdot samaksāt līdzekļus valsts 
budžetā, citstarp bija saistīti ar Biroja kompetences pietiekami skaidra 
regulējuma noteikšanu. Kā norādīts minēto grozījumu likumprojekta 
anotācijā, esošā likuma redakcija bija nepilnīga, jo nenodrošināja partiju 
finansēšanas sistēmas efektīvu darbību un Birojam kā vienīgajai politisko 
organizāciju kontrolējošajai un uzraugošajai institūcijai neļāva saskaņā 
ar normatīvajos aktos deleģētajām funkcijām pilnvērtīgi veikt politisko 
organizāciju finansiālās darbības kontroli (sk. http://helios-web.saeima.
lv/bi8/lasa?dd=LP0479_0). Sākotnējais regulējums attiecībā uz Biroja 
kompetenci uzdot partijai ieskaitīt valsts budžetā prettiesiski iegūtos 
līdzekļus bija strīdīgs (sk., piemēram, Senāta 2005.gada 15.marta spriedumu 
lietā Nr.SKA-55/2005). Turklāt, kā tas redzams gan no tiesību normām 
(Finansēšanas likuma 10.panta pirmā un otrā daļa), gan grozījumu 
likumprojekta anotācijas, tika nošķirti gadījumi, kuros partijai iestājas 
administratīvā atbildība un kuros tai finanšu līdzekļi jāieskaita valstij. 
Administratīvā atbildība neiestājās gadījumos, kuros partija objektīvi 
nevarēja kontrolēt prettiesisku ziedojumu saņemšanu (piemēram, 
administratīvā atbildība nav paredzēta par tādu ziedojumu pieņemšanu, kas 
neatbilst Finansēšanas likuma 2.panta trešajai daļai, 4.panta pirmajai daļai 
u.c.). Savukārt pienākums finanšu līdzekļus ieskaitīt valstij bija paredzēts 
visos gadījumos, kad to saņemšanu tiesību normas nepieļāva. Vienlaikus ar 
šiem grozījumiem valstij atdodamajos finanšu līdzekļos paredzēja ietvert arī 
priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pieļaujamo pārsniegumu (Finansēšanas 
likuma 8.4panta pārkāpums), ko tiesību normas pirms tam neparedzēja.

Finansēšanas likuma 10.pants ar 2.1daļu tika papildināts ar likuma 
grozījumiem, kas stājās spēkā 2006.gada 26.maijā. Pirms tam, kā jau 
norādīts iepriekš, gan ziedojumu, gan priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu 
pārsnieguma atmaksāšana bija ietverta 10.panta otrajā daļā un paredzēja 
pienākumu ieskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi iegūtos līdzekļus. Minētā 
likumprojekta anotācijā norādīts, ka likumdevējs nebija precīzi noteicis 
pārsniegtā izdevumu apmēra atmaksāšanas kārtību. Norādīts, ka Birojs 
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“par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra neievērošanu politiskās organizācijas 
var sodīt tikai ar administratīvo sodu, kura maksimālā summa ir Ls 5000, 
bet līdzīgi kā citās likumā paredzētajās situācijās, kad partija ir pārkāpusi 
likuma normas, nevar nodrošināt attiecīgo finanšu līdzekļu ieskaitīšanu 
valsts budžetā”. Ar grozījumiem “tiek noteikts tiesiskais regulējums, kas ir 
adekvāts Finansēšanas likuma mērķa sasniegšanai, – tas paredz ieskaitīt 
valsts budžetā finanšu līdzekļus, kas izmantoti pretēji likuma nosacījumiem 
(kas pēc būtības ir uzskatāmi par sava veida “pretlikumīgiem finanšu 
līdzekļiem”), tāpat kā citus finanšu līdzekļus, kas saskaņā ar šā likuma 
nosacījumiem ir pretlikumīgi finanšu līdzekļi” (sk. http://helios-web.saeima.
lv/bi8/lasa?dd=LP1617_0).

Ievērojot minēto, kā arī likumprojekta anotācijas apsvērumus par 
grozījumu nepieciešamību, tostarp par Finansēšanas likuma mērķa 
sasniegšanu, nav secināms, ka arī ar šiem likuma grozījumiem likumdevējs 
būtu grozījis šā likuma 10.panta otrajā daļā un 2.1daļā noteiktā pienākuma 
raksturu. Iepazīstoties ar likumprojekta izstrādes materiāliem (šeit un 
tālāk – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas protokoli un citi tiem 
pievienotie dokumenti) un likumprojekta apspriešanu Saeimā, redzams, 
ka grozījumu sakarā ir lietots apzīmējums “sods”, tomēr nav secināms, ka 
apspriesta tikusi tieši soda pastiprināšana. Nav atrodami likumdevēja 
apsvērumi nepieciešamībai palielināt jeb pastiprināt tieši sodu un turpmāk 
to noteikt bargāku, tā kā līdzšinējais sods (naudas sods, kas noteikts Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā) būtu neefektīvs. No apsvērumiem 
izriet, ka priekšvēlēšanu kampaņas izdevumu pārtēriņu (tāpat kā prettiesiski 
saņemtos ziedojumus) neatkarīgi no tā, kādā veidā iegūti līdzekļi, kas 
tam tērēti, nepieciešams atgūt valsts budžetā. Proti, kā tas redzams no 
likumprojekta anotācijas, nepieciešams precizēt valstij atgūstamo līdzekļu 
apmēru. Tādēļ ir secināms, ka faktiski likumdevēja mērķis bija atbildības 
kopumā, nevis tieši soda, precizēšana un tādējādi arī pastiprināšana.

[14] Senāts nepiekrīt pieteicējas viedoklim, ka no Finansēšanas likuma 
mērķa nodrošināt vienlīdzīgus priekšvēlēšanu nosacījumus, novērst to 
pārkāpumus un tādēļ pakļaut sodiem pārkāpējus šā likuma 10.panta otrajā 
daļā un 2.1daļā paredzētajam pienākumam būtu secināms sodošs raksturs 
(kasācijas sūdzības 31.1.punkts). 

Pieteicēja nav norādījusi argumentus šā apsvēruma pamatotībai. 
Likuma mērķis nav sodīt partijas. Tas ir līdzeklis, kā novērst pārkāpumus. 
Finansēšanas likuma 10.pantā, kā tas jau minēts, paredzēti vairāki līdzekļi, kas 
kalpo ierobežojumu ievērošanas nodrošināšanai un pārkāpumu novēršanai. 
Visiem šiem līdzekļiem nav jāpiemīt (tie nepiemīt) sodošam raksturam. 
Katram no tiem ir sava funkcija.  
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Nav pamatots arī pieteicējas arguments, ka iemaksas apjoms nav 
saistīts ar reālo līdzekļu apmēru. Valsts budžetā iemaksājamo līdzekļu kā 
atlīdzinājuma apmērs saskaņā ar Finansēšanas likuma 10.panta otro daļu 
un 2.1daļu ir nosakāms atbilstoši ar pārkāpumu radītajam kaitējumam. 
Kaitējuma (atšķirībā no mantiska zaudējuma) atlīdzinājuma apmērs parasti 
tiek prezumēts kā taisnīga (atbilstoša) kompensācija, tā kā atšķirībā no 
mantiskiem zaudējumiem to nevar aprēķināt pēc objektīviem kritērijiem. 
Šajā gadījumā likumdevējs ir prezumējis, ka nodarītais kaitējums, pārkāpjot 
partiju finansēšanas ierobežojumus, ir novērtējams mantiskā izteiksmē un ir 
proporcionāls prettiesiski iegūto vai izlietoto līdzekļu vērtībai. 

Turklāt Finansēšanas likuma 10.panta otrā daļa un 2.1daļa paredz 
patstāvīgus pārkāpumus, no kuriem katrs pats par sevi rada kaitējumu. 
Tādējādi nav atzīstams, ka valsts budžetā iemaksājamo finanšu līdzekļu 
summu veido kādu maksājumu divkāršs apmērs. Ja persona ir izdarījusi divus 
pārkāpumus, proti, gan ieguvusi prettiesiskus ziedojumus, gan pārtērējusi 
līdzekļus, tad arī kaitējums un secīgi atlīdzinājuma apmērs ir novērtējams 
atbilstoši abiem pārkāpumiem. Nosakot kaitējuma atlīdzinājuma pienākumu 
līdzekļu pārtēriņa gadījumā, nav nozīmes, no kādiem līdzekļiem pārtēriņš 
maksāts (no prettiesiski iegūtiem ziedojumiem vai no tiesiski iegūtiem 
līdzekļiem). Tādēļ nevar uzskatīt, ka, ja reiz persona ir atlīdzinājusi kaitējumu, 
kas nodarīts ar prettiesiski iegūtu ziedojumu, tad tai nav jāatlīdzina kaitējums 
par pārtēriņu, kas maksāts no šiem ziedojumiem. Tāpat nav uzskatāms, ka 
kaitējums nav atlīdzināms, ja tas maksājams no pašas partijas līdzekļiem. 
Tas būtu pretēji kaitējuma atlīdzināšanas būtībai. Turklāt atlīdzināšanas 
pienākums vienmēr nenovēršami rada kaitējumu nodarījušās personas 
mantas samazinājumu. 

Ievērojot minēto, arī iespējami lielais atlīdzinājuma apmērs (kas var būt 
atšķirīgs atkarībā no pārkāpuma un secīgi kaitējuma apmēra) nav vērtējams 
kā noteiktā pienākuma atlīdzināt kaitējumu sodošs elements tā šķietamās 
bardzības dēļ. Atlīdzinājuma apmērs izceļas vienīgi no kaitējuma novērtējuma 
apmēra. Tādējādi arī pienākuma monetārais raksturs, uz ko norāda pieteicēja, 
šo pienākumu nekvalificē par sodu un neliek to pielīdzināt sodam. Zaudējumu 
vai kaitējuma atlīdzināšanas pienākumam, kas ir no sankcijām neatkarīgs 
atbildības līdzeklis, pamatā vienmēr ir monetārs raksturs (ja tiesisko stāvokli, 
kas bija pirms pārkāpuma, nevar atjaunot citādi).

II
[15] Aģitācijas likuma 2.panta otrā daļa noteic, ka priekšvēlēšanu aģitācija 

šā likuma izpratnē ir kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju 
apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas 
līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par 
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vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī 
deputāta kandidātu.

Finansēšanas likuma 8.4panta piektā daļa noteic, ka par priekšvēlēšanu 
izdevumiem šā panta izpratnē uzskatāmi visi tie izdevumi, kas partijai vai 
partiju apvienībai radušies, maksājot par šā likuma 8.1panta otrajā daļā 
minētajām darbībām laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz 
vēlēšanu dienai, kā arī izdevumi, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot 
rēķinus par šā likuma 8.1panta otrajā daļā minētajām darbībām.

Finansēšanas likuma 8.2panta otrā daļa noteic, ka vēlēšanu ieņēmumu 
un izdevumu deklarācijā norāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas ir 
noteikti šā likuma 8.1panta otrajā daļā un kas radušies laika posmā no 270.
dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, 
pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par iepriekš minētajām darbībām.

[16] Ievērojot iepriekšējā punktā norādīto tiesisko regulējumu, ir 
secināms, ka likumdevējs ir noteicis periodu priekšvēlēšanu kampaņai, kuras 
izdevumi ir pakļauti ierobežojumiem un kurus kontroles nolūkos partijai 
ir pienākums deklarēt. Priekšvēlēšanu aģitācijas darbības, priekšvēlēšanu 
izdevumi un attiecīgs priekšvēlēšanu laika posms ir aplūkojami loģiskā 
sakarībā atbilstoši ierobežojumu jēgai nodrošināt vienlīdzīgas un brīvas 
vēlēšanas. 

Galvenais elements aģitācijas kampaņā pēc būtības ir reklāma, jo tā ir 
līdzeklis, ar kura palīdzību partija vēlētājus informē un aicina balsot par 
saviem deputātu kandidātiem. Izdevumi, no šāda aspekta raugoties, nosaka 
vien kampaņas vērienīguma iespējas. Tādēļ kampaņas ierobežojumu 
sakarā ir svarīgi noskaidrot, kādi bijuši izdevumi par visām reklamēšanas 
(aģitācijas) darbībām, kuras visas partijas veikušas vienā laika posmā. Tādēļ 
izdevumi, kas uzskatāmi par priekšvēlēšanu izdevumiem un norādāmi 
vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā, ir saistāmi ar priekšvēlēšanu 
aģitācijas darbību, kas noteiktas Finansēšanas likuma 8.1panta otrajā 
daļā, veikšanas laiku. Tas atbilst priekšvēlēšanu perioda noteikšanas jēgai. 
Turklāt uz to norāda arī Finansēšanas likuma 8.2panta otrajā daļā un 
8.4panta piektajā daļā ietvertā tiešā norāde uz vēlāk, tas, ir, pēc vēlēšanām 
maksājamiem rēķiniem par iepriekš minētajām darbībām. Nav atrodams 
pamatojums pieteicējas argumentam, ka izdevumu attiecināšanai uz 
priekšvēlēšanu izdevumiem 270 dienu periodā ir nepieciešams konstatēt 
abu pazīmju, proti, gan darbības, gan samaksas izpildes šajā periodā, 
kopumu. Šajā sakarībā nav atrodams arī pamatojums (uz to nav norādījusi 
arī pati pieteicēja) abu pazīmju kopuma nepieciešamībai vienīgi gadījumos, 
ja maksājums veikts pirms perioda, bet ne gadījumos, ja maksājums veikts 
pēc šā perioda.  
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[17] Arī iepazīstoties ar likumprojekta (grozījumi Finansēšanas 
likumā, kas stājās spēkā 2002.gada 27.jūnijā) izstrādes materiāliem, 
nevar nonākt pie cita secinājuma. Priekšvēlēšanu laika posma noteikšana 
kalpo tieši priekšvēlēšanu kampaņas izdevumu nošķiršanai no citiem 
partiju izdevumiem. Turklāt 270 dienu posma noteikšana sākotnēji bijusi 
saistīta ar pēc iespējas efektīvas kontroles pār priekšvēlēšanu izdevumiem 
nodrošināšanu. Proti, kā tas redzams no likumprojekta izstrādes 
materiāliem, sākotnēji priekšvēlēšanu laika posms bija paredzēts 250 
dienas, vēlāk likuma grozījumu izstrādes laikā to aizstājot ar 270 dienām. 
Sorosa Fonda – Latvija un Sabiedrības par atklātību “Delna” iesniegtajos 
priekšlikumos grozījumiem Finansēšanas likumā tika norādīts, ka 
sākotnēji likumprojektā plānotais 250 dienu periods pirms vēlēšanām 
sāktos aptuveni 20.janvārī. Laika periods no 1.janvāra līdz 20.janvārim 
partijas finanšu deklarācijā tiktu uzrādīts tikai pēc 15 mēnešiem, partijām 
iesniedzot ikgadējās finanšu atskaites. Tādējādi varētu rasties situācija, ka 
partijas priekšapmaksu par paredzētiem priekšvēlēšanu izdevumiem veiktu 
gada pirmajās 20 dienās un priekšvēlēšanu izdevumu deklarācijā deklarētu 
tikai nelielu summu no patiesajiem priekšvēlēšanu kampaņas izdevumiem. 
Savukārt, ja deklarējamais laika periods tiktu noteikts 270 dienas, tas precīzi 
atspoguļotu laiku no ikgadējās deklarācijas pēdējās dienas (31.decembris) 
līdz vēlēšanām.

Nav arī atzīstams, ka Finansēšanas likuma 8.4panta piektās daļas 
un 8.2panta otrās daļas normas nebūtu pietiekami skaidras. Ja normas 
saturs nav pietiekami noskaidrojams pēc tā vārdiskā formulējuma, tas 
ir noskaidrojams atbilstoši normas jēgai un mērķim. Šajā gadījumā 
Finansēšanas likuma normu subjekts ir politiskā partija. Politiskās partijas 
darbības mērķi, kas atbilstoši Politisko partiju likuma 2.panta pirmajai daļai 
ir politiskā darbība, piedalīšanās vēlēšanu kampaņā, deputātu kandidātu 
izvirzīšana, piedalīšanās Saeimas vai pašvaldību un Eiropas Parlamenta 
darbā, partijas programmu īstenošana, iesaistīšanās publiskās pārvaldes 
institūciju izveidē, liecina par partijas iespējamu esošu vai turpmāku 
darbību Saeimā, pašvaldības domē vai Eiropas Parlamentā likumdošanas 
procesā vai citu tiesību aktu izstrādē un pieņemšanā. Tādēļ attiecīgā likuma 
subjekta nespēja noskaidrot attiecīgās tiesību normas saturu un rīkoties 
atbilstoši tai ir apšaubāma.

[18] Senāts nesaskata arī Finansēšanas likuma 8.4panta piektās daļas 
nepareizu piemērošanu attiecībā uz pieteicējas saņemto ziedojumu un 
izdevumu noteikšanu. 

Kā tas redzams no Finansēšanas likuma 8.4panta formulējuma, norma 
paredz priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumus, nosaucot darbības, 
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par kurām, un laika periodu, kurā izlietotie finanšu līdzekļi ir uzskatāmi 
tieši par priekšvēlēšanu izdevumiem (panta piektā daļa). Turklāt pants 
noteic izlietojamās summas ierobežojumu (panta pirmā, otrā un trešā 
daļa). Tādējādi Finansēšanas likuma 8.4pants nosaka tiesisko ietvaru, kura 
robežās partija drīkst rīkoties, proti, noteiktā laika posmā par noteiktām 
darbībām var izlietot noteiktu finanšu līdzekļu summu. Kā tas jau norādīts, 
šā tiesiskā regulējuma subjekts ir vienīgi partija un noteiktie ierobežojumi 
jeb šis tiesiskais ietvars kalpo taisnīgai politiskai konkurencei, vienlīdzīgu 
un brīvu vēlēšanu nodrošināšanai. Pārkāpums ir radies, ja partija savu 
deputāta kandidātu reklamēšanai ir tērējusi vairāk līdzekļu, nekā to pieļauj 
tiesību normas. Finansēšanas likuma mērķim un minēto tiesību normu jēgai 
neatbilstošs būtu tāds 8.4panta piektās daļas iztulkojums, kas pārkāpuma 
esību darītu atkarīgu no tā, kādā veidā partija panākusi lielāku (par 
pieļaujamo) līdzekļu izlietojumu vēlēšanu kampaņā. Citiem vārdiem, vai 
tā pārkāpumu pieļāvusi atklāti, izdevumus, kas veido pārtēriņu, maksājot 
no savas kases, vai rīkojusies vēl nelabticīgāk, atrodot citu ceļu, kā “apiet” 
ierobežojumus, un tādēļ tos pārkāpusi slēptā veidā. Otrais gadījums prasa 
atklāt slēpto veidu, kas ietver nepieciešamību konstatēt partijas lomu tajā 
jeb saistību ar to. “Tiešas saiknes” kritērijs izriet no Finansēšanas likuma 
8.4panta piektās daļas jēgas, lai noskaidrotu, vai citu personu darbības nav 
pašas partijas iniciētas un tādēļ pieskaitāmas pašai partijai. Tādēļ ir atzīstams, 
ka priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu jautājums ir noregulēts, 
turklāt pietiekami skaidri un paredzami, lai jebkura persona, kura pretendē 
uz darbību Saeimā, pašvaldības domē vai Eiropas Parlamentā, tā būtību 
saprastu un rēķinātos ar nelabvēlīgām sekām neatbilstošas rīcības gadījumā. 
Atbilstoši minētajam arī atzīstams, ka tiesa nav pārkāpusi likumdevēja 
noteiktā regulējuma robežas un “tiešas saiknes” kritēriju nav piemērojusi 
tiesību tālākveidošanas ceļā, bet tiesību normas ir iztulkojusi un piemērojusi 
atbilstoši to jēgai un mērķim.

Novērtējot lietas apstākļus, tiesa atbilstoši iestādes lēmuma pama to-
ju mam ir konstatējusi, ka tieši pieteicējas (partijas) izdevumi pārsnieguši 
pieļauto apmēru. Ne iestāde, ne tiesa nav ierobežojusi citu neatkarīgu 
personu tiesības uz aģitācijas kampaņu. No tiesas atzītā faktiski ir secināms, 
ka pati partija ar Biedrības un LRAB starpniecību ir veikusi aģitācijas 
kampaņu, tādējādi pārkāpjot partijai noteiktos ierobežojumus. Tiesa ir 
konstatējusi, ka biedrību, kas veica pieteicējas priekšvēlēšanu aģitāciju, di-
bināšanā, finansēšanā un darbībā lielā mērā bija iesaistīti pieteicējas bied-
ri un personas, kuras veidoja pašas pieteicējas priekšvēlēšanu kampaņas. 
Biedrību lielākie finansētāji bija vairāki pieteicējas biedri. Vairāki pieteicējas 
biedri bija biedrības amatpersonas. Vienas kampaņas ietvaros viedokli 
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izteica arī pieteicējas deputāta kandidāte. Tādējādi pieteicējas saistību ar 
citu personu veiktajām kampaņām jeb tiešo saikni izskatāmajā lietā pamato 
vairāku apstākļu kopums. Senāts nesaskata, ka tiesa šos apstākļus būtu 
novērtējusi pretrunā ar tiesisko regulējumu.

[19] Aģitācijas likuma 28.panta pirmā daļa noteic, ka ar politiskajām 
organizācijām un to apvienībām nesaistītai personai ir tiesības veikt 
priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai. Šā panta 
otrā daļa noteic, ka ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistīta 
persona šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta 
šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju. Šā 
panta trešā daļa noteic, ka par šā panta pirmajā daļā minēto aģitāciju nav 
uzskatāma priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic politiskā organizācija vai politisko 
organizāciju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas 
politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības deputātu 
kandidāts, kā arī politisko organizāciju apvienību, kura iesniegusi deputātu 
kandidātu sarakstus, veidojoša politiskā organizācija. 

Minētās tiesību normas stājās spēkā pēc pārsūdzētā lēmuma pieņem-
šanas. Ievērojot šā sprieduma 9.punktā norādīto, ir atzīstams, ka lietā nav 
apspriežams jautājums par vēlākas pieteicējai labvēlīgākas tiesību normas pie-
mērošanu. Vienlaikus Senāts norāda, ka minētās Aģitācijas likuma nor mas 
regulē ar partiju nesaistītu personu tiesības savā vārdā veikt priekšvēlēšanu 
aģitāciju, par kādu nav uzskatāma partijas, kas iesniegusi deputātu kandidātu 
sarakstus, aģitācija. Partijas veikta (arī ar citu personu starpniecību) un 
Aģitācijas likuma 28.panta kārtībā veikta aģitācija jebkurā gadījumā ir 
nošķiramas. Lai arī jaunais regulējums tādu personu, kuras nevarētu uzskatīt 
par nesaistītām, vidū nenosauc partijas biedrus un partijas vēlēšanu kampaņas 
organizētājus, tas neizslēdz iespēju (pienākumu) kontrolējošām institūcijām 
konstatēt citas personas veiktas aģitācijas nepieļaujamu saistību ar partiju. 
Kā norādīts likumprojekta apspriešanas laikā Saeimā, normas mērķis nav 
veidot paralēlas kampaņas, kuras apmaksās partiju biedri, nevis partijas. Ir 
pietiekami daudz līdzekļu, lai apstākļus objektīvi noskaidrotu (“lai aina būtu 
objektīva”) (sk. http:titainia.Saeima.lv/LIVS/SaeimaLIVS.nsf/0/196AE098AB
DF7FB7C22575450057).

Tādēļ apstāklis, vai likumā ir noregulēts nesaistītu personu aģitācijas 
tiesību jautājums, šīs lietas apstākļu novērtējuma sekas nevar grozīt. 
Nesaistītu personu tiesības veikt aģitāciju nepieļauj partijas tiesības caur šādu 
mehānismu veikt savu kampaņu. Tādēļ jaunākās tiesību normas (Aģitācijas 
likuma 28.panta) piemērošanu (pat, ja tā sodoša lēmuma gadījumā būtu 
apspriežama) šajā lietā nepieļauj konkrētā gadījuma apstākļu neatbilstība 
normas pazīmēm. 
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III
[20] Senāts jau iepriekš ir norādījis, ka tiesai ir jāuzklausa argumenti, bet 

tai nav pienākuma detalizēti atrunāt spriedumā jebkuru argumentu. Tiesai 
ir atļauts izvērtēt argumentus, kurus tā uzskata par nozīmīgiem no tiesību 
viedokļa. Tikai tad, ja tiesa neanalizē kādu būtisku vai izšķirošu argumentu, tā 
pieļauj pārkāpumu (sk., piemēram, Senāta 2004.gada 23.novembra sprieduma 
lietā Nr.SKA-216 8.punktu, 2006.gada 28.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-54 
12.punktu).

Apgabaltiesa sprieduma motīvu daļā ir atspoguļojusi piemērotās tiesību 
normas, kā arī būtiskos lietas apstākļus un pierādījumus, kas pamato katru 
no tiesas secinājumiem. Tiesa arī atbildējusi uz pieteicējas argumentu par 
vēlākas Aģitācijas likuma grozījumu normas piemērošanu, likuma atrunas 
principu un Finansēšanas likuma 10.pantā noteiktās atbildības nodalīšanu. 
No tiesas sprieduma arī secināms, ka tiesa ir ņēmusi vērā Finansēšanas 
likuma normu interpretāciju Senāta 2006.gada 3.novembra spriedumā 
lietā Nr.SA-5/2006, tādējādi tiešā veidā spriedumā neatbildot uz pieteicējas 
argumentu par analoģijas piemērošanas nepieļaujamību šajā lietā. Apstāklis, 
ka tiesas sprieduma argumentācijas apjoms vai metode neatbilst procesa 
dalībnieka vēlmei, pats par sevi nav pietiekams pamats sprieduma atcelšanai. 
Ievērojot minēto, lai arī apgabaltiesas spriedums ir lakonisks, nav atzīstams, 
ka tiesa nav atbildējusi uz lietā būtiskajiem jautājumiem un būtu pārkāpusi 
pieteicējas tiesības uz taisnīgu tiesu. Tiesa arī spriedumā atspoguļotās 
argumentācijas dēļ nav nonākusi pie nepareiza rezultāta. 

[21] Nav pamatoti pieteicējas argumenti, ka lietu (administratīvā 
pārkāpuma lietas un šīs lietas) sadalīšana vai apvienošana, kā arī izskatīšana 
divos atšķirīgos procesos, aizskartu pieteicējas tiesības uz lietas pilnvērtīgu 
izskatīšanu. Minēto lietu izskatīšana divos atšķirīgos procesos atbilst šo 
lietu kategoriju procesuālajam regulējumam. Spriedumam administratīvā 
pārkāpuma lietā nav prejudiciālas nozīmes šajā lietā. Arī faktisko apstākļu 
novērtējums minētajā Senāta spriedumā tiesai nebija saistošs. Lietā nav 
konstatējams, ka iestāde un tiesa šādu nozīmi minētajiem nolēmumiem šajā 
lietā būtu piešķīrusi. Tiesa patstāvīgi ir vērtējusi iestādes lēmuma tiesiskumu, 
kurā detalizēti atspoguļoti un vērtēti lietas apstākļi un pierādījumi. Savukārt 
tiesību normu piemērošana atbilstoši to interpretācijai Senāta spriedumā 
citā lietā nav tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums. Turklāt atbilstoši kasācijas 
instances tiesas galvenajai funkcijai kontrole pār tiesību normu pareizu 
interpretāciju un piemērošanu noslēdzas tieši kasācijas instances tiesā, kas 
pieteicējai šajā lietā nav bijusi liegta. 

[22] Kasācijas instances tiesas kompetencē atbilstoši Administratīvā 
procesa likuma 325.pantam nav pārbaudīt un pārvērtēt lietas faktiskos 
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apstākļus un pierādījumus pēc būtības. Tā var vien pārbaudīt, vai tiesa nav 
pieļāvusi procesuālus pārkāpumus to pārbaudē. Tādējādi, kā arī ievērojot 
minētā likuma 328.panta pirmās daļas 5.punktu, procesa dalībniekam 
kasācijas sūdzībā ir jānorāda, kā izpaužas procesuālo tiesību normu 
pārkāpums. Pieteicēja, atsaucoties uz tiesas atteikumu uzaicināt ziedotājus 
kā lieciniekus, nav norādījusi, kādi būtiski lietas apstākļi ar šīm liecībām 
būtu noskaidrojami un kā tās varētu ietekmēt lietas iznākumu. Pieteicēja 
arī nav norādījusi uz citiem konkrētiem nozīmīgiem apstākļiem, kurus 
tiesai bija jāpārbauda un jānovērtē, bet tiesa to nav darījusi. Tādēļ Senāts 
šāda argumenta pamatotību nevar pārbaudīt. Senāts, savas kompetences 
ietvaros veicot kontroli pār apgabaltiesas sprieduma tiesiskumu, objektīvās 
izmeklēšanas principa pārkāpumu, kas varētu novest pie cita rezultāta, tiesas 
spriedumā nesaskata.

[23] Ievērojot minēto, Senāts apgabaltiesas spriedumā nesaskata tādus 
būtiskus pārkāpumus, kas paši par sevi varētu kalpot sprieduma atcelšanai.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 24.novembra 

spriedumu, bet politiskās organizācijas “Tautas partija” kasācijas sūdzību 
noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.



A-255

2. Nolēmumi lietās par citu iestāžu lēmumiem un faktisko rīcību

Sabiedrības tiesības saņemt informāciju 
par Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu 

Tas, ka Latvijas Banka ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, no 
informācijas pieejamības viedokļa nepadara to par sabiedrības leģitīmas 
intereses neskartu institūciju. Sabiedrībai ir leģitīma interese saņemt informāciju 
par Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu, un sabiedrības tiesības uz šo 
informāciju ir lielākas nekā attiecīgo personu tiesības uz savas privātās dzīves 
neaizskaramību. Lai arī Latvijas Bankai ir noteikta augsta institucionālās un 
funkcionālās neatkarības pakāpe, tāpēc nevar uzskatīt, ka tā ir pilnīgi ārpus 
valsts sistēmas esoša institūcija (Latvijas Republikas Satversmes 100.pants, 
likums “Par Latvijas Banku”).

Rīgā 2011.gada 26.maijā  Lieta Nr.A42924309
SKA–421/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
senatore      R.Vīduša
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz L.L. pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Latvijas 
Bankai sniegt informāciju, sakarā ar Latvijas Bankas kasācijas sūdzību par 
Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 13.septembra spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējs L.L. 2009.gada 28.jūnijā un 19.augustā vērsās Latvijas 

Bankā ar informācijas pieprasījumiem par Latvijas Bankas padomes un 
valdes locekļu atalgojumu no 2009.gada janvāra līdz jūlijam pa mēnešiem 
pēc nodokļu nomaksas. Latvijas Banka 2009.gada 21. un 28.septembrī un 
13.oktobrī sniedza pieteicējam atbildes, ar kurām atteica sniegt pieprasīto 
informāciju, vienlaikus norādot, ka pieteicēja pieprasītā informācija ir 
pieejama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, norādot interneta adresi, 
kurā tiek publiskotas valsts amatpersonu deklarācijas. 

[2] Pieteicējs iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot 
atzīt par prettiesisku Latvijas Bankas rīcību – atbildes nesniegšanu uz 2009.
gada 28.jūnija un 19.augusta iesniegumiem un pienākuma uzlikšanu sniegt 
atbildes pēc būtības.
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[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2010.gada 13.septembra spriedumu 
apmierināja pieteikumu un uzlika Latvijas Bankai pienākumu sniegt 
pieteicējam informāciju par Latvijas Bankas, Latvijas Bankas prezidenta 
vietnieka, Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja, Latvijas Bankas valdes 
priekšsēdētāja vietnieka, Latvijas Bankas padomes locekļu un Latvijas Bankas 
valdes locekļu atalgojumu no 2009.gada janvāra līdz jūlijam pēc nodokļu 
nomaksas.

Tiesas spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.
[3.1] No likuma “Par Latvijas Banku” izriet, ka Latvijas Banka ir autonoma 

iestāde, kura izveidota uz likuma pamata, kura veido savu budžetu un nav 
padota Ministru kabinetam. Savukārt saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma 
1.panta 1. un 2.punktu Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Kā tas 
izriet no Informācijas atklātības likuma, informācijai par valsts pārvaldes 
amatpersonu atalgojumu ar likumu tieši nav noteikta ierobežota pieejamība. 
Personas tiesības uz šādu informāciju nevar tikt ierobežotas, atsaucoties uz 
iestādes autonomiju un savu budžetu. 

[3.2] Informācijas sniegšana par valsts pārvaldes amatpersonu atal go ju-
mu ir personas privātās dzīves sastāvdaļa. Līdz ar to ir izvērtējams, vai per-
so nas tiesības uz informāciju par valsts pārvaldes amatpersonas atalgojumu 
ir atzīstamas par tādu sabiedrības interesi, kuras dēļ ir ierobežojamas citas 
personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. 

[3.3] Likumdevējs ir noteicis valsts amatpersonu pienākumu deklarēt 
savu mantisko stāvokli, tostarp visus ienākumus, un noteicis šādas 
informācijas publisku pieejamību. Tādējādi secināms, ka likumdevējs jau ir 
izvērtējis amatpersonu privātās dzīves attiecībā par tās mantiskā stāvokļa datu 
apstrādi samērīgumu ar sabiedrības tiesībām uz informāciju un atzinis, ka 
informācijas par valsts amatpersonu mantisko stāvokli, tostarp amatpersonas 
atalgojumu publiskošana, ir pieļaujama.

[3.4] Informācija par valsts pārvaldes iestādes amatpersonu atalgojumu 
demokrātiskā valstī ir atzīstama par vispārpieejamu informāciju. Ņemot vērā 
ar likumu noteikto valsts pārvaldes iestādei pašai publiskojamo informācijas 
apjomu par amatpersonas mantu, tostarp ienākumiem, atzīstams, ka 
informācija par valsts amatpersonas ienākumiem arī pēc nodokļu nomaksas, 
kā arī aktuālā informācija par amatpersonai veiktajām izmaksām, arī 
detalizēti pa mēnešiem, ir izsniedzama jebkurai privātpersonai.  

[3.5] Latvijas Banka nav sniegusi pieteicējam atbildi uz 2009.gada 
28.jūnija iesniegumu. Šāda bezdarbība atzīstama par prettiesisku faktisko 
rīcību.

[3.6] Atbildot uz pieteicēja 2009.gada 19.augusta vēstuli, Latvijas Banka 
atsaukusies uz Administratīvās rajona tiesas tiesvedībā esošu lietu, kas 
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ierosināta, pamatojoties uz pieteicēja pieteikumu, norādot, ka iesniegumā 
minētais jautājums tiks izlemts šīs tiesvedības procesā. Saskaņā ar Iesniegumu 
likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu gadījumā, ja privātpersona atkārtoti 
ar vienāda satura iesniegumu vēršas iestādē, tad iestāde ir tiesīga atstāt bez 
izskatīšanas šādu iesniegumu tikai tad, ja uz šāda satura iesniegumu atbilde 
pēc būtības jau ir sniegta un situācija konkrētajā jautājumā nav mainījusies. 
Tādējādi Latvijas Bankas rīcība, nesniedzot pieteicējam 2009.gada 19.augusta 
iesniegumā pieprasīto informāciju, atzīstama par prettiesisku.

[3.7] 2009.gada 13.oktobra atbildē Nr.13-081/38 Latvijas Banka attiecībā 
uz pieteicēja 2009.gada 28.jūnija un 19.augusta iesniegumiem norādījusi, 
ka pieteicēja pieprasītā informācija jau ir publiskota un pieejama šo 
amatpersonu deklarācijās un interneta vidē. Atsakot pieteicējam izsniegt 
pieprasīto informāciju, iestāde nepamatoti ir norādījusi uz šādas informācijas 
pieejamību publiskajā telpā, jo pieprasītā informācija internetā nav pieejama 
bez maksas.  

[3.8] Nav pamatota iestādes atsaukšanās uz Informācijas atklātības likuma 
11.2 panta trešo daļu. Lai gan izskatāmajā gadījumā pieteicēja pieprasītā 
informācija ir apstrādājama informācija, taču vienlaikus atzīstams, ka 
pieprasītās informācijas apjoms un apstrādes (sagatavošanas) sarežģītība un 
laikietilpība nekādā ziņā nav atzīstama par nesamērojamu ar iestādes rīcībā 
esošajiem resursiem. Tāpat lietā nav konstatējami apstākļi, kas liecinātu par 
pieteicēja ļaunprātīgu informācijas iegūšanas tiesību izmantošanu.

[4] Latvijas Banka par Administratīvās rajona tiesas spriedumu iesniegusi 
kasācijas sūdzību, lūdzot spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai 
pirmās instances tiesai. Kasācijas sūdzība pamatota ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[4.1] Tiesa ir nepareizi interpretējusi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
normas, atzīstot, ka Latvijas Banka ir uzskatāma par “iestādi” Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma izpratnē. Ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu nav risināts 
Latvijas Bankas kā neatkarīgas autonomas iestādes statuss. 

[4.2] Nav pamatots tiesas secinājums, ka informācija par valsts 
pārvaldes iestādes amatpersonu atalgojumu pēc nodokļu nomaksas uz 
pieteicēja informācijas pieprasījumu brīdi bija atzīstama par vispārpieejamu 
informāciju. Tikai sākot ar 2010.gada 1.jūliju, pēc grozījumiem Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 92.pantā, šī informācija ir atzīstama par informāciju, 
kas ir publiskojama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Informācijas 
pieprasīšanas brīdī informācija par valsts pārvaldes amatpersonu atalgojumu 
mēneša griezumā un pēc nodokļu nomaksas, bija uzskatāma par privātās 
dzīves sastāvdaļu. Tādējādi tā bija aizsargājama saskaņā ar Latvijas Republikas 
Satversmes (turpmāk – Satversme) 96.pantu. 
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[4.3] Informācijas publiskošana plašāk, nekā tas ir paredzēts likumā 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, attiecīgajā 
laika posmā bija vērtējama kā iejaukšanās personas privātajā dzīvē, it īpaši 
ņemot vērā to, ka ikmēneša atalgojuma izmaiņas var ietekmēt dažādi 
privātās dzīves notikumi, piemēram, aiziešana vai atgriešanās no bērna 
kopšanas atvaļinājuma, slimība, atvaļinājums, cita prombūtne, kurus, lai 
būtu pilnīgs priekšstats par saņemto ikmēneša atalgojumu un tā izmaiņām, 
būtu nepieciešamas skaidrot.

[4.4] Pieteicēja informācijas pieprasījums nav vērtējams kā tāds, kas 
iesniegts ar mērķi īstenot sabiedrības kontroli pār Latvijas Bankas budžeta 
līdzekļu izlietojumu, bet gan kā personiska interese par konkrētajām Latvijas 
Bankas amatpersonām izmaksāto neto atalgojumu. 

[4.5] Tiesa nepamatoti piemērojusi Informācijas atklātības likuma 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, jo pieteicēja 2009.gada 19.augusta iesniegums 
bija saņemts papīra formā, līdz ar to ir piemērojams minētā likuma 14.panta 
pirmās daļas 3.punkts, un informācija bija sniedzama 15 dienu laikā.

[4.6] Tiesa nepamatoti piemēroja Iesniegumu likumu. Ņemot vērā to, ka 
pieteicēja iesniegumi bija vērtējami kā informācijas pieprasījumi, tad tiesai 
bija jāvērtē Latvijas Bankas rīcības atbilstība Informācijas atklātības likuma 
prasībām.

[4.7] Pieteicēja 2009.gada 19.augusta iesniegums pēc būtības atkārto 
2009.gada 28.jūnija iesniegumā minēto, prasot informāciju par Latvijas 
Bankas amatpersonu atalgojumu, tikai papildinot to vēl ar informācijas 
pieprasījumu par vienu mēnesi. Ņemot vērā, ka šo jautājumu kā strīdīgu 
pieteicējs jau bija iesniedzis izskatīšanai tiesā, Latvijas Bankai bija tiesības 
atsaukties uz šo tiesvedību kā pamatojumu informācijas nesniegšanai.

[4.8] Latvijas Banka nav pārkāpusi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
10.panta piekto un septīto daļu, kā arī Informācijas atklātības likuma 
14.panta trešo daļu. Latvijas Banka ir vairākkārt gan 2008.gadā, gan 2009.
gadā sniegusi atbildes uz pieteicēja uzdotajiem jautājumiem par Latvijas 
Bankas darba samaksas mehānismu un atalgojuma elementiem.

Motīvu daļa
[5] Personas ienākumi neapšaubāmi ir šīs personas privātās dzīves 

sastāvdaļa. Līdz ar to, vērtējot, vai ir atklājamas ziņas par personas ienākumiem, 
ir jāņem vērā ikviena cilvēktiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kuras 
Latvijā konstitucionālā līmenī garantē Satversmes 96.pants. Tiesību uz 
privāto dzīvi īstenošanā ir jāņem vērā, ka šīs tiesības nav absolūtas. Proti, 
tās var ierobežot, ņemot vērā Satversmes 116.pantā minētos noteikumus 
(ierobežojums paredzēts likumā, tam ir leģitīms mērķis), kā arī ievērojot 
ierobežojuma nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā, kura ietvaros tiek 
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vērtēta ierobežojuma sociālā nepieciešamība un samērīgums (sk. Senāta 
2010.gada 17.novembra sprieduma lietā Nr.SKA-890/2010 8.punktu). 

[6] Šajā gadījumā personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, 
vēlme neatklāt personas ienākumus, saduras ar citas personas tiesībām 
iegūt informāciju. Tiesības iegūt informāciju ietilpst vārda brīvības tvērumā 
un ir garantētas Satversmes 100.pantā. Arī šīs tiesības nav absolūtas, un to 
ierobežošanā ir jāņem vērā jau minētie kritēriji – ierobežojums paredzēts 
likumā, tam ir leģitīms mērķis un tas ir nepieciešams demokrātiskā 
sabiedrībā.

Lai gan Latvijas Banka norāda, ka pieteicējam ir personiska rakstura 
interese par bankas amatpersonu algām, Senāts to vērtē kā profesionālu 
interesi. Ir labi zināms, ka pieteicējs ir preses pārstāvis, kurš raksta par politiski 
un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, tostarp valsts (plašā nozīmē) finanšu 
līdzekļu izlietojumu. Līdz ar to šajā gadījumā runa ir par preses tiesībām 
iegūt informāciju. Preses brīvība vārda brīvības kontekstā ir īpaša tā iemesla 
dēļ, ka presei demokrātiskā sabiedrībā ir svarīga loma. Kā bieži ir atzinusi 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa, lai gan prese nedrīkst pārkāpt noteiktas robežas 
attiecībā uz citu personu tiesību aizsardzību, tās uzdevums – ievērojot tās 
pienākumus un atbildību – tomēr ir darīt zināmu informāciju un idejas par 
politiskiem jautājumiem, kā arī citām sabiedrību interesējošām tēmām. Ne 
tikai presei ir pienākums izplatīt informāciju, bet arī sabiedrībai ir tiesības to 
saņemt. Pretējā gadījumā prese nevarētu spēlēt savu būtisko “sargsuņa” lomu 
(sk., piemēram, 2007.gada 12.jūlija sprieduma lietā “A/S Diena un Ozoliņš 
pret Latviju” 76.punktu).

[7] Senāts jau ir vērtējis, vai presei ir tiesības iegūt informāciju par valsts 
amatpersonu ienākumiem, un atbildējis uz šo jautājumu apstiprinoši (sk. 
2010.gada 1.jūlija spriedumu lietā Nr.SKA-347/2010). 

Ierobežojumam ir gan tiesiskais pamats (attiecībā uz presi likuma “Par 
presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 6.pants un 7.panta ceturtā 
daļa, vispārīgi Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts), 
gan leģitīms mērķis (citu personu tiesību aizsardzība). 

Papildu apsvērumi izdarāmi, izvērtējot trešo kritēriju – nepieciešamību 
demokrātiskā sabiedrībā. Atšķirībā no lietas Nr.SKA-349/2010 šajā gadījumā 
informācija tiek prasīta nevis par tiešajā valsts pārvaldē strādājošajām 
amatpersonām, kuru darbība tiek finansēta no valsts budžeta, bet gan 
par Latvijas Bankas, kas ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, 
amatpersonām. Atbilstoši likumam “Par Latvijas Banku” tā ir neatkarīga 
lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā (13.panta otrā daļa); ne valdība, ne arī 
kāda cita institūcija nevar dot tai jebkādus norādījumus (13.panta pirmā daļa); 
Latvijas Bankas padome pieņem lēmumus Latvijas Bankas vārdā (26.panta 
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pirmā daļa), un visi Latvijas Bankas izdevumi ir sedzami no tās ieņēmumiem 
(26.panta otrā daļa). Līdz ar to apsvērumi attiecībā uz ierobežojuma 
nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā, kas iepriekš izskatītajā lietā lielā 
mērā tika izteikti valsts budžeta līdzekļu tērēšanas kontekstā, uz šo lietu nav 
attiecināmi.

[8] Senāta ieskatā, minētās atšķirības starp abām lietām nerada atšķirīgu 
iznākumu. Respektīvi, fakts, ka Latvijas Banka ir atvasināta publisko tiesību 
juridiskā persona, no informācijas pieejamības viedokļa nepadara to par no 
sabiedrības leģitīmas intereses neskarošu institūciju. 

Latvijas Banka ir valsts centrālā banka, tās kompetencē ir noteikt un 
īstenot monetāro politiku valstī un tās galvenais mērķis atbilstoši likuma “Par 
Latvijas Banku” 3.pantam ir saglabāt cenu stabilitāti valstī. Šī ir publiska un 
valstij ļoti nozīmīga funkcija. Latvijas Bankas padomes locekļi, ņemot vērā viņu 
kompetenci, ir valsts amatpersonas, uz kurām attiecināmi likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktie ierobežojumi ar 
mērķi nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, kā to 
paredz šā likuma 2.pants. Latvijas Bankas padomes locekļiem tāpat kā citām 
valsts amatpersonām ir jāiesniedz valsts amatpersonas deklarācijas, citastarp 
norādot arī iepriekšējā gada laikā gūtos ienākumus. Arī Latvijas Bankas 
valdes locekļi, kas atbilstoši likuma “Par Latvijas Banku” 27.panta pirmajai 
daļai, īstenojot padomes pieņemtos lēmumus, vada bankas darbu, ievērojot 
viņu kompetenci, ir nozīmīgas Latvijas Bankas amatpersonas. 

Senāta ieskatā, sabiedrībai ir leģitīma interese saņemt informāciju par 
Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu un sabiedrības tiesības uz šo 
informāciju ir lielākas nekā attiecīgo personu tiesības uz savas privātās dzīves 
neaizskaramību. Lai arī Latvijas Bankai ir noteikta augsta institucionālās un 
funkcionālās neatkarības pakāpe, tāpēc nevar uzskatīt, ka tā ir pilnīgi ārpus 
valsts sistēmas esoša institūcija. Latvijas Bankas neatkarība ir noteikta nevis 
pašmērķīgi, bet gan ņemot vērā tās veicamās funkcijas. Un šīs funkcijas ir 
publiski tiesiskas. 

Konkrētais laika periods, par kuru interesējās pieteicējs (2009.gada 
janvāris – jūnijs), valsts ekonomiskās situācijas kontekstā bija īpaši nozīmīgs, 
kad valstī ievērojami aktualizējās atalgojuma un to veidojošo noteikumu 
jautājums. Šīs situācijas rezultātā tika izstrādāts un šobrīd ir spēkā Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku likums* (pieņemts 2009.
gada 1.decembrī), kura mērķis ir panākt, ka valsts un pašvaldību institūcijās 
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi 
nosacījumi. Attiecībā uz Latvijas Banku šā likuma 2.panta ceturtajā daļā 

* Precizējums: Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
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bankai noteikts pienākums nodrošināt, ka informācija par tās amatpersonu 
(darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru 
sadalījumā pa amatu grupām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek 
publiskota Latvijas Bankas mājaslapā internetā. Turpat arī paredzēts, ka Latvijas 
Banka, ņemot vērā valsts ekonomiskās attīstības ciklu, ievēro arī solidaritātes 
principu un ekonomiskās izaugsmes laikā atlīdzību var pārskatīt, to paaugstinot, 
bet recesijas laikā atlīdzību samazina solidāri ar citām valsts institūcijām. Var 
secināt, ka likumdevējs ir uzskatījis, ka arī Latvijas Bankas finanšu līdzekļu 
izlietojums atalgojumam ir nozīmīgs jautājums, kuru sabiedrībai ir tiesības 
zināt. Senāta ieskatā, no sabiedrības informācijas pieejamības viedokļa nevar 
teikt, ka pirms šā likuma spēkā stāšanās situācija bija krasi atšķirīga.

[9] Ievērojot iepriekš teikto, Senāts neredz argumentus Latvijas 
Bankas viedokļa, ka attiecīgā informācija pieteicējam nebūtu izsniedzama, 
pamatotībai. 

[10] Tomēr Senāts konstatē, ka rajona tiesas spriedums ir atceļams daļā 
par valsts nodevu. 

Rajona tiesa ir noteikusi, ka no Latvijas Republikas par labu pieteicējam 
ir piedzenama viņa samaksātā valsts nodeva. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 126.panta pirmajai daļai, 
ja pieteikums tiek apmierināts, tiesa piespriež no atbildētāja par labu 
pieteicējam viņa samaksāto valsts nodevu. Atbildētājs tiesā, kā to paredz 
minētā likuma 34.panta pirmā daļa, var būt Latvijas Republika, pašvaldība 
vai cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona. Šajā gadījumā tiesa 
nav ņēmusi vērā, ka atbildētājs ir nevis Latvijas Republika, bet gan Latvijas 
Banka, kas ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona. Līdz ar to tiesa ir 
nepareizi noteikusi subjektu, no kura ir piespriežama valsts nodeva.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 13.septembra spriedumu 

daļā par valsts nodevu un nosūtīt lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai 
Administratīvajai rajona tiesai. Pārējā daļā spriedumu atstāt negrozītu.

Spriedums nav pārsūdzams.
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Pamats atvaļināšanai no militārā dienesta 
normu konkurences gadījumā

Militārā dienesta likuma 42.panta pirmās daļas 1.punktā vai 43.panta otrajā 
daļā paredzēto apstākļu pastāvēšana izslēdz iespēju piemērot lemšanas 
par līguma pagarināšanu vai nepagarināšanu procedūru, kuras rezultātā 
iespējams piemērot 42.panta pirmās daļas 2.punktu. Tādējādi, ja konkurē 
42.panta pirmās daļas 1.punktā vai 43.panta otrajā daļā un 42.panta pirmās 
daļas 2.punktā paredzētie atvaļināšanas pamati, priekšroka dodama 42.panta 
pirmās daļas 1.punkta vai 43.panta otrās daļas pamatam (Militārā dienesta 
likuma 42. un 43.pants).

Rīgā 2011.gada 29.aprīlī  Lieta Nr.A420531610
SKA–489/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      I.Skultāne
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz A.F. pieteikumu par aizsardzības ministra 2009.gada 
30.decembra pavēles Nr.147-MK grozīšanu, sakarā ar Aizsardzības ministrijas 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 3.februāra 
spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Aizsardzības ministrs ar 2009.gada 30.decembra pavēli Nr.147-MK 

(turpmāk – ministra pavēle) atvaļināja pieteicēju A.F. no profesionālā 
militārā dienesta rezervē, beidzoties profesionālā dienesta līguma 
termiņam, ja līgumu nepagarina.

[2] Pieteicējs iesniedza Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu par 
ministra pavēlē noteiktā atvaļināšanas pamata grozīšanu uz formulējumu, 
ka pieteicējs atvaļināts, jo atzīts par militārajam dienestam nederīgu 
veselības stāvokļa dēļ un slimība gūta militārā dienesta pienākumu 
pildīšanas laikā.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2010.gada 30.septembra spriedumu 
apmierināja pieteikumu. Aizsardzības ministrija iesniedza apelācijas 
sūdzību.
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[4] Administratīvā apgabaltiesa ar 2011.gada 3.februāra spriedumu 
apmierināja pieteikumu, uzdodot aizsardzības ministram grozīt pieteicēja 
atvaļināšanas pamatojumu, tajā norādot, ka pieteicējs tiek atvaļināts no 
profesionālā dienesta, pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 43.panta 
pirmās daļas 2.punktu, jo karavīrs atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam 
veselības stāvokļa dēļ, un noteikt sakarā ar atvaļināšanas pamatojuma maiņu 
pienākošos kompensāciju un pabalstu izmaksu.

Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.
[4.1] Ar ministra pavēli pieteicējs ir atvaļināts no militārā dienesta, 

pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktu, 
beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam, jo profesionālā dienesta 
līgums netika pagarināts.

Pieteicējs uzskata, ka viņš bija atvaļināms, ņemot vērā slimības apliecībā 
norādīto atzinumu, ka pieteicējs atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam 
veselības stāvokļa dēļ, un pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 43.panta 
pirmās daļas 2.punktu.

[4.2] Kārtību, kādā tiek slēgti un pagarināmi termiņi profesionālā 
dienesta līgumiem, saskaņā ar Militārā dienesta likuma 20.pantu nosaka 
Aizsardzības ministrijas 2005.gada 19.decembra noteikumi Nr.9-not 
“Karavīru atvaļināšanas no profesionālā dienesta noteikumi” (turpmāk – 
Karavīru atvaļināšanas noteikumi). Noteikumu 9.punkts paredz, ka 
reizi ceturksnī vienības personālsastāva struktūra sagatavo vienības 
profesionālā dienesta karavīru sarakstu, kuriem nākamajā ceturksnī beidzas 
profesionālā dienesta līguma termiņš. Atbilstoši noteikumu 10.punktam 
līguma pagarinājums stājas spēkā pēc tam, kad abas līgumslēdzējpuses 
parakstījušas šādu vienošanos.

Pieteicēja līguma beigu termiņš bija 2009.gada 15.decembris. 2009.gada 
1.oktobrī pieteicējs tika informēts, ka līguma termiņš netiks pagarināts.

Saskaņā ar Karavīru atvaļināšanas noteikumu 11.6.apakšpunktu, ja 
karavīrs ir atbrīvots no dienesta pienākumu pildīšanas slimības dēļ, viņu 
izslēdz no vienības personālsastāva saraksta un noņem no visu veidu 
apgādes profesionālā dienesta līguma pēdējā dienā, un iepazīstina ar pavēli 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā, ka ministra pavēle par pieteicēja atvaļināšanu tika 
pieņemta 2009.gada 30.decembrī, bet pieteicējs izslēgts no personālsastāva 
saraksta un visa veida apgādes ar 2010.gada 12.janvāri, atzīstams, ka 
dienesta attiecības ar pieteicēju turpinājušās līdz 2010.gada 12.janvārim.

Saskaņā ar Militārā dienesta likuma 42.panta otro daļu, ja karavīrs 
ir atzīts par nederīgu militārajam dienestam veselības stāvokļa dēļ, viņu 
atvaļina, noņemot no militārā dienesta uzskaites.
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Saskaņā ar Karavīru atvaļināšanas noteikumu 11.2.2.apakšpunktu 
pieteicējam kā karavīram, ar kuru tiks izbeigts līgums, noteikta medicīniskā 
pārbaude, kuras rezultātā pieteicējs atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam 
veselības stāvokļa dēļ.

No lietas materiāliem izriet, ka pieteicējs uz veselības pārbaudi 2009.
gada 29.oktobrī norīkots saistībā ar līguma termiņa beigām, pamatojoties 
uz pieteicēja lūgumu, kuru viņš izteica, kad iepazinās ar paziņojumu par 
atvaļināšanu. Slimības apliecība izdota 2009.gada 7.decembrī, t.i., laikā, kad 
pieteicējs atradās dienestā.

[4.3] Karavīru atvaļināšanas noteikumos attiecībā uz karavīriem, kuri 
tiek atvaļināti, beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam sakarā ar 
aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu, ir iekļauta 
atruna, ka pēc ierindas dienesta pavēlē norādītā karavīra atvaļināšanas 
datuma vienībā saņemts medicīniskās pārbaudes atzinums nevar būt par 
pamatu atvaļināšanas pamatojuma mainīšanai (noteikumu 4.punkts).

Analoga norma attiecas uz karavīriem, kuri tiek atvaļināti, beidzoties 
profesionālā dienesta līguma termiņam, ja karavīrs nav sasniedzis aktīvā 
dienesta pildīšanai noteikto maksimālo vecumu un līguma termiņš netiek 
pagarināts pēc karavīra iniciatīvas (11.1.apakšpunkts).

Šādi noteikumi nav paredzēti attiecībā uz karavīriem, kuri tiek 
atvaļināti, beidzoties profesionālā dienesta līguma termiņam, ja karavīrs 
nav sasniedzis aktīvā dienesta pildīšanai noteikto maksimālo vecumu un 
līguma termiņš netiek pagarināts pēc vadības iniciatīvas.

Ministra pavēle par pieteicēja atvaļināšanu izdota 2009.gada 
30.decembrī. Tādējādi medicīniskās pārbaudes atzinums saņemts pirms 
pavēles par atvaļināšanu izdošanas. Līdz ar to medicīniskās pārbaudes 
atzinums, ka persona nav derīga militārajam dienestam veselības stāvokļa 
dēļ, uzskatāms par patstāvīgu pamatu līguma izbeigšanai.

[4.4] Turklāt apstāklis, ka pieteicējam darbnespēja bija noteikta jau no 
2009.gada 18.jūnija, bija pamats iestādei izvērtēt, vai ilgstošā darbnespēja 
neliedz pieteicējam pildīt dienesta pienākumus jau ilgāku laiku pirms līguma 
termiņa beigām.

Ņemot vērā, ka apstāklis, ka pieteicējs nav derīgs militārajam dienestam 
veselības stāvokļa dēļ, ir konstatēts līguma darbības laikā, ka pieteicējs 
slimību ieguvis militārā dienesta laikā, pildot militārā dienesta pienākumus, 
ka nepastāv juridiski šķēršļi atlaišanas pamatojuma grozīšanai un ka līguma 
izbeigšana, pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 43.panta pirmās daļas 
2.punktu, ir pieteicējam labvēlīgāka, atzīstams, ka ministra pavēlē nepamatoti 
kā pieteicēja atvaļināšanas iemesls ir norādīts Militārā dienesta likuma 
42.panta pirmās daļas 2.punkts.



A-265

2. Nolēmumi lietās par citu iestāžu lēmumiem un faktisko rīcību

[4.5] Vienlaikus ar atvaļināšanas pamata grozīšanu atbildētājai ir jānovērš 
pieteicējam nelabvēlīgākā administratīvā akta izpildes sekas – jāizmaksā 
pieteicējam sakarā ar atvaļināšanas pamatojuma maiņu papildus pienākošās 
kompensācijas un pabalsti.

[5] Aizsardzības ministrija iesniedza kasācijas sūdzību par Administratīvās 
apgabaltiesas spriedumu. Kasācijas sūdzība pamatota ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[5.1] Tiesa nav ņēmusi vērā Karavīru atvaļināšanas noteikumu 
11.3.apakšpunktā noteikto, ka pēc informācijas par karavīra medicīnisko 
pārbaudi saņemšanas gatavo dokumentus karavīra atvaļināšanai uz 
Militārā dienesta likuma 42.panta pirmās daļas 2.punkta pamata. Šī norma 
neparedz iespēju pēc medicīniskās pārbaudes atzinuma saņemšanas mainīt 
atvaļināšanas pamatojumu. Tāpat tiesa nav ņēmusi vērā, ka kārtība, kādā 
līgums izbeidzams pirms termiņa, ja karavīrs atzīts par nederīgu aktīvajam 
dienestam veselības stāvokļa dēļ, noteikta minēto noteikumu 15.punktā, un 
šī kārtība atšķiras no kārtības, kādā notiek atvaļināšana sakarā ar līguma 
termiņa beigām.

[5.2] Tiesa nepamatoti vienu likumā paredzēto atvaļināšanas pamatu 
noteikusi par svarīgāku nekā pārējie Militārā dienesta likuma 42. un 43.pantā 
noteiktie atvaļināšanas pamati. Tādējādi tiesa likuma normu piemērošanu 
nepamatoti padarījusi atkarīgu no karavīra veselības stāvokļa.

Atvaļināšanas vispārīgos pamatus reglamentē Militārā dienesta likuma 
42.panta pirmā daļa, kurā paredzēti trīs atvaļināšanas iemesli: 1) beidzoties 
līguma termiņam sakarā ar aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma 
sasniegšanu; 2) beidzoties līguma termiņam, ja to nepagarina; 3) izbeidzot 
līgumu pirms termiņa. Katrs no šiem trīs gadījumiem regulē atsevišķu dzīves 
situāciju, kas viena otru izslēdz, līdz ar to tās nevar piemērot vienlaikus. 
Iestājoties noteiktiem apstākļiem, jāpiemēro konkrētā norma.

Pieteicēja atvaļināšana tika sākta sakarā ar līguma termiņa beigām, 
ja līgumu nepagarina. Līdz ar to atvaļināšana arī bija jānoslēdz ar šādu 
pamatojumu. Arī citos gadījumos, kad karavīrs tiek atvaļināts, Karavīru 
atvaļināšanas noteikumi paredz karavīram iespēju iziet medicīnisko pārbaudi, 
taču tas nenozīmē, ka gadījumā, ja atklājas karavīra nederīgums aktīvajam 
dienestam veselības stāvokļa dēļ, ir jāmaina atvaļināšanas pamatojums.

[5.3] Medicīniskās pārbaudes veikšanas mērķis ir noteikt, vai no 
profesionālā dienesta atvaļinātajam karavīram jāstājas militārā dienesta 
rezerves uzskaitē, jo tikai karavīram, kurš sasniedzis militārā dienesta rezervei 
noteikto maksimālo vecumu vai ir atzīts par nederīgu militārajam dienestam 
veselības stāvokļa dēļ, vai kuram ir atņemta dienesta pakāpe, nav pienākuma 
stāties uzskaitē (Militārā dienesta likuma 58.panta un 42.panta otrā daļa).
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Turklāt, ja beidzas līguma termiņš un to nepagarina, tad atbilstoši Militārā 
dienesta likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktam karavīrs jāatvaļina obligāti. 
Likums neparedz iespēju pieņemt cita satura lēmumu – neatvaļināt karavīru.

[6] Pieteicējs rakstveida paskaidrojumos norādījis, ka kasācijas sūdzība 
nav pamatota.

[7] Pieteicējs ir piekritis lietas izskatīšanai rakstveida procesā apelācijas 
instancē. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 114.panta otro daļu, 
ja administratīvā procesa dalībnieks piekritis lietas izskatīšanai rakstveida 
procesā, uzskatāms, ka viņš piekritis rakstveida procesam arī nākamajās 
tiesu instancēs.

Motīvu daļa
[8] Strīds lietā ir par to, vai pieteicējs bija atvaļināms no profesionālā 

militārā dienesta sakarā ar viņa profesionālā līguma termiņa beigām, ja 
līgumu nepagarina, vai sakarā ar viņa neatbilstību dienestam veselības 
stāvokļa dēļ, ja veselības traucējums radies dienesta pildīšanas rezultātā.

Nav strīda par to, ka otrā minētā atvaļināšanas pamata gadījumā 
pieteicējam pienāktos papildu sociālās garantijas, tātad šis atvaļināšanas 
pamatojums ir pieteicējam labvēlīgāks.

Ņemot vērā minēto, vērtējams, kurš no atvaļināšanas pamatiem 
piemērojams lietā.

[9] Militārā dienesta likuma 42.panta pirmā daļa paredz trīs karavīra 
atvaļināšanas no profesionālā dienesta vispārīgos pamatus: 1) beidzoties 
profesionālā dienesta līguma termiņam sakarā ar aktīvajam dienestam 
noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu; 2) beidzoties profesionālā dienesta 
līguma termiņam, ja līgumu nepagarina; 3) izbeidzot profesionālā dienesta 
līgumu pirms termiņa.

Savukārt minētā likuma 43.pants sīkāk regulē līguma izbeigšanu pirms 
termiņa. Saskaņā ar panta pirmo daļu profesionālā dienesta līgumu pirms 
termiņa var izbeigt katrā laikā, pusēm par to vienojoties. Panta otrā daļa 
noteic, ka profesionālā dienesta līgumu pēc vadības iniciatīvas ar karavīru 
pirms termiņa izbeidz, ja: 1) karavīrs zaudējis Latvijas pilsonību; 2) karavīrs 
atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam veselības stāvokļa dēļ; 3) pārbaudes 
laikā noskaidrojas, ka karavīrs neatbilst dienesta prasībām; 4) ir atklājušies 
apstākļi, kas saskaņā ar likumu liedz karavīram pildīt aktīvo dienestu vai 
ieņemt amatu, un šos apstākļus nevar novērst; 5) (izslēgts ar 2007.gada 
29.marta likumu); 6) karavīra dienesta nespējas laiks slimības dēļ ir ilgāks 
par četriem mēnešiem (120 dienām), ja slimība vai ievainojums (trauma) 
nav gūti, pildot dienesta pienākumus; 7) likvidē vai reorganizē vienību 
(apakšvienību) vai samazina karavīru skaitu, ievērojot šā likuma 26.panta 
trešajā daļā noteikto, ka karavīru atvaļina tad, ja viņu nevar pārcelt citā amatā; 
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8) karavīram kā disciplinārsods piemērota atvaļināšana no aktīvā dienesta; 
9) karavīrs ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; 10) pret karavīru 
uzsāktais kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata; 11) karavīrs ir 
izdarījis noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvots.

[10] Militārā dienesta likuma 43.panta otrajā daļā noteiktie gadījumi, 
kad līgumu izbeidz pirms termiņa pēc vadības iniciatīvas, sasaucas ar citās 
likuma normās noteikto karavīriem obligāto prasību zudumu.

Tā Militārā dienesta likuma 16.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, 
ka vienības miera laikā komplektē no Latvijas pilsoņiem, kas pieņemti 
profesionālajā dienestā. Savukārt 43.panta otrās daļas 1.punkts attiecīgi 
paredz profesionālā militārā dienesta līguma izbeigšanu, ja karavīrs zaudējis 
Latvijas pilsonību.

Militārā dienesta likuma 16.panta otrā daļa noteic, ka militārajā dienestā 
nevar iesaukt un nevar pieņemt Latvijas pilsoni: 1) kas ir sodīts par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; 
2) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto; 3) pret 
kuru uzsāktais kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata; 4) kas 
ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvots; 5) kas neatbilst 
dienestam veselības stāvokļa dēļ; 6) kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai 
kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta 
štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa 
turētājs. Ja karavīrs vairs neatbilst minētā likuma 16.panta otrās daļas 1., 3. 
vai 4.punkta prasībām, ar viņu noslēgtā līguma izbeigšanu paredz attiecīgi šā 
likuma 43.panta otrās daļas 9., 10. un 11.punkts. Ja karavīrs neatbilst 16.panta 
otrās daļas 5.punktam – nav derīgs dienestam veselības stāvokļa dēļ – ar viņu 
noslēgtā līguma izbeigšanu paredz 43.panta otrās daļas 2.punkts.

Arī 43.panta otrās daļas 3. un 4.punktā noteiktie līguma pirmstermiņa 
izbeigšanas pamati – pārbaudes laikā noskaidrojas, ka karavīrs neatbilst 
dienesta prasībām; ir atklājušies apstākļi, kas saskaņā ar likumu liedz 
karavīram pildīt aktīvo dienestu vai ieņemt amatu, un šos apstākļus nevar 
novērst – paredz līguma izbeigšanu, ja karavīrs neatbilst prasībām, kurām 
tam saskaņā ar likumu obligāti jāatbilst, lai varētu pildīt profesionālo militāro 
dienestu. Tāpat 43.panta otrās daļas 8.punktā paredzētajā gadījumā – 
karavīram atvaļināšana no aktīvā dienesta piemērota kā disciplinārsods – 
karavīra līgums izbeidzams obligāti, jo to paredz spēkā esošs administratīvais 
akts par attiecīga disciplinārsoda piemērošanu.

Tāpat 43.panta otrās daļas 7.punktā paredzētajā gadījumā – sakarā ar 
vienības likvidāciju, reorganizāciju vai karavīru skaita samazināšanu –, lasot 
šo normu kopsakarā ar šā likuma 26.panta trešajā daļā noteikto, karavīru 
paredzēts atvaļināt tikai tad, ja nav iespējama viņa pārcelšana citā amatā.
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Vienīgais 43.panta otrajā daļā paredzētais gadījums, kad līguma 
pirmstermiņa izbeigšanas nepieciešamība neizriet no citām likuma normām, 
ir 7.punktā noteiktais gadījums, kad karavīra dienesta nespējas laiks slimības 
dēļ ir ilgāks par četriem mēnešiem, ja slimība vai ievainojums (trauma) nav 
gūti, pildot dienesta pienākumus. Šādā gadījumā nepieciešamība obligāti 
izbeigt dienesta attiecības ir likumdevēja izšķiršanās lietderības apsvērumu 
dēļ, ņemot vērā militārā dienesta specifiku.

Tādējādi secināms, ka Militārā dienesta likuma 43.panta otrajā daļā 
paredzētie gadījumi, kad pirms termiņa izbeidzams profesionālā dienesta 
līgums ar karavīru, neparedz iestādes rīcības brīvību. Proti, ja iestājas jebkurš 
no šiem pamatiem, profesionālā dienesta attiecības nedrīkst turpināt un 
vadībai tās jāizbeidz obligāti.

[11] Līdzīgi ir Militārā dienesta likuma 42.panta pirmās daļas 1.punktā 
paredzētajā gadījumā, ka karavīru atvaļina no dienesta, beidzoties 
profesionālā dienesta līguma termiņam sakarā ar aktīvajam dienestam 
noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu. Minētā norma sasaucas ar tā paša 
likuma 20.panta trešo un ceturto daļu, kas noteic, ka profesionālā dienesta 
līgumu ar karavīru slēdz uz laiku, ne ilgāku kā līdz militārajam dienestam 
noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai, un līgumu var pagarināt uz laiku, 
ne ilgāk kā līdz šā vecuma sasniegšanai. Pēc šā vecuma sasniegšanas līgumu 
vairs nevar pagarināt, un šādā gadījumā karavīrs atvaļināms obligāti.

[12] Savukārt 42.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētais gadījums, ka 
karavīru atvaļina no profesionālā dienesta, beidzoties profesionālā dienesta 
līguma termiņam, ja līgumu nepagarina, paredz pušu rīcības brīvību izvēlēties, 
pagarināt vai nepagarināt dienesta attiecības. Proti, nosacījums – ja līgumu 
nepagarina – paredz iespēju, ka līgums var tikt pagarināts vai nepagarināts 
atkarībā no pušu vēlēšanās.

[13] Līgums tomēr nevar tikt pagarināts pat, ja abas puses to vēlas, 
ja pastāv kāds no likumā paredzētajiem gadījumiem, kas liedz personai 
atrasties profesionālajā dienestā. Proti, ja pastāv kāds no 43.panta otrajā daļā 
paredzētajiem gadījumiem vai sasniegts maksimālais dienesta vecums. Šādā 
gadījumā atkrīt iespēja lemt par to, vai pagarināt līgumu vai ne, tātad lemt 
par to, vai atvaļināt karavīru saskaņā ar 42.panta pirmās daļas 2.punktu vai 
ne. Šādā gadījumā obligāti jāpiemēro 42.panta pirmās daļas 1.punkts vai kāds 
no 43.panta otrās daļas punktiem.

Citiem vārdiem, 42.panta pirmās daļas 1.punktā vai 43.panta otrajā 
daļā paredzēto apstākļu pastāvēšana izslēdz iespēju piemērot lemšanas 
par līguma pagarināšanu vai nepagarināšanu procedūru, kuras rezultātā 
iespējams piemērot 42.panta pirmās daļas 2.punktu. Tādējādi, ja konkurē 
42.panta pirmās daļas 1.punktā vai 43.panta otrajā daļā un 42.panta pirmās 
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daļas 2.punktā paredzētie atvaļināšanas pamati, priekšroka dodama 42.panta 
pirmās daļas 1.punkta vai 43.panta otrās daļas pamatam.

[14] Šajā sakarā nav nozīmes, ka 42.panta pirmās daļas 2.punkts 
runā par atvaļināšanu līguma termiņa beigās, bet 43.panta otrā daļa – par 
līguma izbeigšanu pirms termiņa. Proti, nav nozīmes, cik daudz laika vēl 
palicis līdz karavīra līguma termiņa beigām. Ja laikā, kad atklājas kāds no 
43.panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem, karavīra līguma termiņš vēl 
nav beidzies un karavīrs nav atvaļināts, tad piemērojams attiecīgais 43.panta 
otrās daļas punkts, lai cik maz laika arī būtu palicis līdz līguma termiņa 
beigām. 43.panta otrās daļas noteikuma par atvaļināšanu pirms līguma beigu 
termiņa jēga ir noteikt, ka līgums obligāti izbeidzams, tiklīdz atklājas kāds 
no tā pirmstermiņa izbeigšanas pamatiem, nevis noteikt, ka līgums uz šiem 
pamatiem nav izbeidzams, ja līguma termiņš tāpat drīz beigsies.

[15] Attiecībā tieši uz gadījumu, kad konkurē atvaļināšanas pamats – 
līguma termiņa izbeigšanās, ja līgumu nepagarina – un atvaļināšanas pamats – 
atzīšana par nederīgu dienestam veselības stāvokļa dēļ –, papildus norādāms, 
ka Militārā dienesta likuma 42.panta otrā un trešā daļa paredz atšķirīgas 
sekas atkarībā no tā, kuru no šiem atvaļināšanas pamatiem piemēro.

Saskaņā ar minētā panta trešo daļu karavīru vispārīgi (tostarp līguma 
nepagarināšanas gadījumā) atvaļina rezervē. Savukārt panta otrā daļa paredz 
speciālu regulējumu atsevišķu atvaļināšanas pamatu gadījumā, tostarp 
atvaļināšanas veselības stāvokļa dēļ gadījumā, ka karavīru atvaļina, noņemot 
no militārā dienesta uzskaites (tas ir, neatvaļina rezervē).

Tas papildus liecina, ka 43.panta otrās daļas 2.punktā paredzētais atvaļi nā-
šanas pamats ir speciāls attiecībā pret 42.panta pirmās daļas 2.punktā paredzēto.

[16] Konkrētajā gadījumā konkurē 42.panta pirmās daļas 2.punktā 
un 43.panta otrās daļas 2.punktā paredzētie atvaļināšanas pamati. Abu 
pamatu konkurence atklājās pirms līguma termiņa beigām un pieteicēja 
atvaļināšanas. Ņemot vērā iepriekš minēto, priekšroka šādā gadījumā bija 
dodama 43.panta otrās daļas 2.punktā paredzētajam pamatam. Līdz ar to 
atzīstams, ka apgabaltiesa lietu izspriedusi pareizi.

[17] Aizsardzības ministrija kasācijas sūdzībā atsaukusies uz to, ka no 
Karavīru atvaļināšanas noteikumiem izriet, ka pieteicēja gadījumā tomēr bija 
jāpiemēro 42.panta pirmās daļas 2.punkts.

Senāts norāda, ka Karavīru atvaļināšanas noteikumi ir iekšējs normatīvais 
akts, kas izdots, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 
pirmās daļas 2.punktu. Minētā norma noteic, ka ministru kabineta loceklis 
var izdot iekšējos normatīvos aktus pēc savas iniciatīvas savas kompetences 
ietveros. Savukārt minētā panta trešā daļa noteic, ka iekšējam normatīvajam 
aktam jāatbilst ārējiem normatīvajiem aktiem.
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Tātad karavīru atvaļināšanas noteikumiem ir jāatbilst likumam. Pretējā 
gadījumā tie nav piemērojami. Tādējādi, ja Karavīru atvaļināšanas noteikumi 
paredzētu atšķirīgu atvaļināšanas regulējumu kā likums, tas nozīmētu tikai 
to, ka Karavīru atvaļināšanas noteikumi nebūtu piemērojami.

Tomēr Senāts konstatē, ka Karavīru atvaļināšanas noteikumi, pretēji 
Aizsardzības ministrijas paustajam viedoklim, paredz tādu pašu atvaļināšanas 
kārtību, kādu Senāts ir secinājis kā izrietošu no Militārā dienesta likuma 
normām.

Proti, Karavīru atvaļināšanas noteikumu 11.1.apakšpunkts paredz 
karavīra tiesības ziņojumā par vēlmi atvaļināties no dienesta sakarā ar 
līguma termiņa beigām norādīt, ka viņš vēlas iziet medicīnisko pārbaudi. 
Attiecīgi punkts paredz, ka pēc ierindas dienesta pavēlē norādītā karavīra 
atvaļināšanas datuma (tas ir, datuma, ar kuru karavīrs tiek atvaļināts) 
vienībā saņemts medicīniskās pārbaudes atzinums nevar būt par pamatu 
atvaļināšanas pamatojuma mainīšanai. Senāta ieskatā, no šā noteikuma 
izriet, ka medicīniskās pārbaudes atzinums, kas vienībā saņemts pirms 
karavīra atvaļināšanas, var būt pamats atvaļināšanas pamatojuma maiņai. 
Proti, ja pirms karavīra atvaļināšanas vienībā saņemts atzinums, ka karavīrs 
nav derīgs dienestam veselības stāvokļa dēļ, karavīrs atvaļināms nevis sakarā 
ar līguma termiņa beigām, bet pirms termiņa beigām sakarā ar neatbilstību 
dienestam veselības stāvokļa dēļ. Tam, cik daudz vai maz laika vēl palicis 
līdz līguma termiņa beigām, nav nozīmes, ja vien līgums vēl nav beidzies un 
karavīrs jau nav atvaļināts.

Noteikumu 11.punkts, kas paredz kārtību atvaļināšanai, ja profesionālā 
dienesta līguma termiņš netiek pagarināts, strukturēts tādējādi, ka minētais 
11.1.apakšpunkts attiecas uz karavīra iesniegtu ziņojumu par nevēlēšanos 
pagarināt līgumu. Savukārt vienības personālsastāva struktūras darbības, ja 
līguma nepagarināšana ir vadības iniciatīva (tā ir konkrētajā gadījumā), noteic 
11.2.apakšpunkts. Tas paredz, ka karavīru informē par līguma nepagarināšanu 
un viņa tiesībām iziet medicīnisko pārbaudi. Atšķirībā no 11.1.apakšpunkta, 
11.2.apakšpunktā nav iekļauts nosacījums par to, ka pirms atvaļināšanas 
saņemts medicīniskās pārbaudes atzinums var būt pamats atvaļināšanas 
pamatojuma maiņai. Taču tas nenozīmē, ka šāds noteikums neattiecas uz 
šo gadījumu, kura vienīgā atšķirība no 11.1.apakšpunktā regulētās situācijas 
ir tā, ka iniciatīva nepagarināt līgumu nāk no otras līgumslēdzējas puses. 
Šāda atšķirība nav nozīmīga no iespējas grozīt atvaļināšanas pamatojumu 
medicīniskās pārbaudes rezultātā viedokļa. Tāpēc secināms, ka analogs 
noteikums noteikumu 11.2.apakšpunktā nav iekļauts vai nu redakcionālu 
iemeslu dēļ (atšķirībā no 11.1.apakšpunkta tas pats ir sadalīts apakšpunktos, 
kas regulē vadības darbības, un šāda uzbūve no redakcionālā viedokļa 
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apgrūtina papildu paskaidrojoša noteikuma iekļaušanu), vai arī tāpēc, lai 
izvairītos no liekas pašsaprotamu lietu atkārtošanas, nevis tāpēc, ka uz šo 
gadījumu būtu paredzēts attiecināt atšķirīgu kārtību. Atšķirīgai kārtībai 
objektīvi nav pamata, un tas jāņem vērā, interpretējot apskatītās normas 
sistēmiski un teleoloģiski.

Turklāt 11.3.apakšpunkts, kas vienādi attiecas gan uz 11.1., gan 
11.2.apakšpunkta gadījumiem, noteic, ka pēc informācijas par karavīra 
medicīnisko pārbaudi saņemšanas vienības personālsastāva struktūra gatavo 
dokumentus karavīra atvaļināšanai no profesionālā dienesta, pamatojoties 
uz Militārā dienesta likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktu. Aizsardzības 
ministrija tieši no šā noteikumu apakšpunkta secinājusi, ka medicīniskās 
pārbaudes atzinums nevar būt pamats atvaļināšanas pamatojuma grozīšanai. 
Taču minētais apakšpunkts attiecas arī uz 11.1.apakšpunktu, kas tieši 
paredz, ka laikus saņemts medicīniskās pārbaudes atzinums ir pamats grozīt 
atvaļināšanas pamatojumu. Līdz ar to, interpretējot noteikumu normas 
sistēmiski, secināms, ka 11.3.apakšpunkts regulē situāciju, kurā medicīniskā 
pārbaude nav konstatējusi karavīra neatbilstību dienestam veselības stāvokļa 
dēļ. Šādā gadījumā turpinās iesāktā atvaļināšanas procedūra, kas paredz 
atvaļināšanu, pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 42.panta pirmās daļas 
2.punktu. Tieši to regulē noteikumu 11.3.apakšpunkts.

Savukārt, ja medicīniskās pārbaudes atzinums liecina, ka karavīrs veselības 
stāvokļa dēļ nav derīgs dienestam, tad 11.punktā paredzētā procedūra 
neturpinās un attiecīgi atkrīt jautājums par 11.3.apakšpunkta piemērošanu. 
Šādā gadījumā atvaļināšana tālāk notiek saskaņā ar noteikumu 15.punktu, 
kas regulē profesionālā dienesta līguma izbeigšanu pirms termiņa, ja karavīrs 
atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam veselības stāvokļa dēļ.

Līdz ar to kasācijas sūdzība nav pamatota.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 3.februāra 

spriedumu, bet Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Tiesību normas atpakaļvērsts spēks; 
tiesiskās paļāvības principa ievērošana, 
piemērojot likuma grozījumus; 
laiks, par kuru maksājama uzturdevas kompensācija

1. No Latvijas Republikas Satversmes 1.pantā ietvertā demokrātiskās 
republikas jēdziena izriet valsts pienākums savā darbībā ievērot tiesiskas valsts 
pamatprincipus, tostarp tiesiskās paļāvības principu. Tomēr tiesiskās paļāvības 
princips neizslēdz valsts iespēju grozīt pastāvošo tiesisko regulējumu. Grozot 
tiesisko regulējumu, valstij ir jāņem vērā tās tiesības, uz kuru saglabāšanu vai 
īstenošanu personai var būt izveidojusies paļāvība. Tiesiskās paļāvības princips 
prasa, lai valsts, mainot normatīvo regulējumu, ievērotu saprātīgu līdzsvaru starp 
personas paļāvību un tām interesēm, kuru nodrošināšanas labad regulējums tiek 
mainīts (Latvijas Republikas Satversmes 1.pants, Satversmes tiesas judikatūra).
2. Tiesību normai var piešķirt atpakaļvērstu spēku vienīgi tiesību normas 
izdevējs. Tiesību normai var paredzēt atpakaļvērstu spēku, ja tā paredz 
labvēlīgākas sekas nekā iepriekš noteiktās, kā arī tad, ja ir pietiekams pamats 
ierobežot indivīda uzticību tiesībām. Šajā gadījumā likumdevējam ir jāparedz 
pārejas noteikumi (likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un 
Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās 
kārtību un spēkā esamību” 9.pants).
3. Likumdevējs, grozot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 
vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas 
likuma 4.panta 4.punktu, nav paredzējis pārejas noteikumus, kuros būtu 
atrunāta rīcība attiecībā uz amatpersonām, kuras pieņemtas dienestā, esot 
spēkā iepriekšējām likuma prasībām, un kuras tām atbilda. Lietderīgākais un 
taisnīgākais šīs tiesību normas tulkojums ir tāds, ka tā ir vērsta uz priekšu un 
jaunās stingrākās prasības tiek attiecinātas uz kandidātiem, nerevidējot jau 
pastāvošās dienesta attiecības ar personām, kuras tiesiski pieņemtas dienestā 
pirms tās spēkā stāšanās (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 
vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas 
likuma 4.panta 4.punkts).
4. No Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 35.panta pirmās un otrās daļas izriet, ka uzturdevas kompensācijas 
mērķis ir sniegt amatpersonai atlīdzību naudas izteiksmē par izdevumiem viņas 
pašas uzturam laikā, kad amatpersona pilda tai uzticētos amata pienākumus. 
Tādējādi uzturdevas kompensācija nav maksājama laikā, kad amatpersona 
nepilda amata pienākumus (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 35.panta pirmā un otrā daļa).
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Rīgā 2011.gada 24.novembrī  Lieta Nr.A420743410
SKA–708/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
tiesnese      L.Slica,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste,
senatore      V.Krūmiņa,
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne,
senatore      R.Vīduša
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz A.P. pieteikumu par Iekšlietu ministrijas 2010.gada 30.jūlija 
lēmuma atcelšanu un zaudējumu atlīdzināšanu, sakarā ar Iekšlietu ministrijas 
un Valsts policijas kasācijas sūdzībām par Administratīvās apgabaltiesas 
2011.gada 19.aprīļa spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējs A.P. pildīja jaunākā policijas inspektora pienākumus. 

Valsts policijas priekšnieks ar 2010.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.182 pieteicēju 
atvaļināja no dienesta ar 2010.gada 23.jūniju, pamatojoties uz Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma (turpmāk – Dienesta 
gaitas likums) 4.panta 4.punktu un 47.panta pirmās daļas 4.punktu. Policijas 
priekšnieks konstatēja, ka pieteicējs pirms dienesta policijā bijis nosacīti 
sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Ar Iekšlietu ministrijas 2010.gada 30.jūlija lēmumu apstrīdētais 
lēmums atstāts negrozīts.

[2] Pieteicējs iesniedza pieteikumu, lūdzot atcelt Iekšlietu ministrijas 
2010.gada 30.jūlija lēmumu un atlīdzināt zaudējumus.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2010.gada 30.novembra spriedumu 
pieteikumu noraidīja. 

[4] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicēja apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2011.gada 19.aprīļa spriedumu pieteikumu apmierināja: 
atzina par prettiesisku Iekšlietu ministrijas lēmumu; uzlika pienākumu 
Valsts policijai atjaunot pieteicēju dienestā un Latvijas Republikai atlīdzināt 
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pieteicējam nesaņemto atalgojumu no 2010.gada 23.jūnija līdz atjaunošanas 
dienestā dienai. 

Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem. 
[4.1] No lietas materiāliem izriet, ka kvalifikāciju – ierindas sastāva 

policists – pieteicējs ieguva 2006.gada 4.jūlijā, kad Dienesta gaitas likums 
nebija pieņemts. Tajā laikā prasības, kurām jāatbilst personām, lai dienētu 
policijā, noteica likuma “Par policiju” 28.pants. Minētā tiesību norma 
paredzēja, ka policijas dienestā nevar pieņemt personas, kuras agrāk sodītas 
par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem (redakcija, kas bija spēkā no 2006.
gada 1.janvāra līdz 2006.gada 30.septembrim).

Tādējādi jau laikā, kad pieteicējs uzsāka dienestu, likumā bija ietverta 
prasība, ka dienestā nevar tikt pieņemta persona, kas sodīta par tīšu noziedzīgu 
nodarījumu. Līdz ar Dienesta gaitas likuma spēkā stāšanos šāda prasība palika 
nemainīga un šā likuma 4.panta 4.punkts (kas bija spēkā līdz 2008.gada 
19.decembrim) noteica, ka dienestā var atrasties persona, kura nav sodīta par 
tīšu noziedzīgu nodarījumu. Pieteicējs tika atbrīvots no dienesta, kad saskaņā 
ar grozījumiem Dienesta gaitas likuma 4.panta 4.punkts tika izteikts spēkā 
esošajā redakcijā, proti, “dienestā var atrasties persona, kura nav sodīta par tīšu 
noziedzīgu nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas”. 

Tādējādi nevar piekrist viedoklim, ka Dienesta gaitas likuma 4.panta 
4.punkts jaunajā redakcijā tikai precizēja iepriekšējo šā panta punkta 
redakciju, bet nemainīja nosacījumus, jo šāds viedoklis ir arī pretrunā ar 
Valsts policijas rīcību, gan pieņemot pieteicēju dienestā, gan neatbrīvojot 
no dienesta pēc Dienesta gaitas likuma spēkā stāšanās, gan arī pretrunā ar 
Krimināllikuma nosacījumiem par sodāmību.

[4.2] Spriedums, ar kuru pieteicējs notiesāts nosacīti, nosakot pārbaudes 
laiku uz vienu gadu, stājies spēkā 2002.gada 21.oktobrī. Sodāmība dzēsta 
2003.gada 11.oktobrī.

Atbilstoši Krimināllikuma 63.panta trešās daļas 3.punktam (redakcija, 
kas bija spēkā no 2006.gada 22.marta līdz 2006.gada 14.novembrim) par 
nesodītām atzīstamas nosacīti notiesātas personas, ja pārbaudes laikā, bet 
papildsoda piemērošanas gadījumā arī papildsoda izciešanas laikā, tās 
neizdara noziedzīgu nodarījumu un ja pārbaudes laikā nosacītā notiesāšana 
nav atcelta saskaņā ar citiem likumā paredzētajiem noteikumiem. Savukārt 
minētā panta devītā daļa paredz, ka sodāmības dzēšana un noņemšana anulē 
visas izdarītā noziedzīgā nodarījuma krimināltiesiskās sekas.

Lietā nav strīda, ka pieteicējs sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu 
laikā, kad nedienēja Valsts policijā. Tas, ka pieteicējs agrāk bija sodīts un 
sodāmība bija dzēsta, saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām nav bijis 
šķērslis pieteicēja pieņemšanai dienestā.
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Gramatiski, vēsturiski, sistēmiski un teleoloģiski iztulkojot Dienesta 
gaitas likuma 4.panta 4.punkta tiesību normu, kā arī vērtējot to kopsakarā ar 
krimināltiesību un citām tiesību normām, ir skaidrs, ka kritērijam – “dienestā 
var atrasties persona, kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu”, 
juridiski atbilst arī personas, kurām sodāmība likumā noteiktā kārtībā ir 
noņemta vai dzēsta.

Tādējādi secināms, ka ar grozījumiem Dienesta gaitas likuma 4.panta 
4.punktā tiesību norma kļuva nelabvēlīgāka.

[4.3] Pēc vispārējā principa tiesību normai nav atpakaļejoša spēka, ja tas 
nav speciāli likumā noteikts. No likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts 
prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, 
spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 9.panta izriet, ka normatīvajiem 
aktiem nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētos gadījumus.

Dienesta gaitas likuma pārejas noteikumos nav atrunāta rīcība attiecībā 
uz personām, kuras jau atrodas dienestā un juridiski nav atzīstamas par 
sodītām sakarā ar sodāmības noņemšanu vai dzēšanu, bet ir bijušas sodītas 
par tīšu noziedzīgu nodarījumu. Līdz ar to Dienesta gaitas likuma 4.panta 
4.punktam nav piešķirams atpakaļvērsts spēks un šā panta nosacījumi 
“neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas” nav attiecināmi uz tām 
personām, kas pieņemtas dienestā līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai un 
atbildušas tai laikā spēkā esošajām normām.

[4.4] Tā kā nosacījums, ka policijas dienestā nevar pieņemt personas, 
kuras agrāk sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, jau bija iekļauts 
likumā “Par policiju” tajā laikā, kad pieteicējs tika pieņemts dienestā, 
konkrētajā gadījumā pieteicējam bija radusies aizsargājama tiesiskā paļāvība, 
proti, apstāklis, ka pieteicējs agrāk bijis sodīts un sodāmība bija dzēsta, nevar 
būt šķērslis dienestam policijā.

Konkrētajā gadījumā nav būtisks jautājums par to, vai un cik lielā 
mērā ir tiesiski aizsargājama personas paļāvība uz likuma nemainīgumu, 
jo likumam atpakaļvērsts spēks ir tikai izņēmuma gadījumos, un līdz 2008.
gada 20.decembrim likumā nebija ietverts kritērijs “neatkarīgi no sodāmības 
dzēšanas vai noņemšanas”.

Turklāt būtiska nozīme ir apstāklim, ka pieteicējs tika sodīts un sodāmība 
tika dzēsta pirms dienesta uzsākšanas, nevis dienesta laikā, proti, jau uz 
dienesta uzsākšanas brīdi pieteicējs bija atzīstams par nesodītu. No lietas 
materiāliem arī izriet, ka pieteicējs tika sodīts, būdams nepilngadīgs, tātad 
daļēji rīcībnespējīgs, laikā, kad vēl pilnībā neapzinājās savas rīcības tiesiskās 
sekas un kaitīgumu.

Valsts policijas rīcībā no 2006.gada 5.jūlija bija informācija, ka pieteicējs 
ticis notiesāts ar Aizkraukles rajona tiesas 2002.gada 10.oktobra spriedumu 
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pēc Krimināllikuma 231.panta otrās daļas, jo informācija par personu 
sodāmību ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu rīcībā. Atbildētāju 
pārstāvošās iestādes arī neapstrīd pieteicēja apgalvojumus, ka viņš nav slēpis 
minēto faktu un tas bijis zināms jau tad, kad pieteicējs uzsāka dienestu, un 
nenorāda, ka pieteicējs informāciju par sodāmību būtu slēpis.

[4.5] Pat ja piekristu atbildētājas pusē pieaicināto iestāžu argumentam, 
ka šajā gadījumā izdodams obligātais administratīvais akts, konkrētajā 
gadījumā rezultāts, kāds ir sasniegts, izdodot obligāto administratīvo aktu 
(formāla tiesību normu piemērošana), nav samērīgs ar pieteicēja interešu 
ierobežojumu.

Kaut arī pārsūdzētajos lēmumos norādīts, ka pieteicēja atbrīvošana 
uzskatāma par samērīgu, jo amatpersonām jābūt augsti kvalificētām, godīgām 
un ar labu reputāciju, lai precīzi izpildītu likuma prasības, nodrošinātu cilvēka 
tiesību, brīvību, goda un cieņas aizsardzību, būtu taisnīgi un humāni, no 
lēmumiem neizriet, ka pieteicējs tāds nebūtu bijis un pastāvētu kādas šaubas 
par pieteicēja atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Vienīgais apstāklis, kas 
atbildētājas pusē pieaicinātajām iestādēm raisa šaubas, ka pieteicējs neatbilst 
šiem kritērijiem, ir spriedums, ar kuru pieteicējs, būdams vēl nepilngadīgs, 
notiesāts pēc Krimināllikuma 231.panta otrās daļas.

Šajā lietā konstatējami vismaz divi apstākļi, kas izskatāmo gadījumu 
padara par netipisku, proti, par tādu, ko likumdevējs nav apzināti ietvēris 
savā likuma normā īstenotajā gribā, un nav to paredzējis. Viens no tiem 
ir apstāklis, ka pieteicējs ir sodīts kā nepilngadīga persona, otrs, ka viņam 
sodāmība ir bijusi dzēsta jau pirms stāšanās dienestā. 

Kā norāda pieteicējs, šis ir bijis vienīgais likumpārkāpums, kas faktiski 
izdarīts bērna vecumā. Personai nebūtu visu dzīvi jācieš no tā, ka, būdama 
vēl daļēji rīcībspējīga, tā izdarījusi likumpārkāpumu, par ko izcietusi sodu. 

Pieteicējs policijā nodienējis gandrīz piecus gadus (četrus gadus un 
deviņus mēnešus), dienesta laikā disciplinārsodi viņam nav bijuši, bet 
ir izteiktas vairākas pateicības par priekšzīmīgu dienestu, sasniegtajiem 
augstajiem darba rezultātiem.

Pilnīgi atbalstāms ir atbildētāju pārstāvošo iestāžu norādītais, ka policijas 
dienestā var atrasties personas ar labu reputāciju, kas spēj nodrošināt likuma 
prasību ievērošanu, cilvēka tiesību, brīvību, goda un cieņas aizsardzību, kā 
arī godprātīgu amata pienākumu pildīšanu. Šādu mērķi likumdevējs centies 
panākt ar grozījumiem Dienesta gaitas likumā, kas stājušies spēkā 2008.gada 
20.decembrī.

Tomēr tas nenozīmē, ka tāda nevar būt arī persona, kura sodīta, būdama 
nepilngadīga, kad nav apzinājusies savas rīcības tiesiskās sekas, bet pēc tam, 
kļūstot pieaugusi, ir mainījusi savus uzskatus, kļuvusi par priekšzīmīgu 
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policistu, godprātīgi pildījusi savus pienākumus, līdz ar to parādījusi labus 
rezultātus darbā, par ko saņēmusi pateicības.

[5] Iekšlietu ministrija par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu 
iesniedza kasācijas sūdzību. Tajā norādīts, ka tiesa nepamatoti nepiemēroja 
Dienesta gaitas likuma 47.panta pirmās daļas 4.punktu, kas paredz, ka 
amatpersonu atvaļina no dienesta sakarā ar tās neatbilstību dienestam. Persona 
neatbilst dienestam, ja tā neatbilst Dienesta gaitas likuma 4.pantā minētajām 
obligātajām prasībām. Dienesta gaitas likuma 4.pantā ir noteiktas obligātās 
prasības, kurām amatpersonai jāatbilst, lai tā tiesiski varētu atrasties dienestā.

Tādējādi fakts, ka nenoskaidrojamu apstākļu dēļ pieteicējs 2005.gada 
1.septembrī tika pieņemts dienestā, nerada izņēmumu attiecībā uz Dienesta 
gaitas likuma 4.panta piemērošanu.

[6] Arī Valsts policija iesniedza kasācijas sūdzību, kura pamatota ar tālāk 
norādītajiem argumentiem. 

[6.1] Tiesa nepareizi piemēroja Dienesta gaitas likuma 4.panta 4.punktu, 
jo atbilstoši minētajai tiesību normai persona nav pieņemama dienestā, ja 
apstāklis, ka viņa tika sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tiek 
konstatēts pirms uzņemšanas dienestā, savukārt, ja šāds apstāklis atklājas 
dienesta laikā, tad persona no dienesta ir atvaļināma.

[6.2] Tiesa nepamatoti apsvēra tiesību normas atpakaļejošā spēka 
darbību. Atvaļinot pieteicēju no dienesta, Valsts policija nav piemērojusi 
tiesību normu ar atpakaļejošu spēku, bet ir izpildījusi Dienesta gaitas likuma 
prasības, lai sasniegtu likuma mērķi.

[6.3] Tiesa nepareizi secināja, ka pieteicēja atvaļināšana nav samērīgs 
līdzeklis sabiedrības drošības un kārtības mērķa sasniegšanai. Tādu 
amatpersonu, kas izdarīja tīšu noziedzīgu nodarījumu, atrašanās dienestā 
nav pieļaujama, neskatoties uz to, vai nodarījums izdarīts bērna vecumā vai 
esot rīcībspējīgam.

[7] Paskaidrojumā par kasācijas sūdzībām pieteicējs norāda, ka nepastāv 
Iekšlietu ministrijas minētie nenoskaidrotie apstākļi, kādos pieteicējs tika 
pieņemts dienestā. Par to liecina pieteicēja personas lietā esošie dokumenti, 
tostarp izziņa par dzēstu sodāmību, kas tajā brīdī neradīja šķēršļus uzņemšanai 
dienestā un pēc tam arī dienesta attiecību turpināšanai.

Iekšlietu ministrija pamatoti argumentē, ka Dienesta gaitas likuma 
4.pantā ir noteiktas obligātās prasības, kurām amatpersonai jāatbilst, lai tā 
tiesiski varētu atrasties dienestā. Tomēr personas, kas tika pieņemtas dienestā 
pirms grozījumu izdarīšanas likumā, atradās dienestā tiesiski. Tas apstāklis, 
ka tiesību normās vēlāk tiek izdarīti grozījumi vai tiek noteikti papildu 
ierobežojumi, nenozīmē, ka tiesiskās attiecības, kas jau ir nodibinātas, kļūst 
par prettiesiskām.
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Motīvu daļa
[8] Dienesta gaitas likuma 4.panta 4.punkta redakcija, kas bija spēkā līdz 

2008.gada 19.decembrim, noteica, ka dienestā var atrasties persona, kura nav 
sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

No 2008.gada 20.decembra Dienesta gaitas likuma 4.panta 4.punkts 
paredz, ka dienestā var atrasties persona, kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu 
nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Apgabaltiesa, vērtējot Krimināllikuma 63.pantu, tostarp panta devīto 
daļu, kas noteic, ka sodāmības dzēšana un noņemšana anulē visas izdarītā 
noziedzīgā nodarījuma krimināltiesiskās sekas, kopsakarā ar Dienesta gaitas 
likuma 4.panta 4.punktu, pareizi secināja, ka tiesību normā noteiktajām 
prasībām – persona, kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, – 
atbilda arī persona, kurai sodāmība likumā noteiktajā kārtībā noņemta vai 
dzēsta. Savukārt pēc likuma grozījumu spēkā stāšanās šādas personas vairs 
neatbilst prasībām, kādas izvirzītas dienestam. Tādējādi jaunajā tiesību 
normā tika paredzētas stingrākas prasības dienestam.

Līdz ar to nepamatots ir Iekšlietu ministrijas arguments, ka Dienesta 
gaitas likuma 4.panta 4.punkta redakcija, kas stājās spēkā no 2008.gada 
20.decembra, tikai precizēja, nevis mainīja iepriekšējo regulējumu.

[9] Dienesta gaitas likuma 4.pantā ir noteiktas obligātās prasības dienestam, 
kurām personai jāatbilst, lai tiesiski varētu atrasties dienestā. Pielietojot 
sistēmisko interpretācijas metodi, Senāts nonāk pie secinājuma, ka no Dienesta 
gaitas likuma sistēmas izriet, ka 4.pantā noteiktās obligātās prasības dienestam 
attiecas ne tikai uz kandidātiem, bet arī personām, kas jau atrodas dienestā. 
Proti, likuma 7.panta pirmajā daļā kā viena no prasībām pieņemšanai dienestā 
ir izvirzīta atbilstība 4.pantā dienestam noteiktajām obligātajām prasībām. 
Savukārt saskaņā ar likuma 47.panta pirmās daļas 4.punktu neatbilstība 
dienestam ir pamats amatpersonas atvaļināšanai no dienesta.

Tādējādi, piemērojot sistēmisko interpretācijas metodi, jauno tiesību 
normu var attiecināt, pirmkārt, uz kandidātiem, otrkārt, uz dienestā esošām 
personām, kuras ir tikušas tiesiski pieņemtas dienestā atbilstoši iepriekšējām 
prasībām. Jaunā tiesību norma neko nemaina, neizvirza papildus nosacījumus 
attiecībā uz personām, kuras tikušas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu jau 
atrodoties dienestā, jo normā vienmēr ir pastāvējusi prasība, ka sodīšana par tīša 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nav savienojama ar dienesta turpināšanu. 

[10] No spēkā esošās normas izstrādes materiāliem – Iekšlietu ministrijas 
parlamentārā sekretāra iesniegtā priekšlikuma par Dienesta gaitas likuma 
4.panta 4.punkta izteikšanu jaunā redakcijā anotācijas (lietas 103.–105.lapa), 
Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 2008.
gada 17.septembra sēdes protokola (lietas 106.–111.lapa) – izriet, ka likuma 



A-279

2. Nolēmumi lietās par citu iestāžu lēmumiem un faktisko rīcību

grozījums bija nepieciešams, lai novērstu iespēju personai, kura sodīta par tīša 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas 
iestāties dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. 

No minētā secināms, ka likumdevēja mērķis ir bijis jaunās prasības 
dienestam attiecināt uz kandidātiem, nevis uz dienestā jau esošajām 
amatpersonām, kuras ir tikušas tiesiski pieņemtas dienestā atbilstoši 
iepriekšējām prasībām.

[11] Administratīvā procesa likuma 17.pants noteic tiesību normu 
inter pretācijas metodes, kas iestādei un tiesai ir jālieto, interpretējot tiesību 
normas, kā arī norāda uz iestādes un tiesas rīcību, ja, interpretējot tiesību 
normas, tiek konstatēta tiesību sistēmas nepilnība vai iespējams nonākt pie 
dažādiem rezultātiem. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta 
ceturto daļu, ja, interpretējot tiesību normu pēc dažādām metodēm nonāk pie 
dažādiem rezultātiem, kas visi atbilst tiesību sistēmai, lieto to interpretācijas 
metodi, ar kuru konkrētajā gadījumā iespējams sasniegt lietderīgāko un 
taisnīgāko rezultātu.

Senāta ieskatā, izskatāmajā gadījumā priekšroka dodama vēsturiskajai 
interpretācijas metodei, ar kuru konkrētajā gadījumā sasniedzams 
lietderīgākais un taisnīgākais rezultāts.

[12] Latvijas Republikas Satversmes 1.pants noteic, ka Latvija ir neatka rī-
ga demokrātiska republika. Satversmes tiesas praksē ir nostiprināta atziņa, ka 
no šajā pantā ietvertā demokrātiskās republikas jēdziena izriet valsts pienā-
kums savā darbībā ievērot tiesiskas valsts pamatprincipus, tostarp tiesiskās 
paļāvības principu (sk. Satversmes tiesas 2010.gada 19.jūnija sprieduma lietā 
Nr.2010-02-01 4.punktu, 2010.gada 6.decembra sprieduma lietā Nr.2010-
25-01 4.punktu). Tomēr tiesiskās paļāvības princips neizslēdz valsts iespēju 
grozīt pastāvošo tiesisko regulējumu. Grozot tiesisko regulējumu, valstij ir 
jā ņem vērā tās tiesības, uz kuru saglabāšanu vai īstenošanu personai var būt 
izvei dojusies paļāvība. Tiesiskās paļāvības princips prasa, lai valsts, mainot 
nor matīvo regulējumu, ievērotu saprātīgu līdzsvaru starp personas paļāvību 
un tām interesēm, kuru nodrošināšanas labad regulējums tiek mainīts (sk. 
Satversmes tiesas 2010.gada 6.decembra sprieduma lietā Nr.2010-25-01 
4.punktu).

Likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru 
kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību 
un spēkā esamību” 9.pants paredz, ka normatīvajiem aktiem nav atpakaļejoša 
spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus.

Tiesību normas atpakaļvērsts spēks nozīmē, ka tiesību norma tiek 
attiecināta uz tām situācijām, kuras ir radušās vēl pirms tiesību normas 
spēkā stāšanās brīža, proti, tā tiek piemērota gan jau pagājušām tiesiskajām 
attiecībām, gan tādām, kas vēl turpinās. Tiesību normai var piešķirt 



A-280

LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

atpakaļvērstu spēku vienīgi tiesību normas izdevējs. Tiesību normai var 
paredzēt atpakaļvērstu spēku, ja tā paredz labvēlīgākas sekas, nekā iepriekš 
noteiktās, kā arī tad, ja ir pietiekams pamats ierobežot indivīda uzticību 
tiesībām. Šajā gadījumā likumdevējam ir jāparedz pārejas noteikumi.

Nav šaubu par to, ka personām, kuras tiesiski iestājušās dienestā pēc 
sodāmības noņemšanas vai dzēšanas un ilgus gadus godprātīgi pildījušas 
dienesta pienākumus, tostarp pieteicējam, ir radusies tiesiskā paļāvība uz 
tiesībām turpināt dienestu. Senāta ieskatā, gadījumā, ja likumdevējs būtu vē-
lē jies piešķirt Dienesta gaitas likuma 4.panta 4.punktam “neīsto” atpakaļ vēr-
sto spēku, kas skar tiesiskās attiecības, kuras vēl turpinās pēc jaunās tiesību 
normas spēkā stāšanās (sk. Satversmes tiesas 2010.gada 6.decembra sprieduma 
lietā Nr.2010-25-01 10.3.punktu un 2011.gada 13.aprīļa sprieduma lietā Nr.2010-
59-01 9.8.punktu), tas bija jāparedz tiesību normā, proti, pārejas noteikumos.

Izskatāmajā gadījumā likumdevējs, grozot Dienesta gaitas likuma 
4.panta 4.punktu, nav paredzējis pārejas noteikumus, kuros būtu atrunāta 
rīcība attiecībā uz amatpersonām, kuras pieņemtas dienestā, esot spēkā 
iepriekšējām likuma prasībām, un kuras tām atbilda. Šādu pārejas noteikumu 
trūkums Dienesta gaitas likumā ir pamats secināt, ka lietderīgākais un 
taisnīgākais tiesību normas tulkojums ir tāds, ka tā ir vērsta uz priekšu un 
jaunās stingrākās prasības tiek attiecinātas uz kandidātiem, nerevidējot jau 
pastāvošās dienesta attiecības ar personām, kuras tiesiski pieņemtas dienestā 
pirms tās spēkā stāšanās.

[13] Tā kā lietā nav strīda par to, ka pieteicējam sodāmība bija dzēsta 
pirms pieņemšanas dienestā, apgabaltiesa ir pareizi atzinusi, ka Dienesta 
gaitas likuma 4.panta 4.punkta prasības, kas stājās spēkā no 2008.gada 
20.decembra, nebija piemērojamas attiecībā uz pieteicēju.

Ievērojot minēto, nepamatots ir Iekšlietu ministrijas arguments, ka 
apgabaltiesa nepareizi secināja, ka iestāde ir piemērojusi Dienesta gaitas 
likuma 4.panta 4.punktu, piešķirot tam atpakaļejošu spēku.

[14] Nepamatots ir Iekšlietu ministrijas kasācijas sūdzības arguments, 
ka apgabaltiesa ir nepareizi interpretējusi Dienesta gaitas likuma 4.panta 
4.punktu, atzīstot, ka ir pieļaujama tādas personas atrašanās dienestā, kura ir 
sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, jo apgabaltiesa spriedumā 
nav sniegusi šādu normas tulkojumu.

Senāta ieskatā, apgabaltiesas sprieduma pamatojums daļā, kurā 
pieļauta iespēja, ka iestādei izskatāmajā gadījumā bija jāpieņem obligātais 
administratīvais akts par pieteicēja atvaļināšanu no dienesta, ir pretrunā 
ar iepriekš minētajiem apgabaltiesas argumentiem, kurus Senāts atzina 
par pareiziem. Šādu argumentu ietveršana spriedumā ir bijusi lieka, taču 
minētais, Senāta ieskatā, nav pamats apgabaltiesas sprieduma atcelšanai.
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[15] Apgabaltiesa, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 
94.panta pirmās daļas 1.punktu, kas noteic, ja zaudējumus nodarījusi tiešās 
pārvaldes iestāde, atlīdzinājumu prasa no Latvijas Republikas, atzinusi, ka, 
ņemot vērā, ka pieteicējs ir ticis atvaļināts no dienesta prettiesiski, pamatots 
ir pieteicēja prasījums par atlīdzinājumu nesaņemtā atalgojuma apmērā.

Senāts atzīst, ka apgabaltiesas spriedums šajā daļā ir nepamatots un 
atceļams tālāk norādīto apsvērumu dēļ.

[16] Administratīvā procesa likuma 253.panta otrā daļā paredz, ja 
nepieciešams, it īpaši ja pirms administratīvā akta atcelšanas vai atzīšanas par 
spēkā neesošu uzsākta tā izpilde, tiesa spriedumā norāda, kādā veidā iestādei 
jānovērš uzsāktās izpildes sekas, un uzdod iestādei šajā nolūkā noteiktā 
termiņā veikt konkrētas darbības. 

Tiesai, lemjot par administratīvā akta izpildes seku novēršanu, jāuzdod 
iestādei, kuras izdotais administratīvais akts ir atzīts par prettiesisku, veikt ar 
izpildes seku novēršanu saistītās darbības. Lietās, kas saistītas ar atvaļināšanu 
no dienesta, atzīstot, ka atvaļināšana no dienesta bijusi prettiesiska, izpildes 
seku novēršana var ietvert gan personas atjaunošanu dienestā (ja personas 
vēlas atjaunošanu dienestā), gan nesaņemtās darba algas atlīdzināšanu.

Pieteicējs pieteikumā, kā arī apelācijas sūdzībā prasa atcelt Iekšlietu 
ministrijas lēmumu, atjaunot dienestā, piedzīt no Iekšlietu ministrijas darba 
samaksu un neizmaksāto uzturdevas kompensāciju. No minētā prasījuma 
secināms, ka tas ir vērsts uz administratīvā akta izpildes seku novēršanu un 
tādēļ tas nebija vērtējams kā prasījums par zaudējumu atlīdzināšanu.  

[17] Apgabaltiesa, apmierinot pieteikumu pilnībā, kā arī nosakot, ka 
atlīdzināms nesaņemtais atalgojums, spriedumā nav pamatojusi, vai un 
kāpēc nesaņemtajā atalgojumā ietilpst arī uzturdevas kompensācija. 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 35.panta pirmā daļa noteic, ka karavīriem, Iekšlietu ministrijas 
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 
speciālajām dienesta pakāpēm, izņemot Drošības policijas amatpersonas 
(darbiniekus), izmaksā uzturdevas kompensāciju. Uzturdevas kompensācijas 
apmēru un izmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Saskaņā ar 
panta otro daļu uzturdevas kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas 
iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta 
pakāpi neizmaksā laikā, kad tā atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas 
saglabāšanas, bērna tēvam piešķirtajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas 
atvaļinājumā, kā arī citos likumā paredzētos gadījumos.

No minētā izriet, ka uzturdevas kompensācijas mērķis ir sniegt 
amatpersonai atlīdzību naudas izteiksmē par izdevumiem viņas pašas 
uzturam laikā, kad amatpersona pilda tai uzticētos amata pienākumus. 
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Tādējādi uzturdevas kompensācija nav maksājama laikā, kad amatpersona 
nepilda amata pienākumus. Apgabaltiesa nav vērtējusi pieteicēja prasījumu 
par uzturdevas kompensācijas izmaksu par laika periodu pēc pieteicēja 
atvaļināšanas no dienesta pamatotību.

Senāts ir norādījis, ka prettiesiski no dienesta atvaļinātai amatpersonai, 
novēršot administratīvā akta izpildes sekas, būtu kompensējams tas, ko 
persona būtu nopelnījusi, ja netiktu prettiesiski atvaļināta no dienesta. 
Lai pareizi izlemtu nesaņemtā atalgojuma apmēru, ir jāvērtē arī tie tiesiski 
nozīmīgie fakti, kuri iestājušies pēc personas atvaļināšanas no dienesta 
un pieteikuma iesniegšanas tiesā (sk. Senāta 2011.gada 8.jūlija sprieduma 
lietā Nr.SKA-426/2011 14.punktu). Tostarp jāņem vērā, ka pēc pieteicēja 
atvaļināšanas no dienesta atalgojums visā valsts pārvaldē būtiski mainījās. 
Tām amatpersonām, kuras netika atlaistas, ienākumi tika samazināti. Līdz 
ar to ir jāapsver, vai pieteicējs, ja netiktu atvaļināts no dienesta, būtu saņēmis 
atalgojumu tādā pašā apmērā kā līdz tam. Ja tiek konstatēts cits atalgojuma 
apmērs, tas ir jāņem vērā, nosakot atlīdzināmā atalgojuma apmēru (sk. Senāta 
2011.gada 1.jūlija sprieduma lietā Nr.SKA-407/2011 10.punktu).

[18] Ievērojot minēto, apgabaltiesas spriedums daļā, ar kuru Latvijas 
Republikai ir uzlikts pienākums pieteicējam atlīdzināt nesaņemto atalgojumu, 
ir atceļams. Pārējā daļā spriedums ir tiesisks un tā atcelšanai nav pamata.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 2.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 19.aprīļa spriedumu 

daļā, ar kuru Latvijas Republikai uzlikts pienākums atlīdzināt nesaņemto 
atalgojumu, un nosūtīt lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai Administratīvajai 
apgabaltiesai.

Pārējā daļā spriedumu atstāt negrozītu.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
par atbalsta summas atmaksāšanu tiesiskā daba

Lauku atbalsta dienesta lēmums par atbalsta summas atmaksāšanu uzskatāms 
par sankciju, tādējādi atbilstoši Administratīvā procesa likuma 185.panta 
pirmajai daļai pieteikuma iesniegšana tiesā par šāda lēmuma atcelšanu aptur 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu darbību 
(Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, Administratīvā procesa likuma 185.
panta pirmā daļa).

Rīgā 2011.gada 7.oktobrī  Lieta Nr.A42781608
SKA-955/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste
rakstveida procesā izskatīja K.A. blakus sūdzību par Administratīvās 

apgabaltiesas 2011.gada 29.augusta lēmumu, ar kuru noraidīts K.A. 
lūgums par Lauku atbalsta dienesta 2008.gada 10.novembra lēmuma 
Nr.6.6/Ķ-407/6755 darbības apturēšanu.

Aprakstošā daļa
[1] 2008.gada 10.jūnijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes 

reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu, kurā norādīja, ka 
pieteicējs K.A. ir pārtraucis saistības 4,55 ha apmērā “Lauku attīstības plāna 
Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006.gadam” pasākuma 
“Agrovide” apakšpasākumā “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. 
Pieteicējs uzaicināts atmaksāt saņemto atbalstu par samazināto saistību 
platību Ls 874,22 apmērā.

Ar Dienesta 2008.gada 10.novembra lēmumu Nr.6.6/Ķ-407/6755 
minētais lēmums atstāts negrozīts.

[2] Administratīvā rajona tiesa ar 2011.gada 5.jūlija spriedumu 
noraidīja pieteicēja pieteikumu par Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
atcelšanu.

Pieteicējs iesniedza apelācijas sūdzību, vienlaikus lūdzot apturēt Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma darbību.
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[3] Administratīvā apgabaltiesa ar 2011.gada 29.augusta lēmumu 
noraidīja pieteicēja lūgumu par Lauku atbalsta dienesta lēmuma darbības 
apturēšanu. Apgabaltiesas lēmums pamatots ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[3.1] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 185.1panta otrajai 
daļai, lemjot par administratīvā akta darbības apturēšanu, ir jāvērtē, 
vai administratīvais akts ir pirmšķietami tiesisks un vai tā darbība rada 
pieteicējam būtisku kaitējumu.

[3.2] Pārbaudot Lauku atbalsta dienesta lēmuma pirmšķietamo 
tiesiskumu, konstatējams, ka divus gadus pieteicēja iesniegumā deklarētajam 
laukam tika veikta fiziskā kontrole, kurā tika konstatēts, ka lauks ir nopļauts 
tikai daļēji, daļa no platības ir aizaugusi un pārpurvojusies.

[3.3] Komisijas 2004.gada 29.aprīļa regulas (EK) Nr.817/2004, ar ko 
paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes regulai (EK) 
Nr.1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda 
(ELVGF) atbalstu lauku attīstībai (turpmāk – regula Nr.817/2004) 71.panta 
2.punkts noteic, ka nepamatota maksājuma gadījumā finansējuma saņēmējam 
ir pienākums šo summu atmaksāt.

Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.1002 “Kārtība, 
kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku 
attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006.gadam”” (turpmāk – noteikumi 
Nr.1002) 11.pielikumā paredzēts, ka par apakšpasākuma “Bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšana zālājos”, ja atbalsta saņēmējs ir nopļāvis pieteikto 
platību pirms 10.jūlija un/vai pēc 10.septembra, tad atkārtota pārkāpuma 
gadījumā visas uzņemtās saistības tiek pārtrauktas un saņemtais atbalsts par 
attiecīgo lauku tiek atmaksāts.

No minētā secināms, ka Lauku atbalsta dienesta konstatēto pārkāpumu 
dēļ visas uzņemtās saistības ar pieteicēju tika pārtrauktas un pieteicējam 
saņemtais atbalsts par attiecīgo lauku bija jāatmaksā.

Secināms, ka ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu pieteicējam pamatoti ir 
uzlikts pienākums atmaksāt no valsts saņemto atbalsta maksājumu.

[3.4] Pieteicējs nepamatoti uzskata, ka pieteicējam piemērotas sankcijas 
ar sodošu raksturu Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās daļas 
1.punkta izpratnē.

Minētā norma noteic, ka pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur tāda 
administratīvā akta darbību, kas uzliek pienākumu samaksāt nodokli, 
nodevu vai veikt citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā, taču aptur 
tāda administratīvā akta darbību, kas paredz sodoša rakstura maksājumus 
valsts vai pašvaldības budžetā. 
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Likumdevējs tiesību normas tekstā norādījis, ka ar sodoša rakstura 
maksājumiem saprotami naudas sodi un soda naudas.

Ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu pieteicējam izteikts lūgums atmaksāt 
nepamatoti saņemto atbalstu par pārtrauktajām saistībām. Ar lēmumu 
noteiktais atmaksājamais atbalsts nav uzskatāms par naudas sodu vai soda 
naudu. Atmaksājamais atbalsts ietver maksājumus, ko pieteicējs saņēmis 
Latvijas Lauku attīstības plāna ietvaros no Eiropas Lauksaimniecības 
virzības un garantiju fonda un, tos izmantojot, nav ievērojis atbalsta 
saņemšanas nosacījumus, kā rezultātā Lauku atbalsta dienests pārtraucis 
pieteicēja uzņemtās saistības un iestājies pieteicēja pienākums atmaksāt 
saņemto atbalstu. 

Līdz ar to Lēmuma darbība ar pieteikuma iesniegšanu tiesā nav uzskatāma 
par apturētu.

[3.5] Tā kā neizpildās viens no administratīvā akta darbības apturēšanas 
kritērijiem (administratīvā akta pirmšķietams prettiesiskums), pieteicēja 
lūgums par Lauku atbalsta dienesta lēmuma darbības apturēšanu ir 
noraidāms.

[4] Pieteicējs iesniedza blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
lēmumu, norādot tālāk minētos argumentus.

[4.1] Lauku atbalsta dienests nav vērtējis lēmuma pieņemšanas 
lietderību. Konkrētajā gadījumā aplūkojamā zemes platība faktiski tika 
apsaimniekota, sasniedzot noteikumos Nr.1002 noteikto mērķi. Strīds ir 
vienīgi par to, vai pieteicējam bija tiesības to apsaimniekot, izmantojot divu 
veidu aktivitātes – ne vien vēlo pļaušanu, kas norādīta atbalsta iesniegumos, 
bet arī ekstensīvo noganīšanu. Kā arī lietā ir konstatēts, ka pieteicēja 
pieļautās nepilnības ir mazsvarīgas.

Ievērojot to, ka atbalsta maksājumus pieteicējs saņēma par kompleksu 
rīcību kopumā, nevis tikai par to, vai platība tiks noganīta vai nopļauta 
tieši platību maksājumu iesniegumā norādītajā veidā, nav tiesiski nevērtēt 
lēmuma lietderību, bet pieņemt pieteicējam nelabvēlīgu lēmumu vienīgi 
formālu iemeslu dēļ. Būtiski ir tas, ka pieteicējs ir sasniedzis tiesību normās 
noteiktos mērķus, vienīgi platību maksājumu iesniegumā nav norādījis abus 
izmantotos apsaimniekošanas veidus.

[4.2] Tā kā Lauku atbalsta dienesta lēmums ir pieņemts pēc tiesību 
normu pārkāpumu konstatēšanas pieteicēja rīcībā, tas ir vērtējams kā 
sodošs maksājums Administratīvā procesa likuma 185.panta ceturtās 
daļas 1.punkta izpratnē. Tādēļ tā darbība atzīstama par apturētu uz likuma 
pamata.
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Motīvu daļa
[5] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 185.panta pirmajai 

daļai pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu aptur 
administratīvā akta darbību. Atbilstoši šā panta ceturtās daļas 1.apakšpunktam 
iepriekš minētā norma neattiecas uz gadījumu, ja administratīvais akts uzliek 
pienākumu samaksāt nodokli, nodevu vai veikt citu maksājumu valsts vai 
pašvaldības budžetā, izņemot sodoša rakstura maksājumus (naudas sodus 
vai soda naudas). 

Ņemot vērā iepriekš minētās tiesību normas, Senāta ieskatā, šajā lietā 
vispirms noskaidrojams, vai maksājums, kas pieteicējam uzlikts ar pārsūdzēto 
lēmumu, uzskatāms par maksājumu valsts budžetā vai sodoša rakstura 
maksājumu. 

[6] Konkrētajā lietā piemērota Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regula 
(EK) Nr.817/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus 
Padomes Regulai (EK) Nr.1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības 
un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai 71.pants.

Eiropas Savienības Tiesa vairākos savos spriedumos ir norādījusi, ka 
atbalsta summas atmaksāšana uzskatāma par administratīvo sodu (sk., 
piemēram, 2006.gada 4.maija sprieduma lietā C-286/05 21.–22.punktu un 
2004.gada 1.jūlija sprieduma lietā C-295/02 50.punktu).

Analizējot šīs tiesas praksi, Senāts secina, ka atbalsta summas atprasīšana 
ne tikai formāli saukta par administratīvo sodu, bet attiecībā uz to analizēti 
un piemēroti principi, kas piemērojami tieši sodīšanas gadījumā (piemēram, 
vieglāka soda piemērošana ar atpakaļejošu spēku).

[7] Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāta ieskatā, maksājums, kas 
pieteicējam uzlikts ar Dienesta lēmumu, uzskatāms par sodoša rakstura 
maksājumu. Tādēļ atbilstoši Administratīvā procesa likuma 185.panta 
pirmajai daļai pieteikuma iesniegšana tiesā par šā lēmuma atcelšanu ir 
apturējusi Dienesta lēmuma darbību.

[8] Administratīvā procesa likuma 185.1panta ceturtā daļa noteic, ka 
tiesa atsakās pieņemt izskatīšanai lūgumu par administratīvā akta darbības 
apturēšanu, ja lūgums iesniegts par administratīvo aktu, kura darbība ir 
apturēta uz likuma pamata ar pieteikuma iesniegšanu tiesā.

Atbilstoši šai normai apgabaltiesai bija jāatsakās pieņemt izskatīšanai 
pieteicēja iesniegto administratīvā akta apturēšanas lūgumu. Tā kā 
apgabaltiesa to tomēr ir pieņēmusi izskatīšanai, apgabaltiesas lēmums 
atceļams un šajā jautājumā kļūdaini uzsāktā tiesvedība izbeidzama.



A-287

2. Nolēmumi lietās par citu iestāžu lēmumiem un faktisko rīcību

Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

3.punktu un 185.1panta ceturto daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 29.augusta lēmumu 

un izbeigt tiesvedību jautājumā par Lauku atbalsta dienesta 2008.gada 
10.novembra lēmuma Nr.6.6/Ķ-407/6755 darbības apturēšanu.

Lēmums nav pārsūdzams.



A-288

LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Indivīda tiesības prasīt amatpersonas viedokli

1. Latvijas Republikas Satversmes 104.pants noteic tiesības uz atbildi uz 
iesniegumu pēc būtības, taču vienlaikus ietver norādi, ka persona var vērsties valsts 
un pašvaldību iestādēs ar iesniegumu likumā paredzētajā veidā. Proti, Satversme 
norāda uz to, ka tas, kā tiesības uz atbildi ir īstenojamas, ir regulējams ar zemāku 
normatīvo aktu – likumu (Latvijas Republikas Satversmes 104.pants).
2. Indivīdam likums nepiešķir tiesības ar tiesas starpniecību panākt, ka 
amatpersona pauž savu subjektīvo attieksmi vai nostāju kādā jautājumā. 
Viedokļa izteikšanas pārbaude neietilpst tiesas kontroles kompetencē, 
tādējādi tiesa nevar ne uzlikt pienākumu sniegt viedokli, ne pārbaudīt, vai 
amatpersonai vispār ir viedoklis, kā arī, vai sniegtais viedoklis ir pareizs vai 
patiess (Iesniegumu likums).

Rīgā 2011.gada 22.decembrī Lieta Nr.A421017609
SKA–976/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore      J.Briede,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne
rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz L.L. pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Valsts prezidentam 
sniegt atbildi pēc būtības uz iesniegumu, sakarā ar L.L. kasācijas sūdzību par 
Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 29.augusta spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējs L.L. 2009.gada 25.jūnijā vērsās pie Valsts prezidenta 

ar iesniegumu, kurā norādīja, ka izdevums “Vakara Ziņas” ir publicējis 
informāciju, ka Valsts prezidenta kancelejas autotransports ir izmantots, lai 
nogādātu uz Eiropas čempionāta basketbola spēlēm Valsts prezidenta dēlu 
un viņa draugus. Pieteicējs lūdza Valsts prezidenta skaidrojumu, vai viņš kā 
Valsts prezidents atbalsta šādu valsts autotransporta izmantošanu.

[2] Uzskatot, ka nav saņēmis uz minēto iesniegumu atbildi, pieteicējs 
vērsās tiesā ar pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Valsts prezidentam 
sniegt atbildi uz iesniegumu.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2011.gada 29.augusta spriedumu 
noraidīja pieteikumu, norādot tālāk minēto.
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[3.1] Lietā konstatēts, ka Valsts prezidenta kancelejā (turpmāk – Kanceleja) 
2009.gada 29.jūnijā tika saņemti divi pieteicēja iesniegumi, no kuriem viens 
bija adresēts Valsts prezidentam, bet otrs Kancelejas vadītājam.

Iesniegumā Kancelejas vadītājam pieteicējs lūdza sniegt informāciju, 
cik izmaksāja Kancelejas autotransporta izmantošana Valsts prezidenta dēla 
nogādāšanai uz basketbola spēlēm, kura Kancelejas amatpersona deva rīkojumu 
vai atļauju izmantot autotransportu šim mērķim un uz kādiem normatīvajiem 
aktiem balstījās amatpersonas rīkojums. Savukārt otrā iesniegumā, kura sakarā 
iesniegts konkrētais pieteikums, pieteicējs lūdza Valsts prezidentu norādīt savu 
attieksmi pret šādu valsts autotransporta izmantošanu.

Kancelejas vadītājs 2009.gada 7.jūlijā atbildēja pieteicējam, ka Kanceleja 
nenodrošina ar autotransportu Valsts prezidentu un viņa ģimenes 
locekļus. Kanceleja norāda, ka ar šo vēstuli ir atbildēts uz abiem pieteicēja 
iesniegumiem.

[3.2] Iesniegumu likuma 5.panta trešā daļa noteic, ka iestāde sniedz 
privāt personai atbildi pēc būtības. Tā kā Kanceleja nenodrošina ar auto trans-
portu Valsts prezidentu un viņa ģimenes locekļus, atzīstams, ka Kanceleja ar 
2009.gada 7.jūlija vēstuli savas kompetences ietvaros ir sniegusi pieteicējam 
atbildi pēc būtības. Turklāt 2009.gada 13.augustā, atbildot uz pieteicēja 2009.
gada 13.jūlija iesniegumu par to pašu autotransporta izmantošanas gadī-
jumu, Kanceleja ir papildus informējusi pieteicēju, ka Valsts prezidenta un 
viņa ģimenes locekļu transportu nodrošina Nacionālo bruņoto spēku Militā-
rā policija. Lietas materiālos ir arī Nacionālo bruņoto spēku komandiera 
2009.gada 4.septembra vēstule pieteicējam, kurā skaidrota transportlīdzekļu 
izmantošana Valsts prezidenta un viņa ģimenes locekļu apsardzē.

[4] Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka tiesa pretēji 
Iesnieguma likuma normām liegusi pieteicējam saņemt atbildi pēc būtības – 
Valsts prezidenta viedokli par iespējamo valsts autotransporta izmantošanu 
viņa dēla privātajām vajadzībām.

[5] Kanceleja rakstveida paskaidrojumos norādījusi, ka pieteicēja 
kasācijas sūdzība nav pamatota.

[6] Pieteicējs ir piekritis lietas izskatīšanai rakstveida procesā.

Motīvu daļa
[7] Atbilstoši Senāta 2009.gada 14.decembra lēmumam, kas attiecās uz 

šo lietu un ar kuru jautājums tika nodots jaunai izskatīšanai, tiesai tikai bija 
jāpārbauda, vai uz iesniegumā ietverto aizrādījumu vai neapmierinātību 
iestāde ir reaģējusi ar atbildi. Tiesa ir secinājusi, ka atbilde pieteicējam uz šo 
iesniegumu ir bijusi nosūtīta.

[8] No kasācijas sūdzības izriet, ka iebildumi pret tiesas spriedumu ir par 
to, ka tiesa nav uzlikusi pienākumu Valsts prezidentam sniegt viedokli. Tātad 
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konkrētajā lietā strīds ir par to, vai indivīdam ir tiesības prasīt amatpersonas 
viedokli par kādu jautājumu.

[9] Latvijas Republikas Satversmes 104.pants noteic tiesības uz atbildi uz 
iesniegumu pēc būtības, taču vienlaikus ietver norādi, ka persona var vērsties 
valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumu likumā paredzētajā veidā. Proti, 
Satversme norāda uz to, ka tas, kā tiesības uz atbildi ir īstenojamas, ir 
regulējams ar zemāku normatīvo aktu – likumu.

Nozīmīgākie likumi, kas regulē tiesības vērsties ar iesniegumiem un 
saņemt atbildi, ir Administratīvā procesa likums, Iesniegumu likums, 
Informācijas atklātības likums, attiecībā uz žurnālistiem arī likums “Par presi 
un citiem masu informācijas līdzekļiem”. Minētie likumi noteic indivīda 
tiesības uz administratīvo aktu, uzziņu par tiesībām, informāciju, kas ir 
iestādes rīcībā, formālu atbildi par veiktajiem pasākumiem, bet ne viedokli, 
tas ir, indivīdam likums nepiešķir tiesības ar tiesas starpniecību panākt, ka 
amatpersona pauž savu subjektīvo attieksmi vai nostāju kādā jautājumā. 
Šādas tiesības neparedz arī citi likumi. Pat likums “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem” neparedz pienākumu sniegt plašsaziņas līdzekļiem 
vai žurnālistiem viedokli, bet tikai informāciju (sk. minētā likuma 5.–7.
pantu). Ja žurnālists, piemēram, televīzijas intervijas laikā uzdotu jautājumu 
valsts amatpersonai un amatpersona atteiktos atbildēt, žurnālistam nebūtu 
tiesību prasīt atbildi tiesas ceļā. 

Viedokļa izteikšanas pārbaude neietilpst tiesas kontroles kompetencē. 
Tiesa nevar ne uzlikt pienākumu sniegt viedokli, ne pārbaudīt, vai amatpersonai 
vispār ir viedoklis, kā arī, vai sniegtais viedoklis ir pareizs vai patiess.

[10] Ņemot vērā iepriekš norādītos argumentus, kasācijas sūdzība ir 
noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 29.augusta spriedumu 

negrozītu, bet kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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3. Nolēmumi par pieteikuma vai lietas 
 pakļautību izskatīšanai administratīvā 
 procesa kārtībā un personas 
 subjektīvajām tiesībām 
 iesniegt pieteikumu tiesā
Dzīvokļa īpašnieka kā patērētāja tiesību aizsardzība 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrā 
un administratīvajā procesā tiesā 

1. Atsevišķi dzīvokļu īpašnieki kā patērētāji (jautājumos, kas skar individuālās 
attiecības starp dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldītāju) un arī dzīvokļu 
īpašnieku kopums kā patērētāju kopums varētu vērsties Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrā savu patērētāju interešu aizsardzības nolūkā, tostarp 
iepretim dzīvojamās mājas pārvaldītājam, kuru dzīvokļu īpašnieku kopums 
nolīdzis mājas pārvaldīšanai (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 
3.punkts). 
2. Laikā, kamēr nav izveidojies privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopums un 
par mājas pārvaldīšanu gādā pašvaldība, ir pieļaujama iespēja atsevišķam 
dzīvokļa īpašniekam kā patērētājam vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrā, prasot aizsardzību jautājumos, kas skar individuālās attiecības starp 
dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldītāju (Patērētāju tiesību aizsardzības 
likuma 1.panta 3.punkts).
3. Jautājumā par pašu pārvaldīšanas pienākuma būtību jeb galveno saturu, 
proti, ciktāl sniedzas mājas kopējās pārvaldīšanas pienākums attiecībā uz 
mājas kopīpašumu un par šā pienākuma pildīšanai nepieciešamo līdzekļu 
avotiem, kurā tiesiskajās attiecībās uzstājas tikai pašvaldība (aizvietojot 
dzīvokļu īpašnieku vēl neizveidojušos kopumu), no vienas puses, un tās 
nolīgtais mājas pārvaldītājs, no otras puses, atsevišķs dzīvokļa īpašnieks nevar 
individuāli vērsties pret mājas pārvaldītāju administratīvā procesa kārtībā 
(Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 3.punkts).
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Rīgā 2011.gada 16.jūnijā  Lieta Nr.A42575707
SKA-23/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
kopsēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore     J.Briede,
senators     A.Guļāns,
senatore     V.Kakste,
senatore     D.Mita,
senators     J.Neimanis,
senatore     I.Skultāne,
senatore     R.Vīduša,
piedaloties pieteicēja V.Ļ. pārstāvjiem L.D. un V.Z.,
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Patērētāju 

tiesību aizsardzības centra pārstāvim Andim Priedītim,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz pieteicēja V.Ļ. pieteikumu par Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra 2007.gada 5.jūlija lēmuma atcelšanu un administratīvā akta izdošanu, 
sakarā ar V.L. kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 
30.marta spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] SIA “Vecliepāja” (šobrīd – SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”) 

ir dzīvojamās mājas Liepājā, [adrese], apsaimniekotāja un pārvaldītāja, 
kura šo uzdevumu veic saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Liepājas pilsētas 
pašvaldību. Minētā sabiedrība 2004.gada 29.septembrī noslēdza ar banku 
aizdevuma līgumu individuālo siltummezglu iegādei un uzstādīšanai.

Pieteicējs V.Ļ. un citi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vērsās 
Patērētāju tiesību aizsardzības centra Liepājas reģionālajā pārvaldē, lūdzot 
atzīt aizdevumu par nelikumīgu. Pārvalde ar 2007.gada 20.aprīļa lēmumu 
minēto lūgumu noraidīja. 

Šo lēmumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ar 2007.gada 5.jūlija 
lēmumu atstāja negrozītu un noraidīja lūgumu saukt mājas pārvaldītāju pie 
administratīvās atbildības.

[2] Pieteicējs vērsās tiesā par minētā Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra lēmuma atcelšanu un administratīvā akta izdošanu.

Lietā trešās personas statusā pieaicināta SIA “Liepājas namu 
apsaimniekotājs”.
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[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2009.gada 6.marta spriedumu 
pieteikumu noraidīja, pamatojoties uz tālāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Pieteicēja pieteikuma mērķis ir novērst trešās personas prettiesiskas 
darbības, uzliekot pienākumu pieteicējam kā dzīvojamās mājas dzīvokļa 
īpašniekam uzņemties trešās personas ar aizdevuma (kredīta) līgumu 
nodibinātās saistības (atmaksāt aizņēmumu). Ar aizdevuma līguma saistībām 
pieteicējam nepamatoti tiek paaugstināta ikmēneša maksa par patērēto 
siltumenerģiju un dzīvojamās mājas apsaimniekošanu.

[3.2] Dzīvokļu īpašnieku tiesības pārvaldīt dzīvojamo māju rodas nevis 
līdz ar īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, bet tad, kad dzīvokļu 
īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņēmuši dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības. Līdz brīdim, kamēr mājas 
pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, saskaņā ar 
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 
trešo daļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākums 
ir pašvaldībai. Izskatāmajā gadījumā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki 
nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības, tāpēc pārvaldīšanu 
veic trešā persona. Trešā persona nav noslēgusi apsaimniekošanas līgumu 
ar pieteicēju. Taču apsaimniekotājam ir tiesības iekasēt samaksu par 
siltumapgādes pakalpojumiem no pieteicēja arī tajā gadījumā, ja pieteicēja 
griba un līdzdalības forma mājas apsaimniekošanā atšķiras no citu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku gribas.

[3.3] Līgums par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un uzturēšanu 
nav noslēgts, jo puses nav varējušas vienoties. Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs var izvērtēt kāda līguma nosacījumu atbilstību patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībām, un tas nav šīs lietas gadījums. Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs privāttiesībās pastāvošā privātautonomijas principa dēļ 
nevar uzlikt pienākumu noslēgt līgumu un iejaukties dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanā. Turklāt pieteicējs nav uzskatāms par konkrētā aizdevuma 
līguma dalībnieku, un šā līguma noslēgšana neietekmē tiesiskās attiecības 
starp pieteicēju un apsaimniekotāju. Atbilstoši Ministru kabineta 1995.
gada 28.februāra noteikumu Nr.41 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas 
noteikumi” (turpmāk – Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi) 
18.punktam, siltumapgādes sistēmas jāaprīko ar norēķinu uzskaites 
mēraparātiem, un ar šo mēraparātu iegādi, uzturēšanu, nomaiņu, remontu 
un apkopi saistītos izdevumus sedz lietotājs. Par lietotāju ir uzskatāma 
trešā persona, jo tā no energoapgādes uzņēmuma iepērk siltumenerģiju, 
to izmantojot tās apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju energoapgādei. 
Savukārt pieteicējs ir uzskatāms par galalietotāju.
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Turklāt atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem kā mājas siltumapgādes 
sistēmas kopīpašniekiem nav tiesību patstāvīgi stāties līgumiskās attiecībās 
ar energoapgādes uzņēmumu, bet tas darāms ar visu kopīpašnieku vienotu 
gribu. Kamēr dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanas formu, tieši apsaimniekotājs ir tā persona, kurai ir tiesības 
stāties tiesiskajās attiecībās ar energoapgādes uzņēmumu. Arī citās attiecībās 
ar pakalpojumu sniedzējiem dzīvokļu īpašnieku kopumu pārstāv trešā 
persona kā apsaimniekotājs.

[4] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicēja apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2010.gada 30.marta spriedumu pieteikumu par Patērētāju 
tiesību aizsardzības centra lēmuma atcelšanu un labvēlīga administratīvā akta 
izdošanu noraidīja. Tiesa, precizējot pieteikuma mērķi, atzina, ka pieteicējs 
šajā administratīvajā procesā vēlas konkrētu tiesisko seku iestāšanos – 
novērst trešās personas ar banku noslēgtā aizdevuma līguma darbības sekas 
attiecībā uz pieteicēju (pieteicēja pienākumu atmaksāt aizņēmumu), kā arī 
novērst situāciju, kad pieteicējam kā dzīvokļa īpašniekam tiek atteikts noslēgt 
rakstisku līgumu par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Pārbaudot pieteikuma pamatotību, apgabaltiesa spriedumā pievienojās 
rajona tiesas sprieduma motivācijai un norādīja, ka Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs, ievērojot privātautonomijas principu, nevar uzdot kādai 
personai noslēgt ar pieteicēju atsevišķu rakstveida kreditēšanas līgumu 
par siltummezgla iegādi un uzstādīšanu. Par, pieteicēja ieskatā, palielināto 
siltumenerģijas tarifu pieteicējs var vērsties Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijā.

[5] Pieteicējs par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu ir iesniedzis 
kasācijas sūdzību, kurā lūdz spriedumu atcelt, norādot tālāk minēto.

Tiesa nepamatoti piemēroja Siltumenerģijas piegādes un lietošanas 
noteikumu 18.punktu, nepamatoti nepiemēroja Ministru kabineta 1996.gada 
23.aprīļa noteikumu Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi” 14.punktu un 15.1.apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmo daļu un 51.panta piektās daļas 
4.punktu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.panta 1., 7. un 8.punktu un 
Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumus Nr.135 “Kārtība, kādā 
nosakāma maksa par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu”. 
Tiesa atbilstoši šīm tiesību normām nav ņēmusi vērā, ka pieteicējam 
prettiesiski tiek uzspiests noslēgtais aizdevuma līgums, par kuru pieteicējam 
nav bijusi iespēja paust savu viedokli. Līgumu nedrīkstēja parakstīt bez 
dzīvokļa īpašnieku, kas ir patiesie siltumenerģijas lietotāji, piekrišanas.

[6] Par kasācijas sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrs iesniedzis 
paskaidrojumus, kuros kasācijas sūdzību neatzīst.
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[7] Arī trešā persona iesniegusi paskaidrojumus par kasācijas sūdzību, 
norādot, ka kasācijas sūdzībai nepiekrīt.

[8] Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvji uzturēja kasācijas sūdzību saskaņā 
ar tajā minētajiem argumentiem. Atbildētājas pārstāvis kasācijas sūdzību 
neatzina.

Motīvu daļa
[9] Pieteicējs, kurš ir dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, nav 

apmierināts ar situāciju, ka mājas pārvaldītājs (apsaimniekotājs) – pašvaldības 
kapitālsabiedrība – neatkarīgi no dzīvokļu īpašnieku viedokļa ir ņēmis 
aizdevumu un par to iegādājies un uzstādījis mājā siltummezglu. Pieteicējs 
neuzskata par pareizu, ka viņam būtu jāpiekrīt pārvaldītāja uzņemtajām 
saistībām un faktiski jāuzņemas šo saistību izpilde, nomaksājot aizdevumu.

[10] Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
nosaka kārtību, kādā tiek privatizētas dzīvojamās un nedzīvojamās telpas valstij 
un pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās. Dzīvojamo māju privatizācija 
ir sastāvdaļa plašākā īpašuma konversijas procesā, kurā valstij un pašvaldībai 
nevajadzīgais īpašums (tāds, kas nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju 
veikšanai) tiek nodots privātpersonām, tādējādi attīstot tirgus ekonomiku, kā 
arī sasniedzot citus mērķus, šajā gadījumā, nodrošinot tiesības uz mājokli. 

Privatizācijas rezultātā privātpersonas iegūst īpašuma tiesības uz 
nekustamo īpašumu, tātad reizē iegūst varu, kura izriet no īpašuma tiesībām, 
gan arī tai jāsāk pildīt pienākumi, kurus likums var paredzēt īpašniekiem 
(Civillikuma 1036.pants, likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 8.pants, Latvijas 
Republikas Satversmes 105.pants). 

[11] Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esoša dzīvokļa privatizācijas gadī ju-
mā persona iegūst īpašumā īpatnēju īpašuma objektu, proti, gan atsevišķo īpa-
šumu, gan proporcionāli atsevišķā dzīvokļa lielumam arī dzīvojamās mājas daļu 
kā kopīpašumu. Gan īpašuma tiesību izmantošana, gan īpašnieka pienākumu 
pildīšana šāda īpatnēja īpašuma objekta gadījumā arī ir ar savu specifiku. Kā 
noteikts likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 8.pantā (redakcijā, kas bija spēkā 
aizdevuma līguma noslēgšanas laikā un arī Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra lēmuma pieņemšanas laikā), visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir 
piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā. Šim nolūkam dzīvokļu īpašnieki izveido dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrību vai slēdz savstarpēju līgumu Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Attiecībā uz privatizēto dzīvokļu īpašniekiem šis pienākums noteikts 
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 
pirmās daļas 2.punktā, kas noteic, ka privatizēto dzīvokļu īpašniekiem 
ir pienākums piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīgā pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā, apvienojoties ar citiem mājas īpašniekiem dzīvokļu 
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īpašnieku sabiedrībā vai slēdzot līgumu par kopīpašuma pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma kopīga pārvaldīšana 
ir īpašs īpašuma tiesību īstenošanas veids, kura ietvaros katrs dzīvokļa 
īpašnieks nav pilnībā patstāvīgs subjekts, bet tiesības var īstenot tikai kopā 
ar citiem dzīvokļu īpašniekiem. Respektīvi, mājas pārvaldīšanas jautājumos 
atsevišķs dzīvokļa īpašnieks nav patstāvīgs tiesību subjekts, bet iekļaujas 
tiesību subjektā – dzīvokļu īpašnieku kopumā. Tieši tas, un nevis katrs 
atsevišķs dzīvokļa īpašnieks, uzstājas arī ar mājas pārvaldīšanu saistītajās 
tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām. Minētais skaidri bija noteikts 
likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 27.1panta pirmajā daļā: par daudzdzīvokļu 
mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu lemj tikai 
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Šobrīd to nosaka Dzīvokļa 
īpašuma likuma 16.pants: dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu 
jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu (panta pirmā daļa); vienīgi 
dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās 
daļas pārvaldīšanas formu, atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
darbību uzdošanu pārvaldniekam, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu 
noteikšanas un maksāšanas kārtību (panta otrās daļas 7., 8., 9.punkts). 

[12] Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” 50.panta septītajai daļai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt 
un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai. 51.panta trešā un ceturtā daļa noteic, ka pašvaldība 
nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, 
ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse no visiem mājā esošajiem 
privatizācijas objektiem. Ja dzīvojamā mājā privatizēta mazāk nekā puse 
no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem, pašvaldība var nodot 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ievērojot 
vairākus tālāk pantā norādītos nosacījumus. 

No minētajām normām redzams, ka privatizēto dzīvokļu īpašnieki tikai 
tad var pārņemt pārvaldīšanas tiesības, kad privatizēta noteikta daļa dzīvokļu 
un kad ir izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai dzīvokļu īpašnieki 
spējuši līgumā vienoties par pilnvarotu personu.

[13] Kamēr nav izveidojies dzīvokļu īpašnieku kopums, kas kā subjekts 
var veikt mājas pārvaldīšanu un saistībā ar to uzstāties tiesiskajās attiecībās 
ar trešajām personām, dzīvokļu īpašnieki paši nepiedalās būtisko jautājumu 
izlemšanā par mājas pārvaldīšanu. Būtībā dzīvokļu īpašnieki ir personas, 
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kas gūst labumu no tā, ka pašvaldība (ar tās uzdevumu pildoša mājas 
pārvaldītāja palīdzību) pilda tai no likuma izrietošo pienākumu. Iespēja 
dzīvokļu īpašniekiem, likumā noteiktajā kārtībā vienojoties, noteikt mājas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un maksu par to likuma “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.pantā tika ietverta 
tikai ar 2008.gada 21.februāra grozījumiem, kas nav attiecināmi uz šo lietu.

Atsevišķas tiesiskās attiecības, kas pastāv starp katru atsevišķu dzīvokļa 
īpašnieku un mājas pārvaldītāju līdz ar to ietver tikai tos jautājumus, kuri 
risināmi attiecībā uz katru konkrētu dzīvokli. Kā izriet no normatīvajiem 
aktiem, katram dzīvokļa īpašniekam, kurš saņem labumu no mājas kopējās 
pārvaldīšanas, ir jāmaksā apsaimniekošanas maksa (pārvaldīšanas izdevumi), 
kā arī citi izdevumi, kas pat nav atkarīgi no tā, vai pastāv atsevišķi noslēgts 
“apakšlīgums” starp dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldītāju (likuma “Par 
dzīvokļa īpašumu” 12.pants, šobrīd Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pants). 
Strīdi šo individuālo attiecību ietvaros ir risināmi privāttiesiskā formā – 
vispārējās jurisdikcijas tiesā civilprocesuālā kārtībā.

[14] Šajā lietā pieteicēja skartais jautājums attiecas uz pašu pārvaldīšanas 
pienākuma būtību jeb galveno saturu, proti, ciktāl sniedzas mājas kopējās 
pārvaldīšanas pienākums attiecībā uz mājas kopīpašumu (vai pārvaldītājam ir 
pienākums nomainīt māju individuālos siltummezglus) un par šā pienākuma 
pildīšanai nepieciešamo līdzekļu avotiem.

Tas ir jautājums, kurā tiesiskajās attiecībās uzstājas tikai pašvaldība 
(aizvietojot dzīvokļu īpašnieku vēl neizveidojušos kopumu), no vienas puses, un 
tās nolīgtais namu pārvaldītājs, no otras puses. Līdz ar to pieteicējs kā atsevišķs 
dzīvokļa īpašnieks nevar individuāli vērsties pret mājas pārvaldītāju. 

[15] Izskatāmajā gadījumā pieteicējs ir vērsies pie Patērētāju tiesību 
aizsardzības centra, lūdzot tam novērst, pieteicēja ieskatā, prettiesisku mājas 
pārvaldītāja rīcību. 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 3.punktu 
patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai 
varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav 
saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību. Patērētāju tiesību 
aizsardzības tiesiskā regulējuma mērķis, kā izriet no Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 2.panta, ir dot patērētājam kā preču pirkuma vai 
pakalpojumu sniegšanas līguma, tātad privāttiesiska līguma, vājākajai pusei 
papildu aizsardzību pret otras līguma puses – preces ražotāja, pārdevēja, 
pakalpojuma sniedzēja – faktiskajām iespējām noteikt netaisnīgus līguma 
noteikumus vai pret citiem no pušu nevienlīdzības izrietošiem faktoriem. 
Tās ir imperatīvas publisko tiesību normas, un Patērētāju tiesību aizsardzības 
centram saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām ir noteikta 
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kompetence kā valsts pārvaldes iestādei, izmantojot tai piešķirto valsts 
varu, prasīt no pakalpojuma sniedzēja vai preces pārdevēja, vai ražotāja šo 
publisko tiesību normu ievērošanu (sk. Senāta 2007.gada 19.aprīļa sprieduma 
lietā Nr.SKA-141/2007 9.punktu). Patērētāju tiesību aizsardzības centrs var 
iejaukties, piemēram, ja līgumā ir ietverti netaisnīgi noteikumi, ja sniegts 
līgumam neatbilstošs pakalpojums vai pārdota neatbilstoša prece.

Senāta ieskatā, atsevišķi dzīvokļu īpašnieki kā patērētāji (jautājumos, kas 
skar individuālās attiecības starp dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldītāju) un 
arī dzīvokļu īpašnieku kopums kā patērētāju kopums varētu vērsties Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrā savu patērētāju interešu aizsardzības nolūkā, tostarp 
iepretim mājas pārvaldītājam, kuru dzīvokļu īpašnieku kopums nolīdzis mājas 
pārvaldīšanai. Tāpat arī laikā, kamēr nav izveidojies privatizēto dzīvokļu 
īpašnieku kopums un par mājas pārvaldīšanu gādā pašvaldība, nebūtu jāizslēdz 
iespēja atsevišķam dzīvokļa īpašniekam kā patērētājam vērsties Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrā, prasot aizsardzību jautājumos, kas skar individuālās 
attiecības starp dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldītāju.

[16] Taču izskatāmajā gadījumā tas nevar notikt to iemeslu dēļ, kuri 
redzami no iepriekš apskatītās tiesiskā regulējuma un pieteicēja prasījuma 
būtības:

1) persona, kura uzdevusi SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” veikt 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, ir pašvaldība, kura gādā par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu, tātad jautājumos, kas attiecas uz šo tiesisko attiecību 
dibināšanu, saturu, grozīšanu un izbeigšanu, neviena puse nav patērētājs,

2) pieteicēja izvirzītais strīdus jautājums – mājas individuālā siltum-
mezgla iegāde – pārsniedz tiesiskās attiecības, kas veidojas starp individuāla 
dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldītāju.

Tā kā pieteicējs ir vērsies ar iesniegumu tādā jomā, kas izskatāmajā 
gadījumā nav pakļauta Patērētāju tiesību aizsardzības centra kontrolei, šāds 
pieteikums tieši attiecībā pret konkrēto iestādi nav izskatāms administratīvā 
procesa kārtībā. Līdz ar to tiesvedība lietā izbeidzama, pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 282.panta 1.punktu.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 1.punktu, 348.

panta 3.punktu un 351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
Administratīvo lietu departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 30.marta spriedumu.
Izbeigt tiesvedību lietā.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Pasūtītāja – privāto tiesību juridiskās personas – 
tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja 
lēmumus 

1. Publisko iepirkumu likums ir papildināts ar 80.panta trešo daļu, kurā 
norādīts, ka Iepirkumu uzraudzības birojs ir funkcionāli augstākā iestāde 
attiecībā uz iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšanu. 
Lai arī birojs ir iekļauts valsts pārvaldē un atrodas Finanšu ministrijas 
padotībā, Publisko iepirkumu likuma 80.panta trešā daļa nodrošina biroja 
neatkarību no augstāku valsts pārvaldes iestāžu norādījumiem un rīkojumiem 
iesniegumu izskatīšanā par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Publisko 
iepirkumu likumā saglabājusies un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkuma likumā iekļauta norma, kurā noteikts, ka sūdzību izskatīšanas 
komisijas sēdes dalībnieki komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā, norāda, 
ka likumdevējs nav piešķīris īpašu vērību tam, ka ar jēdzienu “dalībnieki” 
likumdevējs vēlētos aptvert arī pasūtītāju, jo citādi veidotos tieša pretruna 
ar jaunāku likuma normu (Publisko iepirkumu likuma 80.panta trešā daļa, 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums).
2. Privāto tiesību juridiskā persona – komersants kā pasūtītājs ar likumu ir 
funkcionāli pakļauts Iepirkumu uzraudzības birojam publisko iepirkumu 
uzraudzības jomā. Īpašās pakļautības attiecības tikai valsts līgumu piešķiršanas 
jomā noteiktas, lai būtiski palielinātos caurskatāmības un nediskriminēšanas 
garantijas publisko institūciju, publisko institūciju uzņēmumu un tādu privāto 
tiesību juridisko personu darbībā, kuras sniedz sabiedrisku pakalpojumu, 
pamatojoties uz īpašām vai izņēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde 
uz tādu normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobežo 
darbību veikšanu iepriekš minētajās jomās, dodot tikai vienam subjektam vai 
dažiem subjektiem tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami 
ietekmē citu subjektu iespējas darboties šajās jomās (Publisko iepirkumu likuma 
80.panta trešā daļa, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums).

Rīgā 2011.gada 18.februārī  Lieta Nr.A7038109/2
SKA-24/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   V.Krūmiņa,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
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senatore      V.Kakste,
senatore      D.Mita,
senators      J.Neimanis,
senatore      I.Skultāne,
senatore      R.Vīduša,
piedaloties pieteicējas valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta 

“Rīga”” pārstāvim J.J.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta 

“Rīga”” blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 29.aprīļa 
lēmumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 

izsludināja atklātu konkursu “Granulētā un šķidrā reaģenta iegāde sniega 
un ledus attīrīšanai no lidlauka mākslīgo segumu virsmām 2009.-2011.
gadam”. Pieteicējas iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par konkursa 
uzvarētāju noteikšanu. Viens no pretendentiem iesniedza sūdzību Iepirkumu 
uzraudzības birojā. Iepirkumu uzraudzības biroja Sūdzību izskatīšanas 
komisija ar 2009.gada 16.jūnija lēmumu atzina par prettiesisku pieteicējas 
iepirkuma komisijas lēmumu daļā par uzvarētāja noteikšanu iepirkumu 
priekšmeta daļā.

[2] Pieteicēja iesniedza administratīvajā tiesā pieteikumu par 
administratīvā akta atcelšanu.

[3] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2009.gada 31.augusta 
lēmumu pieteikumu atteikts pieņemt, pamatojoties uz Administratīvā 
procesa likuma 191.panta pirmās daļas 1.punktu. Tiesneses lēmums pamatots 
ar tālāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Pieteicēja ir valsts akciju sabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir 
Satiksmes ministrija. Pieteicēja ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja likuma 
“Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” izpratnē. 
Iepirkumu procedūrā pieteicēja ir pasūtītāja.

[3.2] Pasūtītāja darbības iepirkuma procedūrā regulē publisko tiesību 
normas. Pasūtītāja lēmums par konkursa rezultātiem ir administratīvais akts.

[3.3] Atbilstoši likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām” 77.panta otrajai daļai pasūtītāja darbību iepirkuma procedūras 
sakarā var pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojā, kas iepirkuma procesā ir 
par pasūtītāju funkcionāli augstāka iestāde. Pasūtītājs šajās attiecībās darbojas 
kā publisko tiesību subjekts un nav pielīdzināms privātpersonai. Līdz ar to 
pasūtītājs neatbilst Administratīvā procesa likuma 31.pantā noteiktajām 
pieteicēja pazīmēm: privātpersona vai publisko tiesību subjekts, kas atrodas 
vienādos apstākļos ar privātpersonu.
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[3.4] Ņemot vērā minēto, pasūtītājam nav publisko subjektīvo tiesību 
vērsties ar pieteikumu administratīvajā tiesā par Iepirkumu uzraudzības 
biroja lēmumu. Līdz ar to pieteikumu atsakāms pieņemt, pamatojoties uz 
Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 1.punktu, jo lieta nav 
izskatāma administratīvā procesa kārtībā.

[4] Administratīvā apgabaltiesa ar 2010.gada 29.aprīļa lēmumu atcēla 
Administratīvās rajona tiesas tiesneses lēmumu un atteicās pieņemt pieteikumu, 
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 
8.punktu. Apgabaltiesa atzina par pareizu tiesneses lēmuma pamatojumu un 
tam pievienojās, taču atzina, ka pieteikumu atsakāms pieņemt uz Administratīvā 
procesa likuma 191.panta pirmās daļas 8.punkta pamata, jo pieteicējai nav 
tiesību iesniegt pieteikumu, nevis minētās panta daļas 1.punkta pamata.

[5] Pieteicēja iesniedza blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
lēmumu. Blakus sūdzība pamatota ar tālāk minētajiem argumentiem.

[5.1] Pieteicēja ir komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība, kas 
veic komercdarbību privāto tiesību jomā peļņas gūšanas nolūkā. Tādējādi 
pieteicēja atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā minētā 
subjekta pazīmēm – ir publiskas personas izveidota kapitālsabiedrība, kas 
dibināta komercdarbības veikšanai. Tādējādi pieteicēja ir privāto, nevis 
publisko tiesību juridiskā persona. 

[5.2] Pieteicējai nav deleģētas tiesības īstenot valsts pārvaldes uzdevumu 
vai pieņemt pārvaldes lēmumu, tostarp izdot administratīvos aktus. Līdz ar 
to pieteicēja nav iestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē. Attiecīgi 
pieteicēja atbilstoši Administratīvā procesa likuma 31.pantam ir tiesīga 
iesniegt pieteikumu tiesā.

[5.3] Minēto apgalvojumu nemaina arī apstāklis, ka atbilstoši likuma 
“Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 1.panta 
14.punktam pieteicēja ir uzskatāma par publiskas personas uzņēmumu, uz 
kuras iepirkumiem attiecas minētajā likumā noteiktā procedūra. Jebkurā 
gadījumā pieteicēja ir un paliek privāto tiesību juridiskā persona, kas peļņas 
nolūkā veic komercdarbību un netiek finansēta no valsts budžeta.

[5.4] Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumā norādīts, ka to var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā. Tādējādi Iepirkumu uzraudzības birojs lēmuma 
pārsūdzēšanas tiesības ir piešķīris arī pieteicējai.

[5.5] Turklāt pat, ja pieteicējas darbība konkrētajā gadījumā būtu 
attiecināma uz publisko tiesību jomu, pieteicēja tik un tā varētu iesniegt 
pieteikumu, jo pastāv Administratīvā procesa likuma 31.panta trešās daļas 
2.punktā paredzētais gadījums, kurā publisko tiesību juridiskā persona 
var būt pieteicējs, – tā ir administratīvā akta adresāts. Proti, pieteicēja ir 
Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma adresāts.



A-302

LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

[5.6] Senāts 2006.gada 23.maija lēmumā lietā Nr.SKA-306 atzinis, ka 
valsts pārvaldes iestāde nevar pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja 
lēmumu, jo tādā gadījumā valsts tiesātos pati ar sevi. Taču konkrētajā 
gadījumā ir atšķirīgi apstākļi, jo pieteicēja nav ne valsts pārvaldes iestāde, ne 
kā citādi valsts pārvaldē integrēts subjekts. Tā kā faktiskie apstākļi ir būtiski 
atšķirīgi, pieteicējai atzīstamas tiesības būt par pieteicēju.

Motīvu daļa
[6] Jautājums par to, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārsūdzēt 

administratīvajā tiesā Iepirkumu uzraudzības biroja komisijas lēmumu par 
iepirkuma procedūras pārkāpumiem, atbildams noraidoši.

[7] Likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām” 79.panta devītā daļa noteic, ka Iepirkumu uzraudzības biroja 
komisijas, kas skata iesniegumus par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, 
lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt tiesā. Jēdziens “dalībnieki” paskaidrots likumā 
iepriekš – 78.panta ceturtās daļas pirmajā teikumā. Norma paredz, ka komisija 
uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdi iesnieguma iesniedzēju, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju un pretendentus vai kandidātus (turpmāk – dalībnieki), 
kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. 

[8] Vienkopus apzīmējot iesnieguma iesniedzēju, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju un pretendentus vai kandidātus kā dalībniekus, 
likumdevējs radījis situāciju, ka likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakal-
pojumu sniedzēju vajadzībām” 79.panta devītās daļas teksts pieļauj ne 
tikai pretendentam, bet arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegt 
pieteikumu par Iepirkumu uzraudzības biroja komisijas lēmumu.

[9] Taču Senāts konstatē, ka jēdziens “dalībnieki” normā lietots 
visaptverošā nozīmē, lai nebūtu atkārtoti jāuzskaita personu loks tieši pie 
sūdzības izskatīšanas procedūras biroja komisijā (sk. likuma “Par iepirkumu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 78.panta ceturtās daļas 
2.teikumu, 79.panta sesto daļu, septīto daļu, Publisko iepirkumu likuma 
84.panta ceturtās daļas 2.teikumu, piekto daļu, sesto daļu). Lietojot tādā pat 
plašā nozīmē šo jēdzienu arī normā, kas noteic biroja komisijas lēmumu 
pārsūdzību tiesā, rodas kolīzija ar tiesību sistēmu, ciktāl pārsūdzības tiesības 
piešķirtu pasūtītājam.

[10] Senāts iepriekš ir atzinis, ka pasūtītājs, kurš darbojas saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likumu, nav tiesīgs pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības 
biroja lēmumu (sk. Senāta 2006.gada 23.maija lēmumu lietā Nr.SKA-306). 
Sākotnēji šī tēze tika izteikta attiecībā uz tiešās pārvaldes iestādi, kura 
darbojās kā pasūtītājs un vēlējās pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja 
lēmumu par pašas organizēto iepirkumu. Senāts atzina, ka Latvijas Republika 
nevar tiesāties pati ar sevi, tāpēc viena tiešās pārvaldes iestāde nevar tiesāties 
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ar citu tiešās pārvaldes iestādi (Iepirkumu uzraudzības biroju). Vēlāk Senāts 
atzina, ka arī pastarpinātās pārvaldes – pašvaldības – iestāde nevar pārsūdzēt 
Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu (sk. Senāta 2008.gada 13.jūnija lēmumu 
lietā Nr.SKA-446/2008). Atbilstoši administratīvo tiesību doktrīnai, atvasināta 
publisko tiesību juridiskā persona (piemēram, pašvaldība) var tiesāties ar valsti 
kā sākotnējo publisko tiesību juridisko personu tikai gadījumā, ja starp šīm 
publiskajām personām pastāv interešu atšķirība, kas attaisno tiesāšanos. Šāda 
interešu atšķirība pastāv gadījumā, ja atvasinātas publisko tiesību juridiskās 
personas formā organizētas pašpārvaldes substrāta (pašvaldības iedzīvotāju) 
partikulārās intereses ir pretnostatāmas visas sabiedrības kopējām interesēm. 
Publisko iepirkumu jomā Senāts nekonstatēja atšķirību starp pašvaldības un 
valsts interesēm, jo tām minētajā jomā ir kopēja interese – racionāli izmantot 
budžeta līdzekļus. Secīgi, Senāts atzina, ka arī pastarpinātās pārvaldes iestāde 
nav tiesīga pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu.

[11] Pēc Senāta judikatūras Publisko iepirkumu likums tika papildināts 
ar 80.panta trešo daļu, kurā norādīts, ka Iepirkumu uzraudzības birojs 
ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu par iepirkuma 
procedūras pārkāpumiem izskatīšanu. Lai arī birojs ir iekļauts valsts pārvaldē 
un atrodas Finanšu ministrijas padotībā, Publisko iepirkumu likuma 
80.panta trešā daļa nodrošina biroja neatkarību no augstāku valsts pārvaldes 
iestāžu norādījumiem un rīkojumiem iesniegumu izskatīšanā par iepirkuma 
procedūras pārkāpumiem. 

Vienlaikus Publisko iepirkumu likumā saglabājusies norma, kas identiska 
ir bijusi arī likumā “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām” – sūdzību izskatīšanas komisijas sēdes dalībnieki komisijas 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Šobrīd tāda ir iekļauta Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkuma likumā. 

Tas norāda, ka likumdevējs nav piešķīris īpašu vērību tam, ka ar jēdzienu 
“dalībnieki” likumdevējs vēlētos aptvert arī pasūtītāju, jo citādi veidotos tieša 
pretruna ar jaunāku likuma normu.

[12] Pieteicēja norāda, ka tā ir privāto tiesību juridiskā persona – 
komersants – un nav iestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē. Senāts 
piekrīt, ka pieteicēja ir privāto tiesību juridiskā persona un nav iestāde. 
Taču pieteicēja kā pasūtītāja ar likumu ir funkcionāli pakļauta Iepirkumu 
uzraudzības birojam publisko iepirkumu uzraudzības jomā. Īpašās 
pakļautības attiecības tikai valsts līgumu piešķiršanas jomā noteiktas, lai 
būtiski palielinātos caurskatāmības un nediskriminēšanas garantijas publisko 
institūciju, publisko institūciju uzņēmumu un tādu privāto tiesību juridisko 
personu darbībā, kuras sniedz sabiedrisku pakalpojumu, pamatojoties uz 
īpašām vai izņēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz tādu 
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normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobežo darbību 
veikšanu iepriekš minētajās jomās, dodot tikai vienam subjektam vai dažiem 
subjektiem tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami 
ietekmē citu subjektu iespējas darboties šajās jomās. Pieteicēja, sniedzot 
sabiedrisko pakalpojumu, darbojas sabiedrības interesēs, tādēļ nav iespējams, 
ka šāda subjekta intereses iepirkumu jomā varētu konfliktēt ar Iepirkumu 
uzraudzības biroja kā funkcionāli augstākas iestādes interesēm. Pieteicēju 
nevar pilnībā salīdzināt ar komersantu, kas rīkojas vienīgi savās komerciālās 
interesēs. Pieteicējas īpašais stāvoklis (tiesību apjoms) atšķir to no citiem 
komersantiem.

[13] Pieteicējai netiek pārkāptas tiesības uz tiesas aizsardzību. Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi tiesības uz tiesas aizsardzību arī atsevišķām 
publisko tiesību juridiskām personām (sk. 1994.gada 9.decembra sprieduma 
lietā Les Saints Monastères pret Grieķiju (pieteikuma Nr. 13092/87; 13984/88) 
49.punktu), bet ar nosacījumu, ka šīs personas nepilda publiskās varas 
funkcijas. Taču izskatāmajā lietā pieteicēja pilda šīs īpašās publiskās funkcijas, 
organizējot valsts galvenās lidostas darbību. Tāpat tiesību liegšana sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem vērsties tiesā pret Iepirkumu uzraudzības biroja 
sūdzību izskatīšanas komisijas lēmumiem nav pretrunā ar Padomes 
1989.gada 21.decembra direktīvas Nr.89/665/EEK par to normatīvo un 
administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas [pārsūdzības] 
procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts 
vajadzībām [piegādes un būvdarbu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanas jomā], 2.panta 8.punktu, jo šādu tiesību piešķiršana ir 
atkarīga no katras nacionālās dalībvalsts pieņemtā tiesiskā regulējuma.

Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 29.aprīļa 

lēmumu, bet valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” blakus 
sūdzību noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Pašvaldības lēmumu par atļauju 
apbūvēt iznomāto zemi tiesiskā daba

1. Pašvaldība var būt zemes īpašnieks, kas iznomā tai piederošu zemi citai 
personai, un kā zemes īpašnieks var ļaut vai neļaut iznomāto zemi apbūvēt. 
Zemes īpašnieka lēmums par to, vai iznomāto zemi atļaut apbūvēt, ir gribas 
izteikums privāto tiesību jomā (Būvniecības likuma 3.panta pirmā daļa). 
2. Lai noteiktu, vai lieta ir izskatāma administratīvā procesa kārtībā, ir 
jānoskaidro, vai pašvaldība būvniecības ieceri (vai jebkādu iesniegumu tās 
sakarā) vērtējusi kā zemes īpašnieks privāto tiesību jomā vai kā būvniecības 
tiesiskumu kontrolējošais subjekts publisko tiesību jomā (Būvniecības likuma 
3.panta pirmā daļa).

Rīgā 2011.gada 6.janvārī  Lieta Nr.A42494808
SKA–32/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   R.Vīduša,
senators      J.Neimanis,
senators      N.Salenieks,
piedaloties pieteicējas SIA “KVADRO R” pārstāvim N.D. un 
atbildētājas Ozolnieku novada pašvaldības pusē pieaicinātās iestādes 

Ozolnieku novada domes pārstāvei Genovevai Celmai,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SIA “KVADRO R” pieteikumu par Ozolnieku novada 
domes 2007.gada 8.novembra lēmuma atzīšanu par prettiesisku un 
labvēlīga administratīvā akta izdošanu, sakarā ar SIA “KVADRO R” 
kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 30.aprīļa 
spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja SIA “KVADRO R” vērsās Ozolnieku novada domē 

ar iesniegumu par kvadraciklu trases operatora ēkas tehniskā projekta 
saskaņošanu.

Ozolnieku novada dome 2007.gada 8.novembrī pieņēma lēmumu 
nesaskaņot kvadraciklu trases operatora ēkas 2007.gada tehnisko projektu kā 
neatbilstošu 2007.gada 9.janvāra nomas līguma starp pieteicēju un Ozolnieku 
novada domi nosacījumiem.
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[2] Pieteicēja vērsās tiesā par minētā Ozolnieku novada domes lēmuma 
atzīšanu par prettiesisku un labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

[3] Administratīvā rajona tiesa pieteikumu noraidīja, spriedumā atzīstot, 
ka pieteicējas iecerētā būvniecība neatbilst Būvniecības likuma 11.pantam, 
kvadraciklu trases operatora ēkas tehniskais projekts neatbilst plānošanas un 
arhitektūras uzdevumam, kā arī virknei prasību, kas ir noteiktas Ministru 
kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
(turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi). Tāpat pašvaldība kā zemesgabala, uz 
kura iecerēta būvniecība, īpašniece nav devusi piekrišanu būvniecībai. No 
pieteicējas un pašvaldības noslēgtā nomas līguma redzams, ka pašvaldība 
nav vēlējusies atļaut tādu būvniecību, kas neatbilst līgumam, tas ir, ēkas, 
kas nav sporta ēkas, būvniecību. Tāpēc noraidāms prasījums par labvēlīga 
administratīvā akta izdošanu.

[4] Izskatījusi lietu sakarā ar pieteicējas apelācijas sūdzību, Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2010.gada 30.aprīļa spriedumu pieteikumu noraidīja. 
Spriedumā tiesa pievienojās rajona tiesas sprieduma motivācijai un papildus 
atzina tālāk minēto.

Pretēji pieteicējas uzskatam, nav pārkāpts tiesiskās paļāvības princips. 
Pieteicēja norāda, ka, saņemot trases būvniecības saskaņojumu ar tajā 

paredzētu ēkas perspektīvu būvniecību, saņemot plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu, saņemot būvvaldes saskaņojumu ēkas būvniecības projektam, 
pieteicējai bija pamats paļauties, ka publisko tiesību jomā ēkas būvniecības 
tehniskais projekts tiks saskaņots.

Lietā nav strīda, ka 2006.gada 9.oktobrī izstrādātais trases tehniskais 
projekts, ietverot tajā iezīmēto perspektīvo būvniecību operatora telpai, 
saskaņots 2006.gada 12.oktobrī. Tomēr minētais projekts nav saistāms ar 
2007.gadā izstrādāto operatora ēkas tehnisko projektu. 2007.gada tehniskajā 
projektā kvadraciklu trases operatora ēka neatbilst kvadraciklu trases 
darbības nodrošināšanai, bet faktiski ir dzīvojamā māja.

Lietā nav konstatējami iestādes izteikumi, uz kuriem pieteicēja varēja 
paļauties. Turklāt jebkura būvniecība ir saskaņojama ar zemes īpašnieku, kas 
šajā gadījumā ir pašvaldība, bet pieteicēja šādu saskaņojumu nav saņēmusi.

[5] Par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicēja ir iesniegusi 
kasācijas sūdzību, kurā lūdz spriedumu atcelt un nosūtīt lietu jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesai. Kasācijas sūdzībā norādīti tālāk 
minētie argumenti.

[5.1] Pieteikums ietver divus, nevis vienu prasījumu, kā uzskatījusi tiesa.
[5.2] Tiesa nav vērtējusi pārsūdzēto lēmumu, bet gan pieteicējas un 

Ozolnieku novada domes civiltiesiskās attiecības, kas nav administratīvās 
tiesas kompetencē. Proti, būves neatbilstība iepriekš privāto tiesību jomā 
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saskaņotajam projektam nav risināma administratīvā procesa kārtībā. Tāpēc 
tiesa pārkāpusi Administratīvā procesa likuma 246.pantu. Nav arī skaidrs, 
kādēļ tiesa iecerēto būvi uzskata par dzīvojamo māju, nevis sporta būvi.

[6] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību saskaņā ar 
tajā minētajiem argumentiem. Papildus norādīja, ka pārsūdzētais Ozolnieku 
novada domes lēmums ir administratīvais akts, jo, pirmkārt, tas izriet no 
norādītās pārsūdzības kārtības, otrkārt, pieteicēja vērsās domē, lūdzot 
saskaņot tehnisko projektu gan publisko, gan privāto tiesību jomā.

Atbildētājas pārstāve kasācijas sūdzību neatzina.

Motīvu daļa
[7] Administratīvā apgabaltiesa spriedumā ir vērtējusi Ozolnieku 

novada domes 2007.gada 8.novembra lēmumu pēc būtības, atzīstot, ka ar to 
pamatoti atteikts saskaņot pieteicējas iesniegto tehnisko projektu – gan tādēļ, 
ka būvniecībai nav zemes īpašnieka saskaņojuma (piekrišanas), gan tādēļ, ka 
tā neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumam (sk. Administratīvās rajona 
tiesas sprieduma 13.7. un 14.punktu, kam pievienojusies arī apgabaltiesa).

Senāts uzskata par nepieciešamu vērtēt, vai lietā ir pareizi noteikta tiesību 
joma, kurā pieņemts pārsūdzētais atbildētājas lēmums.

[8] Kā izriet no Būvniecības likuma 3.panta pirmās daļas un 11.panta 
pirmās daļas, persona, kura nav zemesgabala īpašnieks, var uz zemes veikt 
būvniecību tikai tad, ja zemes īpašnieks ir tam piekritis, noslēdzot līgumu. 
Atbilstoši minētajam Vispārīgo būvnoteikumu 31.punkts paredz, ka 
būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs 
vai to pilnvarota persona. 

Tātad, lai persona vispār varētu ierosināt būvniecības procesu ar mērķi 
uzbūvēt būvi uz tai nepiederošas zemes, tai ir jāuzrāda dokuments, kas 
pierāda vienošanos par būvniecības pieļaujamību, – līgums, vienošanās 
rezultātā izsniegta atļauja, saskaņojums.

[9] Arī pašvaldība var būt zemes īpašnieks, kas iznomā tai piederošu 
zemi citai personai, un kā zemes īpašnieks var ļaut vai neļaut iznomāto 
zemi apbūvēt. Zemes īpašnieka lēmums par to, vai iznomāto zemi atļaut 
apbūvēt, ir gribas izteikums privāto tiesību jomā. Šāds pašvaldības lēmums 
administratīvā procesa ietvaros (būvvaldē vai administratīvajā tiesā) ir 
jānoskaidro kā fakts – ir vai nav dota zemes īpašnieka piekrišana būvniecībai. 
Ja tādas piekrišanas nav, atkrīt jebkāda tālāka iecerētās būvniecības tiesiskuma 
vērtēšana publisko tiesību jomā. 

Lai noteiktu, vai lieta ir izskatāma administratīvā procesa kārtībā, ir 
jānoskaidro, vai pašvaldība būvniecības ieceri (vai jebkādu iesniegumu tās 
sakarā) vērtējusi kā zemes īpašnieks privāto tiesību jomā vai kā būvniecības 
tiesiskumu kontrolējošais subjekts publisko tiesību jomā.
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[10] Kā izriet no apgabaltiesas spriedumā konstatētajiem apstākļiem, 
pieteicēja nomā zemi no Ozolnieku novada pašvaldības. 2006.gadā 
pieteicēja atbilstoši nomas līgumam izstrādājusi kvadraciklu trases tehnisko 
projektu, ko būvvalde saskaņojusi. 2007.gadā pieteicēja izstrādāja atsevišķu 
tehnisko projektu kvadraciklu trases operatora ēkai, ko, pēc pieteicējas 
paskaidrojumiem, arī iesniedza būvvaldē saskaņošanai. Lēmumu attiecībā 
uz projektu pieņēmusi dome, norādot, ka projektu nesaskaņo kā neatbilstošu 
nomas līguma nosacījumiem.

No minētā un no pieteicējas pārstāvja paskaidrojumiem tiesas sēdē 
Senāts secina, ka pieteicēja uzskatīja, ka operatora ēkas tehniskais projekts 
turpina iepriekš jau vispārīgi saskaņoto kvadraciklu trases būvniecības 
projektu, tātad sagaidīja būvvaldes lēmumu par būvprojekta akceptu atbilstoši 
būvvaldes kompetencei, tāpat kā akcepts bija dots pirmajam projektam. Taču 
no tā, ka lēmums par projekta saskaņošanu tika pieņemts domē (acīmredzot, 
būvvaldei bija nepieciešams pārliecināties, vai pašvaldība kā zemes īpašnieks 
piekrīt būvniecībai), kā arī no atteikuma pamatojuma Senāts secina, ka dome 
jautājumu lēmusi kā zemes īpašnieks – liegusi konkrētās ēkas būvniecību, jo 
tā neatbilst nomas līgumam.

Šis lēmums ir pieņemts privāto tiesību jomā, ar šo lēmumu nav skarti 
publisko tiesību jautājumi, kuru izvērtēšana ir būvvaldes kompetencē. 
Administratīvā procesa kārtībā nav jāpārbauda nedz iemesli tam, kādēļ 
piekrišana (saskaņojums) nav dots, nedz tas, vai tāda piekrišana bija jādod. 
Tādi strīdi risināmi kā jebkuri citi strīdi privāto tiesību jomā, tostarp ar 
iespēju vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā civilprocesuālā kārtībā.

[11] Vispārīgā gadījumā pašvaldībai būtu gan jāinformē pieteicējs par 
savu kā zemes īpašnieka atteikšanos saskaņot būvniecību, gan arī jāpieņem 
administratīvais akts, kurā būvvalde kā būvniecību kontrolējošā iestāde 
norādītu pamatojumu atteikumam pieņemt būvniecību akceptējošu lēmumu. 
Tā kā bez zemes īpašnieka atļaujas būvniecība nav pieļaujama, tas šādā 
gadījumā ir pietiekams pamats atteikumam, ņemot vērā Būvniecības likuma 
3.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo daļu.

[12] Pieteicēja formāli ir pārsūdzējusi Ozolnieku novada domes privāto 
tiesību jomā pieņemto lēmumu par atteikšanos saskaņot būvniecību un arī 
pieteikumu pamato ar apstākļiem, kuru dēļ tāda piekrišana būtu jādod. Tai 
pašā laikā pieteikums ir iesniegts par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, 
tātad par būvprojekta akceptu. Pat ja īpašs būvvaldes lēmums publisko 
tiesību jomā par to pirms vēršanās tiesā nebija izdots, pieteicējai bija tiesības 
tādu sagaidīt. Gadījumā, ja iestāde nav atbildējusi uz personas iesniegumu, 
personai ir tiesības vērsties tiesā un prasīt labvēlīga administratīvā akta 
izdošanu (Administratīvā procesa likuma 188.panta piektā daļa).
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Apgabaltiesa, izvērtējot pieteikuma pamatojumu, lietu ir izskatījusi 
atbilstoši tam, kā būtu jāvērtē pašvaldības būvvaldes publisko tiesību jomā 
sniegts atteikums akceptēt projektu, kā arī pamatoti vērtējusi, vai pieteicējam 
ir tiesības saņemt būvprojekta akceptu. Proti, ir vērtēts, ir vai nav privāto 
tiesību jomā dots zemes īpašnieka saskaņojums būvniecībai, un, konstatējot 
tāda neesību, nospriests, ka nav pamata akceptēt būvprojektu. Tātad lieta ir 
izskatīta atbilstoši pieteikuma priekšmetam par labvēlīga administratīvā akta 
izdošanu.

[13] Pārbaudot kasācijas sūdzībā ietvertos iebildumus pret apgabaltiesas 
spriedumu, Senāts neatrod spriedumā trūkumus, kuru dēļ tas būtu 
atceļams.

[14] Pieteicējs pārmet apgabaltiesai, ka tā iedziļinājusies privāto tiesību 
jomā. Šis iebildums nav pamatots. Kā jau iepriekš norādīts, būvniecība nav 
pieļaujama, ja tai nepiekrīt zemes īpašnieks. Lai pārbaudītu būvniecības 
pieļaujamību, apgabaltiesai bija jāpārbauda, vai pašvaldība – līgumā vai 
atsevišķi izteiktā piekrišanā, saskaņojumā – ir pieļāvusi tieši konkrētās ēkas 
būvniecību. Apgabaltiesa ir pārbaudījusi līguma noteikumus un konstatējusi, 
ka līgumā ir tieši atrunāts, ka jebkura būvniecības iecere, kā arī būvniecības un 
(vai) labiekārtošanas projekts nomas objektā ir jāsaskaņo ar iznomātāju (sk. 
Administratīvās rajona tiesas sprieduma 13.2.punktu). Tāpat tiesa vērtējusi arī 
to, ka dome ar 2007.gada 8.novembra lēmumu tiešā tekstā ir šādu piekrišanu 
liegusi. Rezultātā tiesa atzinusi, ka pašvaldības kā zemes īpašnieces griba ir 
nepieļaut būvniecību.

[15] Pārbaudot pieteicējas iebildumu par to, ka akcepts ēkai dots jau 
ar agrākiem pašvaldības lēmumiem, Senāts neatrod kļūdas apgabaltiesas 
vērtējumā šajā jautājumā. Pārbaudot faktiskos apstākļus, apgabaltiesa 
konstatēja, ka otrajā, neakceptētajā, projektā ietvertā operatora ēka neatbilst 
kvadraciklu trases operatora ēkas funkcijai, bet faktiski ir dzīvojamā māja. Lai 
arī tas nav detalizēti analizēts spriedumā, Senātam nav šaubu, ka secinājums 
izdarīts, iepazīstoties ar lietā esošo tehnisko projektu un novērtējot iecerēto 
būvapjomu un telpu funkciju atbilstību operatora ēkas funkcijai konkrētajos 
apstākļos. Turklāt apgabaltiesa ir pievienojusies Administratīvās rajona 
tiesas spriedumā ietvertajai motivācijai, savukārt Administratīvās rajona 
tiesas sprieduma 13.4.punktā ir norādīti apstākļi, kuru dēļ būvvaldes izdotais 
plānošanas un arhitektūras uzdevums operatora ēkas būvniecībai nav 
uzskatāms par saskaņojumu. Proti, pirms minētā dokumenta izsniegšanas 
pašvaldība nav bijusi precīzi informēta par sagaidāmo ēkas projektu – ka 
operatora ēka sevī ietvers fundamentālu būvi (guļbūve uz betona pamatiem, 
ēka ar divām atpūtas telpām, pirts ar baseinu, katlu telpu, bloķēto garāžu), 
kas funkcionāli pielīdzināma dzīvojamai mājai.
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Senāts norāda, ka būvvaldes uzdevums ir nodrošināt, lai būvniecība ir 
tiesiska. Ja būvniecības ieceres precizēšanas gaitā būvvaldei rodas bažas vai 
pārliecība, ka būve neatbilst sākotnēji dotajam saskaņojumam, tai ir ne tikai 
tiesības, bet arī pienākums pārliecināties, vai zemes īpašnieka saskaņojums 
ir pareizi izprasts, vai arī netiek apzināti virzīta būvniecības iecere, kam 
zemes īpašnieks nekad nav piekritis. Būvniecības ierosinātāja iebildumi par 
to, ka vēlāks zemes īpašnieka gribas izteikums, iespējams, ir pretrunā agrāk 
dotam, savukārt ir privāto tiesību jautājums un var būt pamats, piemēram, 
prasījumam par līguma izpildi vai zaudējumu atlīdzinājumu. 

[16] Ņemot vērā minēto, apgabaltiesas sprieduma atcelšanai nav 
pamata.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348.panta 1.punktu un 

351.pantu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departaments

n o s p r i e d a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 30.aprīļa 

spriedumu, bet SIA “KVADRO R” kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Tirgus dalībnieka tiesības pārsūdzēt citu tirgus dalībnieku 
apvienošanās atļauju

Lai personai būtu subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem 
dotu apvienošanās atļauju, apvienošanās ir jāskar šo personu tieši un 
individuāli (Konkurences likuma 16.panta ceturtā daļa, Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūra). 

Rīgā 2011.gada 8.februārī  Lieta Nr.A42448407
SKA–146/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   J.Neimanis,
senatore      V.Krūmiņa,
senatore      I.Skultāne,
piedaloties pieteicējas AS “Ventbunkers” pārstāvim O.J.,
atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes – Konkurences 

padomes – pārstāvim Mārim Spičkam,
trešās personas AS “Ventspils nafta” un SIA ““Ventspils nafta” termināls” 

pārstāvim Z.Ū.,
trešās personas Euromin Holdings Ltd. pārstāvei I.G-K.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja AS “Ventbunkers” blakus sūdzību par 

Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 8.oktobra lēmumu, ar kuru atstāts 
negrozīts lēmums par tiesvedības izbeigšanu.

Aprakstošā daļa
[1] Konkurences padome ar 2007.gada 21.februāra lēmumu Nr.10 atļāva 

apvienoties AS “Ventspils nafta” un Euromin Holdings Ltd., iegūstot kopīgu 
izšķirošu ietekmi SIA ““Ventspils nafta” termināls”. 

[2] Pieteicēja AS “Ventbunkers” iesniedza pieteikumu administratīvajā 
tie sā, kurā lūdza atcelt Konkurences padomes 2007.gada 21.februāra lēmumu. 

[3] Ar Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 7.maija lēmumu 
izbeigta tiesvedība lietā, jo atzīts, ka Konkurences padomes 2007.gada 
21.februāra lēmums neskar pieteicējas subjektīvās tiesības. Šāds lēmums ar 
Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 8.oktobra lēmumu atstāts negrozīts. 
Tiesas lēmums pamatots ar tālāk norādītajiem argumentiem.

[3.1] Pieteicēja nav bijusi administratīvās lietas dalībnieks administra-
tīvajā procesā iestādē, kura rezultātā ticis pieņemts lēmums; lēmums 
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nenoteica pieteicējai nekādus tiesiskus pienākumus un nepiešķīra tai 
nekādas tiesības.

[3.2] Konkurences likuma normas tieši neparedz pieteicējai tiesības 
pārsūdzēt lēmumu, ar kuru atļauta apvienošanās, kuras dalībnieks pieteicēja 
nav.

[3.3] Pieteicēja Konkurences likuma izpratnē nav SIA ““Ventspils nafta” 
termināls” konkurente, bet gan, ievērojot to, ka pieteicēja caur AS ,,Latvijas 
Naftas tranzīts” var īstenot izšķirošo ietekmi AS “Ventspils nafta”, uzskatāms, 
ka pieteicēja un AS “Ventspils nafta” minētā likuma izpratnē ir atzīstami 
par vienu tirgus dalībnieku. Turklāt otrs lielākais AS “Ventspils nafta” 
pamatkapitāla īpašnieks ir Euromin Holdings Ltd. ar 34,75 procentiem 
akciju. Ievērojot to, ka konkrētajā lietā pieteicēja un apvienošanās dalībnieki 
nav uzskatāmi par konkurentiem Konkurences likuma izpratnē, konkrētajā 
gadījumā nav pamata Konkurences likuma 16.panta trešās daļas piemērošanai 
attiecībā uz pieteicēju.

[3.4] Pieteicēja pārtrauca saņemt SIA ““Ventspils nafta” termināls” 
pakalpojumus civiltiesiska darījuma – līguma darbības izbeigšanās 
rezultātā, nevis AS “Ventspils nafta”, SIA ““Ventspils nafta” termināls” un 
Euromin Holdings Ltd. apvienošanās rezultātā. Tādējādi nav konstatējama 
cēloņsakarība starp to, ka pieteicējs nesaņem pa cauruļvadu transportētos 
naftas produktus, un apvienošanās faktu.

[4] Pieteicēja iesniegusi blakus sūdzību, norādot, ka pieteicējai ir 
subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu. Pieteicēja un AS “Ventspils nafta” nav 
viens tirgus dalībnieks, jo pieteicēja caur AS ,,Latvijas Naftas tranzīts” nevar 
ietekmēt AS “Ventspils nafta”, tostarp līguma noslēgšanu par dīzeļdegvielas 
transportēšanu.

Motīvu daļa
[5] Konkurences likuma 16.panta ceturtā daļa noteic, ka Konkurences 

padome dod atļauju apvienoties tirgus dalībniekiem, ja paziņotā tirgus 
dalībnieku apvienošanās nerada vai nenostiprina dominējošo stāvokli 
vai nevar būtiski samazināt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū. No 
Konkurences likuma 16.panta ceturtās daļas izriet subjektīvās publiskās 
tiesības tirgus dalībniekiem, kuri nolēmuši apvienoties, prasīt apvienošanās 
atļaujas izsniegšanu. Vienlaikus no Konkurences likuma 16.panta ceturtās 
daļas izriet arī subjektīvās publiskās tiesības pārējiem tirgus dalībniekiem 
prasīt apvienošanās atļaujas pārbaudi tiesā. 

[6] Kā atzīts Eiropas Savienības tiesas judikatūrā, lai personai būtu 
subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus dalībniekiem dotu apvienošanās 
atļauju, apvienošanās ir jāskar šo personu tieši un individuāli. Turklāt 
svarīgi, vai lēmums skar personu individuāli. Ja lēmums neskar personu 
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individuāli, tad zūd nepieciešamība noskaidrot, vai tas personu skar tieši. 
Citas personas, kas nav lēmuma adresātes, ir individuāli un tieši skartas tad, 
ja lēmums tās skar personisko iezīmju vai īpašu apstākļu dēļ, kas tās izceļ no 
pārējo personu loka, un tās līdz ar to līdzīgā veidā tiek individualizētas tāpat 
kā adresāti (sk. Eiropas Savienības Tiesas 1963.gada 15.jūlija spriedumu lietā 
Nr.25/62 Plaumann, 2002.gada 25.jūlija sprieduma lietā Nr.C-50/00 P Unión 
de Pequeños Agricultores 36.punktu). Turklāt norādīts, ka vienkārša līdzdalība 
apvienošanās izmeklēšanas procesā nav uzskatāma par pietiekamu. Būtībā 
pat nav izšķiroši, vai persona ir bijusi vai nav bijusi pieaicināta apvienošanās 
izmeklēšanas procesā iestādē, jo tas pats par sevi vēl neprezumē tai individuālu 
tiesību aizskārumu. Vienlaikus aktīva līdzdalība administratīvajā procesā ir 
faktors, kas judikatūrā regulāri tiek ņemts vērā konkurences jautājumos, 
lai kopā ar citiem īpašiem apstākļiem pamatotu prasības pieļaujamību (sk. 
Eiropas Savienības Tiesas 1986.gada 28.janvāra sprieduma lietā Nr.169/84 
Cofaz 24. un 25.punktu, 1994.gada 19.maija sprieduma lietā Air France, 
44.punktu, 1998.gada 31.marta spriedumu apvienotajās lietās Nr.C–68/94 
un C–30/95 Kali & Salz 54.punktu).

[7] Izskatāmajā lietā Senāts konstatē, ka pieteicēja savu individuālo 
aizskārumu ar apvienošanās atļauju saskata tajā, ka ar apvienošanos tiekot 
nostiprināts SIA ““Ventspils nafta” termināls” dominējošais stāvoklis pa 
cauruļvadiem transportētas naftas pārkraušanas pakalpojumu tirgū. Šāds 
stāvoklis ir novedis pie tā, ka minētā sabiedrība ir atteikusies turpināt 
darījuma attiecības ar pieteicēju par dīzeļdegvielas pieņemšanu un tālāku 
transportēšanu pieteicējai. Vienlaikus pieteicējai pieder AS “Latvijas Naftas 
tranzīts” kontrolpakete, bet AS “Latvijas Naftas tranzīts” pieder 44,87 
procenti no AS “Ventspils nafta” pamatkapitāla. Otram AS “Ventspils nafta” 
akcionāram Euromin Holdings Ltd. pieder 34,75 procenti pamatkapitāla.

Senāts nekonstatē, ka Euromin Holdings Ltd. kļūšana par SIA ““Vents-
pils nafta” termināls” būtu ietekmējusi kādu konkrētu tirgu. Tāpat šāda 
apvienošanās nav ietekmējusi pieteicējas līguma attiecības ar SIA ““Ventspils 
nafta” termināls”, jo tās ir beigušās, tāpēc ka ir beidzies termiņš. Līdz ar to 
pieteicējai nav individuāla un tieša aizskāruma ar apvienošanās atļauju. 

[8] Tā kā pieteicējai pieder ievērojams AS “Ventspils nafta” akciju 
skaits, bet pārējiem akcionāriem pieder mazāks akciju skaits, tas savukārt 
ietekmē pieteicējas iespēju noteikt AS “Ventspils nafta” darbību. Protams, 
pieteicējas akciju skaits nedod absolūtu kontroli pār AS “Ventspils nafta”, 
tomēr faktiski akciju daudzums rada pietiekošu ietekmi tajā. Līdz ar to var 
piekrist apgabaltiesas secinājumam, ka faktiski pieteicēja un apvienošanās 
dalībnieki nav uzskatāmi par konkurentiem Konkurences likuma 
izpratnē.
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Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 8.oktobra 

lēmumu, bet AS “Ventbunkers” blakus sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Personas tiesības uz informāciju par valsts komercdarbību; 
personas tiesības saņemt atbildi pēc būtības 
par valsts komercdarbību 

1. Komercdarbība ir viena no formām, kādā valsts var darboties. Apstāklis, 
ka valsts savai darbībai ir izvēlējusies komercdarbības formu, “neaizved” šo 
darbības jomu no sabiedrības interešu loka. Nav pamata savstarpēji nošķirt 
sabiedrības interesi par valsts darbību valsts pārvaldes uzdevumu veikšanā 
no sabiedrības intereses par valsts darbību privāto tiesību jomā. Tās abas ir 
vienlīdz leģitīmas, un interese par valsts darbību privāto tiesību jomā ir vērsta 
uz to pašu mērķu sasniegšanu kā interese par valsts pārvaldes funkciju veikšanu 
(Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.pants). 
2. Iesniegumu likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts 
pārvaldē. Ņemot vērā gan tiesību saņemt atbildi pēc būtības jēgu un ar 
to sasniedzamos mērķus, gan arī apstākli, ka komercdarbība ir viena no 
iespējamām valsts darbības formām, tas nozīmē, ka sabiedrības līdzdalība 
valsts pārvaldē neaprobežojas tikai ar valsts pārvaldes funkciju veikšanu, 
bet aptver arī citas darbības, kuras veic valsts pārvalde (Iesniegumu likuma 
1.pants).
3. Informācijas atklātības likuma mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrībai būtu 
pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās 
kompetencei ir pienākums radīt. Ja komercdarbībā ir iesaistījusies valsts, tad 
Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa ir interpretējama tādējādi, 
ka informācija ir prasāma tieši valstij, nevis kapitālsabiedrībai (Informācijas 
atklātības likuma 2.panta pirmā daļa).
4. Saskaņā ar Iesniegumu likuma 10.panta otro daļu apstrīdama un pārsūdzama 
kā iestādes faktiskā rīcība ir neatbildēšana uz iesniegumu. Šī norma ietver 
arī gadījumus, kad persona iebilst saņemtās atbildes saturam tādā ziņā, ka 
uzskata, ka iestāde nav sniegusi atbildi uz uzdoto jautājumu, tādējādi, ja 
iestāde nav sniegusi atbildi pēc būtības, tad Iesniegumu likuma 10.panta otrās 
daļas izpratnē uzskatāms, ka iestāde nav atbildējusi uz iesniegumu (Iesniegumu 
likuma 10.panta otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 12.janvārī  Lieta Nr. A7041510
SKA-221/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
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senatore      D.Mita,
senatore      V.Krūmiņa,
senatore      I.Skultāne
rakstveida procesā izskatīja biedrības “Tautas balss” blakus sūdzību par 

Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2010.gada 1.oktobra lēmumu, ar kuru 
atteikts pieņemt pieteikumu par Satiksmes ministrijas rīcības, nesniedzot 
atbildi uz iesniegumu pēc būtības, prettiesiskumu un pienākuma uzlikšanu 
sniegt atbildi pēc būtības. 

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja biedrība “Tautas balss” 2010.gada 25.augustā vērsās 

Ekonomikas ministrijā ar iesniegumu. Iesniegums pārsūtīts Satiksmes 
ministrijai atbildes sniegšanai. Iesniegumā lūgts sniegt atbildes uz šādiem 
jautājumiem:

1. par kādu summu pārdots zīmols “airBaltic” un ar to saistītās piecas 
preču zīmes;

2. ņemot vērā, ka atbilstoši pārdošanas līgumam norēķini par zīmola un 
preču zīmju iegādi jāveic līdz 2010.gada 31.decembrim, maksājot vairākās 
daļās pēc grafika, cik SIA “Baltijas aviācijas sistēmas” par zīmolu un minētajām 
preču zīmēm samaksāja “airBaltic” līdz 2010.gada 1.augustam;

3. “airBaltic” bija jāmaksā SIA “Baltijas aviācijas sistēmas” zīmola un 
preču zīmju izmatošanas maksa. Cik “airBaltic” par zīmola un preču zīmju 
izmantošanu ir samaksājis SIA “Baltijas aviācijas sistēmas” laika periodā no 
to pārdošanas brīža līdz 2010.gada 1.augustam;

4. vai ir notikusi pārdotā zīmola un preču zīmju nodošana atpakaļ 
“airBaltic”;

5. kādas ir bijušas “airBaltic” izmaksas saistībā ar zīmola un minēto preču 
zīmju pārdošanu:

5.1. administratīvie izdevumi darījuma noslēgšanai;
5.2. juridiskie izdevumi darījuma noslēgšanai;
5.3. zīmola un preču zīmju novērtēšana;
5.4. maksa par zīmola un preču zīmju izmantošanu;
5.5. u.c.;
6. kādi ir izdevumi saistībā ar zīmola un minēto preču zīmju atdošanu/

pārdošanu atpakaļ “airBaltic”;
7. kāds ir tiesiskais regulējums attiecībā uz kārtību, kādā uzņēmums, 

kura 51 procents akciju pieder valstij, ir tiesīgs pārdot būtiskas uzņēmuma 
vērtības (šajā gadījumā – zīmolu un preču zīmes);

8. vai, pārdodot zīmolu un preču zīmes, bija jārīko izsole vai cita 
procedūra:

8.1. ja nebija jārīko, tad, pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem;
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8.2. ja bija jārīko, pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem;
9. vai tiks sauktas pie atbildības personas, kuras ir pieļāvušas un 

sekmējušas šo darījumu. Vai ir izvērtēta “airBaltic” padomes atbildība, 
pieņemot lēmumu par zīmolu pārdošanu.

[2] Satiksmes ministrija 2010.gada 3.septembrī sniedza atbildi uz 
pieteicējas iesniegumu, norādot, ka 1.–8.jautājumam ir saimniecisks raksturs 
un Satiksmes ministrijas kā akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” valsts 
kapitāla daļu turētājas kompetencē neietilpst operatīvu saimnieciskās darbības 
jautājumu risināšana. Risinot operatīvus saimnieciskās darbības jautājumus, 
akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” valdei savas kompetences 
ietvaros ir jārīkojas patstāvīgi. Uz 9.jautājumu Satiksmes ministrija atbildēja, 
ka drīzumā tiks iecelta akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” padome 
jaunā sastāvā, kurai ir uzdots izvērtēt, vai akciju sabiedrības “Air Baltic 
Corporation” amatpersonas “airBaltic” preču zīmes atsavināšanas gadījumā 
ir rīkojušās atbilstoši Komerclikuma 169.panta pirmajā daļā noteiktajam 
pienākumam rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

[3] 2010.gada 27.septembrī pieteicēja iesniedza pieteikumu 
Administratīvajā rajona tiesā par Satiksmes ministrijas rīcības, nesniedzot 
atbildi uz iesniegumu pēc būtības, atzīšanu par prettiesisku un pienākuma 
uzlikšanu sniegt atbildi pēc būtības.

[4] Administratīvās rajona tiesas tiesnese ar 2010.gada 1.oktobra 
lēmumu atteicās pieņemt pieteikumu sakarā ar to, kas lieta nav izskatāma 
administratīvā procesa kārtībā. Lēmums pamatots ar tālāk minētajiem 
argumentiem.

[4.1] Iesniegumu likuma 2.panta pirmā daļa noteic, ka likums nosaka 
kārtību, kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas īsteno 
valsts pārvaldes uzdevumus, izskata dokumentu, kurā ietverts iestādes 
kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, un atbild uz 
to, kā arī nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus.

No minētās tiesību normas izriet, ka iestāde vai privātpersona, kas 
īsteno valsts pārvaldes uzdevumus, izskata dokumentu un atbild uz to, ja tajā 
ietvertais lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums ir iestādes kompetencē, 
t.i., publisko tiesību jomā.

[4.2] Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 
“Satiksmes ministrijas nolikums” 26.1.apakšpunktu Satiksmes ministrija ir 
valsts kapitāla daļu turētāja privātā kapitālsabiedrībā “Air Baltic Corporation”, 
savukārt šo noteikumu II nodaļā noteiktas Satiksmes ministrijas funkcijas, 
uzdevumi un kompetence.

No minētā izriet, ka akciju sabiedrība “Air Baltic Corporation” nav 
Satiksmes ministrijas padotībā, ministrija ir vienīgi kapitāla daļu turētāja 
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uzņēmumā. Satiksmes ministrijas ietekme minētajā akciju sabiedrībā 
izpaužas kā līdzīpašnieces ietekme, t.i., privāto tiesību jomā. Tiesību normās 
nav atrodama noteikta Satiksmes ministrijas publiski tiesiska funkcija, 
uzdevums vai kompetence risināt operatīvus saimnieciskās darbības 
jautājumus privātajā kapitālsabiedrībā.

[4.3] Satiksmes ministrija savu atbildi sniegusi atbilstoši tiesību 
normām.

[4.4] Pieteicēja ir vērsusies Satiksmes ministrijā ar jautājumiem, kas 
ietilpst privāto tiesību sfērā, t.i., ar jautājumiem, kas nav minēti Iesniegumu 
likuma 2.panta pirmajā daļā. Līdz ar to Satiksmes ministrijas atbilde ir 
uzskatāma par sniegtu likumā noteiktajā kārtībā. No pieteikuma kopumā 
izriet, ka pieteicēja nav apmierināta ar sniegtās atbildes saturu, bet, tā kā 
administratīvā procesa kārtībā var tikt izvērtēta vienīgi neatbildēšana uz 
iesniegumu, atbildes nesniegšana likumā noteiktajā termiņā vai kārtībā, 
pieteikums ir jāatsaka pieņemt.

[5] Pieteicēja par Administratīvās rajona tiesas tiesneses lēmumu 
iesniedza blakus sūdzību. Blakus sūdzībā norādīti tālāk minētie apsvērumi.

[5.1] Tiesnese, izvērtējot sniegto atbildi pēc būtības, ir pārkāpusi 
Administratīvā procesa likuma 191.pantu. Konkrētie apstākļi bija vērtējami, 
izspriežot lietu pēc būtības.

[5.2] Lēmumā nepareizi norādīta pārsūdzības kārtība. Rajona tiesas 
tiesneses lēmums, kas pieņemts saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
191.panta pirmās daļas 1.punktu, bija pārsūdzams saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 317.panta pirmās daļas noteikumiem.

[5.3] Lēmumā nepareizi norādīts, ka administratīvā procesa kārtībā ir 
pārsūdzama tikai iesnieguma atstāšana bez virzības vai citāda atteikšanās 
atbildēt uz iesniegumu. Saskaņā ar Iesniegumu likuma 10.panta otro daļu 
iestādes atbildes nesniegšana likumā noteiktajā kārtībā ir apstrīdama un 
pārsūdzama kā faktiskā rīcība. Par likumā noteiktās kārtības neievērošanu 
iestādes atbildes sagatavošanā ir uzskatāma arī atbildes nesniegšana pēc 
būtības.

Motīvu daļa

I
[6] Nav pamatots pieteicējas arguments, ka tiesnese lēmumā norādījusi 

nepareizu lēmuma pārsūdzības kārtību. 
[7] Administratīvā procesa likuma 317.panta pirmajā daļā noteikts, ka 

blakus sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu adresē Administratīvajai 
apgabaltiesai, bet par apelācijas instances lēmumu – Senātam. Savukārt šā 
panta ceturtajā daļā paredzēts, ka, ja tiesas spriedumam likumā noteikta 
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īpaša pārsūdzības kārtība, kas atšķiras no šajā likumā noteiktās kārtības, tad 
blakus sūdzību par tiesas pieņemto procesuālo lēmumu adresē tai tiesai, kas 
izskatītu sūdzību par tiesas spriedumu.

Lēmums par atteikšanos pieņemt pieteikumu ir procesuāls lēmums, uz 
kuru tāpat ir attiecināms 317.pantā noteiktais regulējums. Proti, ja saskaņā ar 
tiesību normām lietu pēc būtības ir paredzēts izskatīt rajona tiesā un Senātā 
(neizskatot apgabaltiesā), arī blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru atteikts 
pieņemt pieteikumu, izskata uzreiz Senātā.

[8] Konkrētajā gadījumā pieteikums iesniegts, lūdzot sniegt informāciju, 
kā arī atbildēt uz jautājumiem. Līdz ar to ir piemērojams Informācijas atklātības 
likums un Iesniegumu likums. Abi minētie likumi (Informācijas likuma 
15.pants un Iesniegumu likuma 10.panta ceturtā daļa) paredz, ka rajona 
tiesas spriedums ir pārsūdzams Senāta Administratīvo lietu departamentā. 
Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 317.panta ceturtajā daļā minēto, 
blakus sūdzība ir izskatāma Senātā.

II
[9] Kā jau Senāts secināja, pieteicējas iesniegumā Satiksmes ministrijai 

(sk. šā lēmuma 1.punktu) ir lūgta gan informācija (piemēram, summa, par 
kādu tika pārdots zīmols “airBaltic”), gan arī atbilde pēc būtības (piemēram, 
vai tiks sauktas pie atbildības personas, kuras ir pieļāvušas un sekmējušas 
šo darījumu). Līdz ar to šajā gadījumā ir piemērojams gan Informācijas 
atklātības likums, gan Iesniegumu likums.

[10] Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 100.pantu ikvienam 
ir tiesības brīvi iegūt informāciju. Senāts jau iepriekš paudis viedokli, ka 
tiesību uz informāciju nozīmi demokrātiskā sabiedrībā nav iespējams 
pārvērtēt, jo tās ir būtiskas šīs sabiedrības vērtību nodrošināšanai. Tiesības 
uz informāciju kā tiesību uz vārda brīvību sastāvdaļa neatņemami ir viens 
no demokrātiskas sabiedrības pamatiem. Proti, caur tiesību uz informāciju 
īstenošanu ir panākams, lai valsts pārvalde būtu atklāta, pieejama un tās 
darbība – pārskatāma. Tiesību uz informāciju īstenošanas rezultātā sabiedrība 
var pārliecināties, vai valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, kā to 
paredz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešā daļa, un sabiedrībai 
ir visas tiesības saņemt vispārēji pieejamo informāciju (t.i., tādu, kas nav 
noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija). Turklāt informācijas 
saņemšana ir galvenais priekšnosacījums, lai persona varētu īstenot savas 
tiesības šo informāciju izplatīt un paust par to (vai, ņemot to vērā) savu 
viedokli (sk. Senāta 2007.gada 8.jūnija sprieduma lietā Nr.SKA-194/2007 
14.punktu). 

Kārtība, kādā persona var saņemt informāciju, regulēta Informācijas 
atklātības likumā. 
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[11] Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 104.panta pirmo 
teikumu ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un 
pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Šīs 
tiesības tiek īstenotas uz personas iniciatīvas pamata, vēršoties pie valsts kāda 
tai interesējoša jautājuma noskaidrošanai. Valsts pienākums atbilstoši šai 
konstitucionālajai normai ir sniegt atbildi, kurā ir izvērtēti uzdotie jautājumi 
un tie motivēti atbildēti. Tādā veidā tiek aktivizēta pilsoniskā sabiedrība un 
valsts darbība kļūst caurskatāmāka (sk. Senāta 2008.gada 21.aprīļa sprieduma 
lietā Nr.SKA-22/2008 17.punktu). 

Detalizēts regulējums, kādā persona var īstenot savas tiesības saņemt 
atbildi uz iesniegumu, ietverts Iesniegumu likumā. 

[12] Kā atzinis Senāts, abas minētās cilvēktiesības faktiski sasniedz 
tos pašus mērķus (sk. 2007.gada 8.jūnija sprieduma lietā Nr.SKA-194/2007 
14.punktu). Proti, abos gadījumos valsts sniedz sabiedrībai ziņas par savu 
darbību, tādā veidā padarot valsts iekšienē notikušos procesus zināmus 
un pārskatāmus. Uz saņemto atbilžu pamata sabiedrība var formulēt savu 
viedokli par valstī notiekošo un darīt to zināmu arī citiem. Vārda brīvība 
savukārt ir viens no demokrātiskas sabiedrības pamatiem.

[13] Konkrētajā gadījumā pirmšķietami var izdarīt secinājumu, 
ka pieteicējas uzdotie jautājumi Satiksmes ministrijai par privātas 
kapitālsabiedrības darbību attiecas uz privāto tiesību jomu. Administratīvajā 
procesā aplūkojamie jautājumi attiecas uz publisko tiesību jomu, tāpēc lieta 
par privātas kapitālsabiedrības darbībām nav izskatāma administratīvā 
procesa kārtībā.

Tomēr, Senāta ieskatā, pieteicējas un Satiksmes ministrijas rīcība šajā 
gadījumā ir saistāma ar publisko tiesību jomu. 

[14] Akciju sabiedrībā “Air Baltic Corporation” Latvijas valsts ir 
viens no akcionāriem, tai pieder vairāk nekā 50 procenti akciju. Līdz ar 
to, lai arī, kā tas izriet no likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” 1.panta pirmās daļas 6.punkta, konkrētā akciju 
sabiedrība ir uzskatāma par privātu kapitālsabiedrību, apstāklim, ka tajā 
kapitāla daļas pieder valstij, ir nozīme. Proti, tas, ka valsts ir viens no 
dalībniekiem kapitālsabiedrībā, nemaina apstākli, ka tā joprojām ir valsts, 
kas kā publisko tiesību juridiskā persona ir iesaistījusies privāttiesiskā 
darbībā jeb komercdarbībā (sk. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.pantu). 
Komercdarbība ir viena no formām, kādā valsts var darboties. Un apstāklis, 
ka valsts savai darbībai ir izvēlējusies komercdarbības formu, “neaizved” šo 
darbības jomu no sabiedrības interešu loka. Nav pamata savstarpēji nošķirt 
sabiedrības interesi par valsts darbību valsts pārvaldes uzdevumu veikšanā no 
sabiedrības intereses par valsts darbību privāto tiesību jomā. Senāta ieskatā, 
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tās abas ir vienlīdz leģitīmas, un interese par valsts darbību privāto tiesību 
jomā ir vērsta uz to pašu mērķu sasniegšanu kā interese par valsts pārvaldes 
funkciju veikšanu. 

[15] Iesniegumu likuma 1.pantā minēts, ka likuma mērķis ir veicināt 
privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē. Ņemot vērā gan tiesību saņemt 
atbildi pēc būtības jēgu un ar to sasniedzamos mērķus, gan arī apstākli, 
ka komercdarbība ir viena no iespējamām valsts darbības formām, Senāta 
ieskatā, tas arī nozīmē, ka sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē neaprobežojas 
tikai ar valsts pārvaldes funkciju veikšanu, bet aptver arī citas darbības, kuras 
veic valsts pārvalde. 

[16] Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā daļa paredz, ka likuma 
mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura ir 
iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt. 
Iepriekš minētais par to, ka komercdarbībā ir iesaistījusies valsts, norāda, ka 
2.panta pirmā daļa ir interpretējama tādējādi, ka informācija ir prasāma tieši 
valstij, nevis kapitālsabiedrībai. Satiksmes ministrija ir kompetentā iestāde, 
kurai prasīt informāciju saistībā ar akciju sabiedrību “Air Baltic Corporation”, 
jo tieši Satiksmes ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa 
noteikumu Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 26.punktam ir valsts 
kapitāla daļu turētāja.

[17] Ievērojot minēto, gan Iesniegumu likums, gan Informācijas atklātības 
likums ir attiecināms uz izskatāmo gadījumu un no šī viedokļa pieteikums 
ir uzskatāms par pieļaujamu. Ja lieta saistībā ar pieteicējas pieteikumu 
tiks ierosināta, pirmās instances tiesai vispirms jānošķir, kuri jautājumi 
aplūkojami Iesniegumu likuma kontekstā un kuri Informācijas atklātības 
likuma kontekstā. Pēc tam attiecīgi jāpiemēro konkrētā likuma normas.

[18] No rajona tiesas tiesneses lēmuma secināms, ka Iesniegumu likums 
neparedz personas vēršanos administratīvajā tiesā, ja uzskata, ka saņemtā 
atbilde nav sniegta pēc būtības. Senāts šim viedoklim nepiekrīt. Saskaņā ar 
Iesniegumu likuma 10.panta otro daļu apstrīdama un pārsūdzama kā iestādes 
faktiskā rīcība ir neatbildēšana uz iesniegumu. Pēc Senāta domām, šī norma 
ietver arī gadījumus, kad persona iebilst saņemtās atbildes saturam tādā ziņā, 
ka uzskata, ka iestāde nav sniegusi atbildi uz uzdoto jautājumu. Personas 
tiesības saņemt atbildi pēc būtības (kas vienlaikus nozīmē valsts pienākumu 
atbildi pēc būtības sniegt) paredz Latvijas Republikas Satversmes 104.pants. 
Arī no Iesniegumu likuma normām secināms iestādes pienākums sniegt 
atbildi pēc būtības jeb, citiem vārdiem, atbilstoši uzdotajam jautājumam 
(sk. likuma 2., 3., 4., 5.pantu). Ja iestāde nav sniegusi atbildi pēc būtības, tad 
Iesniegumu likuma 10.panta otrās daļas izpratnē uzskatāms, ka iestāde nav 
atbildējusi uz iesniegumu. 
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Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

2.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atcelt Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2010.gada 1.oktobra 

lēmumu un nodot jautājumu par pieteikuma pieņemšanu izlemšanai 
Administratīvajai rajona tiesai.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Strīdu izskatīšanas kārtība 
par komercdarbības veikšanu Rīgas brīvostas teritorijā 

1. Rīgas brīvostas likums nenoteic, kādā kārtībā izskatāmi strīdi, kas izriet no 
strīdiem par tādas licencētas komercdarbības veikšanu, kurai netiek piemērots 
brīvās zonas režīms. Tādējādi šādu strīdu izskatīšanas kārtība nosakāma 
atkarībā no tā, vai konkrētā strīda priekšmets ir publisko vai privāto tiesību 
jomā (Rīgas brīvostas likums).
2. Komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijā komersantam 
jāslēdz līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi, kura pārvalda publisko lietu – Rīgas 
brīvostu – un lemj par tās nodošanu sevišķajai izmantošanai – komercdarbības 
veikšanai noteiktam komersantam. Tā kā publiskas lietas pārvaldīšana, 
ko regulē publiskās tiesības, ir darbība publisko tiesību jomā, arī no šīs 
pārvaldīšanas izrietošā publiskās lietas nodošana sevišķajai izmantošanai ir 
darbība publisko tiesību jomā (Likuma par ostām 18.panta pirmā daļa, Senāta 
judikatūra).

Rīgā 2011.gada 3.maijā  Lieta Nr.A420710310
SKA–482/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste
rakstveida procesā izskatīja SIA “PKL Towmar” blakus sūdzību par 

Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 11.februāra lēmumu, ar kuru atstāts 
negrozīts Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 17.decembra lēmums par 
tiesvedības izbeigšanu administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz 
SIA “PKL Towmar” pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Rīgas brīvostas 
pārvaldei noslēgt sadarbības līgumu par velkoņu pakalpojumu sniegšanu 
Rīgas brīvotas teritorijā.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja SIA “PKL Towmar” vērsās Rīgas brīvostas pārvaldē ar 

lūgumu noslēgt sadarbības līgumu par velkoņu pakalpojumu sniegšanu 
Rīgas brīvostas teritorijā.

Rīgas brīvostas pārvalde atbildēja, ka ir izskatījusi jautājumu, bet nav 
pieņēmusi lēmumu.
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[2] Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Rīgas 
brīvostas pārvaldei noslēgt sadarbības līgumu par velkoņu pakalpojumu 
sniegšanu Rīgas brīvotas teritorijā.

[3] Izskatot pieteicējas lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu, 
Administratīvā rajona tiesa ar 2010.gada 17.decembra lēmumu izbeidza 
tiesvedību lietā, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā. 
Lēmums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Pieteicēja Rīgas brīvostas pārvaldē ar lūgumu noslēgt līgumu par 
velkoņu pakalpojumu sniegšanu vērsās 2009.gada 8.decembrī. No Rīgas 
brīvostas likuma 3.panta pirmās daļas redakcijā, kas bija spēkā tajā laikā, 
izrietēja, ka uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas teritorijā var veikt divu veidu 
uzņēmējsabiedrības: 1) licencētas uzņēmējsabiedrības; 2) uzņēmējsabiedrības, 
kas nav saņēmušas atļauju uzņēmējdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā.

Atbilstoši Rīgas brīvostas likuma 1.panta 3.punktam licencēta 
uzņēmējsabiedrība bija uzņēmums, kas šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā 
noslēdzis ar Rīgas brīvostas pārvaldi līgumu par uzņēmējdarbību brīvās 
zonas režīmā un saņēmis pārvaldes atļauju šādai darbībai.

Savukārt minētā likuma 10.panta trešā daļa noteica, ka uzņēmēj sabied-
rī bas, kas nav noslēgušas līgumu ar Rīgas brīvostas pārvaldi par uzņēmēj-
dar bību brīvās zonas režīmā, var Rīgas brīvostas teritorijā veikt uzņēmēj dar-
bību bez licencētām uzņēmējsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un 
pakļaujoties Rīgas brīvostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. 
Rīgas brīvostas likumā nebija detalizētāka regulējuma par to, kā šādi 
uzņēmumi var uzsākt uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas teritorijā.

Kā paskaidrojusi Rīgas brīvostas pārvalde, praksē ar šādiem 
uzņēmumiem līgumi par uzņēmējdarbības veikšanu Rīgas brīvostas 
teritorijā tika slēgti Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punkta kārtībā. 
Šī norma noteica, ka ostas pārvalde kā privāto tiesību subjekts slēdz līgumus 
ar komercsabiedrībām par to darbību ostā, lai nodrošinātu un pilnveidotu 
ostas pakalpojumu kompleksu atbilstoši ostas pārvaldes nolikumam un ostas 
attīstības programmai.

To, ka šādos gadījumos ir piemērojams Likuma par ostām 7.panta 
trešās daļas 7.punkts, apliecina arī tas, ka uz šādu kārtību ir skaidri norādīts 
šobrīd spēkā esošajā Rīgas brīvostas likuma 3.panta pirmās daļas redakcijā: 
“Brīvostas teritorijā komercdarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, 
kā arī komercsabiedrības, kas noslēgušas ar Ostas pārvaldi līgumu par darbību 
brīvostas teritorijā saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu, 
un ievērojot šā likuma 10.panta trešās daļas nosacījumus.” No likumprojekta 
“Grozījumi Rīgas brīvostas likumā” anotācijas izriet, ka attiecīgā norma ir 
tikai precizēta un nav mainīta līdz tam pastāvējusī kārtība.
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[3.2] Līgumi par velkoņu pakalpojumu sniegšanu ir slēdzami Likuma par 
ostām 7.panta trešās daļas 7.punkta kārtībā, jo velkoņu pakalpojumi ietilpst 
ostas pakalpojumu kompleksā. Nav pamatots pieteicējas viedoklis, ka šī 
norma attiecas tikai uz tādiem pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai uzturētu 
ostu kārtībā un lai osta būtu izmantojama tās paredzētajām funkcijām. Jau 
šīs normas gramatiskais formulējums skaidri norāda, ka norma attiecas uz 
plašāku pakalpojumu klāstu. Arī no Senāta 2009.gada 28.augusta lēmuma lietā 
Nr.SKA-736/2009 4. un 5.punkta izriet, ka līgums par velkoņu pakalpojumu 
sniegšanu ietilpst Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktā minēto 
pakalpojumu klāstā. Ņemot vērā minēto, līgums par velkoņu pakalpojumu 
sniegšanu ostā ir uzskatāms par privāttiesisku līgumu.

[3.3] Ne Likums par ostām, ne arī Rīgas brīvostas likums redakcijā, kas 
bija spēkā pieteicējas iesniegumu iesniegšanas laikā, neregulēja kārtību, 
kādā pieņemams lēmums par velkoņa pakalpojumu līguma slēgšanu vai 
arī atteikšanos slēgt šādu līgumu. Šajos likumos nebija arī skaidri noteikta 
kārtība, kādā izskatāmi strīdi par šādiem lēmumiem. Taču 2010.gada 
14.oktobrī tika pieņemts likums “Grozījumi Rīgas brīvostas likumā”. Ar šo 
likumu Rīgas brīvostas likuma 14.pantu izteica jaunā redakcijā, kas paredz, 
ka strīdus par līguma slēgšanu ar komercsabiedrībām par darbību brīvostas 
teritorijā saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu un 
par šāda līguma pirmstermiņa izbeigšanu izskata tiesa Civilprocesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Tātad šobrīd nepārprotami ir izteikta likumdevēja griba 
civilprocesuālā kārtībā pārbaudīt tiesā lēmumus par līgumu slēgšanu vai 
atteikšanos slēgt līgumus saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 
7.punktu.

No likumprojekta “Grozījumi Rīgas brīvostas likumā” anotācijas izriet, ka 
attiecīgā norma ir tikai precizēta un nav mainīta līdz tam pastāvējusī kārtība. 
Tātad ir pamats uzskatīt, ka arī pirms 2010.gada 14.oktobra grozījumiem 
Rīgas brīvostas likumā lēmumi par līgumu slēgšanu vai atteikšanos slēgt 
līgumus saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu bija 
privāto tiesību jomā pieņemti lēmumi.

Turklāt pieteicēja ir lūgusi tiesu uzlikt pienākumu Rīgas brīvostas 
pārvaldei pieņemt lēmumu par līguma par velkoņu pakalpojumu sniegšanu 
slēgšanu. Kā jau konstatēts, šobrīd likumos nepārprotami ir noteikts, ka gan 
šāds līgums, gan arī lēmums par līguma slēgšanu vai atteikšanos slēgt līgumu 
ir uzskatāms par tiesību aktu privāto tiesību jomā. Tātad tiesai tiek lūgts 
uzlikt par pienākumu veikt darbību privāto tiesību jomā.

Tā kā atbilstoši likumam strīdi par līgumu par velkoņu pakalpojumu 
sniegšanu slēgšanu ir skatāmi Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, lieta 
nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā.
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[4] Izskatījusi pieteicējas blakus sūdzību, Administratīvā apgabaltiesa ar 
2011.gada 11.februāra lēmumu atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas 
lēmumu. Apgabaltiesa pievienojās rajona tiesas lēmuma pamatojumam, kā 
arī papildus norādīja tālāk minētos argumentus.

[4.1] Nav pamatots pieteicējas viedoklis, ka līgums par velkoņu 
pakalpojumu sniegšanu ir uzskatāms par licenci komercdarbības veikšanai. No 
pieteicējas iesniegumiem Rīgas brīvostas pārvaldei neizriet, ka pieteicēja būtu 
vēlējusies saņemt atļauju komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā.

[4.2] Nav pamatots arī pieteicējas viedoklis, ka gadījumā, ja tiesa uzskata, 
ka strīds ir risināms civiltiesiskā kārtībā, tiesai būtu jāiesniedz pieteikums 
Satversmes tiesā, lai tā izvērtētu Rīgas brīvostas likuma 14.panta trešās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam. Pieteicēja netiek 
diskriminēta un pieteicējai netiek liegtas tiesības uz tiesu, jo strīdu par 
velkoņu pakalpojumu sniegšanu pieteicēja var risināt civiltiesiskā kārtībā.

[5] Pieteicēja iesniedza blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
lēmumu. Blakus sūdzība pamatota ar tālāk minētajiem argumentiem.

[5.1] Līgums par velkoņu pakalpojumu sniegšanu pēc savas būtības ir 
atļauja (licence), jo bez šāda līguma noslēgšanas sniegt velkoņu pakalpojumus 
Rīgas ostā ir aizliegts.

[5.2] Ar līguma par velkoņu pakalpojumiem noslēgšanu Rīgas brīvostas 
pārvalde tikai atļauj komersantam sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas 
ostā, bet nerada pienākumu ostas klientiem (kuģiem) izmantot konkrētā 
komersanta velkoņu pakalpojumus. Tādējādi tas nav līgums Likuma par 
ostām 7.panta trešās daļas 7.punkta izpratnē.

[5.3] Ostas pārvaldei, lemjot par atļaujas došanu sniegt velkoņu 
pakalpojumus, jāizvērtē, vai pretendents atbilst Likuma par ostām 18.pantā 
noteiktajām prasībām (komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem 
jābūt ar labu reputāciju un stabilu finansiālo stāvokli), lai varētu veikt 
komercdarbību ostā, kas ir publiska lieta. Šādas atļaujas došana ir publiskās 
lietas nodošana sevišķajai izmantošanai.

[5.4] Tiesai, veicot kontroli par šādu iestādes rīcību, jāizvērtē, vai ostas 
pārvalde ir ievērojusi likumā noteiktos priekšnoteikumus un izdarījusi 
lietderības apsvērumus. Tas ir strīds par publiski tiesisko, nevis privāttiesisko 
attiecību nodibināšanu.

[5.5] Strīdu objektīvi nav iespējams izskatīt civiltiesiskā kārtībā, jo 
nav izveidojušās tiesiskās attiecības starp pretendentu, kas vēlas sniegt 
velkoņu pakalpojumus, un Rīgas brīvostas pārvaldi. Civiltiesiskas attiecības 
nevar nodibināt piespiedu kārtā. Turklāt konkrētās attiecības nemaz nav 
civiltiesiskas, jo neatbilst nevienam civiltiesiska līguma veidam, bet publiski 
tiesiskas licences izsniegšanai.
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[5.6] Ja Senāts tomēr uzskata, ka lēmums slēgt līgumu par velkoņu 
pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostā tiek pieņemts Likuma par ostām 
7.panta trešās daļas 7.punkta kārtībā un strīdi par to saskaņā ar Rīgas brīvostas 
likuma 14.panta trešo daļu izskatāmi Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, 
tad Senātam atbilstoši Satversmes tiesas likuma 19.1pantam ir pienākums 
iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā, jo Rīgas brīvostas likuma 14.panta trešā 
daļa neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 91. (vienlīdzības princips) un 
92.pantam (tiesības uz taisnīgu tiesu). Konkrētā strīda izskatīšana civilprocesā 
neatbilst taisnīgas tiesas jēdziena kodolam, jo apriori izslēdz iespēju pieņemt 
prasītājam (pieteicējai) labvēlīgu spriedumu. Neatbilstība vienlīdzības 
principam pastāv, jo Ventspils brīvostas likumā nav analogas normas.

Motīvu daļa
[6] Pieteicēja vēlas veikt komercdarbību – sniegt velkoņu pakalpojumus – 

Rīgas brīvostas teritorijā, nepiemērojot savai komercdarbībai brīvās zonas 
režīmu. Strīds ir par to, vai šāds jautājums ir skatāms administratīvā procesa 
kārtībā.

I
[7] Vispirms Senāts noskaidros, kādās formās ir iespējams veikt 

komercdarbību Rīgas brīvostas teritorijā un kādā procesuālā kārtībā izskatāmi 
strīdi, kas izriet no katras no šīm formām.

[8] Rīgas brīvostas likuma 1.panta 3.punkts redakcijā, kas bija spēkā 
līdz 2010.gada 9.novembrim, noteica, ka licencēta uzņēmējsabiedrība ir 
uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas noslēdzis ar ostas pārvaldi līgumu par 
uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un saņēmis ostas pārvaldes atļauju 
šādai darbībai.

Minētā likuma 3.panta pirmā daļa noteica, ka Rīgas brīvostas teritorijā 
uzņēmējdarbību var veikt licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī uzņēmumi 
(uzņēmējsabiedrības), kas nav saņēmuši atļauju uzņēmējdarbības veikšanai 
brīvās zonas režīmā.

Likuma 10.panta trešā daļa noteica, ka uzņēmumi, kas nav noslēguši 
līgumu ar ostas pārvaldi par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā, var 
brīvostas teritorijā veikt uzņēmējdarbību bez licencētām uzņēmējsabiedrībām 
noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties ostas pārvaldes kontrolei 
tās kompetences ietvaros; minētajiem uzņēmumiem nav tiesību veikt 
uzņēmējdarbību brīvo zonu teritorijās.

No minētajām normām izriet, ka līdz 2010.gada 9.novembrim 
komercdarbību Rīgas brīvostā varēja veikt divās formās:

1) kā komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā licencēta 
komercsabiedrība;
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2) kā komersants, kas nav licencēts komercdarbības veikšanai brīvās 
zonas režīmā.

[9] Kā pareizi konstatējusi apgabaltiesa (ņemot vērā rajona tiesas 
lēmuma pamatojumu, kuram apgabaltiesa pievienojusies), līdz 2010.gada 
9.novembrim Rīgas brīvostas likums nenoteica, kādā kārtībā izskatāmi 
strīdi starp komersantiem un Rīgas brīvostas pārvaldi par komercdarbības 
veikšanu Rīgas brīvostā.

Tas, ka šāda kārtība nebija noteikta, nozīmē, ka tā bija jāsecina no lietu 
pakļautību izskatīšanai administratīvā procesa vai civilprocesa kārtībā 
regulējošajām normām (Administratīvā procesa likuma un Civilprocesa 
likuma), ņemot vērā konkrētā strīda priekšmetu, proti, to, vai strīds ir par 
publisko vai par privāto tiesību jautājumu.

[10] Ar 2010.gada 14.oktobra likumu “Grozījumi Rīgas brīvostas likumā”, 
kas stājās spēkā 2010.gada 10.novembrī, Rīgas brīvostas likumā izdarīta 
virkne grozījumu. 

Tostarp Rīgas brīvostas likuma 1.panta 3.punkts izteikts šādā redakcijā: 
licencēta kapitālsabiedrība ir kapitālsabiedrība, kas noslēgusi ar Rīgas brīvostas 
pārvaldi līgumu par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostas teritorijā un 
saņēmusi ostas pārvaldes atļauju šādai darbībai.

Rīgas brīvostas likuma 3.panta pirmā daļa izteikta šādā redakcijā: 
brīvostas teritorijā komercdarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, 
kā arī komercsabiedrības, kas noslēgušas ar ostas pārvaldi līgumu par darbību 
brīvostas teritorijā saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu 
(tas ir, privāto tiesību jomā), un ievērojot šā likuma 10.panta trešās daļas 
nosacījumus.

Rīgas brīvostas likuma 10.panta trešā daļa izteikta šādā redakcijā: 
komersanti, kuriem nav licencētas kapitālsabiedrības statusa, brīvostas 
teritorijā drīkst veikt komercdarbību bez licencētām kapitālsabiedrībām 
noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties ostas pārvaldes kontrolei 
tās kompetences ietvaros. Minētajiem komersantiem un licencētajām 
kapitālsabiedrībām, kas nepiemēro brīvās zonas režīmu, nav tiesību veikt 
komercdarbību brīvo zonu teritorijās, izņemot pakalpojumu sniegšanu 
licencētai kapitālsabiedrībai, kas piemēro brīvās zonas režīmu, vai ostas 
pārvaldei.

Redzams, ka kopš 2010.gada 10.novembra likumā (tā 1.panta 
3.punktā) vairs nav definēts, ka licencēta kapitālsabiedrība ir tikai tāda 
kapitālsabiedrība, kura darbojas brīvās zonas režīmā. Gluži otrādi, likuma 
10.panta trešās daļas šobrīd spēkā esošā redakcija tieši paredz gan tādas 
licencētas kapitālsabiedrības, kuras piemēro brīvās zonas režīmu, gan tādas, 
kuras nepiemēro brīvās zonas režīmu.
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Arī Rīgas brīvostas likuma 12.panta trešās daļas 6.punkts, kas ietverts 
likumā ar 2010.gada 14.oktobra grozījumiem, noteic, ka kapitālsabiedrība, 
kura vēlas noslēgt līgumu par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostā, 
iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par kapitālsabiedrības 
teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai, ja kapitālsabiedrība 
vēlas noslēgt līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā. Arī 
no šīs normas izriet, ka līgumu par licencētu komercdarbību var slēgt, arī 
nepiemērojot licencētajai komercdarbībai brīvās zonas režīmu.

No minētā izriet, ka kopš 2010.gada 10.novembra komercdarbību Rīgas 
brīvostā var veikt trīs formās:

1) kā licencēta kapitālsabiedrība, kas piemēro brīvās zonas režīmu;
2) kā licencēta kapitālsabiedrība, kas nepiemēro brīvās zonas režīmu;
3) kā komersants, kuram nav licencētas komercsabiedrības statusa un ar 

kuru līgumu slēdz privāto tiesību jomā saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta 
trešās daļas 7.punktu.

[11] Kopš 2010.gada 10.novembra Rīgas brīvostas likuma 14.pants noteic 
šādu strīdu izskatīšanas kārtības regulējumu:

1) Rīgas brīvostas pārvaldes lēmumus par atļaujas izsniegšanu, 
atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu 
kapitālsabiedrības darbībai brīvās zonas režīmā var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā (panta pirmā daļa);

2) strīdus par līguma slēgšanu ar komercsabiedrībām par darbību 
Brīvostas teritorijā saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu 
(tas ir, privāto tiesību jomā) un par šāda līguma pirmstermiņa izbeigšanu 
izskata tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā (panta trešā daļa).

Redzams, ka strīdu izskatīšanas kārtība regulēta tikai attiecībā uz 
divām no trim likumā paredzētajām komercdarbības veikšanas formām. 
Proti, nav noteikta strīdu izskatīšanas kārtība strīdiem par tādas licencētas 
komercdarbības veikšanu, kurai netiek piemērots brīvās zonas režīms.

Tā kā Rīgas brīvostas likums nenoteic, kādā kārtībā izskatāmi strīdi, 
kas izriet no minētās trešās komercdarbības veikšanas formas, šādu strīdu 
izskatīšanas kārtība nosakāma atkarībā no tā, vai konkrētā strīda priekšmets 
ir publisko vai privāto tiesību jomā.

[12] Ņemot vērā minēto, lai noteiktu konkrētās lietas pakļautību, 
jānoskaidro, vai līgums starp ostas pārvaldi un komersantu par velkoņu 
pakalpojumu sniegšanu brīvostas teritorijā tiek slēgts publisko vai privāto 
tiesību jomā.

II
[13] Senāts 2007.gada 26.janvāra lēmuma lietā Nr.SKA-78/2007 

6.punktā, analizējot Likuma par ostām normas (2. un 5.pantu, 6.panta pirmo 
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daļu un 7.panta pirmo daļu) un Ventspils brīvostas likuma normas (3.pantu), 
secinājis, ka Ventspils brīvosta kā tautsaimniecībā svarīgs objekts ir izveidota 
sabiedrības interešu apmierināšanai. Līdz ar to Senāts atzinis, ka Ventspils 
brīvosta ir publiska lieta un tās darbību reglamentē publisko lietu tiesības.

Rīgas brīvostas darbību regulē tās pašas Likuma par ostām normas, 
kuras regulē Ventspils brīvostas darbību, un Rīgas brīvostas likuma 3.pants 
satur Ventspils brīvostas likuma 3.pantam analoģisku regulējumu. Tādējādi 
attiecībā uz Rīgas brīvostu izdarāms tāds pats secinājums, proti, Rīgas brīvosta 
ir publiska lieta, un tās darbību reglamentē publisko lietu tiesības.

[14] Jēdziens publiska lieta nozīmē, ka kādai lietai ar publisko tiesību 
normām ir noteikts īpašs, publiski tiesisks izmantošanas statuss. Par publisko 
lietu tiesībām jeb, precīzāk sakot, lietu publiski tiesiskā statusa tiesībām 
sauc tās publisko tiesību normas, kuras nosaka kādas lietas publiski tiesisko 
izmantošanu (sk.: Francs Jozefs Paine. Vācijas vispārīgās administratīvās 
tiesības (ceturtais pārstrādātais izdevums). Vācijas Administratīvā procesa 
likums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 409.–436.lpp.). Konkrētajā gadījumā 
šādas lietu publiski tiesiskā statusa tiesības ir Likums par ostām un Rīgas 
brīvostas likums.

[15] Publiskās lietas, kuras bez īpašas atļaujas var izmantot neierobežota 
sabiedrības daļa, ir sabiedriski izmantojamās publiskās lietas. Tomēr 
sabiedrības tiesības izmantot publisko lietu var tikt arī ierobežotas, piešķirot 
tās izmantošanas tiesības kādai konkrētai personai vai personām – tādā 
gadījumā lieta iegūst sevišķi izmantojamās publiskās lietas statusu (sk. Senāta 
2010.gada 22.februāra lēmuma lietā Nr.SKA-101/2010 16.punktu).

Likuma par ostām 18.panta pirmā daļa noteic, ka komercdarbība ostā 
notiek, pamatojoties uz ostas pārvaldes un attiecīgā komersanta noslēgto 
līgumu. Tādējādi ostu komercdarbības veikšanai nevar izmantot jebkura 
persona. Komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijā 
komersantam jāslēdz līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi, kura pārvalda 
publisko lietu – Rīgas brīvostu – un lemj par tās nodošanu sevišķajai 
izmantošanai – komercdarbības veikšanai noteiktam komersantam.

Tā kā publiskas lietas pārvaldīšana, ko regulē publiskās tiesības, ir 
darbība publisko tiesību jomā, arī no šīs pārvaldīšanas izrietošā publiskās 
lietas nodošana sevišķajai izmantošanai ir darbība publisko tiesību jomā.

[16] Taču publisko tiesību jomā tiek veikta tikai tāda darbība, kuru 
regulē publisko tiesību normas. Ja ostas pārvalde ar komersantu slēdz 
līgumu, kas regulēts privāto tiesību normās, proti, Civillikumā, tad šis līgums 
nav vērtējams kā publiskās lietas nodošana sevišķajai izmantošanai, bet kā 
privāttiesisks līgums, kuru ostas pārvalde slēdz privāto tiesību jomā saskaņā 
ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu.
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[17] Lietas materiālos ir 2010.gada 29.oktobra līgums par velkoņu 
pakalpojumiem Rīgas brīvostā, kas noslēgts starp Rīgas brīvostas pārvaldi 
un SIA “Rīgas Brīvostas Flote” (lietas 168.–170.lapa). Pieteicējas mērķis ir 
noslēgt analoģiska satura līgumu.

Saskaņā ar minētā līguma 1.punktu (līguma priekšmets) pārvalde atļauj 
komercsabiedrībai un komercsabiedrība apņemas pēc klientu pieprasījuma 
veikt komercdarbību Rīgas brīvostas teritorijā – sniegt velkoņu pakalpojumus.

Līguma 2.punkts noteic šādas pušu saistības:
1) veicot komercdarbību ostā, komercsabiedrība apņemas ievērot 

Likumu par ostām, Rīgas brīvostas likumu, Rīgas brīvostas noteikumus, 
Rīgas brīvostas pārvaldes izdotos saistošos rīkojumus un citus normatīvos 
aktus (līguma 2.1.apakšpunkts);

2) komercsabiedrība apņemas sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas brīv-
ostā saskaņā ar noslēgtajiem savstarpējiem līgumiem ar komercsabiedrībām 
vai kuģu pārstāvju pieprasījumiem Rīgas brīvostā (līguma 2.2.apakšpunkts);

3) komercsabiedrība apņemas nekavējoties rakstiski informēt pārvaldi 
par adreses vai saimniecisko rekvizītu maiņu vai komercsabiedrības lik vi dā-
ciju (līguma 2.3.apakšpunkts);

4) komercsabiedrība apņemas iesniegt pārvaldei savu gada pārskatu par 
katru kalendāro gadu, kuģu vai kuģa īpašnieka apdrošināšanas polises, kā 
arī citus dokumentus pēc pārvaldes pieprasījuma saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem (līguma 2.4.apakšpunkts);

5) komercsabiedrība reizi ceturksnī iesniedz pārvaldei atskaiti par 
kuģiem, kurus komercsabiedrība apkalpojusi un kuri atstājuši Rīgas brīvostu 
iepriekšējā ceturksnī (līguma 2.5.apakšpunkts).

Citas pušu saistības līgumā nav paredzētas. Tādējādi secināms, ka līguma 
priekšmets ir Rīgas brīvostas pārvaldes atļauja un komersanta apņemšanās 
veikt noteiktu komercdarbību Rīgas brīvostas teritorijā. Subsidiāri paredzēts 
komersanta pienākums sniegt Rīgas brīvostas pārvaldei informāciju par savu 
komercdarbību. Apņemšanās ievērot normatīvos aktus nav uzskatāma par 
saistību, jo normatīvie akti ir jāievēro jebkurā gadījumā.

Rīgas brīvostas pārvaldes interese slēgt šādu līgumu izriet no apstākļa, 
ka ostas darbībai ir nepieciešami velkoņu pakalpojumi. Savukārt vajadzība 
nodrošināt ostas darbību izriet no pienākuma to pārvaldīt. Šādu pieteikumu 
noteic publisko tiesību normas – Likums par ostām un Rīgas brīvostas 
likums. Tādējādi Rīgas brīvostas pārvaldes interese slēgt konkrēto līgumu 
izriet no publisko tiesību normām. Līguma priekšmets arī acīmredzami 
neatbilst nevienam no Civillikumā regulēto līgumu veidiem. Secināms, ka 
šāds līgums starp ostas pārvaldi un komersantu par velkoņu pakalpojumu 
sniegšanu ir publisko tiesību līgums.
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III
[18] Tā kā līgums par sadarbību velkoņu pakalpojumu sniegšanā tiek 

slēgts publisko tiesību jomā, lieta par šāda līguma slēgšanu ir skatāma 
administratīvā procesa kārtībā.

Šā lēmuma 10.punktā minētajā komercdarbības formu klasifikācijā 
velkoņu pakalpojumu sniegšana brīvostā, ko veic komersants, klasificējama 
kā licencēta komercdarbība, kam nepiemēro brīvās zonas režīmu. Līguma 
slēgšanai par šādas komercdarbības veikšanu piemērojams Rīgas brīvostas 
pārvaldes likuma* 12.pants, kas regulē kārtību, kādā noslēdzams līgums par 
licencētu komercdarbību Rīgas brīvostā un izsniedzama atļauja.

[19] Pirms 2010.gada 10.novembra, kad stājās spēkā 2010.gada 
14.oktobra grozījumi Rīgas brīvostas pārvaldes likumā*, līgums par 
velkoņu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tā laika likuma redakcijai bija 
klasificējams kā līgums par komercdarbību, kura netiek veikta brīvās zonas 
režīmā. Vienlaikus šāds līgums bija vērtējams kā publisko tiesību līgums, 
jo tā priekšmets objektīvi neatbilst civiltiesiska līguma, bet atbilst publiski 
tiesiska piešķīruma pazīmēm. Līdz ar to šāds līgums arī pirms 2010.gada 
10.novembra nebija slēdzams saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās 
daļas 7.punktu. Minētā norma paredz līgumu slēgšanu privāto tiesību jomā, 
taču līguma slēgšana privāto tiesību jomā, citiem vārdiem sakot, nozīmē 
civiltiesiska līguma slēgšanu.

[20] Ņemot vērā minēto, pieteicējas blakus sūdzība ir pamatota. 
Administratīvās apgabaltiesas lēmums atceļams, un lieta nosūtāma 
Administratīvajai rajona tiesai izskatīšanai pēc būtības. Administratīvajai 
rajona tiesai ir jāizskata pieteicējas iesniegtais lūgums par pagaidu 
noregulējuma piemērošanu.

Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

3.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 11.februāra lēmumu. 

Nosūtīt lietu Administratīvajai rajona tiesai izskatīšanai pēc būtības.
Lēmums nav pārsūdzams.

* Precizējums: Rīgas brīvostas likums
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Judikatūras maiņa
Personas tiesības tiesas ceļā prasīt slēgt vienošanos 
starp Valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu maksātāju 
par nodokļu strīda izbeigšanu

1. Likums neparedz lietās par publisko tiesību līgumu noslēgšanu taisīt 
spriedumu, saskaņā ar kuru iestādei vēlreiz būtu jāizdara rīcības brīvības 
apsvērumi. Likums paredz, ka tiesa taisa spriedumu par iestādes pienākumu 
noslēgt publisko tiesību līgumu. Tādējādi Valsts ieņēmumu dienesta vērtējuma 
izdarīšana par vienošanās slēgšanu nav pārbaudāma administratīvajā tiesā 
(Administratīvā procesa likuma 256.1 panta otrā daļa, likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 41.pants).
2. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pants neuzliek pienākumu Valsts 
ieņēmumu dienestam slēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju, tādēļ nodokļu 
maksātājs nevar tiesas ceļā prasīt noslēgt šādu vienošanos. Vērtējums par to, 
vai valstij Valsts ieņēmumu dienesta personā būtu lietderīgi izlīgt ar nodokļu 
maksātāju, atlaižot soda naudu un pusi nokavējuma naudas, ir dienesta 
ģenerāldirektora kompetencē. Šāds vērtējums ir galīgs, un tas nav pārsūdzams 
tiesā (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pants, Administratīvā procesa 
likuma 184.panta pirmās daļas 4.punkts).
3. Lai privātpersona varētu iesniegt pieteikumu par publisko tiesību līguma 
noslēgšanu, pienākumam publisko tiesību subjektam slēgt publisko tiesību 
līgumu ir jāizriet no tiesību normām (Administratīvā procesa likuma 184.
panta pirmās daļas 4.punkts).

Rīgā 2011.gada 7.oktobrī  Lieta Nr.A42980909
SKA–558/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments kopsēdē šādā sastāvā: 
senators      J.Neimanis,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste,
senatore      V.Krūmiņa,
senatore      D.Mita,
senatore      I.Skultāne,
tiesnese      L.Slica,
senatore      R.Vīduša
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rakstveida procesā izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc A.C. 
pieteikuma par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam noslēgt 
publisko tiesību līgumu, sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību 
par Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 22.februāra spriedumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējai A.C. ar Valsts ieņēmumu dienesta 2008.gada 18.marta 

lēmumu uzlikts pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, soda 
naudu, nokavējuma naudu, pievienotās vērtības nodokli un nokavējuma 
naudu. Pieteicēja šo lēmumu pārsūdzēja administratīvajā tiesā.

[2] Pieteicēja 2009.gada 16.martā lūdza Valsts ieņēmumu dienestam 
noslēgt vienošanos par nodokļu samaksu. Dienests ar 2009.gada 17.aprīļa 
lēmumu noraidīja pieteicējas lūgumu. Pieteicēja lūdza atkārtoti dienestam 
noslēgt vienošanos, taču dienests ar 2009.gada 21.jūlija un 2009.gada 
16.septembra lēmumiem lūgumus noraidīja.

[3] Pieteicēja iesniedza pieteikumu administratīvajā tiesā, lūdzot atzīt 
par prettiesisku dienesta ģenerāldirektora 2009.gada 16.septembra lēmumu 
un uzdot dienestam izdot jaunu administratīvo aktu. 

[4] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, ar 2011.
gada 22.februāra spriedumu pieteikumu apmierināja, uzdodot dienestam 
izskatīt pieteicējas 2009.gada 11.augusta iesniegumu par vienošanās līguma 
slēgšanu. Tiesa nepiekrita dienesta izdarītajam pieteicējas nodokļu parāda 
novērtējumam un konstatēja, ka lēmumā nav atspoguļots atsevišķu likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 41.panta ceturtajā daļā minēto kritēriju izvērtējums.

[5] Valsts ieņēmumu dienests iesniedzis kasācijas sūdzību. Dienests 
nepiekrīt, ka būtu nepareizi izvērtējis pieteicējas nodokļa parāda apmēru un 
strīda turpināšanas lietderību. Dienests uzskata, ka lēmumā ir pietiekami 
atspoguļots atsevišķu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.panta ceturtajā 
daļā minēto kritēriju izvērtējums.

[6] Pieteicēja piekritusi kasācijas sūdzības izskatīšanai rakstveida 
procesā.

Motīvu daļa
[7] Lietā izšķirams tiesību jautājums, vai tiesas ceļā var prasīt slēgt 

vienošanos starp Valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu maksātāju par 
nodokļu strīda izbeigšanu.

[8] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantā norādītā vienošanās 
ar nodokļu administrāciju atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80.pantā 
minētajām publisko tiesību līguma veida – administratīvā līguma pazīmēm. 
Tā kā pieteicējas mērķis ir panākt šāda līguma noslēgšanu, pieteicējas pie tei-
kums uzskatāms par pieteikumu par publisko tiesību līguma noslēgšanu.
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[9] Administratīvā procesa likuma 184.panta pirmās daļas 4.punkts 
paredz, ka pieteikumu var iesniegt par publisko tiesību līguma noslēgšanu. 
Gadījumā, ja pieteikumu, kas prasa no iestādes publisko tiesību līguma 
noslēgšanu, tiesa atzīst par pamatotu, tā taisa spriedumu par iestādes 
pienākumu noslēgt publisko tiesību līgumu un nosaka izpildes termiņu 
(Administratīvā procesa likuma 256.1 panta otrā daļa). Tātad, vadoties no 
minēto normu teksta, var secināt, ka var iesniegt tiesā arī pieteikumu par 
izlīguma noslēgšanu.

[10] Lai privātpersona varētu iesniegt pieteikumu par publisko tiesību 
līguma noslēgšanu, pienākumam publisko tiesību subjektam slēgt publisko 
tiesību līgumu ir jāizriet no tiesību normām.

[11] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.panta pirmā daļa paredz 
nodokļu maksātāja tiesības ierosināt vienošanās līguma slēgšanu. Likumā 
noteikts, ka ar līgumu nodokļu maksātājs piekrīt papildu aprēķinātā nodokļa 
maksājuma apmēram un apņemas to samaksāt, bet Valsts ieņēmumu 
dienests ar likumu aprēķināto soda naudu un pusi nokavējuma naudas, 
kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no konkrētā 
nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas 
dienai, atceļ. Likuma 41.panta otrā daļa piešķir Valsts ieņēmumu dienesta 
ģenerāldirektoram tiesības noteiktos apstākļos noslēgt šo līgumu. Likums 
min virkni izvērtējamu kritēriju, lemjot jautājumu par vienošanās slēgšanu: 
Valsts ieņēmumu dienests vērtē nodokļu parāda rašanās iemeslus un 
apmēru, kā arī strīda turpināšanas lietderību un ar to saistītās izmaksas. 

[12] Senāts 2008.gada 25.septembra sprieduma lietā Nr.SKA-502/2008 
17.punktā atzina, ka Valsts ieņēmumu dienesta vērtējuma izdarīšanu par 
vienošanās slēgšanu var pārbaudīt administratīvajā tiesā. Senāts atkāpjas no 
šīs atziņas, jo, pirmkārt, likums neparedz lietās par publisko tiesību līgumu 
noslēgšanu taisīt spriedumu, ar kuru iestādei vēlreiz būtu jāizdara rīcības 
brīvības apsvērumi. Likums paredz, ka tiesa taisa spriedumu par iestādes 
pienākumu noslēgt publisko tiesību līgumu. Otrkārt, likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 41.pants neuzliek pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam 
slēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju, tādēļ nodokļu maksātājs nevar tiesas 
ceļā prasīt noslēgt šādu vienošanos. Tas būtu arī pretrunā ar izlīguma tiesisko 
dabu, ka tiesa uzliktu pienākumu izlīgt. Tāpēc vērtējums par to, vai valstij 
Valsts ieņēmumu dienesta personā būtu lietderīgi izlīgt ar nodokļu maksātāju, 
atlaižot soda naudu un pusi nokavējuma naudas, ir dienesta ģenerāldirektora 
kompetencē. Šāds vērtējums ir galīgs, un tas nav pārsūdzams tiesā.

Šāds secinājums izdarāms arī, balstoties uz apsvērumu, ka izlīguma 
noslēgšana maina tiesisko situāciju, kas ir nodibināta ar Valsts ieņēmumu 
dienesta iepriekš izdoto pieteicējai adresēto administratīvo aktu, faktiski to 
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atceļot. Arī atbilstoši Administratīvā procesa likuma 85.pantam adresātam 
nav subjektīvo tiesību prasīt šāda administratīvā akta atcelšanu. 

[13] Tā kā pieteicējas pieteikums nav izskatāms administratīvā procesa 
kārtībā, tiesvedība lietā izbeidzama. Šādā gadījumā nav nozīmes apskatīt 
Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzības argumentus.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 1.punktu, 

346.1panta pirmo daļu, 348.panta 3.punktu un 351.pantu, Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

n o s p r i e d a
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 22.februāra spriedumu 

un izbeigt tiesvedību lietā.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Tiesības prasīt uzziņu uzsāktā administratīvajā procesā

Administratīvā procesa likuma 101.panta otrā un trešā daļa runā par to, 
pie kādiem nosacījumiem iestādes vēlāk izdotais administratīvais akts vai 
vēlākā administratīvajā procesā veiktais tā paša jautājuma vērtējums nevar 
būt adresātam nelabvēlīgāks. Vēlāk izdotais administratīvais akts šo normu 
izpratnē nozīmē vēlāk uzsāktu administratīvo procesu, nevis jau uzsākta 
procesa rezultātu. Tādējādi uzziņas pieprasījums jau uzsākta administratīvā 
procesa ietvaros nav pieļaujams. Proti, privātpersonai nav tiesību prasīt un 
attiecīgi iestādei nav pienākuma sniegt uzziņu par jautājumu jau uzsākta 
administratīvā procesa ietvaros (Administratīvā procesa likuma 101.panta 
otrā un trešā daļa).

Rīgā 2011.gada 10.jūnijā  Lieta Nr.A42780308
SKA–629/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      V.Kakste
rakstveida procesā izskatīja J.K. blakus sūdzību par Administratīvās 

apgabaltiesas 2011.gada 21.aprīļa lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts 
Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 11.februāra lēmums par tiesvedības 
izbeigšanu administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz J.K. pieteikumu 
par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam sniegt uzziņu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicējs J.K. vērsās Valsts ieņēmumu dienestā, lūdzot sniegt uzziņu 

par to, ar kādiem pierādījumiem un pierādīšanas līdzekļiem viņš var pierādīt, 
ka 2004.gada 12.jūlijā saņēma naudas līdzekļus. Uzziņu pieteicējs lūdza sniegt 
saistībā ar uzsāktu viņa nodokļu auditu.

Valsts ieņēmumu dienests atteicās sniegt uzziņu, jo uzziņa ir sniedzama 
par nākotnē iespējamu situāciju, nevis jau uzsāktu nodokļu auditu.

[2] Pieteicējs iesniedza Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu par 
pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam sniegt uzziņu.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2011.gada 11.februāra lēmumu izbeidza 
tiesvedību lietā, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā. 
Tiesa norādīja: 1) pieteicēja uzziņas pieprasījums nesatur pietiekamu faktu 
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izklāstu, lai uz tā pamata būtu iespējams sniegt uzziņu, tāpēc nav uzskatāms 
par uzziņas pieprasījumu; 2) iestādes atbilde uz pieteicēja pieprasījumu ir 
procesuāla darbība nodokļu audita ietvaros.

[4] Administratīvā apgabaltiesa ar 2011.gada 21.aprīļa lēmumu 
atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, pievienojoties tā 
pamatojumam un papildus uzsverot, ka jautājums, kas izriet no konkrētas 
nodokļu audita lietas, risināms attiecīgās lietas ietvaros.

[5] Pieteicējs iesniedza blakus sūdzību, norādot, ka ir nepārprotami 
izteicis vēlmi saņemt uzziņu un ka uzziņa viņam ir aktuāla ne tikai konkrētā 
audita, bet arī nākotnē iespējamu auditu sakarā.

Motīvu daļa
[6] Vispārīgi ir pareizs zemāko instanču tiesu secinājums, ka jautājumi, 

kas izriet no konkrēta administratīvā procesa, ir risināmi attiecīgā procesa 
ietvaros. Taču konkrētajā gadījumā tiesas nav pienācīgi novērtējušas apstākli, 
ka pieteicējs nepārprotami uzstāj, ka vēlas saņemt tieši uzziņu.

Tiesa ir saistīta ar pieteicēja norādīto pieteikuma priekšmetu un var to 
pārinterpretēt tikai tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā pieteicēja skaidri paustai 
gribai. Līdz ar to, tā kā pieteicējs nepārprotami izteicis prasījumu tieši par 
uzziņas sniegšanu, tiesa nav tiesīga pārinterpretēt prasījumu tādējādi, ka tas 
nav par uzziņas sniegšanu. Tiesa var vērtēt vienīgi to, vai ir pieļaujams un 
pamatots pieteicēja izteiktais prasījums sniegt uzziņu.

Attiecīgi Senāts tālāk vērtē, vai pieteicēja prasījums sniegt uzziņu ir 
izskatāms administratīvā procesa kārtībā.

[7] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 98.panta pirmajai daļai 
personai ir tiesības saņemt uzziņu par savām tiesībām konkrētajā tiesiskajā 
situācijā. Savukārt šā panta otrā daļa noteic, ka iesniegumu par uzziņu 
iesniedz iestādē, kuras kompetencē ir jautājuma izšķiršana pēc būtības.

No minētajām tiesību normām izriet, ka likums nenosaka konkrētu 
uzziņas definīciju, tomēr tās būtība ir skaidra. Uzziņa ir veids, kā persona, 
pirms vēl valsts nav nodibinājusi konkrētas publiski tiesiskās attiecības 
administratīvā akta veidā (tātad, realizējot publisko varu), var uzzināt 
kompetentās iestādes viedokli attiecīgajā jautājumā. Uzziņa ir iestādes atbilde 
uz uzdoto jautājumu par to, kā konkrētajos apstākļos ir piemērojamas tiesību 
normas (sk. Senāta 2008.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr.SKA-34/2008 
13.punktu).

Tādējādi, kā pamatoti atzinušas zemāko instanču tiesas, tiesības 
saņemt uzziņu attiecināmas uz nākotnē vērstu situāciju (nākotnē iespējamu 
administratīvo procesu), nevis jau uzsāktu administratīvo procesu. To 
apstiprina Administratīvā procesa likuma 101.panta otrās un trešās daļas 
regulējums par uzziņas tiesiskajām sekām.
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Minētā panta otrā daļa noteic, ka gadījumā, ja uzziņas adresāts ir rīkojies 
atbilstoši viņam izsniegtajai uzziņai, iestādes vēlāk izdotais administratīvais 
akts, kas attiecas uz jautājumu, par kuru uzziņa sniegta, nevar būt adresātam 
nelabvēlīgāks arī tad, ja iestāde vēlāk konstatē, ka uzziņa nav bijusi pareiza. 
Savukārt panta trešā daļa noteic, ka gadījumā, ja jautājums, par kuru sniegta 
uzziņa, vēlākā administratīvajā procesā ir viens no vairākiem jautājumiem, 
kas iestādei jāvērtē, tad šis vērtējums nevar būt adresātam nelabvēlīgāks, 
izņemot gadījumu, kad citādi lietas kopējais iznākums būtu adresātam 
nelabvēlīgāks vai arī tas būtu prettiesisks.

Redzams, ka minētās panta daļas runā par to, pie kādiem nosacījumiem 
iestādes vēlāk izdotais administratīvais akts vai vēlākā administratīvajā pro-
cesā veiktais tā paša jautājuma vērtējums nevar būt adresātam nelabvēlīgāks. 
Vēlāk izdotais administratīvais akts šo normu izpratnē nozīmē vēlāk uzsāktu 
administratīvo procesu, nevis jau uzsākta procesa rezultātu.

Tādējādi uzziņas pieprasījums jau uzsākta administratīvā procesa iet-
va ros nav pieļaujams. Proti, privātpersonai nav tiesību prasīt un attiecīgi 
ie stādei nav pienākuma sniegt uzziņu par jautājumu jau uzsākta adminis-
tra tīvā procesa ietvaros. Šādi jautājumi jārisina ar procesuāliem līdzekļiem 
attie cīgā jau uzsāktā procesa ietvaros.

[8] Administratīvā procesa likuma 101.panta sestā daļa noteic, ka iestādes 
rīcība, kas izpaužas kā uzziņas nesniegšana vai atteikums sniegt uzziņu, 
apstrīdama un pārsūdzama šā likuma 91.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā, 
tas ir, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu augstākā iestādē un pieteikumu 
Administratīvajā rajona tiesā, kuras nolēmums nav pārsūdzams.

Atteikums sniegt uzziņu vai uzziņas nesniegšana ir pārsūdzama tādēļ, 
ka privātpersonai saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 98.panta pirmo 
daļu ir tiesības saņemt uzziņu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
89.panta pirmo daļu iestādes rīcība publisko tiesību jomā, kas neizpaužas 
tiesību akta veidā, ir faktiskā rīcība, ja privātpersonai uz šo rīcību ir tiesības. 
Tādējādi uzziņas sniegšana būtībā ir faktiskā rīcība, jo neizpaužas tiesību 
akta veidā un privātpersonai uz to ir tiesības. Uzziņas sniegšana gan ir 
regulēta atsevišķā likuma nodaļā, kas satur speciālās tiesību normas attiecībā 
pret vispārīgajām faktiskās rīcības veikšanu regulējošajām normām. Taču tas 
nemaina to, ka uzziņas sniegšana ir faktiskās rīcības īpašs veids, uz kuru, 
ciktāl speciālās tiesību normas neparedz citādi, attiecināmas vispārīgās 
faktisko rīcību regulējošās normas.

Kā jau iepriekšējā rindkopā minēts, faktiskās rīcības pazīme ir tas, ka 
privātpersonai uz to ir tiesības. Ja nevienai personai nav tiesību uz to, lai 
iestāde veiktu kādu rīcību, šī rīcība nav faktiskā rīcība (sk. Senāta 2007.
gada 29.jūnija lēmuma lietā Nr.SKA-446/2007 8.–11.punktu). Kā secināts 
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šā lēmuma iepriekšējā punktā, uzziņas pieprasījums uzsākta administratīvā 
procesa ietvaros nav pieļaujams. Tas nozīmē, ka nevienai personai nav tiesību 
to prasīt.

Ja persona iesniedz tiesā pieteikumu par uzziņas sniegšanu, pieteikuma 
priekšmets būtībā ir labvēlīgas faktiskās rīcības veikšana (Administratīvā 
procesa likuma 255.panta pirmā daļa). Ja rīcība, kuru persona šādā gadījumā 
prasa veikt, nav faktiskā rīcība, tad prasījums neatbilst Administratīvā procesa 
likuma 184.panta pirmās daļas 2.punktam, kas noteic, ka pieteikumu var 
iesniegt par faktisko rīcību. Tādā gadījumā lieta nav izskatāma administratīvā 
procesa kārtībā.

[9] Kā pareizi atzinušas zemāko instanču tiesas, pieteicējs uzziņu prasījis 
uzsākta administratīvā procesa ietvaros. Pieteicēja vēlāk paustā norāde, ka 
uzziņa viņam ir aktuāla arī citu nākotnē iespējamu procesu ietvaros, nav 
pamatota, jo no uzziņas pieprasījuma satura skaidri izriet, ka uzziņa tiek 
prasīta tieši kontekstā ar uzsākto auditu.

[10] Atbilstoši šajā lēmumā iepriekš minētajam secināms, ka pieteicēja 
uzziņas pieprasījums nav pieļaujams. Līdz ar to lieta nav izskatāma 
administratīvā procesa kārtībā, kas atbilstoši Administratīvā procesa likuma 
282.panta 1.punktam ir pamats tiesvedības izbeigšanai.

Lai gan zemāko instanču tiesas nepamatoti pārinterpretējušas pieteicēja 
prasījumu tādējādi, ka tas nav par uzziņas sniegšanu, tomēr šī kļūda 
ietekmējusi tikai to, ka tiesvedības izbeigšana tiek skatīta trīs tiesu instancēs 
(nevis tikai pirmajā instancē atbilstoši Administratīvā procesa likuma 101.
panta sestajai daļai), bet nav ietekmējusi nolēmumu pēc būtības. Proti, 
lēmuma rezolutīvā daļa – izbeigt tiesvedību uz Administratīvā procesa likuma 
282.panta 1.punkta pamata – ir pareiza. Līdz ar to Senāts atstāj negrozītu 
apgabaltiesas lēmumu.

Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 21.aprīļa 

lēmumu, bet J.K. blakus sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Strīda par kaitējuma atlīdzību pakļautība,  
ja kaitējums nodarīts ar citu valsts darbību,  
nevis administratīvā akta izdošanu,  
faktiskās rīcības veikšanu vai publisko tiesību  
līguma noslēgšanu

1. Privātpersonai, kura uzskata, ka viņai ar spēkā stājušos pēdējās instances 
tiesas spriedumu ir nodarīts kaitējums sakarā ar Eiropas Savienības tiesību 
pārkāpumu, ir tiesības vērsties tiesā ar prasību pret valsti par kaitējuma 
atlīdzību (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, tiesību doktrīna).
2. Tiesa darbojas normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros, un savas 
pilnvaras tā var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim (likuma 
“Par tiesu varu” 1.panta otrā daļa).
3. Apstāklis, ka konkrētajā lietā atbildētājs ir Latvijas Republika, pats par sevi 
nevar būt par pamatu secinājumam, ka lieta izskatāma administratīvā procesa 
kārtībā (Administratīvā procesa likuma 2.panta 2.punkts, 103.panta pirmā 
daļa un 184.pants).
4. Ja valsts ar savu orgānu starpniecību ir nodarījusi kaitējumu privātpersonai 
citādā veidā, nevis izdodot administratīvo aktu, veicot faktisko rīcību vai 
noslēdzot publisko tiesību līgumu, strīds par kaitējuma atlīdzību izskatāms 
civilprocesa kārtībā (Senāta judikatūra).

Rīgā 2011.gada 22.jūlijā  Lieta Nr.A7014311/32
SKA–782/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā: 
tiesnese      L.Slica,
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns
rakstveida procesā izskatīja G.S. blakus sūdzību par Administratīvās 

apgabaltiesas 2011.gada 9.jūnija lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts 
Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2011.gada 1.aprīļa lēmums, ar kuru 
atteikts pieņemt G.S. pieteikumu.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja G.S. 2011.gada 30.martā vērsās Administratīvajā rajona 

tiesā ar prasījumu piedzīt no Latvijas Republikas pieteicējas labā zaudējumus 
Ls 400 un likumiskos nokavējuma procentus no Ls 400 par laika periodu no 
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2004.gada 2.decembra līdz 2011.gada 1.decembrim Ls 191,52, kopā Ls 647,52, 
kā arī likumiskos nokavējuma procentus no Ls 400 par laika periodu no 2011.
gada 2.decembra līdz zaudējumu samaksas dienai.

Pieteikumā norādīts, ka pieteicēja 2000.gada 9.martā tika atlaista no 
AS “Jaunā Avīze” atbildīgās sekretāres amata. Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa 2000.gada 11.septembrī nosprieda atjaunot pieteicēju 
amatā un piedzīt samaksu par darba piespiedu kavējumu un atlaišanas pa-
balstu. Spriedums stājās spēkā, taču netika izpildīts sakarā ar to, ka AS “Jau nā 
Avīze” pasludināta par maksātnespējīgu. Pieteicēja vērsās tiesā ar prasību par 
zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu no maksātnespējīgās 
AS “Jaunā Avīze” administratora SIA “Juridiskais birojs INLAT”. Augstākās 
tiesas Senāta Civillietu departaments (turpmāk – Civillietu departaments) ar 
2004.gada 1.decembra spriedumu lietā Nr.SKC-653/2004 prasību noraidīja, 
pamatojoties uz to, ka maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumi ap-
mie rināmi vienīgi attiecībā uz darba samaksu, savukārt atlīdzība par darba 
pies piedu kavējumu nav uzskatāma par tādu. Šo nostāju Civillietu departa-
ments mainījis 2008.gada 29.oktobra spriedumā lietā Nr.SKC-375/2008. 
Balstoties uz Eiropas Kopienu Tiesas spriedumā lietā Nr.C-167/97 Regina 
v Secretary of State for Employment, ex parte Nicole Seymour-Smith and 
Laura Perez izteikto tēzi, ka darba samaksas jēdzienā ietilpst jebkura 
atlīdzība par darbu vai saistībā ar darbu, arī kompensācija par prettiesisku 
atlaišanu, izņemot vienīgi valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, Civillietu 
departaments atzina, ka arī atlīdzība par darba piespiedu kavējuma laiku 
uzskatāma par darba samaksu. Tādējādi Civillietu departaments 2004.
gada 1.decembra spriedumā lietā Nr.SKC-653/2004 nav ievērojis saistošo 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, kas veido Eiropas Savienības tiesību 
pārkāpumu. Par tiesas kā valsts institūcijas pieļauto pārkāpumu saskaņā 
ar Eiropas Savienības tiesībām iestājas valsts atbildība, tāpēc no Latvijas 
Republikas piedzenami pieteicējai nodarītie zaudējumi.

[2] Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2011.gada 1.aprīļa lēmumu 
pieteicējas pieteikumu par Civillietu departamenta rīcību (prejudiciālu 
nolēmumu neievērošanu un jēdziena “darba samaksa” nepareizu iztulkošanu 
2004.gada 1.decembra spriedumā lietā Nr.SKC-653/2004) un zaudējumu 
atlīdzināšanu atteikts pieņemt. Lēmums pamatots ar tālāk minēto.

[2.1] Pieteicēja uzskata, ka Civillietu departaments 2004.gada 1.decembra 
spriedumā lietā Nr.SKC-653/2004 nepareizi iztulkojis jēdzienu “darba 
samaksa”, kā arī nav ievērojis Eiropas Savienības tiesas judikatūru. 

[2.2] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 2.panta 2.punktā un 103.
panta pirmajā daļā ietvertajam tiesiskajam regulējumam administratīvās 
tiesas kompetencē ietilpst izpildvaras darbību kontrole.
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Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 1.panta pirmo daļu Latvijas Republikā 
līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara. Panta trešā 
daļa citastarp noteic, ka tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) 
tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai.

No minētā secināms, ka administratīvā procesa ietvaros tiesā ir 
revidējama vienīgi izpildvaras (valsts pārvaldes) rīcība un pieņemtie lēmumi. 
Normatīvie akti neparedz iespēju iesniegt pieteikumu administratīvajā rajona 
tiesā par tiesas darbībām, kas veiktas, pildot tiesu varas funkcijas.

Nerodas šaubas par to, ka ar Civillietu departamenta 2004.gada 
1.decembra spriedumu lietā Nr.SKC-653/2004 īstenota tiesu vara, nevis 
veiktas darbības valsts pārvaldes jomā.

Tādējādi Civillietu departamenta darbības, kas veiktas, pildot tiesu 
varas funkcijas, nav pakļautas administratīvās tiesas kontrolei. Līdz ar to 
pieteikums par Civillietu departamenta rīcību nav izskatāms administratīvā 
procesa kārtībā.

[2.3] Administratīvā procesa likuma 92.pants noteic, ka ikviens ir tiesīgs 
prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem, kas viņam 
nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību.

Tādējādi prasījums par mantisko zaudējumu atlīdzināšanu ir 
pieļaujams vienīgi saistībā ar kādu no Administratīvā procesa likuma 
184.pantā uzskaitītajiem pieteikuma priekšmetiem (pamatprasījumiem). 
Tā kā iesniedzējas pieteikumā norādītais pamatprasījums nav izskatāms 
administratīvā procesa kārtībā, tad nav pieļaujams arī ar to saistītais prasījums 
par zaudējumu atlīdzināšanu, kas, iesniedzējas ieskatā, ticis nodarīts ar 
Civillietu departamenta darbībām.

[3] Pieteicēja par Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2011.gada 
1.aprīļa lēmumu iesniedza blakus sūdzību, kas pamatota ar turpmāk 
minētajiem argumentiem.

[3.1] Administratīvā procesa likumā personai nav paredzēta iespēja 
vērsties tiesā pret valsti par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu, lai arī kura 
valsts institūcija to būtu pastrādājusi, un par tiesas prettiesisku darbību – 
Latvijas Republikas nacionālo tiesību pārkāpumu. Šādas tiesības personai 
nav paredzētas arī Civilprocesa likumā.

[3.2] Pieteicēja jau pieteikumā norādīja, ka valsts pienākumu šādu iespēju 
paredzēt nosaka Eiropas Savienības tiesības.

Nav nozīmes, vai Latvijas Republikas tiesību aktos ir kas minēts par 
personas tiesībām vērsties tiesā pret Latvijas Republiku par Eiropas Savienības 
tiesību pārkāpumu un kas tieši tur minēts, jo jomās, ko regulē Eiropas 
Savienības tiesības, tās prevalē pār Latvijas Republikas tiesībām, pamatojoties 
uz Eiropas Savienības tiesību pārākuma principu, kuru iedibinājusi Eiropas 
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Savienības tiesa. Pieteicēja atsaucas uz Eiropas Kopienu Tiesas 1963.gada 
5.februāra spriedumā lietā Nr.26/62 NV Algemene Transport-en Expeditie 
Onderneming van Gend&Loos v Netherlands Inland Revenue Administration 
un 1964.gada 15.jūlija spriedumā lietā Nr.6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L. 
atzīto.

[3.3] Vēl joprojām nevienā Latvijas Republikas normatīvajā aktā nav 
paredzēta valsts atbildība par tiesas prettiesisku darbību, taču tas neliedz 
prasīt zaudējumus par šo darbību, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
Satversmes (turpmāk – Satversme) 92.panta trešo teikumu (nepamatota 
tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu). 
Satversmes tiesa 2001.gada 5.decembra spriedumā lietā Nr.2001-07-0103 
atzina, ka Satversmes 92.panta trešajā teikumā ietvertā tiesību norma tāpat 
kā jebkura cilvēktiesību norma ir piemērojama tieši un nepastarpināti.

Respektīvi, ja persona vēlas tieši un nepastarpināti atsaukties uz 
Satversmes 92.panta trešo teikumu, lai saņemtu atlīdzinājumu par 
nepamatotu tiesību aizskārumu, kas nodarīts ar tiesas prettiesisku darbību, 
viņai ir nepieciešama tiesa, kurā ar šādu prasījumu vērsties. Ja neviena tiesa 
šādu pieteikumu nepieņem, Satversmes 92.panta trešais teikums ir tikai 
deklaratīva, teorētiska un iluzora tiesību norma. Šāds iztulkojums ir pretrunā 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai. Kā atzīts Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas 2002.gada 28.novembra spriedumā lietā Nr.58442/00 Lavents pret 
Latviju un 1979.gada 9.oktobra spriedumā lietā Nr.6289/73 Eirija pret Īriju, 
ikviena tiesību norma jāinterpretē tā, lai tajā ietverto tiesību aizsardzība būtu 
praktiska un efektīva, nevis teorētiska un iluzora.

[3.4] Saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.panta pirmo daļu katrai fiziskajai 
un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo 
tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Tātad vispārējās 
jurisdikcijas tiesā iespējams vērsties, lai aizsargātu civilās tiesības vai tiesiskās 
intereses. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 2.pantam šis likums 
regulē publiski tiesiskās attiecības starp privātpersonu un valsti, konkrēti 
izpildvaru. Tā kā prasība pret Latvijas Republiku saistībā ar tiesas prettiesisku 
darbību, tostarp Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu, attiecas uz valsts 
darbību publisko tiesību jomā, uz šo prasību pēc analoģijas attiecināms 
Administratīvā procesa likuma, tādēļ šāda prasība ceļama administratīvajā 
tiesā.

[4] Izskatījusi pieteicējas blakus sūdzību, Administratīvā apgabaltiesa 
ar 2011.gada 9.jūnija lēmumu atstāja negrozītu Administratīvās rajona 
tiesas tiesneses lēmumu. Apgabaltiesa pievienojās Administratīvās rajona 
tiesas tiesneses lēmuma motivācijai un papildus norādīja, ka saskaņā ar 
likuma “Par tiesu varu” 16.pantu spriedums, kas stājies likumīgā spēkā, ir 
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izpildāms (otrā daļa) un šādam spriedumam ir likuma spēks, visiem tas ir 
obligāts un pret to jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu (ceturtā daļa). 
Pieteicējas iebildumi par sprieduma, kas stājies spēkā, tiesiskumu nepelna 
tiesas aizsardzību.

[5] Pieteicēja iesniedza blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
2011.gada 9.jūnija lēmumu, lūdzot to atcelt kā nepamatotu. Blakus sūdzībā 
pieteicēja norāda, ka argumenti ir izteikti pieteikumā un blakus sūdzībās par 
Administratīvās rajona tiesas tiesneses lēmumu.

Motīvu daļa
[6] Eiropas Savienības tiesībām ir raksturīgs valsts atbildības princips par 

privātpersonām radīto kaitējumu tādu Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu 
rezultātā, par ko ir vainojamas šīs valstis (sk., piemēram, Eiropas Kopienu 
Tiesas 1991.gada 19.novembra sprieduma apvienotajās lietās Nr.C–6/90 un 
Nr.C–9/90 Francovich u.c. 35.punktu). 

Valstij ir pienākums atlīdzināt personai radīto kaitējumu arī tādā 
gadījumā, ja Eiropas Savienības tiesību pārkāpums izriet no pēdējās instances 
tiesas nolēmuma (sk. Eiropas Kopienu Tiesas 2003.gada 30.septembra 
sprieduma lietā Nr.C-224/01 Gerhard Köbler v Republik Österreich 50.punktu). 
Šāda valsts atbildība iestājas tad, ja, pirmkārt, pārkāptās tiesību normas 
mērķis ir piešķirt tiesības privātpersonām, otrkārt, pārkāpums ir pietiekami 
būtisks un, treškārt, pastāv tieša cēloņsakarība starp šo pārkāpumu un 
privātpersonām nodarīto kaitējumu. Pārkāpuma būtiskums savukārt 
noskaidrojams, izvērtējot konkrētās tiesas funkciju specifiku un pārkāpuma 
evidenci (acīmredzamību).

Eiropas Savienības Tiesa ir noteikusi, ka katras dalībvalsts tiesiskajā 
kārtībā ir jāparedz kompetentā tiesa, kas izšķir strīdus par šāda kaitējuma 
atlīdzināšanu. Valsts atbildības princips zaudētu savu jēgu, ja valsts atbildība 
neiestātos gadījumos, kad Eiropas Savienības tiesību pārkāpums radies 
pēdējās tiesas instances veiktas tiesību normu interpretācijas dēļ (sk. Eiropas 
Kopienu Tiesas 2006.gada 13.jūnija sprieduma lietā Nr.C-173/03 Traghetti del 
Mediterraneo SpA v Repubblica italiana 36.punktu). Jāņem vērā, ka Eiropas 
Savienības tiesību pārkāpums iestājas arī tad, ja tiesa neievēro Eiropas 
Savienības Tiesas prejudiciālajā spriedumā izteiktās atziņas. Šāds secinājums 
izriet no apstākļa, ka prejudiciālajā spriedumā sniegtā interpretācija ir 
deklaratīva un tādējādi kļūst par interpretējamā akta, normas vai tiesību 
principa daļu, tāpēc tā ir saistoša ne tikai tiesai, kas uzdeva prejudiciālo 
jautājumu, bet arī pārējām tiesām (sk. Eiropas Savienības tiesību piemērošana. 
Rokasgrāmata praktizējošiem juristiem. Otrais papildinātais izdevums. D.L. 
Luteres-Timmeles zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008, 
138.–139.lpp.).
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Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka privātpersonai, kura uzskata, 
ka viņai ar spēkā stājušos pēdējās instances tiesas spriedumu ir nodarīts 
kaitējums sakarā ar Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu, ir tiesības vērsties 
tiesā ar prasību pret valsti par kaitējuma atlīdzību.

[7] Likuma “Par tiesu varu” 1.panta otrā daļa noteic, ka tiesu varu īsteno 
atbilstoši tiesiskuma principam. Tas nozīmē, ka tiesa darbojas normatīvajos 
aktos noteikto pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras tā var izmantot tikai 
atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

Administratīvās tiesas kompetence jeb tas, kādas lietas izskatāmas 
administratīvā procesa kārtībā, izriet no Administratīvā procesa likuma 
2.panta 2.punkta, 103.panta pirmās daļas un 184.panta. Administratīvās 
tiesas kontrolei ir pakļautas izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām 
publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un privātpersonu, un šādas 
kontroles ietvaros tiesa pārbauda iestādes izdota administratīva akta vai 
faktiskās rīcības tiesiskumu, noskaidro privātpersonas publiski tiesiskos 
pienākumus vai tiesības, izskata no publisko tiesību līguma izrietošos 
strīdus.

Ja pieteikumā administratīvajai tiesai persona ir izteikusi tādu prasījumu, 
kas nav pakļauts izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā, tad atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma 191.panta pirmās daļas 1.punktam tiesai 
(tiesnesim) ir pienākums šādu pieteikumu atteikties pieņemt. Pretējā 
gadījumā tiesa pārkāptu savas kompetences robežas.

Konkrētajā lietā pieteicēja lūdz atlīdzināt zaudējumus, kas nodarīti ar 
Civil lietu departamenta spriedumu. Saskaņā ar Administratīvā procesa li ku-
ma 1.panta trešās daļas 5.punktu administratīvais akts nav tiesas nolēmums. 
Tādējādi, ievērojot to, ka pieteicējas prasījums neatbilst Administratīvā 
procesa likuma 184.panta minētajiem pieteikuma priekšmetiem, secināms, 
ka pieteikumu atsakāms pieņemt. 

[8] Nav pamatots pieteicējas arguments, ka prasība pret Latvijas 
Republiku saistībā ar tiesas prettiesisku darbību attiecas uz valsts darbību 
publisko tiesību jomā, tādējādi šāda prasība izskatāma administratīvajā 
tiesā.

Apstāklis, ka konkrētajā lietā atbildētājs ir Latvijas Republika, pats par 
sevi nevar būt par pamatu secinājumam, ka lieta izskatāma administratīvā 
procesa kārtībā (sk. šī lēmuma 7.punktā minēto). 

Kā atzina Civillietu departaments 2010.gada 24.novembra sprieduma 
lietā Nr.SKC-233/2010 16.punktā, Civillikuma 1635.panta pirmā daļa 
(katrs tiesību aizskārums, tas ir, katra pati par sevi neatļauta darbība, kuras 
rezultātā nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums), dod tiesību cietušajam 
prasīt apmierinājumu no aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var vainot) 
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nav piemērojama gadījumos par kaitējuma atlīdzību, kas indivīdam nodarīts 
tiesu darbības rezultātā, jo šāda prasība izriet nevis no privāttiesiskajām, 
bet gan publiski tiesiskajām attiecībām, tiesai tiesas spriešanas procesā 
realizējot tiesu varu. Taču apstāklis, ka valstī nav normatīvā regulējuma par 
šāda kaitējuma atlīdzību, nevar būt šķērslis prasības celšanai (sk. Civillietu 
departamenta 2010.gada 24.novembra spriedumu lietā Nr.SKC-223/2010 
17.punktu*).

Tādējādi gadījumā, ja valsts ar savu orgānu starpniecību ir nodarījusi 
kaitējumu privātpersonai citādā veidā, nevis izdodot administratīvo aktu, 
veicot faktisko rīcību vai noslēdzot publisko tiesību līgumu, strīds par 
kaitējuma atlīdzību izskatāms civilprocesa kārtībā (sk., piemēram, Civillietu 
departamenta 2010.gada 24.novembra spriedumu lietā Nr.SKC-226/2010 9. 
un 10.punktu). 

Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 9.jūnija 

lēmumu, bet G.S. blakus sūdzību noraidīt.

* Precizējums: Spriedums Nr. SKC-233/2010
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Iestādes lēmuma, ar kuru atteikts nodibināt 
tiesiskās attiecības, tiesiskā daba

Iestādes lēmums, ar kuru atteikts nodibināt tiesiskās attiecības, atzīstams par 
administratīvo aktu tikai tad, ja ar to atteikts radīt tādas tiesiskas sekas, kuras 
vispārīgi atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām ir iespējamas, taču tās 
kādu iemeslu dēļ atteikts nodibināt konkrētajā gadījumā. Savukārt, ja iestāde 
atteikusies nodibināt tiesiskas attiecības, kādas atbilstoši spēkā esošajām 
tiesību normām nav iespējamas, nepārkāpjot tiesisko kārtību, ne ar vienu 
privātpersonu, šāds iestādes atteikums nav uzskatāms par administratīvo aktu 
(Administratīvā procesa likuma 1.panta trešā daļa).

Rīgā 2011.gada 20.septembrī  Lieta Nr. A42861109
SKA–937/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore     I.Skultāne,
senatore     J.Briede,
senatore     V.Kakste
rakstveida procesā izskatīja I.D. blakus sūdzību par Administratīvās 

apgabaltiesas 2011.gada 9.augusta lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts 
Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 20.maija lēmums par tiesvedības 
izbeigšanu lietā.

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja I.D. vērsās Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē 

citastarp lūdzot piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu sakarā ar 
to, ka viņa uzkopj nekustamajam īpašumam pieguļošo pašvaldībai piederošo 
teritoriju. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ar 2009.gada 3.aprīļa 
lēmumu pieteicējas lūgumu noraidīja. Minētais lēmums atstāts negrozīts ar 
Rīgas domes 2009.gada 5.jūnija lēmumu Nr.1-43/RD-09-605-ap.

[2] Pieteicēja iesniedza administratīvajā tiesā pieteikumu par labvēlīga 
administratīvā akta izdošanu.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2011.gada 20.maija lēmumu izbeidza 
lietā tiesvedību, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 
1.punktu. Tiesas lēmums pamatots ar tālāk minētajiem apsvērumiem.

Privātpersonu īpašumam pieguļošās publiskās teritorijas uzkopšanas 
kārtību noteic Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošie noteikumi Nr.125 
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“Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 
(turpmāk – Noteikumi Nr.125). Minētie noteikumi izdoti, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu. Satversmes 
tiesa 2004.gada 21.maija spriedumā lietā Nr.2003-23-01 ir atzinusi, ka, kaut 
arī likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punkts dod tiesības 
pašvaldībai izdot saistošos noteikumus par īpašumam pieguļošās teritorijas 
uzkopšanu un paredzēt atbildību par šo noteikumu nepildīšanu, nav pamata 
uzskatīt, ka tā paredz piespiedu darbu. Pat tad, ja saistošajos noteikumos 
paredzēts, ka īpašnieks ir atbildīgs par teritorijas kopšanas nodrošināšanu, 
tas nenodibina darba tiesiskās attiecības starp pašvaldību un īpašnieku. 
Pašvaldībām, saistošajos noteikumos nosakot publiskā lietošanā esošo 
teritoriju kopšanas kārtību, jāizvērtē, kā nodrošināt samērīgumu starp 
personai uzlikto pienākumu un sasniedzamo mērķi – nodrošināt sakoptu 
pilsētvidi. Līdz ar to katrai pašvaldībai iespēju robežās jāparedz īpaša kārtība 
attiecībā uz tādām personu grupām kā invalīdi, pensionāri, maznodrošinātas 
personas, nepilngadīgas personas utt.

2007.gada 11.septembra saistošo noteikumu Nr.88 “Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” (turpmāk – Noteikumi 
Nr.88) 4.punktā ir noteiktas personu kategorijas, kurām piešķirami 
atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas. Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis norādīja, ka lietā nav strīda par to, 
ka pieteicēja neatbilst šajos noteikumos minētajām personu kategorijām.

Tātad normatīvie akti neparedz tiesības prasīt samazināt nekustamā 
īpašuma nodokli kā kompensāciju par to, ka persona veic nekustamajam 
īpašumam pieguļošās teritorijas bezatlīdzības uzkopšanu. Līdz ar to tiesvedība 
lietā izbeidzama, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā.

[4] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu sakarā ar blakus sūdzību, 
2011.gada 9.augustā atstāja minēto lēmumu negrozītu, pievienojoties tajā 
ietvertajai motivācijai. Papildus apgabaltiesas lēmumā norādīts, ka gadījumā, 
ja pieteicēja uzskata, ka viņai ar Noteikumiem Nr.125 uzliktais pienākums ir 
nesamērīgi apgrūtinošs vai vispār uz viņu nav attiecināms, viņai ir tiesības 
vērsties pašvaldībā ar iesniegumu, lūdzot izvērtēt, vai un kādā apjomā 
pieteicējai konkrētajā gadījumā ir jāuzkopj pašvaldības teritorija. Ja pieteicēja 
nepiekritīs pašvaldības viedoklim šajā jautājumā, pieteicēja varēs vērsties 
tiesā ar attiecīgu pieteikumu. Taču konkrētajā gadījumā pieteicēja nav 
lūgusi ne pašvaldību, ne tiesu izvērtēt to, vai un cik daudz pieteicējai jākopj 
pašvaldības teritorija. Pieteicēja vērsās pašvaldībā ar iesniegumu par nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu, jo pieteicēja uzkopj pašvaldības teritoriju. Arī 
tiesā iesniegtajā pieteikumā lūgts uzlikt pienākumu pašvaldībai piemērot 
nodokļa atlaidi sakarā ar pašvaldības īpašuma kopšanu. 
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[5] Pieteicēja par apgabaltiesas lēmumu iesniedza blakus sūdzību. 
Blakus sūdzībā ietverti argumenti, kas pamato, kādēļ pieteicējai nebūtu bez 
atlīdzības jāuzkopj viņas īpašumam pieguļošā pašvaldības teritorijas daļa. 
Blakus sūdzībā arī norādīts, ka apgabaltiesa nepamatoti noraidīja pieteicējas 
blakus sūdzību, pamatojoties uz to, ka spēkā esošie normatīvie akti neparedz 
privātpersonām tiesības prasīt nodokļa atvieglojumu par pašvaldības 
teritorijas uzkopšanu, jo konkrētais gadījums uzskatāms par izņēmumu.

Motīvu daļa
[6] Pieteicēja lūdz piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

sakarā ar to, ka viņa bez atlīdzības uzkopj savam īpašumam pieguļošo 
pašvaldības teritorijas daļu. Blakus sūdzības kārtībā pārbaudāms, vai minētais 
prasījums ir izskatāms administratīvā procesa kārtībā un līdz ar to – vai lietā 
pamatoti izbeigta tiesvedība, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 
282.panta 1.punktu.

[7] Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
priekšnoteikumi un kārtība reglamentēta Noteikumos Nr.88. Minēto 
noteikumu 4.punktā ir izsmeļoši uzskaitītas personu kategorijas, kurām ir 
tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Kā to pamatoti 
konstatēja arī apgabaltiesa (pievienojoties pirmās instances tiesas spriedumā 
ietvertajai motivācijai), minētie noteikumi neparedz privātpersonu tiesības 
saņemt nodokļa atvieglojumus par to, ka tās pilda Noteikumos Nr.125 
noteiktos pienākumus saistībā ar pašvaldības teritorijas uzkopšanu. 
Atbilstoši Noteikumu Nr.88 4.punktam ne tikai pieteicējai, bet arī nevienai 
citai privātpersonai pašvaldība nav paredzējusi piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu sakarā ar to, ka šī persona uzkopj savam nekustamajam 
īpašumam pieguļošo pašvaldības teritorijas daļu. 

[8] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajai daļai, 
lai iestādes lēmumu varētu atzīt par administratīvo aktu, tam citastarp ir 
jārada personai tiesiskas sekas, proti, ar to jānodibina, jāizbeidz, jāgroza vai 
jākonstatē tiesiskas attiecības. Arī lēmums, ar kuru atteikts radīt minētās 
tiesiskās sekas, ir administratīvais akts.

Tomēr gadījumā, kad ar lēmumu atteikts nodibināt tiesiskās attiecības, ir 
būtiski, vai personas prasītās tiesiskās sekas (tiesisko attiecību nodibināšana) 
objektīvi ir iespējamas saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Iestādes 
lēmums atzīstams par administratīvo aktu tikai tad, ja ar to atteikts radīt tādas 
tiesiskas sekas, kuras vispārīgi atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām ir 
iespējamas, taču tās kādu iemeslu dēļ atteikts nodibināt konkrētajā gadījumā. 
Savukārt, ja iestāde atteikusies nodibināt tiesiskas attiecības, kādas atbilstoši 
spēkā esošajām tiesību normām nav iespējamas, nepārkāpjot tiesisko kārtību, 
ne ar vienu privātpersonu, šāds iestādes atteikums nav uzskatāms par 
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administratīvo aktu. Līdz ar to ne šāda lēmuma tiesiskums, ne prasījums par 
pretēja lēmuma pieņemšanu nav vērtējams administratīvā procesa kārtībā.

[9] Tā kā šajā gadījumā tiesību normas (Noteikumu Nr.88 4.punkts) 
neparedz piešķirt privātpersonām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
sakarā ar pašvaldības teritorijas bezatlīdzības uzkopšanu, secināms, ka 
prasījums par tāda iestādes lēmuma atzīšanu par prettiesisku, ar kuru atteikts 
piešķirt nodokļa atvieglojumu, kā arī prasījums par šāda atvieglojuma 
piešķiršanu nav pakļauts izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā.

Ievērojot minēto, Administratīvās apgabaltiesas lēmums, ar kuru lietā 
izbeigta tiesvedība, pamatojoties uz to, ka lieta nav izskatāma administratīvā 
procesa kārtībā, ir atstājams negrozīts, bet pieteicējas blakus sūdzība 
noraidāma.

[10] Pieteicējas blakus sūdzībā ietvertie argumenti ir vērsti uz to, lai 
pamatotu, kādēļ pieteicējai nav bez atlīdzības jākopj savam īpašumam 
pieguļošā pašvaldības teritorija. Tomēr pieteikuma priekšmets ir nodokļa 
atvieglojuma piešķiršana, līdz ar to Senāts minētos blakus sūdzības 
argumentus nevērtē.

[11] Pieteicējas ieskatā, blakus sūdzība nepamatoti tika noraidīta, 
pamatojoties uz to, ka spēkā esošie normatīvie akti neparedz privātpersonām 
tiesības prasīt nodokļa atvieglojumu par pašvaldības teritorijas uzkopšanu; 
konkrētais gadījums uzskatāms par izņēmumu. Taču Senāts norāda, ka 
Noteikumu Nr.88 4.punktā ietvertais to personu uzskaitījums, kurām ir 
tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, uzskatāms par izsmeļošu, un to ne 
iestādei, ne tiesai nav pieļaujams papildināt ar vēl citiem pamatiem nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanai. Līdz ar to apgabaltiesa pamatoti noraidīja 
pieteicējas blakus sūdzību.

Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 9.augusta 

lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 
20.maija lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā, bet I.D. blakus sūdzību 
noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Lēmuma par administratīvā akta termiņa pagarināšanu 
tiesiskā daba. Trešās personas subjektīvās tiesības 
pārsūdzēt būvatļaujas darbības termiņa pagarināšanu

1. Lēmums, ar kuru tiek pagarināts administratīvā akta darbības termiņš, groza 
iepriekš nodibinātās tiesiskās attiecības – noteic jaunu administratīvā akta 
darbības termiņu. Līdz ar to šāds lēmums, tāpat kā lēmums par atteikšanos 
pagarināt termiņu, vispārīgi atzīstams par administratīvo aktu (Senāta 
judikatūra).
2. Būvatļaujas termiņa pagarināšanas gadījumā pārbaudes apjoms ir 
aprobežojams tieši ar termiņa pagarināšanas (nepagarināšanas) pamatotības 
pārbaudi. Būvatļauja kā tāda (vispārīgas tiesības īstenot būvdarbus atbilstoši 
akceptētajam projektam) ir kļuvusi neapstrīdama. Lemjot par iespēju pagarināt 
būvatļaujas termiņu, iestādei nav pienākuma pilnībā pārvērtēt apstākļus par 
būvniecības pieļaujamību, bet par iespēju turpināt iepriekš atļauto būvniecību 
(Senāta judikatūra).
3. Tiesības pārsūdzēt lēmumu par būvatļaujas termiņa pagarināšanu pastāv 
tikai tad, ja tieši termiņa pagarināšana pati par sevi aizskar konkrētās personas 
subjektīvās tiesības. Lēmums par būvatļaujas darbības termiņa pagarināšanu 
pats par sevi atrauti no būvatļaujas parasti neaizskar trešās personas subjektīvās 
tiesības (Senāta judikatūra).

Rīgā 2011.gada 27.septembrī  Lieta Nr.A42596708
SKA–941/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore      R.Vīduša,
senatore      V.Krūmiņa,
senatore      D.Mita
rakstveida procesā izskatīja O.B. blakus sūdzību par Administratīvās 

apgabaltiesas 2011.gada 12.augusta lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts 
Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 28.aprīļa lēmums par tiesvedības 
izbeigšanu lietā. 

Aprakstošā daļa
[1] Pieteicēja O.B. vērsās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 

ar iesniegumu, lūdzot atcelt Rīgas pilsētas būvvaldes 2008.gada 5.marta 
lēmumu, ar kuru pagarināts R.P. 2005.gada 31.oktobrī izsniegtās būvatļaujas 
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Nr.437-L (turpmāk – būvatļauja) darbības termiņš. Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departaments ar 2008.gada 8.maija lēmumu Nr.1-DA-08-1687-ap 
pieteicējas lūgumu noraidīja. 

[2] Administratīvā rajona tiesa, pamatojoties uz pieteicējas pieteikumu, 
ierosināja administratīvo lietu par Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta 2008.gada 8.maija lēmuma atcelšanu. Lietā trešās personas 
statusā pieaicināta R.P.

[3] Administratīvā rajona tiesa ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu izbeidza 
lietā tiesvedību, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 
2.punktu. Tiesas lēmumā norādīti tālāk minētie apsvērumi.

[3.1] Kā atzīts judikatūrā, lēmums, ar kuru tiek pagarināts administratīvā 
akta darbības termiņš, groza iepriekš nodibinātās tiesiskās attiecības – 
noteic jaunu administratīvā akta darbības termiņu. Līdz ar to šāds lēmums, 
tāpat kā lēmums par atteikšanos pagarināt termiņu, vispārīgi atzīstams par 
administratīvo aktu, un pieteikums par tā atcelšanu ir izskatāms administratīvā 
procesa kārtībā. Tomēr tiesības pārsūdzēt lēmumu par būvatļaujas termiņa 
pagarināšanu pastāv tikai tad, ja tieši termiņa pagarināšana pati par sevi 
aizskar konkrētās personas subjektīvās tiesības.

Būvatļaujas termiņa pagarināšanas gadījumā pārbaudes apjoms ir 
aprobežojams tieši ar termiņa pagarināšanas (nepagarināšanas) pamatotības 
pārbaudi. Būvatļauja kā tāda (vispārīgas tiesības īstenot būvdarbus atbilstoši 
akceptētajam projektam) ir kļuvusi neapstrīdama. Lemjot par iespēju 
pagarināt būvatļaujas termiņu, iestādei nav pienākuma pilnībā pārvērtēt 
apstākļus par būvniecības pieļaujamību, bet par iespēju turpināt iepriekš 
atļauto būvniecību. Arī tiesai kontrole jāveic tieši par šo jautājumu.

[3.2] Administratīvā rajona tiesa, pamatojoties uz pieteicējas pieteikumu, 
2007.gada 13.decembrī ierosināja administratīvo lietu Nr.A42679507 
par būvatļaujas atcelšanu. Ar Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 
30.novembra spriedumu pieteikums tika noraidīts. Administratīvā 
apgabaltiesa ar 2011.gada 2.februāra lēmumu pieteikumu par būvatļaujas 
atcelšanu atstāja bez izskatīšanas sakarā ar to, ka pieteicēja nav ievērojusi 
lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību. Apgabaltiesas lēmums atstāts 
negrozīts ar Senāta 2011.gada 22.marta lēmumu lietā Nr.SKA-465/2011.

Tādējādi ne pieteicējas īpašuma tiesību aizskārums, ne arī būvatļaujas 
tiesiskums pēc būtības nav izvērtēts. Tiesa šīs administratīvās lietas 
ietvaros nevar vērtēt būvatļaujas tiesiskumu un pieņemt par to attiecīgu 
nolēmumu. Līdz ar to atzīstams, ka lēmums par būvatļaujas darbības 
termiņa pagarināšanu pats par sevi atrauti no būvatļaujas neaizskar 
pieteicējas subjektīvās tiesības un pieteicējai nav subjektīvo tiesību vērsties 
ar pieteikumu tiesā.
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[4] Administratīvā apgabaltiesa, izskatījusi lietu sakarā ar blakus sūdzību, 
atstāja Administratīvās rajona tiesas lēmumu negrozītu, pievienojoties tajā 
ietvertajai motivācijai. Apgabaltiesas ieskatā, no pieteicējas iesnieguma 
iestādei, pieteikuma un blakus sūdzības izriet, ka pieteicēja iebilst pret to, 
ka būvatļauja pieļauj būvniecību zemesgabalā, uz kura atrodas pieteicējai 
piederoši dārza mājas pamati. Proti, pieteicēja uzskata, ka būvatļaujas 
darbības termiņa pagarināšana nebija pieļaujama tā iemesla dēļ, ka būvatļauja 
izsniegta prettiesiski. Minētais ir būvatļaujas satura, nevis tās darbības 
termiņa pagarināšanas jautājums.

[5] Pieteicēja par apgabaltiesas lēmumu iesniedza blakus sūdzību. Blakus 
sūdzībā norādīti tālāk minētie apsvērumi.

[5.1] Būvatļaujas termiņa pagarināšana aizskar pieteicējas subjektīvās 
tiesības – tiek turpināts būvniecības process, aizskarot pieteicējas īpašuma 
tiesības. Pagarinot būvatļaujas darbības termiņu, tiek pieļauts, ka trešā 
persona turpina būvniecību uz pieteicējai piederošiem dārza mājas 
pamatiem.

[5.2] Pieņemot lēmumu par būvatļaujas darbības termiņa pagarināšanu, 
atbildētāja nav noskaidrojusi pieteicējas viedokli un argumentus, taču 
tas nevar būt iemesls tam, lai atzītu, ka administratīvais akts neietekmē 
pieteicējas tiesības.

Motīvu daļa
[6] Pieteicēja gan pieteikumā, gan blakus sūdzībā norāda uz to, 

ka, ļaujot trešajai personai turpināt būvniecību, tiek turpināts aizskart 
pieteicējas īpašuma tiesības. Senāts secina, ka pieteicēja, prasot atcelt 
lēmumu par būvatļaujas darbības termiņa pagarināšanu, pēc būtības 
cenšas risināt jautājumu par to, vai būvniecība kaimiņu zemesgabalā 
vispār ir pieļaujama. Apgabaltiesa pamatoti atzina, ka šajā gadījumā 
lēmums par būvatļaujas darbības termiņa pagarināšanu pats par sevi 
atrauti no būvatļaujas neaizskar pieteicējas subjektīvās tiesības. Līdz ar to 
Senāts atzīst par pareizu Administratīvās apgabaltiesas lēmumā ietverto 
motivāciju un atbilstoši Administratīvā procesa likuma 286.panta trešajai 
daļai tai pievienojas. 

[7] Tā kā pieteicējai nav subjektīvo tiesību vērsties tiesā ar pieteikumu 
par lēmumu par būvatļaujas termiņa pagarināšanu, nav vērtējami argumenti 
par to, vai iestāde pareizi rīkojusies šā lēmuma izdošanas procesā. Proti, nav 
jāvērtē, vai iestāde ir uzklausījusi pieteicēju.

[8] Apkopojot minēto, apgabaltiesas lēmums atstājams negrozīts, bet 
pieteicējas blakus sūdzība noraidāma. 



A-355

3. Nolēmumi par pieteikuma vai lietas pakļautību izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā 
un personas subjektīvajām tiesībām iesniegt pieteikumu tiesā

Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 12.augusta 

lēmumu, bet O.B. blakus sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Ceļa uzturēšana tehniskā kārtībā 
kā darbība privāto tiesību jomā

1. Attiecībā uz ceļu satiksmi publisko tiesību jomā tiek veikti īpašie satiksmes 
drošības pienākumi, piemēram, satiksmes regulēšana ar luksoforiem un ceļa 
zīmēm. Šajos gadījumos valsts izmanto valsts varu, lai piespiedu (obligātā) 
kārtā nodrošinātu vienveidīgu ceļu satiksmes dalībnieku rīcību noteiktās 
situācijās (tiesību doktrīna).
2. Vispārējie satiksmes drošības pienākumi, kuri ietver ceļu tīrīšanu, kopšanu un 
citus ceļa apsaimniekošanas pasākumus, proti, kuru veikšanai netiek izmantota 
valsts vara un kuru veikšanas pienākums vienādi attiecas uz jebkuru ceļa 
īpašnieku vai valdītāju, tiek veikti privāto tiesību jomā. Tādējādi zaudējumi, 
kas nodarīti neatbilstoša ceļa stāvokļa dēļ, piedzenami civilprocesuālā kārtībā, 
jo tie nodarīti ar civiltiesisku deliktu (Ceļu satiksmes likuma 6.pants, tiesību 
doktrīna).

Rīgā 2011.gada 7.oktobrī  Lieta Nr.A42589108
SKA–957/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departaments šādā sastāvā:
senatore      J.Briede,
senators      A.Guļāns,
senatore      R.Vīduša
rakstveida procesā izskatīja J.K. blakus sūdzību par Administratīvās 

apgabaltiesas 2011.gada 2.septembra lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība 
administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz J.K. pieteikumu 
zaudējumu atlīdzību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu.

Aprakstošā daļa
[1] 2007.gada 9.septembrī pieteicējs J.K., vadot automašīnu pa valsts 

autoceļu P-76, uzbrauca akmenim, kas atradās uz brauktuves. Rezultātā 
automašīnai tika nodarīts bojājums. Pieteicējs lūdza atlīdzināt zaudējumus, 
bet valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Latvijas Valsts 
ceļi) 2007.gada 11.decembrī un Satiksmes ministrija 2008.gada 24.aprīlī 
atteicās to darīt. Pieteicējs iesniedza Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu 
par pienākuma uzlikšanu Satiksmes ministrijai atlīdzināt zaudējumus.

[2] Administratīvā rajona tiesa ar 2010.gada 5.maija spriedumu noraidīja 
pieteikumu. Pieteicējs iesniedza apelācijas sūdzību.
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[3] Administratīvā apgabaltiesa ar 2011.gada 2.septembra lēmumu 
izbeidza tiesvedību lietā, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa 
kārtībā. Lēmums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.

[3.1] Zaudējumu atlīdzības prasījums tiek pamatots ar valsts prettiesisku 
bezdarbību, kas izpaudusies kā ceļa neuzturēšana atbilstoši Ministru kabineta 
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.871 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (turpmāk – 
noteikumi Nr.871) prasībām.

[3.2] Ceļu satiksmes likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka 
ceļa pārvaldītājam ir pienākums nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts 
satiksmei drošā stāvoklī. Savukārt Ceļu satiksmes likuma 6.panta pirmās 
daļas 8.punkts noteic, ka ceļa pārvaldītāja pienākums ir atlīdzināt personām 
zaudējumus, kuri tām radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā. Saskaņā 
ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 2.punktu ceļu pārvaldītājs ir īpašnieks vai 
cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš nodots pārvaldījumā.

[3.3] Iepriekš minētais regulējums norāda, ka atbildība par ceļa vispārējo 
apsaimniekošanu izriet no īpašuma (pārvaldījuma) tiesībām, proti, to nosaka 
personas civiltiesiskais statuss (īpašnieks vai pārvaldītājs).

Zaudējumu atlīdzības prasījums, kas tiek pamatots ar īpašuma 
nepietiekamu apsaimniekošanu, ir atzīstams par civiltiesisku prasījumu. 
Līdzīgi kā ēkas apsaimniekošana, arī citu infrastruktūras objektu 
apsaimniekošana ir īpašnieka pienākums (piemēram, maģistrālā ūdensvada 
plīsums, ēkas jumta netīrīšana var novest pie zaudējumu nodarīšanas 
trešajām personām). Īpašnieka vienkāršās darbības, apsaimniekojot savus 
īpašumus, netiek veiktas publisko tiesību jomā, jo šajā gadījumā nepastāv 
atšķirības starp privātpersonu un valsti.

Ceļu apsaimniekošanu veic Latvijas Valsts ceļi, kas savukārt tālāk 
organizē iepirkuma procedūras par konkrētu ceļu uzturēšanas un remonta 
darbu veikšanu. Līdzīgi ir organizēta arī citu valsts nekustamo īpašumu 
apsaimniekošana. Piemēram, valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie 
īpašumi” veic ēku un zemes apsaimniekošanas funkciju izpildi. Strukturālais 
nodalījums apliecina veicamās funkcijas saimniecisko raksturu, kā rezultātā 
funkcijas izpilde tiek organizēta komercdarbības formā.

[3.4] Iepriekšējā tiesu prakse norāda, ka līdzīgu lietu izskatīšana ir 
notikusi vispārējās jurisdikcijas tiesā civilprocesa kārtībā (piemēram, 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2008.gada 27.februāra spriedums 
lietā Nr.PAC-0171; Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2008.gada 
11.decembra spriedums lietā Nr.CA0822/17), savukārt administratīvo 
tiesu praksē prasījumi par ceļu satiksmes negadījumā radušos zaudējumu 
atlīdzību pēc būtības nav skatīti.
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Vācijas administratīvo tiesību doktrīnā ir norādīts, ka gadījumos, kad nav 
skaidri izteikts vispārējo satiksmes drošības pienākumu publiski tiesiskais 
raksturs, tie ir kvalificējami kā civiltiesiski pienākumi (sk. Paine F.J. Vācijas 
vispārīgās administratīvas tiesības. Tiesu namu aģentūra, 2002. (turpmāk – 
Paine), 406.nodaļa; līdzīgi arī: Ramsauer U. Die Assessorprüfung im öffentlichen 
Recht 2010., 32.32.nodalījums, un Kopp/Schenke. Verwaltungsgerichtsordnung 
Kommentar 14.Auflage, 40§ komentāru 27.punkts). Vienlaikus daudzu Vācijas 
federālo zemju likumu tekstos, kas regulē ielu un ceļu būvi un uzturēšanu, 
likumdevējs ir devis skaidru norādi, ka tā doto uzdevumu izpilde ir uztverama 
kā publisko pienākumu pildīšana (piemēram, Bayerisches Straßen- und 
Wegegesetz 72.paragrāfs).

[3.5] Pieteicējs ir norādījis, ka tiesības prasīt zaudējumus izriet 
no noteikumu Nr.871 6.pielikuma 12.punkta, kas noteic, ka uz ceļa 
seguma nedrīkst atrasties vaļēja velēna vai vaļēji akmeņi, kas lielāki par 
70 milimetriem.

Noteikumu Nr.871 izdošanas mērķis ir dot uzdevumus, kas veicami ceļa 
apsaimniekotājam. Uzdevumu došana par akmeņu novākšanu nenozīmē, ka 
tiesību normas rada arī atsevišķas privātpersonas subjektīvās tiesības prasīt 
noteiktu darbu veikšanu. Deliktu gadījumā privātpersona saglabā zaudējumu 
atlīdzības tiesības, bet šo tiesību realizācija ir veicama vispārējās jurisdikcijas 
tiesā civilprocesa kārtībā.

[4] Pieteicējs iesniedza blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 
lēmumu, norādot tālāk minētos argumentus.

[4.1] Saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 7.panta trešo daļu valstij 
piederošo autoceļu pārvalde un uzturēšana kā valsts pārvaldes uzdevums ir 
deleģēta Latvijas Valsts ceļiem. Deleģējumā ir ietverta valsts vara – minētā 
valsts akciju sabiedrība ir tiesīga pieņemt pārvaldes lēmumus, kas attiecas uz 
valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes 
kontroli.

[4.2] Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” 23.1panta pirmo daļu valsts vai pašvaldības 
kapitālsabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu “valsts” vai “pašvaldība”, ja 
šai kapitālsabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts 
veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Atbilstoši šai normai apstāklis, ka Latvijas 
Valsts ceļu firmā ir ietverts vārds “valsts”, papildus apliecina, ka šai sabiedrībai 
ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums.

[4.3] Senāta judikatūrā atzīts, ka tautsaimniecībā svarīgs objekts, kas 
ir izveidots sabiedrības interešu apmierināšanai, ir uzskatāms par publisku 
lietu (sk. Senāta 2007.gada 26.janvāra lēmumu lietā Nr.SKA-78/2007). 
Minētais lēmums ir par Ventspils brīvostu. Latvijas Republikai piederošie 
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ceļi, ņemot vērā, ka to esība un uzturēšana ir viens no priekšnoteikumiem 
tautsaimniecības attīstībai, tranzīta nozares pastāvēšanai un personas 
pārvietošanās brīvības nodrošināšanai, nav mazāk svarīgi par ostu, un tie 
nodrošina sabiedrības intereses. Tāpēc ceļi ir uzskatāmi par publisku lietu.

Līdz ar to, pretēji Administratīvās apgabaltiesas viedoklim, secināms, ka 
ceļu pārvaldība tiek veikta sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu ceļa lietotāju 
drošību, nevis pašmērķīgi uzturētu īpašumu uzturēšanas dēļ. Tas norāda uz 
ceļu uzturēšanas publiski tiesisko raksturu.

[4.4] Likumā “Par autoceļiem” ietvertais regulējums rada maldīgu 
priekšstatu par tiesisko attiecību, kas saistītas ar zaudējumu atlīdzību, 
piederību privāttiesību jomai. Risinot šādu strīdu civiltiesiskā kārtībā, var tikt 
pieļauti personas tiesību pārkāpumi, jo tiktu piemēroti civiltiesību principi, 
kuri neaizsargā privātpersonu no valsts pārvaldes neierobežotās varas.

[4.5] Turklāt, izvirzot apgalvojumu, ka zaudējumi būtu jāsedz Latvijas 
Valsts ceļiem, apgabaltiesa nav ņēmusi vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
44.panta pirmās daļas 1.punktu, kas noteic, ka gadījumā, ja deleģēšana ir 
noteikta ar likumu, mantiskos zaudējumus un personisko kaitējumu, kas 
nodarīts trešajai personai, atlīdzina no valsts budžeta. 

[4.6] Ceļu satiksmes negadījumu raksturs, tajos iesaistītās personas un šo 
personu vaina zaudējumu radīšanā var būt ļoti dažāda. Tāpēc nav pamatota 
apgabaltiesas atsaukšanās, ka līdzīgu lietu izskatīšana tiesu praksē ir notikusi 
civilprocesuālā kārtībā.

[4.7] Apgabaltiesa vienlaikus atsaukusies uz diviem pretējiem 
apsvērumiem. Viens no tiem ir Vācijas administratīvo tiesību doktrīnā 
izteiktais viedoklis, kas turklāt attiecas tikai uz atsevišķiem gadījumiem, bet 
otrs – Vācijas federālo zemju likumos ietvertais regulējums, kas ir atbilstošāks 
Latvijas likumu regulējumam.

[4.8] Apgabaltiesa nepamatoti atsaukusies, ka noteikumu Nr.871 
izdošanas mērķis ir dot uzdevumus ceļa apsaimniekotājam. Gan noteikumu 
nosaukums, gan tā normu saturs norāda, ka noteikumos noteiktas ceļu 
uzturēšanas prasības, nevis doti uzdevumi ceļu apsaimniekotājam.

Motīvu daļa
[5] Senāts atzīst, ka Administratīvās apgabaltiesas lēmuma pamatojums 

ir pareizs un pilnībā pietiekams, tāpēc pievienojas tam, atkārtoti tos pašus 
apsvērumus nenorādot. Atbildot uz blakus sūdzībā ietvertajiem argumentiem, 
Senāts papildus norāda tālāk minēto.

[6] Pieteicējs pamatoti uzskata, ka Latvijas Valsts ceļi pilda valsts 
pārvaldes uzdevumu. Taču šis uzdevums nav autoceļu ikdienas uzturēšana.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta, kas nosaka valsts institūciju 
kompetences sadalījumu ceļu satiksmes jomā, astoto daļu Latvijas Valsts 
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ceļi uzrauga ceļu būvniecību, remontu, rekonstrukciju un uzturēšanu 
satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu 
satiksmes drošības jomā, veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības 
un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu un uzrauga satiksmes organizāciju 
un tās tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti piemērojamo 
standartu un citu normatīvu prasībām.

Tādējādi Latvijas Valsts ceļi ir valsts institūcija, kura veic uzraudzību pār 
to, lai ceļi (ne tikai valsts ceļi, bet visi Latvijā esošie ceļi) tiktu būvēti, uzturēti 
un aprīkoti ar tehniskajiem līdzekļiem (ceļa zīmēm, luksoforiem u.tml.) 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Atbilstoši minētajam un ņemot vērā arī Ceļu satiksmes likuma 38.panta 
otrajā daļā noteikto, ka Latvijas Valsts ceļi saskaņo satiksmes organizācijas 
tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu, Senāts 2010.gada 
22.februāra lēmuma lietā Nr.SKA-101/2010 13.punktā ir atzinis, ka Latvijas 
Valsts ceļi ir iestāde, kura izdod administratīvos aktus – ceļa zīmes.

Tādējādi Latvijas Valsts ceļi pilda valsts pārvaldes uzdevumus ceļu 
satiksmes jomā.

Taču tas, ka valsts Latvijas Valsts ceļu personā veic uzraudzību pār ceļu 
uzturēšanu un izdod administratīvos aktus ceļu satiksmes jomā, nenozīmē, 
ka pati ceļu uzturēšana tehniskā kārtībā ir darbība publisko tiesību jomā. 
Administratīvā apgabaltiesa atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 6.panta 
regulējumam jau ir pamatojusi, ka ceļa uzturēšana izriet no privāttiesiskām 
īpašuma un valdījuma attiecībām, un Senāts pievienojas šim pamatojumam 
(sk. šā lēmuma 3.2. un 3.3.punktu).

[7] Pieteicējs pamatoti uzskata, ka valsts autoceļi ir publiskas lietas. Taču 
arī tas nenozīmē, ka autoceļu ikdienas uzturēšana ir darbība publisko tiesību 
jomā.

Lietas publiski tiesiska izmantošana neizslēdz tās civiltiesisko izman-
to ša nu (sk. Paine, 407.lpp.). Apgabaltiesa šajā sakarā pamatoti ir minējusi 
piemēru par valsts ēku un zemes apsaimniekošanu. Arī valstij piederošās 
ēkas, kuras izmanto valsts funkciju izpildei (piemēram, kā valsts iestāžu 
ēkas), attiecībā uz šo izmantošanu ir publiskas lietas. Taču, neraugoties uz to, 
šo ēku uzturēšana (remonti, sniega tīrīšana no jumta, pieguļošās teritorijas 
kopšana u.tml.) ir īpašnieka darbība privāto tiesību jomā. To nemaina arī 
apstāklis, ka atsevišķu ēkas uzturēšanas darbību neveikšana var apdraudēt 
ēkas lietotāju un citu personu drošību (piemēram, garāmgājējam var uzkrist 
lāsteka).

Attiecībā uz ceļu satiksmi publisko tiesību jomā tiek veikti īpašie satiksmes 
drošības pienākumi, piemēram, satiksmes regulēšana ar luksoforiem un ceļa 
zīmēm. Šajos gadījumos valsts izmanto valsts varu, lai piespiedu (obligātā) 
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kārtā nodrošinātu vienveidīgu ceļu satiksmes dalībnieku rīcību noteiktās 
situācijās. Savukārt vispārējie satiksmes drošības pienākumi, kuri ietver ceļu 
tīrīšanu, kopšanu un citus ceļa apsaimniekošanas pasākumus, proti, kuru 
veikšanai netiek izmantota valsts vara un kuru veikšanas pienākums vienādi 
attiecas uz jebkuru ceļa īpašnieku vai valdītāju, tiek veikti privāto tiesību 
jomā (sk.: Paine, 335.lpp.).

Pieteicējs šajā sakarā nepamatoti norāda, ka Latvijas tiesiskais regulējums 
ir līdzīgs atsevišķiem Vācijas federālo zemju likumiem, kuri visus ceļu 
satiksmes drošības pienākumus definē kā veicamus publisko tiesību jomā. 
Kā pareizi norādījusi apgabaltiesa, atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 6.pantam 
ceļa uzturēšana ir īpašnieka vai valdītāja pienākums, kas tiek veikts privāto 
tiesību jomā.

[8] Tā kā ceļu uzturēšana nav darbība publisko tiesību jomā, nav 
pamatota pieteicēja atsauce uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 44.panta 
pirmās daļas 1.punktā norādīto zaudējumu atlīdzības kārtību. Kā pamatoti 
norādījusi apgabaltiesa, zaudējumi, kas nodarīti neatbilstoša ceļa stāvokļa 
dēļ, piedzenami civilprocesuālā kārtībā, jo tie nodarīti ar civiltiesisku deliktu. 
Līdz ar to pieteicējam arī netiek liegta pieeja tiesai, vienīgi tā īstenojama citā 
procesuālā kārtībā.

Nolēmuma daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 323.panta pirmās daļas 

1.punktu un 324.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departaments

n o l ē m a
Atstāt negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 2.septembra 

lēmumu, bet J.K. blakus sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Jēdzienu alfabētiskais rādītājs
lpp. (A–...)*

A
Administratīvais akts ..................................................................348, 350, 352, 353
– ar ilgstošu iedarbību ................................................................................... 198, 204 
– konstatējošs ..........................................................................................................202 
– labvēlīgs 

prasījums to izdot .............................................................. 162, 165, 305–309 
tā izdošanas atteikums ....................................................................... 306, 308 

– nelabvēlīgs 
tiesas tiesības uzdot to izdot ......................................................172, 176, 177 

– obligātais ...................................................................................................... 276, 280 
– tā apstrīdēšana (pārsūdzēšana) 

akta darbība apstrīdēšanas stadijā iestādē  
(pārsūdzēšanas laikā tiesā) .................................................................. 84, 284
ārpustiesas izskatīšanas kārtības neievērošanas sekas .................... 188, 353 
apstrīdēšanas iesniegums .......................................... 28, 52, 91, 98, 102, 339  
augstākā iestādē ..........................................................................198, 199, 206

– tā atcelšana
administratīvā akta izpildes seku novēršana ................................... 281, 282
daļā ..............................................................................................172, 176, 177
uzdodot izdot jaunu administratīvo aktu ........................................172–177

– tā galīgais noformējums (apstrīdēšanas procesā) ..........................198, 199, 206
– tā grozīšana

tiesas tiesības ....................................................................................... 176, 177
– tā darbības apturēšana ...............................................................................283–286

akti, kuru darbība pārsūdzēšanas stadijā netiek apturēta .............284–286
no pieteikuma saņemšanas tiesā dienas ...................................283, 285, 286

– tā izdošana
nelabvēlīgāka par sākotnējo aktu .................................................................84
termiņš – sk. Termiņš
pēc tiesas nolēmuma .......................................................................... 172, 177 
vēlāka nelabvēlīgāka akta izdošanas aizliegums  
(jautājumā, kas kļūdaini skaidrots iepriekš izdotā uzziņā,  
ja tā adresāts rīkojies atbilstoši uzziņai) .......................................... 337, 339

* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta.
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– tā pamatojums .......................................................................................... 24, 75, 78 
lietderības apsvērumu atspoguļošana – sk. Lietderības apsvērumi
tā nozīme akta tiesiskuma izvērtēšanā ........................................................75

– tā pazīmes
tiesiskās sekas ...................................................................................... 348, 350

– tā saturs 
tiesas tiesība to noteikt ....................................................................... 176, 177

– tās spēkā esība
laikā .................................................................................... 198, 200, 202–204
spēka zaudēšana ar izpildi .................................................198, 200, 203, 204

– tā tiesiskuma izvērtēšana ....................................................................186, 193, 346
pirmšķietama ................................................................................79, 284, 285

Administratīvais pārkāpums 
– administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieki

pie administratīvās atbildības sauktas personas  
tiesības uz tulku ..........................................................................130, 133, 134

– administratīvo pārkāpumu protokols ..................................... 127–130, 133, 134
– veidi

ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums ..............................................126–134 
politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpums ............235, 241–247

– vienlaikus konstatēti vairāki pārkāpumi .........................................130, 132, 133
– sk. arī Sods: administratīvais

Administratīvais process
– dalībnieks

atbildētājs .....................................................................................................261
pieteicējs – sk. Pieteicējs
trešā persona – sk. Trešā persona
viņa neierašanās uz tiesas sēdi ........................................41, 62, 63, 165, 203 
viņa pienākumi ...........................................................................30, 34, 43, 96 

– izdevumi
juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšana;  
sk. arī Juridiskā palīdzība .........................................186, 188, 189, 191–196

– principi 
objektīvās izmeklēšanas princips ......................186, 191, 194, 196, 242, 254 
patvaļas aizlieguma princips ........................................................................31 
privātpersonas tiesību ievērošanas princips ..............................................194
reformatio in peius aizlieguma princips ......................................................84  
tiesību normu saprātīgas piemērošanas princips ......................................153 
valsts atbildības princips .............................................................................345
sk. arī Tiesību principi (vispārējie)
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– sākotnējā procesa turpināšana (administratīvā akta  
   apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā) ....................................172, 177, 178
– tā būtība

tiesā ...............................................................................................................194
– sk. arī Tiesvedība

Aizsargjosla
– tās izveidošana ...................................................................152–154, 156, 158, 159

pilsētā vai ciemā (sarkanā līnija) ......................................................150–159

Akciju sabiedrība
– mazākuma akcionāru interešu aizsardzība ............................................. 174, 175
– tās akciju atsavināšana vai iegādāšanās

pienākums izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu ........................173–175
paziņošanas pienākums ..................................................................... 173, 174

Amatpersona (valsts)
– tās viedoklis

indivīda tiesības to prasīt ...................................................................288–290
tiesības to nepaust .............................................................................. 288, 290

– tiesības saņemt informāciju par tās ienākumiem ..................................255–261
– uzturdevas kompensācija .......................................................................... 272, 281

laiks, par kuru tā maksājama ........................................................... 272, 282

Analoģija – sk. Tiesību norma: tās piemērošana

Atbildība .................................................................................................................244
– administratīvā – sk. Administratīvais pārkāpums; Sods: administratīvais
– civiltiesiskā

par zaudējumiem (ceļu satiksmes negadījumā) ..............................356–361
– sk. arī Sods

Atlīdzinājums 
– atbilstīgs .............................................................................  190, 192, 231, 343, 344
– atlīdzinājuma prasījums ................. 187–189, 229, 230, 273, 281, 342–346, 356
– morālā kaitējuma ...............................................................186–192, 196, 230, 231 
– tā funkcija .................................................................................................... 244, 248 
– tā noteikšana

civiltiesību principu piemērošana ..................................................... 192, 193
individuāla izvērtēšana .............................................................186, 196, 197
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– tā priekšnoteikumi
cēloņsakarība ar iestādes prettiesisko aktu vai rīcību  ....189, 190, 194, 195

– tā veidi 
iestādes atvainošanās ......................................................................... 230, 231  

– taisnīgs ..................................................................................................................248
– tiesības to prasīt ................................188, 189, 191–194, 341, 343, 344, 346, 347

par juridisko palīdzību ...................................................... 186, 189, 191–195
– trešajām personām ..................................................................................... 357, 359
– sk. arī Kaitējums, Zaudējumi

Audits (nodokļu)  ........................................... 18, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 44, 45,  
47, 59, 72, 81, 90, 93, 95, 99, 102, 104 

– audita pārskats .............................................................47, 61–65, 75, 95, 102, 104 

B
Banka – sk. Latvijas Banka

Bāriņtiesa 
– tās faktiskā rīcība

atteikums izsniegt dokumentus (informāciju par bērnu)  ..............229–234
– tās kompetence bērnu interešu aizsardzības jomā ................................. 230, 231 

Bērns
– viņa pārstāvis; sk. arī Vecāki

viņa tiesību ierobežošana ...........................................................229, 232, 233
– viņa tiesības un intereses

informācijas par bērnu (psihologa atzinuma)  
neizpaušana vecākiem .......................................................................230–234
to aizskārums, nepiešķirot personas kodu .............................. 188–191, 196 
uz personas datu aizsardzību ....................................................229, 232, 233
uz privātās dzīves aizsardzību ...........................................................229–234

– viņa uzturēšanas pienākums .............................................................37, 40, 46, 47
bērna uzturam nepieciešamie izdevumi............................................... 37–50

Bezdarbība – sk. Faktiskā rīcība

Blakus sūdzība 
– par atteikšanos pieņemt pieteikumu .......................300, 301, 304, 341, 343–345 
– par lūguma apturēt administratīvā akta  
   darbību noraidīšanu ................................................................................... 283, 285
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– par tiesvedības izbeigšanu ............................... 311, 312, 323, 326, 332, 337, 338,  
348–352, 354, 356, 358, 359 

– tās iesniegšanas kārtība ............................................................................. 318, 319
– tās noraidīšana .......................................... 304, 314, 340, 347, 351, 354, 355, 361 

Brīdinājums (brīdināšana)
– brīdinājuma uzlīme (par ilgstoši stāvoša  
   transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu) ..............................................179–184
– Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ................................................................174
– nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieka

par jauna energoapgādes objekta ierīkošanu  
(esošā paplašināšanu) uz viņa zemes ..............150, 153, 155, 156, 158, 159

Brīvosta
– Rīgas brīvosta

komercdarbības veikšana tās teritorijā;  
sk. arī Komercdarbība: brīvostas teritorijā .....................................323–332
tās pārvalde .........................................................................................323–332 
tās pārvaldes atļauja komercdarbības veikšanai ....324, 326–329, 331, 332
tās publiskas lietas statuss ...........................................................................330

– Ventspils brīvosta ................................................................................................330 

Būve (ēka)
– Nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrēta,  
   bet dabā faktiski neeksistējoša (nojaukta) ...............................................106–111
– patvaļīgi nojaukta būve .............................................................................. 107, 109
– tās statuss .............................................................................................161, 168, 169

dzīvojamā ēka; sk. arī Dzīvojamā māja ...................................161, 163–168
nedzīvojamā ēka ................................................................ 161, 163–166, 170
tā maiņa ......................................................................................161, 168, 169

– tehniskās inventarizācijas lieta .........................................................163, 164, 169

Būvniecība
– apbūves noteikumi (būvnoteikumi) ........................................151, 152, 154, 157
– būvatļauja 

būves nojaukšanai .............................................................................. 107, 109
dzīvojamo māju elektroapgādei ........................................................151–160
tās apstrīdēšana ......................................................... 151, 153, 159, 353, 354
tās pagarināšana ................................................................................352–354

– būvniecības iecere ...............................................................................................307 
tās izvērtēšana ....................................................................................305–310
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– būvniecības noteikumi
vispārīgie būvnoteikumi .................................................................... 306, 307 

– būvniecības tiesiskumu kontrolējošais subjekts .............................305, 307, 308
– būvvalde ......................................................................................................306–310

tās kompetence .................................................................................... 308, 310
– tās ierobežojumu noteikšana ................................................... 150–156, 158, 159
– trešā persona būvniecības procesā  

tās tiesības pārsūdzēt būvatļaujas darbības  
termiņa pagarināšanu........................................................................352–354

– uz iznomātas zemes (pašvaldības)
atteikums saskaņot nomas līgumam neatbilstošu būvniecību .......305–310
īpašnieka saskaņojuma nepieciešamība ...................................305, 307–310

– uz svešas zemes
energoapgādes komersanta tiesības ierīkot jaunu  
energoapgādes objektu bez saskaņojuma ar īpašnieku ...................150–160
saskaņojuma ar zemes īpašnieku nepieciešamība ...................150–157, 159

– sk. arī Teritorijas plānošana

C
Ceļš ...........................................................................................................................182
– pašvaldības iela 

tās lietošanas tiesības .........................................................................179–185
tās publiskas lietas statuss ..........................................................179, 182, 183

– publiskas lietas statuss ...............................................................................358–360
– tā uzturēšana tehniskā kārtībā ..................................................................356–361

pienākums ...................................................................................357–359, 361
uzraudzība pār ceļu uzturēšanu ....................................................... 359, 360

Ceļu satiksme .........................................................................................................183
– satiksmes drošības nodrošināšana ...........................................126, 129, 132, 184

īpašie satiksmes drošības pienākumi ................................................ 356, 360
vispārējie satiksmes drošības pienākumi ..................................356, 358, 361

– starptautiskā ................................................................................126, 128, 129, 131

Ceļu satiksmes noteikumi
– ceļu satiksmes negadījums

neatbilstoša ceļa stāvokļa dēļ .............................................................356–361
– to pārkāpums

atkārtota transportlīdzekļa vadīšana  
bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām .........................................126–134
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Centrālā statistikas pārvalde
– statistikas dati

par bērna uztura izdevumiem .....................................................................47
par izdevumu personiskajām vajadzībām apmēru ..................... 48, 49, 100
par iztikas minimumu ..................................................................................61
to izmantošana ar nodokli apliekamā ienākuma aprēķināšanai ....... 62, 65

Cilvēktiesības (pamattiesības) 
– to aizsardzība (ievērošana) ................................................................232, 258, 344
– to ierobežojums (aizskārums)

attaisnojams ar leģitīmu mērķi ......................................................... 258, 259  
nepieciešams (pieļaujams) .................................................................258–260 
nesamērīgs ....................................................................................................156
noteikts ar likumu ..............................................................155, 156, 258, 259
publiskas personas amatpersonai  .....................................255, 256, 259, 260
samērīgs ............................................................................................... 256, 259

– uz informācijas pieejamību; sk. arī Informācija ... 224–227, 255–261, 315–321
– uz īpašumu; sk. arī Īpašums ...................................................................... 154, 295

to ierobežošana .............................................................................54, 155, 156
– uz privāto dzīvi 

uz personas datu aizsardzību ....................................................229, 232, 233
uz privātās dzīves neaizskaramību ................. 229–234, 255, 256, 258–260

– uz taisnīgu tiesu ................................................................. 241, 242, 253, 327, 344 
tiesības vērsties tiesā ...................................................................213, 216, 217
uz tiesas pieejamību ........................................................................... 191, 193

– vērsties iestādē ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības;  
sk. arī Iesniegums ......................................................................... 288, 290, 315–321
– zināt savas tiesības ...............................................................................................230
– sk. arī Pamatbrīvības

Civildienests
– ierēdnis 

statusa iegūšana (iecelšana amatā) ...........................................................204

D
Darījums
– ar nodokli apliekams; sk. arī Nodokļi

atlīdzības ........................................................................................................83
slēptais darījums ..................................................................................... 76, 77
tā vērtības noteikšana ................................................................62, 65, 74, 76
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– ar pievienotās vērtības nodokli neapliekams;  
   sk. arī Nodokļi ..................................................................19–23, 71–73, 75, 79, 81

kas nodrošina citus apliekamos darījumus ....................................17, 21–24
– komercdarījums..................................................................................214, 219–222

Civillikuma noteikumu piemērošana ........................................................214
– ļaunprātīga rīcība darījumos .................................................20, 21, 23, 24, 76, 80 
– privāttiesisks (civiltiesisks) .................................................................................312

tā forma .................................................................. 29, 31, 34, 83, 88, 95, 101

Dāvana (dāvinājums) .............................................................................................87
– atlīdzības nozīmē ............................................................................................ 81–89
– dāvinājums (ziedojums) politiskajai partijai;  
   sk. arī Politiskā organizācija ............................................. 236, 237, 240, 241, 243
– naudas ..................................................................................... 29–31, 33, 34, 38–46

Deklarācija 
– amatpersonas ............................................................. 29, 39, 41, 47, 256, 257, 260

tās kontrole .....................................................................................................29
– ienākumu .................... 27, 29, 33, 38, 39, 41–45, 48, 60, 61, 90, 93, 96, 100, 104 

papildu  ................. 27, 29, 32, 33, 38, 39, 41–43, 48, 65, 90, 93, 97, 99, 102 
– nodokļu – sk. Nodokļi
– partijas finansiālā darbība .................................................................242, 243, 250
– vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu .................................. 235, 239, 243, 249, 250 

Deleģēšana
– valsts pārvaldes uzdevumu ...............................................................301, 358–360

Demokrātiska sabiedrība .......................................................... 258–260, 319, 320 

Demokrātiska valsts .................................................................................... 244, 256 
– demokrātiskas republikas jēdziens .......................................................... 272, 279 

Detālplānojums – sk. Teritorijas plānošana

Dienests
– Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē

atvaļināšana no dienesta neatbilstības dienestam dēļ  
(iepriekšēja sodāmība) .......................................................................273–282
uzturdevas kompensācija ..........................................................272, 281, 282

– militārais – sk. Militārais dienests
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Diskriminācija (atšķirīga attieksme)
– tās aizliegums (novēršana)

konkurences tiesībās (tirgus dalībnieku  
diskriminācijas aizliegums) ..............................135–137, 140, 141, 147, 148
nodokļu tiesībās ......................................................................55, 56, 112, 117

Dokuments
– attaisnojuma .................................................................................................... 30, 48 
– preču pavadzīme–rēķins

par preču piegādi, kurā norādīta cita persona  
nevis piegādātājs .........................................................................18, 20, 24, 25

– tā viltošana
komercreģistrā iesniedzamo dokumentu ................. 198, 200, 201, 203, 205

– valsts iestādes
tās sagatavoto un saņemto dokumentu pieejamība ........................224–228

Dominējošais stāvoklis – sk. Konkurence

Drošība 
– sabiedrības ...........................................................................................129, 132, 277 

Dubultās sodīšanas aizlieguma princips (ne bis in idem) .............235, 241–243

Dzīvojamā māja (ēka) .........................................................................161, 163–168
– daudzdzīvokļu.....................................................................................161, 163–170
– dzīvošanai neizmantotas telpas

mākslinieka darbnīcas ....................................................... 161, 164, 166–169
neapdzīvojamās telpas ..............................................161, 163, 164, 166–170

– mājas inventarizācijas plāns .....................................161, 163, 164, 166, 167, 169
– tās apsaimniekotājs un pārvaldītājs  
   (pašvaldības nolīgts) .................................................................................. 291, 292

tā noslēgtā aizdevuma līguma apstrīdēšana ............................291–295, 297
tiesības iekasēt samaksu par siltumapgādes  
pakalpojumiem ............................................................................................293
tiesības slēgt līgumu ar energoapgādes uzņēmumu ........................ 293, 294

– tās pārvaldīšana (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā  
   esošas mājas) ........................................................................................................296

dzīvokļu īpašnieku tiesības ................................................................293–297
līdz dzīvokļu īpašnieku kopuma izveidošanai .................291, 293, 296, 298
pārvaldīšanas pienākuma būtība ..................................................... 291, 297

– tās privatizācija – sk. Privatizācija: dzīvojamo māju
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– tās statuss .............................................................................................161, 168, 169
– viendzīvokļa ........................................................................................163–166, 168 

Dzīvoklis
– dzīvokļa īpašums .................................................................................................167
– tā iegādāšanās

nolūks ..........................................................................................82, 83, 85, 88
– tā īpašnieks 

viņa kā patērētāja tiesību aizsardzība ............................................ 291–298
– tā īpašnieks privatizētajās daudzdzīvokļu mājās

dzīvokļa īpašnieku kopums ............................................... 291, 294, 296–298
viņa tiesības individuāli vērsties  
pret mājas pārvaldītāju ..............................................................291, 297, 298
viņa tiesības un pienākumi īpašuma tiesību izmantošanā .............293–297

– tā privatizācija – sk. Privatizācija: dzīvokļa

E
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
– tās judikatūra ......................................................................................243, 259, 344 
– tās prakse ..................................................................................................... 213, 217
– sk. arī Nolēmumu rādītāju

Eiropas Savienība (ES)
– Eiropas Komisija 

atzinums par bērnu personas datu aizsardzību .............................. 229, 232
paziņojums .......................................................................................... 144, 145
tās prakse konkurences jomā ............................135–137, 139, 144, 145, 147

– tiesības
ar to pārkāpumu nodarīta kaitējuma atlīdzība ..............................341–347
pamattiesību aizsardzība (harta) .............................. 55, 224, 226, 229, 233
to pārākuma par nacionālajām tiesībām princips ...................................343

– tiesību akti – sk. Tiesību aktu rādītāju
– tiesību principi .......................................................................................... 58, 59, 69

efektivitātes princips ....................................................................................115
sabiedrības tiesības piekļūt iestāžu dokumentiem ........................... 224, 226

– tiesību piemērošana 
ES institūciju dokumentu pieejamības jautājumos ......................... 224, 226
konkurences nodrošināšanas jomā ..........................135, 137, 141, 143–148
lauku attīstības atbalsta jomā ........................................................... 284, 286
nodokļu piemērošanas jomā ...............................72, 73, 76, 78, 79, 115–117
patērētāju tiesību aizsardzības jomā .......207, 213, 216, 217, 219, 220, 222
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Eiropas Savienības Tiesa
– tās judikatūra .................................... 17, 20, 22, 23, 59, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79,  

112, 114–117, 135, 136, 144–148,  
217, 220, 226, 283, 286, 311–313, 341–345

Vispārējas tiesas ..........................................................................224, 226, 227
nepamatota atsaukšanās ....................................................................... 78, 79

– tās prejudiciālais nolēmums ....................................................................... 73, 342
tā saistošais raksturs ....................................................................................345 

– tās skaidrojumu saistošais spēks ..........................................................................73
– sk. arī Nolēmumu rādītāju

Ekspertīze 
– eksperts

administratīvajā procesā iestādē ....................................................... 198, 205
viņa atzinums .....................................................................198, 201, 203, 205

F
Faktiskā rīcība........................................................................................................339
– prettiesiska (bezdarbība) ........................................................................... 256, 257
– tās pārsūdzība 

par atbildes nesniegšanu uz iesniegumu ...........................256, 315, 318, 321 
par informācijas nesniegšanu ...................................224–227, 229, 230, 255
par uzziņas nesniegšanu .................................................................... 339, 340

– tās tiesiskuma izvērtēšana .................................................................186, 193, 346 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
– tās lēmums

tā apstrīdēšana....................................................................................173–177
– tās tiesības

izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu ...............................................174

G
Gribas izteikums
– likumdevēja – sk. Likumdevējs 
– privāto tiesību jomā ...................................................................305, 307, 309, 310
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I, Ī
Iedzīvotāju reģistrs
– ieraksti par nepilsoņiem ....................................................................187, 189, 192

Ienākumi 
– ar nodokli apliekamie .................................................................................... 85, 86 

slēptie ienākumi ............................................................. 30, 34, 38, 60–64, 93
to aprēķināšana ................................................................................58, 60–66
to deklarēšana – sk. Deklarācija: ienākumu
to samazināšana ...................................................... 58, 59, 61, 64, 66, 67, 69,  

90, 104, 105
sk. arī Nodokļi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis

– ar nodokli neapliekamie ..........................................................................42, 85–87 
to pierādīšanas pienākums ........................ 27, 29–31, 33–35, 93, 96, 97, 99

– sk. arī Deklarācija: ienākumu, Skaidras naudas uzkrājumi

Iesniegums (iestādei)
– apstrīdēšanas iesniegums ................................................. 28, 52, 91, 98, 102, 339 
– par atlīdzinājumu ....................................................................................... 187, 189 
– tā iesniegšanas un atbildes sniegšanas kārtība valsts iestādē ................317–319
– tiesības (iestādes) atstāt to bez izskatīšanas .....................................................257
– tiesības saņemt atbildi uz to 

atbildes nesniegšana ................................. 256–258, 288, 308, 315, 318, 321
tiesības saņemt atbildi pēc būtības .................. 255, 257, 288–290, 315–321

– tiesības to iesniegt valsts (pašvaldības) iestādei ..................................... 290, 349
– uzziņas saņemšanai; sk. arī Uzziņa ...................................................................338

Iestāde 
– augstāka (apstrīdēšanas iestāde)

tās tiesības apstrīdēšanas stadijā .........................................84, 198, 199, 206
– savstarpējo domstarpību risināšanas kārtība

ierobežojumi tiesāties ar citu valsts iestādi ...................................... 302, 303
– tās atbildība par nodarīto kaitējumu 

iestādes atvainošanās ......................................................................... 230, 231   
sk. arī Atlīdzinājums

– tās faktiskā rīcība – sk. Faktiskā rīcība
– tās lēmums – sk. Lēmums: iestādes
– tās pienākumi

noslēgt publisko tiesību līgumu .........................................................333–335
sniegt atbildi uz iesniegumu (sūdzību) – sk. Iesniegums, Informācija
sniegt informāciju – sk. Informācija



A-374

LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

– valsts
tās amatpersonas (darbinieki) – sk. Amatpersona
tiesības saņemt informāciju par tās amatpersonu atalgojumu ......255–261
tiesības saņemt informāciju par tās komercdarbību .......................315–321
valsts pārvaldes iestāžu demokrātiskais raksturs ............................ 224, 226

– sk. arī šķirkļus pēc konkrētu iestāžu nosaukumiem un Iestāžu rādītāju

Informācija
– ierobežotas pieejamības ......................................................................................226 
– tās pieprasījums ..................................................................................255, 257, 258 

par bērna privāto dzīvi ......................................................................229–234
par nodokļu maksātāju ......................................................................225–227 
par valsts amatpersonu atalgojumu ..................................................255–261
par valsts komercdarbību ...................................................................315–321

– tiesības to saņemt (no iestādes) ................................................................ 232, 290 
atteikuma sniegt informāciju  
(informācijas nesniegšana) pārsūdzēšana........................224, 225, 230, 255
informācijas saņēmēja pienākums izmantot informāciju  
tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta..................................................227
pienākuma uzlikšana iestādei sniegt informāciju ...................227, 256, 261
preses tiesības ...............................................................................................259
tiesība piekļūt iestādes dokumentiem  ..............................................224–228
to ierobežošana .................................................................. 224, 226, 232–234

– vispārpieejama ............................................................................................ 256, 257 

Intereses 
– bērna – sk. Bērns 
– nodokļu maksātāju ..................................................................... 34, 43, 47, 79, 227
– privātpersonas (indivīda) ...........................................30, 167, 190, 194, 224, 226,  

258, 259, 276, 344
– sabiedrības (publiskās) .................................... 154, 156, 227, 245, 255, 259, 260,  

303, 304, 315, 319–321, 330, 358, 359 
to apdraudējums ..........................................................................................176
to ierobežošana ................................................................................... 224, 226 
to līdzsvarošana ar indivīda interesēm ............................................. 272, 279
par privātpersonas interesēm lielākas .......................................255, 256, 260
par valsts darbību privāto tiesību jomā ....................................315, 320, 321
par valsts pārvaldes funkciju veikšanu .....................................315, 319–321

– tiesiskās .............................................. 160, 194, 227, 230, 232, 255, 260, 315, 321 
patērētāju – sk. Patērētāju tiesības
to aizskārums .....................................................224, 226, 227, 235, 245, 344  
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– trešās personas ............................................................................160, 200, 202, 232
– valsts ............................................................................................................. 245, 303

Īpašnieks
– kopīpašnieks

viņa pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli ....................118–125
– nekustamā īpašuma 

dzīvokļa – sk. Dzīvoklis
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma  
ierobežojumu piemērošana viņam
(neatkarīgi no īpašuma ieguves veida un laika) .................................. 51–57
viņa pienākums uzkopt īpašumam pieguļošo  
pašvaldības teritoriju .........................................................................348–351

– zemes
pašvaldība ...........................................................................................305–310
viņa brīdināšana (informēšana)  
par energoapgādes objekta ierīkošanu .............150, 153, 155, 156, 158, 159
viņa tiesību ierobežojumi ...................................................................150–160

Īpašums 
– dzīvokļa – sk. Dzīvoklis
– īpašuma tiesības ...................................................................................................154

kopīpašuma tiesība ............................................................................. 123, 124
to ierobežošana ...................................................................................150–160

– kopīpašums ................................................................................................. 123, 124
lietošanas tiesības ...............................................................................118–125
tā izmantošanas mērķis ..............................................................................124
vienošanās par telpu lietošanas kārtību ..................118, 120–122, 124, 125

– nekustams – sk. Nekustamais īpašums
– nodoklis – sk. Nodokļi: nekustamā īpašuma nodoklis
– saimnieciskajā darbībā izmantojams ........................................................... 21, 82

tā pārdošana ..................................................................................... 19, 21, 24
– savs īpašums .................................................................................................... 82, 86

tā pārdošana ...............................................................................81, 82, 85, 86
– tā iegādāšanās 

nolūks ....................................................................................82, 83, 85, 86, 88
– zemes – sk. Zeme
– valsts (pašvaldības) īpašuma privatizācija – sk. Privatizācija
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Īrnieks (dzīvokļa)
– viņa tiesības

privatizēt dzīvokli ............................................................................... 161, 168

Izdevumi
– nepilngadīga bērna uzturēšanai (uztura izdevumi) .......................37, 40, 46, 47

to aprēķināšana vienam vecākam ......................................................... 37–50
– nodokļu maksātāja

par ienākumiem lielāku pamatošana ........................91, 92, 94–96, 99–101
– personiskajām vajadzībām .................................................................... 48, 49, 100

Izpildvara
– tiesas kontrole pār tās darbībām ..............................................176, 342, 343, 346

J
Judikatūra 
– administratīvo tiesu

judikatūras maiņa ..............................................................................333–336
Senāta Administratīvo lietu departamenta ........... 32, 33, 35, 48, 76, 82, 85,  

86, 193, 198, 303, 319, 320,  
323, 325, 329, 330, 341, 346,  

347, 352, 353, 358
– sk. arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Eiropas Savienības Tiesa,  
   Satversmes tiesa, Senāts, Tiesa un Nolēmumu rādītāju

Juridiskā palīdzība
– ar to saistīto izmaksu atlīdzināšana ................................186, 188, 189, 191–196

prasījums par zaudējumu atlīdzību ..................................186, 189, 192, 193
valsts sniegtās palīdzības gadījumā ..........................................186, 192, 193

– tās nepieciešamības izvērtēšana (tiesas prerogatīva) ....186, 189, 191, 194–196

Juridiskā persona
– privāto tiesību juridiskā persona 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja (komersanta)  
pasūtītāja statuss publiskajos iepirkumos ........................................299–304

– publisko tiesību juridiskā persona
atvasināta ........................................................................... 255, 256, 259–260
tiesības būt par pieteicēju ................................................................... 301, 304 
tiesību tiesāties ar citu publisku personu ierobežojumi ................... 303, 304
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K
Kaitējums
– ar administratīvo aktu vai faktisko rīcību nodarīts 

cēloņsakarība ar iestādes rīcību  .......................................189, 190, 194, 195
morāls .................................................................186–192, 196, 197, 230, 231 
personisks ................................................................... 187, 188, 192, 230, 231 

– morālā kaitējuma apmērs .................................................186–188, 191, 196, 197
– tā atlīdzināšanas pienākums ......................................................................245, 248
– valsts nodarīts

privātpersonai ar spēkā stājušos  
pēdējās tiesu instances spriedumu ....................................................341–347

– valsts pārvaldības kārtībai ......................................................................... 235, 245 
– sk. arī Atlīdzinājums

Kapitālsabiedrība
– valsts (publiskas personas dibināta)

tās darbība publisko tiesību jomā .....................................................299–204
tiesības saņemt informāciju par tās darbību ....................................315–321
valsts pārvaldes uzdevumu veikšana (ceļu satiksmes jomā) ..........358–360

– sk. arī Akciju sabiedrība

Kasācijas sūdzība – sk. Sūdzība: kasācijas

Komercdarbība
– brīvostas teritorijā (Rīgas brīvostā)

brīvās zonas režīms ...................................................323, 324, 326–329, 332
licencētas komercdarbības veikšana ................323, 324, 326, 327–329, 332
līgums ar brīvostas pārvaldi  
(par velkoņu pakalpojumu sniegšanu) .............................................323–332
strīdu izskatīšanas kārtība.................................................................323–332
tās formas ........................................................................... 324, 327–329, 332
tās veikšana, pakļaujoties brīvostas pārvaldes kontrolei ........324, 327, 328

– uzņēmums ............................................................................................................116
– valsts īstenota ......................................................................................315, 320, 321

informācijas par to pieejamība .........................................................315–321

Komercreģistrs
– ieraksts .........................................................................................................198–205
– publiskās ticamības princips .....................................................200, 202, 204, 205
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– sabiedrību reģistrācija
lēmuma par ieraksta izdarīšanu tiesiskā daba ........................198, 202, 204
tās atteikums paraksta viltošanas gadījumā ....................200, 201, 203, 205

– sk. arī Uzņēmumu reģistrs

Komersants 
– ārvalsts (nerezidents)

tiesības uz pārmaksāto nodokļu atmaksu ........................................112–117
– energoapgādes

tā īpašās tiesības .................................................................................150–160
– filiāle ............................................................................................ 112–114, 116, 117

citā ES dalībvalstī ............................................................................... 114, 117
– privāto tiesību juridiskā persona

tās statuss, sniedzot sabiedriskos pakalpojumus ..............................299–304

Komisija – sk. Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 

Konkurence
– dominējošais stāvoklis ..............................................135, 139, 143, 146, 312, 313

atšķirīgu noteikumu (atlaižu)  
piemērošana .............................................. 135–137, 140, 141, 143, 147, 149
citu tirgus dalībnieku diskriminācijas  
aizliegums ...........................................................135–137, 140, 141, 147, 148
naudas soda piemērošana ....................................... 137, 142, 143, 148, 149
tā ļaunprātīga izmantošana ..............................................................135–149 

– Konkurences padome
tās kompetence (tiesības uzlikt tirgus dalībniekam  
tiesisku pienākumu) ........................................................................... 142, 148
tās lēmums ................................................ 136–141, 145, 148, 149, 311, 312
tirgus dalībnieku apvienošanās atļauja ............................................311–313

– pārkāpumi konkurences jomā
smagi .............................................................................................................149 

– tās nodrošināšana (aizsardzība) ............................................................... 312, 313
Eiropas Savienības tiesiskais regulējums .................135, 137, 141, 143–148

– sk. arī Tirgus

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB)
– tā kompetence ......................................................................................................246
– tā lēmums .................................................................. 236–238, 240–242, 251–253
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Kriminālprocess
– kriminālprocesuāli lēmumi 

to nozīme, aprēķinot nodokļus preču zādzības gadījumā ................... 75, 77

L
Labticība 
– darījumos .................................................................. 210–212, 215, 216, 218–220

Latvijas Banka
– tās amatpersona ...................................................................................................260

informācijas par to atalgojumu pieejamība .....................................255–261
– tās atteikums sniegt informāciju .............................................................. 255, 257
– tās statuss .................................................................................... 255, 256, 259–260

Lauku atbalsta dienests
– lēmums par atbalsta summas atmaksāšanu ............................................283–285

tā tiesiskā daba (sodošais raksturs) ..................................................283–287

Leģitīms mērķis
– tiesību ierobežojumu .................................................................179, 182, 258, 259 
– tiesiskā regulējuma ..............................................................................................132 

Lēmums
– iestādes

nodokļu administrācijas – sk. Nodokļi, Valsts ieņēmumu dienests
par administratīvā akta termiņa pagarināšanu ..............................352–354
par atteikšanos nodibināt tiesiskās attiecības ..................................348–351
par sabiedrības tiesību piekļūt informācijai ierobežošanu  
(tā pamatojums) .........................................................................224, 226, 227
tā atzīšana par administratīvo aktu ................................................. 348, 350

– ministrijas (ministra) – sk. Ministrija
– par soda naudas uzlikšanu 

tā atcelšana daļā .................................................................................172–177
– pašvaldības – sk. Pašvaldība
– procesuāls

tā pārsūdzības kārtība ................................................................................319
– tiesas – sk. Tiesa: tās lēmums, Tiesnesis: viņa lēmums
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Lieta
– publiska ....................................................................................... 326, 330, 358–360 

sabiedriski izmantojamas lietas statuss .....................................................330 
tās izmantošanas veidi un apjoms ....................................179, 182, 183, 360
tās nodošana sevišķai izmantošanai ................................................. 326, 330 
tās pārvaldīšana ................................................................ 323, 330, 357–360

– sk. arī Ceļš 

Lietderības apsvērumi  
(administratīvā akta izdošanā vai faktiskajā rīcībā) .................................. 148, 174 
– to izvērtēšana (kontrole) tiesā .................................................................. 177, 326 
– sk. arī Administratīvais akts: tā pamatojums

Līgums
– privāttiesisks (civiltiesisks) ........................................................................ 326, 332

dāvinājuma ............................................................................................. 81–89
dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas ............293, 294, 296
līzinga ..................................................................................................207–223
netaisnīgus noteikumus saturošs (patērētāju līgumā) ..... 207, 208, 211–213, 

215, 216, 219, 297, 298
nomas – sk. Noma 
par siltumenerģijas piegādi ................................................................ 293, 294
pirkuma ..............................................................208–211, 214, 215, 218, 222

– publisko tiesību 
par publiskas lietas izmantošanu ......................................................323–332
pienākums to noslēgt ..........................................................................333–335

Likumdevējs
– tā griba (gribas izteikums) ...................... 219, 256, 261, 276, 299, 302, 303, 325 
– tā mērķis ......................................................................................246, 247, 276, 279

Likums
– likumprojekts; sk. arī Citu avotu rādītāju

tā anotācija ..................................................55, 246, 247, 278, 279, 324, 325
tā izstrādes materiāli ................................................. 247, 250, 252, 278, 279

– speciālais ...................................................................................................... 164, 275 
– tā grozīšana

tiesiskās paļāvības principa ievērošana ............................272, 275, 279, 280
– tā jēga ......................................................................................................................68
– tā mērķis .............................................................................108, 109, 167, 168, 235,  

244, 247, 251, 277, 315, 321
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– tā pārejas noteikumi.............................................................. 51–56, 272, 275, 280 
– sk. arī Tiesību aktu rādītāju

M
Maksātnespēja 
– maksātnespējas administrators

tiesības saņemt maksātnespējas procesam  
nepieciešamo informāciju .................................................................. 225, 227

Militārais dienests
– atvaļināšana no dienesta

karavīru atvaļināšanas noteikumi ................................... 263–265, 269, 270
profesionālā dienesta līguma pagarināšanas  
(nepagarināšanas) procedūras nepiemērošana .......................262, 268, 269
obligāta ................................................................................................266–268

– pamats atvaļināšanai no dienesta .............................................................262–271 
līguma izbeigšana pirms termiņa .....................................................265–271
līguma nepagarināšana ....................................................262–266, 268–270
maksimālā vecuma sasniegšana,  
beidzoties līguma termiņam ......................................................265, 266, 268
medicīniskās pārbaudes atzinums ....................................264, 265, 270, 271
pamatojuma grozīšana ..................................................... 262–265, 270, 271

– profesionālā dienesta līguma izbeigšana pirms termiņa
atzīšana par dienestam nederīgu veselības stāvokļa dēļ,  
ja veselības traucējums radies dienesta  
pildīšanas rezultātā ...........................................................262–267, 269–271

Ministrija
– Aizsardzības ministrija

ministra pavēle ............................................................................262–264, 270
– Ekonomikas ministrija 

tās lēmums ...................................................................................................208
– Finanšu ministrija

Informatīvais ziņojums (priekšlikumi  
nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanai) ............................................55
tās skaidrojumi ..............................................................................................54

– Iekšlietu ministrija
tās lēmums ................................................................. 187, 188, 273, 276, 281 

– Satiksmes ministrija 
tās atbilde uz iesniegumu ...................................................................316–321
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Ministru kabinets
– tiesību akti – sk. Tiesību aktu rādītāju

noteikumu anotācija ...................................................................................181

N
Ne bis in idem princips  
(dubultās sodīšanas aizlieguma princips) ..........................................235, 241–243

Nedzīvojamā ēka ......................................................................... 161, 163–166, 170

Nekustamais īpašums
– Nekustamā īpašuma valsts kadastrs ..................................................................109

kārtība ēkas izslēgšanai (dzēšanai)  
no tā informācijas sistēmas .......................................................107, 108, 110
tā datu izmantošana nodokļa aprēķinam ........................................106–111

– tā atsavināšana
nodokļa (PVN) nepiemērošana tā pārdošanai .................................... 19, 21

– tā kadastrālās vērtības aktualizācija ....................................................... 51, 55, 56
– tā lietošanas mērķis .............................................................................................169

tā nemainīšana ....................................................................................... 51–56

Nepilngadīgais – sk. Bērns

Nepilsonis
– ar Latvijā deklarētu dzīvesvietu .........................................................................128 

viņa pienākumi un tiesības ceļu satiksmes jomā .............................126–134

Nodokļi 
– iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

gada apliekamais ienākums ............................................................ 64, 85, 86
izdevumu metode apliekamā ienākuma aprēķināšanai ............... 31, 35, 36
nokavējuma naudas aprēķināšana .............................. 58, 59, 61, 66–70, 81,  

90, 93, 104, 334, 335 
nokavējuma naudas piemērošana ...................................................... 90–105
pienākums pierādīt ienākumu izcelsmi .................27–36, 38, 39, 42, 44–46
pienākums pierādīt izdevumus ...........................................37, 40, 47–49, 65
tā aprēķināšana ...................................................................................... 40, 41
tā aprēķināšana par ienākumiem  
no īpašuma pārdošanas (atlīdzības līgumiem) ................. 81–83, 85–87, 89
tā aprēķināšanas un maksāšanas kontrole ....................................27, 32–35
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tā nepiemērošana dāvinājumam atlīdzības nozīmē ........................... 81–89
tā nepiemērošana ienākumiem  
no sava īpašuma pārdošanas.....................................................81, 82, 85, 86
tā samaksas pienākuma iestāšanās laiks..........................59, 66, 69, 90, 105
soda naudas uzrēķins .................................................... 28, 30, 31, 33, 35, 38,  

50, 58, 59, 61, 66–68, 81, 84, 85,  
90, 93, 104, 105, 334, 335 

tā deklarēšana – sk. arī Deklarācija: ienākumu
tā uzrēķins .......................................................... 28, 30, 31, 35, 38, 81, 90, 93

– izvairīšanās no to samaksas
iestādes pienākums to pierādīt .............................................................. 75, 79

– nekustamā īpašuma nodoklis 
iepriekšējā taksācijas gadā veiktā nodokļu aprēķina esība ................. 53, 56
nodokļu sloga palielināšanas novēršana .....................................................55
soda naudas uzrēķins par laicīgu nepieteikšanos  
kā nodokļa maksātājam ........................................................................ 52, 53
tā apmēra pieauguma ierobežojumu piemērošana ............................. 51–57
tā aprēķināšana ...................................................................................... 51–53
tā aprēķināšana par dabā neesošu ēku .............................................106–111
tā atlaides ............................................................................................348–351
tā maksāšanas pienākums ................................................ 118, 119, 122–124
tā nepiemērošana dzīvojamai telpai ........................................................119
tā objekts ....................................................................106–111, 119–122, 125
tā pārrēķins .................................................................................106, 108–110
tā piemērošana kopīpašuma gadījumā  
(atkarībā no īpašuma lietošanas tiesību  
izmantošanas kārtības) ......................................................................118–125
teorētiskās nodokļa summas aprēķināšana .......................................... 52–54

– nodokļu administrācija – sk. Valsts ieņēmumu dienests
– nodokļu deklarācija........................................................................22, 39, 110, 225
– nodokļu maksātājs

informācijas par viņu pieejamība  
citam nodokļu maksātājam ...............................................................225–227
nekustamā īpašuma nodokļa ....................................................110, 121–123
pievienotās vērtības nodokļa ......................................................................113
viņa atbildība par nodokļu samaksas pārkāpumiem ..........58–70, 104, 105
viņa ļaunprātīga rīcība .................................................................... 21, 23, 24 
viņa pienākumi ..................................................18, 20, 25, 27–36, 38, 39, 42,  

44, 45, 49, 90, 105, 114,  
118, 119, 122–124

viņa pienākumi preču zādzības gadījumā ..................................... 71, 75, 77
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viņa pienākums pašam veikt ieņēmumu  
un izdevumu uzskaiti ....................................................................................65
viņa tiesības slēgt vienošanos par nodokļa strīda  
izbeigšanu ............................................................................................333–336
viņa tiesības zināt savas tiesības un pienākumus .......................... 58, 59, 69

– nodokļu parāds      
vienošanās slēgšana ............................................................................333–336

– nodokļu pārmaksa 
atteikums to atmaksāt ................................................................113, 114, 117
ārvalsts komersanta likvidētās filiāles pārmaksāto  
nodokļu atmaksa ................................................................................112–117
tās dzēšana nodokļu maksātāja likvidācijas gadījumā ................... 113, 116
tiesības uz pārmaksātā nodokļa atmaksu ........................................114–116

– pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 
ar nodokli neapliekami darījumi .......................................................... 19–23
nokavējuma naudas aprēķināšana .......................................72, 73, 334, 335
priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības ..................................................... 17–26
soda naudas uzrēķins ...........................................................18, 21, 24, 72, 73
sistēma ..................................................................................................... 22, 23
tā neitralitātes princips..................................................................... 23, 73, 78
tā nepiemērošana nozagtām precēm .................................................... 71–80
tā objekts .....................................................................................23, 71, 72, 78
tā pārmaksa ........................................................................................112–117
tā uzrēķins .........................................................................18, 21, 72, 334, 335 

– priekšnodoklis – sk. Priekšnodoklis
– tiesiskais regulējums nodokļu jomā

skaidru un precīzu noteikumu prasība ........................................... 58, 59, 69
uz priekšu vērsts spēks ................................................................53, 56, 59, 69

– uzņēmumu ienākuma nodoklis
tā aprēķināšana preču zādzības gadījumā ........................................... 71–80
tā pārmaksa ........................................................................................112–117

– sk. arī Audits, Sods: soda nauda, Valsts ieņēmumu dienests

Noilgums
– administratīvā akta izdošanai

administratīvā akta apstrīdēšanas  
un pārsūdzēšanas laika neieskaitīšana .....................................172, 177, 178

Nolēmums – sk. Spriedums, Tiesa: tās lēmums, Tiesnesis: viņa lēmums
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Noma
– kopīpašumā esošu telpu ........................................................... 118–120, 122, 124
– nomas līgums 

zemes (pašvaldības) ....................................................................305, 306, 308
– nomnieks 

viņa tiesības uz privatizāciju .....................................................163, 170, 171
zemes ...................................................................................................305–310

Normatīvie akti
– ārējie .....................................................................................................152, 157, 269
– iekšējie ................................................................................................................. 269
– to piemērošana – sk. Tiesību norma: tās piemērošana
– sk. arī Likums, Pašvaldība: tās saistošie noteikumi un Tiesību aku rādītāju

Noziedzīgs nodarījums
– dokumentu viltošana .........................................................................201, 203, 205

P
Pagaidu aizsardzības līdzekļi 
– pagaidu noregulējuma piemērošana ........................................................ 324, 332 
– sk. arī Administratīvais akts: tā darbības apturēšana

Pakalpojumi 
– ar saimnieciskās darbības izbeigšanu saistīti ........................................17, 19–24

nekustamā īpašuma sakārtošana pārdošanai ..................................... 19, 21
– elektronisko sakaru (raidorganizāciju programmu izplatīšana) ..........137–148

atlaižu piemērošana ..........................................137, 140, 141, 143, 147, 149
radio un televīzijas programmu  
pārraidīšanas tarifs ................................................... 137, 140, 141, 143, 147
radio un televīzijas programmu  
raidīšanas pakalpojums ....................................................138–142, 144–146
radio un televīzijas signāla pārraides  
pakalpojums .......................................................138, 139, 142, 144–146, 148

– energoapgādes .....................................................................................................154
komersanta īpašās tiesības izmantot svešu zemi  
objektu būvniecībai ............................................................................150–160

– medicīniskie (ārstniecības)
bērna tiesības tos saņemt bez maksas ...............................................188–190 

– pakalpojumu tirgus – sk. Konkurence, Tirgus
– sabiedriskie; sk. arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

pakalpojumu sniedzējs .......................................................................299–304
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Pamatbrīvības
– vārda brīvība .......................................................................................259, 319, 320

preses brīvība ...............................................................................................259 
– sk. arī Cilvēktiesības

Pārkāpums
– administratīvais – sk. Administratīvais pārkāpums
– procesuāls 

iestādes.........................................................................................30, 32, 36, 85
– sk. arī Atbildība

Pašvaldība
– tās īpašums – sk. Privatizācija, Zeme: pašvaldības
– tās kompetence

būvniecības jomā ........................................................................305, 307, 308
– tās lēmumi

ar būvniecību saistītos jautājumos;  
sk. arī Būvniecība ...............................................................151, 157, 352, 353 
par atļauju apbūvēt iznomāto zemi ..................................................305–310
par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi .........348–351
par nekustamā īpašuma atsavināšanu ............................................. 162, 165
par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu ............ 51, 52, 54, 106–108,  

110, 111, 118
– tās pienākumi 

dzīvojamās mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana  
līdz dzīvokļu īpašnieku kopuma izveidošanai ................ 291, 293, 296–298
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jomā ..........................119–121
veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu ................................. 106, 109

– tās saistošie noteikumi .............................................................. 151, 157, 348–351 
to atbilstības augstāka juridiska spēka  
tiesību normām izvērtēšana .......................................................................152
sk. arī Tiesību aktu rādītāju 

– tās teritorija
privātpersonas īpašumam pieguļoša  
pašvaldības teritorijas uzkopšana .....................................................348–351

– tās tiesības
sava īpašuma (zemes) izmantošanas jomā ......................................305–310
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Patērētājs .................................................................................................................297
– viņa tiesības

prasīt cenas samazinājumu vai atcelt līgumu  
(līguma noteikumiem neatbilstošas preces  
nodošanas (pārdošanas) gadījumā)........ 207, 209–211, 215, 219, 221, 222
to aizsardzība ......................................................................................291–298

Patērētāju tiesības
– Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

dzīvokļa īpašnieka tiesības vērsties tajā  
(aizsardzība individuālajās attiecībās  
ar mājas pārvaldnieku) ......................................................................291–298
tā kompetence .....................................................................293, 294, 297, 298
tā lēmums ............................................................................208, 292, 294, 295

– to aizsardzība .......................................................................................................297
Eiropas Savienības tiesiskais regulējums ......................... 207, 213, 216, 217,  

219, 220, 222
– to ievērošana līzinga līguma noteikumos................................................207–223

netaisnīgi noteikumi ..................................................207–213, 215, 216, 219

Persona
– amatpersona – sk. Amatpersona
– ar īpašu statusu 

nepilsonis – sk. Nepilsonis
– fiziska 

personas datu aizsardzība .........................................................229, 232, 233 
– juridiskā – sk. Juridiskā persona
– nepilngadīga – sk. Bērns
– sk. arī Trešā persona

Pierādījumi 
– nodokļu lietās .............................................. 27, 29–31, 33–35, 38–40, 43–47, 49,  

60, 64, 65, 91–104, 106 , 107, 109, 111 
to ticamības un pareizības izvērtēšana ....................... 27, 33, 34, 91, 96–99,  

103, 106, 109, 111
uz ieņēmumiem attiecināmu izdevumu pierādīšana ................................65

– pierādīšanas līdzekļi ...................................................... 27, 33, 91, 93, 94, 96, 337
eksperta atzinums ...............................................................198, 201, 203, 205
liecinieku liecības ........................................................... 44, 46, 49, 64, 91–93,  

95, 98–101, 103, 254 
paskaidrojumi ....................................................................................... 98, 165
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– pierādīšanas pienākums
iestādes..................................................................................................... 75, 79
pieteicēja (nodokļu maksātāja) ..............................27–39, 42–49, 65, 96–99

– to pārbaude un vērtēšana ......................................................... 27, 33, 88, 98–101 
kasācijas instances tiesas kompetence...................... 36, 64, 88, 99, 253, 254
tiesas pienākums ...................................................... 20, 24, 25, 43, 45, 46, 49,  

88, 89, 95, 101–104, 195
– to pieļaujamība .....................................................................................94, 203, 205 
– to pietiekamība ......................................................49, 98–101, 103, 194, 198, 205
– to ticamība..................................................................27, 33, 34, 39, 43, 45, 49, 64,  

91, 97–99, 103, 106, 109, 111
– to vākšana (iegūšana) 

pieteicēja pienākums ..................................................................30, 34, 43, 96
tiesas pienākums ..........................................................................................194

– Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie............................................198, 201, 203, 205

Pieteicējs (administratīvajā procesā) .......................................................... 300, 301
– “saprātīgā pieteicēja” princips ............................................................................194
– tiesības piedalīties tiesas sēdē ....................................................................... 61, 62

Pieteikums
– atteikšanās to pieņemt 

ja lieta nav izskatāma administratīvā procesa  
kārtībā .................................................................................300, 316, 318, 319 
ja pieteikumu iesniegusi persona,  
kurai nav tiesību to iesniegt ........................................................................301

– Satversmes tiesai – sk. Satversmes tiesa
– tā noraidīšana (zemākā instancē) ......................18, 20, 28, 30, 38, 39, 60, 61, 91,  

107, 108, 113, 137, 151, 152, 163, 180,  
200, 208, 212, 225, 237, 273, 283,  

288, 293, 294, 306, 353, 356
daļā ........................................................................................82, 162, 188, 230

– tā priekšmets; sk. arī Prasība..................................................................... 338, 340 
– tiesības to iesniegt administratīvai tiesai .........................................300, 301, 340

par pienākuma uzlikšanu iestādei sniegt uzziņu ............................337–340
par publisko tiesību līguma noslēgšanu ............................................333–336

Pilnvarojums – sk. Deleģēšana
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
– tās lēmums

par atteikumu reģistrēt personu Iedzīvotāju reģistrā  
kā nepilsoni .................................................................................187–190, 195

Policija 
– Ceļu policijas lēmums

par ilgstoši stāvoša transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu ........ 180, 181

Politiskā organizācija (partija)
– atbildība par finansēšanas noteikumu pārkāpumu ................................235–254

administratīvā atbildība ............................................................235, 241–247
administratīvā soda un pienākuma novērst sekas  
tiesiskās dabas atšķirība .............................................................235, 242–246
atbildības un soda mērķis ...........................................................................244
partijas darbības izbeigšana vai apturēšana .................................... 244, 246
pienākums novērst pārkāpuma sekas  
(ieskaitīt valsts budžetā prettiesiski saņemtos  
un izlietotos finanšu līdzekļus) .................................235, 236, 239, 241–247

– finansēšanas noteikumu pārkāpums  ......................................................................
atklāts .................................................................................................. 235, 251
slēpts ..................................................................................................... 235, 251
pieļaujamo priekšvēlēšanu  
izdevumu apmēra pārsniegšana ..............235, 236, 239, 243, 245, 246, 251
prettiesiska dāvinājumu (ziedojumu)  
saņemšana .................................................................. 236, 237, 240, 241, 243

– priekšvēlēšanu izdevumi; sk. arī Vēlēšanas ............................235–240, 249–251
tiem pieskaitāmie izdevumi .............................................. 235, 238–241, 251
to apmēra ierobežojumi ........................... 235, 236, 239, 243, 245–247, 251
to deklarēšana ....................................................235, 239, 242, 243, 249, 250

Prasība (prasījums)
– civilprasība

par valsts institūcijas bezdarbības dēļ  
radušos zaudējumu atlīdzību  ...........................................................356–361

– pret valsti
par nodarītā kaitējuma atlīdzību  .....................................................341–347

Prece
– līgumam neatbilstoša (ar trūkumiem);  
   sk. arī Patērētāju tiesības .................................. 207, 209, 210, 214, 215, 218–222
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– preces tirgus – sk. Tirgus 
– preču zādzība ......................................................................................71–73, 75, 78

nodokļu aprēķināšana tās radītā iztrūkuma gadījumā ...................... 71–80

Priekšnodoklis .........................................................................................................22
– tā atskaitīšana

priekšnoteikumi ......................................................................... 17–20, 22–24
tiesības  .................................................................................................... 17–26
tiesību ierobežošana ......................................................................................24 

Privātās tiesības – sk. Tiesības: privātās

Privatizācija
– dzīvojamo māju ................................................................. 161, 165, 168, 169, 295 

neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcas .............161, 168, 170, 171
privatizācijas objekts ..................................................................163, 165, 169

– dzīvokļa.................................................................................................................295
īrnieka tiesības .................................................................................... 161, 168 

– neprivatizējamas ēkas ................................................................164, 165, 168, 170 

Protokols
– administratīvo pārkāpumu – sk. Administratīvais pārkāpums
– tiesas sēdes – sk. Tiesa: tiesas sēdes protokols

Publiskais iepirkums
– Iepirkumu uzraudzības birojs

sūdzību izskatīšanas komisijas sēdes dalībnieks ......................299, 302, 303
tā statuss ..............................................................................299, 300, 303, 304
tiesības pārsūdzēt tā lēmumu ............................................................299–304

– pasūtītājs–privāto tiesību juridiskā persona
tā funkcionālā pakļautība.................................................................. 299, 303
tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumus ...........299–304

– sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām ....................................299–304

Publiskās tiesības
– subjektīvās publiskās tiesības ......... 299, 301–304, 311, 312, 336, 352–354, 358 

uz publisku lietu izmantošanu .......................................................... 179, 182
– publiski tiesiskās attiecības –  
   sk. Tiesiskās attiecības: publiski tiesiskās
– publiski tiesiskie pienākumi ....................................119, 260, 318, 346, 358, 359 
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– publisko tiesību joma ................................................. 88, 301, 304–309, 317, 320,  
323, 329, 330, 332, 339, 344,  

346, 356, 357, 360, 361
– publisko tiesību līgums – sk. Līgums: publisko tiesību
– tiesību normas

imperatīvas .......................................................................................... 297, 298
uz priekšu vērsts spēks ............................................................................ 53, 56

R
Reformatio in peius aizlieguma princips ............................................................84     

Rīcības brīvība
– iestādes .................................................................................................268, 333, 335
– tiesas ........................................................................................................................63 

S
Sabiedrība
– demokrātiska ............................................................................. 258–260, 319, 320  
– tās līdzdalība valsts pārvaldē .................................................................... 315, 321
– tās tiesības piekļūt iestāžu dokumentiem................................................224–228

to ierobežošana ...........................................................................224, 226, 227
– tās tiesības saņemt informāciju 

par valsts amatpersonu atalgojumu ..................................................255–261
par valsts komercdarbību ...........................................................315, 319–321

– sk. arī Drošība: sabiedrības, Intereses: sabiedrības

Sabiedrisko pakalpo jumu regulēšanas komisija
– tās atzinums par uzņēmuma būtisko ietekmi konkrētajā tirgū .....................139
– tās kompetence siltumenerģijas tarifu noteikšanā ..........................................294 

Saimnieciskā darbība
– ar nodokli apliekamo ienākumu aprēķināšana ....................................58, 60–66
– jēdziens ............................................................................................................ 82–85

pievienotās vērtības nodokļa sistēmas izpratnē ..........................................22 
– kopīpašumā esošajā dzīvojamā ēkā ..........................................................118–125
– tās izdevumi ...............................................................................................................

zādzības radītā iztrūkuma attiecināšana ............................................ 71–80
– tās izbeigšana

nodokļu (PVN) aprēķināšana par izdevumiem,  
kas rodas saimnieciskās darbības likvidācijas laikā ............................ 17–26



A-392

LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Satversme
– tiesību normas; sk. arī Cilvēktiesības, Pamatbrīvības

pamattiesību normas .........................54, 154–156, 186–188, 190, 192, 194,  
229, 230, 232, 255, 257, 258, 259,  
288, 290, 295, 319–321, 327, 344 

to tieša piemērojamība ................................................................................344
to tulkošana (interpretācija) .....................................192, 194, 259, 272, 279,  

288, 290, 319–321
– sk. arī Tiesību aktu rādītāju

Satversmes tiesa
– pieteikuma iesniegšana tai .................................................................................195

tiesas pienākums  .........................................................................................327 
– tās judikatūra .................................................... 132, 161, 169, 170, 186, 191–195,  

213, 217, 244, 245, 272, 279
– tās prakse ..............................................................................................................279 
– sk. arī Nolēmumu rādītāju

Senāts (Augstākās tiesas)
– tā iepriekšējie atzinumi ................................................... 48, 76, 68, 85, 86, 93, 97,  

302, 303, 320, 329, 330, 335, 346, 360
– tā kompetence ............................................................ 36, 64, 88, 99, 159, 253, 254 

izskatot blakus sūdzību ...................................................................... 318, 319 
– tā nolēmums

rīcības sēdes lēmums ............................................................63, 113, 114, 176
– sk. arī Judikatūra, Tiesa, Tiesu prakse

Skaidras naudas uzkrājumi
– dāvināta vai aizdota nauda ..........................................................39, 44–46, 48, 49

tās deklarēšanas pienākums ......................................................39–43, 45, 60
– ienākumu deklarācijā uzrādīto samazināšana ...................................... 90, 93, 95
– pienākums pamatot un pierādīt to izcelsmi.................27–36, 38, 39, 42, 44–46,  

60, 62, 64, 91–103

Sods ..........................................................................................................................244
– administratīvais

administratīvais arests ................................................................................127 
dubultās sodīšanas aizlieguma  
(ne bis in idem) princips .......................................................... 235, 241–243 
naudas sods ............................................... 127, 130, 137, 142, 143, 148, 149,  

235, 242, 243, 247
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transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana ...............................126–132 
sk. arī Administratīvais pārkāpums, 

– dubultās sodīšanas aizliegums ..........................................................235, 241–243
– kriminālsods

ierobežojumi ieņemt amatus (iestāties dienestā)  
personai ar iepriekšēju sodāmību .....................................................274–280

– soda nauda 
apliekamā ienākuma samazināšanas gadījumā ...............58, 59, 61, 66–68
nodokļu lietās ................................................................. 18, 28, 33, 35, 38, 50,  

72, 73, 334, 335
par pārkāpumiem finanšu instrumentu tirgū  
(atsavinot vai iegādājoties akcijas) ...................................................172–177
tās samērīgums ................................................................ 21, 24, 50, 174–177

– sodoša rakstura maksājums ......................................................................284–286

Spriedums
– administratīvās rajona tiesas sprieduma atcelšana  
   kasācijas instancē ................................................................................227, 228, 234

daļā ...............................................................................................................261
– apelācijas instances

pievienošanās pirmās instances  
tiesas nolēmuma motivācijai ................................. 20, 30, 36, 39, 45, 53, 61, 

74, 108, 110, 113, 120, 152, 157, 
212, 294, 306, 307, 309 

tā atcelšana ........................................... 25, 26, 36, 45, 50, 89, 105, 111, 117,  
124, 125, 159, 160, 170, 171, 177,  

178, 185, 206, 298, 336 
tā atcelšana daļā ............................................................................. 69, 70, 282 

– civillietā
ar to nodarītā kaitējuma (ES tiesību pārkāpuma gadījumā)  
atlīdzināšana ......................................................................................341–347

– kasācijas instances
pievienošanās zemākas instances tiesas nolēmuma 
motivācijai.......................................................... 34, 36, 64, 78, 166, 216, 222 

– Satversmes tiesas – sk. Satversmes tiesa
– šķīrējtiesas ................................................................................................... 211, 217
– tā likuma spēks ........................................................................................... 344, 345
– tā uzdevums .........................................................................................................218
– tiesas secinājumu (atzinumu) pamatošana ................ 24, 36, 43, 45, 88, 89, 253
– sk. arī Nolēmumu rādītāju
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Starptautiskās tiesības – sk. Tiesību norma: tiesību normu piemērošana un 
Tiesību aktu rādītāju

Sūdzība
– blakus sūdzība – sk. Blakus sūdzība
– kasācijas

tās noraidīšana ............................. 57, 80, 134, 149, 197, 223, 254, 271, 290
– sk. arī Pieteikums 

Š
Šķīrējtiesa
– šķīrējtiesas klauzula patērētāju līgumos; 
    sk. arī Patērētāju tiesības ..........................................207, 208, 211–213, 216, 217
– šķīrējtiesas process .............................................................................211, 213, 217

T
Taisnīga tiesa .................................................................................241, 242, 253, 327

Teritorija 
– pašvaldības 

publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanas kārtība .......................348–351

Teritorijas plānošana
– teritorijas plānojums ................................................................. 151, 154–159, 307

attīstības plāns .............................................................................................151
detālplānojums  ................................................................. 151, 152, 154–156 

Termiņš
– administratīvā akta darbības

tā pagarināšana ..................................................................................352–354
– administratīvā akta izdošanai

tā nokavējums .............................................................................30, 32, 36, 61
– administratīvā akta paziņošanai 

tā nokavējums ................................................................................................85
– nodokļu lietās 

iestādes lēmuma pieņemšanai ...................................................30, 32, 33, 36
– sk. arī Noilgums 
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Tiesa
– Augstākās tiesas Senāts – sk. Senāts
– tās kompetence (administratīvās tiesas) .................................177, 342, 343, 346 

ar būvniecību saistītās lietās ......................................................305–309, 353
iestādes faktiskās rīcības (neatbildēšana uz iesniegumu)  
apstrīdēšanas lietās .....................................................................315, 319–321
izskatot strīdus par komercdarbības veikšanu  
brīvostas teritorijā .............................................................323–325, 328–332
izvērtējot privāttiesisku līgumu .............................................88, 89, 218, 219
jautājumi, kuri neietilpst tiesas kompetencē .................................... 288, 290
kasācijas instances – sk. Senāts: tā kompetence
nodokļu lietās ....................................................................... 97, 177, 333–335
novērtēt lietas sarežģītību ..........................................................186, 195, 196
pārbaudot iestādes rīcības brīvības izmantošanas  
tiesiskumu ........................................................................................... 333, 335 

– tās lēmums
apgabaltiesas lēmuma atcelšana ...............................................286, 287, 332
pievienošanās zemākas instances tiesas  
nolēmuma motivācijai .....................................301, 326, 328, 338, 344, 349, 

350, 354, 359, 360
– tās pilnvaras ................................................................................................ 341, 346
– tās pienākumi 

izskatot lietu no jauna  
(pēc kasācijas instances nolēmuma) ..............46, 49, 50, 105, 111, 177, 234
nemainīt pieteikuma priekšmetu ...................................................... 338, 340
pašai (ex officio) noskaidrot lietas apstākļus .................................... 175, 194
pierādījumu un lietas apstākļu vērtēšanā ............. 20, 24, 25, 43, 45, 46, 49,  

88, 89, 95, 101–104, 195
uzklausīt argumentus ..................................................................................253

– tās tiesības
atlikt lietas izskatīšanu ........................................................................... 62, 63
uzdot iestādei izdot jaunu nelabvēlīgu  
administratīvo aktu ....................................................................172, 176, 177

– tiesas sēdes protokols ............................................................................................36
– vispārējās jurisdikcijas tiesa

tās kompetence ............................................................. 85, 211, 297, 308, 344 
– sk. arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Eiropas Savienības Tiesa,  

Satversmes tiesa, Senāts, Taisnīga tiesa
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Tiesības
– privātās (privāttiesības) 

civiltiesību principi .............................................................154, 192, 193, 359
privātautonomijas princips ................................................................ 293, 294
privāto tiesību joma.......................................... 305–310, 315, 318, 320, 321,  

323, 325, 328–330, 332, 356–361
– publiskās – sk. Publiskās tiesības
– subjektīvās 

to priekšnoteikums .............................................................................311–313 
sk. arī Publiskās tiesības: subjektīvās publiskās tiesības

– sk. arī Cilvēktiesības, Pamatbrīvības

Tiesību norma
– imperatīva ................................................................................................... 297, 298
– nelabvēlīgāka .......................................................................................275, 278–280
– speciālā .......................................................................155, 217, 231, 245, 269, 339
– tās intertemporālā piemērojamība 

ar atpakaļvērstu (atpakaļejošu) spēku ............................. 272, 275, 277–280
atpakaļvērsta (atpakaļejoša) spēka aizliegums ......... 53, 56, 59, 69, 90, 105
uz priekšu vērsts spēks ..........................................................56, 272, 279, 280

– tās jēga ..................................................................67, 115, 119, 166, 235, 250, 251 
– tās mērķis ...........................................................................115, 131, 133, 193, 250,  

252, 358, 359
– tiesību normu piemērošana 

atšķirīgas attieksmes aizliegums ............................................55, 56, 112, 117
Eiropas Savienības tiesību normu – sk. Eiropas Savienība
jaunākas (vēlākas) pieteicējam labvēlīgākas tiesību normas.......... 241, 252
pēc analoģijas  .............................................................................218, 241, 253 
starptautisko cilvēktiesību normu .............................................229, 232, 233 
starptautisko tiesību normu (attiecībā uz nepilsoni) ......126, 128, 129, 131

– tiesību normu konkurence ........................................................................262–271 
– vispārējā

tās nepamatota piemērošana.....................................................58, 67, 68, 69

Tiesību normu tulkošana (interpretācija) 
– Latvijas likumu interpretācija atbilstoši ES normām ............................ 220, 222
– paplašināta.......................................................................................81, 87, 201, 241
– sašaurināta ....................................................................................................... 52, 53 
– Satversmes normu – sk. Satversme 
– tulkošanas metodes

gramatiskā ..............................................86, 87, 166, 181, 226, 250, 275, 325
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sistēmiskā .........................................................67, 86, 97, 115, 161, 166, 167,  
226, 271, 275, 278

vēsturiskā ................................................................ 86, 87, 245, 246, 275, 279 
teleoloģiskā (pēc jēgas un mērķa) .....................115, 226, 250, 251, 271, 275

– uz lietderīgāku un taisnīgāku rezultātu vērsta ................................272, 279, 280

Tiesību principi (vispārējie) 
– dubultās sodīšanas aizlieguma princips (ne bis in idem) ..............235, 241–243
– likuma atrunas princips ............................................................................. 241, 253 
– privātpersonas tiesību ievērošanas princips  ...................................................194 
– samērīguma (proporcionalitātes) princips ............................................. 175, 177
– solidaritātes princips ...........................................................................................261
– taisnīguma (taisnības) princips ................................................................ 116, 218
– tiesiskās drošības princips ....................................................................... 58, 59, 69
– tiesiskās paļāvības princips .............................................. 114, 175, 272, 279, 306

tiesiski aizsargājama personas paļāvība  
(uz iestādes izteikumu,rīcību, apsolījumu,  
dokumentu u.tml.) ............................................202, 272, 275, 279, 280, 306

– tiesiskās vienlīdzības princips ................................................ 51, 54–56, 114, 327
– tiesiskuma princips .............................................................................................346 

Tiesību zinātne (doktrīna) .................................179, 209, 213, 218, 303, 341, 356 
– Vācijas tiesību doktrīna .............................................................182, 330, 358, 359
– sk. arī Citu avotu rādītāju

Tiesiska valsts 
– principi  ....................................................................................................... 272, 279

sk. arī Tiesību principi (vispārējie)

Tiesiskās attiecības 
– privāttiesiskās (civiltiesiskās) ............................................. 88, 326, 347, 356–361 
– publiski tiesiskās ........................................................................................................

iestādes atteikums tās nodibināt .......................................................348–351
īpašās pakļautības attiecības ............................299, 303, 304, 344, 346, 347
to grozīšana ......................................................................................... 352, 353
to nodibināšana ......................................................... 169, 198, 204, 338, 359

Tiesnesis
– viņa lēmums 

administratīvā pārkāpuma lietā ...............................................127, 130, 133
par atteikumu pieņemt pieteikumu ........ 300, 301, 316–319, 321, 341–345  
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par tiesvedības izbeigšanu .........................................................127, 348–351
tā atcelšana kasācijas instancē ...................................................................322

Tiesu prakse 
– administratīvo tiesu ..................................................................................... 54, 357 

Senāta .............................................................................................. 93, 94, 177
– vispārējās jurisdikcijas tiesu ...............................................................................357
– sk. arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Eiropas Savienības tiesa,  
   Judikatūra, Senāts, Tiesa, un Nolēmumu rādītāju

Tiesvedība
– lietas izskatīšanas atlikšana ........................................................................... 62, 63
– lietas izskatīšana bez procesa dalībnieka (viņa pārstāvja)  
   klātbūtnes ................................................................................. 41, 61–63, 165, 203
– lietas nosūtīšana jaunai izskatīšanai 

apgabaltiesai ......................................... 25, 26, 36, 50, 70, 89, 105, 111, 117,  
124, 125, 159, 160, 170, 171, 178,  

185, 206, 282
rajona tiesai ............................................................... 227, 228, 234, 322, 332 

– lietas pakļautība un piekritība administratīvajai tiesai 
tiesību jomas, kurā pieņemts  
pārsūdzētais lēmums, noteikšana ....................................305, 307, 308, 323, 

326, 328–332
lietas, kas nav pakļautas  
administratīvās tiesas kontrolei ........................................341–347, 349–351 

– strīdu (prasījumu) izskatīšana  
   civilprocesuālā kārtībā .....................................................297, 308, 325, 327–329, 

341–347, 356–361 
– tās izbeigšana 

ja lieta nav izskatāma administratīvā procesa  
kārtībā .......................................................................298, 323–325, 336–338, 

340, 348–351, 356, 357 
ja pieteikumu iesniegusi persona,  
kurai nav tādu tiesību ........................................................311, 312, 352, 353
ja tiesvedība uzsākta kļūdaini ........................................................... 286, 287

Tirgus
– ģeogrāfiskais tirgus ..................................................................................... 135, 145
– konkrētais tirgus ................................................................................  137, 144, 145

konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ...........................................135, 139, 143, 145 
konkrētas preces (pakalpojuma) tirgus ...................135, 137–139 , 142–146
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preces (pakalpojuma) aizstājamība ..................................135, 139, 144, 145
– tirgus dalībnieks ......................................................................................... 135, 147

apvienošanās ar citu tirgus dalībnieku .............................................311–312
dominējošā stāvoklī esošais.............................. 135–137, 141, 143, 146–148
tirgus vara ...........................................................................135, 143, 146, 147 
viņa tiesības pārsūdzēt tirgus dalībnieku  
apvienošanās atļauju .........................................................................311–314

– sk. arī Konkurence

Transportlīdzeklis
– tā vadītājs 

viņa pienākums nokārtot  
transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas  
iegūšanai nepieciešamo eksāmenu ....................................126, 128, 131, 132

– tā vadīšana bez tiesībām ............................................................................126–134
– tā vadīšanas apliecība

ārvalstī izdotas neatzīšana ................................................................126–131
– tā vadīšanas tiesību atjaunošana (atgūšana) ...........................126, 128, 131, 132
– tā vadīšanas tiesību atņemšana .................................................................126–132 
– tāds, kuram nav veikta tehniskā apskate ................................ 179, 181, 183–185

tiesības piedalīties ceļu satiksmē ierobežojumi ........................179, 184, 185
– tāds, kurš ilgstoši atstāts uz ceļa ...............................................................179–184

brīdinājuma uzlīme ............................................................................179–184
tiesības to pārvietot piespiedu kārtā ................................ 179–181, 183, 184

Trešā persona 
– būvniecības procesā  ..........................................................................160, 352–354 
– tās tiesības

subjektīvās (to neesība pārsūdzot  
būvatļaujas termiņa pagarināšanu) .................................................352–354

– tiesas procesā .............................................................151, 153, 199, 200, 203, 208,  
230, 231, 292, 295, 311, 353

tās neierašanās uz tiesas sēdi......................................................................203

U

Uzņēmumu reģistrs 
– komercreģistrs – sk. Komercreģistrs
– tajā iesniedzamie pierādījumi  
   (par dokumentu viltošanu) .......................................................198, 201, 203, 205
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– valsts notārs 
galvenā valsts notāra kompetence  
lēmuma apstrīdēšanas stadijā ...........................................................200–206
viņa lēmums ........................................................................................198–206 

Uzziņa ......................................................................................................................338
– atteikums to sniegt .............................................................................337, 339, 340
– tiesības uz uzziņu ....................................................................................... 338, 340

tās pieprasīšanas uzsāktā  
administratīvajā procesā nepieļaujamība ........................................337–340

V
Valsts
– palīdzības sniedzējas administratīvajā procesā statuss ......................... 186, 193
– tai piederīgās personas – sk. Nepilsonis
– tās atbildība

atbildētājas statuss administratīvajā procesā................................... 341, 346 
par valsts institūciju nodarīto kaitējumu .........................................341–347
valsts atbildības princips .............................................................................345 

– tās pienākumi
cilvēktiesību jomā (pamattiesību aizsardzība) ................................ 319, 320
ievērot tiesiskas valsts pamatprincipus ............................................. 272, 279
nodokļu jomā ...................................................................................... 114, 115

– valsts amatpersona – sk. Amatpersona: valsts
– valsts vara

izpildvara ........................................................................... 176, 342–344, 346
tās izmantošana ......................................................... 298, 356, 358, 360, 361
tiesu vara ............................................................................................  343, 346
sk. arī Valsts pārvalde

– sk. arī Demokrātiska valsts, Tiesiska valsts

Valsts ieņēmumu dienests
– tā atteikums sniegt uzziņu  
   (par pierādīšanas līdzekļiem uzsāktā nodokļu audita lietā) ..........................337
– tā faktiskās rīcības pārsūdzēšana 

par atteikumu sniegt informāciju  
nodokļu maksātājam par viņa darījuma partneri ..........................224–228
par uzziņas neizsniegšanu .................................................................337–340 

– tā ģenerāldirektors 
viņa kompetence (izvērtējot izlīguma  
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ar nodokļu maksātāju lietderību) ..................................................... 333, 335  
viņa lēmumi .......................................... 28–32, 36, 59, 68, 70–72, 81, 84, 85  

– tā lēmumi 
par pārmaksāto nodokļu atmaksu .............................................................113
par nodokļu parāda, nokavējuma naudas  
un soda naudas aprēķināšanu .................................... 59, 61, 63, 66–68, 70, 

81, 84, 85, 90, 100–104, 334, 335
par nodokļu parāda  
un soda naudas aprēķināšanu  ................. 17, 18, 28–32, 36–38, 44, 71–74
tā pieņemšanas termiņa nokavējums ......................................30, 32, 36, 61
tā pieņemšanas termiņš ..............................................................................33

– tā pienākumi 
aizsargāt tā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātāju ................226
kontrolēt nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību ........ 27, 32, 34
nodokļu pārmaksas gadījumā ........................................................... 115, 116
pierādīt ar nodokli apliekamo darījumu slēpšanu .............................. 34, 75

– tā prakse soda naudas un nokavējuma naudas aprēķināšanā .................. 67–69
– tā tiesības 

kontrolēt nodokļu aprēķināšanas  
un maksāšanas pareizību ..........................................................27, 32–34, 93
nodokļu maksājumu noteikšanā .................................. 33, 35, 41–43, 74–76
pārbaudīt deklarācijā norādīto datu patiesumu .................................. 96, 97
slēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju  
par nodokļu strīda izbeigšanu ...........................................................333–336

Valsts nodeva
– tās piedziņa

no atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas .................................261

Valsts pārvalde
– atklātums un pieejamība ....................................................................................319
– tās darbība 

komercdarbība; sk. arī Komercdarbība ...................................315, 320, 321
privātpersonas tiesības saņemt informāciju  
par to – sk. Informācija
privātpersonu līdzdalības veicināšana ............................................. 315, 321

– tās funkcijas................................................................................................. 315, 321 
– tās iestāde – sk. Iestāde un Iestāžu rādītāju
– tās uzdevumi

to deleģēšana ...............................................................................301, 358–360



A-402

LR AT Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi

Valsts prezidents
– indivīda tiesības prasīt viņa viedokli .......................................................288–290

Valsts zemes dienests
– akts par ēkas (būves) neesību............................................................107, 108, 110
– tā vēstule ...............................................................................................................108

Vecāki 
– viņu pienākums uzturēt nepilngadīgus bērnus ..............................37, 40, 46, 47
– viņu tiesības saņemt informāciju  
   par bērna privāto dzīvi (psihologa atzinumu) ........................................229–234

bērna viedokļa uzklausīšana .....................................................229, 232–234
– sk. arī Bērns

Vēlēšanas
– brīvu un vienlīdzīgu vēlēšanu principu ievērošana ...... 235, 244, 245, 249, 251
– priekšvēlēšanu aģitācija ....................................................235–242, 245, 246, 248,  

249, 251–253
ar partiju nesaistītu personu tiesības ....................... 236, 240, 241, 251, 252
partijas biedra dibinātas  
un partijas biedru finansētas biedrības veikta ................ 237–240, 251, 252
reklāma ................................................................................................ 240, 249
“tiešās saiknes” kritērijs .....................................235, 239, 241, 242, 251, 252

– priekšvēlēšanu izdevumi ......................................... 235–243, 245–247, 249–251
priekšapmaksa par pakalpojumiem  
(priekšvēlēšanu kampaņu)  ................................................................ 237, 250

– priekšvēlēšanu periods ..............................................................237, 238, 240, 243
tā noteikšanas jēga ............................................................................. 235, 249

– sk. arī Politiskā organizācija

Vienošanās
– par nodokļu strīda izbeigšanu ..................................................................333–336

Z
Zādzība ...................................................................................................71–73, 75, 78
– ar to radītais iztrūkums nodokļu maksātājam ........................................... 71–80

nosacījumi zaudējumu iekļaušanai  
saimnieciskās darbības izdevumos ................................................. 71, 75, 77
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Zaudējumi
– ar administratīvo aktu vai faktisko rīcību nodarīti ................................187–196

cēloņsakarība ar iestādes rīcību (lēmumu) ......................189, 190, 194, 195
to atlīdzināšana – sk. Atlīdzinājums
valsts pārvaldes iestāžu nodarīti ................................................................281 

– ceļu satiksmes negadījumā (neatbilstoša ceļa stāvokļa dēļ)  
   nodarītu atlīdzināšana ...............................................................................356–361
– mantiskie ............................................................................................. 187–193, 196 

izdevumi par juridisko palīdzību ..............................................189, 191–193
– saimnieciskās darbības ..............................................................................................

ar preču nolaupīšanu (zādzību) radītie ................................................ 71–80
to samazināšana nodokļu aprēķinos .................................................... 72, 73 

– to atlīdzināšanas pienākums ......................................................................245, 248

Zeme
– pašvaldības

tiesības atļaut vai aizliegt tās iznomātās zemes apbūvi ..................305–310
– tās noma 

pašvaldības zemes ...............................................................................305–310
– zemesgabala aprobežojumi

sarkanā līnija ......................................................................................150–159
tiesības būvēt energoapgādes objektus ..............................................150–160

Zemesgrāmata
– ieraksti

par ēkas statusu ..................................................................161, 163, 168, 169
par kopīpašumu ..........................................................................120–122, 124
par īpašuma tiesību apgrūtinājumu .........................................152, 153, 157
to publiskā ticamība ........................................................................... 124, 168
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Iestāžu rādītājs
lpp. (A-...) *

Iestādes, kuru izdotie administratīvie akti  
(faktiskā rīcība) tiek apstrīdēti

1. Valsts prezidents .........................................................................288–290

2. Atvasinātās publisko tiesību personas
Latvijas Banka ...............................................................................................255–261
Finanšu un kapitāla tirgus komisija .........................................................172–178
Rīgas brīvostas pārvalde .............................................................................323–332

3. Ministru kabineta pārraudzībā esoša iestāde
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs .......................................235–254

4. Ministrijas un tām padotās iestādes
Aizsardzības ministrija ...............................................................................262–271
Ekonomikas ministrija ...............................................................................207–223

Konkurences padome ...............................................................135–149, 311–314 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs .....................................207–223, 291–298

Finanšu ministrija
Iepirkumu uzraudzības birojs ..................................................................299–304 

Iekšlietu ministrija ......................................................................186–197, 272–282
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ..................................................186–197
Valsts policija ..............................................................................................272–282

Satiksmes ministrija ...................................................................315–322, 356–361
Tieslietu ministrija  

Uzņēmumu reģistrs ...................................................................................198–206
Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests .............................................................................283–287

* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta.
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5. Pašvaldību iestādes 
Engures novada bāriņtiesa (Engures pagasta bāriņtiesa) ......................229–234
Ozolnieku novada dome .............................................................................305–310
Rendas pagasta padome ..............................................................................161–171
Rīgas dome ...................................................................................106–111, 118–125 

Domes priekšsēdētājs .................................................................................... 51–57
Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ............................... 51–57, 106–111, 348–351
Pilsētas attīstības departaments ..............................................150–160, 352–355
Rīgas pašvaldības policija Ceļu policijas nodaļa ....................................179–185

6. Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
 (tā padotībā esošās iestādes un amatpersonas)

Kurzemes reģionālā iestāde .......................................................................... 58–70
VID ģenerāldirektors ..............................................17–26, 27–36, 37–50, 58–70,  

71–80, 81–89, 90–105, 112–117,  
224–228, 333–336, 337–340

Vidzemes reģionālā iestāde .......................................................................... 71–80
Zemgales reģionālā iestāde ........................................................................... 27–36

7. Tiesas 
Administratīvā apgabaltiesa  
(atteikums pieņemt pieteikumu) .................................................................341–347
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesis  
(lēmums administratīvā pārkāpuma lietā) .................................................126–134
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Tiesību aktu rādītājs
lpp. (A-...) *

1. Latvijas Republikas tiesību akti

1.1. Latvijas Republikas Satversme 
(pieņemta 15.02.1922.) ...........................................................................................190

1.pants .................................................................................................... 272, 279
64.pants...........................................................................................................132
90.pants...........................................................................................................230
91.pants............................................................................................54, 326, 327 
92.pants........................................................ 186–188, 192, 194, 326, 327, 344 
96.pants..................................................................................229, 232, 257, 258 
100.pants .......................................................................................255, 259, 319 
104.pants ...............................................................................288, 290, 320, 321
105.pants ................................................................................ 54, 154–156, 295
116.pants ........................................................................................................258 

1.2. Latvijas Republikas likumi

Administratīvā procesa likums 
(pieņemts 25.10.2001.) ..................................................................176, 188, 328, 329  

1.pants
trešā daļa ...................................................................................... 348, 350

5.punkts ..............................................................................................346 
2.pants .............................................................................................................344

2.punkts .............................................................................341, 342, 346 
7.pants .............................................................................................................142
9.pants ...............................................................................................................31 
15.pants 

piektā daļa ...............................................................................................54
17.pants  ................................................................................................... 54, 279

otrā daļa ..................................................................................................54
ceturtā daļa ...........................................................................................279 

* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta.
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18.pants 
ceturtā daļa ......................................................... 186, 189, 192, 193, 195 

31.pants.................................................................................................. 300, 301
trešā daļa

2.punkts ............................................................................................. 301
34.pants...........................................................................................................261
59.pants.................................................................................................. 198, 205
67.pants

otrā daļa
5.punkts ................................................................................................31 

74.pants.................................................................................................. 142, 148
81.pants................................................................................. 198–200, 203, 206
82.pants  ..........................................................................................................203

pirmā daļa .............................................................................................200 
85.pants...........................................................................................................336 
86.pants...........................................................................................................203 
89.pants 

pirmā daļa .............................................................................................339 
91.pants 

trešā daļa ...............................................................................................339
92.pants.........................................................................186–188, 192, 193, 343 
94.pants 

pirmā daļa 
1.punkts ..............................................................................................281 

97.pants...........................................................................................................192 
98.pants 

pirmā daļa ...................................................................................  338, 339
otrā daļa ................................................................................................338 

101.pants 
pirmā daļa ...................................................................................  337–339
otrā daļa .......................................................................................337–339 
sestā daļa ...................................................................................... 339, 340

103.pants 
pirmā daļa ...........................................................................  341, 342, 346
otrā daļa .................................................................................76, 175, 194 
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107.pants 
ceturtā daļa .......................................................................................... 194

114.pants 
otrā daļa ................................................................................................266 

126.pants 
pirmā daļa ............................................................................................ 261

145.pants
pirmā daļa 

2.punkts ............................................................................................... 62
150.pants

trešā daļa ..............................................................................30, 34, 43, 96
ceturtā daļa ...........................................................................................194 

151.pants  .......................................................................................................203
152.pants  .......................................................................................................203
153.pants  .................................................................................................. 24, 41 
154.pants  ......................................................................... 64, 94, 102, 104, 195 

pirmā daļa ................................................................20, 24, 43, 49, 76, 88 
otrā daļa ................................................................................................203 
trešā daļa ............................................................................43, 89, 95, 203 

161.pants  
pirmā daļa .....................................................................................  98, 165

167.pants ........................................................................................................203 
178.–182.pants ...................................................................................... 198, 205
184.pants .......................................................................................341, 343, 346

pirmā daļa 
2.punkts ..............................................................................................340
4.punkts ..................................................................................... 333, 335  

185.pants 
pirmā daļa .................................................................................... 283, 286 
ceturtā daļa 

1.punkts ....................................................................................  284, 285
185.1 pants

otrā daļa ................................................................................................284 
ceturtā daļa .................................................................................. 286, 287 
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188.pants
piektā daļa .............................................................................................308 

191.pants ........................................................................................................318 
pirmā daļa 

1.punkts .....................................................................300, 301, 318, 346 
8.punkts ..............................................................................................301 

214.pants
pirmā daļa ...............................................................................................62 

246.pants ..........................................................................................................62
247.pants

pirmā daļa ...............................................................................................24 
250.pants 

otrā daļa ..................................................................................................75 
251.pants 

piektā daļa .............................................................................................176
1.punkts ....................................................................................... 31, 242 

253.pants ........................................................................................................176 
pirmā daļa .................................................................................... 172, 176 
otrā daļa ................................................................................................281
trešā daļa ...............................................................................................177
sestā daļa ...................................................................................... 172, 177 

255.pants 
pirmā daļa .............................................................................................340 

256.1 pants
otrā daļa ....................................................................................... 333, 335 

268.pants ..........................................................................................................62 
269.pants ..........................................................................................................62 

pirmā daļa
1.punkts ......................................................................................... 62, 63 

282.pants 
1.punkts ............................................................ 298, 336, 340, 348, 350  
2.punkts ..............................................................................................353 

286.pants 
trešā daļa ...............................................................................................354

302.pants 
pirmā daļa ...............................................................................................32 
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317.pants ........................................................................................................319
pirmā daļa .............................................................................................318 
ceturtā daļa .................................................................................. 318, 319 

323.pants 
pirmā daļa

1.punkts ............................................304, 314, 340, 347, 351, 355, 361
2.punkts ..............................................................................................322 
3.punkts ..................................................................................... 287, 332 

324.pants  
pirmā daļa .........................  304, 314, 322, 332, 340, 347, 351, 355, 361

325.pants ........................................................................................................253
328.pants 

pirmā daļa
5.punkts ..............................................................................................254

342.pants ................................................................................................. 41, 165  
346.pants ..........................................................................................................57 
346.1 pants 

pirmā daļa ............................................................................................ 336
348.pants 

1.punkts ......................  57, 80, 134, 149, 197, 223, 254, 271, 290, 310
2.punkts ..................................... 25, 36, 50, 69, 89, 105, 111, 117, 125,  

160, 171, 178, 185, 206, 228, 234, 261, 282 
3.punkts ..................................................................................... 298, 336 

351.pants ......................................... 25, 36, 50, 69, 80, 89, 105, 111, 117, 125,  
134, 149, 160, 171, 178, 185, 197, 206,  

223, 228, 234, 254, 261, 271, 282,  
290, 298, 310, 336

Aizsargjoslu likums 
(pieņemts 05.02.1997.)..........................................................150, 152–154, 156–159

Ārstniecības likums 
(pieņemts 12.06.1997.)................................................................................... 188, 190

Bāriņtiesu likums 
(pieņemts 22.06.2006.)................................................................................... 230, 231

Bērnu tiesību aizsardzības likums 
(pieņemts 19.06.1998.)................................................................................... 229, 232
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Būvniecības likums 
(pieņemts 10.08.1995.).................................107, 150, 151, 153–155, 159, 305–308 

Ceļu satiksmes likums
(pieņemts 01.10.1997.)........................ 131, 132, 180, 182–184, 356, 357, 359–361 

Civillikums 
(pieņemts 28.01.1937.)......................... 30, 34, 41, 85, 213, 214, 231, 295, 330, 331 

89.pants.................................................................................................... 94, 100
95.pants.................................................................................................... 94, 100
177.pants ................................................................................................. 46, 232
178.pants .......................................................................................37, 40, 46, 47
179.pants ..........................................................................................................40
181.pants ........................................................................................................232
1036.pants ............................................................................................. 154, 295
1067.pants ......................................................................................................123
1069.pants ......................................................................................................124
1070.pants ......................................................................................................124
1071.pants ............................................................................................. 121, 124
1072.pants ......................................................................................................124
1073.pants ......................................................................................................124
1473.pants ........................................................................................................31
1474.pants ........................................................................................................29
1511.pants ............................................................................................. 142, 148
1635.pants ......................................................................................................346
1912.pants ................................................................................................. 83, 87
1933.pants ................................................................................................. 83, 87

Civilprocesa likums 
(pieņemts 14.10.1998.)..........................................................213, 325, 327–329, 343 

1.pants .............................................................................................................344
487.pants ........................................................................................................213
528.pants ........................................................................................................211

Dzīvesvietas deklarēšanas likums  
(pieņemts 20.06.2002.)....................................................................................... 84, 85

Dzīvokļa īpašuma likums  
(pieņemts 28.10.2010.)...........................................................................167, 296, 297
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Enerģētikas likums  
(pieņemts 03.09.1998.).................................................................. 150, 153–156, 159

Finanšu instrumentu tirgus likums  
(pieņemts 20.11.2003.)...........................................................................173–175, 177

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums  
(pieņemts 01.06.2000.)............................................................................................177

Fizisko personu datu aizsardzības likums  
(pieņemts 23.03.2000.)............................................................................................232 

Gada pārskatu likums  
(pieņemts 14.10.1992.; līdz 21.11.2006. likums  
“Par uzņēmumu gada pārskatiem”) ................................................................. 72, 76

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  
(pieņemts 08.11.2007.).................................................... 58, 59, 68, 69, 90, 104, 105

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”  
(pieņemts 08.11.2007.)..............................................................................................55

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”  
(pieņemts 21.02.2008.)............................................................................................297

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā  
(pieņemts 06.06.2002.)............................................................................................250

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā 
(pieņemts 12.02.2004.)................................................................................... 245, 246

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā 
(pieņemts 18.05.2006.)................................................................................... 246, 247

Grozījumi Rīgas brīvostas likumā  
(pieņemts 14.10.2010.)...................................................................325, 328, 329, 332

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā  
(pieņemts 12.06.2009.)............................................................................................257

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums  
(pieņemts 15.06.2006.)...................................................................................272–280
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Iesniegumu likums 
(pieņemts 27.09.2007.)................................................. 258, 288–290, 315, 317–321 

Informācijas atklātības likums 
(pieņemts 29.10.1998.)................................. 227, 232, 256–259, 290, 315, 319, 321  

Komerclikums................................................................................................. 85, 202
1.pants .................................................................................................. 61, 82, 84
7.pants .............................................................................................................202
10.pants...........................................................................................................200
12.pants.................................................................................................. 202, 203
18.pants.................................................................................................. 112, 116
22.pants..........................................................................................112–114, 116
25.pants...........................................................................................................113
28.pants...........................................................................................................221
169.pants ........................................................................................................317
D daļa (388.–480.pants) ....................................................................... 214, 219
389.pants ........................................................................................................214
463.pants .............................................................................. 210, 219, 221, 222
464.pants ...............................................................................209, 214, 221, 222
465.pants ...............................................................................207, 214, 219, 221
466.pants .......................................................................................207, 220, 221

Konkurences likums  
(pieņemts 04.10.2001.)................................ 135–138, 141–143, 146–149, 311–313 

Krimināllikums  
(pieņemts 17.06.1998.)..................................................................................... 75, 274

35.pants
otrā daļa ................................................................................................244 

63.pants...........................................................................................................278
trešā daļa ...............................................................................................274 

231.pants
otrā daļa ................................................................................................276 

275.pants ........................................................................................................205
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Kriminālprocesa likums
(pieņemts 21.04.2005.)  

350.pants ........................................................................................................245

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
(pieņemts 07.12.1984.)...................................................................130, 235, 245, 247 

22.pants...........................................................................................................244
35.pants...........................................................................................................133
39.pants...........................................................................................................245
149.4 pants 

sestā daļa
1.punkts ............................................................................................. 127

septītā daļa
1.punkts .............................................................................127–130, 132 

149.5 pants 
ceturtā daļa ...........................................................................................127

149.8 pants 
divdesmit otrā daļa ..............................................................................130

166.34 pants ............................................................................................ 242, 243 
260.pants ....................................................................................................... 134

ceturtā daļa ..........................................................................130, 133, 134 

Likums par ostām 
(pieņemts 22.06.1994.)...................................................................................323–332

Maksātnespējas likums  
(pieņemts 26.07.2010.)................................................................................... 225, 227

Militārā dienesta likums 
(pieņemts 30.05.2002.)...................................................................................262–271

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums  
(pieņemts 01.12.2005.).............................................................................55, 107–109

Par autoceļiem  
(pieņemts 11.03.1992.)...................................................................182, 183, 358, 359

Par dzīvokļa īpašumu  
(pieņemts 28.09.1995.; zaudējis spēku no  01.01.2011.) ............ 121, 167, 295–297
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Par grāmatvedību  
(pieņemts 14.10.1992.)..............................................................................................76 

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 
(pieņemts 11.05.1993.).......................................... 27, 30–33, 35, 36, 40, 48, 58–61, 

63–69, 81, 82, 84–88, 90, 93, 96, 100, 104, 105

Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām  
(pieņemts  21.10.2004.; zaudējis spēku no  04.09.2010.) ............................300–303

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā  
(pieņemts 25.04.2002.).....................................................................41, 245, 258, 260

Par Latvijas Banku  
(pieņemts 19.05.1992.)...................................................................255, 256, 259, 260

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru  
(pieņemts 20.11.1990.)..........................................................198, 200, 201, 203–206

Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta  
un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas,  
publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību  
(pieņemts 08.06.1994.; zaudējis spēku no 01.07.2012.) ......................272, 275, 279

Par nekustamā īpašuma nodokli  
(pieņemts 04.06.1997.)..................................................... 51–56, 106–110, 118–124

Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu  
valsts vai sabiedriskajām vajadzībām  
(pieņemts  15.09.1992.; zaudējis spēku no  01.01.2011.) .....................................155

Par nodokļiem un nodevām 
(pieņemts 02.02.1995.).....................................20, 27, 32, 33, 39, 43, 44, 58, 61, 62, 

65, 67–69, 74, 76, 93, 96, 99, 104, 113,  
114, 116, 225, 226, 333–335

Par pašvaldībām 
(pieņemts 19.05.1994.)................................................................................... 182, 349

Par pievienotās vērtības nodokli 
(pieņemts 09.03.1995.)................ 18–22, 61, 71–73, 77, 78, 80, 112, 113, 115, 116

Par policiju 
(pieņemts 04.06.1991.)................................................................................... 274, 275
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Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 
(pieņemts 20.12.1990.)................................................................................... 259, 290

Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām  
un Eiropas Parlamenta vēlēšanām  
(pieņemts 09.08.1995.)..................................................236, 238–242, 248, 252, 253

Par tiesu varu 
(pieņemts 15.12.1992.)...................................................................341, 343, 344, 346

Par uzņēmējdarbību  
(pieņemts 26.09.1990.; zaudējis spēku no 19.05.2006.) .........................................61

Par uzņēmumu ienākuma nodokli 
(pieņemts 09.02.1995.).........................................................................71, 75, 77, 116 

Par Valsts ieņēmumu dienestu 
(pieņemts 28.10.1993.)................................................................................... 225, 226

Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju  
(pieņemts 21.06.1995.)..........................................................161, 163–170, 293–297

Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām  
(pieņemts 26.09.2002.)................................................................................... 320, 358

Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 
(pieņemts 20.11.1991.)............................................................................................. 54

Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
(pieņemts 18.03.1999.)................................. 207, 208, 210–223, 291, 294, 297, 298

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums  
(pieņemts 19.07.1995.).................................................................. 235, 237–251, 253

Publisko iepirkumu likums  
(pieņemts 06.04.2006.)...........................................................................299, 302, 303 

Radio un televīzijas likums 
(pieņemts 24.08.1995.)...........................................................................138, 141, 148

Rīgas brīvostas likums  
(pieņemts 09.03.2000.)...................................................................................323–332
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Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā  
nekustamā īpašuma atsavināšanas likums  
(pieņemts 14.10.2010.)............................................................................................155

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums  
(pieņemts 25.08.2010.)................................................................................... 299, 303

Satversmes tiesas likums 
(pieņemts 05.06.1996.)............................................................................................327

Valsts pārvaldes iekārtas likums 
(pieņemts 06.06.2002.)........ 257, 258, 269, 301, 315, 319, 320, 334, 358, 359, 361 

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums  
(pieņemts 02.06.2005.).................................................................  186–190, 192–194

Valsts sociālo pabalstu likums 
(pieņemts 31.10.2002.)............................................................................................190 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu  
un darbinieku atlīdzības likums 
(pieņemts 01.12.2009.)...........................................................................260, 272, 281

Ventspils brīvostas likums  
(pieņemts 19.12.1996.)................................................................................... 327, 330

Vides aizsardzības likums 
(pieņemts 02.11.2006.)............................................................................................245 

Zemesgrāmatu likums  
(pieņemts 22.12.1938.)

1.pants .................................................................................................... 124, 168

1.3. Ministru kabineta noteikumi

Ceļu satiksmes noteikumi  
(29.06.2004. noteikumi Nr.571) .................................................................... 183, 184

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi  
(23.04.1996. noteikumi Nr.154; zaudējuši spēku no 01.07.2010.) ......................294
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Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 
“Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  
normu piemērošanas kārtība”  
(07.04.2009. noteikumi Nr.301) .................................................................. 53, 54, 56

Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas  
un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi  
un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti  
(22.10.2002. noteikumi Nr.478) ........................................................................ 39, 41

Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments  
“Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas  
īstenošanai 2004.–2006.gadam”  
(30.11.2004. noteikumi Nr.1002) .................................................................. 284, 285

Kārtība, kādā nosakāma maksa par dzīvojamās mājas  
uzturēšanu un apsaimniekošanu  
(22.02.2005. noteikumi Nr.135) .............................................................................294

Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma  
11.panta pirmajā daļā un 13.pantā minētajiem pārkāpumiem  
(19.10.2004. noteikumi Nr.862;  
zaudējuši spēku no 01.10.2008.) ...........................................................142, 143, 149 

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests  
uz aprēķinu pamata nosaka  
fizisko personu apliekamo ienākumu  
(26.09.2000. noteikumi Nr.331) ......................................... 31, 32, 35, 36, 40, 62, 65

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  
normu piemērošanas kārtība  
(20.06.2006. noteikumi Nr.495) .................................52–54, 56, 106, 109, 121, 122

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”  
normu piemērošanas noteikumi  
(04.07.2006. noteikumi Nr.556) .................................................................. 71, 75, 77 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra  
informācijas pieprasīšanas un  
izsniegšanas kārtība  
(22.12.2009. noteikumi Nr.1652) .............................................................................55
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Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju  
un tās aizpildīšanas kārtību  
(10.01.2006. noteikumi Nr.41) .......................................................................... 41, 42

Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem,  
ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem  
un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību,  
kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata  
nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja  
apliekamo ienākumu  
(19.09.2006. noteikumi Nr.780) ........................................................................ 41, 42

Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu  
un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa  
(07.09.2004. noteikumi Nr.767) ............................................................179, 181–185

Noteikumi par valsts nodevu par kadastra izziņu  
(04.07.2006. noteikumi Nr.561) ...............................................................................55

Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu  
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli  
(19.10.2004. noteikumi Nr.871) ....................................................................357–359

Satiksmes ministrijas nolikums  
(29.04.2003. noteikumi Nr.242) .................................................................... 317, 321

Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi  
(28.02.1995. noteikumi Nr.41) ...................................................................... 293, 294

Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas,  
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas  
un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības  
izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība  
(06.03.2007. noteikumi Nr.173) ........................................... 126, 128, 129, 131, 132

Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu  
samaksas kārtība  
(14.07.2009. noteikumi Nr.770) ...............................................................................55

Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi  
(19.10.2004. noteikumi Nr.883;  
zaudējuši spēku no 10.10.2009.) ............................................................................159
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Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi  
(06.10.2009. noteikumi Nr.1148) ...........................................................................159

Vispārīgie būvnoteikumu  
(01.04.1997.gada noteikumi Nr.112)............................................................ 306, 307 

1.4. Pašvaldību saistošie noteikumi

Nekustamā īpašuma nodokļa  
atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā  
(Rīgas domes 11.09.2007. saistošie noteikumi Nr.88) .................................349–351

Par grozījumiem Rīgas domes 1995.gada 12.decembra  
lēmuma Nr.2819 “Par Rīgas attīstības plāna  
1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas  
apbūves noteikumu apstiprināšanu”  
(Rīgas domes 15.06.1999. saistošie noteikumi Nr.31) .........................151, 152, 157

Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas  
un būvju uzturēšanas noteikumi 
(Rīgas domes 08.07.2008. saistošie noteikumi Nr.125) ...............................348–350

1.5. Citi dokumenti

Informatīvais ziņojums “Priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa 
pilnveidošanai, lai novērstu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa  
sloga palielināšanu iedzīvotājiem”  
(apstiprināts ar Ministru kabineta 26.06.2007. protokollēmumu  
(protokols Nr.37 50.§)) ..............................................................................................55

Karavīru atvaļināšanas no profesionālā dienesta noteikumi  
(Aizsardzības ministrijas 19.12.2005. noteikumi Nr.9-not) ......263–265, 269–271

2. Starptautiskie tiesību akti

2.1. Starptautiskie līgumi (konvencijas)

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 
(EP; pieņemta 04.11.1950.; Latvijā spēkā no 27.06.1997.) .................................241 
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Konvencija par bērna tiesībām  
(ANO; pieņemta 20.11.1989.; Latvijā spēkā no 14.05.1992.) ............229, 232, 233

Konvencija par ceļu satiksmi  
(ANO; pieņemta 08.11.1968.; Latvijā spēkā no 19.10.1993.) ....126, 128, 129, 131

2.2. Eiropas Savienības tiesību akti

2.2.1. Dibināšanas līgumi

Līgums par Eiropas Savienības darbību  
(parakstīts 25.03.1957.; līdz 01.12.2009. –  
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (Romas līgums) .......................................217

102.pants (bijušais 82.p.) .....................................................135, 136, 143, 146
106.pants (bijušais 86.p.) .............................................................141, 143, 148

Eiropas Savienības pamattiesību harta 
(pieņemta 07.12.2000.) ........................................................... 55, 224, 226, 229, 233 

2.2.2. Regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1049/2001  
par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta,  
Padomes un Komisijas dokumentiem  
(pieņemta 30.05.2001.) .................................................................................. 224, 226

Komisijas Regula (EK) Nr.817/2004, ar ko paredz  
sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK)  
Nr.1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības  
un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai  
(pieņemta 29.04.2004.) .................................................................................. 284, 286

2.2.3. Direktīvas

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK  
par personu aizsardzību attiecībā uz personas  
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti  
(pieņemta 24.10.1995.) .................................................................................. 232, 233

Padomes Direktīva par dalībvalstu normatīvo  
un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā  
uz patēriņa kredītu (87/102/EEK )  
(pieņemta 22.12.1986.) ..................................................................207, 219, 220, 222
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Padomes Direktīva 89/665/EK par to normatīvo  
un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas  
uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes  
un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām  
(pieņemta 21.12.1989.) ...........................................................................................304 

Padomes Direktīva 93/13/EEK  
par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos  
(pieņemta 05.04.1993.) ..........................................................................213, 216, 217

Padomes Direktīva 2006/112/EK  
par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu  
(pieņemta 28.11.2006.) ...........................................................................................115

Padomes Sestā direktīva par to, kā saskaņojami  
dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem –  
Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma:  
vienota aprēķinu bāze (77/388/EEK)  
(pieņemta 17.05.1977.) ..........................................................................72, 73, 76, 78

2.2.4. Citi dokumenti

Eiropas Komisijas lēmums lietā Nr.81/1030/EEC  
(pieņemts 29.10.1981.)............................................................................................147

Eiropas Komisijas atzinums 2/2009 “Bērnu personas datu aizsardzība” 
(Vispārējas pamatnostādnes un personas datu aizsardzība skolās)  
(pieņemts 11.02.2009.)................................................................................... 232, 233

Eiropas Komisijas paziņojums par jēdziena “konkrētais tirgus”  
definīciju Kopienas konkurences tiesībās ................................................... 144, 145

3. Ārvalstu tiesību akti
Bavārijas ielu un ceļu likums  
(Bayerisches Straßen- und Wegegesetz)  ...............................................................358
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1. Vispārējie tiesību principi

Tiesiskās drošības princips
Nodokļu jomā un jo īpaši, paredzot atbildību par nodokļu samaksas 
pārkāpumiem, likumam ir jābūt pietiekami skaidram. Lai arī nokavējuma 
naudai principā nav sodošs, bet budžetā savlaicīgi negūtos ieņēmumus 
kompensējošs raksturs, tās tomēr ir papildu negatīvās sekas nodokļu 
maksātājam, un tieši kā atbildība par savlaicīgu pienākuma neizpildi. 
Tiesiskās drošības princips ir Kopienas tiesību pamatprincips, kas 
pieprasa, lai noteikumi, kas nodokļu maksātājam uzliek maksājumus, 
būtu skaidri un precīzi, lai nodokļu maksātājs varētu nepārprotami 
zināt savas tiesības un pienākumus un tādēļ atbilstoši rīkoties. Tiesiskās 
drošības princips ir īpaši stingri jāievēro tāda tiesiskā regulējuma 
gadījumā, kas var radīt finansiālas sekas. Tādējādi nokavējuma naudas 
aprēķins par laiku, sākot no nodokļu samaksas pienākuma iestāšanās, 
gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir samazinājis apliekamo ienākumu, ir 
pieļaujams tikai līdz ar 2007.gada 8.novembra grozījumu likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā stāšanās brīdi, turklāt grozījumi 
nav attiecināmi uz laiku pirms to spēkā stāšanās (likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 31.3pants, tiesiskās drošības princips, Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-107/2011) .............................. 58–59

Tiesiskās vienlīdzības princips
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punkta 
piemērošanas priekšnoteikumi ir divi: 1) ir aktualizēta nekustamā 
īpašuma kadastrālā vērtība; 2) nemainās nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis. Pamatojoties uz tiesiskās vienlīdzības principu, nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojums ir attiecināms uz visiem nodokļa maksātājiem, 
proti, uz personām, kuras ilgstoši dzīvojušas nekustamajā īpašumā un 
maksājušas nekustamā īpašuma nodokli, uz personām, kuras kļuvušas 
par nekustamā īpašuma īpašniekiem tikai 2008.gadā, iegūstot īpašumu 
no iepriekšējiem nodokļa maksātājiem, kā arī uz attiecībā uz personām, 
kuras kļūst par nekustamā īpašuma īpašnieku citādā ceļā – atgūstot to 
valdījumā no pašvaldības (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
pārejas noteikumu 22.punkts, tiesiskās vienlīdzības princips). (Lieta 
Nr.SKA-50/2011) .......................................................................................................51
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2. Latvijas Republikas Satversme 

1.pants

No Latvijas Republikas Satversmes 1.pantā ietvertā demokrātiskās 
republikas jēdziena izriet valsts pienākums savā darbībā ievērot tiesiskas 
valsts pamatprincipus, tostarp tiesiskās paļāvības principu. Tomēr 
tiesiskās paļāvības princips neizslēdz valsts iespēju grozīt pastāvošo 
tiesisko regulējumu. Grozot tiesisko regulējumu, valstij ir jāņem vērā tās 
tiesības, uz kuru saglabāšanu vai īstenošanu personai var būt izveidojusies 
paļāvība. Tiesiskās paļāvības princips prasa, lai valsts, mainot normatīvo 
regulējumu, ievērotu saprātīgu līdzsvaru starp personas paļāvību un tām 
interesēm, kuru nodrošināšanas labad regulējums tiek mainīts (Latvijas 
Republikas Satversmes 1.pants, Satversmes tiesas judikatūra). (Lieta 
Nr.SKA-708/2011) ...................................................................................................272

92.pants

Izdevumi, kas radušies tieši tādēļ, ka bija nepieciešams saņemt juridisko 
palīdzību iestādes prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības 
seku novēršanai, ir zaudējumi, kas nodarīti ar šo administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību. Tas, vai tiešām juridiskā palīdzība tās faktiskajā 
apjomā bija nepieciešama konkrētā administratīvā procesa ietvaros, 
ir izšķirams, ņemot vērā apstākli, ka administratīvajā procesā tiesa 
lietu izskata, ievērojot objektīvās izmeklēšanas principu, un tādējādi 
samazina personai nepieciešamību pēc juridiskās palīdzības (Latvijas 
Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, Administratīvā 
procesa likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa, Satversmes tiesas judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-155/2011)........................................................................................186

Morālā kaitējuma apmērs nav nosakāms pilnīgi vienāds visās vienas 
kategorijas lietās, jo, pat ja nedaudz, tomēr var atšķirties katras lietas 
apstākļi vai brīdis, kad tiek taisīts spriedums par atlīdzinājuma 
piešķiršanu, kas arī var būt nozīmīgs, ņemot vērā naudas vērtības 
izmaiņas (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, 
Administratīvā procesa likuma 92.pants, Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-155/2011)  ..................................................................................................187

Tiesu lietas sarežģītības novērtēšana ir tiesas prerogatīva, jo tieši tiesa, 
kuras kompetencē ir lietas izskatīšana pēc būtības, vislabāk redz, kādas 
pūles ir nepieciešamas pareizai lietas izskatīšanai, un var novērtēt, cik 
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lietderīga tiesas procesā varētu būt bijusi juridiskās palīdzības sniegšana 
pieteicējam (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, 
Administratīvā procesa likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-155/2011)  ..................................................................................................186

96.pants

Bērna privātā dzīve jārespektē ikvienam, pat ja tas ir bērna likumiskais 
pārstāvis. Kaut arī bērnam savu tiesību īstenošanai ir nepieciešams 
likumiskais pārstāvis, tas nenozīmē, ka bērna pārstāvim ir absolūtas 
tiesības, jo dažkārt datu aizsardzības tiesības var būt pārākas par vecāka 
vai cita likumiskā pārstāvja vēlmēm. Tiesības uz datu aizsardzību 
vispirms piemīt pašam bērnam, nevis likumiskajam pārstāvim, kas šīs 
tiesības īsteno (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 9.pants, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas par bērna tiesībām 
16.pants, Latvijas Republikas Satversmes 96.pants, Eiropas Komisijas 
materiāli). (Lieta Nr.SKA-290/2011) ....................................................................229

100.pants

Tas, ka Latvijas Banka ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, 
no informācijas pieejamības viedokļa nepadara to par sabiedrības 
leģitīmas intereses neskartu institūciju. Sabiedrībai ir leģitīma interese 
saņemt informāciju par Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu, un 
sabiedrības tiesības uz šo informāciju ir lielākas nekā attiecīgo personu 
tiesības uz savas privātās dzīves neaizskaramību. Lai arī Latvijas Bankai 
ir noteikta augsta institucionālās un funkcionālās neatkarības pakāpe, 
tāpēc nevar uzskatīt, ka tā ir pilnīgi ārpus valsts sistēmas esoša institūcija 
(Latvijas Republikas Satversmes 100.pants, likums “Par Latvijas Banku”). 
(Lieta Nr.SKA-421/2011)........................................................................................255

104.pants

Latvijas Republikas Satversmes 104.pants noteic tiesības uz atbildi uz 
iesniegumu pēc būtības, taču vienlaikus ietver norādi, ka persona var 
vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumu likumā paredzētajā 
veidā. Proti, Satversme norāda uz to, ka tas, kā tiesības uz atbildi ir 
īstenojamas, ir regulējams ar zemāku normatīvo aktu – likumu (Latvijas 
Republikas Satversmes 104.pants). (Lieta Nr.SKA-976/2011)...........................288
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3. Starptautiskie tiesību akti

Konvencija par ceļu satiksmi
Nav atzīstams, ka Latvijas Republikas nepilsonis ar deklarētu 
dzīvesvietu Latvijā, piedaloties ceļu satiksmē Latvijas teritorijā, piedalās 
starptautiskajā ceļu satiksmē. Tādējādi neuzliek Latvijai pienākumu 
atzīt Krievijas Federācijas izdoto vadītāja apliecību personai, kuras 
parastā dzīvesvieta apliecības izdošanas laikā bijusi Latvijā. (1968.gada 
8.novembra Vīnes konvencijas “Par ceļu satiksmi” 41.panta 7.punkts) 
(Lieta Nr.SKA-2/2011) ............................................................................................126

Konvencija par bērna tiesībām
Bērna privātā dzīve jārespektē ikvienam, pat ja tas ir bērna likumiskais 
pārstāvis. Kaut arī bērnam savu tiesību īstenošanai ir nepieciešams 
likumiskais pārstāvis, tas nenozīmē, ka bērna pārstāvim ir absolūtas 
tiesības, jo dažkārt datu aizsardzības tiesības var būt pārākas par vecāka 
vai cita likumiskā pārstāvja vēlmēm. Tiesības uz datu aizsardzību 
vispirms piemīt pašam bērnam, nevis likumiskajam pārstāvim, kas šīs 
tiesības īsteno (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 9.pants, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas par bērna tiesībām 
16.pants, Latvijas Republikas Satversmes 96.pants, Eiropas Komisijas 
materiāli). (Lieta Nr.SKA-290/2011)  ...................................................................229

Informācija, ko bērns ir uzticējis citām personām un kas attiecas uz 
viņa privāto dzīvi, var tikt nodota vienam vai abiem vecākiem, ja tas 
nepieciešams viņu kā likumisko pārstāvju pienākumu pildīšanai un 
bērna interešu aizstāvībai, taču, lemjot par šādas informācijas izpaušanu, 
ir jāizvērtē bērna viedoklis, ņemot vērā viņa brieduma pakāpi, kā arī 
viņa tiesības uz privāto dzīvi (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
24.pants, Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas 
par bērnu tiesībām 12.pants, Eiropas Komisijas materiāli). (Lieta 
Nr.SKA-290/2011)  ..................................................................................................229
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4. Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Savienības Pamattiesību harta
Informācija, ko bērns ir uzticējis citām personām un kas attiecas uz 
viņa privāto dzīvi, var tikt nodota vienam vai abiem vecākiem, ja tas 
nepieciešams viņu kā likumisko pārstāvju pienākumu pildīšanai un 
bērna interešu aizstāvībai, taču, lemjot par šādas informācijas izpaušanu, 
ir jāizvērtē bērna viedoklis, ņemot vērā viņa brieduma pakāpi, kā arī 
viņa tiesības uz privāto dzīvi (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
24.pants, Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas 
par bērnu tiesībām 12.pants, Eiropas Komisijas materiāli). (Lieta 
Nr.SKA-290/2011)  ..................................................................................................229

Sabiedrības tiesības piekļūt iestāžu dokumentiem ir vispāratzīts Eiropas 
Savienības tiesību princips, kas ir saistīts ar valsts pārvaldes iestāžu 
darbības demokrātisko raksturu. Turklāt, lai padarītu iestāžu darbu 
atklātāku, jānodrošina ne tikai iestāžu sagatavoto dokumentu, bet arī 
saņemto dokumentu pieejamība (Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 
judikatūra, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 42.pants, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001.gada 30.maija Regula (EK) Nr.1049/2001 
par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem). (Lieta Nr.SKA-254/2011) ...........................................................224

Līgums par Eiropas Savienību
Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punkts (Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 82.panta otrās daļas “c” apakšpunkts, tagad – 
Līguma par Eiropas Savienību 102.panta otrās daļas “c” apakšpunkts) 
aizliedz nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos 
ar citu tirgus dalībnieku, radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus 
apstākļus. Norma aizliedz dominējošā stāvoklī esoša tirgus dalībnieka 
vienpusēji piemērotu diskrimināciju. Ar jēdzienu “tirgus dalībnieks” 
apzīmējami dominējošā stāvoklī esošā tirgus dalībnieka esošie 
piegādātāji vai pasūtītāji (noņēmēji). Pie darījuma noteikumiem pieder 
arī atlaides. Jautājumā par diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu 
būtisks priekšnoteikums vienmēr ir līdzvērtīgums, t.i., izpildījuma 
salīdzināmība. Atšķirīgi noteikumi ir pieļaujami, ja tam ir objektīvi, 
ar izpildi saistīti iemesli (Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 
5.punkts, Līguma par Eiropas Savienību 102.panta otrās daļas “c” 
apakšpunkts). (Lieta Nr.SKA-17/2011) .......................................................135–136
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1049/2001 
par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem (pieņemta 30.05.2001.)
Sabiedrības tiesības piekļūt iestāžu dokumentiem ir vispāratzīts Eiropas 
Savienības tiesību princips, kas ir saistīts ar valsts pārvaldes iestāžu 
darbības demokrātisko raksturu. Turklāt, lai padarītu iestāžu darbu 
atklātāku, jānodrošina ne tikai iestāžu sagatavoto dokumentu, bet arī 
saņemto dokumentu pieejamība (Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 
judikatūra, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 42.pants, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001.gada 30.maija Regula (EK) Nr.1049/2001 
par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem). (Lieta Nr.SKA-254/2011)  ..........................................................224

Padomes Direktīva 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu 
(pieņemta 22.12.1986.)
Atbilstoši Padomes 1986.gada 22.decembra direktīvas 87/102/EEK 
noteikumiem patērētājam arī gadījumā, ja prece ir iegādāta, izmantojot 
patēriņa kredītu, nebūtu jācieš zaudējumi un jāuzņemas risks, ja prece 
izrādās ar trūkumiem. Tādējādi patērētājs, iegādājoties preces, var 
prasīt līzinga devēja papildu pienākumus arī attiecībā uz līzinga līguma 
pārskatīšanu (Padomes 1986.gada 22.decembra direktīvas 87/102/EEK 
par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz patēriņa kredītu 11.panta 1. un 2.punkts). (Lieta Nr.SKA-230/2011) .........207

5. Latvijas Republikas likumi

Administratīvā procesa likums

1.pants

Iestādes lēmums, ar kuru atteikts nodibināt tiesiskās attiecības, 
atzīstams par administratīvo aktu tikai tad, ja ar to atteikts radīt tādas 
tiesiskas sekas, kuras vispārīgi atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām 
ir iespējamas, taču tās kādu iemeslu dēļ atteikts nodibināt konkrētajā 
gadījumā. Savukārt, ja iestāde atteikusies nodibināt tiesiskas attiecības, 
kādas atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām nav iespējamas, 
nepārkāpjot tiesisko kārtību, ne ar vienu privātpersonu, šāds iestādes 
atteikums nav uzskatāms par administratīvo aktu (Administratīvā 
procesa likuma 1.panta trešā daļa). (Lieta Nr.SKA-937/2011) ..........................348
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2.pants

Apstāklis, ka konkrētajā lietā atbildētājs ir Latvijas Republika, pats par 
sevi nevar būt par pamatu secinājumam, ka lieta izskatāma adminis tra-
tīvā procesa kārtībā (Administratīvā procesa likuma 2.panta 2.punkts, 
103.panta pirmā daļa un 184.pants). (Lieta Nr.SKA-782/2011) .......................341

18.pants

Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtā daļa, ievērojot fiziskās 
personas mantisko stāvokli, paredz juridiskās palīdzības izmaksu 
atlīdzināšanu sarežģītās lietās tikai fiziskajai personai, turklāt jau procesa 
laikā un neatkarīgi no tā, kāds būs lietas iznākums. Šajā gadījumā valsts 
(plašākā nozīmē) administratīvajā procesā ir nevis atbildētāja, bet gan, 
piešķirot pieteicēja pārstāvim atlīdzību no valsts budžeta, palīdzības 
sniedzēja (Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-155/2011)  ..................................................................................................186

59.pants

Par ekspertu Administratīvā procesa likuma 59.panta, kas regulē 
informācijas iegūšanu iestādē, otrās daļas izpratnē uzskatāms lietpratējs, 
kas labi pārzina kādu tehnisku, ekonomisku, medicīnisku vai citu jomu 
un var sniegt kvalitatīvu vērtējumu vai atzinumu kādā jautājumā. 
Eksperta viedokļa noskaidrošana šā panta izpratnē nav pakļauta 
formālajām prasībām, kādas paredzētas tiesas procesā (178.–182.pants) 
(Administratīvā procesa likuma 59.pants). (Lieta Nr.SKA-210/2011) .............198

81.pants

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmajai daļai 
augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc būtības. Saskaņā ar panta otrās 
daļas 2. un 4.punktu augstāka iestāde var citastarp atcelt administratīvo 
aktu un izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu. Atbilstoši panta 
piektajai daļai administratīvais akts apstrīdēšanas procesā iegūst 
savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā 
par apstrīdēto administratīvo aktu. Tādējādi apstrīdēšana ir tā paša 
administratīvā procesa turpinājums nākamajā stadijā. Apstrīdēšanas 
procesā netiek izdots jauns administratīvais akts, bet apstiprināts vai 
mainīts sākotnējā administratīvā akta formulējums. Tāpēc apstrīdēšanas 
procesā nevar runāt par vairākiem administratīvajiem aktiem, bet 
tikai par vienu administratīvo aktu dažādās procesa stadijās. Attiecīgi 
augstākas iestādes kompetence izlemt lietu un izdot administratīvo aktu 
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apstrīdēšanas stadijā ir tāda pati kā sākotnēji zemākai iestādei (izņemot, 
ja padotība tiek īstenota pārraudzības formā) (Administratīvā procesa 
likuma 81.pants). (Lieta Nr.SKA-210/2011)  ..............................................198–199

92.pants

Izdevumi, kas radušies tieši tādēļ, ka bija nepieciešams saņemt juridisko 
palīdzību iestādes prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības 
seku novēršanai, ir zaudējumi, kas nodarīti ar šo administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību. Tas, vai tiešām juridiskā palīdzība tās faktiskajā 
apjomā bija nepieciešama konkrētā administratīvā procesa ietvaros, 
ir izšķirams, ņemot vērā apstākli, ka administratīvajā procesā tiesa 
lietu izskata, ievērojot objektīvās izmeklēšanas principu, un tādējādi 
samazina personai nepieciešamību pēc juridiskās palīdzības (Latvijas 
Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, Administratīvā 
procesa likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa, Satversmes tiesas judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-155/2011)  .......................................................................................186

Morālā kaitējuma apmērs nav nosakāms pilnīgi vienāds visās vienas 
kategorijas lietās, jo, pat ja nedaudz, tomēr var atšķirties katras lietas 
apstākļi vai brīdis, kad tiek taisīts spriedums par atlīdzinājuma piešķir-
šanu, kas arī var būt nozīmīgs, ņemot vērā naudas vērtības izmaiņas 
(Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, Administratīvā 
procesa likuma 92.pants, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa). (Lieta Nr.SKA-155/2011) ............... 187

Tiesu lietas sarežģītības novērtēšana ir tiesas prerogatīva, jo tieši tiesa, 
kuras kompetencē ir lietas izskatīšana pēc būtības, vislabāk redz, kādas 
pūles ir nepieciešamas pareizai lietas izskatīšanai, un var novērtēt, cik 
lietderīga tiesas procesā varētu būt bijusi juridiskās palīdzības sniegšana 
pieteicējam (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, 
Administratīvā procesa likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-155/2011)  ..................................................................................................186

101.pants

Administratīvā procesa likuma 101.panta otrā un trešā daļa runā par to, 
pie kādiem nosacījumiem iestādes vēlāk izdotais administratīvais akts 
vai vēlākā administratīvajā procesā veiktais tā paša jautājuma vērtējums 
nevar būt adresātam nelabvēlīgāks. Vēlāk izdotais administratīvais akts 
šo normu izpratnē nozīmē vēlāk uzsāktu administratīvo procesu, nevis 
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jau uzsākta procesa rezultātu. Tādējādi uzziņas pieprasījums jau uzsākta 
administratīvā procesa ietvaros nav pieļaujams. Proti, privātpersonai 
nav tiesību prasīt un attiecīgi iestādei nav pienākuma sniegt uzziņu par 
jautājumu jau uzsākta administratīvā procesa ietvaros (Administratīvā 
procesa likuma 101.panta otrā un trešā daļa). (Lieta Nr.SKA-629/2011) ........337

103.pants

Apstāklis, ka konkrētajā lietā atbildētājs ir Latvijas Republika, pats par 
sevi nevar būt par pamatu secinājumam, ka lieta izskatāma administratīvā 
procesa kārtībā (Administratīvā procesa likuma 2.panta 2.punkts, 103.
panta pirmā daļa un 184.pants). (Lieta Nr.SKA-782/2011)  ..............................341

184.pants

Apstāklis, ka konkrētajā lietā atbildētājs ir Latvijas Republika, pats par 
sevi nevar būt par pamatu secinājumam, ka lieta izskatāma administratīvā 
procesa kārtībā (Administratīvā procesa likuma 2.panta 2.punkts, 103.
panta pirmā daļa un 184.pants). (Lieta Nr.SKA-782/2011)  ..............................341

Lai privātpersona varētu iesniegt pieteikumu par publisko tiesību līguma 
noslēgšanu, pienākumam publisko tiesību subjektam slēgt publisko 
tiesību līgumu ir jāizriet no tiesību normām (Administratīvā procesa 
likuma 184.panta pirmās daļas 4.punkts). (Lieta Nr.SKA-558/2011) ..............333

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pants neuzliek pienākumu 
Valsts ieņēmumu dienestam slēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju, 
tādēļ nodokļu maksātājs nevar tiesas ceļā prasīt noslēgt šādu vienošanos. 
Vērtējums par to, vai valstij Valsts ieņēmumu dienesta personā būtu 
lietderīgi izlīgt ar nodokļu maksātāju, atlaižot soda naudu un pusi 
nokavējuma naudas, ir dienesta ģenerāldirektora kompetencē. Šāds 
vērtējums ir galīgs, un tas nav pārsūdzams tiesā (likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 41.pants, Administratīvā procesa likuma 184.panta pirmās 
daļas 4.punkts). (Lieta Nr.SKA-558/2011)  ..........................................................333

185.pants

Lauku atbalsta dienesta lēmums par atbalsta summas atmaksāšanu 
uzskatāms par sankciju, tādējādi atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 185.panta pirmajai daļai pieteikuma iesniegšana tiesā par šāda 
lēmuma atcelšanu aptur Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta 
summas atmaksāšanu darbību (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, 
Administratīvā procesa likuma 185.panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-955/2011) ...................................................................................................283
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253.pants

Administratīvā akta atcelšana daļā ir iespējama, ja administratīvais akts 
satur vairākas daļas. Administratīvais akts, ar kuru uzlikta soda nauda par 
vienu pārkāpumu, nesatur vairākas daļas, tādējādi šādu administratīvo 
aktu tiesa nevar atcelt daļā (Administratīvā procesa likuma 253.panta 
pirmā daļa). (Lieta Nr.SKA-65/2011) ...................................................................172

Administratīvā procesa likuma 253.panta sestā daļa atļauj tiesai, 
apmierinot pieteikumu par administratīvā akta atcelšanu, uzdot 
iestādei izdot jaunu, arī nelabvēlīgu administratīvo aktu. Šī norma ir 
piemērojama tikai gadījumā, ja faktiskie apstākļi ir tādi, ka situācija 
nevar iztikt bez attiecīga tiesiskā regulējuma – nelabvēlīga administratīvā 
akta (Administratīvā procesa likuma 253.panta sestā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-65/2011)  ....................................................................................................172

Tiesai uzdodot iestādei izdot jaunu administratīvo aktu, tiek turpināts 
tas pats process, kas iestādē tika uzsākts, ierosinot sākotnējā lēmuma 
procesu. Proti, ja lēmuma pieņemšanai noteikts noilguma termiņš, 
tajā netiek ieskaitīts administratīvā akta kontroles (apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas) periods (Administratīvā procesa likuma 253.panta sestā 
daļa). (Lieta Nr.SKA-65/2011)  ..............................................................................172

256.1pants

Likums neparedz lietās par publisko tiesību līgumu noslēgšanu taisīt 
spriedumu, saskaņā ar kuru iestādei vēlreiz būtu jāizdara rīcības 
brīvības apsvērumi. Likums paredz, ka tiesa taisa spriedumu par 
iestādes pienākumu noslēgt publisko tiesību līgumu. Tādējādi Valsts 
ieņēmumu dienesta vērtējuma izdarīšana par vienošanās slēgšanu nav 
pārbaudāma administratīvajā tiesā (Administratīvā procesa likuma 
256.1panta otrā daļa, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pants). 
(Lieta Nr.SKA-558/2011)  .......................................................................................333

Aizsargjoslu likums
Zemesgabalam var noteikt aprobežojumu – sarkanās līnijas, kuras 
norobežo to zemesgabala daļu, kura nepieciešama ielai un gar to 
izvietojamo inženierkomunikāciju būvniecībai. Taču sarkanās līnijas 
neparedz cita veida īpašuma aprobežojumus, kā vien pienākumu 
zemesgabala īpašniekam pašam atturēties no būvniecības (Aizsargjoslu 
likuma 1.panta 13.punkts). (Lieta Nr.SKA-47/2011) ..........................................150
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Bērnu tiesību aizsardzības likums
Bērna privātā dzīve jārespektē ikvienam, pat ja tas ir bērna likumiskais 
pārstāvis. Kaut arī bērnam savu tiesību īstenošanai ir nepieciešams 
likumiskais pārstāvis, tas nenozīmē, ka bērna pārstāvim ir absolūtas 
tiesības, jo dažkārt datu aizsardzības tiesības var būt pārākas par vecāka 
vai cita likumiskā pārstāvja vēlmēm. Tiesības uz datu aizsardzību 
vispirms piemīt pašam bērnam, nevis likumiskajam pārstāvim, kas šīs 
tiesības īsteno (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 9.pants, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas par bērna tiesībām 
16.pants, Latvijas Republikas Satversmes 96.pants, Eiropas Komisijas 
materiāli). (Lieta Nr.SKA-290/2011)  ...................................................................229

Būvniecības likums
Būvniecības likuma 3.panta otrā daļa, paredzot būvniecības 
ierobežojumu noteikšanas iespēju citos normatīvajos aktos, nepiešķir 
tiesības citai personai būvēt – tieši otrādi, šī norma paredz iespēju 
ierobežot būvniecību, un tā nav izņēmums no Būvniecības likuma 
3.panta pirmās daļas (Būvniecības likuma 3.panta otrā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-47/2011)  ....................................................................................................150

Lai noteiktu, vai lieta ir izskatāma administratīvā procesa kārtībā, ir 
jānoskaidro, vai pašvaldība būvniecības ieceri (vai jebkādu iesniegumu 
tās sakarā) vērtējusi kā zemes īpašnieks privāto tiesību jomā vai kā 
būvniecības tiesiskumu kontrolējošais subjekts publisko tiesību jomā 
(Būvniecības likuma 3.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKA-32/2011) ................305

Pašvaldība var būt zemes īpašnieks, kas iznomā tai piederošu zemi 
citai personai, un kā zemes īpašnieks var ļaut vai neļaut iznomāto zemi 
apbūvēt. Zemes īpašnieka lēmums par to, vai iznomāto zemi atļaut 
apbūvēt, ir gribas izteikums privāto tiesību jomā (Būvniecības likuma 
3.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKA-32/2011)  ....................................................305

Ceļu satiksmes likums
Vispārējie satiksmes drošības pienākumi, kuri ietver ceļu tīrīšanu, 
kopšanu un citus ceļa apsaimniekošanas pasākumus, proti, kuru 
veikšanai netiek izmantota valsts vara un kuru veikšanas pienākums 
vienādi attiecas uz jebkuru ceļa īpašnieku vai valdītāju, tiek veikti 
privāto tiesību jomā. Tādējādi zaudējumi, kas nodarīti neatbilstoša 
ceļa stāvokļa dēļ, piedzenami civilprocesuālā kārtībā, jo tie nodarīti ar 
civiltiesisku deliktu (Ceļu satiksmes likuma 6.pants, tiesību doktrīna). 
(Lieta Nr.SKA-957/2011)  .......................................................................................352
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Civillikums 
178.pants

Ja nav noskaidrots konkrēts katra vecāka izmantoto līdzekļu apjoms 
bērnu uzturēšanai un nav ticama pamata prezumēt citādu līdzekļu 
attiecību, tad atbilstoši Civillikuma 178.pantam, kas paredz vecāku 
kopīgu uzturēšanas pienākumu, prezumējams, ka katrs vecāks ieguldījis 
pusi bērnu uzturēšanai iztērēto līdzekļu (Civillikuma 178.pants). (Lieta 
Nr.SKA-21/2011) .......................................................................................................37

Ņemot vērā minētās prezumpcijas, visu nepilngadīga bērna uztura 
izdevumu aprēķināšana vienam vecākam, kas dzīvo kopā ar otru 
vecāku, nav pamatota, proti, aprēķināma tikai puse no šiem izdevumiem 
(Civillikuma 178.pants). (Lieta Nr.SKA-21/2011)  ...............................................37

Parasti jāpieņem, ka katrs vecāks ieguldījis pusi bērna uzturēšanai 
iztērēto līdzekļu. Arī šo prezumpciju iespējams atspēkot, iesniedzot 
attiecīgus pierādījumus (to var atspēkot gan privātpersona, gan Valsts 
ieņēmumu dienests) (Civillikuma 178.pants). (Lieta Nr.SKA-21/2011) ...........37

Parasti jāpieņem, ka kopā dzīvojošie vecāki kopīgi uztur bērnu (proti, 
privātpersonai nav jāpierāda, ka arī otrs vecāks uztur bērnu). Valsts 
ieņēmumu dienests var šo prezumpciju atspēkot, iesniedzot attiecīgus 
pierādījumus, kas apliecina, ka otrs vecāks nav piedalījies bērna 
uzturēšanā (Civillikuma 178.pants). (Lieta Nr.SKA-21/2011)  ...........................37

Enerģētikas likums
Ja energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas 
robežās, energoapgādes komersantam ir pienākums nevis saskaņot ar 
zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus 
(kas dotu iespēju zemes īpašniekam izvirzīt pamatotus iebildumus 
un prasības attiecībā uz objekta ierīkošanas nosacījumiem), bet tikai 
informēt zemes īpašnieku (kas ietver vienpusēju energoapgādes 
komersanta rīcību un nedod iespēju iebilst) (Enerģētikas likuma 
19.panta 1.1daļa). (Lieta Nr.SKA-47/2011)  .........................................................150

Tikai energoapgādes komersantam ir piešķirtas īpašās tiesības izmantot 
jaunu energoapgādes objektu ierīkošanai svešu zemi. Uz citām personām 
attiecas Būvniecības likuma 3.panta pirmā daļa un 11.panta pirmā daļa, 
kas būvniecību uz svešas zemes pieļauj tikai tad, ja tā ir saskaņota ar 
zemes īpašnieku (Enerģētikas likuma 19.panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-47/2011)  ....................................................................................................150
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Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 
dienesta gaitas likums
Likumdevējs, grozot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta 
pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta 4.punktu, nav paredzējis pārejas 
noteikumus, kuros būtu atrunāta rīcība attiecībā uz amatpersonām, 
kuras pieņemtas dienestā, esot spēkā iepriekšējām likuma prasībām, 
un kuras tām atbilda. Lietderīgākais un taisnīgākais šīs tiesību normas 
tulkojums ir tāds, ka tā ir vērsta uz priekšu un jaunās stingrākās prasības 
tiek attiecinātas uz kandidātiem, nerevidējot jau pastāvošās dienesta 
attiecības ar personām, kuras tiesiski pieņemtas dienestā pirms tās 
spēkā stāšanās (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 
vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta 
gaitas likuma 4.panta 4.punkts). (Lieta Nr.SKA-708/2011)  ..............................272

Iesniegumu likums
Iesniegumu likuma mērķis ir veicināt privātpersonas līdzdalību valsts 
pārvaldē. Ņemot vērā gan tiesību saņemt atbildi pēc būtības jēgu un ar 
to sasniedzamos mērķus, gan arī apstākli, ka komercdarbība ir viena 
no iespējamām valsts darbības formām, tas nozīmē, ka sabiedrības 
līdzdalība valsts pārvaldē neaprobežojas tikai ar valsts pārvaldes 
funkciju veikšanu, bet aptver arī citas darbības, kuras veic valsts pārvalde 
(Iesniegumu likuma 1.pants). (Lieta Nr.SKA-221/2011) ...................................315

Indivīdam likums nepiešķir tiesības ar tiesas starpniecību panākt, ka 
amatpersona pauž savu subjektīvo attieksmi vai nostāju kādā jautājumā. 
Viedokļa izteikšanas pārbaude neietilpst tiesas kontroles kompetencē, 
tādējādi tiesa nevar ne uzlikt pienākumu sniegt viedokli, ne pārbaudīt, 
vai amatpersonai vispār ir viedoklis, kā arī, vai sniegtais viedoklis ir 
pareizs vai patiess (Iesniegumu likums). (Lieta Nr.SKA-976/2011)  ................288

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 10.panta otro daļu apstrīdama un 
pārsūdzama kā iestādes faktiskā rīcība ir neatbildēšana uz iesniegumu. 
Šī norma ietver arī gadījumus, kad persona iebilst saņemtās atbildes 
saturam tādā ziņā, ka uzskata, ka iestāde nav sniegusi atbildi uz uzdoto 
jautājumu, tādējādi, ja iestāde nav sniegusi atbildi pēc būtības, tad 
Iesniegumu likuma 10.panta otrās daļas izpratnē uzskatāms, ka iestāde 
nav atbildējusi uz iesniegumu (Iesniegumu likuma 10.panta otrā daļa). 
(Lieta Nr.SKA-221/2011)  .......................................................................................315



A-437

Tēžu rādītājs

Informācijas atklātības likums
Informācijas atklātības likuma mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrībai 
būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei 
atbilstoši tās kompetencei ir pienākums radīt. Ja komercdarbībā ir 
iesaistījusies valsts, tad Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā 
daļa ir interpretējama tādējādi, ka informācija ir prasāma tieši valstij, 
nevis kapitālsabiedrībai (Informācijas atklātības likuma 2.panta pirmā 
daļa). (Lieta Nr.SKA-221/2011)  ............................................................................315

Komerclikums
18. un 22.pants

Filiāle ir komersanta sastāvdaļa. Tā nav patstāvīgs tiesību subjekts 
iepretim komersantam, tādējādi filiāle un komersants ir viena un tā pati 
persona (Komerclikuma 18. un 22.pants). (Lieta Nr.SKA-447/2011) ..............112

Ja nav strīda par to, ka pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa ir 
bijusi, un nodokļu maksātāja, kurai bija radusies nodokļu pārmaksa, ir 
bijusi komersanta filiāle, kā arī, ja ir ievēroti pārmaksas pieprasīšanas 
procesuālie noteikumi, komersantam ir tiesības saņemt pievienotās 
vērtības nodokļu pārmaksu (likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 
12.panta vienpadsmitā daļa, Komerclikuma 18. un 22.pants). (Lieta 
Nr.SKA-447/2011)  ..................................................................................................112

465. un 466.pants

Līzinga ņēmējs nevar prasīt līzinga devējam samazināt maksājamo 
atlīdzību tikai tā iemesla dēļ, ka prece ir ar trūkumiem. Taču līzinga 
ņēmējam ir tiesības vērst prasījumus pret pārdevēju un atbilstošas 
tiesības prasīt līzinga līguma izmaiņas. Viena no būtiskajām Patērētāju 
tiesību aizsardzības likumā patērētājam garantētajām tiesībām ir prasīt 
pienācīgu preci vai pirkuma maksas samazinājumu, kas līzinga gadījumā 
var notikt tikai kompleksi, visiem trīs darījuma dalībniekiem koriģējot 
saistību apmēru (Komerclikuma 465.panta pirmā daļa, 466.panta otrā 
daļa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-230/2011)  ..................................................................................................207

Konkurences likums
Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 5.punkts (Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 82.panta otrās daļas “c” apakšpunkts, tagad – 
Līguma par Eiropas Savienību 102.panta otrās daļas “c” apakšpunkts) 
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aizliedz nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos 
ar citu tirgus dalībnieku, radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus 
apstākļus. Norma aizliedz dominējošā stāvoklī esoša tirgus dalībnieka 
vienpusēji piemērotu diskrimināciju. Ar jēdzienu “tirgus dalībnieks” 
apzīmējami dominējošā stāvoklī esošā tirgus dalībnieka esošie 
piegādātāji vai pasūtītāji (noņēmēji). Pie darījuma noteikumiem pieder 
arī atlaides. Jautājumā par diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu 
būtisks priekšnoteikums vienmēr ir līdzvērtīgums, t.i., izpildījuma 
salīdzināmība. Atšķirīgi noteikumi ir pieļaujami, ja tam ir objektīvi, 
ar izpildi saistīti iemesli (Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 
5.punkts, Līguma par Eiropas Savienību 102.panta otrās daļas “c” 
apakšpunkts). (Lieta Nr.SKA-17/2011)  ......................................................135–136

Lai personai būtu subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus 
dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju, apvienošanās ir jāskar šo 
personu tieši un individuāli (Konkurences likuma 16.panta ceturtā daļa, 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-146/2011) ....................311

Likums par ostām
Komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijā 
komersantam jāslēdz līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi, kura pārvalda 
publisko lietu – Rīgas brīvostu – un lemj par tās nodošanu sevišķajai 
izmantošanai – komercdarbības veikšanai noteiktam komersantam. Tā 
kā publiskas lietas pārvaldīšana, ko regulē publiskās tiesības, ir darbība 
publisko tiesību jomā, arī no šīs pārvaldīšanas izrietošā publiskās lietas 
nodošana sevišķajai izmantošanai ir darbība publisko tiesību jomā 
(Likuma par ostām 18.panta pirmā daļa, Senāta judikatūra). (Lieta 
Nr.SKA-482/2011) ...................................................................................................323

Militārā dienesta likums
Militārā dienesta likuma 42.panta pirmās daļas 1.punktā vai 43.panta 
otrajā daļā paredzēto apstākļu pastāvēšana izslēdz iespēju piemērot 
lemšanas par līguma pagarināšanu vai nepagarināšanu procedūru, 
kuras rezultātā iespējams piemērot 42.panta pirmās daļas 2.punktu. 
Tādējādi, ja konkurē 42.panta pirmās daļas 1.punktā vai 43.panta 
otrajā daļā un 42.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētie atvaļināšanas 
pamati, priekšroka dodama 42.panta pirmās daļas 1.punkta vai 43.panta 
otrās daļas pamatam (Militārā dienesta likuma 42. un 43.pants). (Lieta 
Nr.SKA-489/2011) ...................................................................................................262
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Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav vispār aprēķināts (ir samazināts 
apliekamais ienākums un līdz ar to budžetā maksājamā nodokļa 
summa), Valsts ieņēmumu dienests aprēķina ne tikai nodokli, bet arī 
soda naudu. Nokavējuma naudas aprēķins šajā gadījumā ir likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3pantā regulēts un paredzēts tikai no 
brīža, kad nodokļu maksātājs kavē attiecīga Valsts ieņēmumu dienesta 
lēmuma izpildi par dienesta konstatētā nodokļa pārkāpuma sekām 
(līdz 2007.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”” spēkā stāšanās brīdim) (likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 31.3pants). (Lieta Nr.SKA-107/2011) ...................................58

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 
19.punkts tiešā tekstā runā par īpašuma pārdošanu, proti, skaidri 
definētu atlīdzības līgumu, kura izpildes ietvaros persona par citai 
personai nodoto īpašumu gūst atlīdzību. Šis regulējums nav tulkojams 
paplašināti, attiecinot to uz dāvinājumu atlīdzības nozīmē (likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 19.punkts). (Lieta 
Nr.SKA-171/2011)  ....................................................................................................81

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta pirmā daļa noteic, 
ka fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts 
kā šajā pantā noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu 
starpība. Valsts ieņēmumu dienests nav tiesīgs neņemt vērā izdevumus tā 
iemesla dēļ, ka tie ir bijuši citā taksācijas periodā (likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 11.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKA-107/2011)  ...............58

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ietvertās normas pilnībā 
noregulē nokavējuma naudas aprēķinu gan gadījumā, ja tiek kavēts 
nodokļa maksājums, gan gadījumā, ja tiek samazināta budžetā 
maksājamā nodokļa summa. Līdz ar to nav pamata piemērot likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” normas kā vispārīgās normas (likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31., 31.1, 31.3pants). (Lieta Nr.SKA-107/2011)  58

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir ietvertas normas, 
kas nosaka nodokļu maksātāja atbildību par nodokļu samaksas 
kavējumu. Gadījumā, ja nodoklis ir aprēķināts, bet tiek kavēts samaksas 
pienākums, nodokļu maksātājs maksā nodokli un maksājumus par 
samaksas kavējumu. Šādos gadījumos ir zināms gan nodokļa apmērs, 
gan tā samaksas termiņš, un likumdevēja noteiktās sekas ir vērstas tikai 
pret kavējumu, un nav noteikta soda nauda (likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 31., 31.1, 31.3pants). (Lieta Nr.SKA-107/2011)  ...................58
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Nodokļu jomā un jo īpaši, paredzot atbildību par nodokļu samaksas 
pārkāpumiem, likumam ir jābūt pietiekami skaidram. Lai arī nokavējuma 
naudai principā nav sodošs, bet budžetā savlaicīgi negūtos ieņēmumus 
kompensējošs raksturs, tās tomēr ir papildu negatīvās sekas nodokļu 
maksātājam, un tieši kā atbildība par savlaicīgu pienākuma neizpildi. 
Tiesiskās drošības princips ir Kopienas tiesību pamatprincips, kas 
pieprasa, lai noteikumi, kas nodokļu maksātājam uzliek maksājumus, 
būtu skaidri un precīzi, lai nodokļu maksātājs varētu nepārprotami 
zināt savas tiesības un pienākumus un tādēļ atbilstoši rīkoties. Tiesiskās 
drošības princips ir īpaši stingri jāievēro tāda tiesiskā regulējuma 
gadījumā, kas var radīt finansiālas sekas. Tādējādi nokavējuma naudas 
aprēķins par laiku, sākot no nodokļu samaksas pienākuma iestāšanās, 
gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir samazinājis apliekamo ienākumu, ir 
pieļaujams tikai līdz ar 2007.gada 8.novembra grozījumu likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā stāšanās brīdi, turklāt grozījumi 
nav attiecināmi uz laiku pirms to spēkā stāšanās (likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 31.3pants, tiesiskās drošības princips, Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-107/2011)  ............................. 58–59

Nokavējuma naudas aprēķins par laiku, sākot no nodokļu samaksas 
pienākuma iestāšanās, gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir samazinājis 
apliekamo ienākumu, ir pieļaujama tikai līdz ar 2007.gada 8.novembra 
grozījumu likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā stāšanās 
brīdi, turklāt grozījumi nav attiecināmi uz laiku pirms to spēkā stāšanās 
(likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 31.3panta pirmā daļa). 
(Lieta Nr.SKA-245/2011)..........................................................................................90

Valsts ieņēmumu dienests deklarācijā norādīto datu ticamību un 
pareizību pārbauda, izmantojot visus tiesību normās noteiktos 
pierādīšanas līdzekļus, tostarp pieprasot nodokļu maksātājam iesniegt 
dokumentus vai citus pierādījumus un sniegt paskaidrojumus (likuma 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 21.panta 1.punkts). (Lieta 
Nr.SKA-15/2011) .......................................................................................................27

Valsts ieņēmumu dienests, ņemot vērā tā rīcībā esošo informāciju un 
situācijas analīzi, uzkrājumus atzīst, ja uzkrājumu iespējamība ir ticama, 
vai neatzīst, ja uzkrājumu iespējamība nav ticama. Savukārt tiesa šajā 
gadījumā pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta novērtējuma pareizību 
(likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 21.panta 1.punkts). (Lieta 
Nr.SKA-15/2011)  ......................................................................................................27
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Par Latvijas Banku
Tas, ka Latvijas Banka ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, no 
informācijas pieejamības viedokļa nepadara to par sabiedrības leģitīmas 
intereses neskartu institūciju. Sabiedrībai ir leģitīma interese saņemt 
informāciju par Latvijas Bankas amatpersonu atalgojumu, un sabiedrības 
tiesības uz šo informāciju ir lielākas nekā attiecīgo personu tiesības uz 
savas privātās dzīves neaizskaramību. Lai arī Latvijas Bankai ir noteikta 
augsta institucionālās un funkcionālās neatkarības pakāpe, tāpēc nevar 
uzskatīt, ka tā ir pilnīgi ārpus valsts sistēmas esoša institūcija (Latvijas 
Republikas Satversmes 100.pants, likuma “Par Latvijas Banku”). (Lieta 
Nr.SKA-421/2011)  ..................................................................................................255

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta septītās 
daļas izpratnē nepārprotams pierādījums ir tāds pierādījums, kas neatstāj 
dažādas interpretācijas iespējas, proti, kuru nevar pārprast, kura saturs 
ir viennozīmīgs. Tas ir tāds pierādījums, kas pats par sevi ir pietiekams, 
lai persona bez speciālām zināšanām parakstu ekspertīzes jautājumos 
varētu konstatēt faktu, ka paraksts ir viltots. Kategorisks eksperta 
atzinums ir tieši šāds pierādījums (likuma “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru” 14.panta septītā daļa). (Lieta Nr.SKA-210/2011)  .........198

Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 15.pantā 
paredzētais lēmums par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā ir 
administratīvais akts ar ilgstošu iedarbību, jo tas paredz izdarīt 
komercreģistrā ierakstu, kas kā aktuālais ieraksts minētajā reģistrā 
atspoguļojams noteiktu laika posmu – līdz jauna ieraksta, kas savukārt 
izdarāms uz jauna lēmuma pamata, izdarīšanai. Ieraksts komercreģistrā 
ir tikai lēmuma atspoguļojums ieraksta formā (likuma “Par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistru” 15.pants). (Lieta Nr.SKA-210/2011)  ..........198

Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru 
kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā 
stāšanās kārtību un spēkā esamību
Tiesību normai var piešķirt atpakaļvērstu spēku vienīgi tiesību 
normas izdevējs. Tiesību normai var paredzēt atpakaļvērstu spēku, ja 
tā paredz labvēlīgākas sekas nekā iepriekš noteiktās, kā arī tad, ja ir 
pietiekams pamats ierobežot indivīda uzticību tiesībām. Šajā gadījumā 
likumdevējam ir jāparedz pārejas noteikumi (likuma “Par likumu un 
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citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu 
izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 
9.pants). (Lieta Nr.SKA-708/2011)  ......................................................................272

Par nekustamā īpašuma nodokli
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punkta 
piemērošanas priekšnoteikumi ir divi: 1) ir aktualizēta nekustamā 
īpašuma kadastrālā vērtība; 2) nemainās nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis. Pamatojoties uz tiesiskās vienlīdzības principu, nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojums ir attiecināms uz visiem nodokļa maksātājiem, 
proti, uz personām, kuras ilgstoši dzīvojušas nekustamajā īpašumā un 
maksājušas nekustamā īpašuma nodokli, uz personām, kuras kļuvušas 
par nekustamā īpašuma īpašniekiem tikai 2008.gadā, iegūstot īpašumu 
no iepriekšējiem nodokļa maksātājiem, kā arī attiecībā uz personām, 
kuras kļūst par nekustamā īpašuma īpašnieku citādā ceļā – atgūstot to 
valdījumā no pašvaldības (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
pārejas noteikumu 22.punkts, tiesiskās vienlīdzības princips). (Lieta 
Nr.SKA-50/2011)  ......................................................................................................51

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta ceturtā daļa nav 
iztulkojama un piemērojama tādējādi, ka jebkurā gadījumā kopīpašnieks 
atbilstoši savas īpašuma tiesības daļai ir atbildīgs maksāt nodokli 
neatkarīgi no šīs tiesības izlietojuma. Nosakot pienākumu maksāt 
nodokli, ir apskatāma kopīpašnieku noteiktā nekustamā īpašuma 
lietošanas tiesību izmantošanas kārtība. Ja no tās ir konstatējama 
konkrēta kopīpašnieka saimnieciskā darbība (vai nomas līguma 
noslēgšana) īpašuma daļā, kas atbilst tā īpašuma tiesības domājamajai 
daļai visā īpašumā, tā ir ņemama vērā (likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 2.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr.SKA-490/2011) .................................118

Nekustamā īpašuma nodokļa objekts ir dabā esoša ķermeniska lieta, tā-
dē jādi, ja nodokļa maksātājs pašvaldībai iesniedz ticamus pierādīju mus 
par to, ka nodokļa objekts dabā vairs nepastāv, kaut arī noteiktā kārtībā 
par to nav izdarītas attiecīgas izmaiņas Kadastra reģistrā, pašvaldībai 
sniegtie pierādījumi ir jāvērtē un jāveic nodokļa pārrēķins, lai netiktu 
iekasēts nodoklis par neesošu objektu (likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu 
piemērošanas kārtība” 2.punkts). (Lieta Nr.SKA-423/2011) .............................106
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Par nodokļiem un nodevām
Ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nav ziņu par atbilstoša apjoma 
ienākumiem, tad ir saprotams, ka nodokļu maksātājam ir jābūt tam, kas 
pierāda, kādi ir ienākumi, kuri šādus izdevumus padara iespējamus. Ja 
nodokļu maksātājs nepierāda, kādi ir bijuši viņa ienākumi un ka par 
tiem ienākuma nodoklis auditējamā periodā nav jāmaksā, var pieņemt, 
ka izdevumi segti no tādiem līdzekļiem, par kuriem bija jāmaksā, bet 
par kuriem nav samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 38.pants). (Lieta Nr.SKA-15/2011)  ............................27

Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pierādījis izdevumus, tad secīgi 
nodokļu maksātājam ir jāpierāda atbilstoši ienākumi. Nedz nodokļu 
administrācija, nedz tiesa, neesot ticamiem pierādījumiem par nodokļu 
maksātāja ienākumiem, nevar pieņemt, ka tie ir bijuši tādi, par kuriem 
nodokļi nav jāmaksā (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pants). 
(Lieta Nr.SKA-15/2011)  ...........................................................................................27

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pants neuzliek pienākumu 
Valsts ieņēmumu dienestam slēgt vienošanos ar nodokļu maksātāju, 
tādēļ nodokļu maksātājs nevar tiesas ceļā prasīt noslēgt šādu vienošanos. 
Vērtējums par to, vai valstij Valsts ieņēmumu dienesta personā būtu 
lietderīgi izlīgt ar nodokļu maksātāju, atlaižot soda naudu un pusi 
nokavējuma naudas, ir dienesta ģenerāldirektora kompetencē. Šāds 
vērtējums ir galīgs, un tas nav pārsūdzams tiesā (likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 41.pants, Administratīvā procesa likuma 184.panta pirmās 
daļas 4.punkts). (Lieta Nr.SKA-558/2011)  ..........................................................333

Likums neparedz lietās par publisko tiesību līgumu noslēgšanu taisīt 
spriedumu, saskaņā ar kuru iestādei vēlreiz būtu jāizdara rīcības 
brīvības apsvērumi. Likums paredz, ka tiesa taisa spriedumu par 
iestādes pienākumu noslēgt publisko tiesību līgumu. Tādējādi Valsts 
ieņēmumu dienesta vērtējuma izdarīšana par vienošanās slēgšanu nav 
pārbaudāma administratīvajā tiesā (Administratīvā procesa likuma 
256.1panta otrā daļa, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pants). 
(Lieta Nr.SKA-558/2011)  .......................................................................................333

Novērtējot nodokļu maksātāja paskaidrojumus, Valsts ieņēmumu 
dienestam ir jāizvērtē to ticamība kopsakarā ar citiem tiešiem vai 
netiešiem pierādījumiem. Nodokļu maksātājam jāspēj sniegt ticami 
izskaidrojumi par skaidras naudas uzkrājumiem (likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 38.pants). (Lieta Nr.SKA-15/2011)  ................................................27
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Personai, norādot papildu deklarācijā skaidras naudas uzkrājumus, 
ir jāspēj saprātīgi un ticami pamatot un pierādīt to izcelsmi, lai Valsts 
ieņēmumu dienests varētu izpildīt savas likumā paredzētās tiesības un 
pienākumus kontrolēt nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību 
(likuma “Par nodokļiem un nodevām” 38.pants). (Lieta Nr.SKA-15/2011)  ....27

Par pievienotās vērtības nodokli
Ja nav strīda par to, ka pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa ir 
bijusi, un nodokļu maksātāja, kurai bija radusies nodokļu pārmaksa, ir 
bijusi komersanta filiāle, kā arī, ja ir ievēroti pārmaksas pieprasīšanas 
procesuālie noteikumi, komersantam ir tiesības saņemt pievienotās 
vērtības nodokļu pārmaksu (likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 
12.panta vienpadsmitā daļa, Komerclikuma 18. un 22.pants). (Lieta 
Nr.SKA-447/2011)  ..................................................................................................112

Zādzība pati par sevi nav preču piegāde, jo nenotiek preču nodošana citas 
personas īpašumā (tās ieguvējs tikai kļūst par turētāju). Nevar pieņemt, 
ka tieši zādzībā cietusī persona veikusi darbības, lai preces laistu tirgū. 
Tāpēc nav aprēķināmi pievienotās vērtības nodokļa maksājumi par 
nozagto preču iespējamo realizāciju (likuma “Par pievienotās vērtības 
nodokli” 2.panta otrā daļa, Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta 
Nr.SKA-151/2011) .....................................................................................................71

Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām
Likuma “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām” 28.panta pirmā, otrā un trešā daļa regulē 
ar partiju nesaistītu personu tiesības savā vārdā veikt priekšvēlēšanu 
aģitāciju, par kādu nav uzskatāma partijas, kas iesniegusi deputātu 
kandidātu sarakstus, aģitācija. Partijas veikta (arī ar citu personu 
starpniecību) un minētā likuma 28.panta kārtībā veikta aģitācija jebkurā 
gadījumā ir nošķiramas. Lai arī minētais regulējums tādu personu, 
kuras nevarētu uzskatīt par nesaistītām, vidū nenosauc partijas biedrus 
un partijas vēlēšanu kampaņas organizētājus, tas neizslēdz iespēju 
(pienākumu) kontrolējošām institūcijām konstatēt citas personas 
veiktas aģitācijas nepieļaujamu saistību ar partiju. Nesaistītu personu 
tiesības veikt aģitāciju nepieļauj partijas tiesības caur šādu mehānismu 
veikt savu kampaņu (likuma “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms 
Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” 28.pants). (Lieta 
Nr.SKA-311/2011) ...................................................................................................236
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Par tiesu varu
Tiesa darbojas normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros, un savas 
pilnvaras tā var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim 
(likuma “Par tiesu varu” 1.panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKA-782/2011)  ..........341

Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju
Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pamatā 
reglamentē (tostarp garantē) tieši īrnieku tiesības privatizēt savus 
īrētos dzīvokļus. Tomēr, ņemot vērā, ka dzīvojamās mājās ir arī telpas, 
kuras netiek izmantotas dzīvošanai, bet nav arī funkcionāli saistītas ar 
dzīvojamām telpām, likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo telpu 
privatizāciju” reglamentē arī šo telpu privatizāciju, apzīmējot tās kā 
neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas (likuma “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 2.pants). (Lieta Nr.SKA-49/2011) 161

Nedzīvojamās ēkas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” izpratnē ir specifiska rakstura ēkas, kas paredzētas 
noteiktu publisku funkciju veikšanai. Apstāklis, ka ēkā līdztekus 
dzīvoklim ir arī neapdzīvojamās telpas, kas var tikt izmantotas, 
piemēram, kā tirdzniecības telpas, nenozīmē, ka šāda ēka tādēļ vien 
atzīstama par nedzīvojamo ēku (likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 74.pants, Satversmes tiesas judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-49/2011)  .........................................................................................161

No likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
1.panta 1.punkta izriet, ka, lai konstatētu, vai kāda māja ir atzīstama par 
daudzdzīvokļu māju minētā likuma izpratnē, būtisks ir arī mājas statuss, 
proti, tai ir jābūt dzīvojamai māja. Pēc administratīvā procesa sakarā ar 
nedzīvojamo telpu privatizāciju mājā uzsākšanas mainot mājas statusu 
un attiecīgi iesniedzot zemesgrāmatā dokumentus par mājas statusa 
maiņu, iestāde nevar izbeigt tās tiesības, kuras piešķir likums “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (likuma “Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 1.punkts). (Lieta 
Nr.SKA-49/2011)  ....................................................................................................161

No likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
1.panta 1.punkta kopsakarā ar citām tiesību normām interpretācijas 
secināms, ka, lai kādu māju atzītu par daudzdzīvokļu māju minētā 
likuma izpratnē, tajā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir 
jābūt vismaz vienam dzīvoklim, kā arī vēl vismaz vienam dzīvoklim, 
mākslinieka darbnīcai vai neapdzīvojamai telpai. Nav pamata uzskatīt, ka 
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ar daudzdzīvokļu māju minētā likuma izpratnē domāta dzīvojamā māja, 
kurā obligāti ir vismaz divi dzīvokļi (likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 1.punkts). (Lieta Nr.SKA-49/2011)  ...161

Patērētāju tiesību aizsardzības likums
Atsevišķi dzīvokļu īpašnieki kā patērētāji (jautājumos, kas skar 
individuālās attiecības starp dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldītāju) 
un arī dzīvokļu īpašnieku kopums kā patērētāju kopums varētu 
vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā savu patērētāju interešu 
aizsardzības nolūkā, tostarp iepretim dzīvojamās mājas pārvaldītājam, 
kuru dzīvokļu īpašnieku kopums nolīdzis mājas pārvaldīšanai 
(Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta 3.punkts). (Lieta 
Nr.SKA-23/2011) ..................................................................................................291

Jautājumā par pašu pārvaldīšanas pienākuma būtību jeb galveno saturu, 
proti, ciktāl sniedzas mājas kopējās pārvaldīšanas pienākums attiecībā 
uz mājas kopīpašumu un par šā pienākuma pildīšanai nepieciešamo 
līdzekļu avotiem, kurā tiesiskajās attiecībās uzstājas tikai pašvaldība 
(aizvietojot dzīvokļu īpašnieku vēl neizveidojušos kopumu), no vienas 
puses, un tās nolīgtais mājas pārvaldītājs, no otras puses, atsevišķs 
dzīvokļa īpašnieks nevar individuāli vērsties pret mājas pārvaldītāju 
administratīvā procesa kārtībā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 
1.panta 3.punkts). (Lieta Nr.SKA-23/2011)  ........................................................291

Laikā, kamēr nav izveidojies privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopums 
un par mājas pārvaldīšanu gādā pašvaldība, ir pieļaujama iespēja 
atsevišķam dzīvokļa īpašniekam kā patērētājam vērsties Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrā, prasot aizsardzību jautājumos, kas skar individuālās 
attiecības starp dzīvokļa īpašnieku un mājas pārvaldītāju (Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma 1.panta 3.punkts). (Lieta Nr.SKA-23/2011)  ........291

Līzinga ņēmējs nevar prasīt līzinga devējam samazināt maksājamo 
atlīdzību tikai tā iemesla dēļ, ka prece ir ar trūkumiem. Taču līzinga 
ņēmējam ir tiesības vērst prasījumus pret pārdevēju un atbilstošas 
tiesības prasīt līzinga līguma izmaiņas. Viena no būtiskajām Patērētāju 
tiesību aizsardzības likumā patērētājam garantētajām tiesībām ir prasīt 
pienācīgu preci vai pirkuma maksas samazinājumu, kas līzinga gadījumā 
var notikt tikai kompleksi, visiem trīs darījuma dalībniekiem koriģējot 
saistību apmēru (Komerclikuma 465.panta pirmā daļa, 466.panta otrā 
daļa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-230/2011)  ..................................................................................................207
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Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmajā daļā patērētājam 
paredzētās tiesības prasīt cenas samazinājumu vai arī atcelt līgumu, ja 
viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša 
prece, nav ierobežojamas tā iemesla dēļ, ka patērētājs preces iegūst 
(sākotnēji lietošanā, pēc līzinga samaksas – īpašumā), slēdzot līzinga 
līgumu (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmā daļa). 
(Lieta Nr.SKA-230/2011)  .......................................................................................207

Patērētāju tiesību aizsardzības likums ir vērsts pret tādu noteikumu 
iekļaušanu līgumā, kas paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā, ja vien 
netiek pierādīts, ka līguma noteikums ir apspriests. Formulējums “pēc 
prasītāja izvēles” nenodrošina patērētājam izvēles iespējas gadījumos, 
ja viņš ir atbildētājs, tādēļ šāda šķīrējtiesas klauzula ir uzskatāma 
par netaisnīgu līguma noteikumu. Šķīrējtiesas klauzulas iekļaušana 
speciālajos līguma noteikumos pati par sevi nepierāda, ka notikusi 
šā līguma punkta apspriešana (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 
6.panta trešā daļa). (Lieta Nr.SKA-230/2011)  ....................................................207

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums
Pārkāpjot likumdevēja noteiktos ierobežojumus partiju un to 
priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu finansējumam, tiek pārkāpti arī 
vienlīdzīgu un brīvu vēlēšanu principi, tādējādi nodarot būtisku 
kaitējumu gan vēlētāju, gan deputātu kandidātu tiesībām un tiesiskajām 
interesēm un valsts pārvaldības kārtībai kopumā. Izdevumi, kas 
uzskatāmi par priekšvēlēšanu izdevumiem un norādāmi vēlēšanu 
ieņēmumu un izdevumu deklarācijā, ir saistāmi ar priekšvēlēšanu 
aģitācijas darbību, kas noteiktas Politisko organizāciju (partiju) 
finansēšanas likuma 8.1panta otrajā daļā, veikšanas laiku. Tas atbilst 
priekšvēlēšanu perioda noteikšanas jēgai. Izdevumu attiecināšanai 
uz priekšvēlēšanu izdevumiem 270 dienu periodā nav nepieciešams 
konstatēt abu pazīmju, proti, gan darbības, gan samaksas izpildes šajā 
periodā, kopumu (Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 
8.1panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKA-311/2011)  ....................................................235

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma mērķim neatbilstošs 
būtu tāds 8.4panta piektās daļas iztulkojums, kas pārkāpuma esību darītu 
atkarīgu no tā, kādā veidā partija panākusi lielāku (par pieļaujamo) 
līdzekļu izlietojumu vēlēšanu kampaņā. Citiem vārdiem, vai tā pār-
kāpumu pieļāvusi atklāti, izdevumus, kas veido pārtēriņu, maksājot no 
savas kases, vai rīkojusies vēl nelabticīgāk, atrodot citu ceļu, kā “apiet” ie-
ro bežojumus, un tādēļ tos pārkāpusi slēptā veidā. Otrais gadījums prasa 
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atklāt slēpto veidu, kas ietver nepieciešamību konstatēt partijas lomu ta jā 
jeb saistību ar to. “Tiešas saiknes” kritērijs izriet no Politisko organizāciju 
(partiju) finansēšanas likuma 8.4panta piektās daļas jēgas. Šis kritērijs 
prasa noskaidrot, vai citu personu darbības nav pašas partijas iniciētas 
un tādēļ pieskaitāmas pašai partijai (Politisko organizāciju (partiju) 
finansēšanas likuma 8.4panta piektā daļa). (Lieta Nr.SKA-311/2011)  .............. 235

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 10.panta regulējums 
ietver ne tikai soda noteikšanu, bet paredz atbildību par šā likuma prasību 
neievērošanu, kas kopumā vērsta uz prettiesiskā stāvokļa pilnvērtīgu 
novēršanu. Minētā likuma 10.panta otrajā daļā un 2.1daļā noteiktais 
atbildības līdzeklis ir vērsts tieši uz kaitējuma atlīdzinājumu, nedublējot 
panta pirmajā daļā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
paredzēto administratīvo atbildību. Pienākumam novērst pārkāpuma 
sekas (ieskaitīt valsts budžetā prettiesiski saņemtos un izlietotos finanšu 
līdzekļus) nepiemīt soda raksturs, kas atbilstoši dubultās sodīšanas 
aizlieguma principam liegtu tā piemērošanu līdztekus naudas sodam 
administratīvā pārkāpuma lietā (Politisko organizāciju (partiju) 
finansēšanas likuma 10.pants). (Lieta Nr.SKA-311/2011)  ................................235

Publisko iepirkumu likums
Privāto tiesību juridiskā persona – komersants kā pasūtītājs ar likumu 
ir funkcionāli pakļauts Iepirkumu uzraudzības birojam publisko 
iepirkumu uzraudzības jomā. Īpašās pakļautības attiecības tikai 
valsts līgumu piešķiršanas jomā noteiktas, lai būtiski palielinātos 
caurskatāmības un nediskriminēšanas garantijas publisko institūciju, 
publisko institūciju uzņēmumu un tādu privāto tiesību juridisko 
personu darbībā, kuras sniedz sabiedrisku pakalpojumu, pamatojoties 
uz īpašām vai izņēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde 
uz tādu normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas 
ierobežo darbību veikšanu iepriekš minētajās jomās, dodot tikai vienam 
subjektam vai dažiem subjektiem tiesības veikt darbības kādā no šīm 
jomām, un kas ievērojami ietekmē citu subjektu iespējas darboties šajās 
jomās (Publisko iepirkumu likuma 80.panta trešā daļa, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums). (Lieta Nr.SKA-24/2011) .............299

Publisko iepirkumu likums ir papildināts ar 80.panta trešo daļu, kurā 
norādīts, ka Iepirkumu uzraudzības birojs ir funkcionāli augstākā iestā-
de attiecībā uz iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpu miem 
izskatīšanu. Lai arī birojs ir iekļauts valsts pārvaldē un atrodas Finanšu 
ministrijas padotībā, Publisko iepirkumu likuma 80.panta trešā daļa 
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nodrošina biroja neatkarību no augstāku valsts pārvaldes iestāžu 
norādījumiem un rīkojumiem iesniegumu izskatīšanā par iepirkuma 
procedūras pārkāpumiem. Publisko iepirkumu likumā saglabājusies un 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā iekļauta norma, 
kurā noteikts, ka sūdzību izskatīšanas komisijas sēdes dalībnieki 
komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā, norāda, ka likumdevējs nav 
piešķīris īpašu vērību tam, ka ar jēdzienu “dalībnieki” likumdevējs 
vēlētos aptvert arī pasūtītāju, jo citādi veidotos tieša pretruna ar 
jaunāku likuma normu (Publisko iepirkumu likuma 80.panta trešā 
daļa, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums). (Lieta 
Nr.SKA-24/2011)  .................................................................................................299

Rīgas brīvostas likums
Rīgas brīvostas likums nenoteic, kādā kārtībā izskatāmi strīdi, kas izriet 
no strīdiem par tādas licencētas komercdarbības veikšanu, kurai netiek 
piemērots brīvās zonas režīms. Tādējādi šādu strīdu izskatīšanas kārtība 
nosakāma atkarībā no tā, vai konkrētā strīda priekšmets ir publisko vai 
privāto tiesību jomā (Rīgas brīvostas likums). (Lieta Nr.SKA-482/2011)  ......323

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums
Privāto tiesību juridiskā persona – komersants kā pasūtītājs ar likumu 
ir funkcionāli pakļauts Iepirkumu uzraudzības birojam publisko 
iepirkumu uzraudzības jomā. Īpašās pakļautības attiecības tikai 
valsts līgumu piešķiršanas jomā noteiktas, lai būtiski palielinātos 
caurskatāmības un nediskriminēšanas garantijas publisko institūciju, 
publisko institūciju uzņēmumu un tādu privāto tiesību juridisko 
personu darbībā, kuras sniedz sabiedrisku pakalpojumu, pamatojoties 
uz īpašām vai izņēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz 
tādu normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobežo 
darbību veikšanu iepriekš minētajās jomās, dodot tikai vienam 
subjektam vai dažiem subjektiem tiesības veikt darbības kādā no šīm 
jomām, un kas ievērojami ietekmē citu subjektu iespējas darboties šajās 
jomās (Publisko iepirkumu likuma 80.panta trešā daļa, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums). (Lieta Nr.SKA-24/2011)  ...........299

Publisko iepirkumu likums ir papildināts ar 80.panta trešo daļu, kurā 
norādīts, ka Iepirkumu uzraudzības birojs ir funkcionāli augstākā 
iestāde attiecībā uz iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem 
izskatīšanu. Lai arī birojs ir iekļauts valsts pārvaldē un atrodas Finanšu 
ministrijas padotībā, Publisko iepirkumu likuma 80.panta trešā daļa 
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nodrošina biroja neatkarību no augstāku valsts pārvaldes iestāžu 
norādījumiem un rīkojumiem iesniegumu izskatīšanā par iepirkuma 
procedūras pārkāpumiem. Publisko iepirkumu likumā saglabājusies 
un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā iekļauta 
norma, kurā noteikts, ka sūdzību izskatīšanas komisijas sēdes dalībnieki 
komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā, norāda, ka likumdevējs nav 
piešķīris īpašu vērību tam, ka ar jēdzienu “dalībnieki” likumdevējs vēlētos 
aptvert arī pasūtītāju, jo citādi veidotos tieša pretruna ar jaunāku likuma 
normu (Publisko iepirkumu likuma 80.panta trešā daļa, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums). (Lieta Nr.SKA-24/2011)  ............299

Valsts pārvaldes iekārtas likums
Komercdarbība ir viena no formām, kādā valsts var darboties. Apstāklis, 
ka valsts savai darbībai ir izvēlējusies komercdarbības formu, “neaizved” 
šo darbības jomu no sabiedrības interešu loka. Nav pamata savstarpēji 
nošķirt sabiedrības interesi par valsts darbību valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanā no sabiedrības intereses par valsts darbību privāto tiesību 
jomā. Tās abas ir vienlīdz leģitīmas, un interese par valsts darbību 
privāto tiesību jomā ir vērsta uz to pašu mērķu sasniegšanu kā interese 
par valsts pārvaldes funkciju veikšanu (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
87.pants). (Lieta Nr.SKA-221/2011)  ....................................................................315

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums
Izdevumi, kas radušies tieši tādēļ, ka bija nepieciešams saņemt juridisko 
palīdzību iestādes prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības 
seku novēršanai, ir zaudējumi, kas nodarīti ar šo administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību. Tas, vai tiešām juridiskā palīdzība tās faktiskajā 
apjomā bija nepieciešama konkrētā administratīvā procesa ietvaros, 
ir izšķirams, ņemot vērā apstākli, ka administratīvajā procesā tiesa 
lietu izskata, ievērojot objektīvās izmeklēšanas principu, un tādējādi 
samazina personai nepieciešamību pēc juridiskās palīdzības (Latvijas 
Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, Administratīvā 
procesa likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa, Satversmes tiesas judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-155/2011)  .......................................................................................186

Morālā kaitējuma apmērs nav nosakāms pilnīgi vienāds visās vienas 
kategorijas lietās, jo, pat ja nedaudz, tomēr var atšķirties katras lietas 
apstākļi vai brīdis, kad tiek taisīts spriedums par atlīdzinājuma 
piešķiršanu, kas arī var būt nozīmīgs, ņemot vērā naudas vērtības 
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izmaiņas (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, 
Administratīvā procesa likuma 92.pants, Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-155/2011)  ..................................................................................................187

Tiesu lietas sarežģītības novērtēšana ir tiesas prerogatīva, jo tieši tiesa, 
kuras kompetencē ir lietas izskatīšana pēc būtības, vislabāk redz, kādas 
pūles ir nepieciešamas pareizai lietas izskatīšanai, un var novērtēt, cik 
lietderīga tiesas procesā varētu būt bijusi juridiskās palīdzības sniegšana 
pieteicējam (Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, 
Administratīvā procesa likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-155/2011)  ..................................................................................................186

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
7.panta trešā daļa attiecas uz jebkuru privātpersonu un pamatā paredz 
juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšanu pēc tam, kad tiesvedības 
procesā ir konstatēts administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības 
prettiesiskums. Šajā gadījumā, vēršoties tiesā ar prasījumu par zaudējumu 
atlīdzību saistībā ar izmaksām par saņemto juridisko palīdzību, persona 
lūdz atlīdzināt no atbildētāja jau radušos zaudējumus, nevis lūdz valsts 
palīdzību. Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtās daļas 
piemērošana neizslēdz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 7.panta trešās daļas piemērošanu (Valsts pārvaldes 
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa, 
Satversmes tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-155/2011)  ..................................186

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums
No Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 35.panta pirmās un otrās daļas izriet, ka uzturdevas 
kompensācijas mērķis ir sniegt amatpersonai atlīdzību naudas izteiksmē 
par izdevumiem viņas pašas uzturam laikā, kad amatpersona pilda tai 
uzticētos amata pienākumus. Tādējādi uzturdevas kompensācija nav 
maksājama laikā, kad amatpersona nepilda amata pienākumus (Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
35.panta pirmā un otrā daļa). (Lieta Nr.SKA-708/2011)  ..................................272
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6. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu 
piemērošanas kārtība (20.06.2006. noteikumi Nr.495)
Nekustamā īpašuma nodokļa objekts ir dabā esoša ķermeniska lieta, 
tādējādi, ja nodokļa maksātājs pašvaldībai iesniedz ticamus pierādījumus 
par to, ka nodokļa objekts dabā vairs nepastāv, kaut arī noteiktā kārtībā 
par to nav izdarītas attiecīgas izmaiņas Kadastra reģistrā, pašvaldībai 
sniegtie pierādījumi ir jāvērtē un jāveic nodokļa pārrēķins, lai netiktu 
iekasēts nodoklis par neesošu objektu (likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu 
piemērošanas kārtība” 2.punkts). (Lieta Nr.SKA-423/2011) .............................106

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu 
piemērošanas noteikumi (04.07.2006. noteikumi Nr.556)
Robeža, kas nodala uz saimnieciskās darbības izdevumiem attiecināmus 
un neattiecināmus iztrūkumus, ir atrodama Ministru kabineta 2006.
gada 4.jūlija noteikumu Nr.556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli” normu piemērošanas noteikumi” 47.punktā, kas nosaka 
nodokļa maksātājam veicamās darbības, lai nebūtu pamata nolaupījuma 
dēļ radušos iztrūkumu izslēgt no saimnieciskās darbības izdevumiem 
un palielināt apliekamo ienākumu (Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija 
noteikumu Nr.556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu 
piemērošanas noteikumi” 47.punkts). (Lieta Nr.SKA-151/2011)  ......................71

Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu 
un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa 
(07.09.2004. noteikumi Nr.767)
Ja transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate, tas var 
piedalīties ceļu satiksmē tikai ar mērķi iziet tehnisko apskati, visos 
pārējos gadījumos dalība ceļu satiksmē ar to ir aizliegta. Līdz ar to 
apstāklis, ka transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate, 
liecina par to, ka tas netiek izmantots (Ministru kabineta 2004.gada 
7.septembra noteikumu Nr.767 “Noteikumi par transportlīdzekļa 
piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu 
uz ceļa” 20.3.apakšpunkts). (Lieta Nr.SKA-106/2011) .......................................179

Transportlīdzekli atzīst par ilgstoši atstātu uz ceļa, ja tas novietots 
stāvēšanai uz ceļa, netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina 
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brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa, un transportlīdzeklim nav 
veikta valsts tehniskā apskate. Brīdinājuma uzlīmes mērķis ir noteikt 
laiku, pēc kura iestāde varēs pārvietot piespiedu kārtā transportlīdzekli, 
ja tas netiks izmantots, uz speciālu stāvvietu. Tādēļ nav nozīmes 
apstāklim, ka transportlīdzekļa īpašnieks brīdinājuma uzlīmi ir 
noņēmis. Ja brīdinājuma uzlīme transportlīdzeklim bija uzlikta un 
īpašnieks transportlīdzekli 15 dienu laikā nav sācis izmantot, tad iestāde 
var pārvietot šo transportlīdzekli uz speciālu stāvvietu (Ministru 
kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.767 “Noteikumi par 
transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu 
par ilgstoši atstātu uz ceļa” 20.3.apakšpunkts). (Lieta Nr.SKA-106/2011)  ......179

Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas 
kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un 
atjaunošanas kārtība (06.03.2007. noteikumi Nr.173)
Latvijai piederīgai personai, kas vainojama tāda ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpuma izdarīšanā, par kuru paredzēta transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesību atņemšana (uz gadu vai ilgāk), atbilstoši nacionālajam 
regulējumam jānokārto transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas 
iegūšanai nepieciešamie eksāmeni, tādējādi apliecinot, ka tā vairs 
neapdraudēs satiksmes drošību (Ministru kabineta 2007.gada 6.marta 
noteikumu Nr.173 “Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība 
un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” 
40.punkts). (Lieta Nr.SKA-2/2011)  ......................................................................126

7. Judikatūra un tiesu prakse

7.1. Eiropas Savienības Tiesas judikatūra
Ar ģeogrāfisko tirgu saprotama ģeogrāfiska teritorija, kurā tirgus 
dalībnieki piedāvā savstarpēji aizstājamas preces vai darbojas kā šo preču 
pieprasītāji. Ģeogrāfiskais tirgus ir tāda teritorija, kurā konkurences 
nosacījumi ir pietiekami viendabīgi. Konkrēto ģeogrāfisko tirgu 
nosaka, galvenokārt pamatojoties uz patērētāju viedokli par dažādos 
reģionos pārdoto preču savstarpējo aizstājamību. Nosakot minēto tirgu, 
būtiski ir arī citi faktori – tajā skaitā pieprasījuma īpatnības (patērētāju 
izvēles reģionālās atšķirības, kultūra, valoda un dzīves stils) un šķēršļi, 
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kas ierobežo patērētāju iespējas iegādāties preces (ekonomiskie, 
tehnoloģiskie, administratīvie un citi šķēršļi) (Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra, Eiropas Komisijas prakse). (Lieta Nr.SKA-17/2011) ......................135

Dominējošais stāvoklis ir tirgus dalībnieka tirgus varas izpausme, kas 
ļauj viņam konkrētā preces tirgū aizkavēt efektīvu konkurenci un ļauj 
neatkarīgi rīkoties pret konkurentiem, klientiem vai piegādātājiem 
(Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-17/2011)  ....................135

Ja nodokļu maksātājs nodod aktīvus un vairs neveic darījumus pēc tam, 
kad ir izmantojis šim nolūkam sniegtos pakalpojumus, šo pakalpojumu 
izmaksas ir jāuzskata par viņa uzņēmuma neatņemamu saimnieciskās 
darbības daļu pirms nodošanas, un jāatzīst viņa tiesības uz nodokļa 
atskaitījumu. Tādējādi izdevumi, kas rodas attiecīgās darbības likvidācijas 
periodā, var tikt uzskatīti par daļu no saimnieciskās darbības. Lai tos 
par tādiem tiešām uzskatītu, nepieciešama tieša un tūlītēja saikne 
starp noteiktu sākotnējo darījumu un vienu vai vairākiem vēlākiem 
darījumiem vai darījumiem, kas dod tiesības uz nodokļa atskaitījumu 
(Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr. SKA-9/2011) ........................17

Konkrētās preces tirgus norobežojams pēc t.s. tirgus pieprasījuma 
koncepcijas. Šeit izšķiroša ir preces aizstājamība. Konkrēto preces tirgu 
veido preces, kuras ir savstarpēji aizstājamas. Savstarpējās aizstājamības 
noteikšanai izšķir tirgus dalībniekus, kuri piedāvā un kuri pieprasa 
preces. Izvērtējot preču pieprasījuma aizstājamību, uzsvars liekams uz 
tādiem faktoriem kā preces cena, tās īpašības un paredzētais pielietojums. 
Ņemot vērā minētos faktorus, pārbauda, kādas ir patērētāju iespējas 
pārorientēties uz citu tirgus dalībnieku aizstājējprecēm. Savukārt 
piedāvājuma aizstājamību raksturo tirgus dalībnieku iespējas pārorientēt 
uzņēmējdarbību uz konkrētās preces ražošanu. Tā paša tirgus precēm, 
kuras izlietojamas vienādi, ir jābūt pietiekamā apmērā aizstājamām. 
Izvērtējot, vai prece ir aizstājama, ņem vērā ne tikai preces objektīvās 
īpašības, bet arī tādus konkurences nosacījumus kā pieprasījuma un 
piedāvājuma struktūru. Ievērojami ir arī patērētāja ieradumi (Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-17/2011)  ....................................135

Lai personai būtu subjektīvās tiesības pārsūdzēt citiem tirgus 
dalībniekiem dotu apvienošanās atļauju, apvienošanās ir jāskar šo 
personu tieši un individuāli (Konkurences likuma 16.panta ceturtā daļa, 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-146/2011)  ...................311

Lauku atbalsta dienesta lēmums par atbalsta summas atmaksāšanu 
uzskatāms par sankciju, tādējādi atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma 185.panta pirmajai daļai pieteikuma iesniegšana tiesā par šāda 
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lēmuma atcelšanu aptur Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta 
summas atmaksāšanu darbību (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, 
Administratīvā procesa likuma 185.panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKA-955/2011)  ..................................................................................................283

Nodokļu jomā un jo īpaši, paredzot atbildību par nodokļu samaksas 
pārkāpumiem, likumam ir jābūt pietiekami skaidram. Lai arī nokavējuma 
naudai principā nav sodošs, bet budžetā savlaicīgi negūtos ieņēmumus 
kompensējošs raksturs, tās tomēr ir papildu negatīvās sekas nodokļu 
maksātājam, un tieši kā atbildība par savlaicīgu pienākuma neizpildi. 
Tiesiskās drošības princips ir Kopienas tiesību pamatprincips, kas 
pieprasa, lai noteikumi, kas nodokļu maksātājam uzliek maksājumus, 
būtu skaidri un precīzi, lai nodokļu maksātājs varētu nepārprotami 
zināt savas tiesības un pienākumus un tādēļ atbilstoši rīkoties. Tiesiskās 
drošības princips ir īpaši stingri jāievēro tāda tiesiskā regulējuma 
gadījumā, kas var radīt finansiālas sekas. Tādējādi nokavējuma naudas 
aprēķins par laiku, sākot no nodokļu samaksas pienākuma iestāšanās, 
gadījumā, ja nodokļu maksātājs ir samazinājis apliekamo ienākumu, ir 
pieļaujams tikai līdz ar 2007.gada 8.novembra grozījumu likumā “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” spēkā stāšanās brīdi, turklāt grozījumi 
nav attiecināmi uz laiku pirms to spēkā stāšanās (likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 31.3pants, tiesiskās drošības princips, Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-107/2011)  ............................. 58–59

Nodokļu tiesībās nodokļu maksātāju rezidence var būt fakts, ar ko 
pamato valsts tiesību normas, ar kurām tiek īstenota atšķirīga attieksme 
pret nodokļu maksātājiem rezidentiem un nodokļu maksātājiem 
nerezidentiem. Tomēr atšķirīga attieksme pret šīm divām nodokļu 
maksātāju kategorijām ir kvalificējama kā diskriminācija, ja nav nekādu 
objektīvu atšķirību to stāvoklī, kas varētu pamatot šādu atšķirīgu 
attieksmi. Tādējādi uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksas 
atteikums, pamatojoties tikai uz to, ka pieteicējs nav Latvijā reģistrēts 
nodokļu maksātājs, ir diskriminējošs un tādēļ prettiesisks (Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-447/2011)  ..................................112

Pazīme “radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus” 
norāda, ka ar nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos 
darījumos ir jābūt skartiem dominējošā stāvoklī esošā tirgus dalībnieka 
tirdzniecības partneriem (citiem tirgus dalībniekiem). Tas nozīmē, ka 
viņiem savstarpēji ir jāatrodas konkurējošās attiecībās. Vienlaikus ar 
konkurējošām attiecībām saprotamas jau vien tādas attiecības, kurās 
to dalībnieks saņem izdevīgumu no labvēlīgākiem noteikumiem, 
kas to pozicionē labāk nekā citu dalībnieku. Konkurences likuma 
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13.pants un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma 
uzskaitījumi nav tulkojami tā, ka nepieciešams konstatēt faktiskas 
dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas sekas. No pārkāpuma 
konstatēšanas viedokļa ir pietiekami, ka dominējošo stāvokli baudošs 
tirgus dalībnieks izmanto savu stāvokli ar tādām metodēm, kuras tas 
brīvas konkurences apstākļos neizmantotu, un šāda izmantošana ir bijusi 
objektīvi piemērota tirgus ietekmēšanai un ekonomiskās sāncensības 
vājināšanai. Aizskārums atklājas tādējādi no paša diskriminācijas fakta 
(Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, Eiropas Komisijas prakse). (Lieta 
Nr.SKA-17/2011)  ....................................................................................................136

Privātpersonai, kura uzskata, ka viņai ar spēkā stājušos pēdējās instances 
tiesas spriedumu ir nodarīts kaitējums sakarā ar Eiropas Savienības 
tiesību pārkāpumu, ir tiesības vērsties tiesā ar prasību pret valsti par 
kaitējuma atlīdzību (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, tiesību 
doktrīna). (Lieta Nr.SKA-782/2011)  ....................................................................341

Zādzība pati par sevi nav preču piegāde, jo nenotiek preču nodošana citas 
personas īpašumā (tās ieguvējs tikai kļūst par turētāju). Nevar pieņemt, 
ka tieši zādzībā cietusī persona veikusi darbības, lai preces laistu tirgū. 
Tāpēc nav aprēķināmi pievienotās vērtības nodokļa maksājumi par 
nozagto preču iespējamo realizāciju (Likuma “Par pievienotās vērtības 
nodokli” 2.panta otrā daļa, Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta 
Nr.SKA-151/2011)  ....................................................................................................71

7.2. Eiropas Savienības Vispārējās tiesas judikatūra
Sabiedrības tiesības piekļūt iestāžu dokumentiem ir vispāratzīts Eiropas 
Savienības tiesību princips, kas ir saistīts ar valsts pārvaldes iestāžu 
darbības demokrātisko raksturu. Turklāt, lai padarītu iestāžu darbu 
atklātāku, jānodrošina ne tikai iestāžu sagatavoto dokumentu, bet arī 
saņemto dokumentu pieejamība (Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 
judikatūra, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 42.pants, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001.gada 30.maija Regula (EK) Nr.1049/2001 
par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem). (Lieta Nr.SKA-254/2011)  ..........................................................224

Vienlaikus tiesības piekļūt informācijai ir pakļautas zināmiem 
ierobežojumiem, kas pamatoti ar sabiedrības vai privāto interešu 
apsvērumiem. Tomēr izņēmumi no šīm tiesībām ir interpretējami un 
piemērojami sašaurināti, lai netiktu radīti šķēršļi vispārējā principa 
piemērošanai. Ar to vien, ka dokuments ir saistīts ar interesēm, kuras 
aizsargā izņēmums, nepietiek, lai attaisnotu šī izņēmuma piemērošanu. 
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Šādu piemērošanu principā var pamatot tikai tad, ja iestāde ir iepriekš 
novērtējusi, pirmkārt, vai iespēja iepazīties ar dokumentu var konkrēti 
un faktiski apdraudēt aizsargātas intereses, un, otrkārt, vai nepastāv 
primāras sabiedrības intereses, kas pamato konkrētā dokumenta 
izpaušanu. Turklāt riskam, ka tiks apdraudētas aizsargātās intereses, 
ir jābūt saprātīgi paredzamam, nevis tikai hipotētiskam. Tādējādi 
iestādei, lai piemērotu izņēmumu, ir jāveic konkrēta pārbaude, un tā ir 
jāatspoguļo lēmuma pamatojumā (Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 
judikatūra). (Lieta Nr.SKA-254/2011)  .................................................................224

7.3. Latvijas Republikas Satversmes tiesas judikatūra
Izdevumi, kas radušies tieši tādēļ, ka bija nepieciešams saņemt juridisko 
palīdzību iestādes prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības 
seku novēršanai, ir zaudējumi, kas nodarīti ar šo administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību. Tas, vai tiešām juridiskā palīdzība tās faktiskajā 
apjomā bija nepieciešama konkrētā administratīvā procesa ietvaros, 
ir izšķirams, ņemot vērā apstākli, ka administratīvajā procesā tiesa 
lietu izskata, ievērojot objektīvās izmeklēšanas principu, un tādējādi 
samazina personai nepieciešamību pēc juridiskās palīdzības (Latvijas 
Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums, Administratīvā 
procesa likuma 92.pants,Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa, Satversmes tiesas judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-155/2011)  .......................................................................................186

Nedzīvojamās ēkas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” izpratnē ir specifiska rakstura ēkas, kas paredzētas 
noteiktu publisku funkciju veikšanai. Apstāklis, ka ēkā līdztekus 
dzīvoklim ir arī neapdzīvojamās telpas, kas var tikt izmantotas, 
piemēram, kā tirdzniecības telpas, nenozīmē, ka šāda ēka tādēļ vien 
atzīstama par nedzīvojamo ēku (likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 74.pants, Satversmes tiesas judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-49/2011)  .........................................................................................161

No Latvijas Republikas Satversmes 1.pantā ietvertā demokrātiskās 
republikas jēdziena izriet valsts pienākums savā darbībā ievērot tiesiskas 
valsts pamatprincipus, tostarp tiesiskās paļāvības principu. Tomēr 
tiesiskās paļāvības princips neizslēdz valsts iespēju grozīt pastāvošo 
tiesisko regulējumu. Grozot tiesisko regulējumu, valstij ir jāņem vērā tās 
tiesības, uz kuru saglabāšanu vai īstenošanu personai var būt izveidojusies 
paļāvība. Tiesiskās paļāvības princips prasa, lai valsts, mainot normatīvo 
regulējumu, ievērotu saprātīgu līdzsvaru starp personas paļāvību un tām 
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interesēm, kuru nodrošināšanas labad regulējums tiek mainīts (Latvijas 
Republikas Satversmes 1.pants, Satversmes tiesas judikatūra). (Lieta 
Nr.SKA-708/2011)  ..................................................................................................272

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 
7.panta trešā daļa attiecas uz jebkuru privātpersonu un pamatā paredz 
juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšanu pēc tam, kad tiesvedības 
procesā ir konstatēts administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības 
prettiesiskums. Šajā gadījumā, vēršoties tiesā ar prasījumu par zaudējumu 
atlīdzību saistībā ar izmaksām par saņemto juridisko palīdzību, persona 
lūdz atlīdzināt no atbildētāja jau radušos zaudējumus, nevis lūdz valsts 
palīdzību. Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtās daļas 
piemērošana neizslēdz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas likuma 7.panta trešās daļas piemērošanu (Valsts pārvaldes 
iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7.panta trešā daļa, 
Satversmes tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKA-155/2011)  ..................................186

7.4. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta judikatūra
Būvatļaujas termiņa pagarināšanas gadījumā pārbaudes apjoms ir 
aprobežojams tieši ar termiņa pagarināšanas (nepagarināšanas) 
pamatotības pārbaudi. Būvatļauja kā tāda (vispārīgas tiesības īstenot 
būvdarbus atbilstoši akceptētajam projektam) ir kļuvusi neapstrīdama. 
Lemjot par iespēju pagarināt būvatļaujas termiņu, iestādei nav 
pienākuma pilnībā pārvērtēt apstākļus par būvniecības pieļaujamību, 
bet par iespēju turpināt iepriekš atļauto būvniecību (Senāta judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-941/2011)........................................................................................352

Ja valsts ar savu orgānu starpniecību ir nodarījusi kaitējumu 
privātpersonai citādā veidā, nevis izdodot administratīvo aktu, veicot 
faktisko rīcību vai noslēdzot publisko tiesību līgumu, strīds par 
kaitējuma atlīdzību izskatāms civilprocesa kārtībā (Senāta judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-782/2011)  .......................................................................................341

Komercdarbības veikšanai Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijā 
komersantam jāslēdz līgums ar Rīgas brīvostas pārvaldi, kura pārvalda 
publisko lietu – Rīgas brīvostu – un lemj par tās nodošanu sevišķajai 
izmantošanai – komercdarbības veikšanai noteiktam komersantam. Tā 
kā publiskas lietas pārvaldīšana, ko regulē publiskās tiesības, ir darbība 
publisko tiesību jomā, arī no šīs pārvaldīšanas izrietošā publiskās lietas 
nodošana sevišķajai izmantošanai ir darbība publisko tiesību jomā 
(Likuma par ostām 18.panta pirmā daļa, Senāta judikatūra). (Lieta 
Nr.SKA-482/2011)  ..................................................................................................323



A-459

Tēžu rādītājs

Lēmums, ar kuru tiek pagarināts administratīvā akta darbības 
termiņš, groza iepriekš nodibinātās tiesiskās attiecības – noteic jaunu 
administratīvā akta darbības termiņu. Līdz ar to šāds lēmums, tāpat 
kā lēmums par atteikšanos pagarināt termiņu, vispārīgi atzīstams par 
administratīvo aktu (Senāta judikatūra). (Lieta Nr.SKA-941/2011)  ...............352

Noteikums, ka administratīvais akts zaudē spēku ar izpildi, attiecas 
uz tādiem administratīvajiem aktiem, kuri paredz kādas atsevišķas 
tiesiskas vai faktiskas darbības (vai to kopuma) izpildi. Tomēr pastāv arī 
administratīvie akti ar ilgstošu iedarbību, kuri nodibina kādu tiesisko 
attiecību, kura ir spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā administratīvais akts, ar 
kuru šī attiecība nodibināta. Uz ilgstošo administratīvo aktu pamata var 
tikt veiktas atsevišķas darbības, taču tās nav uzskatāmas par administra-
tīvā akta izpildi tādā nozīmē, ka to veikšana nozīmētu administratīvā 
akta spēka zaudēšanu (Senāta judikatūra). (Lieta Nr.SKA-210/2011)  ............. 198

Tiesības pārsūdzēt lēmumu par būvatļaujas termiņa pagarināšanu 
pastāv tikai tad, ja tieši termiņa pagarināšana pati par sevi aizskar 
konkrētās personas subjektīvās tiesības. Lēmums par būvatļaujas 
darbības termiņa pagarināšanu pats par sevi atrauti no būvatļaujas 
parasti neaizskar trešās personas subjektīvās tiesības (Senāta judikatūra). 
(Lieta Nr.SKA-941/2011)  ....................................................................................352

8. Tiesību zinātnes atziņas

Tiesību doktrīnas
Attiecībā uz ceļu satiksmi publisko tiesību jomā tiek veikti īpašie 
satiks mes drošības pienākumi, piemēram, satiksmes regulēšana ar 
luksoforiem un ceļa zīmēm. Šajos gadījumos valsts izmanto valsts varu, 
lai piespiedu (obligātā) kārtā nodrošinātu vienveidīgu ceļu satiksmes 
dalībnieku rīcību noteiktās situācijās (tiesību doktrīna). (Lieta 
Nr.SKA-957/2011)  ...............................................................................................356

Pašvaldības ielai, kuru bez īpašas atļaujas var izmantot neierobežota 
sabiedrības daļa, ir publiskas lietas statuss (tiesību doktrīna). (Lieta 
Nr.SKA-106/2011)  ..................................................................................................179

Personai nav subjektīvo tiesību prasīt un publisko tiesību persona 
atsevišķām personām bez leģitīma mērķa nevar piešķirt plašākas 
sabiedriskās izmantošanas tiesības, kādas ir paredzētas pārējām 
personām (tiesību doktrīna). (Lieta Nr.SKA-106/2011)  ...................................179
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Privātpersonai, kura uzskata, ka viņai ar spēkā stājušos pēdējās instances 
tiesas spriedumu ir nodarīts kaitējums sakarā ar Eiropas Savienības 
tiesību pārkāpumu, ir tiesības vērsties tiesā ar prasību pret valsti par 
kaitējuma atlīdzību (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, tiesību 
doktrīna). (Lieta Nr.SKA-782/2011)  ....................................................................341

Publisku lietu var izmantot tikai tiesību normās noteiktā veidā un 
apjomā, kā arī visām personām jābūt vienlīdzīgām tiesībām izmantot 
publisku lietu (tiesību doktrīna). (Lieta Nr.SKA-106/2011)  .............................179

Vispārējie satiksmes drošības pienākumi, kuri ietver ceļu tīrīšanu, 
kopšanu un citus ceļa apsaimniekošanas pasākumus, proti, kuru 
veikšanai netiek izmantota valsts vara un kuru veikšanas pienākums 
vienādi attiecas uz jebkuru ceļa īpašnieku vai valdītāju, tiek veikti 
privāto tiesību jomā. Tādējādi zaudējumi, kas nodarīti neatbilstoša 
ceļa stāvokļa dēļ, piedzenami civilprocesuālā kārtībā, jo tie nodarīti ar 
civiltiesisku deliktu (Ceļu satiksmes likuma 6.pants, tiesību doktrīna). 
(Lieta Nr.SKA-957/2011)  .......................................................................................356

9. Eiropas Komisijas prakse

Ar ģeogrāfisko tirgu saprotama ģeogrāfiska teritorija, kurā tirgus 
dalībnieki piedāvā savstarpēji aizstājamas preces vai darbojas kā šo preču 
pieprasītāji. Ģeogrāfiskais tirgus ir tāda teritorija, kurā konkurences 
nosacījumi ir pietiekami viendabīgi. Konkrēto ģeogrāfisko tirgu 
nosaka, galvenokārt pamatojoties uz patērētāju viedokli par dažādos 
reģionos pārdoto preču savstarpējo aizstājamību. Nosakot minēto tirgu, 
būtiski ir arī citi faktori – tajā skaitā pieprasījuma īpatnības (patērētāju 
izvēles reģionālās atšķirības, kultūra, valoda un dzīves stils) un šķēršļi, 
kas ierobežo patērētāju iespējas iegādāties preces (ekonomiskie, 
tehnoloģiskie, administratīvie un citi šķēršļi) (Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra, Eiropas Komisijas prakse). (Lieta Nr.SKA-17/2011)  .....................135

Bērna privātā dzīve jārespektē ikvienam, pat ja tas ir bērna likumiskais 
pārstāvis. Kaut arī bērnam savu tiesību īstenošanai ir nepieciešams 
likumiskais pārstāvis, tas nenozīmē, ka bērna pārstāvim ir absolūtas 
tiesības, jo dažkārt datu aizsardzības tiesības var būt pārākas par vecāka 
vai cita likumiskā pārstāvja vēlmēm. Tiesības uz datu aizsardzību 
vispirms piemīt pašam bērnam, nevis likumiskajam pārstāvim, kas šīs 
tiesības īsteno (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 9.pants, Apvienoto 
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Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas par bērna tiesībām 
16.pants, Latvijas Republikas Satversmes 96.pants, Eiropas Komisijas 
materiāli). (Lieta Nr.SKA-290/2011)  ...................................................................229

Informācija, ko bērns ir uzticējis citām personām un kas attiecas uz 
viņa privāto dzīvi, var tikt nodota vienam vai abiem vecākiem, ja tas 
nepieciešams viņu kā likumisko pārstāvju pienākumu pildīšanai un 
bērna interešu aizstāvībai, taču, lemjot par šādas informācijas izpaušanu, 
ir jāizvērtē bērna viedoklis, ņemot vērā viņa brieduma pakāpi, kā arī 
viņa tiesības uz privāto dzīvi (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
24.pants, Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada Konvencijas 
par bērnu tiesībām 12.pants, Eiropas Komisijas materiāli). (Lieta 
Nr.SKA-290/2011)  ..................................................................................................229

Pazīme “radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus” 
norāda, ka ar nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos 
darījumos ir jābūt skartiem dominējošā stāvoklī esošā tirgus dalībnieka 
tirdzniecības partneriem (citiem tirgus dalībniekiem). Tas nozīmē, ka 
viņiem savstarpēji ir jāatrodas konkurējošās attiecībās. Vienlaikus ar 
konkurējošām attiecībām saprotamas jau vien tādas attiecības, kurās 
to dalībnieks saņem izdevīgumu no labvēlīgākiem noteikumiem, 
kas to pozicionē labāk nekā citu dalībnieku. Konkurences likuma 
13.pants un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma 
uzskaitījumi nav tulkojami tā, ka nepieciešams konstatēt faktiskas 
dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas sekas. No pārkāpuma 
konstatēšanas viedokļa ir pietiekami, ka dominējošo stāvokli baudošs 
tirgus dalībnieks izmanto savu stāvokli ar tādām metodēm, kuras tas 
brīvas konkurences apstākļos neizmantotu, un šāda izmantošana ir bijusi 
objektīvi piemērota tirgus ietekmēšanai un ekonomiskās sāncensības 
vājināšanai. Aizskārums atklājas tādējādi no paša diskriminācijas fakta 
(Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, Eiropas Komisijas prakse). (Lieta 
Nr.SKA-17/2011)  ....................................................................................................135
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Nolēmumu rādītājs, uz kuriem  
publicētajos nolēmumos dotas atsauces

lpp. (A-...) *

1. Starptautisko tiesu nolēmumi
1.1. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi

1975.gada 21.februāra spriedums lietā Golder pret Lielbritāniju ......................213

1979.gada 9.oktobra spriedums lietā Nr.6289/73 Eirija pret Īriju ....................344

1980.gada 27.februāra spriedums lietā Deweer pret Beļģiju ..............................213

1994.gada 9.decembra spriedums lietā Les Saints Monastères  
pret Grieķiju .............................................................................................................304

1997.gada 21.oktobra spriedums lietā Pierre-Bloch pret Franciju ....................243

2002.gada 28.novembra spriedums lietā Lavents pret Latviju ..........................344

2007.gada 12.jūlija spriedums lietā A/S Diena un Ozoliņš pret Latviju ...........259

Eiropas Cilvēktiesību komisijas viedoklis lietā X pret Vāciju .......................... 213

1.2. Eiropas Savienības (Eiropas Kopienu) Tiesas nolēmumi

1963.gada 15.jūlija spriedums lietā Nr.25/62 Plaumann & Co.  
pret Eiropas Ekonomikas kopienas Komisiju ........................................................313

1963.gada 5.februāra spriedums lietā C-26/62 NV Algemene Transporten  
Expeditie Onderneming van Gend&Loos pret Netherlands Inland 
Revenue Administration .........................................................................................344

1964.gada 15.jūlija spriedums lietā C-6/64 Flaminio Costa pret E.N.E.L. .......344

1975.gada 21.februāra spriedums lietā C-6/72 Europemballage 
Corporation un Continental Can Company Inc.  
pret Eiropas Kopienu Komisiju ..............................................................................144

1978.gada 14.februāra spriedums lietā C-27/76 United Brands 
Company un United Brands Continentaal BV  
pret Eiropas Kopienu Komisiju .............................................................145, 146, 148
* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “A” burta.
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1979.gada 13.februāra spriedums lietā C-85/76 Hoffmann-La Roche & 
Co. AG pret Eiropas Kopienu Komisiju ........................................................ 144, 146

1983.gada 9.novembra spriedums lietā C-322/81 NV Nederlandsche 
Banden Industrie Michelin pret Eiropas Kopienu Komisiju ................................144

1985.gada 14.februāra spriedums lietā C-268/83 D.A.Rompelman un 
E.A. Rompelman-Van Deelen pret Minister van Financiën ..................................22

1986.gada 28.janvāra spriedums lietā Nr.169/84 Cofaz pret Eiropas 
Kopienu Komisiju ....................................................................................................313

1988.gada 4.maija spriedums lietā C-30/87 Corinne Bodson pret SA 
Pompes funèbres des régions libérées .....................................................................146

1988.gada 5.oktobra spriedums lietā C-247/86 Société alsacienne et 
lorraine de télécommunications et d’électronique (Alsatel)  
pret SA Novasam .....................................................................................................145

1991.gada 19.novembra spriedums apvienotajās lietās C-6/90 un 
C-9/90 Andrea Francovich un Danila Bonifaci un citi  
pret Itālijas Republiku. ............................................................................................345

1996.gada 13.februāra spriedums lietā C-143/93 Gebroeders van Es 
Douane Agenten BV pret Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ..................69

1998.gada 31.marta spriedums apvienotajās lietās C-68/94 un C-30/95 
Francijas Republika un Société commerciale des potasses et de l’azote 
(SCPA) un Entreprise minière et chimique (EMC) pret Eiropas Kopienu 
Komisiju ...................................................................................................................313

1999.gada 9.februāra spriedums lietā C-167/97 Regina v Secretary of 
State for Employment, ex parte Nicole Seymour-Smith  
and Laura Perez ......................................................................................................342

2000.gada 8.jūnija spriedums lietā C-98/98 Commissioners of Customs 
and Excise pret Midland Bank plc ...........................................................................23

2002.gada 25.jūlija spriedums lietā Nr.C-50/00 P Unión de Pequeños 
Agricultores pret Eiropas Savienības Padomi .......................................................313

2003.gada 30.septembra spriedums lietā C-224/01 Gerhard Köbler pret 
Republik Österreich .................................................................................................345

2004.gada 29.aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-487/01 un C-7/02 
Gemeente Leusden un Holin Groep BV cs  pret Staatssecretaris  
van Financiën ............................................................................................................76
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2004.gada 1.jūlija spriedums lietā C-295/02 Gisela Gerken pret Amt für 
Agrarstruktur Verden ..............................................................................................286

2005.gada 3.marta spriedums lietā C-32/03 I/S Fini H pret 
Skatteministeriet ................................................................................................. 22, 23

2005.gada 26.maija spriedums lietā C-465/03 Kretztechnik AG pret 
Finanzamt Linz ................................................................................................22, 23

2005.gada 14.jūlija spriedums lietā C-435/03  
British American Tobacco International Ltd un  
Newman Shipping & Agency Company NV pret Beļģiju ...................73, 75, 78, 79

2006.gada 23.marta spriedums lietā C-210/04  
Ministero dell’Economia e delle Finanze un  
Agenzia delle Entrate pret FCE Bank plc. .............................................................114

2006.gada 12.janvāra spriedums apvienotajā lietā C-354/03,  
C-355/03 un C-484/03 Optigen Ltd, Fulcrum Electronics Ltd  
un Bond House Systems Ltd pret Commissioners  
of Customs & Excise .................................................................................................20

2006.gada 16.februāra spriedums lietā C-494/04  
Heintz van Landewijck SARL pret Staatssecretaris van Financiën ......... 75, 76, 78

2006.gada 21.februāra spriedums lietā C-255/02 Halifax plc,  
Leeds Permanent Development Services Ltd un County Wide Property 
Investments Ltd pret Commissioners of Customs & Excise ...................................20

2006.gada 16.marta spriedums lietā C-94/05 Emsland-Stärke GmbH 
pret Landwirtschaftskammer Hannover .................................................................69

2006.gada 4.maija spriedums lietā C-286/05 Reinhold Haug  
pret Land Baden-Württemberg ..............................................................................286

2006.gada 13.jūnija spriedums lietā C-173/03 Traghetti del 
Mediterraneo SpA pret Repubblica italiana .........................................................345

2006.gada 26.oktobra spriedums lietā C-248/04 Koninklijke Coöperatie 
Cosun UA pret Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit .................69

2006.gada 14.decembra spriedums lietā C-170/05 Denkavit 
Internationaal BV un Denkavit France SARL pret Ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie .................................................... 116, 117

2007.gada 4.oktobra spriedums lietā C-429/05 Max Rampion un 
Marie-Jeanne Godard, Rampion laulātā, pret Franfinance SA  
un K par K SAS .......................................................................................................220
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2010.gada 21.janvāra spriedums lietā C-472/08 Alstom Power Hydro 
pret Valsts ieņēmumu dienestu ..............................................................................115

2010.gada 3.jūnija spriedums lietā C-484/08 Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid pret Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios 
(Ausbanc) .................................................................................................................217

2011.gada 28.jūlija spriedums lietā C-274/10 Eiropas Komisija pret 
Ungārijas Republiku ...............................................................................................115

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumi

1994.gada 19.maija spriedums lietā T-2/93 Air France pret Eiropas 
Kopienu Komisiju  ...................................................................................................313

1994.gada 27.oktobra spriedums lietā T-34/92 Fiatagri UK Ltd un New 
Holland Ford Ltd pret Eiropas Kopienu Komisiju ................................................145

1995.gada 8.jūnija spriedums lietā T-7/93 Langnese Iglo GmbH pret 
Eiropas Kopienu Komisiju ......................................................................................144

2006.gada 6.jūlija spriedums apvienotajās lietās T-391/03 un T-70/04 
Yves Franchet un Daniel Byk pret Eiropas Kopienu Komisiju ............................226

2010.gada 9.jūnija spriedums lietā T-237/05 Éditions Odile Jacob SAS 
pret Eiropas Komisiju ..............................................................................................227

2. Latvijas tiesu nolēmumi
2.1. Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumi

2001.gada 5.decembra spriedums lietā Nr.2001-07-0103 “Par liku-
ma “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai 
ne pa matotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” 
2.panta un Ministru kabineta 1998.gada 31.augusta noteikumu Nr.327 
“Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, darba 
garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības 
izmaksas kārtība” 3.punkta 1.apakšpunkta atbilstību Satversmes 91. un 
92.pantam” ............................................................................................................344

2002.gada 23.septembra spriedums lietā Nr.2002-08-01 “Par Saeimas 
vēlēšanu likuma 38.panta pirmās daļas otrā teikuma atbilstību 
Satversmes 6., 8., 91. un 116.pantam” ..................................................................245
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2002.gada 11.novembra spriedums lietā Nr.2002-10-04 “Par 1999.gada 
7.jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr.321 “Par valsts akciju sabiedrības 
“Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” pamatkapitāla grozīšanu” daļā 
par ēkas Rīgā, Kaļķu ielā 24, iekļaušanu VAS “Valsts nekustamā īpašu-
ma aģentūra” pamatkapitālā atbilstību likuma “Par valsts un pašval dību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 74.panta pirmajai, trešajai un ceturtajai 
daļai un pārejas noteikumu 3. un 13.punktam” ........................................ 169, 170

2004.gada 21.maija spriedums lietā Nr.2003-23-01 “Par likuma “Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 91., 106. un 107.pantam” ..............................................349

2005.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr.2004-10-01 “Par Civilprocesa 
likuma 132.panta pirmās daļas 3.punkta un 223.panta 6.punkta atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam” ......................................213, 217, 219

2010.gada 11.jūnija lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2010-
11-01 “Par Administratīvā procesa likuma 18.panta ceturtās daļas 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam” .....................191, 192, 194

2010.gada 19.jūnija spriedums lietā Nr.2010-02-01 “Par likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 1. un 105.pantam” ..........................................................279

2010.gada 6.decembra spriedums lietā Nr.2010-25-01 “Par 2009.gada 
1.decembra likuma “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli”” 6.panta (daļā par likuma “par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
9.panta pirmās daļas 3.punkta izslēgšanu) un likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 8.panta trešās daļas 13.punkta un 16.1 panta devītās 
daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam” ....... 279, 280

2011.gada 11.janvāra spriedums lietā Nr.2010-40-03 “Par Ministru 
kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.173 “Transportlīdzekļu 
vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību 
iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, 
apmaiņas un atjaunošanas kārtība” 40.punkta pirmā teikuma atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam” .......................................................132

2011.gada 13.aprīļa spriedums lietā Nr.2010-59-01 “Par likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 16.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 1. un 105.pantam” ..........................................................280
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2.2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi 
2.2.1. Administratīvo lietu departamenta nolēmumi 

2004.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.SKA-216/2004 .............................253

2004.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.SKA-217/2004 .............................121

2005.gada 15.marta spriedums lietā Nr.SKA-55/2005 .......................................246

2005.gada 5.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-73/2005 ................................................... 43

2005.gada 13.septembra spriedums lietā Nr.SKA-217/2005 ...................................... 86

2006.gada 28.februāra spriedums lietā Nr.SKA-54/2006 ..........................................253

2006.gada 23.maija lēmums lietā Nr.SKA-306/2006 ..........................................302

2006.gada 13.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-231/2006 ................................ 33, 96

2006.gada 8.augusta lēmums lietā Nr.SKA-402/2006 ..........................................63

2006.gada 19.septembra spriedums lietā Nr.SKA-332/2006 ...............................24

2006.gada 3.novembra spriedums lietā Nr.SA-5/2006 ............................. 241, 253

2007.gada 26.janvāra lēmums lietā Nr.SKA-78/2007 ................................ 329, 358

2007.gada 19.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-141/2007 .....................................298

2007.gada 24.aprīļa spriedums lietā SKA-183/2007 ..........................................177

2007.gada 8.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-194/2007 ......................................319, 320

2007.gada 14.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-241/2007 .....................................177

2007.gada 29.jūnija lēmums lietā Nr.SKA-446/2007 .........................................339

2008.gada 14.februāra spriedums lietā Nr.SKA-34/2008 ..................................338

2008.gada 18.februāra spriedums lietā Nr.SKA-69/2008 ..................................133

2008.gada 21.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-22/2008 .......................................320

2008.gada 29.maija spriedums lietā Nr.SKA-228/2008 .......................................63

2008.gada 13.jūnija lēmums lietā Nr.SKA-446/2008 .................................................303

2008.gada 30.jūlija spriedums lietā Nr.SKA-461/2008 ........................................63

2008.gada 25.septembra spriedums lietā Nr.SKA-502/2008 .............................335

2008.gada 23.oktobra spriedums lietā Nr.SKA-451/2008 ...................................35
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2008.gada 13.novembra spriedums lietā Nr.SKA-493/2008 ...............................43 

2008.gada 4.decembra spriedums lietā Nr.SKA-511/2008 ................................144

2009.gada 21.maija spriedums lietā Nr.SKA-187/2009 .....................................169

2009.gada 28.augusta lēmums lietā Nr.SKA-736/2009 ......................................325

2009.gada 21.oktobra spriedums lietā Nr.SKA-339/2009 ...................... 41, 46, 48

2009.gada 8.decembra spriedums lietā Nr.SKA-647/2009 ..................................77

2009.gada 29.decembra lēmums lietā Nr.SKA-692/2009 ......................... 113, 114

2010.gada 22.februāra lēmums lietā Nr.SKA-101/2010............................ 330, 360

2010.gada 22.februāra spriedums lietā Nr.SKA-21/2010 ....................................48

2010.gada 1.jūlija spriedums lietā Nr.SKA-347/2010 ........................................259 

2010.gada 9.aprīļa lēmums lietā Nr.SKA-349/2010 ...........................................259

2010.gada 19.jūlija spriedums lietā Nr.SKA-226/2010 ......................... 33, 96, 347

2010.gada 26.jūlija spriedums lietā Nr.SKA-286/2010 ................................. 33, 96

2010.gada 30.septembra spriedums lietā Nr.SKA-308/2010 ........................ 93, 94

2010.gada 8.septembra spriedums lietā Nr.SKA-372/2010 .......................... 32, 96

2010.gada 17.novembra spriedums lietā Nr.SKA-890/2010 .............................259

2010.gada 3.decembra spriedums lietā Nr.SKA-526/2010 ........................... 85, 87

2011.gada 22.februāra lēmums lietā Nr.SKA-16/2011 .......................................193

2011.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-15/2011 .................................. 96, 97

2011.gada 20.maija spriedums lietā Nr.SKA-76/2011 .........................................97

2011.gada 1.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-107/2011 .......................................105

2011.gada 17.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-19/2011 .................................. 96, 97

2011.gada 1.jūlija spriedums lietā Nr.SKA-407/2011 ........................................282

2011.gada 8.jūlija spriedums lietā Nr.SKA-426/2011 ........................................282

2.2.2. Civillietu departamenta nolēmumi 

2004.gada 1.decembra spriedums lietā Nr.SKC-653/2004 ....................... 342, 343

2008.gada 29.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-375/2008 .................................342



A-469

Nolēmumu rādītājs, uz kuriem publicētajos nolēmumos dotas atsauces

2010.gada 24.novembra spriedums lietā Nr.SKC-233/2010 .................... 346, 347

2.2.3. Senāta rīcības sēžu lēmumi

2010.gada 17.jūnija lēmums lietā Nr.SKA-456/2010 .........................................176

2011.gada 7.janvāra lēmums lietā Nr.SKA-104/2011 ...........................................63

2.3. Latvijas Republikas Augstākās tiesas palātas spriedums

Civillietu tiesu palātas 2008.gada 27.februāra spriedums  
lietā Nr.PAC-0171 ...................................................................................................357

2.4. Apgabaltiesas spriedums

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 11.decembra 
spriedums lietā Nr.CA0822/17 .............................................................................357
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Citu avotu rādītājs, uz kuriem 
publicētajos nolēmumos dotas atsauces

lpp. (A-...) *

Tiesību normu radīšanas dokumenti
Likumprojekta “Grozījumi Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu 
ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” anotācija ...............278

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” 
(Nr.466/Lp9) anotācija .............................................................................................55

Likumprojekta “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju)  
finansēšanas likumā” (2004) anotācija .................................................................246

Likumprojekta “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju)  
finansēšanas likumā” (2006) anotācija ................................................246, 247, 249

Likumprojekta “Grozījumi Rīgas brīvostas likumā” anotācija ................ 324, 325

Likumprojekts “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām 
un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” ......................................................................252

Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.767 
“Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un 
transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” anotācija  ....................181

Citi avoti
Briede J. Administratīvā akta apstrīdēšana augstākā iestādē.  
Jurista Vārds, 22.03.2005, Nr.11 ..............................................................................84

Eiropas Savienības tiesību piemērošana. Rokasgrāmata praktizējošiem 
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Senāta Civillietu departamenta 
nolēmumu daļas anotācija

1. Ceturtajā1 Augstākās tiesas Senāta departamentu nolēmumu 
kopkrājumā ievietoti 40 Civillietu departamenta 2011.gada nolēmumi, 
kuri sistematizēti pēc tām tiesību normām, ar kurām ir pamatots attiecīgais 
nolēmums. Šī sistematizācija tikai daļēji sakrīt ar “Latvijas Republikas 
Augstākās Tiesas Biļetenā” Nr.4/2012 maijs V sadaļā2 ievietoto nolēmumu 
klasifikatoru. Krājums ir tapis, jau ņemot vērā 2012.gada pirmā pusgada 
tiesu praksi, tādēļ tajā ir ievietoti divi Augstākās tiesas mājaslapā nepublicēti 
2011.gada spriedumi un dažu nolēmumu virsrakstos un tēzēs ir izdarītas 
redakcionālas un stilistiskas izmaiņas.

2. No trim nolēmumiem, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, 
ievērību pelna līdz šim Senāta praksē neaplūkots jautājums par noilgumu 
prasībās par paternitātes noteikšanu (lieta Nr.SKC-347/2011). Senāts atzina, 
ka arī uz bioloģiskā tēva tiesībām noteikt paternitāti tiesas kārtībā, bērna 
labākajās interesēs, var būt attiecināms noilgums.

3. Šajā desmitgadē aug strīdu skaits par dzīvokļu īpašnieku tiesiskajām 
attiecībām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Par 
senatoru domu dažādību šajā jautājumā liecina arī senatores M.Zāģeres 
atsevišķās domas pie sprieduma lietā Nr.SKC-43/2011.

4. To, ka galvojuma akcesoritātes princips nav absolūts un no tā ir 
pieļaujami izņēmumi, Senāts atzina spriedumā lietā Nr.SKC-86/2011, 
kas ievietots Saistību tiesību sadaļā. Atsaucoties uz Civillikuma 1692.
pantā noteikto galvojuma mērķi, spriedumā norādīts, ka galvinieks 
uzņemas risku atbildēt kreditoram par parādnieka saistībām arī tad, 
ja pēdējais nonāktu finansiālās grūtībās – maksātnespējas situācijā. Ja 
galvenais parādnieks – komercsabiedrība – izbeidzas (tā tiek izslēgta no 
komercreģistra, izbeidzot maksātnespējas procesu), galvojums no papildu 
saistības pārtop par patstāvīgu saistību, vienlaikus arī kreditora prasījums 
pret galvinieku no galvenajam prasījumam piederīga prasījuma kļūst par 
patstāvīgu.

1 Pirmais iznāca 1997.gadā – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 1996. Latvijas 
Republikas Augstākā tiesa. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1997; otrais – Latvijas Republikas Augstākās tie-
sas Senāta spriedumi un lēmumi 2009. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010; trešais – Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2010. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2012.
2 Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.4/2012, maijs, 43.–46.lpp. http://at.gov.lv/files/docs/at_bile-
tens4_web.pdf vai http://at.gov.lv/lv/info/archive/department1/2011klasifikators/ [skatīts 11.05.2012.].

Anotācija
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5. Par Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma ietekmi uz privātās dzīves 
izpratni Latvijā liecina spriedums lietā Nr.SKC-161/2011 par iejaukšanos 
personas privātajā dzīvē, publicējot fotogrāfijas bez personas piekrišanas. 
Uz to tieši norādīts arī Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešā 
teikuma komentāros3 un ECT tiesneses I.Ziemeles referātā Augstākās 
tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē “Nacionālo Augstāko tiesu loma 
cilvēktiesību aizsardzībā” 2012.gada 2.maijā Rīgas Juridiskajā augstskolā4 
saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2012.gada 7.februāra 
spriedumu lietā Von Hannover v. Germany (no.2), (40660/08 and 60641/08), 
kurā sprieduma 100.punktā tiesa noteica, ka tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību (Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas 8.pants)5 ir jālīdzsvaro ar tiesībām uz vārda brīvību (Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pants)6, un 
turpmākā izklāstā uzskaitīja kritērijus, pēc kuriem šis līdzsvarojums 
veicams.

6. No trīs spriedumiem lietās, kuras izriet no dzīvojamo telpu īres 
tiesiskajām attiecībām, lietā Nr.SKC-195/2011 aplūkots jautājums par īres 
maksas peļņas daļas noteikšanu un tās attiecībām ar Eiropas Kopienas 2005.
gada 20.oktobra regulu (EK) Nr.1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu 
novērtēšanas principiem”. Spriedumā lietā Nr.SKC-293/2011 Senāts norādījis 
uz stabilu judikatūru darījumu fiktīvās dabas konstatācijā, kura nodibināta 
jau ar Civilās Kasācijas departamenta kopsēdes 1938.gada 14.decembra 
spriedumu lietā Nr.43,7 kurā ir atsauce uz 1933.gada 22.novembra spriedumu 
lietā Nr.37,8 1922.gada 1.jūlija spriedumu lietā Nr.1569 un 1927.gada 
31.janvāra spriedumu lietā Nr.167.10

7. Viena no visapjomīgākajām spriedumu sadaļām ir veltīta strīdiem, kas 
izriet no darba tiesiskajām attiecībām, kaut gan procentuāli šo lietu īpatsvars, 
salīdzinot ar 2010.gadu, sarucis no 23% līdz 12% 2011.gadā.11 Spriedumā 

3 Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža 
zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 154.lpp.
4 Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.5/2012, oktobris, 18.–20.lpp.
5 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/56D2C838-7133-4010-8D00-99BE58570B95/0/LVA_CONV.pdf [skatīts 
11.05.2012.].
6 Turpat.
7 Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem. Sastādījuši senators F.Konradi un Tiesu 
palātas loceklis A.Valters. Tieslietu Ministrijas Vēstneša pielikums, 1939, 42., 43.lpp.
8 Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940), 12.sējums; Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumi. Rīga: Latvi-
jas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1998, 4906.–4907.lpp.
9 Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem par laiku no 1919.g. līdz 1.jūlijam 
1925.g. Sastādījuši senators F.Konradi un Tiesu palātas loceklis A.Valters. Autoru II izdevums, 1929, 33.lpp.
10 Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem. III turpinājums līdz 1928.g. jūlijam. 
Sastādījuši senators F.Konradi un Tiesu palātas loceklis A.Valters. Autoru izdevums, 1928, 33–35.lpp.
11 Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.4/2012, maijs, 26.lpp. vai http://at.gov.lv/files/docs/at_bile-
tens4_web.pdf [skatīts 11.05.2012.].
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lietā Nr.SKC-1/2011 Senāts piemēroja Eiropas Savienības tiesas 2010.gada 
11.novembra spriedumā lietā C-232/0912 sniegto Eiropas Padomes 1992.gada 
19.oktobra Direktīvas 92/85/EEK 10.panta pirmā punkta skaidrojumu strīdā 
par kapitālsabiedrības valdes locekles, kas ir grūtniece, atsaukšanu no amata. 
Divi spriedumi skar darba tiesisko attiecību regulējumu iestādes likvidācijas 
gadījumā (lietas Nr.SKC-473/2011 un Nr.SKC-980/2011), pirmajā no tiem 
izvērtēts pašvaldības izpilddirekcijas juridiskais statuss Darba likuma 
4.panta izpratnē. Lietā Nr.SKC-921/2011 ar atsauci uz Eiropas Savienības 
tiesu praksi atgādināts, ka darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskajās 
attiecībās darbinieks ir vājākā vai neaizsargātā līgumslēdzēja puse, tādēļ 
no sacīkstes principa Darba likumā noteikti izņēmumi, kuri nosaka darba 
devēja pierādīšanas pienākumu.

8. Ilgi gatavoto Pilsonības likuma grozījumu kontekstā varētu būt 
interesanti divi spriedumi pilsonības lietās, jo tie ievietoti krājumā pēc ilgāka 
pārtraukuma – iepriekšējā pilsonības lieta ievietota 2008.gada nolēmumu 
krājumā.13

9. Kopš 2006.gada14 krājumā netika ievietoti spriedumi strīdos par 
intelektuālo īpašumu. Spriedums lietā Nr.SKC-131/2011 sniedz ieskatu 
Moldāvu vīnu, bet lietā Nr.SKC-175/2011 – kafijas preču zīmju aizsardzībā.

10. Viens no lēmumiem, ar kuru Senāts mainījis judikatūru, izvērtē 
pirmpirkuma tiesību juridisko dabu, atteikšanos no pirmpirkuma tiesību 
nostiprināšanas zemesgrāmatā (lieta Nr.SKC-1089/2011) un ievietots sadaļā 
par ierakstiem zemesgrāmatā.

11. Otrs lēmums, ar kuru Senāts mainījis judikatūru (lieta 
Nr.SKC-377/2011), piepulcēts nolēmumiem par procesuālo tiesību normu 
piemērošanu. Lēmums parāda jēdziena “advokāts” dažādo tvērumu senatoru 
un Saeimas ieskatā Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punkta un 
44.panta pirmās daļas 1.punkta kontekstā. 

12. Krājumā ievietots arī viens rīcības sēdes lēmums (lieta 
Nr.SKC-538/2011), kurā sniegts izlīguma juridiskās dabas izvērtējums; 
divi lēmumi risina tiesas izdevumu atlīdzināšanas jautājumus (lietas 
Nr.SKC-36/2011 un Nr.SKC-143/2011); lēmumā lietā Nr.SKC-1174/2011 
dots Civilprocesa likuma 479.panta sestā punkta skaidrojums.

12 Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 11.novembra spriedums (Augstākās tiesas Senāta (Latvijas Republika) lū-
gums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Dita Danosa/LKB Līzings SIA lietā C-232/09: OV C 13, 15.01.2011., 11 lpp.
13 Senāta 2008.gada 20.februāra spriedums lietā Nr.SKC-79. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2008. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009, 670.–675.lpp.
14 Senāta 2006.gada 22.marta spriedums lietā Nr.SKC-200 un 2006.gada 6.septembra spriedums lietā Nr.SKC-458. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2006. Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 2007, attiecīgi 210.–214.lpp. un 523.–526.lpp.

Anotācija
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13. Abi krājumā ievietotie lēmumi, kuri tapuši, izskatot iesniegtos 
protestus, attiecas uz saistību izpildīšanu tiesas ceļā (lietas Nr.SPC-9/2011 un 
Nr.SPC-69/2011).

Atlasītie nolēmumi sniedz nelielu ieskatu Senāta Civillietu departamenta 
2011.gada tiesu praksē un krājuma lasītājiem, iespējams, var palīdzēt savu 
aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu 
aizsardzībā.

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultante
likumdošanas jautājumos 
Mg.iur. Zinaida Indrūna
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Annotation for the Chapter of Rulings 
of the Senate Department of Civil Cases

1. The fourth1 Collection of the rulings of the Supreme Court Senate 
departments comprises 40 rulings of 2011 by the Department of Civil 
Cases, arranged according to the legal provisions by which the respective 
ruling has been substantiated. This arrangement only partly matches 
the classifier of rulings published in Section V of the Bulletin of the 
Supreme Court of the Republic of Latvia, May No.4/20122. The collection 
was prepared with additional consideration of the case law for the first 
half of the year 2012, therefore it contains two judgments that have 
not been published on the Supreme Court web page and editorial and 
stylistic changes have been introduced to the headings and theses of some 
rulings.

2. Out of the three rulings that regard the family legal relations, attention 
should be given to the issue of the prescription period in the cases of 
establishing paternity (case No.SKC-347/2011) that the Senate had never 
considered before. The Senate found that, for the best interests of the child, 
the prescription period may also apply to the right of the biological father to 
establish paternity in the court.

3. This decade sees an increase in the number of disputes regarding 
legal relations of Apartment Owners in relation to the Management and 
Maintenance of residential buildings. The diversity of senator opinions in 
relation to this issue is revealed through the separate opinion of Senator M. 
Zāģere concerning the judgment in case No.SKC-43/2011.

4. That the principle of accessoriness in respect of guarantees is not 
absolute and permits exceptions was found by the Senate in its judgment 
in case No.SKC-86/2011 included in the chapter on the Obligations law. 
With a reference to the purpose of guarantee specified in Article 1692 
of the Civil Law, it was indicated in the judgment that the guarantor 
undertakes the risk of liability towards the creditor for the debtor’s 
obligations even if the latter underwent financial problems – insolvency. 
If the principal debtor – the business company – is wound up (is deleted 
from the Commercial Register when the insolvency proceedings are over), 

1 The first was published in 1997 – Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 1996. 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Riga, 1997; the second – Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2009. Riga, Tiesu namu aģentūra, 2010; the third – Latvijas Repub-
likas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2010. Riga, Tiesu namu aģentūra, 2012.
2 Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Latvia No.4/2012 May, pp. 43–46. http://at.gov.lv/files/docs/at_
biletens4_web.pdf or http://at.gov.lv/lv/info/archive/department1/2011klasifikators/ [viewed on 11.05.2012].
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the guarantee transfers from an accessory obligation into a substantive 
obligation and, with the same, the creditor’s claim towards the guarantor 
changes from a claim auxiliary to the principal claim into a substantive 
claim.

5. The Judgment in case No.SKC-161/2011 regarding interference 
with a person’s private life by publishing photographs without the 
person’s permission demonstrates the effect of the legal regulation of 
the European Union on the understanding of person’s private life in 
Latvia. This is also explicitly referred to in the commentary for the 
third sentence of Article 92 of the Satversme (the Constitution) of the 
Republic of Latvia3 and in the report by Judge of the European Court of 
Human Rights I. Ziemele presented at the international conference The 
Role of the National Supreme Courts in the Protection of Human Rights, 
organised by the Supreme Court on 2 May, 2012, in the Riga Graduate 
School of Law4 in relation to the judgment of 7 February, 2012, by the 
Grand Chamber of the European Court of Human Rights in the case of 
Von Hannover v. Germany (No.2), (40660/08 and 60641/08) where the 
court stated in Article 100 of the judgment that the right to respect for 
private life (Article 8 of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms)5 should be balanced against 
the right to freedom of expression (Article 10 of the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)6 and 
expanded further with the criteria by means of which such balance 
should be achieved.

6. Of three judgments in the cases related to legal relations of lease of 
residential premises, case No.SKC-195/2011 considers the issue of deter-
mi ning the return on the rent and the relation thereof to the European 
Commission Regulation (EC) No.1722/2005 of 20 October, 2005 on 
the principles of estimating dwelling services. In the judgment in case 
No.SKC-293/2011, the Senate has pointed out stable case law for establishing 
the fictitious nature of a transaction that was already set forth by the 
judgment of 14 December, 1938 of the General meeting of the Department 
of Civil Cassation in case No.437, holding a reference to the judgment of 

3 Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Prof. R. Balodis et al. Riga: Latvijas 
Vēstnesis, 2011, p.154.
4 Published in the Supreme Court Bulletin No.5/2012, October.
5 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/56D2C838-7133-4010-8D00-99BE58570B95/0/LVA_CONV.pdf [viewed 
on 11.05.2012].
6 Ibid.
7 Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem. Compiled by Senator F.Konradi and 
Member of the Court Division A.Valters. Annex to the Bulletin of the Ministry of Justice, 1939, p.42, 43.
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22 November, 1933, in case No.378, the judgment of 1 July, 1922, in case 
No.1569 and the judgment of 31 January, 1927, in case No.16710.

7. One of the largest chapters of judgments is devoted to disputes 
following from Labour legal relations; although proportionately the number 
of these cases in comparison with the year 2010 had fallen from 23% to 12% 
in 201111. In the judgment in case No.SKC-1/2011 the Senate applied the 
explanation of Article 10 Clause One of European Council Directive 92/85/
EEC of 19 October, 1992, regarding the dispute of the dismissal of a pregnant 
Board Member of a capital company, presented by the European Court of 
Justice in the judgment of 11 November, 2010, in case No.C-232/0912. Two 
judgments refer to the regulation of labour legal relations in the event of 
liquidation of an institution (cases No.SKC-473/2011 and No.SKC-980/2011), 
where the first case reviewed the legal status of the executive body of a 
local government within the context of Article 4 of the Labour Law. Case 
No.SKC-921/2011 holds a reference to the case law of the European Union for 
the purpose of reminding that, in the mutual legal relations of the employer 
and the employee, the employee is the weakest and less protected party, thus 
the Labour Law stipulates exceptions from the adversarial principle, which 
prescribe the obligation of proof for the employer.

8. Within the context of the lengthy preparation of the amendments to 
the Citizenship Law, two judgments in citizenship cases might be of interest, 
as such cases have been included in the collection after a longer break – the 
last citizenship case was included in the collection of judgments in 200813.

9. The collection has not contained judgments regarding intellectual 
property disputes since the year 200614. The judgment in case No.SKC-131/2011 
provides insight into the case of Moldavian wine trademark protection, 
while the judgment in case No.SKC-175/2011 concerns coffee trademark 
protection.

8 Latvijas Senāta spriedumi (1918–1940), 12.sējums, Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumi. Riga: Latvi-
jas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1998, pp. 4906–4907.
9 Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem par laiku no 1919.g. līdz 1.jūlijam 
1925.g. Compiled by Senator F.Konradi and Member of the Court Division A.Valters. II Author edition, 1929, p.33.
10 Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem. III turpinājums līdz 1928.g. jūlijam. 
Compiled by Senator F.Konradi and Member of the Court Division A.Valters. Author edition, 1928, pp.33–35.
11 Bulletin of the Supreme Court of the Republic of Latvia No. 4/2012 May, page 26 or http://at.gov.lv/files/docs/
at_biletens4_web.pdf [viewed on 11.05.2012].
12  Judgment of 11 November 2010 of the European Court of Justice (a request by the Supreme Court Senate 
(Republic of Latvia) to provide a preliminary ruling) – Dita Danosa/LKB Līzings SIA in case No.C-232/09: OV C 13, 
15.01.2011, p.11.
13  Senāta 2008.gada 20.februāra spriedums lietā Nr.SKC-79. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2008. Riga, Tiesu namu aģentūra, 2009, pp.670–675.
14  Senāta 2006.gada 22.marta spriedums lietā Nr.SKC-200 un 2006.gada 6.septembra spriedums lietā Nr.SKC-458. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2006. Riga, Tiesu 
namu aģentūra, 2007, pp.210–214 and 523–526 respectively.
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10. One of the decisions by which the Senate changed the case law 
reviews the legal nature of the pre-emption right and refusal to register the 
pre-emption right in the Land Register (case No.SKC-1089/2011) is included 
in the chapter regarding the Land Register entries.

11. Another decision by which the Senate changed the case law (case 
No.SKC-377/2011) is added to the rulings regarding the application of 
procedural provisions. The decision presents the difference of the construing 
of the concept of “attorney” in the opinion of Senators and the Saeima (the 
Parliament) in the context of Article 33 Paragraph Three Clause 1 and Article 
44 Paragraph One Clause 1 of the Civil Procedure Law.

12. The collection also contains one decision of the Assignments Sitting 
(case No.SKC-538/2011) that provides assessment of the legal nature of 
reconciliation; two decisions resolve the issues of covering the court costs 
(cases No.SKC-36/2011 and No.SKC-143/2011); the decision in case 
No.SKC-1174/2011 presents the interpretation of Article 479 Clause Six of 
the Civil Procedure Law.

13. Both decisions in the collection that were rendered after reviewing 
protests refer to the Performance of Obligations through the Court (cases 
No.SPC-9/2011 and No.SPC-69/2011).

The selected rulings provide a short insight into the case law of 2011 of 
the Department of Civil Cases of the Senate and might be of assistance to 
the readers of the collection for the protection of their infringed or contested 
civil rights or interests protected by the law.

Legal Consultant
for the Case-law Division of the Supreme Court 

Mg.iur. Zinaida Indrūna
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1. Spriedumi, kas izriet 
 no ģimenes tiesībām
Laulātā tiesības iegūt īpašumā 
domājamo daļu no nekustamā īpašuma, 
kas ir zemnieku saimniecības manta

1. Zemnieku saimniecības īpašnieka mantai ir īpašs statuss, un tā nav 
pakļaujama sadalei tādā veidā, ka kādai citai personai tiktu atzītas īpašuma 
tiesības uz šo mantu (likuma “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un 
zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 3., 10.pants).
2. Zemes gabals, kas laulības laikā piešķirts vienam laulātajam pastāvīgā 
lietošanā tādas zemnieku saimniecības izveidošanai, kurā viņš ir vienīgais 
dibinātājs, ar mērķi izmantot šo zemes gabalu par zemnieku saimniecības 
galveno ražošanas līdzekli, bet vēlāk ticis izpirkts par privatizācijas sertifikātiem 
(tai skaitā arī par otra laulātā privatizācijas sertifikātiem), ir uzskatāms par 
pirmā laulātā “atsevišķi iegūtās mantas” objektu.
Apstāklis, ka šāda zemes gabala izpirkšanai izmantoti arī otra laulātā privatizācijas 
sertifikāti, nerada otra laulātā īpašuma tiesības uz to. Otrs laulātais var pretendēt 
uz to līdzekļu atlīdzināšanu, kurus viņš ieguldījis zemnieku saimniecības 
izveidošanā (likuma “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai 
zvejnieka saimniecību” 10.pants, tiesību doktrīna).

Rīgā 2011.gada 12.janvārī  Lieta Nr.SKC-14/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      S.Lodziņa,
senators      N.Salenieks,
piedaloties prasītājas pārstāvim D.A. un atbildētāja pārstāvei zvērinātai 

advokātei S.Gorbenko,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētāja T.B. pārstāves 

zvērinātas advokātes Sandras Gorbenko kasācijas sūdzību par Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 26.maija spriedumu D.B. prasībā pret 
T.B. par laulāto kopīgās mantas sadali.
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Aprakstošā daļa
[1] D.B. 2007.gada 5.jūlijā cēlusi tiesā prasību pret T.B., kurā, pamatojoties 

uz Civillikuma 89.panta otro daļu, 91.panta otro daļu, 177.pantu un 179.
pantu, lūgusi:

– šķirt pušu 1979.gada 24.martā Ogres rajona civilstāvokļu aktu 
reģistrācijas nodaļā noslēgto laulību;

– piedzīt no T.B. uzturlīdzekļus pušu nepilngadīgā dēla T.B. uzturam 
Ls 75 mēnesī līdz brīdim, kad viņš pats varēs sevi apgādāt;

– atzīt D.B. kā laulātās īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no 
nekustamā īpašuma “[..]”, kas sastāv no zemesgabala 15,7 ha platībā, kadastra 
Nr. [..], un uz tā esošajām ēkām – dzīvojamo māju, šķūni, kūti, attiecīgi grozot 
ierakstus zemesgrāmatas nodalījumā;

– atzīt D.B. kā laulātās īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no 
nekustamā īpašuma “[..], kas sastāv no zemesgabala 5,7 ha platībā, kadastra 
Nr. [..], attiecīgi grozot ierakstus zemesgrāmatas nodalījumā.

Prasībā norādīts, ka abi nekustamie īpašumi iegādāti laulības laikā 
par kopīgiem līdzekļiem. Nekustamie īpašumi izveidoti uz pušu kopīgi 
nodibinātās zemnieku saimniecības “[..]” pamata.

[2] Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 5.novem-
bra spriedumu šķirta pušu laulība, D.B. saglabāts laulības laikā iegūtais 
uzvārds, no T.B. par labu D.B. piedzīti uzturlīdzekļi dēla T.B. uzturam Ls 75 
mēnesī, bet D.B. prasība daļā par īpašuma tiesību atzīšanu uz ½ domājamo 
daļu no nekustamā īpašuma “[..]”, kadastra Nr. [..] un Nr. [..], noraidīta.

[3] Prasītāja D.B. spriedumu pārsūdzējusi daļā par laulāto kopīgās 
mantas sadales noraidīšanu (tā apelācijas sūdzībā) un lūgusi sadalīt vienādās 
daļās visu zemnieku saimniecības “[..]” īpašumus, tajā skaitā kustamo un 
nekustamo mantu, un atzīt viņai īpašuma tiesības uz pusi no zemnieku 
saimniecības “[..]” mantas.

[4] Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta ar 2009.gada 26.maija 
spriedumu prasību daļā par laulāto kopīgās mantas sadali apmierinājusi. 
Tiesa atzinusi nekustamo īpašumu “[..]”, kadastra Nr. [..] un Nr. [..] par 
laulāto D.B. un T.B. laulības laikā iegūtu kopīgu mantu un atzinusi D.B. 
īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no minētajiem īpašumiem, attiecīgi 
grozot zemesgrāmatu ierakstus. Tiesa nospriedusi arī piedzīt no T.B. par labu 
D.B. tiesāšanās izdevumus Ls 236,63, bet par labu valstij ar lietas izskatīšanu 
saistītos izdevumus Ls 1,38.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar šādiem argumentiem:
[4.1] Ar pirmās instances tiesas spriedumu konstatēts un tas nav apstrīdēts, 

ka ēkas, kas atrodas uz zemes gabala 15,7 ha platībā, kadastra Nr. [..], uzceltas 
laulības laikā par abu laulāto līdzekļiem un ar abu laulāto līdzdalību. Līdz ar 
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to atbilstoši Civillikuma 89.panta otrās daļas noteikumiem ir pieņemams, ka 
dzīvojamā māja ar palīgēkām pieder abiem laulātajiem līdzīgās daļās.

[4.2] No lietas materiāliem redzams, ka puses 1992.gadā kopīgi ir 
izveidojušas zemnieku saimniecību “[..]”. Atbildētāja iebildumi, ka prasītāja 
nekad nav bijusi zemnieku saimniecības īpašniece, ir pretrunā zemnieku 
saimniecības “[..]” reģistrācijas apliecībā norādītajam. Turklāt arī no 
Uzņēmumu reģistra izziņas redzams, ka kopš 1992.gada 12.augusta D.B. ir 
amatpersona ar tiesībām pārstāvēt zemnieku saimniecību atsevišķi.

[4.3] Strīdus zemes gabali atbildētājam piešķirti īpašumā par samaksu 
kā “[..]” māju zeme laulības laikā, līdz ar to zeme piešķirta zem laulāto 
kopīpašumā esošām ēkām un ir bijusi saistīta ar zemnieku saimniecību “[..]”, 
kuras izveidošanā ir piedalījusies arī prasītāja.

[4.4] Nav pamata neticēt prasītājas paskaidrojumiem, ka viņa ir rūpējusies 
par ģimeni, audzinājusi bērnus, uzturējusi mājas pavardu, piedalījusies 
zemnieku saimniecības “[..]” attīstībā, zemesgabalu apsaimniekošanā, 
nodrošinot atbildētājam iespēju brīvi darboties celtniecībā un meža 
apsaimniekošanā, ko apliecina pirmās instances tiesas sēdē nopratināto 
liecinieku liecības un lietas materiāli.

[4.5] Konkrētajā gadījumā nav nozīmes apstāklim, ka zemes privatizācijai 
nav tikuši izlietoti prasītājas privatizācijas sertifikāti, jo iepriekš minētie 
apstākļi un arī fakts, ka zemes iegūšanai īpašumā puses izlietojušas tajā laikā 
vēl nepilngadīgo bērnu privatizācijas sertifikātus, liecina par to, ka zeme ir 
iegādāta ģimenes kopīgām vajadzībām, abu laulāto kopīgās dzīvojamās mājas 
uzturēšanai un kopīgi izveidotās zemnieku saimniecības vajadzībām. Turklāt 
likuma “Par privatizācijas sertifikātiem” 18.panta sešpadsmitās daļas noteikumi 
neizslēdz privatizācijas konta īpašnieka tiesības savus privatizācijas sertifikātus 
ieguldīt laulāto kopīgajā mantā, nolūkā iegādāties zemi ģimenes vajadzībām.

[4.6] Atzīstot, ka strīdus īpašumi pieder abiem laulātajiem līdzīgās daļās, 
ņemams vērā arī tas, ka neviena cita persona nav cēlusi prasību par savas 
daļas izprasīšanu atbilstoši ieguldījumam.

[4.7] Pirmās instances tiesa nav objektīvi izvērtējusi, vai T.B. neilgi pēc 
kopdzīves pārtraukšanas prasītājai iedotie Ls 5 000, kas nesasniedz pat pusi 
no pašreizējās ēku kadastrālās vērtības un kas pēc prasītājas teiktā daļēji ir 
bijusi uzturnauda, kompensē prasītājas daļu laulāto kopīgajā mantā.

[5] Kasācijas sūdzībā atbildētāja pārstāve lūgusi spriedumu atcelt un lietu 
nodot jaunai izskatīšanai, norādot uz šādiem argumentiem:

[5.1] Tiesa nav ņēmusi vērā Civillikuma 91.panta 3.punktā un 
Civillikuma 89.panta trešajā daļā noteikto, jo no lietas materiāliem izriet, ka 
strīdus nekustamie īpašumi ir privatizēti par T.B. atsevišķo mantu – viņam 
piešķirtajiem privatizācijas sertifikātiem.
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[5.2] Privatizācijas sertifikāti atzīstami par katra iedzīvotāja īpašumu, 
kuram nav nekāda sakara ar laulāto kopīgās mantas statusu. Trešo personu 
sertifikāti, kas papildus izmantoti privatizācijā, nekādi nevar ietekmēt pārējo 
sertifikātu statusu. Turklāt pušu bērnu sertifikāti izmantoti tikai viena zemes 
gabala (kadastra Nr.[..]) privatizācijai.

[5.3] Tiesa nepamatoti piemērojusi likuma “Par privatizācijas 
sertifikātiem” 18.pantu, jo atbildētājs nekad nav atzinis, ka būtu ieguldījis 
savus personīgos sertifikātus laulāto kopīgajā mantā.

[5.4] Tiesa nepamatoti uzskatījusi, ka prasītāja bijusi zemnieku 
saimniecības īpašniece. Likuma “Par uzņēmējdarbību” 3.pants noteic, ka 
uzņēmējs var būt ģimene saskaņā ar ģimenes locekļu starpā noslēgtu līgumu. 
Pušu starpā nekad nav bijis noslēgts šāds līgums. Tāpat arī likuma “Par 
individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 
7.pants noteic, ka gadījumā, ja individuālo uzņēmumu dibina uz ģimenes 
kopīpašuma bāzes, pilngadīgie ģimenes locekļi savā starpā noslēdz 
dibināšanas līgumu, kurā ir jābūt norādītiem visiem dibinātājiem.

Zemnieku saimniecības reģistrācijas apliecībā prasītāja kā īpašniece 
norādīta nezināmu iemeslu dēļ, kāda valsts darbinieka nepareizi izpildītas 
darbības dēļ. Uzņēmumu reģistra izziņā viennozīmīgi norādīts, ka 
zemnieku saimniecības vienīgais īpašnieks ir bijis T.B. Tiesa, atzīstot D.B. 
par zemnieku saimniecības īpašnieci, jo viņa Uzņēmumu reģistra izziņā 
norādīta kā amatpersona ar paraksta tiesībām, pretēji Civilprocesa likuma 
193.pantam nav norādījusi nevienu likuma normu, kas šādu secinājumu 
pamatotu.

[5.5] Nav pamatots tiesas secinājums, ka nekustamie īpašumi pieder 
abiem laulātajiem līdzīgās daļās, jo neviena cita persona nav cēlusi prasību 
par savu daļu izprasīšanu atbilstoši ieguldījumam. Likums neparedz 
kādam no vecākiem atzīt īpašuma tiesības uz mantu, kas iegūta par bērnu 
privatizācijas sertifikātiem. Šāds secinājums ir pretrunā arī likuma “Par 
privatizācijas sertifikātiem” 18.pantam, saskaņā ar kuru persona, sasniedzot 
pilngadību, var prasīt, lai tiktu atzītas tās tiesības uz atbilstošu privatizētā 
īpašuma domājamo daļu izmantoto privatizācijas sertifikātu apjomā vai 
arī lai tiktu izmaksāta kompensācija naudā. Šāds tiesas spriedums ierobežo 
bērnu iespējas izmantot viņiem ar likumu piešķirtās tiesības.

[5.6] Tiesa ir pārkāpusi Civillikuma 89.pantā noteikto, ka katrs laulātais 
patur to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā. Tiesas sēdē tika konstatēts, ka 
atbildētājs ir samaksājis prasītājai kompensāciju par ēkām, kas atrodas uz 
strīdus zemes gabala.

[5.7] Apmierinot prasību, tiesa vadījusies no tā, ka zemnieku saimniecība 
“[..]” ir laulāto kopīgā manta, taču šāds prasījums izvirzīts tikai apelācijas 
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sūdzībā, kas ir pretēji Civilprocesa likuma 418.panta nosacījumiem, kas 
paredz, ka apelācijas sūdzībā nedrīkst ietvert jaunus prasījumus.

[6] Senāta sēdē atbildētāja pārstāve kasācijas sūdzību uzturēja un lūdza 
spriedumu atcelt.

Prasītājas pārstāvis kasācijas sūdzību neatzina, lūdza atstāt negrozītu 
apelācijas instances tiesas spriedumu.

Motīvu daļa
Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to pārsūdzējusi, 

un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, kā to nosaka 
Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka apelācijas 
instances tiesas spriedums ir atceļams.

[7] Laulāto kopīgas mantas rašanās priekšnoteikumi noteikti Civillikuma 
89.panta otrajā daļā, saskaņā ar kuru viss, ko laulības laikā laulātie iegūst 
kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā 
darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta. Lai mantu atzītu par laulāto 
kopīgu mantu, tiesai jākonstatē iepriekšminētajā tiesību normā noteiktie 
priekšnoteikumi – mantai jābūt iegādātai laulības laikā, iegūstot to abiem 
laulātajiem kopīgi, iegūstot vienam no laulātajiem, bet ar abu līdzekļiem vai 
ar otra laulātā darbības palīdzību.

Ņemot vērā apstākli, ka konkrētajā lietā ēkas ir uzbūvētas un strīdus 
zemes gabali iegūti (izpirkti) laulības laikā, tiesai strīda izšķiršanai bija 
nepieciešams noskaidrot šā nekustamā īpašuma tiesisko statusu, lai tādējādi 
pārliecinātos, vai tas ir iekļaujams laulāto kopīgās mantas sastāvā un vai uz to 
ir attiecināmas Civillikuma normas par laulāto kopīgās mantas sadali.

[8] Senāts atzīst, ka pamatjautājums, lai pārliecinātos par apelācijas 
instances tiesas sprieduma likumību un pamatotību, ir par prasītājas tiesībām 
iegūt īpašumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas ir zemnieku 
saimniecības manta.

Savā prasības pieteikumā ēkas un abus zemesgabalus prasītāja iekļāvusi 
laulāto kopīgajā mantā uz tā pamata, ka šie īpašumi vienkārši pieder otram 
laulātajam.

Senāts atzīst, ka, pierādot sava darba un līdzekļu ieguldījumu šo īpašumu 
iegādē, tas atbilstoši Civillikuma 89.panta otrajai daļai, ja tai ir tikai un vienīgi 
laulāto kopīgās mantas statuss, varētu radīt prasītājai tiesisku pamatu iegūt 
savā īpašumā atbilstošu domājamo daļu.

Taču jau iesniegtajā apelācijas sūdzībā prasītāja ir lūgusi tiesu sadalīt 
nevis laulāto kopīgo mantu, bet zemnieku saimniecības “[..]” īpašumu.

[9] Izskatot lietu, apelācijas instances tiesa ir konstatējusi, ka puses kopīgi 
izveidojušas zemnieku saimniecību “[..]” 15 ha kopplatībā un ka zemesgabali 
bijuši saistīti ar zemnieku saimniecību “[..]”, taču savos turpmākajos 



C-20

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

vērtējumos atzinusi, ka tā ir laulāto kopīga manta un pieder abiem laulātajiem 
līdzīgās daļās atbilstoši Civillikuma 89.panta otrajai daļai.

Senāts atzīst, ka tiesas secinājumi, kam ir būtiska nozīme strīda pareizā 
izšķiršanā, ir pretrunīgi un strīdā esošās mantas statusa kļūdaina noteikšana 
varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas, kas ir pamats tiesas sprieduma 
atcelšanai.

[10] No Uzņēmumu reģistra 2007.gada 19.oktobra izziņas izriet, ka Ogres 
rajona [..] pagastā “[..]” ir reģistrēta kā zemnieku saimniecība “[..]”. Kā vienīgais 
īpašnieks norādīts T.B. Viņš ir bijis vienīgais dalībnieks arī uz tās reģistrācijas 
brīdi – 1992.gada 12.augustu (lietas 64.lpp.). Atbilstoši likuma “Par individuālo 
(ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” I nodaļā 
ietvertajam likumā lietoto terminu skaidrojumam zemnieku saimniecība ir 
individuālais uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju, izmantojot 
speciāli šim mērķim galveno ražošanas līdzekli – zemi.

Savukārt šā likuma 10.pants nosaka, ka individuālā (ģimenes) uzņēmuma, 
zemnieka un zvejnieka saimniecības mantu veido individuālā uzņēmuma, 
zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka manta vai attiecīgi ģimenes 
kopīpašums, turklāt atbilstoši šā likuma 3.pantam zemnieka saimniecības 
īpašnieks atbild par sava uzņēmuma saistībām ar visu savu mantu.

[11] Senāts atzīst, ka no minētajām likuma “Par individuālo (ģimenes) 
uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” normām izriet tas, ka 
zemnieku saimniecības īpašnieka mantai ir noteikts īpašs statuss un tā nav 
pakļaujama sadalei tādā veidā, ka kādai citai personai tiktu atzītas īpašuma 
tiesības uz šo mantu. Minētais likums paredz tikai zemnieku saimniecības 
reorganizāciju un likvidāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem.

[12] Līdzīgas atziņas ir izteiktas Senāta 2008.gada 23.janvāra spriedumā 
(lieta SKC-50, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2008. Rīga: TNA, 2009, 656.lpp.), kas 
kā judikatūra atbilstoši Civilprocesa likuma 5.panta sestajai daļai tiesai bija 
jāņem vērā, izšķirot konkrēto strīdu.

[13] Tiesību doktrīnā atzīts, ka zemes gabals, kas laulības laikā piešķirts 
vienam laulātajam pastāvīgā lietošanā tādas zemnieku saimniecības 
izveidošanai, kurā viņš ir vienīgais dibinātājs, ar mērķi izmantot šo zemes 
gabalu par zemnieku saimniecības galveno ražošanas līdzekli, bet vēlāk 
ticis izpirkts par privatizācijas sertifikātiem (tai skaitā arī par otra laulātā 
privatizācijas sertifikātiem), ir uzskatāms par pirmā laulātā “atsevišķi iegūtās 
mantas” objektu. Tas apstāklis, ka šāda zemes gabala izpirkšanai izmantoti 
arī otra laulātā privatizācijas sertifikāti, nerada otra laulātā īpašuma tiesības 
uz to. Tajā pašā laikā otrs laulātais var pretendēt uz to līdzekļu atlīdzināšanu, 
kurus viņš ieguldījis zemnieku saimniecības izveidošanā (sk. Kalniņš E. 
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Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2010, 69.lpp.).

[14] Senāts uzskata, ka tiesas akcentētajam apstāklim, ka D.B. kopš 1992.
gada 12.augusta ir zemnieku saimniecības amatpersona ar viņai piešķirtajām 
tiesībām pārstāvēt zemnieku saimniecību atsevišķi, nav tiesiskas nozīmes, jo 
ieņemamais amats vien nerada prasītājai zemnieku saimniecības īpašnieka 
tiesības.

Izskatot lietu atkārtoti, tiesai jānoskaidro pretruna starp reģistrācijas 
dokumentā – Uzņēmumu reģistra 2007.gada 19.oktobra izziņā norādīto par 
T.B. kā vienīgo īpašnieku un vienīgo dibinātāju un 1992.gada 12.augustā 
izsniegtās reģistrācijas apliecības 1.punktā “Īpašnieka (saimnieka) un 
līdzīpašnieka (-u) vārds, tēva vārds, uzvārds” izdarītajiem ierakstiem: T.F.d.B. 
un D.V.m.B. (lietas 11.lp.).

[15] Senāts par pamatotu atzīst kasācijas sūdzības argumentu, kurā 
norādīts uz likuma “Par privatizācijas sertifikātiem” 18.panta nepamatotu 
piemērošanu. Tiesa, atsaucoties uz minētā panta sešpadsmito daļu, secinājusi, 
ka šīs normas noteikumi neizslēdz privatizācijas konta īpašnieka tiesības 
savus privatizācijas sertifikātus ieguldīt laulāto kopīgajā mantā nolūkā 
iegādāties zemi ģimenes vajadzībām. Lai gan patiesībā šī norma nosaka tikai 
to, ka īpašuma tiesības uz privatizācijas sertifikātiem pieder personai, kuras 
kontā tie atrodas, tiesa nav paskaidrojusi, kā šī norma un tās interpretācija 
ir attiecināma uz konkrēto strīdu, – lietā nav pierādījumu, ka T.B. savus 
sertifikātus būtu ieguldījis tieši tiesas minētajam nolūkam.

[16] Iesniedzot kasācijas sūdzību, T.B. Augstākās tiesas depozīta kontā 
iemaksājis drošības naudu Ls 50, kas atbilstoši Civilprocesa likuma 458.panta 
otrajai daļai, atceļot spriedumu, ir atmaksājama.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 472., 474.panta 2.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 26.maija spriedumu 

atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai. 
Atmaksāt T.B. iemaksāto drošības naudu Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Kritēriji laulāto kopīgas mantas statusa noteikšanai

1. Nosakot mantai laulāto kopīgas mantas statusu, atbilstoši Civillikuma 
89.panta otrajai daļai svarīgi ir noskaidrot, vai strīdā esošais īpašums ir 
iegūts laulības laikā, t.i,. laikā, kad puses ir bijušas patiesās laulāto attiecībās 
un viņiem ir bijusi kopīga saimniecība, un vai manta iegūta par abu laulāto 
līdzekļiem vai vismaz ar otra laulātā darbības palīdzību (Civillikuma 89.panta 
otrā daļa).
2. Ja strīdus īpašums iegādāts un reģistrēts uz viena laulātā vārda laikā, 
kad pušu laulība faktiski jau bija izirusi un laulātajiem nebija kopīgas 
saimniecības, laulātais, uz kura vārda īpašums nav reģistrēts, nevar pretendēt 
uz šo īpašumu, – viņam, pierādot savu līdzekļu ieguldījumu īpašuma iegādē, 
ir tiesības atprasīt ieguldīto līdzekļu atmaksāšanu (Civillikuma 89.panta otrā 
daļa).
3. Ja īpašums iegādāts laikā, kad pušu laulība nebija izirusi un pusēm bija 
saimniecība (pusēm bijušas patiesas laulāto attiecības), laulātajam, uz kura 
vārda īpašums nav reģistrēts, pretendējot uz īpašumu/tā daļu, jāpierāda vai 
nu savu līdzekļu ieguldījums īpašuma iegādē (kredīta maksājumu veikšanā 
u.c.), vai veikto darbību raksturs un apjoms, ar kuru palīdzību būtu sekmēta 
strīdus nekustamā īpašuma iegāde. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta 
pieder abiem līdzīgās daļās (Civillikuma 89.panta otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 26.janvārī  Lieta Nr.SKC-47/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      A.Briede,
senatore      E.Vernuša,
piedaloties prasītājas B.T. pārstāvei zvērinātai advokātei J.Barerei un 

atbildētājam A.T.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar prasītājas B.T. kasācijas 

sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 29.aprīļa 
spriedumu B.T. prasībā pret A.T. ar trešo personu VAS “Latvijas Hipotēku 
un zemes banka” par laulības šķiršanu, mantas atzīšanu par laulātā atsevišķu 
mantu un A.T. pretprasībā par mantas atzīšanu par laulāto kopīgu mantu, 
īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu un daļēju ierakstu dzēšanu 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.
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Aprakstošā daļa
[1] B.T. 2006.gada 19.oktobrī cēlusi tiesā prasību pret A.T. par 1985.gada 

2.februārī Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
nodaļā noslēgtās laulības šķiršanu, vēlāk to papildinot ar prasījumu par 
dzīvokļa Rīgā, [..] ielā 10/8-36, kadastra Nr.[..], atzīšanu par viņas atsevišķu 
mantu, pamatojoties uz Civillikuma 91.pantu.

Prasībā norādīts, ka laulāto attiecības starp pusēm nepastāv kopš 2001.
gada decembra, bet kopējā saimniecība – vairāk kā 3 gadus, t.i., kopš 2003.
gada rudens, kad puses kopā ar bērniem sākušas dzīvot pie atbildētāja 
māsīcas R.T.

Dzīvoklis Rīgā, [..] ielā 10/8-36 iegādāts par prasītājas atsevišķiem 
līdzekļiem 2003.gada 7.oktobrī, laikā, kad pušu starpā vairs nepastāvēja 
laulāto attiecības un netika vesta kopīga saimniecība.

Kredīts dzīvokļa iegādei atbilstoši noslēgtajam līgumam ņemts solidāri, jo 
citādāk kā laulātam pārim banka to nepiešķirtu, taču naudu kredīta dzēšanai 
un pirmajai iemaksai dzīvokļa iegādei no atbildētāja nav ņēmusi.

Pirmā iemaksa par dzīvokli veikta par naudas līdzekļiem, ko prasītāja 
aizņēmusies no atbildētāja māsīcas R.T. 2003.gada 30.augustā, parakstot 
parādzīmi, kredītu atmaksā pati no saviem līdzekļiem.

[2] A.T. 2007.gada 13.februārī iesniedzis tiesā pretprasību par laulāto 
kopīgas mantas sadali, lūdzot atzīt par laulāto kopīgu mantu dzīvokli Rīgā, [..] 
ielā 10/8-36, ar kadastra Nr.[..], atzīt viņam īpašuma tiesības uz ½ domājamo 
daļu no minētā dzīvokļa, daļēji anulēt ierakstu kadastru reģistrā Nr.[..], 
saglabājot B.T. tiesības uz ½ domājamo daļu no dzīvokļa.

Pretprasībā A.T. norādījis, ka neiebilst laulības šķiršanai, bet pastāv strīds 
par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgā, [..] ielā 10/8-36 – sadali.

[2.1] Minētais nekustamais īpašums nopirkts 2003.gada 7.oktobrī, t.i., 
laulības laikā, par laulāto kopīgo naudu, pirmo iemaksu veicot skaidrā naudā, 
bet par pārējo solidāri ņemts kredīts.

Prasītāja savas mazās algas dēļ kredītu nebūtu dabūjusi, tāpēc tas ticis 
piešķirts tikai tad, kad viņš iesniedzis izziņu par darba algu, pēc kā noformēts 
aizdevuma līgums uz abiem un piešķirts kredīts ar solidāru atbildību.

2004.gadā atbildētājs ņēmis bankā kredītu dzīvokļa remontam, sedzis 
izdevumus pārtikai. Tāpat arī devis naudu sievas mantotā īpašuma Siguldā 
apsaimniekošanai. 2006.gadā ņēmis vēl papildu kredītu, lai varētu pabeigt 
remontu dzīvoklī un ģimene varētu dzīvot kopā.

[2.2] Tā kā nekādi līgumi nedz par mantas šķirtību, nedz kopību nav 
tikuši slēgti un zemesgrāmatā nav atzīmes par to, ka dzīvoklis ir sievas 
atsevišķs īpašums, uzskata, ka dzīvoklis ir jāpārdod, naudu sadalot uz pusēm, 
vai arī ir gatavs izmaksāt pusi no dzīvokļa vērtības prasītājai.
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[3] Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 24.oktobra 
spriedumu B.T. prasība apmierināta, A.T. pretprasība noraidīta.

Tiesa nospriedusi šķirt B.T. un A.T. 1985.gada 2.februārī noslēgto laulību 
un atzinusi nekustamo īpašumu – dzīvokli Rīgā, [..] ielā 10/8-36, kas laulības 
laikā reģistrēts uz B.T. vārda, par B.T. atsevišķo mantu.

[4] Izskatot lietu sakarā ar A.T. apelācijas sūdzību, kurā lūgts noraidīt 
prasību par strīdus dzīvokļa atzīšanu par laulātā atsevišķu mantu, noteikt, 
ka laulība izirusi 2005.gada vasarā, un apmierināt pretprasību, Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palāta ar 2009.gada 29.aprīļa spriedumu noraidījusi 
B.T. prasību pret A.T. daļā par dzīvokļa Rīgā, [..] ielā 10/8-36, atzīšanu par 
B.T. atsevišķu mantu un apmierinājusi A.T. pretprasību, atzīstot, ka dzīvoklis 
Rīgā, [..] ielā 10/8-36, ar kadastra Nr.[..], ir A.T. un B.T. laulības laikā iegūta 
kopīga manta līdzīgās daļās.

Tiesa atzinusi A.T. īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no minētā 
dzīvokļa, nospriedusi dzēst līdzšinējo ierakstu Valsts zemes dienesta 
Nekustamā īpašuma valsts kadastrā par dzīvokļa Rīgā, [..] ielā 10/8-36, 
kadastra Nr.[..], īpašnieku B.T. un reģistrēt kadastrā dzīvokļa Rīgā, [..] ielā 
10/8-36, kopīpašniekus A.T. un B.T., norādot ar šo spriedumu katram no 
viņiem noteikto domājamo daļu apmēru.

Tiesa no B.T. par labu A.T. piedzinusi tiesas izdevumus Ls 479,72, bet par 
labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 2,89.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar šādiem argumentiem:
[4.1] B.T. un A.T. 2003.gada 26.septembrī noslēguši aizdevuma līgumu 

Nr.88097/01 ar VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz 
kuru minētā kredītiestāde ir aizdevusi aizņēmējiem B.T. un A.T. 35 500 ASV 
dolāru. Par nodrošinājumu aizdevuma saņemšanai kalpojis strīdus 
nekustamais īpašums.

Kā speciāls nosacījums aizdevuma līgumā Nr.88097/01 aizņēmējiem 
noteikts izmantot aizdevumu dzīvokļa iegādei un remontam.

Tādējādi tieši šā aizdevuma rezultātā prasītāja ir varējusi 2003.gada 
7.oktobrī noslēgt līgumu par dzīvokļa Nr.36, Rīgā, [..] ielā 10/8 pirkumu.

[4.2] Prasītāja neapstrīd to, ka bez atbildētāja piekrišanas uzņemties 
solidāras saistības un piedalīšanās darījumā kā līgumslēdzējpusei kredītiestāde 
dzīvokļa pirkumam nepieciešamo aizdevuma summu viņai neaizdotu. Tādējādi 
atbildētāja līdzdalību 2003.gada 26.septembra aizdevuma līguma noslēgšanā 
un solidāras saistības uzņemšanos aizdevēja priekšā ir pamats uzskatīt par 
tādu darbību, ar kuras palīdzību ir ticis iegūts nekustams īpašums.

[4.3] Prasītājas apgalvojums par USD 15 000, ko viņa saskaņā ar 
parādzīmi 2003.gada 30.augustā aizņēmusies no R.T., izlietojumu strīdus 
nekustamā īpašuma iegādē un tā remontā nav pierādīts.
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[4.4] Ņemot vērā prasības pieteikumā norādītos apstākļus, ka no 2001.
gada rudens prasītāja nav vedusi ar atbildētāju kopēju saimniecību, par ticamu 
nav atzīstams prasītājas apgalvojums, ka ar ienākumiem Ls 300 mēnesī un 
uzturot ģimenē trīs nepilngadīgus bērnus, prasītāja bez laulātā piedalīšanās 
ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumu segšanā, ir spējusi no saviem 
ienākumiem līdz 2003.gada 7.oktobrim samaksāt strīdus nekustamā īpašuma 
pārdevējam USD 3700.

[4.5] Nekonstatējot, ka laulības laikā ar atbildētāju nekustamā īpašuma 
pārdevējam samaksātā pirmā iemaksa USD 3700 ir prasītājas atsevišķā 
manta, kā arī pastāvot šaubām par katra laulātā mantas konkrēta apmēra 
ieguldījumu šīs pirmās iemaksas veikšanā, pieņemams, ka strīdus dzīvoklis 
Rīgā, [..] ielā 10/8-36 atbilstoši Civillikuma 89.panta otrajai daļai ir prasītājas 
un atbildētāja laulības laikā iegūta kopīga manta līdzīgās daļās.

[4.6] Par 2003.gada 26.septembrī noslēgtā aizdevuma līguma Nr.88097/01 
izpildi prasītāja un atbildētājs atbild solidāri un attiecībā uz solidāru saistību 
sekām Civillikuma 1686.pants paredz, ka kopparādnieks, kas apmierinājis 
kreditoru, var prasīt no pārējiem atbilstošu atlīdzību, ja tam nav sevišķu 
šķēršļu. Konkrētajā gadījumā strīdus nekustamā īpašuma pārdevējam 
samaksātās lielākās pirkuma maksas daļu veido prasītājas un atbildētāja no 
kredītiestādes aizņemtie līdzekļi, nevis kāda no viņiem personīgie līdzekļi.

[4.7] Pirmās instances tiesas spriedums daļā par laulības šķiršanu 
apelācijas kārtībā nav pārsūdzēts, un tas stājies likumīgā spēkā.

[5] Kasācijas sūdzībā B.T. lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu 
un nodot lietu jaunai izskatīšanai, norādot:

[5.1] tiesa nepareizi piemērojusi un iztulkojusi Civillikuma 89. un 
91.pantu;

[5.2] tiesa pārkāpusi savas kompetences robežas, jo vērtējusi prasītājas 
paskaidrojumus par laiku, kad pārtraukta laulāto kopdzīve un kopīgas 
saimniecības vešana.

Atbildētājs apelācijas kārtībā nav apstrīdējis laulības šķiršanu un pirmās 
instances tiesas konstatētos pušu kopdzīves pārtraukšanas apstākļus, līdz ar to 
par pierādītu ir atzīstams fakts, ka prasītāja strīdus īpašumu iegādājusies laikā, 
kad pušu starpā vairs nepastāvēja laulāto attiecības un kopīga saimniecība, 
tādējādi Civillikuma 89.pants piemērots nepamatoti;

[5.3] lieciniece R.T. (kuras liecības pieņemtas visā apjomā un nav vērtētas 
kritiski (tā sūdzībā)) apstiprinājusi parādzīmes esamību un to, ka prasītāja vēl 
joprojām viņai ir parādā aizdoto naudas summu. Savukārt pierādījums tam, 
ka šī aizņemtā nauda ir izlietota kā pirmā iemaksa strīdus dzīvokļa iegādei, 
kas samaksāta uzreiz pēc naudas summas aizņemšanās, ir pirkuma līguma 
saturs, kurā norādīts, ka pirmā iemaksa par dzīvokli ir USD 3700;
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[5.4] prasītāja atbilstoši Civillikuma 91.pantam ar iesniegtajiem 
dokumentiem ir pierādījusi, ka strīdus dzīvokļa iegādē un remontā izmantoti 
un izlietoti tikai viņas personīgie naudas līdzekļi, kas saņemti no liecinieces 
un bankas, savukārt atbildētājs nav iesniedzis nekādus pierādījumus tam, ka 
viņš piedalījies strīdus dzīvokļa remonta darbos, dzīvokļa iegādē vai veiktu 
aizdevuma atmaksu;

[5.5] nepamatots ir tiesas secinājums, ka prasītājai bez atbildētāja 
palīdzības nebūtu iespējams uzturēt ģimeni un kārtot saistības pret banku. 
Prasītājas maksātspēju apliecina viņai izsniegtie aizdevumi, kurus banka 
nebūtu izsniegusi, ja pastāvētu šaubas par viņas maksātspēju;

[5.6] prasībā un arī tiesas sēdēs prasītāja paskaidrojusi, ka atbildētāja 
piedalīšanās aizdevuma līguma noformēšanā bijusi formāla, līdz ar to 
tiesa nepamatoti secinājusi, ka bez atbildētāja piekrišanas uzņemties 
solidāras saistības un piedalīšanās darījumā (..) dzīvokļa pirkumam 
nepieciešamo summu banka prasītājai neaizdotu. Atbildētājs piekritis 
parakstīt aizdevuma līgumu tikai ar nosacījumu, ka viņš neveiks nekādus 
maksājumus.

Tādējādi ir pierādīts, ka nekāds ieguldījums no atbildētāja puses 
dzīvokļa iegādē nav bijis un atbilstoši Civillikuma 1438.pantam formāla 
piedalīšanās dokumentu noformēšanā nedod atbildētājam tiesības atsaukties 
uz Civillikuma 89.pantu;

[5.7] tiesa ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 190.panta otrās daļas 
prasības, jo spriedums balstīts uz pieņēmumiem, kas nav apstiprināti ar 
pierādījumiem lietā, līdz ar to spriedums taisīts, pārkāpjot Civilprocesa 
likuma 193.panta piekto daļu; Civilprocesa likuma 92.panta noteikumus 
(pierādījumi ir ziņas, uz kuru pamata tiesa nosaka lietā nozīmīgu faktu 
esamību vai neesamību, kuriem ir nozīme lietas izspriešanā), kas novedis 
pie nepareizas Civilprocesa likuma 93.panta piemērošanas un iztulkošanas 
daļā par liecinieces liecībām un to saistību ar lietā pierādāmiem apstākļiem; 
Civilprocesa likuma 97.panta pirmās un otrās daļas noteikumus, jo 
spriedumā bija jānorāda, kādēļ tiesa vienam pierādījumam dod priekšroku 
salīdzinājumā ar citu pierādījumu un kāpēc vienus faktus atzīst par 
pierādītiem, bet citus par nepierādītiem.

[6] Senāta sēdē prasītājas pārstāve kasācijas sūdzību uzturēja, lūdza atcelt 
apelācijas instances tiesas spriedumu.

Atbildētājs lūdza spriedumu atstāt negrozītu.
VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārstāvis uz sēdi nebija ieradies. 

Ņemot vērā, ka par lietas izskatīšanu trešajai personai lietā ir paziņots, Senāts, 
pamatojoties uz Civilprocesa likuma 468.pantu, nolēma izskatīt lietu bez 
trešās personas pārstāvja piedalīšanās.
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Motīvu daļa
[7] Lietā ir strīds par to, vai dzīvoklis Nr.36 Rīgā, [..] ielā 10/8 ir laulāto 

kopīgā manta un vai tam, kā to lūgusi prasītāja, ir nosakāms prasītājas 
atsevišķas mantas statuss.

[8] Šā jautājuma izšķiršanai tiesa pamatoti atsaukusies uz Civillikuma 
89.panta otro daļu. Minētā likuma norma nosaka, ka viss, ko laulības laikā 
laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai 
otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā 
jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.

No citētās likuma normas, kā secina Senāts, izriet nepieciešamība, 
pirmkārt, noskaidrot jautājumu par to, vai strīdā esošais īpašums ir iegūts 
laulības laikā, t.i., laikā, kad puses ir bijušas patiesās laulāto attiecībās un 
viņiem ir bijusi kopīga saimniecība, otrkārt, noskaidrot, vai manta iegūta par 
abu laulāto līdzekļiem vai vismaz ar otra laulātā darbības palīdzību.

[9] Pirmās instances tiesa konstatējusi, ka puses kā laulātie nedzīvo 
kopā no 2003.gada un, vadoties no šā konstatējuma un pierādījumiem, 
kas apliecina, ka maksājumus par dzīvokli ir veikusi tikai prasītāja, strīdus 
dzīvokli atzinusi par viņas atsevišķu mantu.

Atbildētājs tiesas spriedumu ir pārsūdzējis daļā, ar kuru noraidīta viņa 
pretprasība atzīt dzīvokli par laulāto kopīgo mantu, kā arī daļā par tiesas 
konstatējumu, ka laulāto kopējās saimniecības vešana pārtraukta 2003.gadā.

Tādējādi kā lietas apstākļiem neatbilstošs atzīstams apelācijas tiesas 
secinājums sprieduma motīvu daļas sākumā, ka “nav strīda par to, ka līgums 
par dzīvokļa Nr.36 Rīgā, [..] ielā 10/8 pirkumu ir ticis noslēgts pušu laulības 
laikā (..)”.

[10] Kļūdoties robežu noteikšanā, kādā apjomā patiesībā apelācijas 
instances tiesai lieta bija jāizskata un līdz ar to pieļaujot Civilprocesa likuma 
426.panta pirmās daļas pārkāpumu, neizšķirts palicis pēc būtības pats 
galvenais apstāklis, tieši no kura ir atkarīgs tas, vai manta atzīstama par 
laulāto kopīgo mantu vai tai ir laulātā atsevišķas mantas statuss.

Pieļautais procesuālais pārkāpums, kā atzīst Senāts, varēja novest pie 
lietas nepareizas izspriešanas un atbilstoši Civilprocesa likuma 452.panta 
otrajai daļai ir pamats tiesas sprieduma atcelšanai.

Šajā sakarā par kļūdainu Senāts atzīst kasācijas sūdzības argumentu, ka 
atbildētājs pirmās instances tiesas secinājumus par kopdzīves pārtraukšanas 
apstākļiem nav apstrīdējis.

[11] Senāts par pamatotu atzīst kasācijas sūdzības argumentu par to, ka, 
izšķirot strīdu, tiesa ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 190.panta otro daļu 
(tiesa spriedumu pamato uz apstākļiem, kas nodibināti ar pierādījumiem 
lietā), 193.panta piekto daļu (sprieduma motīvu daļā norāda lietā konstatētos 
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faktus, pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, un argumentus, ar 
kuriem noraidīti tie vai citi pierādījumi), kā arī 93.panta pirmās daļas normu 
par pierādīšanas pienākumu un 97.pantu par pierādījumu novērtēšanu.

Lai gan strīda izšķiršana atkarīga no tā, kāds, lietu izskatot atkārtoti, 
būs tiesas atzinums par laiku, kad faktiski beigusi pastāvēt pušu laulība 
un kopdzīve, kas noskaidrojams atbilstoši Civillikuma 71.–73.pantam, 
Senāts uzskata par nepieciešamu norādīt uz pieļautajiem procesuālajiem 
pārkāpumiem, kas galvenokārt attiecas uz pierādīšanas pienākumu un 
pierādījumu novērtēšanu.

[12] Par atbildētāja darbību, ar kuras palīdzību iegūts nekustamais 
īpašums, tiesa atzinusi viņa iesaistīšanos kredīta līguma noslēgšanā, viņam 
uzņemoties solidāras saistības aizdevēja priekšā.

Prasītāja ir norādījusi, ka šādu nepieciešamību slēgt līgumu abiem 
laulātajiem noteikuši formāli nosacījumi, taču pie pirmās iemaksas izdarīšanas 
un turpmākajiem maksājumiem atbildētājs nekādu līdzdalību nav ņēmis.

Ņemot vērā prasītājas pozīciju, ka uz kredīta līguma noslēgšanas un 
maksājumu izdarīšanas brīdi laulība bija izirusi, ja vien tiesa, izskatot lietu 
atkārtoti, nenonāks pie citāda atzinuma, atbildētājam pat situācijā, ja viņš 
pierādītu savu līdzekļu ieguldījumu, rastos vien tiesības atprasīt ieguldīto 
līdzekļu atmaksāšanu, – viņš nevar pretendēt uz īpašumu, kura iegādei viņa 
naudas līdzekļi izlietoti.

Ja konstatētu, ka uz kredīta līguma noslēgšanas un turpmāko maksājumu 
izdarīšanas brīdi pušu laulība nebija izirusi un viņiem bija kopīga saimniecība, 
atbilstoši Civilprocesa likuma 93.panta pirmajai daļai atbildētājam, lai viņš 
varētu pretendēt uz īpašumu, saskaņā ar Civillikuma 89.panta otro daļu būtu 
pienākums pierādīt vai nu savu līdzekļu ieguldījumu minēto maksājumu 
veikšanā, vai veikto darbību raksturu un apjomu, ar kuru palīdzību būtu 
sekmēta strīdus nekustamā īpašuma iegāde.

Apstrīdot prasītājas spēju veikt maksājumus bankai, izejot no 
viņas ienākumiem Ls 300 mēnesī, noraidot viņas paskaidrojumus par 
saņemto aizdevumu USD 15 000 no R.T., bez ievērības atstājot prasītājas 
paskaidrojumus par līdzekļu ņemšanu no viņai piederošās firmas 
apgrozījuma un tādējādi atzīstot, ka bez atbildētāja palīdzības nokārtot 
saistības ar banku nebūtu bijis iespējams, tiesas spriedumā tajā pašā laikā 
nav norādes ne uz vienu pierādījumu, kas apliecinātu paša atbildētāja 
finansiālo stāvokli, viņa spēju dot naudas līdzekļus prasītājai, kārtību, kādā 
viņš šos līdzekļus ir nodevis prasītājai un nodoto naudas līdzekļu apmēru. 
Šajā sakarā par pamatotu atzīstams kasācijas sūdzības arguments, ka 
tiesas spriedums par atbildētāja līdzdalību dzīvokļa iegādē un maksājumu 
veikšanā ir balstīts uz pieņēmumu, kas ir pretrunā likuma prasībai par 
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tiesas sprieduma tiesiskumu un pamatotību (Civilprocesa likuma 189.
panta trešā daļa).

Senāts uzskata, ka, balstot savu atzinumu par atbildētāja līdzdalību 
strīdus dzīvokļa pirkšanā vienīgi uz paša atbildētāja paskaidrojumiem, tiesa ir 
pārkāpusi Civilprocesa likuma 104.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka pušu 
un trešo personu paskaidrojumi, kuri ietver ziņas par faktiem, uz kuriem 
pamatoti viņu prasījumi vai iebildumi, atzīstami par pierādījumiem, ja tos 
apstiprina citi tiesas sēdē pārbaudīti un novērtēti pierādījumi.

[13] Atceļot spriedumu, prasītājai, kura, iesniedzot kasācijas sūdzību, ir 
iemaksājusi drošības naudu, tā atmaksājama atbilstoši Civilprocesa likuma 
458.panta otrajai daļai.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 472., 474.panta 2.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 29.aprīļa spriedumu 

atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.
Atmaksāt B.T. iemaksāto drošības naudu Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Noilgums prasībās par paternitātes noteikšanu

Bioloģiskā tēva tiesības uz paternitātes noteikšanu nav uzskatāmas par 
tādām, kas izņemtas no noilguma ietekmes. Tā kā bērna interesēm atbilst tāds 
stāvoklis, kad viņam ir zināmi abi vecāki, tēva tiesības noteikt paternitāti tiesas 
kārtībā nevar pastāvēt mūža garumā, jo situācija bērna dzīvē var mainīties 
un paternitātes noteikšana zināmos apstākļos var neatbilst bērna interesēm 
(Civillikuma 6.pants, 1895.pants).

Rīgā 2011.gada 16.novembrī Lieta Nr.SKC-347/2011

S P R I E D U M S 1

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā paplašinātā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   Z.Gencs,
senators referents     A.Laviņš,
senatore      A.Briede,
senatore      I.Garda,
senators      N.Salenieks,
senatore      A.Vītola,
senatore      M.Zāģere,
piedaloties atbildētājiem [..], bāriņtiesas pārstāvei B.B., 

Ģenerālprokuratūras prokurorei Lienei Januševskai,
slēgtā tiesas sēdē izskatīja lietu sakarā ar atbildētāja kasācijas sūdzību par 

[..] apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 21.aprīļa spriedumu 
bioloģiskā tēva prasības lietā pret bērna māti un bērna juridisko tēvu par 
paternitātes atzīšanas apstrīdēšanu, paternitātes noteikšanu, dzimšanas akta 
ieraksta grozīšanu.

Aprakstošā daļa
[1] Bērna bioloģiskais tēvs cēlis prasību [..] rajona tiesā pret bērna māti, 

lūdzot atzīt prasītāju par 1993.gada [..] dzimušās meitas tēvu un papildināt 
bērna dzimšanas akta ierakstu Nr.[..] ar ziņām par tēvu. (..)

[2] [..] rajona tiesa ar 2009.gada 2.novembra spriedumu un [..] 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, ar 
2010.gada 21.aprīļa spriedumu prasību apmierinājusi.

Lietā nav strīda, ka bērns apzinās, ka prasītājs ir viņas bioloģiskais 
tēvs. (..) Atzīstot par spēkā neesošu brīvprātīgi atzīto paternitāti, faktiski 
notiktu vēl pirms pāris gadiem pastāvējušā stāvokļa atjaunošana, un, 
pēc būtības pareizi izskaidrojot izveidojušos situāciju, dzimšanas akta 

1 Tā kā lieta Nr.SKC-347/2011 skatīta slēgtā sēdē, šeit publicēti tikai atsevišķi izvilkumi no sprieduma.
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reģistrā izdarītas izmaiņas ierakstā par tēvu neradītu traumējošu ietekmi 
uz bērnu, (..)

[3] Kasācijas sūdzībā juridiskais tēvs lūdzis [..] apgabaltiesas Civillietu 
tiesas kolēģijas 2010.gada 21.aprīļa spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā tālāk norādīto apsvērumu dēļ.

[3.1] Atbildētāji, iesniedzot kopīgu pieteikumu par paternitātes atzīšanu, 
ir rīkojušies atbilstoši Civillikuma 1.pantam un pēc vislabākajiem nodomiem 
bērna interesēs, (..)

[3.2] Tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma 149.pantu, kuram 
atbilstoši paternitātes pieņēmumu bērna mātes vīrs var apstrīdēt divu 
gadu laikā no dienas, kad viņš uzzinājis, ka bērns nav cēlies no viņa. 
Prasītājs nekad nav bijis bērna mātes vīrs, tādēļ viņam nav tiesību apstrīdēt 
paternitāti, turklāt viņš ir nokavējis divu gadu termiņu, lai celtu tiesā šādu 
prasību. (..)

[4] bāriņtiesas pārstāve, sniedzot paskaidrojumus, norādīja, ka kasācijas 
sūdzība ir pamatota un apmierināma.

Prokurore, sniedzot atzinumu, norādīja, ka apelācijas instances 
tiesas spriedums atstājams negrozīts, bet kasācijas sūdzība kā nepamatota 
noraidāma.

Motīvu daļa
[5] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz argumentiem, kas minēti 

kasācijas sūdzībā, Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums 
atceļams.

[6] Senāts piekrīt kasācijas sūdzībā norādītajiem apsvērumiem par to, ka 
apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi, vai konkrētajā gadījumā nav iestājies 
noilgums prasības par paternitātes noteikšanu celšanai.

[6.1] Tiesa spriedumā pamatoti norādījusi, ka atbilstoši Eiropas Kon-
ven cijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4.panta 
noteikumiem bērna bioloģiskais tēvs ir tiesīgs apstrīdēt citas personas 
brīvprātīgi atzītu paternitāti. Tajā pašā laikā tiesa nav ņēmusi vērā apstākli, 
ka, lai apstrīdētu brīvprātīgi atzītu paternitāti, prasītājam jāpierāda savas 
tiesības, kuru aizsardzības sakarā ir pamats apstrīdēt paternitāti.

Lai arī kasācijas sūdzībā norādītais Civillikuma 149.pants, kas regulē 
paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas kārtību, nav piemērojams konkrē-
tajām tiesiskajām attiecībām, tiesai bija jāņem vērā Civillikuma 6.panta 
noteikumi, kas paredz, ka saistību tiesību vispārējie noteikumi attiecīgi 
piemērojami arī ģimenes, mantojuma un lietu tiesību attiecībām.

Civillikuma 1895.pants noteic, ka visas saistību tiesības, kuras nav no teikti 
izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki 
termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
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Senāta ieskatā, bioloģiskā tēva tiesības uz paternitātes noteikšanu nav 
uzskatāmas par tādām, kas izņemtas no noilguma ietekmes. Tā kā bērna 
interesēm atbilst tāds stāvoklis, kad viņam ir zināmi abi vecāki, tēva tiesības 
noteikt paternitāti tiesas kārtībā nevar pastāvēt mūža garumā, jo situācija 
bērna dzīvē var mainīties un paternitātes noteikšana zināmos apstākļos var 
neatbilst bērna interesēm.

[6.2] Prasības pieteikumā prasītājs norādījis, ka laikā no 1990.gada līdz 
1995.gadam dzīvojis nereģistrētā laulībā ar bērna māti un šajā kopdzīvē 
1993.gada [..] dzimusi meita. Tas norāda, ka jau no bērna piedzimšanas brīža 
prasītājam bija zināms, ka viņš ir bērna bioloģiskais tēvs. Tajā pašā laikā 
prasību par paternitātes noteikšanu prasītājs ir cēlis tiesā tikai 2006.gada 
29.decembrī, tas ir, vairāk kā pēc trīspadsmit gadiem, skaitot no brīža, kad 
viņam bija zināms, ka ir bērna tēvs.

Apelācijas instances tiesa minētos apstākļus nav saistījusi ar Civillikuma 
6., 1895.pantu, kā arī nav izvērtējusi, vai atbilstoši tiesību normās, kas 
nosaka noilguma pārtraukumu, prasītājam konkrētajā gadījumā ir tiesības 
prasīt paternitātes noteikšanu. Minēto iemeslu dēļ apelācijas instances tiesas 
spriedumu nevar atzīt par pamatotu, tādēļ tas ir atceļams un lieta nododama 
jaunai izskatīšanai.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Augstākās 

tiesas Senāts

n o s p r i e d a
[..] apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 21.aprīļa spriedumu 

atcelt, lietu nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
Spriedums nav pārsūdzams.
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2. Spriedumi, kas izriet 
 no dzīvokļu īpašnieku 
 tiesiskajām attiecībām
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas  
un apsaimniekošanas līguma noslēgšana

1. Līguma slēgšanas brīvības ierobežojums var arī nebūt strikti noteikts likumā, 
bet tas var izrietēt no apstākļiem un būt nepieciešams, lai tiktu sakārtotas 
tiesiskās attiecības. Senāts atzīst, ka šāda nostādne ir piemērojama arī strīdos 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanu 
(likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 27.1 panta piektā daļa).
2. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces likumā noteikto kompetenci, tā 
ir tiesīga lemt arī par to, ka visiem īpašniekiem ir jānoslēdz ar kopsapulces 
izvēlēto apsaimniekotāju līgums, kas atbilstoši likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 
27.1 panta piektajai daļai ir saistošs visiem īpašniekiem.
Ja persona izvairās šādā gadījumā slēgt līgumu, tad strīds risināms tiesā ar 
prasību vai nu uzlikt par pienākumu noslēgt līgumu, vai atzīt, ka šāds līgums 
kopsapulces apstiprinātajā redakcijā starp pusēm ir noslēgts (likuma “Par 
dzīvokļa īpašumu” 27.1 panta piektā daļa).

Rīgā 2011.gada 13.aprīlī  Lieta Nr.SKC-43/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāts šādā sastāvā
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   Z.Gencs,
senatore referente     E.Vernuša,
senatore      A.Briede,
senators      V.Jonikāns,
senators      A.Laviņš,
senators      N.Salenieks,
senatore      M.Zāģere,
piedaloties V.P.,
izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu sakarā ar V.P. kasācijas sūdzību par 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 6.maija spriedumu 
SIA “K Holdings” prasībā pret V.P. par pienākuma uzlikšanu noslēgt 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu.
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Aprakstošā daļa
[1] SIA “K Holdings” cēlusi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā prasību 

pret V.P. par pienākuma uzlikšanu noslēgt ar SIA “K Holdings” dzīvojamās 
mājas [..] ielā 17, Rīgā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu sākot ar 
2006.gada 28.decembri. Prasībā norādīts, ka V.P. pieder dzīvokļa īpašums 
Nr.25, [..] ielā 17, Rīgā.

Dzīvojamās mājas [..] ielā 17, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, 
par kuru atbildētājam paziņots 2006.gada 20.novembrī, nosūtot ierakstītu 
sūtījumu, notikusi 2006.gada 20.decembrī. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce 
nolēma nodot dzīvojamo māju SIA “K Holdings” apsaimniekošanā ar 2007.
gada 2.janvāri.

[1.1] Pēc kopsapulces daži dzīvokļu īpašnieki iesnieguši prasītājai 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma projektu. SIA 
“K Holdings” piekritusi dzīvokļu īpašnieku iesniegtajam līguma projektam 
un absolūtais vairākums dzīvokļu īpašnieku minēto līgumu parakstījuši.

[1.2] Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku ārkārtas kopsapulce 2007.gada 
2.februārī apstiprinājusi apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgumu ar visiem 
tajā ietvertajiem noteikumiem. Turklāt, lai sakārtotu mājas apsaimniekošanas 
tiesiskās attiecības, kopsapulce nolēmusi uzlikt par pienākumu visiem 
dzīvokļu īpašniekiem parakstīt minēto apsaimniekošanas un pārvaldīšanas 
līgumu desmit dienu laikā no kopsapulces lēmuma pieņemšanas. Dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulce uzdevusi prasītājai celt prasību tiesā pret tiem dzīvokļu 
īpašniekiem, kuri nepakļautos kopsapulces lēmumam un noteiktajā termiņā 
līgumu nenoslēgtu.

V.P. noteiktajā termiņā līgumu nav parakstījis.
[1.3] Saskaņā ar likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 27.1 panta piekto 

daļu 2007.gada 2.februāra dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku ārkārtas 
kopsapulces lēmums par pienākuma uzlikšanu visiem dzīvokļu īpašniekiem 
parakstīt apsaimniekošanas līgumu atbildētājam ir saistošs un jāizpilda.

Prasītāja lūgusi tiesu uzlikt par pienākumu atbildētājam nekavējoties 
noslēgt (parakstīt) dzīvojamās mājas [..] ielā 17, Rīgā, pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas līgumu ar prasītāju no 2006.gada 28.decembra dzīvokļu 
īpašnieku 2007.gada 2.februāra ārkārtas kopsapulces apstiprinātajā redakcijā.

Prasība pamatota ar likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 1., 2., 8., 27.1, 
27.2 pantu, Civillikuma 1402.pantu.

[2] Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2007.gada 17.septembra 
spriedumu prasība noraidīta.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar SIA “K Holdings” apelācijas sūdzību, Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2009.gada 6.maija spriedumu SIA 
“K Holdings” prasību apmierinājusi daļēji.
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Tiesa uzlikusi par pienākumu dzīvokļa Nr.25, [..] ielā 17, Rīgā, 
īpašniekam V.P. viena mēneša laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā 
noslēgt (parakstīt) ar SIA “K Holdings” dzīvojamās mājas [..] ielā 17, Rīgā, 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu proporcionāli V.P. piederošo 
kopīpašuma 211/7946 domājamo daļu lielumam, nosakot maksu par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Ls 2 par vienu 
kvadrātmetru.

Tiesa izbeigusi tiesvedību prasības pārējā daļā un piedzinusi no V.P. 
par labu SIA “K Holdings” valsts nodevu Ls 30, valsts ienākumos ar lietas 
izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 4,69.

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 17.jūnija 
lēmumu labota pārrakstīšanās kļūda sprieduma rezolutīvajā daļā attiecībā uz 
maksas lielumu un tā noteikta Ls 2,50 par kvadrātmetru.

Apelācijas instances tiesas spriedums pamatots ar šādiem argumentiem.
[3.1] Konkrētajā gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, nepārsniedzot 

likumā noteikto kompetenci un ievērojot likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 
27.2 panta piekto daļu, ir nolēmusi noteikt apsaimniekošanas maksu Ls 5, kuru 
pēc tam samazināja līdz Ls 2,50 par kvadrātmetru. Tāpat dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulce ir nolēmusi, ka visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jānoslēdz līgums ar 
apsaimniekotāju. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums ir saistošs visiem 
dzīvokļu īpašniekiem. Turklāt dzīvokļa īpašnieka pienākums slēgt līgumu 
par kopīpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu izriet arī no likuma 
“Par dzīvokļa īpašumu” 8., 27.2 panta pirmās daļas, likuma “Par valsts un 
pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 2.punkta.

Līdz ar to, neskatoties uz izveidojušos situāciju, proti, ka V.K., J.K. un 
I.K. īpašumā atrodas 21 dzīvoklis, kas nodrošina balsu vairākumu, J.K. ir 
apsaimniekotāja valdes loceklis, noteiktā apsaimniekošanas maksa nav 
ekonomiski pamatota, atzīstams, ka šīs lietas ietvaros dzīvokļu īpašnieku 
sapulcē pieņemto lēmumu par apsaimniekošanas maksu nav iespējams 
grozīt un V.P. jāaizsargā savas aizskartās tiesības, apstrīdot attiecīgo sapulces 
lēmumu.

[3.2] Lietā starp pusēm faktiski nepastāv strīds par līguma noslēgšanu, 
bet gan par līguma būtisku sastāvdaļu – apsaimniekošanas maksas apmēru, 
kas nosakāma, izšķirot konkrēto strīdu starp pusēm.

Saskaņā ar likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 12.pantu, Civillikuma 1071.
pantu ir noteikts dzīvokļa īpašnieka pienākums maksāt nepieciešamos 
izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu, 
proporcionāli savai īpašuma daļai kopīpašumā.

Atbilstoši lietas materiāliem pievienotās tāmes projektam dzīvojamai 
mājai [..] ielā 17, Rīgā, V.P. jāmaksā pārvaldniekam SIA “K Holdings” 
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dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa Ls 2,50 par 
kvadrātmetru.

[4] Kasācijas sūdzību par spriedumu iesniedzis V.P., lūgdams atcelt 
dzīvojamās mājas [..] ielā 17, Rīgā, 2008.gada 29.janvāra dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces noteikto apsaimniekošanas maksu Ls 2,50 par kvadrātmetru 
kā neatbilstošu mājas tehniskajam stāvoklim un noteikt apsaimniekošanas 
maksu Ls 0,50 par kvadrātmetru tālāk minēto apsvērumu dēļ.

[4.1] Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 5. un 6.pantu 
līguma noteikumi nav savstarpēji apspriesti, atbildētājam nebija iespējams 
ietekmēt strīdus līguma noteikumus un iepazīties ar noteikto maksu 
finansiālo pamatojumu, kas liecina, ka nav ievērots vienlīdzības princips.

[4.2] Saskaņā ar Civillikuma 1427.pantu nevar atzīt par likumīgu 
kopsapulces lēmumu, ar kuru ierobežota līgumu slēgšanas brīvība. Prasītāja 
nav pierādījusi pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas līdzekļu 
apmēru.

[4.3] Tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 190.panta otro daļu, nosakot 
apsaimniekošanas maksu Ls 2,50 par kvadrātmetru.

[5] Kasācijas instances tiesas sēdē prasītājas pārstāvis nebija ieradies. 
Tā kā prasītājai par tiesas sēdi paziņots, Senāts atzina par iespējamu izskatīt 
lietu bez prasītājas pārstāvja klātbūtnes, kā to paredz Civilprocesa likuma 
468.pants.

Atbildētājs tiesas sēdē, sniedzot paskaidrojumus, uzturēja kasācijas 
sūdzību un paskaidroja, ka līgumu viņš piekrīt slēgt, bet noteiktā 
apsaimniekošanas maksa ir par lielu.

Motīvu daļa
[6] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams.

[7] Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka dzīvojamās mājas [..] 
ielā 17, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku 2007.gada 2.februāra ārkārtas kopsapulce 
nolēma apstiprināt 2006.gada 28.decembra mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas līgumu, uzlikt par pienākumu dzīvokļu īpašniekiem 
10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sapulcē parakstīt šo līgumu un uzdot 
apsaimniekotājam vērsties tiesā, lai piespiedu kārtībā tiktu nodrošināts, ka 
visi dzīvokļa īpašnieki paraksta līgumu.

Likuma “Par dzīvokļa īpašumu” (šeit un turpmāk – redakcijā uz 2006.
gada decembri) 27.1 panta pirmajā daļā noteikts, ka par daudzdzīvokļu 
mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu lemj tikai 
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, savukārt atbilstoši 
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panta piektajai daļai dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums ir saistošs 
visiem dzīvokļu īpašniekiem (..).

Saskaņā ar iepriekš minētā likuma 27.2 panta pirmo daļu dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulce lemj par daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formu dzīvokļu īpašnieku sabiedrības 
vai Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma veidā, bet 
atbilstoši otrajai daļai dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var:

1) noteikt maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu;

2) apstiprināt dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekošanas uzņēmēj sabied-
rības līgumu;

3) lemt par apkures sezonas uzsākšanu un beigšanu; 
4) lemt par līdzekļu uzkrāšanu un izlietošanu kapitālajam remontam;
5) izlemt citus jautājumus, kas saistīti ar kopīpašumā esošās daļas 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Tādējādi jautājumā par kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu likumdevējs ir piešķīris plašas pilnvaras 
tieši dzīvokļu īpašnieku kopsapulcei, jo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas nodrošināšana ir tikai pašu dzīvokļu īpašnieku pienākums, 
kas izriet arī no likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 8.panta.

Savukārt, ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu mājā vienmēr būs vairāki 
dzīvokļu īpašnieki, ar kuriem ne vienmēr izdosies vienoties par dažādiem 
apsaimniekošanas jautājumiem, likums noteicis, ka dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces lēmums, ja tas pieņemts ar balsu vairākumu, ir saistošs visiem 
īpašniekiem.

[8] Kā viens no kasācijas sūdzības argumentiem norādīts, ka nevar 
atzīt par likumīgu dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, ar kuru tiek 
ierobežota līgumu slēgšanas brīvība.

Senāta ieskatā, konkrētajā gadījumā minētais arguments nav pamats 
sprieduma atcelšanai.

[8.1] Līgumu brīvības princips ir privātautonomijas nozīmīgākā 
izpausme. Līgumu brīvība nozīmē to, ka līdzēji var veidot līgumattiecības 
un noteikt līguma saturu uz savstarpējas saprašanās un brīvas izvēles pamata 
(Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007, 176.lpp.).

Viena no līguma brīvības principa izpausmēm, kā atzīts juridiskajā 
doktrīnā, ir līguma noslēgšanas brīvība, kas nozīmē, ka katrs tiesību subjekts 
var brīvi izlemt, vai noslēgt līgumu. Tajā pašā laikā ir arī norādīts, ka katrai 
no līguma brīvības principa izpausmēm likumā ir noteikti ierobežojumi 
(Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007, 177.lpp.). 
Šāds ierobežojums, piemēram, ir ietverts Darba likumā, nosakot atšķirīgas 
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attieksmes aizliegumu, kas ierobežo darba devēja iespēju pilnīgi brīvi 
izvēlēties darbinieku, ar kuru slēgt darba līgumu.

[8.2] Senāta ieskatā, līguma slēgšanas brīvības ierobežojums var arī 
nebūt strikti noteikts likumā, bet tas var izrietēt no apstākļiem un būt 
nepieciešams, lai tiktu sakārtotas tiesiskās attiecības, piemēram, piespiedu 
nomas gadījumā.

Likumdevējs ir garantējis ēku īpašniekiem zemes nomas tiesības, tas nozīmē, 
ka jebkurā gadījumā situācija starp šiem īpašniekiem ir jāatrisina. Attiecībā 
uz šādu situāciju risinājumu gan juridiskajā literatūrā, gan tiesu praksē tiek 
lietots jēdziens “piespiedu noma”. Likumā ietvertais jēdziens “garantētas nomas 
tiesības” nozīmē, ka šīs tiesības pastāv neatkarīgi no zemes īpašnieka gribas, 
tātad tām ir piespiedu raksturs. “Zemes piespiedu nomas rašanās pamats bija 
likumdevēja griba, zemes reformas rezultātā atjaunojot īpašuma tiesības uz 
zemi bijušajiem īpašniekiem (viņu mantiniekiem), vienlaikus saglabājot ēku 
īpašnieku tiesības” (Dipl.iur. Zvidriņa D. Jurista Vārds, 2001. 22.maijs).

Arī Satversmes tiesa 2009.gada 13.februāra spriedumā lietā Nr.2008-
34-01 “Par likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 
12.panta trešajā daļā un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 54.panta pirmajā un otrajā daļā lietotā vārda “noma” 
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 
105.pantam” norādīja: “Ja persona saskaņā ar likuma “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu pieprasījusi īpašuma tiesību 
atjaunošanu uz zemes gabalu, uz kura atrodas citai personai piederoša ēka, tai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu 
ar ēkas īpašnieku.” (sk. Satversmes tiesas sprieduma 16.punktu).

[8.3] Tā kā piespiedu nomas attiecības ir sakārtojamas, noslēdzot 
līgumu, bet otra puse atsakās to darīt, tad neapšaubāmi jautājums par līguma 
noslēgšanu ir risināms tiesā. Senāts jau ir atzinis, ka tiesas spriedums par 
nomas līguma noslēgšanu šādā situācijā nav atzīstams par tiesas iejaukšanos 
divu personu darījumā un nav vērtējams kā Civillikuma 1511.pantā noteiktā 
līgumu slēgšanas brīvības principa pārkāpums (sk. lietu Nr.SKC-633/2007, 
SKC-164/2011).

[9] Senāts atzīst, ka šāda nostādne ir piemērojama arī strīdos par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanu.

[9.1] Neskatoties uz to, ka katram dzīvokļa īpašniekam pieder atsevišķais 
īpašums, proti, konkrētais dzīvoklis, tomēr, iegūstot īpašumā dzīvokli, 
īpašnieks iegūst īpašumā arī attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas, kas 
noteikts likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 3. un 5.pantā. Līdz ar to katrs 
dzīvokļa īpašnieks kļūst arī par kopīpašnieku un kopīpašniekiem vienam ar 
otru jārēķinās.
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Katra dzīvokļa īpašnieka pienākums ir rūpēties ne tikai par sava dzīvokļa 
lietošanas īpašību saglabāšanu, bet arī par kopīpašumā esošās mājas daļas 
lietošanas īpašību saglabāšanu, kas izriet no likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 
jēgas.

[9.2] Tāpēc arī likumdevējs ir noteicis, ka tieši dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulce lemj par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, lai izslēgtu 
kāda viena kopīpašnieka patvarīgu rīcību vai arī pilnīgu bezdarbību (sk. 
sprieduma 7.punktu).

Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces likumā noteikto kompetenci, 
Senāta ieskatā, tā ir tiesīga arī lemt par to, ka visiem īpašniekiem ir jānoslēdz 
ar kopsapulces izvēlēto apsaimniekotāju līgums, kas atbilstoši iepriekš minētā 
likuma 27.1 panta piektajai daļai ir saistošs visiem īpašniekiem.

[9.3] Minētā likuma 12.pantā noteikts, ka dzīvokļa īpašnieks sedz 
nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju 
un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī ar zemes gabala 
uzturēšanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam, tāpat arī 
norēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem neatkarīgi no tā, 
vai dzīvokļa īpašnieks ir mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un 
apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieks un 
vai viņš ir vai nav noslēdzis attiecīgu līgumu, no kā varētu saprast, ka līguma 
noslēgšana nav vajadzīga.

Taču šis apstāklis nav pamats, lai uzskatītu, ka arī gadījumā, kad dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulce, lai panāktu stabilitāti mājas pārvaldīšanā, lēmusi par 
nepieciešamību noslēgt līgumu ar katru īpašnieku, īpašnieks var to nedarīt. 
Savukārt tieši tāpat kā piespiedu nomas attiecībās, ja persona izvairās šādā 
gadījumā slēgt līgumu, tad strīds risināms tiesā ar prasību vai nu uzlikt par 
pienākumu noslēgt līgumu, vai atzīt, ka šāds līgums kopsapulces apstiprinātajā 
redakcijā starp pusēm ir noslēgts.

Minēto apstiprina arī 2009.gada 4.jūnijā pieņemtā Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma (spēkā no 2010.gada 1.janvāra) 10.panta otrā daļa, 
kurā noteikts, ka (..) Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas līgumu slēdz saskaņā 
ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts likumā par dzīvokļa 
īpašumu noteiktajā kārtībā. Noslēgtais pārvaldīšanas līgums ir saistošs 
ikvienam dzīvokļa īpašniekam.

Protams, šo likumu nevar attiecināt uz izskatāmo lietu, ņemot vērā tā 
spēkā stāšanās laiku, taču ar minēto likumu daudz izvērstāk un detalizētāk 
tiek risināti jautājumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu.

Tāpat šajā sakarā ir minams arī no 2011.gada 1.janvāra spēkā esošais 
Dzīvokļa īpašuma likums, ar kuru tiek iedibināts dzīvokļu īpašnieku kopības 
jēdziens, turklāt piešķirot šai kopībai plašu kompetenci (likuma III nodaļa).
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Līdz ar to katram dzīvokļa īpašniekam, kurš ietilpst dzīvokļu īpašnieku 
kopumā, ir jārēķinās ar kopības lēmumiem.

[10] Neskatoties uz atbildētāja kasācijas sūdzībā norādīto, ka kopsapulces 
lēmums ierobežo līguma slēgšanas brīvību, viņš gan savos paskaidrojumos 
lietā, gan arī kasācijas instances tiesas sēdē faktiski atzina, ka ir gatavs 
noslēgt līgumu, bet viņu neapmierina kopsapulces noteiktā maksa par mājas 
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Arī kasācijas sūdzība ir vērsta uz to, ka 
tiesas noteiktā maksa ir pārāk augsta un tiesa nav izvērtējusi, no kā veidojas 
maksājamā summa.

Apelācijas instances tiesa spriedumā attiecībā uz maksājamās summas 
lielumu norādījusi, ka tāds ir kopsapulces lēmums, kuru atbildētājs nav 
apstrīdējis, un tāpēc tiesa nevar lemt par to.

Senāta ieskatā, konkrētajā gadījumā šis arguments nav pareizs. 
Pirmkārt, likums “Par dzīvokļa īpašumu” neparedzēja kopsapulces lēmumu 
pārsūdzēšanu. Šāda tiesība tagad ir noteikta Dzīvokļa īpašuma likuma 
16.panta ceturtajā daļā. Taču tiesai, lemjot par pienākuma uzlikšanu 
noslēgt līgumu, ir jāvērtē noslēdzamā līguma noteikumi un jānorāda, 
kādā redakcijā līgums ir noslēdzams, kas konkrētajā gadījumā nav izdarīts, 
neskatoties uz to, ka prasībā bija lūgts uzlikt par pienākumu noslēgt 
līgumu ārkārtas kopsapulcē apstiprinātajā redakcijā. Tā kā atbildētājs no 
paša sākuma iebilda pret noteikto maksas apmēru, tiesai šie iebildumi 
bija jāvērtē, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus. Savukārt atbildētājam 
atbilstoši Civilprocesa likuma 93.panta pirmajai daļai, ir jāpierāda savu 
iebildumu pamatotība.

[11] Apelācijas instances tiesas spriedumā norādīts, ka prasības 
pārējā daļā tiesvedība lietā ir izbeidzama, taču arī no sprieduma motīvu 
daļas nav saprotams, uz ko šī pārējā daļa attiecas. Atbilstoši Civilprocesa 
likuma 426.panta pirmajai daļai apelācijas instances tiesa izskata lietu 
pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzību (..) tādā apjomā, kā lūgts šajā 
sūdzībā. Prasītāja arī apelācijas sūdzībā ir lūgusi ar spriedumu noteikt, 
kādā redakcijā līgums slēdzams. Kā redzams no tiesas sēdes protokola, 
prasītājas pārstāvis atsaucis prasību daļā par iekļaušanu līgumā noteikumu 
attiecībā uz Ls 50 maksājumu par uzkrājumu veidošanu, bet ne par līguma 
redakciju kopumā.

Līdz ar to atbilstoši Civilprocesa likuma 473.panta otrajai daļai ir atceļams 
viss spriedums, jo, kā jau iepriekš norādīts, tiesa nav noteikusi, kādā redakcijā 
līgums noslēdzams, kas var radīt pamatu jaunam strīdam.

Senāts savā judikatūrā ir akceptējis šādu nostāju, norādot, ka gadījumā, 
“(..) ja puses nevar vienoties par zemes nomas līguma nosacījumiem, strīds 
var tikt atrisināts tikai tiesas kārtībā, pie kam šāds strīds risināms ne tikai par 
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nomas līguma būtiskajiem nosacījumiem, bet arī par citiem nosacījumiem, 
ko iznomātājs vai nomnieks uzskata par nepieciešamiem ietvert līgumā.” 
(lieta Nr.SKC-450/20021, SKC-164/2011).

[12] Ņemot vērā minēto, tiesas spriedums ir atceļams pilnībā. Atceļot 
spriedumu, atbilstoši Civilprocesa likuma 458.panta otrajai daļai atbildētājam 
ir atmaksājama drošības nauda.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 6.maija 

spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instaces tiesā.
Atmaksāt V.P. Ls 50 (piecdesmit) drošības naudu.
Spriedums nav pārsūdzams.

1 Senāta 2002.gada 11.septembra spriedums lietā Nr.SKC-450. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2002. Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Latvijas Tiesnešu 
mācību centrs, 2003, 304.–308.lpp.
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Senatores M.Zāģeres atsevišķās domas lietā Nr.SKC-43/2011

SIA “K Holdings” cēlusi tiesā prasību pret V.P. par pienākuma uzlikšanu 
noslēgt dzīvojamās mājas [..] ielā 17, Rīgā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
līgumu.
Prasības pieteikumā norādīts, ka dzīvojamās mājas [..] ielā 17, Rīgā, dzīvokļu 
īpašnieku ārkārtas kopsapulce 2007.gadā apstiprinājusi apsaimniekošanas un 
pārvaldīšanas līguma noteikumus, kā arī, lai sakārtotu mājas apsaimniekošanas 
tiesiskās attiecības, nolēmusi uzlikt par pienākumu visiem dzīvokļu 
īpašniekiem parakstīt minēto līgumu 10 dienu laikā, taču V.P., kurš ir dzīvokļa 
Nr.25 īpašnieks, noteiktajā termiņā līgumu nav parakstījis, neraugoties uz to, 
ka saskaņā ar likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 27.1 panta piekto daļu viņam 
dzīvokļu īpašnieku ārkārtas kopsapulces lēmums ir saistošs. 
Prasība pamatota ar likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 1., 2., 8., 27.1 un 27.2 pantu, 
Civillikuma 1402.pantu.
Izskatījusi lietu sakarā ar SIA “K Holdings” apelācijas sūdzību par pirmās 
instances tiesas spriedumu, ar kuru prasība noraidīta, Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģija 2009.gada 6.maijā nosprieda prasību apmierināt daļēji.
Apelācijas instances tiesa, daļēji apmierinot prasību, ir norādījusi, ka dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulce, nepārsniedzot likumā noteikto kompetenci, ir nolēmusi, 
ka visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jānoslēdz līgums ar apsaimniekotāju; šis 
lēmums atbilstoši likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 27.2 panta piektajai daļai ir 
saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem. Turklāt dzīvokļu īpašnieku pienākums 
slēgt līgumu par kopīpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu izriet no šā 
likuma 8.panta un 27.2 panta pirmās daļas, likuma “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 2.punkta. Līdz ar to 
atzīstams, ka izskatāmās lietas ietvaros dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 
pieņemto lēmumu par apsaimniekošanas maksu nav iespējams grozīt un 
atbildētājam savas aizskartās tiesības jāaizsargā, apstrīdot attiecīgo sapulces 
lēmumu. Atbilstoši likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 12.pantam, Civillikuma 
1071.pantam dzīvokļa īpašniekam ir pienākums maksāt nepieciešamos 
izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu, 
proporcionāli savai īpašuma daļai kopīpašumā.
Kasācijas sūdzībā V.P. citastarp norādījis, ka, uzliekot viņam par pienākumu 
noslēgt (parakstīt) apsaimniekošanas līgumu, tiesa pārkāpusi līguma brīvības 
principu.
Atbilstoši Civillikuma 1511.panta otrajam teikumam līgums ir vairāku 
personu savstarpējs uz vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir 
nodibināt saistību tiesību (Civillikuma 1401.pants).
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Ņemot vērā, ka tiesisks darījums ir tiesību subjekta gribas akts, par katra 
tiesiska darījuma pamatelementu Civillikuma 1427.panta izpratnē atzīstams 
gribas izteikums, savukārt kamēr griba vēl nav izteikta, tai nav nekāda tiesiska 
spēka. Saistībā ar minēto secināms, ka bez brīva gribas izteikuma nav tiesiska 
darījuma.
Atbilstoši civilajās tiesiskajās attiecībās valdošajam līgumu brīvības 
principam, puses brīvi stājas līgumattiecībās un personas ziņā ir izvēlēties: 
1) līgumpartneri, 2) slēgt vai neslēgt kādu līgumu, 3) noteikt līguma saturu 
un formu.
Kā atzīts tiesību doktrīnā, līguma noslēgšanas brīvības un līgumpartnera 
brīvības ierobežojumu būtiskākā izpausme ir likumā noteikti gadījumi, kuros 
tiesību subjektam ir obligāts pienākums noslēgt līgumu ar personu, kura 
izteic šādu gribu (sk. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Apgāds Zvaigzne 
ABC, 2007, 177.lpp.).
No minētā izriet, kad gadījumos, kad likums nenosaka tā saukto “piespiedu” 
pienākumu noslēgt līgumu, piemēram, ja personai zemes reformas ietvaros 
atjaunotas īpašuma tiesības uz zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai 
piederoša ēka (būve), tai normatīvos aktos noteikts pienākums noslēgt zemes 
nomas līgumu ar ēkas īpašnieku, vai uzņēmumi, kuriem ir monopolstāvoklis 
(dominējošais stāvoklis) attiecīgajā nozarē, nevar atteikties sniegt patērētājam 
sabiedriskos pakalpojumus (VAS “Latvenergo”, Latvijas Pasts, VAS “Latvijas 
Dzelzceļš” u.tml.), tiesai, manuprāt, nav pamata iejaukties divu personu 
privātautonomijā.
Atšķirībā no iepriekš minētajām “piespiedu” jeb būtībā likumiskajām 
līgumattiecībām, kas izveidojušās no darījuma dalībnieku neatkarīgu iemeslu 
dēļ, daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja un katra dzīvokļa īpašnieka 
savstarpējo attiecību ietērpšanu līguma formā likums neprasa. Gluži pretēji, 
likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 12.pants noteic, ka dzīvokļa īpašnieks sedz 
nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju 
un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī zemesgabala 
uzturēšanu proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam (..), neatkarīgi 
no tā, vai dzīvokļa īpašnieks ir mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai 
un apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieks 
un vai viņš ir noslēdzis attiecīgu līgumu. Ja dzīvokļa īpašnieks ir valsts vai 
pašvaldība, tā slēdz rakstveida līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldītāju (..).
Šāds regulējums, manuprāt, pietiekami skaidri norāda uz to, ka pārvaldīšanas 
(apsaimniekošanas) līguma noslēgšana ar dzīvokļa īpašnieku, kas nav valsts 
vai pašvaldība, netiek izvirzīta kā obligāts priekšnoteikums, lai iestātos 
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attiecīgo izdevumu maksāšanas pienākums. Citiem vārdiem, likumdevējs 
nav saskatījis nepieciešamību konkrētajā situācijā paredzēt “piespiedu” 
instrumentus, tādējādi ierobežojot pušu līguma slēgšanas brīvību.
Turklāt to, ka jautājums par tādu izdevumu atlīdzināšanu, kuri saistīti 
ar dzīvojamās mājas uzturēšanu un pārvaldīšanu, likumā “Par dzīvokļa 
īpašumu” ir noregulēts un attiecīga līguma neesamība nav šķērslis, lai šos 
izdevumus no dzīvokļa īpašnieka, kurš no savu likumā noteikto saistību 
izpildes izvairās, piedzītu, apstiprina ilgstošā laika posmā izveidojusies un 
nostabilizējusies judikatūra, no kuras atkāpties neredzu nekādu pamatu 
(sk. Senāta 2004.gada 25.augusta spriedums lietā Nr.SKC-400; Senāta 2006.
gada 19.aprīļa spriedums lietā Nr.SKC-250; Senāta 2007.gada 14.decembra 
spriedums lietā Nr.SKC-69).
Manā skatījumā, apelācijas instances tiesa sprieduma pamatošanai kļūdaini 
piemērojusi likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 27.2 panta pirmo daļu, kas 
regulē dzīvokļu īpašnieku kopsapulces kompetenci lemt par daudzdzīvokļu 
mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu, jo minētā norma 
nenoteic nekādus pienākumus dzīvokļa īpašniekam, tostarp pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas līguma noslēgšanas pienākumu. Tā kā uz izšķiramo 
strīdu attiecināmā likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 12.pantā iekļautā norma 
ir speciālā norma, nevarēja būt pamats prasības apmierināšanai arī Civillietu 
tiesas kolēģijas atsauce un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 2.punktu.
Līdz ar to, manā skatījumā, nav pareizs tiesas secinājums, ka atbildētāja 
pienākums noslēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu izriet no 
likuma.
Par pamatu līguma brīvības ierobežošanai, manuprāt, nevar kalpot prasītājas 
pozīcija, kurai pievienojusies Civillietu tiesas kolēģija, ka minētā līguma 
noslēgšana piespiedu kārtā (tiesas ceļā) vajadzīga, lai sakārtotu mājas 
apsaimniekošanas tiesiskās attiecības, jo, pirmkārt, tā jau iepriekš norādīto 
apsvērumu dēļ nebalstās uz likumu, otrkārt, līguma noslēgšana negarantē pilnīgu 
saistību izpildi, tādējādi neizslēdz pati par sevi iespējamus strīdus nākotnē.
Rezumējot iepriekš izklāstītos argumentus, uzskatu, ka tiesa prasību 
apmierinājusi daļēji nepamatoti.
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Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības  
biedra statusa iegūšana

1. Ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas normu, nosakot, 
ka biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu 
par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā, valdes lēmumam ir piešķirts 
kooperatīva biedra statusu nodibinošs spēks (Kooperatīvo sabiedrību likuma 
18.panta piektā daļa).
2. Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas otrajā teikumā 
noteiktais viena mēneša termiņš attiecas uz maksājumu izdarīšanu, bet 
neattiecas uz biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) sasaukšanu (Kooperatīvo 
sabiedrību likuma 18.panta piektā daļa).

Rīgā 2011.gada 28.septembrī Lieta Nr.SKC-266/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      A.Briede,
senatore      E.Vernuša,
ar tulci V.Apiņu, piedaloties prasītājam V.G.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar dzīvokļu īpašnieku 

kooperatīvās sabiedrības “Jubilejas” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 22.marta spriedumu V.G. prasībā pret 
dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Jubilejas” par pienākuma izpildi 
izsniegt paju (biedra) karti.

Aprakstošā daļa
[1] V.G. 2008.gada 11.janvārī cēlis tiesā prasību pret dzīvokļu īpašnieku 

kooperatīvo sabiedrību (turpmāk tekstā – DzĪKS) “Jubilejas”, lūdzot uzlikt 
atbildētājai par pienākumu izsniegt prasītājam paju (biedra) karti par 
prasītāja dalību DzĪKS “Jubilejas”, kā arī piedzīt tiesāšanās izdevumus.

Prasībā norādīts:
[1.1] prasītājam kopš 1993.gada 14.janvāra pieder dzīvokļa īpašums 

Nr.55, [adrese] minēto dzīvojamo māju apsaimnieko atbildētāja, ar kuru 
prasītājs līgumu par īpašuma apsaimniekošanu nav noslēdzis;

[1.2] 2007.gada 11.jūnijā prasītājs vērsies pie atbildētājas ar lūgumu 
uzņemt viņu par DzĪKS “Jubilejas” biedru. 

2007.gada 12.novembrī prasītājs ir uzņemts par biedru, 2007.gada 
28.novembrī iemaksājis iestāšanās maksu, tādējādi izpildot visas Kooperatīvo 
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sabiedrību likuma 18.panta prasības. 2007.gada 26.novembrī prasītājs 
atkārtoti griezies pie atbildētājas ar lūgumu izsniegt paju (biedra) karti, ko 
atbildētāja atstājusi bez ievērības;

[1.3] tādējādi ir pārkāptas prasītāja tiesības, kādas viņam piešķirtas 
saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 20.pantu, t.i., saņemt paju jeb 
biedra karti, kas apliecinātu viņam piederošo paju skaitu un to kopējo 
vērtību un dotu tiesības piedalīties sabiedrības darbā un pārvaldē, saņemt 
dividendes un peļņas atmaksu, bet sabiedrības likvidācijas gadījumā – 
likvidācijas kvotu.

[2] Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2008.gada 12.jūnija 
spriedumu prasība apmierināta.

[3] Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesas Civillietu 
tiesas kolēģija ar 2010.gada 22.marta spriedumu prasību apmierinājusi, 
pamatojoties uz šādiem argumentiem:

[3.1] saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta 1.daļu persona, 
kas vēlas iestāties kooperatīvajā sabiedrībā un kļūt par tās biedru, iesniedz 
kooperatīvās sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu sabiedrības statūtos 
noteiktajā kārtībā un apmērā kārto ar iestāšanos saistītos maksājumus, kā 
arī izdara ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un norāda nepieciešamās 
ziņas.

2007.gada 11.jūnijā prasītājs iesniedzis DzĪKS “Jubilejas” valdei 
iesniegumu uzņemt viņu kooperatīva dalībnieku sastāvā, bet ar DzĪKS 
“Jubilejas” valdes 2007.gada 12.novembra lēmumu viņš uzņemts kooperatīva 
dalībnieku skaitā no 2007.gada 12.novembra;

[3.2] biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi 
lēmumu par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā (ja statūtos nav 
paredzēts citādi). Ja mēneša laikā no šā brīža biedrs nav pilnībā nokārtojis 
statūtos paredzētos ar iestāšanos saistītos maksājumus vai biedru kopsapulce 
(pilnvaroto sapulce) nav apstiprinājusi valdes lēmumu par biedra uzņemšanu, 
šis lēmums atzīstams par spēkā neesošu un izdarītie maksājumi atdodami 
atpakaļ to maksātājam (Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektā daļa).

No DzĪKS “Jubilejas” statūtu 17.punkta izriet, ka jaunus biedrus uzņem 
Sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) vai valde; ja biedrus 
uzņem valde, tad viņu uzņemšanu apstiprina kopsapulce (pilnvaroto sapulce) 
(18.punkts).

Kā izriet no atbildētājas paskaidrojumiem, pēc valdes lēmuma 
pieņemšanas kopsapulce nav sasaukta, jo kooperatīva priekšsēdētājs jau no 
paša sākuma redzējis, ka V.G. nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai 
iestātos kooperatīvā. Līdz ar to kooperatīvās sabiedrības kopsapulce nav 
lēmusi par valdes 2007.gada 12.novembra lēmuma apstiprināšanu. 
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Biedru kopsapulces nesasaukšana nevar būt par pietiekamu pamatu, lai 
atzītu valdes lēmumu par biedra uzņemšanu kooperatīvā par spēkā neesošu. 
Sistēmiski un teleoloģiski tulkojot Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta 
piekto daļu, ir secināms, ka valdes lēmums par jaunu biedru uzņemšanu 
ir atzīstams par spēkā neesošu, ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) 
to ir izvērtējusi un nav apstiprinājusi, bet nav piemērojams gadījumā, ja 
kopsapulce vispār netika sasaukta vai nav izskatījusi attiecīgo jautājumu. 
Šādi secinājumi balstās uz Kooperatīvo sabiedrību likuma mērķi, kas definēts 
likuma 2.pantā un vērsts uz kooperatīvās sabiedrības efektīvu saimniecisko 
darbību un to biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu, 
kā arī uz likuma 3.pantā noteiktajiem kooperatīvās sabiedrības darbības 
pamatprincipiem.

Par pamatotu atzīstams pirmās instances tiesas secinājums, ka, ja 
atbildētājai pēc jaunu biedru uzņemšanas viena mēneša laikā pēc katra valdes 
lēmuma pieņemšanas būtu regulāri jāsasauc kooperatīvās sabiedrības biedru 
kopsapulce, ievērojot atbildētājas ievērojamo biedru skaitu, daudzi valdes 
lēmumi bez jebkāda pamatojuma tiktu atzīti par spēkā neesošiem;

[3.3] nav vērtējams atbildētājas pārstāvja tiesas sēdē izteiktais iebildums, 
ka prasītājs nav veicis paju maksas iemaksu statūtos noteiktajā apmērā, 
līdz ar ko valdes lēmums par prasītāja uzņemšanu kooperatīvā nav spēkā. 
Apelācijas sūdzībā un pirmās instances tiesā nav izteikti šādi iebildumi, tādēļ 
atbilstoši Civilprocesa likuma 426.panta pirmajai daļai šie argumenti nevar 
tikt vērtēti apelācijas instances tiesā;

[3.4] Kooperatīvo sabiedrību likuma 20.pantā noteikts, ka paju jeb biedra 
karte ir dokuments, kas apliecina kooperatīvās sabiedrības biedram piederošo 
paju skaitu un to kopējo vērtību un dod tiesības piedalīties sabiedrības darbā 
un pārvaldē, saņemt attiecīgās dividendes un peļņas atmaksu, bet sabiedrības 
likvidācijas gadījumā – likvidācijas kvotu.

Paju jeb biedra karti biedram izsniedz kooperatīvās sabiedrības valde. 
Tajā uzrādāma visa biedru reģistrā esošā informācija par kooperatīvās 
sabiedrības biedru.

Prasītājam atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektajai 
daļai ar 2007.gada 12.novembra valdes lēmuma pieņemšanu ir kooperatīvās 
sabiedrības biedra tiesības un pienākumi, līdz ar to viņam ir tiesības arī 
saņemt biedra karti. Minētās biedra tiesības izriet arī no DzĪKS “Jubilejas” 
statūtu 19.punkta, kas nosaka, ka biedru tiesības un pienākumi sākas no 
brīža, kad kopsapulce (pilnvaroto sapulce) vai valde pieņēmusi lēmumu par 
viņa uzņemšanu Sabiedrībā ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. 

Ar lietas materiāliem ir pierādīts, ka atbildētāja ar savu rīcību ir 
ierobežojusi prasītāja tiesības uz pajas jeb biedra kartes saņemšanu, un šāda 
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rīcība uzskatāma par nepamatotu prasītāja tiesību aizskārumu, līdz ar ko 
ir pamats uzlikt par pienākumu DzĪKS “Jubilejas” izsniegt prasītājam paju 
(biedra) karti atbilstošu augstākminētajām Kooperatīvo sabiedrību likuma 
prasībām.

[4] Kasācijas sūdzībā DzĪKS “Jubilejas” lūgusi atcelt apelācijas instances 
tiesas spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, 
pamatojoties uz šādiem argumentiem:

[4.1] apelācijas instances tiesa pretēji Civilprocesa likuma 426.panta 
pirmajā daļā noteiktajam nav vērtējusi apelācijas sūdzības 1.punktā ietvertos 
argumentus par to, ka prasītājs, nelūdzot viņu atzīt par atbildētājas biedru, 
nevar prasīt izsniegt biedra (paju) karti un atbildētāja neatzīst prasītāju 
par savu biedru, kā arī atbildētājas pārstāvja paskaidrojumus par to, kādēļ 
prasītājs netiek atzīts par atbildētājas biedru – jo viņš nav veicis paju iemaksu 
statūtu 24.punktā un Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta pirmajā daļā 
noteiktajā kārtībā un apmērā, nav pieņemts likumīgs lēmums par prasītāja 
uzņemšanu atbildētājas biedru sastāvā. Līdz ar to tiesa nav izskatījusi lietu 
pēc būtības, taisot spriedumu par biedra kartes izsniegšanu personai, kas nav 
veikusi ieguldījumu kooperatīva pamatkapitālā un kas nav atzīta/uzņemta 
par kooperatīva biedru;

[4.2] atzīstot, ka biedru kopsapulces nesasaukšana nevar būt par 
pietiekamu pamatu, lai atzītu valdes lēmumu par biedra uzņemšanu 
kooperatīvā par spēkā neesošu, tiesa ir nepareizi interpretējusi Kooperatīvo 
sabiedrību likuma 18.panta piekto daļu, saskaņā ar kuru valdes lēmums par 
kādas personas uzņemšanu par kooperatīva biedru ir viena mēneša laikā 
jāapstiprina biedru kopsapulcei; ja tā nav apstiprinājusi valdes lēmumu par 
biedra uzņemšanu, šis lēmums atzīstams par spēkā neesošu un izdarītie 
maksājumi atdodami atpakaļ to maksātājam. Gan sistēmiski, gan gramatiski 
to tulkojot, ir secināms – ja neatkarīgi no apstākļiem un iemesliem kooperatīva 
biedru kopsapulce mēneša laikā nav apstiprinājusi valdes lēmumu par kādas 
personas uzņemšanu par kooperatīva biedru, šāds valdes lēmums automātiski 
atzīstams par spēkā neesošu un persona, kas uzņemta par kooperatīva biedru 
ar šādu lēmumu, vairs nav uzskatāma par kooperatīva biedru. Savukārt 
Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas pirmais teikums, 
kas noteic, ka biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde ir 
pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā, gramatiski 
un sistēmiski interpretējams kontekstā ar likuma 18.panta piektās daļas otro 
teikumu, proti, biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde 
pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā līdz brīdim, 
kamēr notecējis viena mēneša termiņš valdes lēmuma apstiprināšanai biedru 
kopsapulcē, kad zūd pamats pastāvēt biedra tiesībām un pienākumiem, jo ir 
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automātiski zaudējis spēku lēmums, kas ir bijis biedra tiesību un pienākumu 
rašanās pamatā. Analoģiski ir interpretējams Statūtu 19.punkts;

[4.3] tiesa pretēji Civilprocesa likuma 214.panta piektajam punktam 
nepamatoti ir noraidījusi atbildētājas 2010.gada 25.februāra pieteikumu 
par tiesvedības apturēšanu lietā, iekams nav izskatīta DzĪKS “Jubilejas” 
prasība par valdes lēmuma, ar kuru V.G. uzņemts biedru sastāvā, atzīšanu 
par spēkā neesošu. Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 
8.aprīļa spriedumu atzīti par spēkā neesošiem DzĪKS “Jubilejas” 2007.gada 
12.novembra valdes sēdes lēmumi, tai skaitā lēmums par V.G. uzņemšanu 
par DzĪKS “Jubilejas” biedru un rekomendācijas došanu DzĪKS “Jubilejas” 
biedru kopsapulcei apstiprināt valdes lēmumu par V.G. uzņemšanu par 
DzĪKS “Jubilejas” biedru. Minētais spriedums pēc būtības izslēdz konkrētās 
lietas ietvaros pieņemtā pārsūdzētā sprieduma loģisku pastāvēšanu, jo ir 
zudis jebkāds pamats prasītājam prasīt atzīt viņu par atbildētājas biedru vai 
lūgt izsniegt biedra karti.

Pie šādiem apstākļiem ir pārkāpts ne tikai Civilprocesa likuma 214.panta 
5.punkts, bet arī nav ievērots procesuālās ekonomijas princips.

[5] Paskaidrojumos sakarā ar kasācijas sūdzību prasītājs norādījis, ka 
sūdzībā norādītajiem apstākļiem nevar piekrist šādu iemeslu dēļ:

[5.1] Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.pantā ietvertais regulējums 
paredz aizsargāt potenciālo kooperatīvās sabiedrības biedru, nosakot, ka 
biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu 
par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā. Likumdevējs nav pieļāvis 
iespēju kooperatīvās sabiedrības valdei rīkoties negodprātīgi un nesasaukt 
kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulci likumā noteiktajā kārtībā. 
Aplūkojot minēto likuma normu sistēmiski, ir redzams, ka kooperatīvās 
sabiedrības valdei faktiski ir piešķirts 4 mēnešu termiņš likuma prasību 
izpildei – 3 mēneši, lai pieņemtu lēmumu par biedra uzņemšanu, un mēnesis, 
lai sasauktu kopsapulci;

[5.2] Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta trešās daļas pirmais teikums 
norāda uz to, ka nevienai personai nevar atteikt uzņemšanu kooperatīvajā 
sabiedrībā, ja vien šī persona nav izslēgta no kooperatīvās sabiedrības par 
statūtu pārkāpšanu. Likumdevējs nav pieļāvis personas tiesību ierobežojumu – 
atteikumu tikt uzņemtam par biedru, ja pastāv pozitīvie priekšnosacījumi. 
Atbildētājas veiktais Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta tulkojums ir 
sašaurināts, neņemot vērā visa panta jēgu, kopsakaru ar citām likuma normām 
un likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 31.panta ceturto daļu.

[6] Senāta sēdē, iebilstot kasācijas sūdzības argumentiem, prasītājs 
norādīja uz jau paskaidrojumos minētajiem apsvērumiem un lūdza tiesas 
spriedumu atstāt negrozītu.
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Atbildētājas pārstāvis uz tiesas sēdi nebija ieradies. Ņemot vērā, ka 
atbildētājai un tās pārstāvim par tiesas sēdi paziņots likumā noteiktajā kārtībā, 
Senāts, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 468.pantu, nolēma izskatīt lietu 
bez atbildētājas pārstāvja piedalīšanās.

Motīvu daļa
[7] Pamatjautājums, no atbildes uz kuru ir atkarīga strīda pareiza 

izšķiršana, ir par DzĪKS valdes 2007.gada 12.novembra lēmuma, ar kuru 
prasītājs uzņemts par kooperatīvās sabiedrības biedru, tiesisko spēku.

[7.1] Atbildētāja ir uzskatījusi, ka šis valdes lēmums ir bijis spēkā tikai 
vienu mēnesi, jo tam nav sekojis DzĪKS biedru kopsapulces lēmums par 
attiecīgā valdes lēmuma apstiprināšanu, kā tas ir noteikts Kooperatīvo 
sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas otrajā teikumā. 

[7.2] Senāts atzīst, ka minēto likuma normu (sprieduma 3.2 punkts) 
atbildētāja ir iztulkojusi kļūdaini.

Ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas normu, nosakot, 
ka biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi 
lēmumu par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā, pēc būtības valdes 
lēmumam ir piešķirts kooperatīva biedra statusu nodibinošs spēks. To pašu 
apstiprina arī DzĪKS “Jubilejas” statūtu 19.punkts. Tajā noteikts: “Biedru 
tiesības un pienākumi sākas no brīža, kad kopsapulce (pilnvaroto sapulce) 
vai valde pieņēmusi lēmumu par viņu uzņemšanu Sabiedrībā ar vienkāršu 
balsu vairākumu, atklāti balsojot.”

Kooperatīva biedra tiesību un pienākumu noteikšana ir galvenais, kas 
veido kooperatīvās sabiedrības biedra tiesisko statusu.

Ņemot vērā, ka valde ir biedru kopsapulces izveidota izpildinstitūcija, 
kas pārzina un vada kooperatīvās sabiedrības lietas (Kooperatīvo sabiedrību 
likuma 46.pants un DzĪKS “Jubilejas” statūtu 34.punkts) un rīkojas tai 
piešķirtās kompetences ietvaros, tās pieņemtie lēmumi un konkrētajā 
gadījumā – lēmums par V.G. uzņemšanu par kooperatīva biedru iegūst 
tiesiskas sekas nodibinošu spēku.

[7.3] Senāts uzskata par nepieciešamu noskaidrot, uz ko attiecas 
Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas otrajā teikumā 
noteiktais viena mēneša termiņš. Likuma norma nosaka: Ja mēneša laikā 
(..) biedrs nav pilnībā nokārtojis statūtos paredzētos ar iestāšanos saistītos 
maksājumus vai biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) nav apstiprinājusi 
valdes lēmumu par biedra uzņemšanu, šis lēmums atzīstams par spēkā 
neesošu un izdarītie maksājumi atdodami atpakaļ to maksātājam.

Kooperatīvo sabiedrību likuma 38.pants paredz obligātu kopsapulces 
(pilnvaroto sapulces) sasaukšanu vienreiz gadā. Ja uzskatītu, ka minētā 
likuma 18.panta piektās daļas otrajā teikumā noteiktais viena mēneša termiņš 
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valdes lēmuma spēkā esamībai attiecas uz kopsapulces lēmuma pieņemšanu 
par valdes lēmuma apstiprināšanu par biedra uzņemšanu, būtu jāatzīst, 
ka likumdevējs ir radījis absurdu situāciju, automātiski (pēc atbildētājas 
interpretācijas) izbeidzot valdes lēmuma tiesisko spēku, minēto jautājumu 
nemaz nenodot izskatīt kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē). No vienas puses, 
nosakot kopsapulces (pilnvaroto sapulces) obligātu sasaukšanu vienreiz 
gadā, bet no otras – paredzot valdes lēmuma juridiskā spēka automātisku 
anulēšanu jau pēc viena mēneša pēc valdes lēmuma pieņemšanas, ja 
kopsapulce (pilnvaroto sapulce) netiek sasaukta un valdes lēmums netiek 
apstiprināts, likumdevējs būtu rīkojies pretēji ratio legis principam, kas nav 
iespējams. 

Tas, ka DzĪKS “Jubilejas” seši valdes locekļi 2009.gada 1.jūlijā iesniedza 
tiesā prasības pieteikumu pret DzĪKS “Jubilejas” par DzĪKS “Jubilejas” 
valdes 2007.gada 21.novembra lēmumu (arī par prasītāja uzņemšanu 
par kooperatīvās sabiedrības biedru) atcelšanu, kam DzĪKS “Jubilejas” 
nav iebildusi, atspēko atbildētājas kasācijas sūdzībā pausto pozīciju 
par šā lēmumu automātisku spēka zaudēšanu mēnesi pēc 2007.gada 
21.novembra.

Senāts atzīst, ka Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas 
otrajā teikumā noteiktais viena mēneša termiņš attiecas uz maksājumu 
izdarīšanu, bet neattiecas uz biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) 
sasaukšanu. Acīmredzami, tieši tāpēc likuma 18.pantā ir ietverta norma, ka 
biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar valdes lēmuma pieņemšanas brīdi, 
lai neaizskartu biedra tiesības, ja kopsapulce tiktu sasaukta, piemēram, 
pēc 6 mēnešiem vai vēl ilgāka laika posma. Savukārt, ja valdes lēmuma 
apstiprināšanai kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) būtu noteikts laiks, kas 
nevar būt ilgāks par vienu mēnesi, nav saskatāmi racionāli apsvērumi, 
kāpēc valdes lēmumam būtu piešķirams biedra tiesības konstituējošs 
spēks.

[7.4] No minētās likuma normas izriet, un kā to, savā spriedumā 
analizējot, pamatoti atzinusi apelācijas instances tiesa, valdes lēmums par 
biedra uzņemšanu ir atzīstams par spēkā neesošu, ja biedru kopsapulce 
(pilnvaroto sapulce) to ir izvērtējusi un nav apstiprinājusi. Minētais nozīmē, 
ka, lai attiecībā uz konkrēto kooperatīvās sabiedrības biedru valdes lēmumu 
par uzņemšanu atzītu par spēkā neesošu, ir jābūt negatīvam kopsapulces 
(pilnvaroto sapulces) balsojumam. Attiecībā uz prasītāju V.G., kā noskaidrots 
lietā, vispār neviens lēmums šajā sakarā nav pieņemts. Tas norāda, ka spēkā 
arvien ir kooperatīvās sabiedrības valdes 2007.gada 12.novembra lēmums. 
Tādējādi par pamatotu atzīstams tiesas secinājums par prasītāja tiesībām 
saņemt paju jeb biedra karti.
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[8] Uz minētā strīda izskatīšanu, Senāta ieskatā, neatstāj iespaidu 
atbildētājas valdes locekļu pret pašu atbildētāju DzĪKS “Jubilejas” ierosinātā 
tiesvedība par vairāku 2007.gada 12.novembra lēmumu, to skaitā lēmuma 
par prasītāja uzņemšanu par kooperatīvās sabiedrības biedru, atcelšanu.

Prasītājam, kā minēts iepriekš un noteikts Kooperatīvo sabiedrību likuma 
18.panta piektajā daļā, kopš 2007.gada 12.novembra ir DzĪKS “Jubilejas” 
biedra tiesības un pienākumi. Paju jeb biedra kartes izsniegšana ir no šīm 
tiesībām loģiski izrietoša darbība.

Atbildētājas valdes locekļu ierosinātā tiesvedība un pirmās instances 
tiesas prasītājiem labvēlīgais nolēmums, kas nav stājies likumīgā spēkā, 
nevar ierobežot prasītāja kā kooperatīvās sabiedrības biedra likumīgās 
tiesības.

Gadījumā, ja stāsies spēkā tiesas spriedums par DzĪKS “Jubilejas” 
valdes 2007.gada 12.novembra lēmuma atcelšanu par V.G. uzņemšanu par 
kooperatīvās sabiedrības biedru, tas būs pamats prasītājam izsniegtās paju 
(biedra) kartes anulēšanai, ko, Senāta ieskatā, ir tiesīga izlemt gan kooperatīvās 
sabiedrības valde, gan kopsapulce (pilnvaroto sapulce).

Tādējādi nav saskatāms kasācijas sūdzībā norādītais Civilprocesa likuma 
214.panta 5.punkta pārkāpums, jo tiesvedība šajā lietā tiesai nebija jāaptur.

[9] Kā vienu no nepieciešamajiem nosacījumiem kooperatīvās sabiedrības 
biedra statusa pastāvēšanai likums ir izvirzījis nepieciešamību mēneša laikā 
pēc valdes lēmuma pieņemšanas par uzņemšanu par kooperatīva biedru, 
nokārtot statūtos paredzētos ar iestāšanos saistītos maksājumus.

Faktu par iestāšanās maksas samaksu ir konstatējusi pirmās instances 
tiesa. Ņemot vērā, ka atbildētāja šo faktu netika apstrīdējusi, tiesa, pamatojoties 
uz Civilprocesa likuma 104.panta otro daļu, to atzina par pierādītu (lietas 
107.lpp.).

Apelācijas sūdzībā par pirmās instances tiesas spriedumu atbildētāja 
netika izvirzījusi ne iebildumus par šā tiesas secinājuma neatbilstību 
faktiskajiem apstākļiem, ne norādījusi uz noteikto maksājumu nenokārtošanu 
kā pamatu biedra statusa zaudēšanai.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 426.panta pirmajai daļai 
apelācijas instances tiesa lietu izskata tādā apjomā kā lūgts apelācijas sūdzībā, 
Senāts par pamatotu atzīst apelācijas tiesas atteikumu vērtēt jautājumu, kas 
attiecas uz iestāšanās maksājumu kārtošanu.

DzĪKS “Jubilejas” statūtu 13.punktā noteikts, ka dzīvokļu īpašnieki, 
iestājoties Sabiedrībā, iesniedz rakstisku pieteikumu un iemaksā biedru 
kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) noteikto biedru naudu. Nav strīda, ka 2007.
gada 28.novembrī prasītājs ir iemaksājis “iestāšanās maksu” Ls 2 (lietas 
16.lpp.), ko kā “biedru naudu” DzĪKS “Jubilejas” 2008.gada 26.martā un 
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2008.gada 11.aprīlī (katru reizi pa Ls 2) ir sūtījusi atpakaļ V.G. (lietas 82., 
83.lpp.). Ņemot vērā, ka prasītājs savu pienākumu veikt maksājumus mēneša 
laikā bija izpildījis, atbildētājas darbības, bez tiesiska pamata atgriežot naudu, 
nevar ietekmēt prasītāja tiesības.

DzĪKS “Jubilejas” statūti nesatur norādi par citu maksājumu veikšanas 
nepieciešamību. Atbildētājas norāde uz statūtu 24.punktu nav saistāma 
ar maksājumu izdarīšanu, jo reglamentē jautājumu par pamatkapitāla 
lielumu.

To, ka atbildētājas iebildums, kas attiecas uz maksājumu neveikšanu, nav 
pamatots, apstiprina arī pašas atbildētājas rīcība, šo argumentu neizvirzot ne 
paskaidrojumos par prasību (lietas 24.lpp.), ne pirmās instances tiesā (lietas 
102.lpp.), ne arī apelācijas sūdzībā (lietas 112., 113.lpp.).

[10] Atzīstot, ka kasācijas sūdzībā izvirzītie argumenti nevar būt pamats 
sprieduma atcelšanai, iesniegtā kasācijas sūdzība ir noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 472., 474.panta 1.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 22.marta sprie-

dumu atstāt negrozītu, bet atbildētājas kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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3. Spriedumi, 
 kas izriet no saistību tiesībām
Līguma izpildes grūtību nošķiršana  
no nepārvaramas varas apstākļiem  
prasībā par līguma izbeigšanu

Prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību ir 
nepieciešams noskaidrot, vai konkrētajā gadījumā ir iestājušies nepārvaramas 
varas apstākļi, kas dotu pamatu vienai pusei izvairīties no saistību izpildes, 
piemēram, prasīt nekavējošu līguma izbeigšanu. Svarīgi ir nošķirt nepārvaramas 
varas gadījumu no līguma izpildes grūtībām, kad kāds notikums būtiski maina 
līguma līdzsvaru, taču nepadara tā izpildi neiespējamu. Piemēram, vienas 
puses izpildes samaksas ir pieaugušas vai arī izpildījuma, ko saņem puse, 
vērtība ir samazinājusies (Civillikuma 2147.panta 2.punkts).

Rīgā 2011.gada 26.janvārī  Lieta Nr.SKC-11/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   V.Jonikāns,
senators referents     N.Salenieks,
senatore      S.Lodziņa,
piedaloties prasītājas SIA “Arka Investīcijas” pārstāvim zvērinātam 

advokātam E.Radziņam un atbildētājas SIA “Post-Nevada” pārstāvim 
zvērinātam advokātam A.Eglītim,

atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētājas SIA “Post-
Nevada” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 
2009.gada 3.jūnija spriedumu SIA “Arka Investīcijas” prasībā pret SIA “Post-
Nevada” par nomas līguma izbeigšanu, nomas maksas parāda piedziņu un 
SIA “Post-Nevada” pretprasībā par nomas līguma atcelšanu un samaksātās 
drošības naudas piedziņu.

Aprakstošā daļa
[1] Starp SIA “ARKA Investīcijas” kā iznomātāju un SIA “Post-Nevada” 

kā nomnieku 2006.gada 17.jūlijā tika noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas 
līgums Nr.06.2006/NL–3 (turpmāk – nomas līgums), ar kuru SIA “Post-
Nevada” nomas lietošanā tika nodotas neapdzīvojamās telpas nekustamā 



C-55

3. Spriedumi, kas izriet no saistību tiesībām

īpašumā Rīgā, [..] ielā 38a, ar kopējo platību 423,5 m2. Atbilstoši nomas 
līguma nosacījumiem nomas maksa saskaņā ar iznomātāja izrakstītajiem 
rēķiniem nomniekam bija jānomaksā līdz kārtējā mēneša desmitajam 
datumam.

[2] SIA “Arka Investīcijas” 2006.gada 30.novembrī iesniegusi Rīgas pilsētas 
Centra rajona tiesā prasību pret SIA “Post-Nevada” par saistību izpildi un 
parāda piedziņu, norādot, ka SIA “Post-Nevada” nav samaksājusi rēķinus par 
telpu lietošanu no 2006.gada septembra līdz 2006.gada novembra mēnesim, 
tādējādi atbildētājai par telpu lietošanu ir uzkrājies parāds Ls 25 569,32 
apmērā.

Prasītāja lūgusi piedzīt no atbildētājas nomas maksas parādu un 
līgumsodu, kas kopā uz prasības iesniegšanas dienu bijis Ls 25 569,32, noteikt 
prasītājas tiesības saņemt no atbildētājas 6% gadā no kopējās parāda summas 
līdz tiesas sprieduma izpildei, kā arī piedzīt no atbildētājas samaksāto valsts 
nodevu un citus tiesāšanās izdevumus.

[3] Atbildētāja SIA “Post-Nevada” 2007.gada 30.martā iesniegusi 
tiesā pretprasību, kurā lūgusi atcelt 2006.gada 17.jūlijā starp SIA “Arka 
Investīcijas” un SIA “Post-Nevada”noslēgto telpu nomas līgumu ar 2006.
gada 1.septembri, piedzīt no SIA “Arka Investīcijas” par labu SIA “Post-
Nevada” samaksāto drošības naudu Ls 8 728,84, kā arī piedzīt visus 
tiesāšanās izdevumus.

Pretprasībā norādīts, ka SIA “Post-Nevada” likumā noteiktajā kārtībā 
iesniegusi Rīgas domē iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu 
zāles atvēršanai. Ar Rīgas domes 2005.gada 29.augusta lēmumu atteikts 
izsniegt SIA “Post-Nevada” minēto atļauju. Ņemot vērā šo apstākli, SIA 
“Post-Nevada” 2006.gada 31.augustā nosūtīja prasītājai paziņojumu par 
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un par nomas līguma izbeigšanu 
ar 2006.gada 1.septembri. Prasītājai papildus bija lūgts atmaksāt saņemto 
drošības depozītu.

Pušu starpā noslēgtā līguma nosacījumos starp nepārvaramas varas 
apstākļiem tika ietverti gadījumi, kad tiek pieņemti administratīvi akti, kas 
padara neiespējamu vienas vai otras puses darbību. Ar Rīgas domes lēmuma 
pieņemšanu neizsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai atbildētājas darbība 
minētajās telpās ir kļuvusi neiespējama, līdz ar ko Rīgas domes lēmuma 
pieņemšana ir uzskatāma par nepārvaramas varas apstākli.

[4] Prasītāja iesniegusi prasības papildinājumus, lūdzot atzīt par izbeigtu 
ar 2007.gada 30.aprīli starp SIA “ARKA Investīcijas” un SIA “POST-NEVADA” 
2006.gada 17.jūlijā noslēgto nomas līgumu un piedzīt no atbildētājas nomas 
maksas un līgumsoda parādu, kas kopā ar PVN uz 2007.gada 30.aprīli ir 
Ls 83 737,91.
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Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2007.gada 27.jūnija spriedumu 
prasība noraidīta un pretprasība apmierināta.

[5] Izskatījusi lietu sakarā ar prasītājas apelācijas sūdzību, Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2009.gada 3.jūnija spriedumu 
prasību apmierinājusi daļēji: izbeigusi 2006.gada 17.jūlijā noslēgto nomas 
līgumu ar 2007.gada 1.martu un piedzinusi no atbildētājas prasītājas labā 
nomas maksas parādu Ls 40 880,07, līgumsodu Ls 40 880,07 un tiesas 
izdevumus Ls 1 109,78, kā arī noteikusi prasītājas tiesības līdz sprieduma 
izpildei saņemt likumiskos 6% gadā no pamatparāda summas, bet 
pretprasību noraidījusi.

[5.1] Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka Rīgas domes 2006.gada 
29.augusta lēmums nav iekļaujams nomas līgumā sniegtās nepārvaramas 
varas definīcijā tādēļ, ka šāda lēmuma pieņemšanas iespējamību atbildētāja 
varēja paredzēt tāpat kā lēmumu par atļaujas piešķiršanu, jo likumdošana, uz 
kuras pamata administratīvais akts izdots, kopš līguma noslēgšanas netika 
mainīta.

[5.2] Tiesa konstatējusi, ka pirmās instances tiesa ir sašaurināti tulkojusi 
līguma 12.2.punktu, atsaukdamās tikai uz minētā punkta 2.daļu, kas dod 
skaidrojumu līguma 12.2.punktā lietotajam jēdzienam “nepārvarama 
vara”. Pirmās instances tiesa nav ņēmusi vērā, ka līguma 12.punkts paredz 
līdzēju atbildību un nevis nosaka līguma atcelšanas vai izbeigšanas 
gadījumus, kas savukārt ir precīzi noteikti līguma 3.punktā. Tāpat tiesa 
nav ņēmusi vērā, ka līguma 12.2.punktā ir paredzēta līdzēju atbildība par 
pusei nodarītajiem zaudējumiem, nosakot, ka zaudējumi nav jāatlīdzina, ja 
tie radušies nepārvaramas varas rezultātā. Tādējādi pirmās instances tiesa, 
izskatot jautājumu par līguma atcelšanu, ir nepamatoti piemērojusi līguma 
12.2.punktu, paplašinot minētajā punktā ietverto pušu vienošanos un 
attiecinot to arī uz puses tiesībām vienpusēji atkāpties no līguma, lai gan par 
to 12.2.punktā puses nebija vienojušās.

[5.3] Saskaņā ar nomas līguma 1.3.punktu nomātās telpas tika nodotas 
nomniekam spēļu zāles un kafejnīcas vajadzībām, t.i., nomnieks telpas varēja 
izmantot gan spēļu zāles, gan kafejnīcas vajadzībām. Turklāt atbildētāja 
paredzēja iespēju, ka telpās izvietotā kafejnīca darbosies neatkarīgi no spēļu 
zāles darbības, uz ko norāda līguma 11.1.punkts, kurā prasītāja deva savu 
piekrišanu daļu no telpām nodot apakšnomā SIA “Vernisāža centrs”.

[5.4] Atsaucoties uz Civillikuma 2113.panta noteikumiem, kas noteic, 
ka par nomas līguma priekšmetu var būt visas ķermeniskas lietas, ko nav 
aizliegts atsavināt, kā arī tiesības, tiesa norādījusi, ka starp pusēm noslēgtais 
līgums paredzēja nedzīvojamo telpu nomu un nevis prasītājai piederošo 
telpu pielāgošanu kādas konkrētas komercdarbības veikšanai. Savukārt 
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telpu nomas līguma izpildes priekšnosacījums ir telpu pastāvēšana dabā, lai 
nomnieks tās varētu lietot, kā arī ierobežojumu nepastāvēšana no iznomātāja 
puses telpu lietošanai. Tā kā konkrētajā gadījumā līgums tika noslēgts par 
telpu nomu, un nekādi ierobežojumi telpu nomai nepastāvēja, Civillietu 
tiesas kolēģija piekritusi prasītājas paustajam viedoklim, ka nav pamatots 
pirmās instances tiesas secinājums, ka Rīgas domes 2006.gada 29.augusta 
lēmums ir bijis par iemeslu, kura dēļ atbildētāja vairs nav varējusi turpināt 
telpu nomas līguma izpildi.

[5.5.] Nomas līguma 3.6.punktā paredzēts, ka nomnieks ir tiesīgs jebkurā 
laikā izbeigt līgumu pirms tā darbības termiņa beigām, rakstveidā brīdinot 
par to iznomātāju 6 mēnešus iepriekš. Šajā sakarā Civillietu tiesas kolēģija 
atzinusi, ka SIA “Post-Nevada” 2006.gada 31.augusta paziņojums par nomas 
līguma izbeigšanu ar nākamo dienu, t.i., 2006.gada 1.septembri, neatbilst 
noslēgtā nomas līguma nosacījumiem par nomas līguma izbeigšanu.

Tādējādi, atsaucoties uz Civillikuma 1587.pantu, kas noteic, ka tiesīgi 
noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma 
sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod 
vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, tiesa atzinusi, ka starp SIA “Arka 
Investīcijas” un SIA “Post-Nevada” noslēgtais nomas līgums izbeidzams ar 
2007.gada 1.martu, t.i., sešus mēnešus pēc atbildētājas 2006.gada 31.augusta 
paziņojuma.

[6] Par spriedumu atbildētāja iesniegusi kasācijas sūdzību, kurā lūgusi 
spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Kasācijas sūdzībā norādīti šādi argumenti.
[6.1] Tiesa nav ņēmusi vērā Civillikuma 2147.pantu, kas noteic, ka 

pienākums maksāt nomas maksu atkrīt un jau samaksātais maksājums 
jāatdod atpakaļ, ja nomājamā lieta palikusi nelietota tāda notikuma dēļ, 
kuram nav devis iemeslu nomnieks un kurš noticis bez viņa vainas. SIA 
“Post-Nevada” iznomāja telpas savas komercdarbības veikšanai, ar nolūku 
nomājamās telpās atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles. Līdz ar to līdz 
atļaujas saņemšanai atbildētāja telpas nesāka lietot un neuzsāka līgumā 
paredzētos remonta darbus, lai pielāgotu telpas spēļu zāles vajadzībām.

[6.2] Apelācijas instances tiesa nav vērtējusi, vai konkrētajā gadījumā, kad 
telpu lietošana netika uzsākta dēļ apstākļa, ka atbildētājai ar administratīvo 
aktu netika atļauta spēļu zāles atvēršana, nav piemērojami Civillikuma 2144.
panta nosacījumi, kas paredz, ja nomas vai īres priekšlaicīgai izbeigšanai bijis 
likumīgs pamats, tad nomas vai īres maksa kaut gan arī tūliņ jāsamaksā, bet 
tikai par patieso nomas vai īres laiku.

[6.3] Apelācijas instances tiesas attieksme spriedumā pret pušu starpā 
noslēgto līgumu ir bijusi nevis kā saprātīgai un neitrālai personai, bet 
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gan kā faktiskajai prasītājas interešu pārstāvei. Proti, apelācijas instances 
tiesa pievienojās prasītājas viedoklim, ka iznomātās telpas var izmantot 
kafejnīcas vajadzībām, bet ignorēja atbildētājas gribas izteikumu līgumā – 
telpas nomāt spēļu zāles ierīkošanai, piedāvājot tādu paplašinātu līguma 
mērķa interpretāciju, kas izslēdza pamatu nomas līguma izbeigšanai. 
Tādējādi apelācijas instances tiesa nepamatoti izslēdza nepārvaramas varas 
apstākli kā pamatu līguma izbeigšanai, nepiemērojot Civillikuma 2147.
panta 2.punktu.

[6.4] Ņemot vērā, ka Rīgas domes lēmuma pārsūdzība administratīvajā 
tiesā nenodrošina lietas ātru izskatīšanu (lietas izskatīšanas cikls trijās 
instancēs 2,5–3 gadi) un ņemot vērā līguma termiņu un telpu lietošanas 
aktualitāti, ir secināms, ka līguma izpildes neiespējamība ir kļuvusi par 
absolūtu, kas ir pamats piemērot Civillikuma 1543.pantu.

Arī UNIDROIT Starptautisko Komerclīgumu principu 7.1.7.pants 
paredz, ka līdzēju saistību neizpilde ir atvainojama, ja līdzējs pierāda, 
ka šādas saistību neizpildes cēlonis ir šķērslis, kas nepakļaujas šī līdzēja 
kontrolei, un to nevarēja saprātīgi paredzēt līguma noslēgšanas brīdī un ka, 
ievērodams visu rūpību, līdzējs nevarēja novērst sekas, kas iestājas pie šiem 
apstākļiem.

[6.5] Tiesa nepamatoti atzinusi, ka atbildētāja iznomātās telpas varēja 
izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, kafejnīcas ierīkošanai, jo no nomas 
maksas apmēra izriet, ka tik augsta nomas maksa ir maksājama tikai par 
telpām, kas tiek izmantotas azartspēļu rīkošanai, ko tiesas sēdē atzinusi 
arī prasītāja. Tādējādi tiesa, izvērtējot pretprasību par līguma atcelšanu, 
nav analizējusi Civillikuma 1589.pantu kopsakarā ar līguma raksturu, kas 
novedis pie nepareiza tiesas sprieduma.

[6.6] Tiesa, nevērtējot Rīgas domes 2006.gada 29.augusta lēmumu, 
nepamatoti atzinusi, ka lēmuma pieņemšanas iespējamību atbildētāja varēja 
paredzēt, tāpat kā lēmumu par atļaujas piešķiršanu.

[6.7] Ņemot vērā, ka minētais Rīgas domes lēmums liedza atbildētājai 
iespēju lietot iznomātās telpas azartspēļu rīkošanai, tiesai bija jāpiemēro 
Civillikuma 1543.pants, saskaņā ar kuru līgumi par kaut ko neiespējamu nav 
spēkā.

[6.8] Tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 192.panta noteikumus, jo 
nosprieda izbeigt līgumu ar 2007.gada 1.martu, t.i., ar datumu, kuru nelūdza 
neviena no pusēm.

[7] Paskaidrojumos sakarā ar iesniegto kasācijas sūdzību prasītāja 
izteikusi iebildumus pret tajā norādītajiem argumentiem, lūdzot Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 3.jūnija spriedumu atstāt 
negrozītu, bet kasācijas sūdzību noraidīt.
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[8] Senāta tiesas sēdē atbildētājas pārstāvji uzturēja kasācijas sūdzību 
pilnā apmērā, bet prasītājas pārstāvis lūdza noraidīt kasācijas sūdzību kā 
nepamatotu.

Motīvu daļa
[9] Pārbaudījis lietā esošā sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas 

to pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums atstājams negrozīts.

[10] No iesniegtās kasācijas sūdzības redzams kasācijas sūdzības 
iesniedzēja uzskats, ka apelācijas instances tiesa nepamatoti nepiemēroja 
Civillikuma 2147.panta 2.punktu, citiem vārdiem, nepamatoti noraidījusi 
atbildētājas pretprasībā izvirzīto nepārvaramas varas apstākli kā pamatu 
nomas līguma izbeigšanai.

[10.1] Civillikuma 1587.pantā noteikts, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek 
līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne 
arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no 
līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.

[10.2] Tomēr likums ir paredzējis gadījumus, kad nomnieks var tikt 
atbrīvots pilnībā vai daļēji no savu saistību izpildes.

Tajā skaitā Civillikuma 2147.pants noteic, ka pienākums maksāt nomas 
maksu atkrīt un jau samaksātais maksājums jāatdod atpakaļ (viens un otrs 
pilnīgi vai pa daļai), ja nomājamā vai īrējamā lieta palikusi nelietota tāda 
notikuma dēļ, kuram nav devis iemeslu nomnieks vai īrnieks un kurš noticis 
bez viņa vainas. Savukārt no minētās tiesību normas 2.punkta izriet, ka par 
šādu notikumu uzskatāms gadījums, kad nomnieks nepārvaramas varas dēļ 
zaudē iespēju lietu lietot. Proti, nepārvarama vara ir objektīvs apstāklis, kas 
atbrīvo parādnieku no līguma saistību izpildes.

Jēdziena “nepārvaramā vara” skaidrojums likumā nav dots. Tādēļ uz to 
var tikt attiecināti gan romiešu tiesībās apzīmētie apstākļi, gan UNIDROIT 
Starptautisko komerclīgumu principu 7.1.7.pantā ietvertais formulējums, 
gan Latvijai saistošās ANO 1980.gada 11.aprīļa (Vīnes) Konvencijas par 
starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem 79.panta 1.punkta 
formulējums, kā arī tiesību zinātnē dotā nepārvaramas varas definīcija 
vai vispārīgs skaidrojums, turklāt minētais uzskaitījums nav izsmeļošs  
(sk. Senāta 2009.gada 11.februāra spriedumu lietā Nr.SKC-30/2009).

Piemēram, no ANO 1980.gada 11.aprīļa (Vīnes) Konvencijas par 
starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem 79.panta izriet, ka 
puse neatbild par jebkuras savas saistības neizpildīšanu, ja pierādīts, ka tā bija 
tāda šķēršļa radīta, kuru puse nespēj kontrolēt, no puses saprātīgi nevarēja 
gaidīt šī šķēršļa ņemšanu vērā, līgumu slēdzot, vai izvairīšanos no šī šķēršļa, 
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vai šķēršļa, vai tā seku pārvarēšanu, šķērslis nav puses vai tās kontrolē esošas 
personas rīcības dēļ. Proti, nepārvaramas varas institūta koncepcija sastāv no 
četriem elementiem:

1) notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav 
iespējams pārvarēt;

2) saprātīga persona līguma noslēgšanas brīdī notikumu nevarēja 
paredzēt;

3) notikums nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
4) notikums saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu 

(sk. Tom Southerington. Impossibility of Perfomance and Other Excuses in 
International Trade //http//www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/southerington.
html, citēts pēc: Škoba L., Sakārne I., Novicka S. 1980.gada ANO Konvencijas 
par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2004, 194.lpp.).

Līdzīgas prasības, apkopojot Civillikuma dažādos pantos minētos 
noteikumus par nepārvaramu varu, izvirza arī Civillikums (sk. Bitāns A. 
Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga: AGB, 1997, 109.lpp.). Proti, par 
nepārvaramas varas apstākļiem ir jāatzīst tādi apstākļi,

– kas pie līguma slēgšanas pusēm nebija zināmi (Civillikuma 1543.p., 
sk. arī Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Red. 
K.Torgāns. Rīga: Mans Īpašums, 1998, 98–99.lpp.),

– kas padara līguma izpildi neiespējamu vispār un nevis tikai vienai 
pusei (Civillikuma 1543., 2147.pants), 

– kas nav iestājušies parādnieka vainas dēļ (Civillikuma 1543., 2147.
pants),

– no kuriem nav iespējams izvairīties vai kurus nav iespējams novērst, 
neraugoties uz visām parādnieka pūlēm (2148.panta 1.punkts, 2234.pants).

[10.3] Ievērojot iepriekš minēto, ir nepieciešams noskaidrot, vai 
konkrētajā gadījumā bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas dotu 
pamatu atbildētājam izvairīties no saistību izpildes, t.sk. prasīt nekavējošu 
nomas līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma neiespējamību.

Senāts piekrīt kasācijas sūdzības iesniedzējas viedoklim, ka atļaujas 
nepiešķiršana radīja kasācijas sūdzības iesniedzējai nepārvaramu šķērsli, kas 
bija ārpus tās kontroles, izmantot nomātās telpas azartspēļu zāles vajadzībām. 
Taču, Senāta ieskatā, šāda šķēršļa rašanās pati par sevi vēl nerada tiesības 
izvairīties no saistību izpildes, jo minētais ir tikai viens no kritērijiem, lai 
atzītu nepārvaramas varas esību. Proti, ir nošķirams nepārvaramas varas 
gadījums no grūtībām, kad kāds notikums būtiski maina līguma līdzsvaru 
(piemēram, vienas puses izpildes izmaksas ir pieaugušas vai arī izpildījuma, 
ko saņem puse, vērtība ir samazinājusies).
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Apelācijas instances tiesa secinājusi, ka atbildētāja varēja paredzēt par 
neiespējamību izmantot nomātās telpas azartspēļu zāles vajadzībām, ja 
pašvaldība nepiešķirs attiecīgu atļauju. Tādējādi atzīstams, ka kasācijas 
sūdzības iesniedzējai (uz līguma noslēgšanas brīdi) bija zināms, ka bez 
attiecīgas atļaujas tā nevarēs ierīkot azartspēļu zāli nomātajās telpās, ja šī 
atļauja no pašvaldības puses netiks piešķirta. Proti, rīkojoties saprātīgi, 
atbildētāja šo gadījumu (atļaujas neizsniegšanu) varēja paredzēt.

Tāpat apelācijas instances tiesa atzinusi, ka atbildētāja telpas varēja 
izmantot gan spēļu zāles, gan kafejnīcas vajadzībām, t.i., atbildētājai bija 
iespēja izmantot nomātās telpas arī tikai kafejnīcas vajadzībām. Līdz ar 
to, Senāta ieskatā, atbildētājas līguma izpildes izmaksas, izmantojot telpas 
tikai kafejnīcas vajadzībām, nenoliedzami bija pieaugušas, kas norāda 
uz iespējamām līguma izpildes grūtībām, bet pats par sevi nav pamats 
atzinumam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi (Nepārvaramas 
varas gadījumā saistību izpilde ir neiespējama, bet grūtību gadījumā, lai arī 
iespējama, tā ir ļoti apgrūtināta. Turklāt grūtību gadījumā mērķis joprojām 
paliek saistību izpilde (kaut arī ar citiem noteikumiem). Nepārvaramas varas 
gadījumā saistību izpilde tiek vai nu atcelta uz laiku, vai arī saistības vispār tiek 
izbeigtas. (sk. arī Škoba L., Sakārne I., Novicka S. 1980.gada ANO Konvencijas 
par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2004, 194.lpp.)).

Ievērojot iepriekš minēto, Senāts uzskata, ka konkrētajā gadījumā nav 
konstatējami nepārvaramas varas apstākļi un šis kasācijas motīvs šajā sakarā 
ir noraidāms.

[11] Senāts uzskata par nepamatotu kasācijas sūdzības iesniedzējas 
argumentu, ka apelācijas instances tiesa, pievienojoties prasītājas viedoklim, 
ka iznomātās telpas var izmantot kafejnīcas vajadzībām, un ignorējot 
atbildētājas gribas izteikumu līgumā – telpas nomāt spēļu zāles ierīkošanai, 
darbojusies kā prasītājas faktiskais interešu pārstāvis, nevis kā tiesa.

Apelācijas instances tiesa, izvērtējot nomas līguma 1.3.punktu ar 
citiem lietā esošajiem pierādījumiem, secinājusi, ka atbilstoši šī punkta 
noteikumiem nomātās telpas tika nodotas nomniekam spēļu zāles un 
kafejnīcas vajadzībām, t.i., nomnieks telpas varēja izmantot gan spēļu zāles, 
gan kafejnīcas vajadzībām.

Šis secinājums balstīts uz lietā esošo pierādījumu novērtēšanu, bet 
kasācijas instances tiesas kompetencē neietilpst lietas faktisko apstākļu 
noskaidrošana, pierādījumu pārbaude un vērtēšana, t.sk. pierādījumu 
pārvērtēšana (sk. Civilprocesa likuma 450.panta trešo daļu). Turklāt tas 
vien, ka procesa dalībnieka un tiesas viedoklis par lietā esošo pierādījumu 
novērtējumu atšķiras, nevar būt par pamatu secinājumam, ka tiesa nav 
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noskaidrojusi objektīvo patiesību lietā un nav pilnīgi, vispusīgi un objektīvi 
izvērtējusi lietā esošos pierādījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts uzskata, ka šis kasācijas motīvs ir 
noraidāms, jo ir vērsts uz lietā esošo pierādījumu pārvērtēšanu, kas neietilpst 
kasācijas instances kompetencē.

[12] Senāts uzskata par nepamatotu kasācijas sūdzības iesniedzējas 
argumentu, ka, ņemot vērā pašvaldības lēmumu, kas liedza atbildētājai iespēju 
lietot iznomātās telpas azartspēļu rīkošanai, tiesai bija jāpiemēro Civillikuma 
1543.pants, saskaņā ar kuru noslēgtais nomas līgums bija atzīstams par spēkā 
neesošu kā līgums par kaut ko neiespējamu.

Civillikuma 1543.pants noteic, ka līgumi par kaut ko neiespējamu nav 
spēkā; bet kad izpildīšana ir neiespējama nevis vispārīgi, bet tikai apsolītājam, 
vai kad neiespējamība ir viņa paša darbības sekas, tad viņam jāatlīdzina 
zaudējumi tam, kam viņš devis apsolījumu. Ja apsolījuma priekšmets ir 
alternatīvs un vienu no priekšmetiem nav iespējams izpildīt, tad saistība 
uzskatāma par beznosacījuma saistību, kas vērsta tikai uz iespējamo 
priekšmetu.

No iepriekš minētās tiesību normas izriet, ka līguma neiespējamība 
ir vērtējama nevis no parādnieka iespēju viedokļa, bet pēc tā, vai likumā 
noteiktā darbība objektīvi ir neiespējama (sk. Latvijas Republikas Civillikuma 
komentāri: Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna 
vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Mans Īpašums, 1998, 98.lpp.). No 
lietas materiāliem redzams, ka atbildētāja līguma neiespējamību saista ar 
nepārvaramas varas apstākļu esību šajā lietā. Taču, kā jau norādīts iepriekš 
(sk. šā sprieduma 10.punktu), konkrētajā gadījumā nav konstatējami 
nepārvaramas varas apstākļi, kā arī apstākļi, kas liecinātu par līguma 
neiespējamību. Līdz ar to apelācijas instances tiesai nebija pamata atzīt starp 
pusēm noslēgto nomas līgumu par spēkā neesošu saskaņā ar Civillikuma 
1543.pantu.

[13] Senāts uzskata par nepamatotu kasācijas sūdzības iesniedzējas 
argumentu, ka tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 192.panta noteikumus, jo 
nosprieda izbeigt līgumu ar 2007.gada 1.martu, t.i., ar datumu, kuru nelūdza 
neviena no pusēm.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 192.pantam, ievērojot Civilprocesa 
likuma 432.panta otrās daļas noteikumus, apelācijas instances tiesa taisa 
spriedumu par prasībā noteikto prasības priekšmetu un uz prasībā norādītā 
pamata, nepārsniedzot prasījuma robežas. Citiem vārdiem, tiesai, taisot 
spriedumu, ir saistošs prasītāja materiāltiesiskais prasījums, kura likumību 
un pamatotību tiesai jāpārbauda, kā arī pamats – apstākļi, uz kuriem 
prasītājs pamato savu prasījumu. Savukārt norāde, ka prasījums nedrīkst 
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pārsniegt prasījuma robežas, norāda uz tiesas tiesībām izspriest lietu 
pēc būtības prasījuma ietvarā, t.i., tiesa nevar pārsniegt prasījumu, bet ir 
tiesīga to apmierināt daļēji, piemēram, samazinot piedzenamo zaudējumu 
apmēru.

Apelācijas instances tiesa savā spriedumā konstatējusi, ka gan prasītāja 
savā prasībā, gan atbildētāja savā pretprasībā lūgusi izbeigt nomas tiesiskās 
attiecības. Tātad gan prasītājas celtās prasības, gan atbildētājas pretprasības 
mērķis ir izbeigt starp pusēm noslēgto nomas līgumu.

Ņemot vērā, ka prasības pamatu veido apstākļi (juridiskie fakti), ar 
kuriem tiesību normu hipotēzes saista strīda pušu materiāltiesiskās attiecības 
esamību, grozīšanos vai izbeigšanos, bet faktu sastāvu, kas jāpierāda lietā, 
galīgi nosaka tiesa saskaņā ar tām materiālo tiesību normām, kuru hipotēzēs 
ir norādīti fakti, kas nosaka pušu apstrīdētās un aizskartās tiesības un 
tām atbilstošus pienākumus (sk. Civilprocesa likuma komentāri. Trešais 
papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā 
redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 32.lpp.), Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesa bija tiesīga (prasījuma ietvarā) samazināt prasītāja 
lūgto līguma izbeigšanas termiņu.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta panta 1.punktu, Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 3.jūnija sprie-

dumu atstāt negrozītu, bet SIA “Post-Nevada” kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.



C-64

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

Pilnvarnieka pienākums dot norēķinu pilnvarotājam

1. Ja atbilstoši Civillikuma 2289.pantam pušu starpā pastāv pilnvarojuma 
līguma tiesiskās attiecības, pilnvarniekam, ja viņš pilnvarots rīkoties ar 
pilnvarotāja banku kontiem, jādod norēķins par izņemtajām naudas summām 
un naudas izlietošanas mērķiem, tādējādi dodot pilnvarotājam iespēju 
izvērtēt gan jautājumu par pilnvarojuma robežu ievērošanu, gan to, kuras no 
izlietotajām naudas summām atbilst viņa vajadzībām un mērķiem, bet kuras 
atrodas ārpus viņa interešu loka (Civillikuma 2289.pants).
2. Civillikuma 2343. un 2344.pants konkretizē un papildina Civillikuma 
2305.pantu, nosakot pilnvarnieka pienākumu dot norēķinu par uzdevuma 
izpildīšanu un sevišķi par visiem pie tam bijušajiem ieņēmumiem un 
izdevumiem (Civillikuma 2305., 2343., 2344.pants).

Rīgā 2011.gada 12.janvārī  Lieta Nr.SKC-16/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      S.Lodziņa,
senators      N.Salenieks,
piedaloties prasītāja pārstāvim zvērinātam advokātam C.Zitānam un 

atbildētājas pārstāvim zvērinātam advokātam A.Vīnkalnam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar prasītāja A.A. pilnvarotā 

pārstāvja zvērināta advokāta Centa Zitāna kasācijas sūdzību par Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 9.jūnija spriedumu A.A. prasībā pret 
E.M. par parāda un nokavējuma procentu piedziņu.

Aprakstošā daļa
[1] A.A. pārstāvis 2006.gada 27.janvārī cēlis tiesā prasību pret E.M. par 

parāda un nokavējuma procentu piedziņu un valdījuma atjaunošanu uz 
kustamo mantu.

Prasībā norādīts:
[1.1] Starp A.A. un E.M. noslēgti trīs pilnvarojuma līgumi: 1997.

gada 12.maija pilnvarojuma līgums, ar kuru atbildētāja pilnvarota rīkoties 
ar prasītāja norēķinu kontu AS “Rietumu banka”, 1999.gada 5.oktobra 
pilnvarojuma līgums, ar kuru atbildētāja pilnvarota rīkoties ar prasītāja 
norēķinu kontu AS “Parex banka”, un 2004.gada 19.marta pilnvarojuma 
līgums, ar kuru atbildētāja pilnvarota rīkoties ar prasītāja norēķinu kontu 
AS “Hansabanka”. Ar noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem atbildētāja 
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apņēmusies pārvaldīt šos prasītāja kontus un rīkoties ar viņa naudas 
līdzekļiem, ievērojot prasītāja intereses.

[1.2] Pilnvarojuma līgumi noslēgti, jo prasītājs, veikdams jūrnieka amata 
pienākumus, periodiski bijis ilgstošā prombūtnē un pats personiski nevarējis 
kārtot visas nepieciešamās lietas Latvijā. Tā kā puses kopš 1997.gada maija 
dzīvojušas kopā partnerattiecībās, prasītāja mērķis, noslēdzot pilnvarojuma 
līgumus, bija uzticēt atbildētājai viņa vārdā un interesēs rīkoties ar prasītāja 
naudas līdzekļiem minēto banku kontos.

[1.3] Pilnvarojuma līgumu spēkā esamības laikā, t.i., no 1997.gada maija 
līdz 2005.gada septembrim, kad atbildētāja paziņojusi par partnerattiecību 
pārtraukšanu un palūgusi prasītāju atstāt dzīvokli, kurā viņi kopā dzīvojuši, 
atbildētāja no prasītāja norēķinu kontiem izņēmusi naudu Ls 82 865,11 
apmērā, no kuriem prasītāja interesēs faktiski izlietoti tikai Ls 19 839,77, tajā 
skaitā arī Ls 10 400 pušu kopējā bērna uzturam. Par atlikušās naudas summas 
Ls 63 025,34 izlietojumu nav iesniegti pierādījumi atbilstoši Civillikuma 2305. 
un 2343.pantam, kas dod pamatu prasītājam uzskatīt, ka šo atlikušo naudas 
summu atbildētāja nav izlietojusi viņa interesēs un tādējādi pārkāpusi viņai 
piešķirtā pilnvarojuma apjomu.

[1.4] Par saviem līdzekļiem prasītājs bija iegādājies arī guļamistabas 
iekārtu un ledusskapi, kuri pret viņa gribu vēl joprojām atrodas atbildētājas 
dzīvesvietā. Tāpēc prasītājam ir tiesības prasīt valdījuma atjaunošanu uz 
šiem priekšmetiem vai šīs kustamās mantas neesamības gadījumā piedzīt no 
atbildētājas to vērtību Ls 925,46.

Prasībā, pamatojoties uz Civillikuma 1044., 1060., 1518., 1587., 1756., 
1759.panta 1.punktu, 1765., 2289., 2290., 2295., 2300., 2301., 2305., 2343.
pantu, lūgts piedzīt no atbildētājas par labu prasītājam parādu Ls 63 025,34 
un atjaunot viņam valdījumu uz kustamo mantu – guļamistabas iekārtu 
un ledusskapi, kas atrodas atbildētājas turējumā Rīgā, [..] ielā 33–12, 
vai šo mantu neesamības gadījumā piedzīt no atbildētājas to vērtību 
Ls 925,46, kā arī piedzīt nokavējuma procentus 0,5% mēnesī no piedzītās 
parāda summas, sākot ar lietas ierosināšanas dienu un noteikt prasītāja 
tiesības saņemt no atbildētājas 0,5% mēnesī no piedzītās parāda summas 
līdz sprieduma izpildei, kā arī piedzīt no atbildētājas E.M. tiesāšanās 
izdevumus.

[2] Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 
19.septembra spriedumu prasība apmierināta daļēji. Tiesa nospriedusi 
piešķirt A.A. valdījumu uz guļamistabas iekārtu Ls 607,46 vērtībā un 
ledusskapi Ls 318 vērtībā, kas atrodas E.M. turējumā Rīgā, [..] ielā 33–12, 
bet minētās kustamās mantas neesamības gadījumā piedzīt no E.M. par labu 
A.A. to vērtību Ls 925,46 apmērā.
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Prasība daļā par parāda Ls 50 144,88 piedziņu noraidīta, tiesvedība 
pārējā prasības daļā par parāda piedziņu izbeigta sakarā ar to, ka prasītāja 
pārstāvis tiesas sēdē uzturējis prasību par parāda piedziņu tikai Ls 50 144,88 
apmērā.

Tiesa nospriedusi piedzīt no E.M. par labu A.A. tiesāšanās izdevumus 
Ls 185,09.

[3] Izskatot prasītāja apelācijas sūdzību par spriedumu prasības 
noraidītajā daļā, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta prasību noraidījusi, 
pamatojoties uz šādiem argumentiem:

[3.1] lietā nav pierādīti prasītāja apgalvojumi, ka atbildētāja kā pilnvarniece 
būtu pārkāpusi viņai dotā pilnvarojuma robežas vai, kā apgalvojis prasītājs, 
nav rīkojusies pēc pilnvarotāja norādījumiem;

[3.2] atbildētāja saskaņā ar izdotajām pilnvarām bijusi tiesīga rīkoties ar 
prasītājam piederošajiem naudas līdzekļiem attiecīgo banku kontos, un līdz 
ar to uzdevums izpildīts atbilstoši pilnvarojuma robežām;

[3.3] pienākums “rīkoties pēc pilnvarotāja norādījumiem” Civillikuma 
2300.panta izpratnē ir jāsaprot nevis pats uzdevums, bet gan pilnvarojuma 
līguma noslēgšanas laikā vai vēlāk attiecīgi izdarītas mutiskas vai rakstiskas 
papildu instrukcijas, ar kurām pilnvarotājs vienpusēji konkretizējis 
pilnvarnieka pienākumus dotā uzdevuma izpildīšanā.

Uz konkrētu pilnvarotāja noteiktu norādījumu neizpildi prasītājs nav 
atsaucies;

[3.4] nav pamatots prasītāja apgalvojums, ka pilnvarniece nav 
devusi viņam norēķinu par uzdevuma izpildīšanu un sevišķi par visiem 
izdevumiem, vai rīkojusies ne tā, kā attiecīgā gadījumā, domājams, rīkotos 
pats pilnvarotājs. Atbildētāja ir iesniegusi sīkus un detalizētus aprakstus 
un pārskatus par visiem uzdevuma izpildē izlietotajiem naudas līdzekļiem, 
no kuriem redzams, ka no prasītāja kontiem noņemtie naudas līdzekļi 
izlietoti pušu kopējā dēla uzturēšanai un citiem maksājumiem, kas atbilda 
pilnvarotāja interesēm;

[3.5] pirmās instances tiesa pamatoti atzinusi, ka pati pilnvarnieka rīcība 
ilgstošā laika periodā līdz kopdzīves iziršanai apstiprina, ka prasītājs atzinis 
pilnvarnieces rīcību sev par saistošu.

[4] Kasācijas sūdzībā prasītāja pārstāvis lūdzis spriedumu atcelt, 
pamatojoties uz šādiem argumentiem:

[4.1] Tiesa, atzīstot par nepierādītu faktu, ka atbildētāja ir pārkāpusi 
pilnvarojuma robežas, nav ņēmusi vērā Civillikuma 2305., 2343. un 2344.
pantu, no kuriem izriet pilnvarnieka pienākums sniegt pilnvarotājam 
ieņēmumu un izdevumu detalizētu atskaiti jeb norēķinu, pievienojot tam 
ieņēmumus un izdevumus attaisnojošus dokumentus. Turklāt pierādīšanas 
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pienākums par saņemtās naudas izlietošanas tiesiskumu tiek uzlikts 
atbildētājai, nevis prasītājam.

Prasītāja ieskatā, atbildētāja no viņa kontiem noņemtos naudas līdzekļus 
Ls 50 144,88 izlietojusi savām, nevis prasītāja vajadzībām, jo viņa nav sniegusi 
norēķinu jeb izdevumu sarakstu, kas pamatots ar izdevumus apliecinošiem 
dokumentiem. Prasītājam nav iespējams pārliecināties par viņa naudas 
līdzekļu izlietojumu, viņš nav devis nekādus norādījumus atbildētājai par 
minētās summas izlietošanu viņas interesēs, tāpēc prasītājam nav pamata 
atzīt, ka nauda izlietota atbilstoši pilnvarojuma apjomam.

[4.2] Tiesa pārkāpusi procesuālo tiesību normas, proti, Civilprocesa 
likuma 97.pantu un 104.panta pirmo daļu, atzīstot atbildētājas iesniegto 
pašrocīgi sagatavoto norēķinu par pietiekošu pierādījumu faktam, ka 
atbildētāja prasītāja naudas līdzekļus ir izlietojusi viņa interesēs.

Atbildētājas, kas ir juridiski ieinteresēta lietas iznākumā, sagatavotajā 
rakstveida atskaitē iztērētajām naudas summām nav apstiprinājuma 
ar konkrētiem attaisnojošiem maksājuma dokumentiem vai citiem 
pierādījumiem, kas ir priekšnoteikums, lai šāda veida pierādījumu atzītu par 
atbilstošu Civilprocesa likuma 104.panta pirmās daļas prasībām.

Turklāt atbildētājas sagatavotajā atskaitē aprēķini par izlietotajiem naudas 
līdzekļiem matemātiski nesakrīt ar to naudas summu, par kuru atbildētājai 
jāiesniedz prasītājam norēķins, kā arī ietver tos izdevumus, kurus prasītājs 
jau ir atzinis kā veiktus viņa interesēs.

[4.3] Nevar piekrist tiesas secinājumam, ka “no minētajām tiesiski 
izdotajām pilnvarām redzams, ka atbildētāja bija pilnā apmērā pilnvarota 
rīkoties ar prasītājam piederošajiem naudas līdzekļiem minētajos 
banku kontos un līdz ar to uzdevums ir izpildīts atbilstoši pilnvarojuma 
robežām”, jo tas ir pretrunā Civillikumā noteiktajam pilnvarotāja 
aizsardzības principam un Civillikuma 2300.pantam, saskaņā ar kuru 
pilnvarniekam jārīkojas atbilstoši pilnvarotāja norādījumiem, bet 
norādījumu trūkuma gadījumā – tā, kā attiecīgā gadījumā, domājams, 
rīkotos pats pilnvarotājs.

Tiesa nepamatoti nav piemērojusi Civillikuma 2301. un 2295.pantu, kuri 
regulē pilnvarnieka rīcību gadījumos, kad pilnvarotājs pilnvarniekam nav 
devis precīzus norādījumus, kaut arī ar minētajām tiesību normām pamatota 
prasība un tās ir piemērojamas konkrētajiem faktiskajiem apstākļiem, proti, 
kā tas bija konkrētajā gadījumam, kad prasītājs ilgstošas prombūtnes dēļ 
nav varējis un, uzticēdamies atbildētājai, nav devis konkrētus norādījumus 
naudas līdzekļu izlietošanai.

[4.4] Tiesas secinājums, ka prasītājs atzinis atbildētājas rīcību sev 
par saistošu, jo izsniedzis atbildētājai vairākas pilnvaras, ir pretrunā 
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Civillikuma 2302.pantā noteiktajam un izslēdz civiltiesiskā pilnvarojuma 
ultra vires principu, kas vērsts uz pilnvaras devēja aizsardzību pilnvarnieka 
prettiesiskas rīcības gadījumā un kura pamatā ir noteikums, ka pilnvarotāju 
nesaista tiesiskās sekas, kas radušās pilnvarniekam pārkāpjot pilnvarojuma 
apjomu.

[5] Senāta tiesas sēdē prasītāja pārstāvis lūdza tiesas spriedumu atcelt 
un lietu nodot jaunai izskatīšanai, norādot gan uz materiālo tiesību normu 
nepareizu piemērošanu, gan uz procesuālo tiesību normu pārkāpumu lietas 
izskatīšanā apelācijas instances tiesā.

Atbildētājas pārstāvis, iebilstot iesniegtajai kasācijas sūdzībai, lūdza tiesas 
spriedumu atstāt negrozītu, bet kasācijas sūdzību noraidīt.

Motīvu daļa
[6] Apelācijas instances tiesa ir atzinusi, ka pušu starpā ir bijušas 

nodibinātas pilnvarojuma tiesiskās attiecības atbilstoši Civillikuma 2289.
pantam un šo tiesas atzinumu neviena no pusēm nav apstrīdējusi.

Tādējādi, izšķirot radušos strīdu, kā atzīst Senāts, ir piemērojamas ne 
vien Civillikuma 18.nodaļas “Prasījumi no svešu lietu pārziņas” pirmās 
apakšnodaļas “Pilnvarojuma līgums” normas, bet arī šajā nodaļā ietilpstošās 
piektās apakšnodaļas “Norēķināšanās pienākums” tiesību normas, uz kurām 
gan prasības pieteikumā, gan apelācijas un kasācijas sūdzībā ir atsaucies 
prasītājs.

[7] Atbildētāja nav apstrīdējusi prasītāja norādīto apstākli, ka no prasītāja 
kontiem trijās bankās uz viņai izsniegto pilnvaru pamata viņa ir izņēmusi 
Ls 82 865,11.

Lietas izskatīšanas gaitā pirmās instances tiesā prasītājs ir atzinis, ka 
atbilstoši viņa interesēm no minētās summas ir izlietoti Ls 32 720,23. Atlikušo 
summu Ls 50 144,88 prasītājs lūdzis piedzīt kā parādu, norādot, ka atbildētāja 
nav devusi atskaiti par izlietotajām summām atbilstoši Civillikuma 2305., 
2343., 2344.pantam.

Senāts atzīst, ka pamatjautājums konkrētajā lietā ir par to, vai atbildētāja 
ir darbojusies viņai izsniegtā pilnvarojuma robežās un vai viņai kā 
pilnvarniecei atbilstoši minētajām Civillikuma normām bija jādod norēķins 
savam pilnvarotājam.

[8] Civillikuma 2300.pantā noteikts, ka pilnvarnieks nedrīkst pārkāpt 
viņam dotā uzdevuma robežas un viņam jārīkojas vispirms pēc pilnvarotāja 
norādījumiem.

[8.1] Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka “(..) no tiesiski izdotajām 
pilnvarām redzams, ka atbildētāja bija pilnā apmērā pilnvarota rīkoties ar 
prasītājam piederošajiem naudas līdzekļiem minētajos banku kontos un līdz 
ar to uzdevums ir pildīts atbilstoši pilnvarojuma robežām”.



C-69

3. Spriedumi, kas izriet no saistību tiesībām

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 190.panta otro daļu tiesa spriedumu 
pamato uz apstākļiem, kas nodibināti ar pierādījumiem lietā. Savukārt, lai 
minēto likuma normu izpildītu, atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam 
tiesai ir jāveic lietā esošo pierādījumu novērtējums, ko, izšķirot konkrēto 
strīdu, tiesa nav veikusi, jo spriedumā nav atsauces ne uz vienu konkrētu 
pierādījumu.

Lai gan abas tiesu instances ir it kā vērtējušas trīs atbildētājai izdotas 
pilnvaras, lietā ir tikai divas. “Parex banka” ir izsniegusi vien izziņu, norādot 
ka pilnvara ir bijusi noformēta (lietas 15.lpp). Savukārt AS “Rietumu 
banka” iesniegtā pilnvara (lietas 14.lp.) paredz pilnvarnieka plašāku rīcības 
brīvību nekā AS “Hansabanka” iesniegtā pilnvara (lietas 16.lpp.), kas 
aprobežojas vien ar norādi “(..) veikt operācijas ar maniem/mūsu kontiem 
a/s “Hansabanka””.

Neizvērtējot pilnvaras pēc to satura, no kura varētu atklāt pilnvarniecei 
dotā uzdevuma apjomu un tādējādi spriest par dotā uzdevuma robežu 
ievērošanu, bet spriedumā izdarot deklaratīvus secinājumus, kas neatbilst 
lietas apstākļiem, tiesa ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 193.panta piekto 
daļu par sprieduma motīvu daļas uzbūvi un saturu.

Tiesa nav atklājusi sava secinājuma “(..) atbildētāja bija pilnā apmērā 
pilnvarota rīkoties ar prasītājam piederošajiem naudas līdzekļiem minētajos 
banku kontos” būtību.

[8.2] Tiesa pareizi norādījusi, ka pienākums “rīkoties pēc pilnvarotāja 
norādījumiem” Civillikuma 2300.panta izpratnē ir jāsaprot nevis pats 
uzdevums, bet gan pilnvarojuma līguma noslēgšanas laikā vai vēlāk attiecīgi 
izdarītas mutiskas vai rakstiskas papildu instrukcijas, ar kurām pilnvarotājs 
vienpusēji konkretizējis pilnvarnieka pienākumus dotā uzdevuma 
izpildīšanā.

No minētā izriet, ka svarīgākais ir tas, kādus papildu mutiskus vai 
rakstiskus norādījumus saistībā ar izsniegto pilnvarojumu ir devis pilnvarotājs. 
Ja runa ir par pilnvarojuma robežu pārkāpšanu, kā uz to konkrētajā situācijā 
norādījis prasītājs A.A., tad šādu papildu rīkojumu došanu, kas salīdzinājumā 
ar izdoto pilnvaru ir paplašinājusi pilnvarnieces pilnvaras un viņas rīcības 
brīvību dotā uzdevuma izpildē, ir jāpierāda pilnvarniecei.

Šajā sakarā par kļūdainu Senāts uzskata Civillietu tiesu palātas norādi, 
ka “uz konkrētu pilnvarotāja noteiktu norādījumu neizpildi prasītājs nav 
atsaucies”. Tiesa nav ņēmusi vērā prasītāja pozīciju, no kuras izriet, ka 
atbildētāja kā pilnvarniece drīkstēja rīkoties tikai dotā pilnvarojuma ietvaros, 
kura apjomu, kā norādīts iepriekš, tiesa vispār nav noskaidrojusi. Tiesas 
spriedumā nav konstatējuma, ka prasītājs kā pilnvarotājs būtu devis papildu 
norādījumus pilnvarniecei.
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[9] Ņemot vērā tiesas atziņu, ka pušu starpā bija nodibinātas pilnvarojuma 
tiesiskās attiecības atbilstoši Civillikuma 2289.pantam, Senāts atzīst, ka 
atbildētājai kā pilnvarniecei bija jādod norēķins par izņemtās naudas summu 
un tās izlietošanas mērķiem, tādējādi dodot prasītājam iespēju izvērtēt, kuras 
no izlietotajām naudas summām atbilst viņa vajadzībām un mērķiem, bet 
kuras atrodas ārpus viņa interešu loka.

Tas norāda, ka, izšķirot strīdu, bez Civillikuma 2305.panta ir 
piemērojamas arī 2343., 2344.panta normas, kas īpaši akcentē uzmanību uz 
pilnvarnieka norēķināšanās pienākumu.

[10] Civillikuma 2305.pants noteic, ka pilnvarniekam jādod savam 
pilnvarotājam norēķins par uzdevuma izpildīšanu un sevišķi par visiem 
pie tam bijušajiem ieņēmumiem un izdevumiem. Apelācijas instances tiesa 
pēc būtības nav iebildusi minēto prasību attiecināšanai uz izšķiramo strīdu. 
Tiesa vien norādījusi, ka atbildētāja lietā ir iesniegusi sīkus un detalizētus 
aprakstus un pārskatus par visiem uzdevuma izpildē izlietotajiem naudas 
līdzekļiem, no kuriem redzams, ka no prasītāja kontiem noņemtie naudas 
līdzekļi izlietoti pušu kopējā dēla uzturēšanai un citiem maksājumiem, kas 
atbilda pilnvarotāja interesēm.

Prasītāja pārstāvis jau apelācijas sūdzībā bija norādījis uz to, ka, noraidot 
prasību, tiesa nebija noskaidrojusi izlietotās naudas apjomu, minot, ka 
pat gadījumā, ja piekristu atbildētājas iesniegtajiem aprēķiniem, vienalga 
veidotos starpība, kas, pēc Senāta sēdē minētā, ir Ls 17 502.

Senāts par pamatotu atzīst kasācijas sūdzības argumentu, ka tiesa ir 
pārkāpusi Civilprocesa likuma 97.pantu, jo spriedumā nav minētas ne 
konkrētas naudas summas, ne izdevumu posteņi, kas apliecinātu visas naudas 
izlietošanu pilnvarotāja interesēs. Tā, piemēram, no atbildētājas sastādītās 
atskaites redzams, ka bērna pirmajā dzīves gadā apavu iegādei viņam ik 
mēnesi izlietoti Ls 35, bet ierakstos lietai pievienotajā kladē, kur atspoguļoti 
ikmēneša izdevumi, ietvertas arī izmaksas par “drinkiem”.

[11] Ņemot vērā to, ka pati tiesa ir atzinusi pilnvarojuma tiesisko attiecību 
esamību pušu starpā un atbildētāja nav apstrīdējusi viņai izsniegto pilnvaru 
juridisko statusu un vispār nav skaidrojusi jautājumu par atbildētājai dotā 
pilnvarojuma apjomu, par nepamatotu un pilnvarojuma tiesību institūta 
būtībai pretrunā esošu Senāts atzīst Civillietu tiesu palātas secinājumu, ka, 
izdodot vairākas pilnvaras, prasītājs ar to būtu akceptējis atbildētājas rīcību 
un atzinis to sev par saistošu.

[12] Atceļot pārsūdzēto tiesas spriedumu, Centim Zitānam kā personai, 
kura, iesniedzot kasācijas sūdzību, ir nomaksājusi drošības naudu, atbilstoši 
Civilprocesa likuma 458.panta otrajai daļai tā atmaksājama.
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Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 472., 474.panta 2.punktu, Senāts 

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 9.jūnija spriedumu 

atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.
Atmaksāt Centim Zitānam iemaksāto drošības naudu Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Izņēmums no galvojuma akcesoritātes principa

Galvojuma akcesoritātes princips nav absolūts, un tādos gadījumos, kad 
galvojuma kā papildu saistības daba nonāk pretrunā ar galvojuma mērķi, ir 
pieļaujami izņēmumi no tā.
Galvojot par parādnieka saistībām, galvinieks uzņemas risku atbildēt 
kreditoram par parādnieka saistībām arī tad, ja pēdējais nonāktu finansiālās 
grūtībās. Līdz ar to galvinieka atbildības pienākums kreditoram par tāda 
parādnieka saistībām, kurš nonācis maksātnespējas situācijā, tieši atbilst 
galvojuma mērķim. Turpretī galvinieka atsvabināšana no pienākuma 
atbildēt kreditoram par galvenā parādnieka saistībām tikai tā iemesla dēļ, 
ka parādnieka sliktais finansiālais stāvoklis to novedis līdz maksātnespējai, ir 
pretrunā ar galvojuma mērķi.
Minētais ir pamats tam, lai galvojuma mērķim piešķirtu prioritāti pār 
galvojuma akcesoritāti, kā rezultātā gadījumā, kad galvenais parādnieks – 
komercsabiedrība – izbeidzas (tā tiek izslēgta no komercreģistra, izbeidzot 
maksātnespējas procesu), galvojums no papildu saistības pārtop par patstāvīgu 
saistību, vienlaikus arī kreditora prasījums pret galvinieku no galvenajam 
prasījumam piederīga prasījuma kļūst par patstāvīgu (Civillikuma 1692.
pants).

Rīgā 2011.gada 27.aprīlī  Lieta Nr.SKC-86/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  A.Laviņš,
senatore      A.Briede,
senators      Z.Gencs,
senators      V.Jonikāns,
senators      N.Salenieks,
senatore      E.Vernuša,
senatore      A.Vītola,
piedaloties prasītāja O.E. pārstāvim advokātam Erlenam Kalniņam, 

atbildētāja D.B. pārstāvim advokātam Vairim Reinholdam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētāja D.B. kasācijas 

sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 10.septembra 
spriedumu SIA “OS Operators” tiesību pārņēmēja O.E. prasībā pret D.B. par 
parāda un līgumsoda piedziņu.
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Aprakstošā daļa
[1] Starp SIA “Seko” kā pārdevēju un SIA “Dialogs” kā pircēju 2002.

gada 24.janvārī tika noslēgts naftas produktu pirkšanas-pārdošanas līgums, 
ar kuru pārdevēja atsavināja pircējai naftas produktus, bet pircēja apņēmās 
samaksāt par preci pilnā apjomā trīsdesmit dienu laikā no pavadzīmes 
izrakstīšanas datuma (līguma 4.1.punkts), kā arī samaksas nokavējuma 
gadījumā maksāt līgumsodu 1% apmērā no maksājuma summas par katru 
kavēto dienu (līguma 4.3.punkts).

Līguma 5.2.punktā ietverts noteikums, ka gadījumā, ja pircējs nesamaksā 
par saņemto preci atbilstoši līguma noteikumiem, līguma parakstītājs kā 
fiziska persona uzņemas saistības kā pats parādnieks atbildēt pārdevējam 
ar visu savu kustamo un nekustamo īpašumu, kas segtu pamatparādu, soda 
naudu un līgumsodu.

Līgumu parakstījuši SIA “Seko” direktors J.Dž. un SIA “Dialogs” direktors 
D.B.

[2] Ar likumīgā spēkā stājušos Vidzemes apgabaltiesas Civillietu 
tiesas kolēģijas 2004.gada 13.janvāra spriedumu SIA “Dialogs” atzīta par 
maksātnespējīgu. Savukārt ar Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 2006.gada 20.februāra lēmumu pabeigta maksātnespējīgās 
SIA “Dialogs” bankrota procedūra un izbeigts sabiedrības maksātnespējas 
process.

[3] Starp SIA “Seko” kā cedentu un SIA “OS Operators” kā cesionāru 2006.
gada 31.maijā noslēgts cesijas līgums, ar kuru cedents nodeva cesionāram 
visas prasījuma tiesības pret SIA “Dialogs” par parāda Ls 88 220,95 piedziņu 
saskaņā ar 2002.gada 24.janvāra naftas produktu pirkšanas-pārdošanas 
līgumu.

[4] SIA “OS Operators” 2006.gada 28.augustā cēlusi tiesā prasību 
pret D.B. par parāda Ls 34 676,93 un līgumsoda Ls 23 142,39 piedziņu, 
norādīdama, ka atbilstoši 2002.gada 24.janvāra naftas produktu pirkšanas-
pārdošanas līgumam SIA “Seko” piegādājusi SIA “Dialogs” dīzeļdegvielu 
pēc preču pavadzīmēm-rēķiniem par kopējo summu Ls 34 676,93, taču 
SIA “Dialogs” nav izpildījusi līguma 4.1.punktā pielīgtās saistības un nav 
samaksājusi pirkuma maksu. Ievērojot, ka parāda piedziņa no parādnieces 
nav iespējama, atbilstoši līguma 5.2.punktam galviniekam D.B. ir pienākums 
atbildēt par SIA “Dialogs” saistību izpildi.

Prasība pamatota ar Civillikuma 1587., 1698., 1702., 1703., 1716., 1720. 
un 1722.pantu.

[5] Ar Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 
25.jūnija spriedumu prasība apmierināta daļēji, piedzenot no atbildētāja 
par labu prasītājai pamatparādu Ls 26 182,75 un līgumsodu Ls 17 198,57, 
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kā arī tiesas izdevumus Ls 940,72, kopā Ls 44 322,04. Pārējā daļā atbilstoši 
Civilprocesa likuma 223.panta 4.punktam tiesvedība par parāda Ls 8 494,18 
un līgumsoda Ls 5 943,82 piedziņu izbeigta. Vienlaicīgi tiesa piedzinusi no 
prasītājas par labu atbildētājam izdevumus advokāta palīdzības samaksai 
Ls 721,90.

[6] Spriedums daļā, ar kuru izbeigta tiesvedība, apelācijas kārtībā nav 
pārsūdzēts un ir stājies likumīgā spēkā.

[7] Izskatījusi lietu sakarā ar prasītājas apelācijas sūdzību par izdevumu 
advokāta palīdzības samaksai piedziņu un atbildētāja apelācijas sūdzību par 
spriedumu daļā, ar kuru prasība apmierināta, Augstākās tiesas Civillietu tiesu 
palāta ar 2009.gada 10.septembra spriedumu prasību apmierinājusi daļēji 
un piedzinusi no atbildētāja par labu prasītājai pamatparādu Ls 26 182,75, 
līgumsodu Ls 17 198,57 un tiesas izdevumus Ls 940,72, kopā Ls 44 322,04. 
Vienlaicīgi tiesa piedzinusi no prasītājas par labu atbildētājam izdevumus 
advokāta palīdzības samaksai Ls 721,90.

[7.1] Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka atbilstoši 2002.gada 
24.janvāra pirkuma līgumam laikā no 2002.gada 25.janvāra līdz 30.aprīlim 
SIA “Seko” atsavinājusi SIA “Dialogs” naftas produktus par kopējo summu 
Ls 26 182,75, tomēr SIA “Dialogs” samaksu par saņemto preci atbilstoši līguma 
4.1.punktam nav veikusi. SIA “Dialogs” 2004.gada 13.janvārī pasludināta 
par maksātnespējīgu, savukārt 2006.gada 20.februārī pabeigta sabiedrības 
bankrota procedūra un maksātnespējas process. Tā kā maksātnespējas 
procesa ietvaros nebija pieteikts SIA “Seko” prasījums pret SIA “Dialogs” 
un 2002.gada 24.janvāra naftas produktu pirkšanas-pārdošanas līgumā 
atbildētājs kā fiziska persona uzņēmies atbildēt par saistību izpildi kā pats 
parādnieks, tiesa atzinusi, ka prasība par parāda piedziņu pamatoti celta pret 
galvinieku D.B.

Apstāklis, ka atbildētājs līgumu parakstījis kā SIA “Dialogs” amatpersona, 
nevis fiziska persona, ir formāls iebildums, kas neietekmē līguma spēkā 
esamību. Galviniekam D.B. ir pienākums atbildēt par SIA “Dialogs” saistību 
izpildi pret SIA “Seko” saskaņā ar Civillikuma 1587., 1492., 1695., 1698. un 
1702.pantu.

[7.2] Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka starp atbildētāju kā 
pārdevēju un N.I. kā pircēju 2003.gada 29.aprīlī noslēgts SIA “Dialogs” 
kapitāla daļu pirkšanas-pārdošanas līgums, ar kuru pārdevējs atsavināja 
pircējam trīs SIA “Dialogs” kapitāla daļas, bet pircējs, nopērkot tās, uzņēmies 
visas SIA “Dialogs” saistības pret trešajām personām. Ievērojot, ka SIA “Seko” 
nav minētā līguma dalībniece, tiesa atzinusi, ka ar šo līgumu atbildētājs nav 
atbrīvojies no saistībām pret SIA “Seko”. Savukārt starp N.I. un SIA “Seko” 
2003.gada 29.aprīlī noslēgto galvojuma līgumu, ar kuru N.I. uzņēmies 
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atbildēt par SIA “Dialogs” saistību pret SIA “Seko” izpildi kā pats parādnieks, 
SIA “Seko” rīkotājdirektors nav parakstījis. Pastāvot šādiem apstākļiem, 
tiesa atzinusi, ka SIA “Seko” nav atteikusies no prasījuma tiesībām pret 
atbildētāju.

[7.3] Tiesa norādījusi, ka lietā nav pierādījumu, kas apstiprinātu Civil-
likuma 1714.pantā norādīto kreditora nolaidīgo rīcību, izdarot piedziņu 
no parādnieka, vai neatvainojamo vilcinājumu. Savukārt apstāklis, ka 
SIA “Dialogs” tika pasludināta par maksātnespējīgu un pabeigta bankrota 
procedūra, nevar būt par pamatu, lai galvinieku atsvabinātu no atbildības.

[7.4] Saskaņā ar SIA “Seko” un SIA “OS Operators” 2006.gada 31.maijā 
noslēgto cesijas līgumu uz cesionāru SIA “OS Operators” pārgāja prasījums 
ar visām pie tā piederīgām un cesijas brīdī pastāvošām tiesībām. Līdz ar to 
prasītājai SIA “OS Operators” ir tiesības prasīt parāda samaksu no galvinieka 
D.B. Apstāklis, ka cesijas līgumā norādīta augstāka prasījuma summa 
Ls 88 220,95 sakarā ar kļūdainu līgumsoda aprēķinu, nevar būt par pamatu 
pra sības noraidīšanai. Turklāt arī pats atbildētājs nav apstrīdējis prasītājas 
kā cesionāra tiesības.

[7.5] Atsaucoties uz Civilprocesa likuma 44.pantu, tiesa piedzinusi no 
pra sītājas par labu atbildētājam izdevumus advokāta palīdzības samaksai 
Ls 721,90, kas atbilst 5% no sākotnēji nepamatoti celtā prasījuma.

[8] Atbildētājs iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā lūdzis atcelt apelā-
cijas instances tiesas spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelā ci jas 
instances tiesā. Kasācijas sūdzībā norādīti šādi argumenti.

[8.1] Apelācijas instances tiesa, iztulkojot starp SIA “Seko” un 
SIA “Dialogs” 2002.gada 24.janvārī noslēgtā naftas produktu pirkšanas-
pārdošanas līguma 5.2.punktu, nav piemērojusi Civillikuma 1493., 1508.
pantu un 1519.panta otro daļu. Konkrētajā gadījumā līgumu parakstījušas 
divas fiziskas personas – SIA “Seko” valdes priekšsēdētājs J.Dž. un 
SIA “Dialogs” direktors D.B., tādēļ no līguma 5.2.punkta skaidri nav 
saprotams, kura no fiziskajām personām galvojusi par SIA “Dialogs” saistību 
izpildi pret SIA “Seko”. Lai minētais līguma punkts būtu spēkā, nepieciešams 
atbildētāja kā fiziskas personas paraksts, taču līgumu atbildētājs parakstījis 
kā SIA “Dialogs” amatpersona.

[8.2] Apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma 1714.
pantu, jo nav novērtējusi pierādījumus lietā, kas liecina, ka SIA “Seko”, izda-
rot piedziņu no parādnieces SIA “Dialogs”, rīkojusies nolaidīgi un pielai dusi 
pēc apstākļiem neatvainojumu novilcinājumu, kas atbilstoši minētajai tie-
sību normai izslēdz galvinieka D.B. atbildību.

Kā redzams no lietas materiāliem, atbilstoši 2002.gada 24.janvārī 
noslēgtajam naftas produktu pirkšanas-pārdošanas līgumam SIA “Dialogs” 
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samaksa par saņemto preci SIA “Seko” bija jāveic trīsdesmit dienu laikā 
pēc pavadzīmes parakstīšanas datuma. Pēdējā preču piegāde veikta un 
pavadzīme parakstīta 2002.gada 30.aprīlī, attiecīgi par šo un visām iepriekš 
saņemtajām precēm samaksa bija jāveic līdz 2002.gada 1.jūnijam. SIA “Seko” 
pirms prasības celšanas tiesā pret parādnieci SIA “Dialogs” par nesamaksātā 
parāda piedziņu iesniedza tiesai pieteikumu par prasības nodrošināšanu, kas 
ar Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2002.gada 23.augusta 
lēmumu tika apmierināts, nosakot termiņu prasības pieteikuma iesniegšanai 
tiesā. Taču lēmumā noteiktajā termiņā SIA “Seko” prasību tiesā neiesniedza, 
kā rezultātā tika pieņemts lēmums par prasības nodrošinājuma atcelšanu. 
Tāpat SIA “Dialogs” maksātnespējas procesa ietvaros SIA “Seko” nav 
iesniegusi sabiedrības administratoram kreditora prasījuma pieteikumu, kā 
rezultātā SIA “Seko” netika apstiprināta nenodrošināto kreditoru skaitā.

[8.3] Apelācijas instances tiesa nav piemērojusi Civillikuma 1710.pantu 
un 1712.pantu, saskaņā ar kuriem galvojums uzskatāms par izbeigušos. Ar 
Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2006.gada 20.februāra 
lēmumu pabeigta maksātnespējīgās SIA “Dialogs” bankrota procedūra 
un izbeigts sabiedrības maksātnespējas process. Pēc bankrota procedūras 
pabeigšanas un maksātnespējas procesa izbeigšanas kreditoru prasījumu 
tiesības izbeidzas. Tādējādi, izbeidzoties galvenajai saistībai, ir izbeidzies arī 
galvojums.

[8.4] Apelācijas instances tiesa nav piemērojusi Civillikuma 1.pantu. 
Atbildētājs par simbolisku atlīdzību 2003.gada 29.aprīlī sev piederošās 
SIA “Dialogs” kapitāla daļas pārdevis N.I. Saskaņā ar 2003.gada 29.aprīļa 
galvojuma līgumu N.I. uzņēmies saistības kā pats parādnieks atbildēt 
SIA “Seko” par SIA “Dialogs” saistībām. Lai gan minēto galvojuma līgumu 
SIA “Seko” pārstāvis nav parakstījis, par tā noslēgšanu SIA “Seko” bija 
informēta, uz ko norāda apstāklis, ka tieši SIA “Seko” iesniedza līguma kopiju 
tiesai. Ievērojot minēto, prasītājas rīcība, ceļot prasību tiesā pret atbildētāju, 
ir pretēja labas ticības principam.

[9] Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2009.gada 20.maija 
spriedumu SIA “OS Operators” atzīta par maksātnespējīgu.

[9.1] Starp maksātnespējīgās SIA “OS Operators” administratoru kā 
cedentu un O.E. kā cesionāru 2010.gada 3.septembrī noslēgts cesijas līgums, 
ar kuru cedents nodeva cesionāram visas savas prasījuma tiesības pret 
cedenta debitoriem, tostarp D.B.

[9.2] Tiesā 2011.gada 11.februārī saņemts lūgums prasītāju 
maksātnespējīgo SIA “OS Operators” aizstāt ar O.E., kurš pārņēmis 
maksātnespējīgās sabiedrības prasījuma tiesības pret atbildētāju. Lūgums 
pamatots ar Civilprocesa likuma 77.pantu.
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[9.3] Senāts 2011.gada 23.februāra tiesas sēdē nolēma aizstāt prasītāju 
SIA “OS Operators” ar tās prasījuma tiesību pārņēmēju O.E.

[10] Senāta sēdē atbildētāja D.B. pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību pēc 
tajā norādītajiem argumentiem. Papildus minētajam atbildētāja pārstāvis 
tiesas sēdē pieteica vairākus procesuālos lūgumus.

[10.1] Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 77.pantu, 178.panta pirmo 
un trešo daļu, lūdza atteikt aizstāt prasītāju SIA “OS Operators” ar fizisku 
personu O.E., atteikt pieņemt pierādījumus – kreditorus sapulces protokola 
izrakstu un cesijas līgumu.

Senāts lūgumu atzina par nepamatotu, jo puses aizstāšana ir 
procesuāltiesisks jautājumus, kuru saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.panta 
otro daļu iespējams izlemt jebkurā procesa stadijā. Iesniegtie pierādījumi – 
cesijas līgums un kreditoru sapulces protokola izraksts – apliecina cesijas 
līguma noslēgšanas faktu un tādējādi pamato O.E. kā SIA “OS Operators” 
prasījuma tiesību pārņemšanu. Ņemot vērā, ka iesniegtie dokumenti netiek 
vērtēti kā papildu pierādījumi par strīda materiāltiesiskajiem prasījumiem pēc 
būtības, Senāta ieskatā, nav šķēršļu tos pieņemt, lai izlemtu procesuāltiesisku 
jautājumu.

[10.2] Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 223.panta 8.punktu un 474.
panta 3.punktu, lūdza izbeigt tiesvedību lietā.

Civilprocesa likuma 223.panta 8.punkts, uz kuru atsaucies atbildētāja 
pārstāvis, paredz, ka tiesvedība izbeidzama gadījumā, ja ir beigusi 
pastāvēt juridiskā persona, kura ir viena no pusēm lietā, un nav tās tiesību 
pārņēmēja. Konkrētajā gadījumā minētā tiesību norma nav piemērojama, 
jo, pamatojoties uz spēkā esošu cesijas līgumu, O.E. atzīstams par 
maksātnespējīgās un pastāvēt beigušās SIA “OS Operators” prasījuma 
tiesību pārņēmēju, proti, saskaņā ar 2010.gada 3.septembrī noslēgto cesijas 
līgumu maksātnespējīgā SIA “OS Operators” nodevusi savas prasījuma 
tiesības, tostarp arī pret D.B., cesionāram O.E. Cesijas līgums prasības 
kārtībā nav apstrīdēts un ir spēkā esošs. Līdz ar to Senātam nav tiesiska 
pamata izbeigt tiesvedību lietā.

[10.3] Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 179.panta pirmo daļu, 
lūdza atzīt lietā iesniegto cesijas līgumu par viltojumu un izslēgt to no 
pierādījumiem lietā.

Senāts arī šo lūgumu atzina par nepamatotu un noraidāmu.
Atbildētājs cesijas līguma viltojumu saista ar apstākli, ka cesijas līgums 

parakstīts pirms tā apstiprināšanas kreditoru sapulcē. Tomēr atbildētājs 
nav ņēmis vērā, ka cesijas līguma 6.1.punktā iekļauts atliekošs nosacījums, 
kas paredz cesijas līguma spēkā stāšanos pēc tam, kad to ar lēmumu 
būs apstiprinājusi kreditoru sapulce. Cesijas līgums parakstīts 2011.
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gada 3.septembrī, kreditoru sapulce, kas notika 2011.gada 13.oktobrī un 
kuras dienas kārtībā bija iekļauts jautājums par cesijas līguma noteikumu 
apstiprināšanu, ar balsu vairākumu deva piekrišanu cesijas līguma 
projektam. Tādējādi cesijas līgums, lai arī tika parakstīts pirms kreditoru 
sapulces lēmuma, likumīgā spēkā stājās tikai 2011.gada 13.oktobrī, iestājoties 
atliekošajam nosacījumam.

Līguma slēgšana ar atliekošu nosacījumu ir pieļaujama saskaņā ar 
Civillikuma 1548.pantu kopsakarā ar 1551.pantu. Tā mērķis ir saistīt līguma 
stāšanos spēkā ar kāda notikuma iestāšanos, konkrētajā gadījumā – kreditoru 
sapulces piekrišanu. Līdz ar to, parakstot cesijas līgumu pirms kreditoru 
sapulces, puses izmantojušas likumā noteiktās tiesības un rīkojušās tiesiski.

[10.4] Prasītāja O.E. pārstāvis kasācijas sūdzību neatzina un lūdza atstāt 
negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu.

Motīvu daļa
[11] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz argumentiem, kas 

minēti kasācijas sūdzībā, Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesas 
spriedums ir atstājams negrozīts, bet kasācijas sūdzība – noraidāma.

[12] Senāts nepiekrīt kasācijas sūdzības iesniedzēja viedoklim, ka, 
izbeidzot maksātnespējas procesu un izslēdzot galveno parādnieku no 
komercreģistra, galvenais parāds saskaņā ar Civillikuma 1710.pantu un 1712.
pantu izbeidzas un tādējādi beidz pastāvēt arī galvojums.

[12.1] Civillikuma 1710.pants paredz, ka galvojums izbeidzas ar katru 
darbību, kas dzēš galveno saistību, atsvabinot no tās parādnieku. Senāts 
norāda, ka tiesību norma satur norādi uz personas darbību, kuras rezultātā 
tiek dzēsts galvenais parāds, proti, runa ir par tādu aktīvu darbību kā parāda 
atmaksu, atcēlējlīguma vai izlīguma, vai saistības pārjaunojuma līguma 
noslēgšanu. Parādnieka izslēgšana no komercreģistra nav uzskatāma par 
darbību Civillikuma 1710.panta izpratnē, bet gan par notikumu. Līdz ar 
to, pretēji kasācijas sūdzībā norādītajam, attiecībā uz lietā konstatētajiem 
faktiskajiem apstākļiem Civillikuma 1710.pants nav piemērojams.

[12.2] Civillikuma 1712.pants paredz, ka galvojums izbeidzas ar ikvienu 
notikumu, kas atsvabina galveno parādnieku.

Lai arī komercsabiedrības izslēgšana no komercreģistra, izbeidzot 
maksātnespējas procesu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu, ir 
notikums, kas izbeidz tiesību subjektu un līdz ar to, neesot tiesību un saistību 
pārņēmējam, izbeidz arī tā saistības, Senāta ieskatā, turpmāk norādīto 
apsvērumu dēļ tas tomēr nav uzskatāms par notikumu, kas saskaņā ar 
Civillikuma 1712.pantu izbeidz galvojumu.

[12.2.1] Civillikuma 1692.pantā galvojums definēts kā ar līgumu 
uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, 
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neatsvabinot tomēr pēdējo no viņas parāda. Ievērojot galvojuma kā saistības 
nodrošinājuma būtību, galvojums atzīstams nevis par patstāvīgu, bet gan 
papildu jeb akcesoru saistību, kura daudzējādā ziņā atkarīga no galvenā 
parāda. Galvojuma akcesoritātes princips expresis verbis nostiprināts 
Civillikuma 1694.pantā, nosakot, ka galvojumam ir nepieciešams spēkā 
esošs galvenais parāds. Galvojuma akcesoritātes princips caurvijas visiem 
Civillikuma noteikumiem par galvojumu, definējot galvojuma atkarību no 
galvenās saistības un pakārtojot galvojuma rašanos, apmēru, pastāvēšanu un 
izbeigšanos galvenā parāda dinamikai.

[12.2.2] Arī Civillikuma 1712.panta pamatā ir galvojuma akcesorā 
jeb papildu saistības daba, kas norāda uz galvojuma atkarību no galvenās 
saistības turpmākas pastāvēšanas, proti, galvojums automātiski izbeidzas 
gadījumos, kad izbeidzas galvenā parādnieka saistība. Līdz ar to secinājums, 
ka galvojums izbeigtos ar notikumu, kura rezultātā bez saistību un tiesību 
pārņēmēja beidz pastāvēt galvenais parādnieks – fiziskai personai nomirstot, 
bet juridiskai personai ar tās izslēgšanu no komercreģistra – formāli atbilst 
gan Civillikuma 1712.pantam, gan arī galvojuma kā papildu saistības 
dabai.

Tomēr Senāts atzīst, ka akcesoritātes princips nav absolūts un tādos 
gadījumos, kad galvojuma kā papildu saistības daba nonāk pretrunā ar 
galvojuma mērķi, ir pieļaujami izņēmumi no tā. Kā norādīts Civillikuma 
1692.pantā, galvojuma mērķis ir atbildēt kreditoram par trešās personas 
parādu. Galvinieka pienākums atbildēt kreditoram izriet nepastarpināti no 
galvojuma līguma – galvojot par parādnieka saistībām, galvinieks uzņemas 
risku atbildēt kreditoram par parādnieka saistībām arī tad, ja pēdējais 
nonāktu finansiālās grūtībās. Līdz ar to loģiski izriet secinājums, ka galvinieka 
atbildības pienākums kreditoram par tāda parādnieka saistībām, kurš nonācis 
maksātnespējas situācijā, tieši atbilst galvojuma mērķim. Turpretī galvinieka 
atsvabināšana no pienākuma atbildēt kreditoram par galvenā parādnieka 
saistībām tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieka sliktais finansiālais stāvoklis to 
novedis līdz maksātnespējai, ir pretrunā ar galvojuma mērķi.

Minētais, Senāta ieskatā, ir pamats tam, lai galvojuma mērķim piešķirtu 
prioritāti pār galvojuma akcesoritāti (papildu saistības raksturu), kā rezultātā 
gadījumā, kad galvenais parādnieks – komercsabiedrība izbeidzas (tā tiek 
izslēgta no komercreģistra, izbeidzot maksātnespējas procesu), galvojums 
no papildu saistības pārtop par patstāvīgu saistību, vienlaikus arī kreditora 
prasījums pret galvinieku no galvenajam prasījumam piederīga prasījuma 
kļūst par patstāvīgu.

Līdz ar to, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja uzskatam, parādnieka 
izbeigšanās sakarā ar tā izslēgšanu no komercreģistra, izbeidzot 
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maksātnespējas procesu, nav uzskatāma par notikumu, kas saskaņā ar 
Civillikuma 1712.pantu izbeidz galvojumu.

[13] Senāts kā nepamatotu noraida kasācijas sūdzības argumentu, 
ka starp pusēm noslēgtajā pirkuma līgumā nav D.B. kā fiziskas personas 
paraksta, tādēļ nav izpildīta Civillikuma 1493.pantā noteiktā prasība.

Kā pamatoti norādījis kasācijas sūdzības iesniedzējs, galvojumam kā 
tiesiskam darījumam, kura izteikšana rakstveidā ir tā būtiska sastāvdaļa 
saskaņā ar Civillikuma 1695.pantu, ir jāatbilst arī Civillikuma 1493.pantam. 
Proti, tiesiskam darījumam jāsatur saistītā vai viņa vietnieka paraksts.

Senāta judikatūrā atzīts, ka gadījumos, kad persona vienlaicīgi 
darbojas gan savā vārdā, gan arī citas personas (komercsabiedrības) 
vārdā, pietiek tikai ar vienu šīs personas parakstu attiecīgajā tiesiskajā 
darījumā (sk. Augstākās tiesas Senāta 2006.gada 6.decembra spriedumu 
lietā Nr.SKC-584).

Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka SIA “Seko” un SIA “Dialogs” 
2002.gada 24.janvārī noslēgto naftas produktu pirkšanas-pārdošanas 
līgumu parakstījuši SIA “Seko” valdes priekšsēdētājs J.Dž. un SIA “Dialogs” 
direktors D.B.

Ņemot vērā, ka minētā līguma noslēgšanas brīdī atbildētājam piederēja 
SIA “Dialogs” kapitāla daļas un viņš kā komercsabiedrības direktors ikdienā 
nodarbojās ar sabiedrības vadīšanu, kā pamatots atzīstams apelācijas instances 
tiesas secinājums, ka, parakstot norādīto līgumu, atbildētājs nepārprotami 
izteicis savu gribu par visiem līguma noteikumiem, tostarp par 5.2.punktu, 
kurā kā fiziska persona viņš ir uzņēmies galvinieka saistības.

[14] Kasācijas sūdzības arguments, ka galvojuma līgums, kas iekļauts 
pirkuma līguma 5.2.punktā, nav apspriests un atbildētājs galvojuma saistību 
nav uzņēmies apzināti, Senāta ieskatā, nevar būt pamats tiesas sprieduma 
atcelšanai.

Pirmkārt, galvojuma līguma iekļaušana citā rakstveidā izteiktā līgumā 
neietekmē galvojuma spēkā esamību un nav pretrunā ar Civillikuma 1695.
panta prasībām.

Otrkārt, atbildētāja atsaukšanās uz apstākli, ka līguma 5.2.punkts nav ticis 
apspriests un viņš nav zinājis par galvojuma līguma esamību, neatbilst lietas 
faktiskajiem apstākļiem. Ne rakstveida paskaidrojumos, ne arī apelācijas 
sūdzībā atbildētājs nav norādījis tiesai uz to, ka naftas produktu pārdošanas 
līgumā, pretēji pušu gribai, ir iekļauts arī 5.2.punkts. Paskaidrojumos un 
apelācijas sūdzībā norādītie argumenti, ka konkrētajā gadījumā galvojuma 
saistība ir izbeigusies saskaņā ar Civillikuma 1710., 1712., 1714.pantu, liecina 
tieši par pretējo – atbildētājs, kurš ir komercsabiedrības vadītājs, ir izpratis 
līguma 5.2.punkta nozīmi un tiesiskās sekas.
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[15] Senāts nevar piekrist kasācijas sūdzības iesniedzēja argumentam, 
ka apelācijas instances tiesai bija jāpiemēro Civillikuma 1508.pants un jādod 
priekšroka parādnieku vismazāk saistošajam iztulkojumam, jo nav saprotams, 
kura no līgumu parakstījušām personām ir uzņēmusies galvojumu kā fiziska 
persona.

Ievērojot, ka šāds arguments izteikts tikai kasācijas instances tiesai, 
Senāts, pārbaudot Civillikuma 1508.panta piemērošanas priekšnosacījumus, 
atzīst, ka konkrētajā gadījumā nav šaubu par to, kura no divām līgumu 
parakstījušajām personām ir uzņēmusies personisko galvojumu.

No 2002.gada 24.janvāra naftas produktu pārdošanas līguma Nr.7 ir 
nepārprotami secināms, ka galvot kā fiziska persona par galvenā parādnieka 
SIA “Dialogs” saistībām uzņēmies D.B., nevis otra līgumā parakstījusies 
persona – SIA “Seko” pārstāvis J.Dž. Senāts atzīst, ka, pastāvot konkrētajiem 
faktiskajiem apstākļiem, nav pamata secināt, ka par otras līgumslēdzējas 
puses – parādnieka – saistībām personiski galvotu kreditora pārstāvis. 
Savukārt secinājums, ka tieši D.B. kā parādnieka pārstāvis un vienlaikus arī 
parādnieka kapitāla daļu īpašnieks ir persona, kura uzņēmusies personisko 
galvojumu kā fiziska persona, ir loģisks un atbilst objektīvās tiesisku darījumu 
iztulkošanas principiem. Līdz ar to Civillikuma 1508.panta, kas attiecas uz 
gadījumiem, kad tiesiska darījuma iztulkojums nav viennozīmīgs un rada 
šaubas, piemērošanai nav pamata.

[16] Nevar būt par pamatu tiesas sprieduma atcelšanai kasācijas sūdzības 
arguments, ka tiesa, neizvērtējot pierādījumus un lietas faktiskos apstākļus 
par SIA “Seko” bezdarbību, izdarot piedziņu no parādnieces SIA “Dialogs”, 
nav piemērojusi Civillikuma 1714.pantu.

Civillikuma tiesību normas, kas regulē galvojuma tiesisko 
institūtu (1692.–1715.pants), paredz divu veidu galvojumus – pirmais, 
neekspromisoriskais galvojums (kad kreditoram ar prasību vispirms ir 
jāvēršas pie galvenā parādnieka un tikai pēc tam pie galvinieka), otrais, 
ekspromisoriskais galvojums (kad galvinieks uzņēmies saistību kā pats 
parādnieks, šajā gadījumā galvinieks atsakās no Civillikuma 1702.panta 
pirmajā daļā paredzētajām tiesībām prasīt, lai kreditors pa priekšu vēršas ar 
prasību pie galvenā parādnieka).

Ievērojot ekspromisoriska galvojuma būtību, kreditoram nav pienākuma 
vērst savu prasību pret galveno parādnieku un viņš, iestājoties saistību 
izpildes termiņam, ir tiesīgs uzreiz vērsties pie galvinieka, nemaz nevēršoties 
pret galveno parādnieku. Līdz ar to loģiski izriet secinājums, ka apstākļi, vai 
kreditors ir vērsies pie galvenā parādnieka un kādas darbības šajā sakarā 
ir veiktas, lai panāktu saistības izpildījumu, neietekmē ekspromisoriskā 
galvinieka saistības.
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Minētie apsvērumi ir saskanīgi arī ar tiesību doktrīnā pausto atziņu, 
ka Civillikuma 1714.pants nav piemērojams gadījumos, kad galvinieks ir 
uzņēmies saistību kā pats parādnieks (sk. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 114.lpp; Grūtups A. Latvijas Republikas 
Civillikuma komentāri. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Otrais izdevums. 
Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Mans 
Īpašums, 2000, 221.lpp.).

Ņemot vērā, ka galvinieks D.B. naftas produktu pārdošanas līguma 
5.2.punktā ir uzņēmies saistību kā pats parādnieks atbildēt par SIA “Dialogs” 
saistībām, Civillikuma 1714.pants pušu tiesiskajām attiecībām nav 
piemērojams. Līdz ar to kasācijas sūdzības iesniedzēja norādītajiem 
pierādījumiem un apstākļiem par kreditora bezdarbību, veicot parāda 
piedziņu no galvenā parādnieka, nav juridiskas nozīmes un apelācijas 
instances tiesai tie nebija jāvērtē.

[17] Senāts nepiekrīt kasācijas sūdzības iesniedzēja viedoklim, ka 
konkrētajā gadījumā prasības celšana pret D.B. ir pretrunā ar Civillikuma 
1.pantā nostiprināto principu par tiesību izlietošanu labā ticībā.

Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka 2003.gada 29.aprīļa kapitāla 
daļu pirkuma līgumā, kas noslēgts starp pārdevēju D.B. un pircēju N.I., ir 
minēts, ka pārdevējs tiek pilnībā atbrīvots no visa veida saistībām, taču SIA 
“Seko” nav šī līguma dalībniece un tā nav devusi tam piekrišanu. Līdz ar 
to apstāklis, ka atbildētājs pārdevis sev piederošās SIA “Dialogs” kapitāla 
daļas N.I., kurš turklāt uzņēmies saistības kā pats parādnieks atbildēt par 
SIA “Dialogs” pamatparādu, procentiem un līgumsodu pret SIA “Seko” pēc 
2000.gada 3.janvāra līguma Nr.5-030/2000, Senāta ieskatā, neliecina, ka D.B. 
ir atbrīvojies no 2002.gada 24.janvāra naftas produktu pārdošanas līguma 
5.2.punktā paredzētās galvojuma saistības.

Turklāt, kā to konstatējusi apelācijas instances tiesa, N.I. ir uzņēmies 
saistības kā pats parādnieks atbildēt par SIA “Dialogs” saistībām, kas izriet 
no cita līguma, proti, 2000.gada 3.janvāra līguma, un tiesa nav ieguvusi 
pierādījumus, ka 2002.gada 24.janvāra naftas produktu pārdošanas līgums 
Nr.7 ir 2000.gada 3.janvāra līguma papildinājums vai grozījums. Līdz ar to, 
pretēji kasācijas sūdzībā norādītajam, konkrētajā gadījumā nav konstatēti 
apstākļi, ka par vienu un to pašu galvenā parādnieka SIA “Dialogs” saistību 
ir galvojušas divas fiziskas personas. Tāpēc pārmetums tiesai, ka tā nav 
izvērtējusi, vai prasības celšana tikai pret vienu no galviniekiem atbilst 
Civillikuma 1.panta noteikumiem, ir nepamatots.

Papildus Senāts atzīmē, ka pat tad, ja divi galvinieki ir galvojuši par 
vienu un to pašu saistību, kreditoram saskaņā ar Civillikuma 1683.pantu ir 
tiesības vērsties ar prasību tikai pret vienu no galviniekiem, jo šādā gadījumā 
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galvinieki atbilstoši Civillikuma 1699.pantam atbild solidāri. Kreditora 
rīcība, ceļot prasību nolūkā panākt saistības izpildīšanu, nav vērtējama kā 
pretēja labai ticībai Civillikuma 1.panta izpratnē.

[18] Ņemot vērā norādītos apsvērumus, Senāts atzīst, ka Civillietu tiesu 
palātas spriedums ir tiesisks un pamatots, tādēļ atstājams negrozīts, bet 
kasācijas sūdzība kā nepamatota – noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Augstākās 

tiesas Senāts 

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 10.septembra 

spriedumu atstāt negrozītu, D.B. kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Fotogrāfijas prettiesiska publicēšana

Fotogrāfijas prettiesiska publicēšana kā kaitējums var tikt kvalificēta dažādi, 
ņemot vērā publicēšanas veidu un aizskartās intereses. Tā var tikt atzīta par 
iejaukšanos privātajā dzīvē, goda un cieņas aizskārumu, autortiesību vai 
īpašuma tiesību aizskārumu u.c., kas tiesai katrā reizē jānošķir.
Ar fotoattēla, kurā prasītājas redzamas kailas, publicēšanu bez personas 
piekrišanas notiek iejaukšanās personas privātajā dzīvē, tiek pārkāpta personas 
fiziskā integritāte, personiskais noslēpums un tiesības uz savu attēlu, kas ir 
pamats morālā kaitējuma atlīdzināšanai (Latvijas Republikas Satversmes 
92.panta trešais teikums un Civillikuma 1635.pants).

Rīgā 2011.gada 20.aprīlī  Lieta Nr.SKC-161/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  A.Laviņš,
senatore      I.Garda,
senatore      A.Vītola, 
piedaloties Z.M. un V.Z. pārstāvei K.D., SIA “Kurzemes Vārds” pārstāvei 

advokātei Gundegai Kreicei,
atklātā tiesas sēdē izskatīja lietu sakarā ar atbildētāju SIA “Kurzemes 

Vārds” un A.R. kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 2009.gada 26.novembra spriedumu Z.M. un V.Z. prasības lietā pret 
SIA “Kurzemes Vārds” un galveno redaktoru A.R. par atvainošanos sakarā ar 
tiesību aizskārumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

Aprakstošā daļa
[1] Z.M. un V.Z. cēlušas prasību pret SIA “Kurzemes Vārds” un laikraksta 

“Kurzemes Vārds” galveno redaktoru A.R., kurā lūgušas uzlikt par pienākumu 
atbildētājiem atvainoties par laikrakstā “Kurzemes Vārds” publicēto goda un 
cieņu aizskarošo fotogrāfiju un piedzīt atlīdzinājumu par nodarīto morālo 
kaitējumu Ls 15 000 katrai.

Prasībā norādīts, ka 2008.gada 29.janvārī laikraksta Liepājas pilsētai 
un novadam “Kurzemes Vārds” Nr.24(5098) titullapā pie raksta “Projekts 
beidzas ar pamatīgu pēršanos” bez prasītāju piekrišanas tika publicēta 
fotogrāfija, kurā prasītājas redzamas pirtī kailas. Fotogrāfija tapusi Durbē 
biedrības “Pārcēlājs” īstenotajā un Eiropas Savienības fondu finansiāli 
atbalstītajā nodarbinātības veicināšanas projekta “Vientuļie vecāki, vecāki 
pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, daudzbērnu ģimeņu vecāki un ilgstošie 
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bezdarbnieki – ceļā uz savu biznesu. Pirmie soļi Priekulē” noslēguma 
konferences (sarīkojuma) saviesīgajā daļā – pēc oficiālās daļas noslēguma. 
Atbilstoši sarīkojuma programmai bija paredzēts, ka pasākums sastāvēs no 
oficiālās un saviesīgās daļas. Uz oficiālo daļu tika aicināti preses pārstāvji, 
lai medijos atspoguļotu projekta īstenošanas gaitu un rezultātus. Oficiālās 
daļas sākumā pasākuma organizētāja un vadītāja I.P. vaicāja, vai preses 
pārstāvji ir ieradušies, taču neviens nepieteicās. Pēc oficiālās daļas beigām 
sākās pasākuma saviesīgā daļa, kurā prasītājām un pārējiem dalībniekiem 
tika dota iespēja izmantot pirts telpas. To, ka prese var atrasties pasākuma 
saviesīgajā daļā ar nolūku izdarīt fotogrāfijas arī no pirts telpām, prasītājām 
nebija zināms un viņām par to informāciju nesniedza. Laikraksta “Kurzemes 
Vārds” pārstāvis – fotogrāfs ieradies ar nokavēšanos, kad jau oficiālā daļa bija 
beigusies un prasītājas atradās pirts telpās. Fotogrāfija tika izdarīta brīdī, kad 
prasītājas kailas sēdēja uz pirts lāvas.

Fotogrāfija tika publicēta laikrakstā, ko visvairāk izplata tieši prasītāju 
dzīves un darba vietās, lielākajā Liepājas pilsētas un novada laikrakstā ar plašu 
lasītāju loku. Fotogrāfija tika ievietota laikraksta titullapā, ar ko prese apzināti 
un mērķtiecīgi piesaista sabiedrības uzmanību jebkurā preses tirdzniecības 
stendā. Pēc fotogrāfijas publicēšanas sabiedrība to apsprieda, izsakot dažādus 
komentārus, arī izsmejot un ņirgājoties par prasītājām. Rezultātā prasītājām 
bija negatīvi emocionāli pārdzīvojumi, kas pastiprināja viņu garīgās ciešanas 
un pat radīja veselības problēmas, kuru risināšanai bija nepieciešama ārstu 
palīdzība un medikamenti. Kas attiecas uz Z.M. pārdzīvojumiem, viņa it īpaši 
izjutusi sabiedrības nosodījumu un negatīvo attieksmi saistībā ar publicēto 
fotogrāfiju, jo ir plašāk pazīstama sabiedrībā kā dažādu sieviešu sabiedrisko 
organizāciju aktīva dalībniece un rajona vietējā līdere.

Prasītājas lūgušas tiesu par goda un cieņu aizskarošu fotogrāfiju 
publicēšanu atlīdzināt morālo kaitējumu Ls 15 000 katrai, kā arī uzlikt par 
pienākumu atbildētājiem atvainoties par 2008.gada 29.janvāra laikrakstā 
“Kurzemes Vārds” publicēto godu un cieņu aizskarošo fotogrāfiju, rakstiski 
publicējot atvainošanos laikraksta “Kurzemes Vārds” tajā pašā izdevuma 
nodaļā, kādā tika publicēta aizskarošā informācija.

Prasība pamatota ar Civillikuma 5. un 1635.pantu, 2352.a panta trešo 
daļu, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 7., 21., 25., 
28.pantu, Latvijas Republikas Satversmes 89., 92., 95. un 96.pantu, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8., 19. un 
46.pantu.

[2] Liepājas tiesa ar 2008.gada 24.novembra spriedumu prasību 
apmierinājusi daļēji, uzliekot par pienākumu SIA “Kurzemes Vārds” 
atvainoties par 2008.gada 29.janvāra laikrakstā “Kurzemes Vārds” V.Z. un 
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Z.M. godu un cieņu aizskarošas fotogrāfijas laikraksta pirmajā lappusē 
publicēšanu, rakstiski publicējot atvainošanos laikraksta “Kurzemes Vārds” 
tajā pašā izdevuma nodaļā, kādā tika publicēta godu un cieņu aizskarošā 
informācija. Tāpat tiesa piedzinusi no SIA “Kurzemes Vārds” morālā 
kaitējuma atlīdzību V.Z. un Z.M. labā Ls 8 000 katrai.

[3] Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatījusi 
lietu apelācijas kārtībā, ar 2009.gada 26.novembra spriedumu prasību 
apmierinājusi daļēji. Tiesa uzlikusi par pienākumu SIA “Kurzemes Vārds” 
atvainoties Z.M. un V.Z. par 2008.gada 29.janvāra laikrakstā SIA “Kurzemes 
Vārds” godu un cieņu aizskarošas informācijas – fotogrāfijas publicēšanu, 
rakstveidā publicējot atvainošanos Z.M. un V.Z. laikraksta SIA “Kurzemes 
Vārds” tajā pašā izdevuma daļā, kādā tika publicēta godu un cieņu aizskarošā 
informācija. Tāpat tiesa piedzinusi no SIA “Kurzemes Vārds” morālā 
kaitējuma atlīdzību par labu Z.M. un V.Z. Ls 3 000 katrai, par labu Z.M. Ls 6 
ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus, bet par labu valstij valsts nodevu 
Ls 256.

[3.1] Tiesa atzinusi, ka fotografēšana pati par sevi nav prettiesiska darbība 
un projekta noslēguma pasākums bija publisks. Taču nav iegūti pārliecinoši 
pierādījumi par to, vai prasītājas tika skaidri un nepārprotami informētas, 
ka tiek izdarīti fotouzņēmumi publicēšanai laikrakstā. Liecinieka fotogrāfa 
E.Z. liecības šajā sakarā vērtējamas kritiski, jo citi liecinieki M.G. un S.B. 
pirmās instances tiesā liecināja, ka fotogrāfs burtiski ieskrējis, neko neviens 
nav jautājis, vai drīkst, nozibsnījusi zibspuldze, cits paspējis reaģēt, cits nē, 
tikpat ātri fotogrāfs bijis prom.

Neapšaubāmi, ka presei ir uzdevums izplatīt informāciju un idejas, bet 
sabiedrībai ir tiesības tās saņemt. Taču šie principi ir jāievēro tā, lai nepārkāptu 
personas tiesības uz privāto dzīvi un aizsargātu citu personu cieņu un godu.

Laikrakstā “Kurzemes Vārds” publicētais raksts par projekta noslēgumu 
atzīstams par objektīvu un sabiedrību informējošu, tas dod pamatu diskusijai 
par sabiedriski nozīmīgu tēmu, taču raksta virsraksts un ievietotā fotogrāfija 
sabiedrībai nerada objektīvu priekšstatu par notikušo pasākumu, jo faktiskais 
akcents likts uz pēršanos pirtī un kā ilustrācija ir šis fotouzņēmums.

Civillietu tiesas kolēģija atzinusi par nepamatotu atbildētājas argumentu, 
ka tas darīts, lai nodokļu maksātāji zinātu, kam tiek tērēti viņu maksātie 
nodokļi. Šāds arguments ir nesamērīgs ar faktisko situāciju, jo projekta kopējās 
plānotās izmaksas ir Ls 42 676,28, no tā telpu īre noslēguma pasākumam 
Ls 100, dalībnieku ēdināšanai Ls 240, publikācijai par pasākumu Ls 318,60, 
tātad noslēguma pasākuma telpu īrei no kopējās summas ir niecīgs svars, jo 
Latvijas valsts izdevumi par to ir Ls 20. Ņemot vērā minēto, atbildētājiem bija 
iespējas izvēlēties citus fotouzņēmumus, nevis konkrēto fotogrāfiju.
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Tiesa secinājusi, ka, publicējot prasītāju kailfoto bez viņu piekrišanas, 
atbildētāja ir pārkāpusi viņu tiesības uz privāto dzīvi un notikusi iejaukšanās 
tajā. Šāda atbildētājas rīcība nav attaisnojama.

Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības kon ven-
cijas 8.panta pirmo daļu ikvienam ir tiesības uz savu privāto dzīvi, un šis 
regulējums noteikts arī Latvijas Republikas Satversmes 96.pantā, bet Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa savā 2004.gada 24.jūnija spriedumā Von Hannover v. 
Germany ir atzinusi, ka privātā dzīve ietver sevī arī cilvēka attēlu.

Atbildētāju minētie Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi Friedl v. 
Austria un Peck v. the United Kingdom attiecas uz cita rakstura publiskām 
situācijām un nav izmantojamas šajā lietā.

Valsts Cilvēktiesību biroja pētījumā “Personas tiesības uz savu attēlu” 
norādīts, ka tiesību ierobežojums pieļaujams, ja nepieciešams demokrātiskā 
sabiedrībā – ierobežojums ir neatliekami sociāli vajadzīgs un sabiedrības 
ieguvums no tiesību ierobežošanas ir lielāks nekā indivīdam nodarītais 
kaitējums. Ne vienmēr visas vietas var iedalīt publiskās vietās un mājoklī, 
tāpēc būtisks ir apstāklis, vai personai konkrētajā situācijā bija pamats 
rēķināties ar savu darbību privātumu. Ja šāds pamats ir, tad tiesības uz privāto 
dzīvi var tikt pārkāptas personu fotografējot arī tādā vietā, kas formāli pieder 
publisko vietu grupai (sk. Mg.iur. Kovaļevska A. Personas tiesības uz savu 
attēlu. Rīga, 2005).

Civillietu tiesas kolēģija secinājusi, ka ar fotoattēla publicēšanu bez 
prasītāju piekrišanas ir nepieļaujami pārkāpta viņu fiziskā integritāte, 
personiskais noslēpums un tiesības uz savu attēlu. Prasītājas nav publiskas 
personas, nav šī pasākuma organizatores, nav aicinājušas preses pārstāvju 
piedalīšanos pasākumā, lai kailas fotografētos avīzei.

Atbildētāji, noliedzot goda un cieņas aizskaršanu, fokusējušies tikai uz 
prasītāju darbībām un pasākuma publisko raksturu, kā arī apstākļiem, ka 
fotogrāfija ir patiesa un fotografēšana pati par sevi ir atļauta darbība. Tajā 
pašā laikā atbildētāji nav ņēmuši vērā, ka minētās fotogrāfijas publicēšana bez 
prasītāju piekrišanas ir neatļauta darbība, kas aizskar viņu godu un cieņu, kā 
arī privātumu, ka ar to tiek pārkāptas vispāratzītas ētikas un morāles normas, 
celta neslava attēlā redzamajām sievietēm, mazināts viņu pašnovērtējums un 
ignorētas viņu tiesības uz savu intīma rakstura attēlu.

[3.2] Izvērtējot pieprasītās morālā kaitējuma atlīdzības apmēru, Civillietu 
tiesas kolēģija ņēmusi vērā katras prasītājas individuālo emocionālo stāvokli, 
reakciju uz to, un vai tas sakrīt ar sabiedriskajiem uzskatiem par pienākošos 
atlīdzinājuma apmēru. Spriedumā norādīts, ka attēla publicēšana lokāla 
laikraksta pirmajā lappusē, protams, varētu būt pamats uzskatam, ka ar 
publikāciju piesaistīts vairāk pircēju, taču tam nav pierādījumu. Atbildētāju 
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nodoms bija informēt sabiedrību par Eiropas Savienības līdzekļu un Latvijas 
valsts nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, nevis nomelnot prasītājas. 
Nosakāmajam atlīdzības apmēram jābūt arī līdzvērtīgam ar radīto morālo 
kaitējumu, kā arī tādam, kas veicina samierināšanos, bet prasītāju izvirzītais 
atlīdzības apmērs Ls 15 000 katrai to neveicina. Apstākļos, kad prasītājas pašas 
nav individualizējušas atlīdzības apmēru, tas nosakāms Ls 3000 katrai, kas 
šajā gadījumā uzskatāma par līdzvērtīgu, taisnīgu un samērīgu atlīdzību.

[4] Kasācijas sūdzībā atbildētāji SIA “Kurzemes Vārds” un A.R. lūguši 
Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 26.novembra 
spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā 
tālāk norādīto apsvērumu dēļ.

[4.1] Tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 426.panta pirmo un otro daļu, 
jo atzinusi, ka, publicējot prasītāju kailfoto, atbildētāja ir pārkāpusi prasītāju 
privāto dzīvi, un ir notikusi iejaukšanās tajā. Taču tiesā prasītājas bija cēlušas 
prasību nevis par privātās dzīves aizskārumu, bet gan par goda un cieņas 
aizskārumu. Tādējādi tiesa nav ņēmusi vērā, ka prasības priekšmeta vai 
pamata grozīšana nav pieļaujama, un nepamatoti vērtējusi to, vai notikusi 
iejaukšanās prasītāju privātajā dzīvē.

[4.2] Tiesa nepamatoti uz izskatāmās lietas apstākļiem piemērojusi 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.panta 
pirmo daļu un Latvijas Republikas Satversmes 96.pantu, kā arī nepamatoti 
atsaukusies uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2004.gada 24.jūnija spriedumu 
lietā Von Hannover v. Germany. Minētajās tiesību normās un tiesas spriedumā 
ir runāts par privātās dzīves aizskārumu, kas ietver sevī cilvēka attēlu, taču 
prasība par privātās dzīves aizskārumu nav celta.

Turklāt privāto dzīvi nevar aizskart publiskā pasākumā. Prasītājas 
piedalījās projekta noslēguma pasākumā, kas tika finansēts no Eiropas 
Savienības Sociālā fonda (80%) un Latvijas valsts budžeta (20%) līdzekļiem. 
Pēršanās pirtī kā konferences sastāvdaļa bija iekļauta projekta dienas plānā 
tieši tāpat kā biznesa plānu vērtējumu paziņošana un apliecību izsniegšana. 
To kā publisku pasākumu atspoguļot ieradās atbildētāja. Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa lietās Friedl v. Austria, X. v. United Kingdom un Peck v. United Kingdom 
atzinusi, ka fotografēšana publiskā pasākumā un šādu attēlu publicēšana nav 
vērtējama kā tiesību uz privāto dzīvi pārkāpums. Tāpat šādu viedokli paudis 
Valsts Cilvēktiesību birojs pētījumā “Personas tiesības uz savu attēlu”.

[4.3] Tiesa nepareizi iztulkojusi likuma “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem” 7.panta piekto daļu, jo, publicējot attēlus, neslavu 
var celt tikai tad, ja publicējamā informācija nav patiesa, piemēram, attēls 
ir izkropļots, montēts, tiek izmantots, informējot par tādiem jautājumiem, 
kas nav saistīti ar attēlā redzamajiem notikumiem. Taču, paužot patiesību, 
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personas gods un cieņa netiek aizskarts. Pilngadīgai un rīcībspējīgai personai 
ir jāspēj izvērtēt savu rīcību un paredzēt tās sekas. Ja šāda persona publiskā 
vietā un publiskā pasākumā izvēlas doties pirtī kaila, tad tā rīkoties ir viņas 
izvēle. Taču šādā gadījumā viņa nekādā ziņā nevar rēķināties ar savu darbību 
privātumu.

[5] A.R. uz Senāta sēdi nebija ieradies. Ņemot vērā, ka viņam paziņots 
par tiesas sēdes laiku un vietu, Senāts, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 
468.pantu, nolēma izskatīt lietu bez viņa piedalīšanās.

Senāta sēdē SIA “Kurzemes Vārds” pārstāve uzturēja kasācijas sūdzību 
uz tajā norādīto argumentu pamata.

Z.M. un V.Z. mutiski pilnvaroja K.D. pārstāvēt viņas tiesas sēdē. K.D. 
lūdza kasācijas sūdzību noraidīt un paskaidroja, ka prasības priekšmets 
apelācijas instances tiesā nav grozīts. Kaitējums nodarīts ar prettiesisku 
fotogrāfiju publicēšanu.

Motīvu daļa
[6] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz argumentiem, kas 

minēti kasācijas sūdzībā, Senāts uzskata, apelācijas instances tiesas spriedums 
atstājams negrozīts.

[7] Nepamatota ir norāde kasācijas sūdzībā, ka tiesa pārkāpusi 
Civilprocesa likuma 426.panta pirmo un otro daļu, vērtējot ne tikai prasītāju 
goda un cieņas aizskārumu, bet arī to, vai konkrētajā gadījumā notikusi 
iejaukšanās viņu privātajā dzīvē (privātumā). Kā redzams no prasības 
pieteikuma, prasītājas, atsaucoties uz Civillikuma 2352.a pantu un Latvijas 
Republikas Satversmes 95.pantu, ir norādījušas, ka, publicējot laikrakstā 
“Kurzemes Vārds” fotogrāfiju, kurā viņas redzams kailas, atbildētāji ir 
aizskāruši prasītāju godu un cieņu, kā arī nodarījuši morālo kaitējumu. 
Tajā pašā laikā, Senāta ieskatā, tas nav vienīgais tiesību aizskārums, uz ko 
norādīts prasībā. Iesniedzot prasības pieteikuma papildinājumus (sk. lietas 
74.lpp.), prasītājas atsaukušās tostarp uz Civillikuma 1635.pantu un Latvijas 
Republikas Satversmes 96.pantu (ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, 
mājokļa un korespondences neaizskaramību), kas liecina, ka iepriekš 
norādītās fotogrāfijas publicēšanas faktu prasītājas ir saistījušas arī ar tiesību 
uz privāto dzīvi (privātuma) pārkāpumu. Tādējādi, izskatot prasību, tiesa 
pamatoti vērtējusi abu šo nemantisko tiesību aizskārumu esamību. Līdz ar to 
noraidāms ir kasācijas sūdzības iesniedzējas pārmetums apelācijas instances 
tiesai par prasības priekšmeta vai pamata grozīšanu.

[8] Pareizi un pamatoti apelācijas instances tiesa atsaukusies uz Eiro pas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.panta pirmo daļu, 
Satversmes 96.pantu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Von 
Hannover v. Germany, lai izskaidrotu, ka privātās dzīves aizskārums ietver 
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sevī cilvēka attēlu. Spriedumā ir secināts, ka, publicējot prasītāju kailfoto bez 
viņu piekrišanas, atbildētāja SIA “Kurzemes Vārds” pārkāpusi viņu tiesības 
uz privāto dzīvi – ir aizskarta prasītāju fiziskā integritāte, personiskais 
noslēpums un tiesības uz savu attēlu. Senātam nav pamata sniegt citādu šo 
apstākļu novērtējumu. Var piekrist atbildētāju norādei, ka pasākums, kas 
nosaukts kā “noslēguma konference”, bija publisks un organizatoru nosūtītajā 
noslēguma konferences dienas plānā nebija īpaši izdalīta oficiālā un saviesīgā 
daļa, bet paredzētā pēršanās pirtī no plkst. 15.30–18.30 bija iekļauta starp 
citiem dienas kārtības pasākumiem. Tomēr, lai arī raksts tapis pēc konkursa 
organizatoru pasūtījuma, konferences organizatoru elektroniskajā sarakstē 
izteiktais aicinājums “intervējiet, fotografējiet, rakstiet no sirds, cik jau 
nu tur pa Ls 200 iznāk” (sk. lietas 54.lpp.), ir uztverams tikai un vienīgi kā 
pašu organizatoru, nevis pasākuma apmeklētāju piekrišana konferences 
notikumu atspoguļojumam vispār, neizvirzot par galveno notikumu tieši 
pirts apmeklējumu.

Tas vien, ka pasākums bija publisks, nedeva atbildētājiem pamatu 
secināt, ka personas atrašanās pirtī ir pielīdzināma ar atrašanos publiskā 
vietā. Pirts ir tāda vieta, kurā persona pamatoti var uzskatīt, ka atrodas prom 
no publikas acīm un pavada laiku vienatnē vai kopā ar vēl kādu. Šādā vietā 
persona var rīkoties un uzvesties atšķirīgi nekā publiskā vietā. Tādēļ to, ka 
pirtī kādas personas varētu atrasties kailas, saprātīgi varēja paredzēt, jo šādā 
vietā tā ir pavisam normāla un pieļaujama darbība. No visām uzņemtajām 
fotogrāfijām publicējot tieši to, kurā redzamas prasītājas kailas, atbildētāja 
SIA “Kurzemes Vārds” nav izsvērusi, vai informatīvā publikācijas vērtība 
attaisno iejaukšanos personas privātumā. Ievērojot minēto, Senāts atzīst, 
ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi fotogrāfiju publicēšanu bez 
prasītāju piekrišanas par iejaukšanos viņu privātajā dzīvē, kas ir pamats arī 
morālā kaitējuma atlīdzināšanai.

[9] Fotogrāfijas prettiesiska publicēšana kā kaitējums var tikt kvalificēta 
dažādi, ņemot vērā publicēšanas veidu un aizskartās intereses. Tā var tikt 
atzīta par iejaukšanos privātajā dzīvē (privātumā), goda un cieņas aizskārumu, 
autortiesību vai īpašuma tiesību aizskārumu u.c., kas tiesai katrā reizē pareizi 
jānošķir. Var piekrist kasācijas sūdzībā izteiktajam viedokli, ka, publicējot 
fotogrāfiju, personas gods un cieņa var tikt aizskarts, ja personas attēls tiek 
izmainīts vai izmantots, informējot par tādiem jautājumiem, kas nav saistīti 
ar šo personu un attēlā redzamajiem notikumiem. Taču šādus apstākļus 
apelācijas instances tiesa nav konstatējusi, tāpēc izskatāmajā lietā nav pamata 
runāt par goda un cieņas aizskārumu. Tādējādi, Senāts secina, ka apelācijas 
instances tiesa, atzīstot tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību pārkāpumu, 
nepamatoti spriedumā atsaukusies arī uz goda un cieņas pārkāpumu.
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Senāta ieskatā, minētā neprecizitāte, uz ko norādīts kasācijas sūdzībā, 
saistot to ar apelācijas instances tiesas kļūdainu likuma “Par presi un citiem 
masu informācijas līdzekļiem” 7.panta piektās daļas interpretāciju, nav 
novedusi pie lietas nepareizas izspriešanas, un tāpēc tā nevar būt par pamatu 
tiesas sprieduma atcelšanai. Pirmkārt, kā tas jau norādīts šā sprieduma 
7.punktā, prasībā bija norādīts gan uz goda un cieņas, gan arī uz privātuma 
aizskārumu, un tiesa atzina, ka konkrētajā gadījumā ir notikusi iejaukšanās 
privātajā dzīvē. Otrkārt, Civillietu tiesas kolēģija nav uzlikusi par pienākumu 
atbildētājai SIA “Kurzemes Vārds” atsaukt godu un cieņu aizskarošas ziņas, 
bet gan atvainoties. Šādu pienākumu tiesa var uzlikt gan goda un cieņas 
aizskāruma gadījumā, gan arī tad, ja ir notikusi iejaukšanās privātajā dzīvē. 
Treškārt, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 92.panta trešo 
teikumu un Civillikuma 1635.pantu, persona gadījumā, ja ir pārkāptas tās 
tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, ir tiesīga saņemt atlīdzību par 
nodarīto morālo kaitējumu, ko konkrētajā gadījumā, norādot apsvērumus 
par atlīdzības apmēru, tiesa pamatoti ir piedzinusi no atbildētājas SIA 
“Kurzemes Vārds”.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Augstākās 

tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 26.novembra 

spriedumu atstāt negrozītu, bet SIA “Kurzemes Vārds” un A.R. kasācijas 
sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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4. Spriedumi, kas izriet 
 no dzīvojamo telpu īres 
 tiesiskajām attiecībām
Īres maksas apmēra noteikšana

1. Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regula (EK) Nr.1722/2005 “Par 
mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” neregulē jautājumu par īres 
maksas peļņas daļas noteikšanu, taču tajā norādīto var pielietot kā vienu no 
kritērijiem īres maksā pieļaujamās peļņas daļas aprēķināšanai. Apstāklis, ka 
tiesas noteiktajā īres maksā iekļaujamās peļņas daļas aprēķināšanas kritēriji 
konkrētajā gadījumā sakrīt ar iepriekšminētās regulas 1.1.punktā minētajiem 
peļņas daļas noteikšanas principiem, sprieduma pareizību neietekmē 
(Civillikuma 2120.pants).
2. Lai konstatētu, vai radies strīds par jauna īres maksas apmēra noteikšanu 
vai nav, īrniekam brīdinājuma termiņa laikā jāpaziņo izīrētājam, vai viņš 
piekrīt piedāvātajam īres maksas apmēram. Savukārt, lai īrnieks varētu 
pārliecināties par brīdinājumā piedāvātās paaugstinātās īres maksas apmēra 
pamatotību, izīrētājam, izsniedzot brīdinājumu, jāpievieno īres maksas 
paaugstināšanas finansiālais pamatojums, jo tas dod iespēju īrniekam 
izšķirties pieņemt piedāvāto īres maksu vai nepieņemt. Noraidot piedāvāto 
īres maksas paaugstinājumu, strīds būs jāizšķir tiesā (likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” 13.pants).

Rīgā 2011.gada 16.novembrī  Lieta Nr.SKC-195/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   A.Laviņš,
senators referents     N.Salenieks,
senatore     A.Briede,
senatore     I.Garda,
senators     K.Torgāns,
senatore     A.Vītola,
senatore     M.Zāģere,
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piedaloties prasītājas pilnvarotajai pārstāvei I.V. un atbildētājas pārstā vei 
zvērinātai advokātei I.Saatčianei,

atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar prasītājas SIA “Namu 
apsaimniekošana” pārstāves kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 19.janvāra spriedumu SIA “Namu 
apsaimniekošana” prasībā pret J.U. par īres maksas noteikšanu. 

Aprakstošā daļa
SIA “Namu apsaimniekošana” kā dzīvojamās ēkas Rīgā, [adrese], īpašniece 

2007.gada 25.septembrī cēlusi prasību Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 
tiesā pret [adrese], lūdzot noteikt atbildētājai kā dzīvokļa Nr.37 īrniecei īres 
maksu no 2007.gada 1.janvāra Ls 3 par vienu kvadrātmetru.

Prasītāja 2006.gada jūlijā atbildētājai izsniegusi 2006.gada 30.jūnija 
paziņojumu par īres maksas paaugstināšanu, nosakot, ka ar 2007.gada 
1.janvāri īres maksa par vienu kvadrātmetru tiek noteikta Ls 3, norādot, 
ka finansiālais pamatojums tiks izsniegts pēc pieprasījuma uz rakstiska 
iesnieguma pamata. Paziņojums par īres maksas palielināšanu publicēts arī 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Finansiālais pamatojums prasītājai ticis izsūtīts 2006.gada 15.septembrī, 
uz ko saņemta atbilde, kurā atbildētāja norādījusi, ka likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” 13.panta otrajā daļā noteiktais 6 mēnešu termiņš sākas no finansiālā 
pamatojuma saņemšanas datuma, tādējādi izteikti iebildumi pret īres maksu 
Ls 3 apmērā par vienu kvadrātmetru no 2007.gada 1.janvāra.

Prasītāja minētajam nav piekritusi un 2006.gada 5.janvārī sniegusi 
atbildi, ka 6 mēnešu termiņš skaitāms no datuma, kad atbildētāja saņēmusi 
paziņojumu par īres maksas paaugstināšanos, taču atbildētāja no 2007.
gada janvāra līdz augustam veikusi īres maksājumus Ls 0,72 par vienu 
kvadrātmetru, lai gan īres maksa no 2007.gada 1.janvāra ir noteikta Ls 3, ko 
veido apsaimniekošanas izdevumi Ls 0,67 un peļņa Ls 2,33.

Prasītāja norādījusi, ka finansiālajā pamatojumā īres maksas 
paaugstināšanai no 2007.gada 1.janvāra pozīcija “apsaimniekošanas izdevumi” 
ir aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumiem 
Nr.45 “Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu 
aprēķināšanas metodika”. Aprēķini ir veikti pēc būves lietderīgās platības, kas 
sastāv no dzīvokļu kopējās platības – 3783,4 kvadrātmetri un nedzīvojamo 
telpu platības – 321,6 kvadrātmetri.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2008.gada 2.jūnija 
spriedumu prasība apmierināta daļēji. J.U. kā dzīvojamās telpas Rīgā, 
[adrese], īrniecei noteikts no 2008.gada 2.jūnija īres maksas apmērs Ls 1,20 
par vienu kvadrātmetru mēnesī.
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Tā kā atbildētāja nav apstrīdējusi īres maksu daļā par apsaimniekošanas 
izdevumiem, tiesa atzinusi, ka nav pamata apspriest īres maksas pamatotību 
daļā par apsaimniekošanas izdevumu lielumu, un atbildētājai īres maksa 
daļā par apsaimniekošanas izdevumiem nosakāma Ls 0,67 par vienu 
kvadrātmetru.

Izskatījusi lietu sakarā ar prasītājas iesniegto apelācijas sūdzību, Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2010.gada 19.janvāra spriedumu 
prasību apmierinājusi daļēji, nosakot īres maksu Ls 1,20 mēnesī par vienu 
kvadrātmetru īrētās platības, sākot no 2010.gada 19.janvāra.

Civillietu tiesas kolēģija konstatējusi, ka atbildētāja nekustamajā īpašumā 
[adrese], Rīgā, īrē dzīvokli Nr.37 ar kopējo platību 50,17 kvadrātmetri, 
pamatojoties uz 1994.gada 1.janvārī starp iepriekšējām īpašniecēm un J.U. 
noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, kurā īres maksa noteikta Ls 3,76 
mēnesī. Atsaucoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantu, spriedumā 
norādīts, ka jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie 
dzīvojamās telpas īres līgumi, kurus var grozīt tikai likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” noteiktajā kārtībā.

Tiesa atzinusi, ka prasītājai kā izīrētā nekustamā īpašuma īpašniecei ir 
tiesības prasīt īres maksas paaugstināšanu, jo šādas tiesības ir noteiktas īres 
līgumā. Īres līguma 4.punktā ir noteikts, ka līgumu var grozīt, tikai īrniekam 
un izīrētājam vienojoties, noformējot šīs izmaiņas rakstiski, kā arī likumā 
noteiktā kārtībā ar tiesas vai citas pilnvarotas institūcijas lēmumu. Savukārt 
īres līguma 8.punktā ir noteikts, ka, mainoties īres maksas likmēm, kā arī 
apmaksas par komunālajiem u.c. pakalpojumiem, tiek izdarīti attiecīgi 
pārrēķini līgumā paredzētajiem maksājumiem.

Civillietu tiesas kolēģija atzinusi, ka prasītāja ir izpildījusi likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otrās daļas nosacījumus, rakstveidā 
brīdinādama īrnieci par īres maksas paaugstināšanu.

Tā kā atbildētāja nav apstrīdējusi apsaimniekošanas izdevumu daļas ap-
rēķinu, kas veikts atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 20.janvāra notei-
ku miem Nr.45 “Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimnieko šanas 
izdevumu aprēķināšanas metodika”, Civillietu tiesas kolēģija secinājusi, ka 
īres maksā iekļaujamā dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa 
nosakāma Ls 0,67 par vienu kvadrātmetru.

Attiecībā uz īres maksā iekļaujamo peļņas daļu, piekrītot pirmās instan-
ces tiesas argumentiem, ka īres maksas peļņas daļa nosakāma atbilstoši Eiro-
pas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regulas (EK) Nr.1722/2005 par mā jokļu 
pakalpojumu novērtēšanas principiem, Civillietu tiesas kolēģija atzi nusi, 
ka īres maksā iekļaujamā peļņas daļa nosakāma Ls 0,53 par vienu kvadrāt-
metru, kas ir samērīga un nodrošina līgumslēdzēju pušu tiesisko vienlīdzību, 
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dodot iespēju izīrētājai gūt pienācīgu peļņu, vienlaicīgi aizsargājot īrnieka kā 
patērētāja intereses.

Norādot, ka peļņa ir aprēķināma no īpašuma kadastrālās vērtības, nevis 
pirkuma summas, jo kadastrālā vērtība tiek noteikta, ņemot par pamatu 
nekustamā īpašuma tirgus vērtības koeficentu, savukārt pirkuma līgumā 
noteiktā pirkuma summa tiek noteikta uz līgumslēdzēju vienošanās pamata, 
Civillietu tiesas kolēģija atzinusi, ka atbilstoši iepriekš minētās regulas 
pamatnostādnēm ir piemērojama nemainīga, reāla gada peļņas norma 2–2,5% 
no apdzīvotā mājokļa pašreizējās vērtības, kas ir noteikta dzīvojamās mājas 
tehniskās inventarizācijas lietā (2,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās 
vērtības Ls 793 371 tiek dalīta uz 12 mēnešiem, savukārt iegūtā summa tiek 
dalīta ar dzīvojamās mājas platību – 4105 kvadrātmetri).

Turklāt tiesa atzinusi, ka ieņēmumi un izdevumi, kas saistīti ar nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanu, tai skaitā izīrētāja ieguldījumi un paredzamās 
izmaksas, nav iekļaujami uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinā, jo 
nevar uzlikt par pienākumu īrniekam investēt izīrētāja īpašumā.

Kasācijas sūdzību par tiesas spriedumu iesniegusi prasītāja, lūdzot atcelt 
tiesas spriedumu daļā par peļņas apmēra Ls 0,53 par vienu kvadrātmetru 
noteikšanu un īres maksas noteikšanas termiņu no sprieduma pasludināšanas 
brīža un nodot lietu šajā daļā jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Kasācijas sūdzībā norādīti šādi argumenti.
Tiesa nav argumentējusi, kāpēc tā uzskata, ka īres maksas peļņas daļa 

nosakāma atbilstoši Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regulas (EK) 
Nr.1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” saistībā 
ar 2003.gada 15.jūlija Padomes regulu (EK, Euratom) Nr.1287/2003 par to, 
kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenas.

Minētā regula kopsakarā ar Padomes regulu (EK, Euratom) Nr.1287/2003 
dod norādījumus attiecībā uz Latvijas Republikas Centrālās statistikas 
pārvaldes darbību, lai visās dalībvalstīs tiktu sagatavota statistikas informācija 
atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, lai dati par nacionālām kopienākuma 
tirgus cenām būtu salīdzināmi un būtu pilnīgi un ticami. Līdz ar to minētā 
regula nav attiecināma kā normatīvais akts civiltiesisku strīdu risināšanai, lai 
argumentētu peļņas aprēķina pamatotību.

Minēto apliecina kasācijas sūdzībai pievienotā Centrālās statistikas 
pārvaldes izziņa, kurā norādīts, ka Komisijas regula (EK) Nr.1722/2005 ir 
izdota ar mērķi novērtēt darbības (šajā gadījumā mājokļu pakalpojumus), 
par kurām netiek ziņots statistikas pārskatos vai par kurām netiek ziņots 
finanšu, sociālām vai citām administratīvām iestādēm. Papildus tajā norādīts, 
ka nepieciešams nošķirt regulas izmantošanu statistiskiem mērķiem no tās 
izmantošanas civiltiesisku strīdu risināšanā.
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Tiesa kļūdaini veikusi peļņas daļas aprēķinu, pamatojoties uz nekustamā 
īpašuma kadastrālo vērtību, jo kadastrālās vērtības mērķis nav saistīts ar īres 
maksā iekļauto peļņas aprēķina noteikšanu.

Civillietu tiesas kolēģija bez pietiekama pamata atzinusi, ka prasītājas 
lūgtais peļņas apmērs Ls 2,33 par vienu kvadrātmetru, kuru prasītāja 
noteikusi, vadīdamās no likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrās 
daļas 2.punkta un Civillikuma 2120.panta, ir daļēji apmierināms, un nav 
pienācīgi argumentējusi, kāpēc tiesas noteiktā peļņas daļa ir samērīga un 
nodrošina līgumslēdzēju tiesisko vienlīdzību.

Tiesa noteikusi īres maksu no prasības celšanas brīža, t.i., no 2010.
gada 19.janvāra, lai gan prasītāja lūgusi palielināt īres maksu no 2007.gada 
1.janvāra. Proti, tiesa nav ņēmusi vērā, ka likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 
13.panta otrā daļa ierobežo prasītāju saņemt paaugstinātu īres maksu tikai ar 
sešu mēnešu termiņu, ko prasītāja ir ievērojusi.

Tiesas sēdē prasītājas pārstāve uzturēja iesniegto kasācijas sūdzību un 
lūdza to apmierināt. Savukārt atbildētājas pārstāve lūdza kasācijas sūdzību 
noraidīt, atstājot negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu.

Motīvu daļa
Pārbaudījis lietā esošā sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atstājams negrozīts, bet kasācijas 
sūdzība noraidāma.

Senāts piekrīt kasācijas sūdzības iesniedzējas viedoklim, ka Komisijas 
2005.gada 20.oktobra regula (EK) Nr.1722/2005 neregulē izskatāmo strīda 
jautājumu. Taču, Senāta ieskatā, tajā norādīto var pielietot kā vienu no 
kritērijiem īres maksā iekļaujamās peļņas daļas aprēķināšanai. Citiem 
vārdiem, apstāklis, ka tiesas noteiktajā īres maksā iekļaujamās peļņas daļas 
aprēķināšanas kritēriji konkrētajā gadījumā sakrīt ar Komisijas 2005.gada 
20.oktobra regulas (EK) Nr.1722/2005 1.1.punktā minētajiem peļņas daļas 
noteikšanas principiem, sprieduma pareizību neietekmē (sk. sal. Senāta 
rīcības sēdes 2010.gada 21.jūlija lēmumu lietā Nr.SKC-771/2010).

Nav pamats apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanai kasācijas 
sūdzības iesniedzējas arguments, ka apelācijas instances tiesa, nosakot īres 
maksas peļņas daļu, nepareizi piemērojusi Civillikuma 2120.pantu un likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrās daļas 2.punktu.

No apelācijas instances tiesas sprieduma redzams, ka tā, izvērtējot 
lietā esošos pierādījumus, pamatojusi savus secinājumus atbilstoši 
materiālo un procesuālo tiesību normām, devusi savu vērtējumu pušu 
izvirzītajiem argumentiem, norādot, kādu apsvērumu dēļ īres maksa par 
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dzīvokli Nr.37, [adrese], Rīgā, nosakāma Ls 1,20 par kvadrātmetru, ko 
veido īres maksas peļņas daļa Ls 0,53 kvadrātmetrā un apsaimniekošanas 
izdevumi Ls 0,67.

Peļņas daļu minētajā apmērā Civillietu tiesas kolēģija atzinusi par 
samērīgu un taisnīgu atlīdzību, jo tā nodrošina līgumslēdzēju tiesisko 
vienlīdzību, dodot iespēju izīrētājam gūt pienācīgu peļņu un vienlaikus 
aizsargājot īrnieka kā patērētāja intereses.

Tādējādi kasācijas sūdzības iesniedzēja, norādot uz Civillikuma 2120.
panta (īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu), likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrās daļas 2.punkta (dzīvokļa īres maksa) 
nepareizu piemērošanu un Civilprocesa likuma 93.panta pirmās daļas 
(pienākums pierādīt un iesniegt pierādījumus), 193.panta piektās daļas 
(spriedumu motīvu daļas saturs) pārkāpumu, faktiski ir apstrīdējusi tiesas 
secinājumus spriedumā par īres maksas peļņas daļu, jo uzskata, ka tā 
nosakāma augstāka.

Civilprocesa likuma 450.panta trešā daļa noteic, ka kasācijas kārtībā 
var pārsūdzēt apelācijas instances tiesas spriedumu, ja tiesa nepareizi 
piemērojusi vai iztulkojusi materiālo tiesību normu, pārkāpusi procesuālo 
tiesību normu vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas. No 
minētās tiesību normas izriet, ka kasācijas instances tiesa neizspriež lietu 
pēc būtības, bet pārbauda lietā taisītā apelācijas instances tiesas sprieduma 
atbilstību tiesību normām, t.i., kasācijas instances tiesas kompetencē 
neietilpst lietas faktisko apstākļu noskaidrošana, pierādījumu pārbaude un 
vērtēšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts atzīst, ka kasācijas sūdzības 
iesniedzējas viedoklis par lietā konstatētajiem faktiem atšķiras no spriedumā 
dotā šo pašu apstākļu juridiskā novērtējuma, t.i., šis kasācijas sūdzības 
arguments faktiski vērsts uz pierādījumu izvērtēšanu no jauna, kas neietilpst 
Senāta kompetencē.

Senāts uzskata par nepamatotu prasītājas norādi, ka paaugstinātā 
īres maka bija nosakāma no 2007.gada 1.janvāra, nevis no sprieduma 
pasludināšanas dienas 2010.gada 19.janvāra.

Atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta otrajai daļai, ja 
dzīvojamās telpas īres līgumā ir paredzēta iespēja līguma darbības laikā 
paaugstināt dzīvojamās telpas īres maksu, izīrētājs vismaz sešus mēnešus 
iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par tās paaugstināšanu, ja vien īres 
līgumā nav noteikts citādi. Brīdinājumā norādāms īres paaugstināšanas 
iemesls un finansiālais pamatojums. Savukārt minētās tiesību normas trešā 
daļa noteic, ka strīdus, kas rodas sakarā ar dzīvojamās telpas īres līguma 
grozīšanu, izšķir tiesa.
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No iepriekš minētajām tiesību normām izriet, ka, lai konstatētu, vai radies 
strīds par jauna īres maksas apmēra noteikšanu vai nav, īrniekam brīdinājuma 
termiņa laikā jāpaziņo izīrētājam, vai viņš piekrīt piedāvātajam īres maksas 
apmēram. Savukārt, lai īrnieks varētu pārliecināties par brīdinājumā 
piedāvātās paaugstinātās īres maksas apmēra pamatotību, izīrētājam, 
izsniedzot brīdinājumu, jāpievieno īres maksas paaugstināšanas finansiālais 
pamatojums, jo tas dod iespēju īrniekam izšķirties pieņemt piedāvāto īres 
maksu vai nepieņemt. Noraidot piedāvāto īres maksas paaugstinājumu, 
strīds būs jāizšķir tiesā.

Tādējādi atkarībā no tā, kā tiek izpildītas likuma prasības un kā starp 
izīrētāju un īrnieku veidojas tiesiskās attiecības īres maksas apmēra 
noteikšanas procesā, atbilstoši nosakāms brīdis, ar kuru īrniekam jāsāk 
maksāt īres maksa tādā apmērā, kādu noteikusi tiesa.

Gadījumā, ja tiesa izīrētāja prasību par īres maksas paaugstināšanu 
atzīst par pamatotu pilnā apjomā un īrniekam izsniegtajā brīdinājumā bija 
dots finansiālais pamatojums īres maksas paaugstināšanai, tad īrniekam 
īres maksu tiesas noteiktajā apmērā jāmaksā no brīža, kad iestājies izīrētāja 
brīdinājumā norādītais sešu mēnešu termiņš.

Ja izīrētājs piedāvājis paaugstināt īres maksu tādā apmērā, kuru tiesa 
atzīst par nepamatotu, un ar spriedumu tiek noteikts cits – mazāks īres 
maksas apmērs, tad tiesas noteiktais īres maksas apmērs jāmaksā no 
sprieduma pieņemšanas brīža (sal. Krauze R. Par dzīvojamo telpu īri. Likums 
ar komentāriem. Ceturtais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2008, 79., 80., 102.–104.lpp.).

Konkrētajā gadījumā apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā esošos 
pierādījumus, secinājusi, ka izīrētāja pieprasītā īres maksa ir nesamērīgi 
augsta, un ir to samazinājusi. Līdz ar to, ievērojot iepriekš minētos 
apsvērumus (sk. šā sprieduma 12.1.–12.3.punktu), Senāta ieskatā, tiesa 
pamatoti atzinusi, ka tās noteiktais īres maksas apmērs jāmaksā no 
sprieduma pasludināšanas brīža – 2010.gada 19.janvāra, nevis, kā uzskata 
kasācijas sūdzības iesniedzējs, no 2007.gada 1.janvāra. Savukārt līdz 2010.
gada 19.janvārim īres maksa maksājama sākotnējā apmērā, t.i., Ls 0,72 par 
vienu kvadrātmetru.

Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, Senāts uzskata, ka apelācijas 
instances tiesas spriedums atstājams negrozīts, bet prasītājas kasācijas 
sūdzība noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāts
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n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 19.janvāra 

spriedumu atstāt negrozītu, bet prasītājas SIA “Namu apsaimniekošana” 
kasācijas sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets

1. Tiesas akcepts situācijai, kad par vienu dzīvokli ir noslēgti un spēkā esoši 
divi īres līgumi, ir pretrunā likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.pantam (likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 3.pants).
2. Pēc lietas dalībnieka ierunas tiesa var vērtēt darījuma tiesiskumu, ja ierunā 
lietas dalībnieks pamatojis attiecīgā darījuma spēkā neesamību (nederīgumu) 
uz likuma pamata, piemēram, Civillikuma 1413.pantu, kur noteikts, ka par 
saistību tiesību priekšmetu var būt tikai tas, kas iespējams; pretējā gadījumā 
darījums nav spēkā (..) (Civillikuma 1413.pants).

Rīgā 2011.gada 12.oktobrī  Lieta Nr.SKC-293/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   A.Laviņš,
senatore referente     E.Vernuša,
senatore      V.Cīrule,
piedaloties prasītāju pārstāvei zvērinātai advokātei A.Salmanovai, 

atbildētāja U.P. pārstāvim zvērinātam advokātam K.Ielejam,
izskatīja atklātā tiesas sēdē A.V. un A.A. pārstāvja kasācijas sūdzību par 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 12.aprīļa spriedu mu 
A.V. un A.A. prasībā pret A.L. un U.P. par izlikšanu no dzīvojamās telpas.

Aprakstošā daļa
[1] A.V. un A.A. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā cēluši prasību 

pret A.L. un U.P. par izlikšanu no dzīvojamās telpas, norādot, ka, pamatojoties uz 
2006.gada 7.decembra un 2006.gada 8.decembra pirkuma līgumiem, īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Rīgā, ir pārgājušas prasītājiem katram 
½ domājamās daļas apmērā. Pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas prasītājiem 
nodoti dzīvojamo telpu īres līgumi un citi dokumenti, tostarp zvērinātas tiesu 
izpildītājas Ligitas Pētersones 2006.gada 8.decembrī sastādītais akts Nr.224 
izpildu lietā Nr.877C8/2006, kurā tiesu izpildītāja konstatējusi, ka atbildētāji 
nelikumīgi atrodas un dzīvo dzīvojamās telpās [adrese], Rīgā. Atbildētāji nedz 
zvērinātai tiesu izpildītājai 2006.gada 8.decembrī, nedz arī vēlāk prasītājiem 
nav varējuši uzrādīt nevienu dokumentu, kas apliecinātu viņu likumīgu 
atrašanos un dzīvošanu dzīvojamās telpās [adrese], Rīgā. Saskaņā ar Rīgas 
Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas 
nodaļas 2007.gada 8.maija izziņu atbildētāji ir deklarējuši savu dzīvesvietu 
dzīvojamā telpā [adrese], Rīgā, kādas dabā nav.
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[1.1] Dzīvojamās telpas [adrese], Rīgā, iepriekšējais īrnieks R.C. 
vairs minētajā telpā nedzīvo, kaut gan vēl arvien tajā ir pierakstīts, un 
bija ievietojies šajā dzīvojamā telpā, lai tajā dzīvotu. Savukārt atbildētāji 
dzīvesvietu pēc minētās adreses nav varējuši deklarēt, jo tajās vēl arvien 
bija deklarēta cita persona. Tādējādi, prasītāju ieskatā, atbildētāji patvarīgi 
ir aizņēmuši dzīvojamās telpas Nr.21, kuras labprāt nevēlas atbrīvot un no 
kurām ir izliekami bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Sakarā ar to, ka atbildētāji ir pārkāpuši likuma “Par dzīvojamo telpu 
īri” 2.panta otro daļu un 44.pantu, proti, patvarīgi – bez dzīvojamās telpas 
īres līguma noslēgšanas, aizņēmuši dzīvojamās telpas, atsakās labprātīgi 
tās atbrīvot, prasītājiem, ceļot tiesā prasību pret atbildētajiem, ir nodarīti 
zaudējumi: Ls 20 valsts nodeva, Ls 2 ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, 
Ls 110 izdevumi advokāta palīdzības samaksai.

[1.2] Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta otro daļu, 
44.pantu, prasītāji lūguši izlikt atbildētājus no dzīvojamām telpām [adrese], 
Rīgā, kopā ar citām personām un viņiem piederošajām mantām bez citas 
dzīvojamās telpas ierādīšanas, piedzīt solidāri no atbildētājiem prasītāju labā 
visus tiesāšanās izdevumus.

[1.3] Savukārt prasības pieteikuma papildinājumos norādīts, ka atbildētāji 
līdz ar paskaidrojumu tiesā iesnieguši arī apakšīres līgumu par dzīvojamās 
telpas [adrese], Rīgā, izīrēšanu atbildētājam U.P., kuru 2000.gada 21.augustā 
savstarpēji parakstījuši atbildētāji. Kā redzams no apakšīres līguma, pretēji 
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 17.panta pirmajai daļai dzīvojamo telpu – 
visu 21.dzīvokli, apakšīrē atbildētājam U.P. ir nodevis atbildētājs A.L., kurš 
dēvē sevi par izīrētāja pilnvaroto pārstāvi, nevis minētās dzīvojamās telpas 
likumīgais īrnieks R.C.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2006.gada 14.marta 
spriedumu, kurš stājies likumīgā spēkā 2006.gada 4.aprīlī, ir izbeigts īres 
līgums ar R.C. uz dzīvojamo telpu [adrese], Rīgā. Saskaņā ar likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 18.panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums 
izbeidzas, vienlaikus izbeidzas arī dzīvojamās telpas apakšīres līgums.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Civilprocesa likuma 74.panta 
trešās daļas 3.punktu, prasītāji papildinājuši prasības pieteikumā norādīto 
juridisko pamatojumu ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 18.panta otro 
daļu, uzskatot, ka paši atbildētāji tādējādi ir pierādījuši prasības pamatotību.

[2] Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2008.gada 25.marta 
spriedumu prasība apmierināta.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar A.L. un U.P. apelācijas sūdzībām, Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2010.gada 12.aprīļa spriedumu 
prasību daļā pret U.P. par izlikšanu no dzīvojamās telpas noraidījusi.



C-102

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

Tiesa izbeigusi tiesvedību lietā prasības daļā pret A.L. par izlikšanu no 
dzīvojamās telpas.

Tiesa piedzinusi no A.V. un A.A. U.P. labā tiesas izdevumus Ls 5 no katra, 
valsts labā ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 3,90 no katra.

Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.
[3.1] Starp bijušo īpašnieci A.I.G. un U.P. faktiski pastāvējušas īres 

tiesiskās attiecības par dzīvojamās telpas Nr.21, nevis Nr.21A, [adrese], 
Rīgā, īri. Par to liecina arī sakritība 2000.gada 21.augusta dzīvojamās 
telpas īres līgumā un Būves tehniskās inventarizācijas lietā norādīto telpu 
platībās.

[3.2] Atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantam prasītājiem ir 
saistošs iepriekšējās īpašnieces A.I.G. ar U.P. 2000.gada 21.augustā noslēgtais 
dzīvojamās telpas īres līgums.

[3.3] Nav pamatots prasītāju viedoklis, ka U.P. strīdus dzīvokli ir 
aizņēmis patvarīgi – bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, līdz 
ar ko nav pamatota arī prasītāju prasība izlikt atbildētāju U.P. no dzīvokļa, 
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta otro daļu un 
44.pantu.

[3.4] Tāpat nav pamatota prasītāju atsaukšanās uz likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” 18.panta otro daļu par dzīvojamās telpas apakšīres līguma termiņu. 
2000.gada 21.augustā starp iepriekšējās īpašnieces A.I.G. pilnvaroto 
pārstāvi A.L. un atbildētāju U.P. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums 
nav uzskatāms par apakšīres līgumu. Apstāklis vien, ka līgumā ir norāde – 
apakšīres līgums, R.C. prombūtnes laikā var izmantot visu 21.dzīvokli, 
neliecina par apakšīres tiesiskajām attiecībām. 2000.gada 21.augusta līgumu 
ar U.P. ir noslēgusi izīrētāja, nevis dzīvokļa Nr.21 īrnieks R.C., līdz ar to nav 
pamata uzskatīt, ka atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 17.pantam 
būtu noslēgts dzīvojamās telpas apakšīres līgums. Faktiski ir noslēgts jauns 
dzīvojamās telpas īres līgums, neizbeidzot pastāvošās īres tiesiskās attiecības 
ar īrnieku R.C., kas izskaidro arī numura 21A lietošanu ar atbildētāju U.P. 
noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā un citos dokumentos. Līdz ar to 
apstāklim, ka ar likumīgā spēkā stājušos Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 
tiesas 2006.gada 14.marta spriedumu tika izbeigts īres līgums ar R.C. un R.C. 
izlikts no dzīvojamās telpas [adrese], Rīgā, nav nozīmes, jo, izbeidzoties ar 
R.C. noslēgtajam dzīvojamās telpas īres līgumam, vienlaikus neizbeidzas ar 
atbildētāju U.P. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums, jo tas nav apakšīres 
līgums. Savukārt ar atbildētāju U.P. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums 
lietā nav apstrīdēts un ir spēkā esošs, līdz ar ko atbilstoši likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 2.panta otrajai daļai tas dod pamatu atbildētājam U.P. 
lietot strīdus dzīvojamo telpu.
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[3.5] Tāpat nav nozīmes lietas materiālos esošajiem pierādījumiem par 
dzīvojamās telpas īres līgumiem, kurus iepriekšējie nekustamā īpašuma 
īpašnieki, atsavinot nekustamo īpašumu, ir nodevuši prasītājiem, proti, 
2006.gada 7.decembra nekustamā īpašuma pirkuma līgumam starp 
akciju sabiedrību “OTTO” un prasītājiem, 2007.gada 9.marta aktam par 
nodotajiem un pieņemtajiem dzīvojamās telpas īres līgumiem, 2004.gada 
29.janvāra nekustamā īpašuma pirkuma līgumam starp A.I.G. un akciju 
sabiedrību “OTTO” un minētā līguma pielikumam Nr.1 ar īres līgumu 
sarakstu. Apstāklis, ka šajos dokumentos nav norādīts 2000.gada 21.augustā 
ar atbildētāju U.P. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums, nepadara 2000.
gada 21.augustā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par spēkā neesošu un 
nevar ierobežot atbildētāja U.P. tiesības lietot strīdus dzīvojamo telpu.

[3.6] Tiesvedība lietā prasības daļā pret atbildētāju A.L. ir izbeidzama 
saskaņā ar Civilprocesa likuma 223.panta 7.punktu, 440.pantu, jo atbildētājs 
lietā A.L. ir miris 2009.gada 19.aprīlī un apstrīdētā tiesiskā attiecība nepieļauj 
tiesību pārņemšanu.

[4] Kasācijas sūdzību par spriedumu iesnieguši prasītāji, lūgdami atcelt 
spriedumu daļā, ar kuru noraidīta prasība pret U.P., tālāk minēto argumentu 
dēļ.

[4.1] Tiesa nepareizi iztulkojusi likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 17.panta 
pirmo daļu un 18.panta otro daļu, kļūdaini norādīdama, ka nav nozīmes 
prasītāju iesniegtajiem pierādījumiem par atbildētāju nelikumīgu strīdus 
dzīvojamās telpas aizņemšanu.

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.pantu 1997.gada 15.janvārī 
noslēgtā īres līguma priekšmets ir R.C. lietošanā nodotais atsevišķais 
dzīvoklis Nr.21, līdz ar to par vienu un to pašu priekšmetu nevar būt noslēgti 
divi dažādi līgumi. Atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.pantam un 
5.panta ceturtajai daļai šajā situācijā piemērojama likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” VII nodaļa “Dzīvojamas telpas apakšīre”.

[4.2] Tiesa nepareizi izvērtējusi pierādījumus lietā un nepareizi 
piemērojusi materiālo tiesību normas, jo lietā nav iegūti pierādījumi, ka 
strīdus dzīvoklim būtu noteikts kopējā dzīvokļa statuss, dzīvoklī abas 
istabas ir caurstaigājamas un virtuve nav atsevišķa telpa, U.P. vienlaicīgi ar 
R.C. nevar būt vienas un tās pašas lietas turētājs, jo R.C. turētāja tiesības uz 
strīdus dzīvokli piešķirtas uz 1997.gada 15.janvārī tiesīgi noslēgta īres līguma 
pamata, R.C. ne pats, ne caur vietnieku nav nodevis apakšīrē kādu dzīvokļa 
daļu, bet apakšīres līguma priekšmets dzīvoklis Nr.21A ir juridiski un faktiski 
neeksistējošs.

[5] Kasācijas instances tiesas sēdē, sniedzot paskaidrojumus, prasītāju 
pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību, bet atbildētāja pārstāvis to neatzina.
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Motīvu daļa
[6] Pārbaudījis pārsūdzētā sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas 

to pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums tā pārsūdzētajā daļā ir atceļams.

Spriedums daļā, ar kuru izbeigta tiesvedība lietā prasībā pret A.L., nav 
pārsūdzēts un ir stājies likumīgā spēkā.

[7] Prasībā lūgts izlikt atbildētāju no dzīvojamām telpām Nr.21, [adrese], 
Rīgā, jo atbildētājs tur ievietojies patvarīgi un aizņem šo strīdus dzīvokli bez 
tiesiska pamata.

Tiesa prasību noraidījusi, pamatojoties uz to, ka prasītājiem ir saistošs 
iepriekšējās īpašnieces ar atbildētāju 2000.gada 21.augustā noslēgtais 
dzīvojamās telpas īres līgums. Kā redzams no lietas materiāliem, minētā īres 
līguma 1.1.punktā noteikts, ka izīrētājs nodod, bet īrnieks pieņem lietošanā 
dzīvojamo telpu Rīgā, [adrese], dzīvoklis Nr.21A. Tajā pašā laikā lietā nav 
strīda par to, ka šāds dzīvoklis ar Nr.21A prasītājiem piederošajā namīpašumā 
vispār nav, savukārt atbildētājs aizņem dzīvokli Nr.21.

Apelācijas instances tiesa ir arī konstatējusi, ka 1997.gada 15.janvārī starp 
toreizējo ēkas īpašnieces pilnvaroto personu un R.C. noslēgts dzīvojamās 
telpas īres līgums par divistabu dzīvokļa Nr.21, [adrese], Rīgā, īri uz 99 
gadiem. Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2006.gada 14.marta 
spriedumu, kurš stājies likumīgā spēkā 2006.gada 4.aprīlī, īres līgums ar R.C. 
izbeigts un viņš izlikts no minētā dzīvokļa.

[8] Tiesa spriedumā atzinusi, ka 2000.gada 21.augusta īres līgumā 
faktiski kā īres objekts ir bijis domāts dzīvoklis Nr.21, ko apliecinot līgumos 
un inventarizācijas lietā norādītās dzīvojamo telpu platības.

Taču, izdarot šādu secinājumu, tiesa tādējādi ir atzinusi un akceptējusi 
situāciju, ka par vienu dzīvokli vienlaicīgi ir noslēgti un spēkā esoši divi 
īres līgumi. Senāta ieskatā, šāds tiesas konstatējums ir pretrunā likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 3.pantā noteiktajam, ka dzīvojamās telpas īres līguma 
priekšmets var būt atsevišķs dzīvoklis, dzīvokļa daļa vai dzīvojamā māja. Par 
atsevišķu īres līguma priekšmetu nevar būt istabas daļa vai caurstaigājama 
istaba, kā arī palīgtelpas (virtuve, gaitenis, pieliekamā telpa u.c.). Par istabas 
daļas vai caurstaigājamas istabas lietošanu var noslēgt dzīvojamās telpas īres 
līgumu, ja dzīvokli aizņem pats īpašnieks (fiziskā persona).

No sprieduma motīvu daļas varētu izdarīt secinājumu, ka, tiesas ieskatā, 
atbildētājam tikusi izīrēta tikai viena istaba strīdus dzīvoklī. Kasācijas sūdzībā 
norādīts, ka istabas ir caurstaigājamas, tātad arī istaba konkrētajā gadījumā 
nevarēja būt līguma priekšmets, taču spriedumā par šiem apstākļiem 
argumentācijas nav. Turklāt ar R.C. īres līgums bija noslēgts par visa dzīvokļa 
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īri, kas izslēdz iespēju noslēgt vēl vienu īres līgumu uz vienu no istabām, kā 
tas izriet no likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.panta.

[9] Civillikuma 1413.pants noteic, ka par saistību tiesību priekšmetu var 
būt tikai tas, kas iespējams; pretējā gadījumā darījums nav spēkā (..).

Apelācijas instances tiesa norādījusi, ka ar atbildētāju noslēgtais īres 
līgums nav apstrīdēts. Taču tiesa nav apsvērusi, vai šāds darījums pēc būtības 
uzskatāms par spēkā esošu, ja līguma priekšmets – dzīvoklis Nr.21A vispār 
neeksistē, bet noslēgt īres līgumu par neesošu dzīvokli, nav iespējams.

Tiesību doktrīnā skaidrots, ka atkarībā no defekta rakstura juridiskā 
aktā civiltiesības kādu aktu atzīst par nederīgu, tas ir, par spēkā neesošu 
tieši uz likuma pamata ipso jure vai par atceļamu, kurā ir nepieciešama 
ieinteresētās personas darbība – apstrīdēšana. Akta nederīgums iestājas 
tieši – pats no sevis, piemēram, rīcībnespējīgas personas noslēgts akts. 
Tiesai pašai jāatzīst akts par spēkā neesošu, kaut arī ieinteresētās personas 
to neapstrīdētu. Turpretī atceļamības sankcija neiestājas pati no sevis, bet 
tikai uz tiesas sprieduma pamata. Atceļot aktu jāatzīst, ka tas nemaz nav 
bijis. Līdz tiesas spriedumam tāds akts ir spēkā (sk. Čakste K. Civiltiesības. 
Rīga, 1937, 27.–28.lpp.).

Līdzīgi par jautājumu, kad tiesa, neesot pretprasībai par darījuma 
atzīšanu par spēkā neesošu, ir tiesīga izvērtēt lietas dalībnieka ierunās 
izteiktos argumentus par darījuma tiesiskumu, paudis arī Latvijas Senāts. 
Tā 1933.gada 22.novembra nolēmumā lietā Nr.37 Senāts norādījis, ka “pēc 
Tiesu palātas pareiza aizrādījuma, atbildētājam bija tiesība uz darījuma 
fiktīvo raksturu atsaukties arī ierunas ceļā, neceļot sevišķu pretprasību atzīt 
darījumu par fiktīvu vai atcelt darījumu. (..) Tiesu palātas konstatējums par 
darījuma fiktīvo raksturu vien jau deva Tiesu palātai pietiekošu pamatu 
pārņemšanas darījumu atzīt par nederīgu pēc CL (Latvijas (Baltijas) 
privātlikuma) 2951., 2922.p.”. Analoga atziņa izteikta Senāta 1938.gada 
14.decembra nolēmumā CKD kopsēdes lietā Nr.43 (sk. Latvijas Senāta 
spriedumi (1918.–1940.), 12.sējums. Senāta Civilās kasācijas departamenta 
spriedumi. Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera 
fonds, 1998, 4906.–4907.lpp. Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas 
departamenta spriedumiem. Sastādījuši senators F.Konradi un Tiesu palātas 
loceklis A.Valters. Tieslietu Ministrijas Vēstneša pielikums, 1939, 42., 43.lpp.).

Ievērojot doktrīnas atziņas, kā arī starpkaru Latvijas Senāta judikatūru, 
Senāts secina, ka pēc lietas dalībnieka ierunas tiesa var vērtēt darījuma 
tiesiskumu, ja ierunā lietas dalībnieks pamatojis attiecīgā darījuma spēkā 
neesamību (nederīgumu) uz likuma pamata (sal. Senāta 2010.gada 
27.oktobra spriedums lietā SKC-211). Piemēram, Civillikuma 1405.pants 
nosaka, ka darījumi, ko taisījušas tiesību vai rīcības nespējīgas personas, nav 
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spēkā, tāpat arī jau iepriekš norādītais Civillikuma 1413.pants. Turpretī, ja 
darījuma tiesiskums netiek saistīts ar likumā paredzētajiem darījuma spēkā 
neesamības (nederīguma) pamatiem, tad darījums ir apstrīdams, vienīgi 
ceļot atsevišķu prasību vai pretprasību.

Iepriekš minētais nenozīmē, ka tiesai sprieduma rezolutīvajā daļā būtu 
darījums jāatzīst par spēkā neesošu, bet gan jāvērtē un sprieduma motīvu 
daļā jākonstatē, vai konkrētais darījums var radīt tiesiskas sekas.

Konkrētajā gadījumā, neskatoties uz to, ka līguma priekšmets reāli 
neeksistē, tiesa atzinusi šo darījumu par tiesisku, kas rada tiesiskas sekas, kas 
ir pretēji likuma jēgai.

[10] Savukārt tiesas argumentācija par to, ka šā līguma priekšmets bija 
dzīvoklis Nr.21 vai arī istaba šajā dzīvoklī, ir pretrunā likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” 3.pantam, jo par dzīvokli Nr.21 īres līgums bija noslēgts ar R.C. 
Atbildētājam, uzskatot, ka viņš dzīvoklī Nr.21 ir ievietojies likumīgi un ir 
izveidojušās faktiskās īres tiesiskās attiecības, bija jāceļ pretprasība par īres 
līguma noslēgšanu, jo nav strīda par to, ka dzīvokli Nr.21 viņš aizņem bez 
īres līguma. Savukārt atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta 
otrajai daļai, dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai 
apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.

Senāts atzīst, ka, pastāvot šādiem apstākļiem, apelācijas instances tiesas 
spriedumu tā pārsūdzētajā daļā nevar atzīt par likumīgu un pamatotu. Atceļot 
spriedumu ir atmaksājama drošības nauda, kā to nosaka Civilprocesa likuma 
458.panta otrā daļa. 

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts 

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 12.aprīļa 

spriedumu tā pārsūdzētājā daļā atcelt un šajā daļā nodot lietu jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Atmaksāt A.V. drošības naudu Ls 50 (piecdesmit latu).
Spriedums nav pārsūdzams.
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Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai  
ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums  
vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību  
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

1. Īres maksas samaksa paaugstinātā apmērā kvalificējama kā īrnieka piekrišana 
īres līguma grozīšanai. Ja līguma dalībnieks piekritis līguma noteikumiem (to 
grozīšanai), tad viņš nevar bez jebkāda pamatota iemesla savu piekrišanu 
(apstiprinājumu) atsaukt, jo šāda rīcība būtu pretrunā ar civiltiesisko attiecību 
stabilitātes principu (Civillikuma 1428.panta otrā daļa, 1432., 1434.pants).
2. Tiesas pienākums izvērtēt īres līguma grozījumu atbilstību Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 5.pantā paredzētajiem kritērijiem rodas tad, ja pieteikts 
pret izīrētājiem kā līguma dalībniekiem un minēto grozījumu iniciatoriem 
vērsts attiecīgs prasījums vai celti iebildumi ierunu veidā (Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 5.pants).

Rīgā 2011.gada 14.decembrī  Lieta Nr.SKC-427/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā paplašinātā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   Z.Gencs,
senatore referente     M.Zāģere,
senatore      V.Cīrule,
senatore      I.Garda,
senators      A.Laviņš,
senators      K.Torgāns,
senatore      A.Vītola
izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu sakarā ar atbildētāju A.R., S.R., K.R. 

un J.Š. kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 
2010.gada 7.jūnija spriedumu A.K. prasībā pret A.R., S.R., K.R. un J.Š. par 
dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu.

Aprakstošā daļa
Starp A.F. un M.B. kā izīrētājiem un A.R. kā īrnieci 2001.gada 21.decembrī 

noslēgts dzīvojamo telpu Nr.8, 70,36 m2 kopplatībā, [adrese], Rīgā, īres līgums. 
Līguma 2.punktā īrniece apņēmusies maksāt īres maksu atbilstoši pašvaldības 
noteiktajiem tarifiem un maksu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem 
katru kārtējo mēnesi līdz mēneša 28.datumam izīrētāja pilnvarotai personai 
vai iemaksājot izīrētāja rēķinā. Līgums noslēgts uz 30 gadiem. Minētajā adresē 
dzīvesvietu deklarējuši S.R., A.Š., Ņ.R., A.R., K.R. un J.Š.
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Pamatojoties uz 2005.gada 4.augusta pirkuma līgumu, A.K. nopircis 
nekustamā īpašuma [adrese], Rīgā; [adrese], Rīgā, (kadastra Nr.[..]), ½ 
domājamo daļu no M.B. 2005.gada 5.augustā A.K. nopircis minētā nekustamā 
īpašuma otru ½ domājamo daļu no A.F., kļūstot par vienīgo nekustamā 
īpašuma īpašnieku.

A.K. pārstāvis 2007.gada 16.janvārī cēlis tiesā prasību, vēlāk to papildinot, 
pret A.R., S.R., K.R. un J.Š., kurā lūdzis izbeigt 2001.gada 21.decembrī starp 
iepriekšējiem nekustamā īpašuma īpašniekiem un A.R. noslēgto dzīvojamo 
telpu īres līgumu, izlikt A.R., S.R., K.R. un J.Š. un no viņiem atkarīgās personas 
A.Š. un Ņ.R. ar visām viņiem piederošām mantām no minētā dzīvokļa bez 
citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Prasības pieteikumā norādīts tālāk minētais pamatojums.
Starp A.K. un A.R. nav panākta rakstveida vienošanās par īres maksu, līdz 

ar to tā tiek aprēķināta saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas 
noteikumu 4. un 5.punktu, kas paredz, ka īres maksa par 1 m2 īrētās platības 
2005.gadā nedrīkst būt augstāka par Ls 0,60, bet 2006.gadā par Ls 0,72. Par 
īres maksas palielināšanu īrniece ir informēta normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

No 2005.gada septembra līdz prasības celšanas dienai A.R. par īrētajām 
telpām ir izveidojies īres maksas un komunālo pakalpojumu maksas parāds 
Ls 535,31. Atbildētāji rēķinus apmaksā daļēji, uzskatot, ka par 1 m2 īrētās 
platības maksājama īres maksa Ls 0,14.

No A.R. izsniegtajiem rēķiniem redzams, ka 2003.gadā viņa par īri 
maksājusi Ls 25,33 jeb Ls 0,36 par 1 m2, 2004.gadā Ls 33,77 jeb Ls 0,48 
par 1 m2, 2005.gadā Ls 42,22 jeb Ls 0,60 par 1 m2, tādējādi pieņemot īres 
maksas paaugstinājumu. Parāds par īri izveidojies tikai 2005.gada jūlijā, kas 
apstiprina, ka A.R. pārstājusi pildīt īrnieka pienākumus laikā, kad notikusi 
nekustamā īpašuma pārdošana prasītājam.

2005.gada septembrī A.R. izsniegts rēķins Nr.2005/0068, informējot 
viņu par īres maksas paaugstinājumu līdz Ls 0,72 par 1 m2 no 2006.gada 
1.janvāra. Neatbilst patiesībai atbildētājas apgalvojums, ka viņa rēķinus 
nav saņēmusi. A.R. bija informēta par īres maksas paaugstināšanu un savu 
piekrišanu īres maksas paaugstināšanai apliecinājusi, veicot maksājumus par 
īri un komunālajiem pakalpojumiem 2003., 2004. un 2005.gadā.

Atbildētājiem 2006.gada 11.maijā nosūtīti brīdinājumi par īres maksas 
un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu, vienlaikus norādot, ka 
parāda nesamaksas gadījumā prasītājs cels prasību tiesā par viņu izlikšanu 
no dzīvojamām telpām.

Prasība pamatota ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 282.pantu, šā 
likuma pārejas noteikumu 4. un 5.punktu.
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Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2008.gada 5.marta 
spriedumu prasība apmierināta.

Izskatījusi lietu sakarā ar atbildētāju A.R., S.R., K.R. un J.Š. apelācijas 
sūdzību, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2010.gada 7.jūnijā 
nosprieda prasību apmierināt: izbeigt ar A.R. 2001.gada 21.decembrī 
noslēgto dzīvojamās telpas Nr.8, [adrese], Rīgā, īres līgumu, izlikt A.R., S.R., 
K.R. un J.Š. no minētā dzīvokļa ar visām viņiem piederošajām mantām un no 
viņiem atkarīgām personām – A.Š. un Ņ.R. – bez citas dzīvojamās platības 
ierādīšanas.

Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.
Atbildētājiem 2006.gada 11.maijā ierakstītā sūtījumā nosūtīts 

brīdinājums par parāda Ls 343,82 samaksu par īri un saņemtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem, kam pievienots parāda izveidošanās 
aprēķins, norādīts namīpašnieka bankas konts, kurā izdarāms maksājums, 
kā arī norādīts, ka gadījumā, ja īres un komunālo maksājumu parāds netiks 
samaksāts, tiks celta prasība tiesā. Brīdinājuma saņemšanu atbildētāji nav 
apstrīdējuši.

Parāda izveidošanās grafikā fiksēto atbildētāju izdarīto maksājumu 
apmēru apstiprina A.R. veiktie maksājumi namīpašniekam A.K. No 
atbildētāju maksājumus apstiprinošajiem dokumentiem redzams, ka, sākot 
no 2005.gada oktobra, atbildētāji veikuši maksājumus par dzīvojamo telpu 
īri Ls 10,41 mēnesī, kas atbilst 0,148 par 1 m2.

Atzīstams par pierādītu, ka atbildētāji rakstveidā brīdināti par īres maksas 
paaugstināšanu, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas 
noteikumu 4.punktu (redakcija līdz 2007.gada 1.janvārim). Namīpašuma 
iepriekšējo īpašnieku brīdinājumu atbildētāji ir saņēmuši un piekrituši 
īres maksas grozījumiem, ko apstiprina atbildētāju veiktie maksājumi 
namīpašniekiem. 2003.gadā atbildētāji par īri maksājuši Ls 25,33 mēnesī, kas 
atbilst Ls 0,36 par 1 m2, 2004.gadā – Ls 33,77 mēnesī, kas atbilst Ls 0,48 par 
1 m2, 2005.gadā – Ls 42,22 mēnesī, kas atbilst Ls 0,60 par 1 m2 dzīvojamās 
telpas. Arī iepriekšējo namīpašnieku īres maksas apmēra pārskats apstiprina 
atbildētāju saistību maksāt Ls 0,60 par 1 m2 dzīvojamās telpas.

Izīrētājs un īrnieks var brīvi vienoties par jebkuru īres maksas apmēru, 
bet saskaņā ar Civillikuma 1469. un 1470.pantu īres maksa ir dzīvojamās 
telpas īres līguma būtiska sastāvdaļa.

Iepriekšējie namīpašnieki īres maksu paaugstinājuši atbilstoši likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” pārejas noteikumu 4.punktam un atbildētāju 
piekrišana minētajam paaugstinājumam, izdarot šos maksājumus, apstiprina 
atbildētāju labprātīgu vienošanos ar iepriekšējiem īpašniekiem par īres 
maksas paaugstinājumu.
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Atbildētāji vienpusēji ir pārtraukuši maksāt īres maksu Ls 0,60 par 1 m2 

dzīvojamās telpas namīpašuma jaunajam īpašniekam, līdz ar to viņiem 
izveidojies īres maksājumu parāds.

Atbildētāju īres maksas parāds uz prasības celšanas dienu atbilstoši 
prasītāja aprēķinam bija Ls 535,31. Kaut gan prasītājs par 2006.gadu īres maksu 
nepamatoti aprēķinājis, vadoties no tarifa Ls 0,72 par 1 m2, tomēr, ņemot 
vērā īres maksas tarifu Ls 0,60 par 1 m2, par kuru atbildētāji bija vienojušies 
ar iepriekšējiem namīpašuma īpašniekiem, atzīstams, ka parāds ievērojami 
pārsniedz triju mēnešu īres maksājumu apmēru, jo dzīvojamās telpas platība 
ir 70,36 m2. Atbildētāji ir maksājuši tikai Ls 0,14 par 1 m2 dzīvojamās telpas.

Kā nepamatoti noraidāmi argumenti apelācijas sūdzībā, ka 2006.gada 
11.maija brīdinājumu par parādu un īres līguma izbeigšanu parakstījis A.P., 
jo atbildētājiem bija zināms, ka A.P. ir namīpašnieka A.K. pārstāvis. No 2006.
gada janvāra A.R. veikusi īres un komunālo maksājumu samaksu A.K.

Kā nepamatots noraidāms atbildētāju viedoklis, ka namīpašnieks A.K. 
nav apstiprinājis brīdinājumā izklāstīto, jo viņa pārstāvis A.S. 2007.gada 
16.janvārī cēlis prasību tiesā, kad parāds no 2006.gada 11.maija brīdinājumā 
norādītā Ls 343,82 bija pieaudzis līdz Ls 535,31.

Tas vien, ka prasītājs rēķinu nav parakstījis, nedod tiesības atbildētājiem 
to neapmaksāt, jo samaksa saskaņā ar īres līgumu jāizdara līdz katra mēneša 
28.datumam, turklāt rēķina neparakstīšana nav bijusi par šķērsli A.R. 
veiktajiem maksājumiem prasītājam. Tādējādi atbildētājiem bija zināms, 
kur un kādā veidā maksājumi veicami. Nepamatota ir atbildētāju norāde 
apelācijas sūdzībā uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrajā 
daļā noteikto patērētāju tiesību aizsardzības principu.

Lietā nepastāv strīds, ka atbildētāji visu strīdus laika posmu ir lietojuši 
dzīvojamo telpu. Atbildētāji nav apstrīdējuši brīdinājuma saņemšanu 
par parāda esamību, vienīgi norādījuši, ka pats namīpašnieks A.K. to nav 
parakstījis. Saskaņā ar Civillikuma 1838.pantu – ka samaksa izdarīta, 
jāpierāda tam, kas to apgalvo. Atbildētāji nav pierādījuši, ka parāda summu 
viņi būtu samaksājuši. Līdz ar to ir konstatēts likuma “Par dzīvojamo telpu 
īri” 28.2 panta pirmajā daļā noteiktais dzīvojamās telpas īres līguma (attiecību) 
izbeigšanas un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanas pamats.

Kasācijas sūdzību par minēto apelācijas instances tiesas spriedumu 
iesnieguši atbildētāji, kurā, atsaucoties uz materiālo tiesību normu nepareizu 
piemērošanu un iztulkošanu, kā arī procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, 
lūguši spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai.

Kasācijas sūdzībā norādīti tālāk minētie argumenti.
1) Tiesa nepareizi piemērojusi likuma “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas 

noteikumu 4.punktu. Tiesai bija jāpiemēro šā likuma pārejas noteikumu 
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8.punkts, kuram atbilstoši gadījumos, kad telpas īres līgums noslēgts līdz 
2001.gada 31.decembrim, tajā noteiktā īres maksa var tikt paaugstināta, 
ievērojot likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

2) Tiesa nepareizi interpretējusi un piemērojusi likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” 11.pantu, Civillikuma 1469. un 1470.pantu, kas neattiecas uz 
apspriežamajām tiesiskajām attiecībām.

3) Atzīstot, ka atbildētāji līdz 2005.gadam maksājuši paaugstinātu īres 
maksu un tas ir pierādījums viņu akceptam īres maksas paaugstināšanai, 
tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma 1488.pantu. Tiesai bija jāpiemēro 
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 5.panta otrās daļas 3., 4. un 5.punkts, 
6.panta pirmā, trešā un astotā daļa. Īres maksas paaugstināšana uzskatāma 
par netaisnīgu noteikumu patērētājam – īrniekam. Tā kā īres maksas 
paaugstināšana netika apspriesta ar īrnieku, tad atbilstoši Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma noteikumiem šie īres līguma noteikumi atzīstami 
par spēkā neesošiem no līguma parakstīšanas brīža. Tādējādi īres maksas 
paaugstināšana kopš 2003.gada bija spēkā neesoša un aprēķini par īres maksas 
parādu ir nepamatoti. Brīdinājumu nosūtīšanas un prasības celšanas laikā 
atbildētājiem nebija izveidojies parāds par īri un saņemtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem, tādējādi nav pamata likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 
28.2 panta piemērošanai.

4) Tiesas secinājums, ka atbildētājiem arī bez rēķina bija jāveic mak sājumi, 
pamatojoties uz īres līgumu, ir pretrunā ar strīda priekšmetu. Tiesa, nevērtējot 
A.P. rīcību, pretrunas viņa izsūtītajos dokumentos, kā arī atzīstot, ka atbildētājiem 
bija zināms fakts, ka A.P. ir A.K. pārstāvis, pārkāpusi Civilprocesa likuma 
97.panta pirmās daļas, 193.panta piektās daļas un 432.panta noteikumus.

Paskaidrojumus sakarā ar kasācijas sūdzību iesniedzis A.K., norādīdams 
argumentus, kuru dēļ, viņaprāt, kasācijas sūdzība kā nepamatota ir noraidāma.

Puses uz Senāta sēdi nebija ieradušās. Ņemot vērā, ka par lietas izskatīšanas 
laiku un vietu ir paziņots visiem procesa dalībniekiem, Senāts, pamatojoties 
uz Civilprocesa likuma 468.pantu, nolēma izskatīt lietu viņu prombūtnē.

Motīvu daļa
Pārbaudījis lietā esošā sprieduma likumību attiecībā uz argumentiem, 

kas minēti kasācijas sūdzībā, kā tas noteikts Civilprocesa likuma 473.panta 
pirmajā daļā, Senāts atzīst, ka tiesas spriedums atstājams negrozīts tālāk 
norādīto apsvērumu dēļ.

Lietā nav strīda par to, ka dzīvoklis Nr.8, [adrese], Rīgā, A.R. lietošanā 
nodots, pamatojoties uz īres līgumu, kas noslēgts 2005.gada 21.decembrī. 
Pirms tam starp līdzējiem īres tiesiskās attiecības nepastāvēja.

Ievērojot minēto faktu, Senāts piekrīt kasācijas sūdzības iesniedzēju 
argumentam, ka tiesas secinājums par īres maksas paaugstināšanas (laika 
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posmā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.septembrim) atbilstību 
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas noteikumu 4.punktam ir kļūdains.

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas noteikumu, kas bija spēkā līdz 
2007.gada 1.janvārim (sk. Satversmes tiesas 2006.gada 8.marta spriedums), 4. un 
5.punkts paredzēja īpašu regulējumu īres maksas noteikšanai namīpašumos, uz 
kuriem bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem īpašuma reformas ietvaros 
atjaunotas īpašuma tiesības, ja īrnieki dzīvojamās telpas šādos namos lietojuši 
līdz to pārejai privātpersonu īpašumā. Proti, izīrētājiem ar likumu bija piešķirta 
tiesība atkāpties no likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 13.pantā reglamentētās 
īres līguma noteikumu grozīšanas kārtības un paaugstināt īres maksu līdz 
līmenim, kāds paredzēts minēto pārejas noteikumu 4.punktā, savukārt tā 
sauktajiem “pirmsreformas” īrniekiem bija ar likumu noteikts pienākums īres 
maksu šādā apmērā maksāt. Tādējādi minētajās normās noteiktajā kārtībā īres 
maksu varēja paaugstināt gadījumos, kad jaunie namīpašuma īpašnieki kļuva 
par izīrētājiem tiem īrniekiem, kuriem dzīvojamās telpas īres attiecības uz 
līguma pamata bija nodibinātas ar iepriekšējo īpašnieku.

Tā kā atbildētāji viņiem izīrētajās dzīvojamās telpās ievietojušies pēc 
īres līguma noslēgšanas, secināms, ka tiesa nepareizi uz konkrētā strīda 
apstākļiem attiecinājusi likuma “Par dzīvojamo telpu īri” pārejas noteikumu 
4.punktu. Jautājumu par īres maksas paaugstināšanu regulēja šo pārejas 
noteikumu 8.punkts (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2005.gada 1.janvārim), 
kuram atbilstoši, ja dzīvojamās telpas īres līgums (..) noslēgts laika posmā 
līdz 2001.gada 31.decembrim, tajā noteiktā īres maksa līguma darbības laikā 
var tikt paaugstināta, ievērojot likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.

Tajā pašā laikā Senāts uzskata, ka minētā kļūda materiālo tiesību normu 
piemērošanā nevar būt pamats kasācijas sūdzības apmierināšanai, jo nav 
novedusi pie nepareiza sprieduma taisīšanas lietā.

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 13.panta pirmajā daļā nostiprināts 
pamatnoteikums, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var grozīt, īrniekam un 
izīrētājam rakstveidā vienojoties.

Skaidrojot minētās normas saturu, juridiskajā literatūrā izteikta atziņa, ka 
likumā tiek prasīta vienošanās rakstveida forma. Tomēr tas neizslēdz iespēju 
atsaukties uz Civillikuma 1488.pantu, ja īres līguma nosacījumu grozījums 
jau ilgāku laiku ir abpusēji pildīts, jo likums abpusēju izpildījumu pielīdzina 
rakstveida formai (sk. Krauze R. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem. 
Otrai papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005, 74.lpp.).

Civillietu tiesas kolēģija, balstoties uz pierādījumu novērtējumu to 
kopumā, konstatējusi, ka iepriekšējie namīpašuma īpašnieki rakstveidā 
paziņojuši par nodomu paaugstināt īres maksu, nosacīdami, ka īres maksa 
2003.gadā jāmaksā Ls 0,36 par 1 m2, 2004.gadā – Ls 0,48 par 1 m2 un 2005.
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gadā – Ls 0,60 par 1 m2, savukārt īrniece A.R. šiem priekšlikumiem piekritusi, 
ko apstiprina paaugstinātā apmēra īres maksas samaksas (līdz pat 2005.gada 
oktobrim) fakts, kuru atbildētāji nav apstrīdējuši.

Nodibinot šādus Civillikuma 1488.pantā ietverto normu tiesisko sastāvu 
veidojošos apstākļus un ņemot vērā īres līguma 4.punktu, kurā paredzēta lī-
gu ma grozīšanas iespēja, Civillietu tiesas kolēģijai bija pamats atzinumam, ka, 
ne raugoties uz rakstveidā noformēta akta neesamību, vienošanās par šā līguma 
2.1.punktā iekļautā noteikuma grozīšanu, pakāpeniski paaugstinot īres maksu, 
starp atbildētāju A.R. un viņai izīrētā dzīvokļa iepriekšējiem īpašniekiem bija 
notikusi, tāpēc tā rada noteiktas juridiskas sekas, proti, pienākumu maksāt īres 
maksu pielīgtajā apmērā, kas no 2005.gada 1.janvāra ir Ls 0,60 par 1 m2.

Līdz ar to nevar piekrist kasācijas sūdzībā paustajam viedoklim, ka tiesa 
nepareizi piemērojusi Civillikuma 1488.pantu.

Tāpat, pretēji kasācijas sūdzībā apgalvotajam, Senāts uzskata, ka īres 
maksas paaugstinātā apmērā samaksu tiesa pamatoti kvalificējusi kā īrnieces 
A.R. piekrišanu īres līguma 2.1.punkta grozīšanai. A.R. konkludentās 
darbības, kas izpaudās izīrētāju izsniegto rēķinu apmaksā ilgā laika 
posmā, nepārprotami norāda, ka viņa bez iebildēm izteikusi akceptu īres 
maksas paaugstināšanai (Civillikuma 1428.panta otrā daļa). Kā paredzēts 
Civillikuma 1432.pantā, kas klusējot vai noteikti izteic savu piekrišanu, tas ar 
to ir pieņēmis darbību ar visām tās tiesiskām sekām un nevar vairs vēlāk savu 
piekrišanu ierobežot. Savukārt atbilstoši šā likuma 1434.panta pirmajai daļai 
piekrišanu var dot ne vien pirms attiecīgās darbības, bet arī tad, kad to uzsāk 
un pat vēlāk; pēdējā gadījumā to sauc par apstiprinājumu.

Tādējādi, ja līguma dalībnieks piekritis līguma noteikumiem (to 
grozīšanai), tad minēto normu izpratnē viņš nevar bez jebkāda pamatota 
iemesla savu piekrišanu (apstiprinājumu) atsaukt, jo šāda rīcība būtu 
pretrunā ar civiltiesisko attiecību stabilitātes principu.

Iepriekš izklāstīto argumentu kopums saistībā ar Civillikuma 1587.
pantā noteikto ļauj secināt, ka, labprātīgi akceptējot un izpildot ar izīrētājiem 
panākto vienošanos par īres maksas paaugstināšanu, turklāt ilgā laika 
posmā, atbildētājai A.R. nebija nekāda pamata vienpusēji atkāpties no 
minētā līguma. Tādu pamatu nedeva arī apstāklis, ka īres objekts pārgāja 
citas personas – prasītāja īpašumā, jo atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu 
īri” 8.pantam dzīvojamo telpu īres līgums saglabā savu spēku ar visiem tiem 
līguma noteikumiem, par kuriem puses noslēgušas vienošanos. Tā kā īres 
līguma 2.1.punkts, pusēm vienojoties, grozīts pirms namīpašnieku maiņas, 
pareizs ir Civillietu tiesas kolēģijas atzinums, ka A.K. pārņēma iepriekšējo 
izīrētāju jau iegūto tiesību saņemt īres maksu Ls 0,60 par 1 m2, bet īrniece 
A.R., atteikdamās maksāt atlīdzību par svešas mantas lietošanu minētajā 
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apmērā, nepamatoti aizskārusi prasītāja šo ar likumu nodibināto tiesību. 
Savukārt atbildētājas izvirzītos iebildumus, ka A.K. nebija tiesīgs prasīt īres 
maksu Ls 0,72 par 1 m2, tiesa izvērtējusi un pamatoti secinājusi, ka šāda 
prasītāja rīcība ir pretrunā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8. un 13.panta 
noteikumiem. Taču tas nenozīmē, ka, maksādama Ls 0,148 par 1 m2, īrniece 
savas pielīgtās saistības izpildījusi.

Līdz ar to, konstatēdama, ka, atbildētājiem pārtraucot maksāt īres maksu 
pielīgtajā apmērā (proti, Ls 0,60 par 1 m2), ir izveidojies minētais maksājumu 
parāds, kas pārsniedz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmās 
daļas 1.punktā paredzēto, un ka viņi šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā 
brīdināti par parāda nesamaksāšanas sekām, apelācijas instances tiesa, kā 
atzīst Senāts, pamatoti prasību apmierinājusi. 

Konkrētā strīda apstākļos nav izšķirošas nozīmes kasācijas sūdzībā 
īpaši uzsvērtajam apstāklim, ka rēķinus un brīdinājumu par īres līguma 
izbeigšanu parakstījis prasītājas pārstāvis, par kura pilnvarojuma apjomu 
A.R. neesot bijis zināms, jo, pirmkārt, atbildētāji konsekventi uzturējuši 
pozīciju, kurai atbilstoši īres objekta jaunais īpašnieks nebija tiesīgs prasīt īres 
maksu tādā apmērā, kas pārsniedz 2001.gada 21.decembra līgumā noteikto. 
Tādējādi nav iemesla uzskatīt, ka situācijā, ja minētos dokumentus būtu 
parakstījis prasītājs personīgi, atbildētāji savu pozīciju, kas iepriekš minēto 
apsvērumu dēļ atzīta par kļūdainu, mainītu. Citiem vārdiem, paši atbildētāji 
ar rēķinu un brīdinājuma noformēšanu saistītajiem apstākļiem piešķīruši 
sekundāru nozīmi. Otrkārt, rēķina vai paziņojuma neatbilstība dokumentu 
noformēšanas noteikumiem, ja šo dokumentu saturs adresātam ir saprotams, 
nemaina to juridisko būtību un radītās sekas (sal. Senāta 2009.gada 8.aprīļa 
spriedums lietā Nr.SKC-127).

Nevar būt pamats sprieduma atcelšanai kasācijas sūdzības iesniedzēju 
motīvi, ka tiesa nav devusi juridisko novērtējumu lietas apstākļiem Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma normu aspektā. Atbilstoši šā likuma 6.panta 
piektajai daļai līguma noteikums vienmēr ir uzskatāms par savstarpēji 
neapspriestu, ja līgums sastādīts iepriekš un patērētājam līdz ar to nav bijis 
iespējams ietekmēt attiecīgā līguma noteikumus. Konkrētajā gadījumā 
nav konstatējama neviena no minētās normas tiesisko sastāvu veidojošām 
pazīmēm, kuras nodibinot, attiecīgais līguma noteikums būtu atzīstams par 
netaisnīgu un tāpēc spēkā neesošu uz likuma pamata, jo atbildētājai A.R. 
katrā ziņā bija iespēja nepieņemt iepriekšējo izīrētāju izteikto priekšlikumu 
par īres līguma 2.1.punkta grozīšanu un īres maksas paaugstināšanu, kas 
turklāt netika ietverts kādā tipveida formā izstrādātā un šā iemesla dēļ īpaši 
apspriežamā vienošanās aktā. Tādējādi īres līguma 2.1.punkta grozījumi nav 
pieskaitāmi tādiem darījumiem, uz kuriem attiecināmi Patērētāju tiesību 
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aizsardzības likuma 6.panta vienpadsmitās daļas noteikumi (tiesa, izšķirot 
strīdu vai veicot citas no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja un 
patērētāja noslēgtā līguma izrietošās procesuālās darbības, izvērtē līguma 
noteikumus un strīda atrisināšanai attiecībā uz patērētāju nepiemēro līgumā 
ietvertos netaisnīgos noteikumus).

To ievērojot, secināms, ka pienākums izvērtēt īres līguma grozījumu 
atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 5.pantā paredzētajiem 
kritērijiem tiesai rastos tad, ja atbildētāji savu tiesību un interešu aizsardzības 
nolūkā būtu pieteikuši attiecīgu pret iepriekšējiem izīrētājiem kā līguma 
dalībniekiem un minēto grozījumu iniciatoriem vērstu prasījumu vai 
iebildumus ierunu veidā, taču tas nav darīts. Proti, atbildētāji nav izteikuši 
nedz lūgumu pieaicināt A.F. un M.B. lietā trešo personu statusā, nedz cēluši 
pret viņiem prasību. Tā kā Civilprocesa likums nepiešķir tiesai kompetenci pēc 
savas iniciatīvas pieaicināt lietas dalībniekus, tai konkrētajā gadījumā nebija 
pienākums pārbaudīt, vai grozījumi īres līguma 2.1.punktā Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma normu izpratnē uzskatāmi par netaisnīgiem līguma 
noteikumiem. Rīkodamās pretēji, tiesa pārkāptu to personu tiesības, tostarp 
aizstāvēties pret atbildētāju izvirzītajām pretenzijām, kuras nav pieaicinātas 
tiesvedības procesā. Savukārt prasītājs, nebūdams līguma dalībnieks laikā, 
kad šā līguma 2.1.punkts grozīts, nevar atbildēt par īrnieces A.R. norādītajiem 
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normu pārkāpumiem.

Rezumējot iepriekš minēto, Senāts uzskata, ka atbildētāju kasācijas 
sūdzība kā nepamatota noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Augstākās 

tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 7.jūnija sprie-

dumu atstāt negrozītu, bet atbildētāju kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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5. Spriedumi, kas izriet 
 no darba tiesiskajām attiecībām
Darba ņēmēja jēdziena attiecināšana 
uz kapitālsabiedrības valdes locekli; 
kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas tiesības 
atsaukt no amata valdes locekli, kas ir grūtniece

1. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas skaidrojumu kapitālsabiedrības valdes 
loceklis, kurš tai sniedz pakalpojumus un ir tās neatņemama sastāvdaļa, 
jāuzskata par darba ņēmēju atbilstoši Eiropas Padomes 1992.gada 19.oktobra 
Direktīvas 92/85/EEK paredzētajiem mērķiem, ja viņa darbība noteiktu 
laiku tiek veikta citas šīs sabiedrības struktūras vadībā vai kontrolē un ja 
kā atlīdzību par šo darbību viņš saņem darba samaksu. Tomēr, izmantojot 
Direktīvas 92/85/EEK 10.panta pirmajā punktā piešķirto iespēju paredzēt 
izņēmumus, komercsabiedrību izpildinstitūciju locekļiem var noteikt atšķirīgu 
aizsardzības līmeni salīdzinājumā ar to, kas noteikts darba ņēmējiem, kuri 
nav šādas institūcijas locekļi (un nav iecelti vadošos amatos) (Eiropas Padomes 
1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/85/EEK 10.panta pirmais punkts).
2. Atlaist (atsaukt no amata) grūtnieces laika posmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām aizliegts tad, ja 
ir acīmredzama atlaišanas iemesla saistība ar grūtniecību vai kāda iemesla 
dēļ, kas būtībā pamatots ar šo stāvokli. Tomēr šis aizliegums nav absolūts, 
jo grūtnieci var atlaist ar viņas grūtniecības stāvokli nesaistītu iemeslu dēļ 
(Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).

Rīgā 2011.gada 19.janvārī  Lieta Nr.SKC-1/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā paplašinātā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  Z.Gencs,
senatore      I.Garda,
senators      V.Jonikāns,
senators      A.Laviņš,
senators      N.Salenieks,
senators      K.Torgāns,
senatore      M.Zāģere,
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piedaloties prasītājai D.D. un viņas pārstāvim zvērinātam advokātam 
A.Rasam, atbildētājas SIA “LKB Līzings” pārstāvim zvērinātam advokātam 
L.Liepam un S.K.,

atklātā tiesas sēdē izskatīja prasītājas D.D. kasācijas sūdzību par Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 14.aprīļa spriedumu D.D. 
prasībā pret SIA “LKB Līzings” par darba līguma atzīšanu par noslēgtu, 
dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu, darba līguma 
uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un atlīdzības 
piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku.

Aprakstošā daļa
[1] AS “Latvijas Krājbanka” ar 2006.gada 21.decembra lēmumu par 

SIA “LKB Līzings” (turpmāk tekstā – LKB) dibināšanu iecēlusi D.D. par šīs 
sabiedrības vienīgo valdes locekli (l.lpp. 5.).

[2] Ar LKB padomes 2007.gada 11.janvāra lēmumu Nr.2 noteikts valdes 
locekles atalgojums un papildu nosacījumi (personiskā transporta nomas 
samaksa, mobilā telefona sarunu apmaksas limits, benzīna un transporta 
līdzekļa remonta samaksas limits), uzdodot padomes priekšsēdētājam 
noslēgt nepieciešamos līgumus šā lēmuma izpildes nodrošināšanai 
(l.lpp. 7.–8.).

D.D. sastādījusi darba līguma projektu, taču vienošanās nav panākta. Nav 
bijis noslēgts arī kāds cits civiltiesisks līgums, kas regulētu valdes locekles 
pienākumu pildīšanu.

[3] LKB dalībnieku sapulce 2007.gada 23.jūlijā nolēmusi atsaukt D.D. no 
valdes locekles amata (l.lpp. 24.). Dalībnieku sapulces protokola apliecināts 
izraksts viņai nosūtīts 2007.gada 24.jūlijā (l.lpp. 21.).

[4] Uzskatīdama atsaukšanu no valdes locekles amata par nelikumīgu, 
D.D. 2007.gada 31.augustā cēlusi prasību pret LKB par darba līguma atzīšanu 
par noslēgtu; LKB 2007.gada 23.jūlija dalībnieku sapulces lēmuma par viņas 
atsaukšanu no valdes locekles amata atzīšanu par spēkā neesošu; darba 
devējas 2007.gada 24.jūlija uzteikuma Nr.3-2/16 atzīšanu par spēkā neesošu; 
atjaunošanu iepriekšējā darbā par LKB valdes locekli; atlīdzības piedziņu 
par darba piespiedu kavējuma laiku no atlaišanas dienas līdz atjaunošanai 
darbā.

D.D. norādījusi, ka viņas atlaišana no darba notikusi, pārkāpjot Darba 
likuma normas. Starp viņu un atbildētāju pastāvējušas darba tiesiskās 
attiecības, jo abas puses pildījušas rakstiski nenoformētu darba līgumu. Viņa 
pildījusi valdes locekles pienākumus, saņēmusi atlīdzību par šo darbu, bijis 
piešķirts arī atvaļinājums.

Prasītājas ieskatā, darba devējas nelabvēlību izraisījusi viņas nostāja 
LKB statūtu grozījumu jautājumā, jo 2007.gada 19.jūlijā viņa paziņojusi 
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sabiedrības padomei savu viedokli par nepieciešamo valdes locekļu 
skaitu.

Par darba devēja uzteikumu var uzskatīt LKB valdes locekles L.M. 2007.
gada 24.jūlija vēstuli Nr.3-2/16, kurā norādīts, ka atlaišana ir pamatota 
ar sabiedrības dalībnieku sapulces 2007.gada 23.jūlija lēmumu, taču šis 
uzteikums ir prettiesisks, jo to nav izdevusi tā persona, kurai saskaņā ar 
likumu ir šādas tiesības.

Darba devēja ir pārkāpusi Darba likuma 109.panta pirmās un trešās 
daļas noteikumus, kas aizliedz uzteikt darba līgumu darbinieka pārejošas 
darbnespējas laikā, tostarp ar grūtnieci, jo viņa atradusies grūtniecības 
11.nedēļā.

Pastāvot kolīzijai starp Komerclikuma 224.panta ceturto daļu, kas 
dalībnieku sapulcei atļauj jebkurā laikā atbrīvot no darba izpildinstitūciju 
locekļus, un Darba likuma 109.panta pirmo daļu, kurā noteiktas sociālās 
garantijas grūtniecēm, prioritāte ir Darba likuma 109.pantam.

Prasība pamatota, atsaucoties uz Darba likuma 41., 44., 102., 109. un 
122.pantu, kā arī Komerclikuma 217.pantu.

[5] Ar Rīgas Centra rajona tiesas 2007.gada 24.oktobra spriedumu D.D. 
prasība noraidīta.

[6] Arī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatot lietu sakarā 
ar D.D. apelācijas sūdzību, 2008.gada 14.aprīlī prasību noraidījusi.

[6.1] Civillietu tiesas kolēģija atzinusi, ka LKB ir reģistrēta Komerc-
reģistrā, tādēļ pušu tiesiskajās attiecībās piemērojamas Komerclikuma 
tiesību normas. Darba likuma noteikumi attiecībā uz valdes locekli, kas 
atsaukts no amata ar kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu, nav 
piemērojami, jo Darba likuma normas var tikt piemērotas tikai tiktāl, 
ciktāl Komerclikumā kā speciālajā likumā attiecībā uz valdes locekli nav 
noteikts citādi.

[6.2] Tiesas kolēģijas ieskatā, D.D. nepamatoti tulkojusi padomes 2007.
gada 11.janvāra lēmumu, ar kuru noteikts valdes locekļa atalgojums Ls 2 800 
mēnesī, apstiprināti citu izdevumu limiti, kā arī atbildētājas padomes 
priekšsēdētājam uzdots noslēgt nepieciešamos līgumus šā lēmuma izpildes 
nodrošināšanai, proti, ka ar viņu būtu noslēdzams tieši darba līgums. Ar 
kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas locekļiem slēdzams darba līgums, ja viņi 
netiek nodarbināti, pamatojoties uz citu civiltiesisku līgumu (Darba likuma 
44.panta trešā daļa).

Saskaņā ar Komerclikuma 224.panta otro daļu, lai personu ievēlētu par 
valdes locekli, ir nepieciešama attiecīgās personas rakstveida piekrišana. Arī 
konkrētajā gadījumā D.D. ievēlēšanai par LKB valdes locekli tikusi saņemta 
prasītājas rakstveida piekrišana, līdz ar to nekādā ziņā nevar runāt par 
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prasītājas iecelšanu valdes locekles amatā kā par vienpusēju LKB dalībnieka 
gribas izpaudumu.

[6.3] Komerclikuma 224.panta ceturtā daļa noteic, ka valdes locekli var 
atsaukt ar dalībnieku sapulces lēmumu, un minētā likuma norma neparedz 
nekādus ierobežojumus vai īpašu procedūru dalībnieku tiesībām valdes 
locekli jebkurā brīdī atsaukt no amata, kā arī neparedz pienākumu šādu 
lēmumu motivēt.

Ar dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu atsaukt prasītāju no LKB 
valdes locekles amata atbildētāja skaidri un nepārprotami paudusi savu 
gribu izbeigt tiesiskās attiecības ar prasītāju. Darbībai valdes locekļa amatā 
ir izteikts uzticības raksturs, un valdes loceklim, kurš no amata atsaukts, 
Komerclikumā nav paredzētas tiesības prasīt atjaunošanu amatā tiesas ceļā, 
jo tiesa nevar iejaukties uzņēmējsabiedrības izpildinstitūcijas (par kādu 
atzīstama valde) izveidošanas jautājumu risināšanā.

Tiesa atzinusi, ka pat tādā gadījumā, ja starp kapitālsabiedrību kā 
darba devēju un tās izpildinstitūcijas locekli kā darbinieku noslēgts darba 
līgums un pastāv darba tiesiskās attiecības, kapitālsabiedrības dalībnieki, 
pamatojoties uz Komerclikuma 224.pantu, ir tiesīgi jebkurā brīdī atsaukt 
valdes locekli no amata, tādējādi izbeidzot arī darba tiesiskās attiecības. 
Darba līguma noslēgšana neatceļ Komerclikuma normu piemērošanu valdes 
locekļiem. Valdes locekļus var atsaukt no amata ar dalībnieku sapulces 
lēmumu, neievērojot Darba likuma noteikumus par darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu.

[6.4] Civillietu tiesas kolēģija secinājusi, ka nepamatots ir prasījums par 
LKB dalībnieku sapulces 2007.gada 23.jūlija lēmuma par D.D. atsaukšanu no 
valdes locekles amata atzīšanu par spēkā neesošu.

Saskaņā ar Komerclikuma 217.panta pirmo daļu tiesa var atzīt 
dalībnieku sapulces lēmumu par spēkā neesošu, ja šāds lēmums vai tā 
pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar likumu vai statūtiem vai arī pieļauti 
būtiski pārkāpumi sapulces sasaukšanā, vai lēmuma pieņemšanā. Savukārt 
Komerclikuma 217.panta otrā daļa noteic, ka gadījumā, ja lēmums pieņemts, 
pārkāpjot tā pieņemšanas procedūru, uz šā pamata lēmums nav apstrīdams, 
ja par tā pieņemšanu nobalsojuši visi dalībnieki (konkrētajā gadījumā par 
lēmumu nodots 100% balsu). Atbildētājas pieņemtais lēmums ir atbilstošs 
Komerclikuma 224.pantam, un tas pieņemts dalībnieku sapulces kompetences 
ietvaros.

[6.5] Tā kā nav pamata D.D. atjaunošanai LKB valdes locekles amatā, 
nepamatots ir prasījums par atlīdzības piedziņu par darba piespiedu kavējuma 
laiku.
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[7] Kasācijas sūdzībā D.D. lūgusi atcelt apgabaltiesas spriedumu un 
lie tu no dot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā materiālo tiesību 
normu ne pareizas piemērošanas dēļ, norādot šādus argumentus.

[7.1] Tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 451.panta 1.punkta notei-
kumus, jo nav piemērojusi tās tiesību normas, kuras vajadzēja piemērot, proti, 
Darba likuma 2., 28., 39., 41., 44.pantu, 109.panta pirmo daļu un Civillikuma 
2178. un 2179.pantu.

Tā kā starp valdes locekli un kapitālsabiedrību nav noslēgts neviens 
civiltiesisks līgums, tad obligāti noslēdzams darba līgums.

[7.2] Tiesa nepareizi interpretējusi un piemērojusi Komerclikuma 224.
panta ceturto daļu.

Darba likumā ietvertās tiesību normas par darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu un Komerclikuma attiecīgās normas par valdes locekļa 
atsaukšanu no amata ir normas, kuru regulējums pastāv neatkarīgi viens 
no otra, tādēļ starp to piemērošanu neveidojas vispārējo un speciālo tiesību 
normu piemērošanas kolīzijas. Līdz ar to nav pareizs tiesas apgalvojums, ka 
attiecībā uz valdes locekli Darba likuma normas par darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu ir vispārējās tiesību normas, kuras tiek ierobežotas.

Komerclikuma 224.panta ceturtā daļa regulē valdes locekļa atsaukšanas 
kārtību, taču minētā norma neregulē un nereglamentē kārtību, kādā valdes 
loceklis, kas ar kapitālsabiedrību atrodas darba tiesiskajās attiecībās, ir 
atbrīvojams no amata. Līdz ar to Komerclikuma 224.panta ceturtās daļas 
regulējuma ekskluzīva piemērojamība ir tikai tajos gadījumos, kad starp 
kapitālsabiedrību un valdes locekli pastāvošajām tiesiskajām attiecībām nav 
iespējams konstatēt darba tiesisko attiecību elementus.

Tiesiskās vienlīdzības aspektā par pamatotu būtu uzskatāms viedoklis, 
ka valdes loceklim būtu piešķiramas tādas pašas sociālās garantijas kā 
darbiniekam, kas neieņem valdes locekļa amatu, tāpēc par nepareizu 
uzskatāma norāde spriedumā, ka valdes locekļus var atsaukt no amata ar 
dalībnieku sapulces lēmumu, neievērojot Darba likuma noteikumus par 
darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

[7.3] Prasītāja bijusi darba ņēmēja, tāpēc bija jāpiemēro Darba likuma 
109.panta pirmās daļas noteikumi, kas darba devējam aizliedz uzteikt darba 
līgumu grūtniecei. Tāpat Eiropas Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīvas 
92/85/EEK 10.pants nosaka strādājošo grūtnieču atlaišanas vispārēju 
aizliegumu. Attiecībā uz strādājošām grūtniecēm Eiropas Kopienu tiesībās 
noteikts, ka uz tām attiecas darba ņēmēja Kopienu tiesību vispārējā izpratne 
(tā kasācijas sūdzībā). Turklāt attiecībā uz strādājošām grūtniecēm noteikts, 
ka tā par tādu ir uzskatāma, ja viņa par savu grūtniecību ir paziņojusi darba 
devējam.
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[7.4] Tiesa nepareizi interpretējusi un piemērojusi arī Komerclikuma 
217.panta pirmo daļu. Šā panta kārtībā ir iespējams atzīt par spēkā neesošu 
dalībnieku sapulces lēmumu, ja tas ir pretrunā ar likumu. Konkrētajā 
gadījumā lēmums ir pretrunā ar likumā noteikto aizliegumu uzteikt darba 
līgumu grūtniecei.

[7.5] Apelācijas instances tiesa nav pareizi vērtējusi prasītājas neierašanos 
uz pirmās instances tiesas sēdi un nav piemērojusi Civilprocesa likuma 
56.panta septīto daļu, līdz ar to nepamatoti un pretlikumīgi atzinusi par 
tiesisku un pareizu pirmās instances tiesas pieļautu prasītājas procesuālo 
tiesību ierobežošanu.

[8] Senāta sēdē D.D. un viņas pārstāvis lūdza kasācijas sūdzību apmierināt, 
bet LKB pārstāvji lūdza spriedumu atstāt negrozītu.

[8.1] D.D. apgalvoja, ka viņa ir uzskatāma par darba ņēmēju Eiropas 
Savienības tiesību izpratnē neatkarīgi no tā, vai viņa par tādu uzskatāma 
Latvijas tiesību izpratnē. Turklāt, ņemot vērā Direktīvas 92/85/EEK 10.pantā 
ietverto atlaišanas aizliegumu un būtiskās intereses, kuru aizsardzība 
paredzēta šajā normā, jebkurās tiesiskajās attiecībās, kurās iespējams 
konstatēt darba tiesisko attiecību pazīmes, tiesai jānodrošina strādājošām 
grūtniecēm paredzētās tiesiskās un sociālās garantijas.

[8.2] LKB pārstāvji kasācijas sūdzību neatzina, norādīdami, ka 
kapitālsabiedrības valdes locekļi uzdevumus neveic kādas citas personas 
vadībā un tādējādi nav uzskatāmi par darba ņēmējiem. Atšķirīgs aizsardzības 
līmenis darba ņēmējiem un kapitālsabiedrības valdes locekļiem ir pilnībā 
pamatots, ņemot vērā valdes locekļa amatam piemītošo uzticības raksturu. 
Eiropas Savienības tiesībās ir skaidri nodalīti darbinieki, kas veic savus 
uzdevumus darba devēja vadībā, un personas, kuras šo vadību īsteno, būtībā 
ir darba devēja pārstāvji, nevis padotie. 

[9] Uzskatot, ka izskatāmajā lietā radies jautājums par Eiropas Savienības 
tiesību interpretāciju, Augstākās tiesas Senāts 2009.gada 13.maijā nolēma 
apturēt tiesvedību un uzdot Eiropas Savienības Tiesai šādus prejudiciālus 
jautājumus:

1) Vai kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas loceklis ir uzskatāms par darba 
ņēmēju Savienības tiesību izpratnē?

2) Vai tas, ka Komerclikuma 224.panta ceturtajā daļā paredzēts atsaukt 
kapitālsabiedrības valdes locekli no amata bez jebkādiem ierobežojumiem, 
tostarp neatkarīgi no sievietes grūtniecības stāvokļa, nav pretrunā Direktīvas 
92/85/EEK 10.pantam un Tiesas atziņām?

Šādi jautājumi uzdoti sakarā ar šaubām par valsts tiesiskā regulējuma – 
kurā, aizliedzot atlaišanu grūtniecības dēļ, nav paredzēts nekāds ierobežojums 
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attiecībā uz kapitālsabiedrības valdes locekļa atsaukšanu – saderīgumu ar 
Eiropas Savienības tiesībām.

Eiropas Savienības Tiesas spriedums pasludināts 2010.gada 11.novembrī 
un saņemts Latvijas Republikas Augstākajā tiesā 2010.gada 16.novembrī, 
tāpēc kasācijas tiesvedība tika atjaunota.

Motīvu daļa
[10] Apsvēris prasītājas D.D. kasācijas sūdzībā norādītos argumentus, 

atbildētājas LKB iebildumus pret kasācijas sūdzību, kā arī iepazinies ar 
Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 11.novembra spriedumu sakarā ar 
uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem, Senāts nāca pie atzinuma, ka 
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 14.aprīļa spriedums 
ir atstājams negrozīts.

[10.1] Tiesa norādījusi, ka iesniedzējtiesas kompetencē ir konstatēt 
faktus, ar kuriem ir saistīts pamata strīds, un izdarīt no tiem secinājumus, 
lai pieņemtu atbilstošu lēmumu, tostarp noskaidrot, vai apstrīdētais lēmums 
par D.D. atsaukšanu no valdes locekles amata bija pamatots galvenokārt ar 
prasītājas grūtniecības stāvokli.

Tiesa atzinusi, ka ciktāl Latvijas valdība un Eiropas Komisija ar savu 
nostāju attiecībā uz pamata lietas faktiem apšaubījusi prejudiciālo jautājumu 
nozīmi iesniedzējtiesā izskatāmā strīda izšķiršanā, jākonstatē tikai, ka 
iesniedzējtiesas lēmumā nekas neļauj apgalvot, ka šie jautājumi, kuru 
lietderību iesniedzējtiesa turklāt ir paskaidrojusi, ir acīmredzami hipotētiski 
vai ka tiem nav sakara ar pamata lietas īstenajiem apstākļiem un priekšmetu 
(37.punkts).

[10.2] Ar savu pirmo jautājumu Senāts būtībā lūdzis izskaidrot, vai 
kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš tai sniedz pakalpojumus, ir jāuzskata 
par darba ņēmēju Direktīvas 92/85/EEK izpratnē.

Eiropas Savienības Tiesas ieskatā, uz pirmo jautājumu ir jāatbild, ka 
kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš tai sniedz pakalpojumus un ir tās 
neatņemama sastāvdaļa, jāuzskata par darba ņēmēju atbilstoši ar Direktīvu 
92/85 iecerētajiem mērķiem, ja viņa darbība noteiktu laiku tiek veikta 
citas šīs sabiedrības struktūras vadībā vai kontrolē un ja kā atlīdzību par 
šo darbību viņš saņem darba samaksu. Iesniedzējtiesai ir jāpārbauda 
nepieciešamie fakti, lai novērtētu, vai šāds gadījums ir tās izskatāmajā 
pamata lietā.

[10.3] Ar savu otro jautājumu Senāts būtībā lūdzis skaidrojumu, vai 
Direktīvas 92/85/EEK 10.pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā netiek pieļauts 
tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamata lietā, kas ļauj bez ierobežojumiem 
atsaukt kapitālsabiedrības valdes locekli, tostarp neņemot vērā viņas 
grūtniecības stāvokli.
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Uz šo otro jautājumu Tiesa atbildējusi, ka Direktīvas 92/85/EEK 10.pants 
ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu 
kā pamata lietā, kas atļauj bez ierobežojumiem atsaukt kapitālsabiedrības 
valdes locekli, ja attiecīgajai personai ir “strādājošas grūtnieces” statuss šīs 
Direktīvas izpratnē un ja attiecībā pret to pieņemtais lēmums par atsaukšanu 
galvenokārt pamatots ar viņas grūtniecības stāvokli. Pat ja tiktu pieņemts, 
ka attiecīgajam valdes loceklim nebija šāda statusa, nemainīgs paliek 
tas, ka tāda valdes locekļa, kas veic tādas funkcijas, kādas ir aprakstītas 
pamata lietā, atsaukšana grūtniecības dēļ vai kāda iemesla dēļ, kas būtībā 
ir pamatots ar šo stāvokli, var skart tikai sievietes, un tādējādi tā ir tieša 
diskriminācija dzimuma dēļ, kas ir pretrunā Direktīvas 76/207/EEK 2.panta 
1.un 7.punktam un 3.panta 1.punkta c) apakšpunktam.

[10.4] Attiecībā uz “strādājošās grūtnieces” jēdzienu Tiesa atgādinājusi, 
ka Direktīvas 92/85/EEK 2.panta a) punktā tā ir definēta kā “strādājoša 
grūtniece, kas informē darba devēju par savu stāvokli saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai valsts praksi” (52.punkts).

Pat ja Direktīvas 92/85/EEK 2.panta a) punktā ir atsauce uz valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi attiecībā uz kārtību, kādā darba ņēmēja informē darba 
devēju par savu stāvokli, nemainīgs paliek tas, ka šī kārtība nevar mazināt 
sieviešu īpašās aizsardzības, kas noteikta šīs pašas Direktīvas 10.pantā, 
saturu, kas aizliedz atlaist strādājošas grūtnieces, sievietes, kuras strādā 
pēcdzemdību periodā, vai strādājošas sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, 
izņemot ārkārtējus gadījumus, kas nav saistīti ar viņu stāvokli. Ja, nebūdams 
formāli informēts par darba ņēmējas grūtniecības stāvokli no pašas 
darbinieces puses, darba devējs uzzinājis par pēdējās grūtniecības stāvokli, 
tad interpretēt šauri šīs Direktīvas 2.panta a) punktu un liegt attiecīgajai 
darba ņēmējai aizsardzību pret atlaišanu, kas ir paredzēta šajā 10.pantā, 
būtu pretrunā Direktīvas 92/85/EEK mērķim un jēgai.

[10.5] Savos apsvērumos Tiesa norādījusi:
– gadījumā, ja iesniedzējtiesa nolemtu, ka šajā lietā D.D. gadījums 

ietilpst “strādājošas grūtnieces” jēdzienā Direktīvas 92/85/EEK izpratnē 
un lēmums par atsaukšanu ticis pieņemts tikai ar viņas grūtniecības 
stāvokli saistītu iemeslu dēļ, tad jānorāda, ka šāds saskaņā ar valsts 
tiesību noteikumiem pieņemts lēmums, kas atļauj bez ierobežojuma 
atsaukt valdes locekli, nav saderīgs ar šīs Direktīvas 10.pantā paredzēto 
aizliegumu (62.punkts);

– savukārt lēmums, kas pieņemts laikā no grūtniecības sākumposma 
līdz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām ar prasītājas 
(pamata lietā) grūtniecības stāvokli nesaistītu iemeslu dēļ, nav pretrunā 
ar šo 10.pantu, tomēr ar nosacījumu, ka darba devējs rakstveidā norāda 
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atlaišanu pamatojošos iemeslus un atlaišana tiek pieļauta attiecīgajos 
tiesību aktos un/vai valsts praksē saskaņā ar šīs Direktīvas 10.panta 1. un 
2.punktu (63.punkts).

[10.6] No minētā Eiropas Savienības Tiesas sprieduma un judikatūras, 
kā arī Direktīvas 92/85/EEK 10.panta izriet, ka atlaist grūtnieces laika posmā 
no viņu grūtniecības sākuma līdz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
beigām aizliegts tad, ja ir acīmredzama atlaišanas iemesla saistība ar grūt-
niecību (Tiesas 2001.gada 4.oktobra spriedums lietā C-109/00 Tele Denmark, 
Recueil, I-6993.lpp., 23.punkts).

Tomēr šis Direktīvas noteiktais aizliegums nav absolūts, jo grūtnieci 
var atlaist ar viņas stāvokli nesaistītu iemeslu dēļ (Tiesas 1994.gada 14.jūlija 
spriedums lietā C-32/93 Webb, Recueil, I-3567.lpp.). Konkrētāk, ir jābūt 
izpildītiem šādiem diviem nosacījumiem:

– atlaišana nav saistīta ar grūtniecības stāvokli;
– atlaišanai ir jābūt atļautai saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi.
[10.7] Līdz ar to, Senāta ieskatā, attiecībā uz komercsabiedrību 

izpildinstitūciju locekļiem īpašā uzticības saikne, kas vieno šādā situācijā 
esošu darba ņēmēju un tā darba devēju, un komercsabiedrības stratēģisko 
interešu īstenošana ir pamats sistēmai, kas atkāpjas no vispārējām normām. 
Komercsabiedrību izpildinstitūcijas valdes locekļa ieņemamais amats, kas 
ir vadošais amats uzņēmumā, kurš ir viņu darba devējs, nozīmē arī to, ka, 
neskarot viņam daudzējādā ziņā piešķirtos labvēlīgos nosacījumus, dažos 
gadījumos viņš, piemēram, no aizsardzības pret darba attiecību izbeigšanu 
viedokļa ir nelabvēlīgākā situācijā nekā “parastie” darba ņēmēji. Tas 
attiecīgi nozīmē to, ka valsts likumdevējs, izmantojot ar Direktīvas 92/85/
EEK 10.panta 1.punktu piešķirto iespēju paredzēt izņēmumus, var noteikt 
komercsabiedrību izpildinstitūciju locekļiem atšķirīgu aizsardzības līmeni 
salīdzinājumā ar to, kas noteikts darba ņēmējiem, kuri nav šādas institūcijas 
locekļi (un nav iecelti vadošos amatos), tomēr abos gadījumos, ievērojot 
aizliegumu atlaist strādājošas grūtnieces, sievietes, kuras strādā pēcdzemdību 
periodā, vai strādājošas sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, tādu iemeslu dēļ, 
kas saistīti ar viņu stāvokli.

Ievērojot minēto, jāuzskata, ka dalībvalstīm ir tiesības noteikt atšķirīgus 
darba ņēmēju aizsardzības režīmus atkarībā no viņu pienākumiem ar 
nosacījumu, ka tajos ir ievērots Direktīvas mērķis, proti, tiem ir jānodrošina 
strādājošu grūtnieču, sieviešu, kuras strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošu sieviešu, kuras baro bērnu ar krūti, atlaišanas aizliegums tādu 
iemeslu dēļ, kas saistīti ar viņu stāvokli.

Tātad paralēli beznosacījumu aizliegumam atlaist attiecīgās darba 
ņēmējas tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar viņu stāvokli, Direktīvas 10.panta 
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1.punktā paredzētais izņēmuma režīms piešķir dalībvalstīm iespēju 
attiecībā uz īpašām personu kategorijām – tādām kā komercsabiedrību 
izpildinstitūciju locekļi – noteikt izņēmumus no vispārējā aizsardzības 
režīma tādēļ, ka viņu pienākumiem komercsabiedrībā ir būtisks uzticības 
raksturs un lai nodrošinātu tostarp sabiedrības stratēģisko interešu 
ievērošanu.

Arī Eiropas Savienības tiesas ģenerāladvokāts (Yves Bot) konkrētajā 
lietā sniegtajos 2010.gada 2.septembra secinājumos šim jautājumam veltījis 
motivētu un detalizētu analīzi, cita starpā uzsvēris, ka Direktīvas 92/85/EEK 
10.pantā dalībvalstīm ir noteikts pienākums veikt vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu darba ņēmēju atlaišanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar viņu 
grūtniecību, tomēr tajā nav aizliegta darba attiecību izbeigšana grūtniecības 
periodā, ja tā saistīta ar citiem iemesliem. Direktīvas 92/85/EEK 10.pants 
dalībvalstīm neuzliek par pienākumu pilnībā aizliegt sievietes atlaišanu viņas 
grūtniecības laikā. Tas tikai nosaka dalībvalstīm pienākumu veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai šāda atlaišana nebūtu pamatota ar grūtniecības stāvokli. 
Turklāt ģenerāladvokāts nepārprotami norādījis, ka saskaņā ar Direktīvas 
92/85/EEK 10.panta 1.punktu dalībvalsts var paredzēt, ka sabiedrības 
dalībniekiem, kuri uzskata, ka ir zaudējuši uzticību savas sabiedrības 
vadītājam, ir tiesības izbeigt ar viņu darba attiecības pat tad, ja šī vadītāja 
ir grūtniece, kā arī uzsvēris, ka Direktīvas 92/85/EEK 10.pants neliedz 
dalībvalstij izveidot atšķirīgu tiesisko režīmu, nodalot sabiedrības vadītājus 
un pārējos darba ņēmējus, kuriem nav tādu pašu pilnvaru vai atbildības un 
kuri tādēļ nav salīdzināmā situācijā, un tas vien, ka šī norma (Komerclikuma 
224.panta ceturtā daļa) ir mazāk aizsargājoša nekā citiem darba ņēmējiem 
piemērojamās valsts tiesību normas, pats par sevi nav pretrunā Direktīvas 
92/85/EEK 10.pantam.

[10.8] LKB ieskatā, Eiropas Savienības Tiesa sprieduma nolēmumu daļā 
šos ģenerāladvokāta secinājumus nav nedz apstiprinājusi, nedz noliegusi, 
tāpēc jākonstatē, ka Eiropas Savienības Tiesa nav pēc būtības atbildējusi 
uz otro prejudiciālo jautājumu tādu lietas faktisko apstākļu kontekstā, 
kādā šis jautājums uzdots, un attiecībā uz tādu Komerclikuma 224.panta 
ceturtās daļas piemērošanas aspekta atbilstību Eiropas Savienības tiesībām, 
kas nozīmīgs konkrētajā lietā. Tāpēc LKB pieteikusi lūgumu par lietas 
apturēšanu un pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības Tiesas sprieduma 
izskaidrošanai.

Senāts noraida šo LKB pieteikto lūgumu, jo Eiropas Savienības Tiesas 
spriedumā, atbildot uz otru uzdoto jautājumu, ir pietiekami skaidri noteikts, 
ka Direktīvas 92/85/EEK 10.pants nepieļauj bez ierobežojumiem atsaukt 
kapitālsabiedrības valdes locekli, ja attiecīgai personai ir “strādājošas 
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grūtnieces” statuss šīs Direktīvas izpratnē un ja attiecībā pret to pieņemtais 
lēmums par atsaukšanu galvenokārt ir pamatots ar viņas grūtniecības 
stāvokli.

Ja valdes loceklei nebūtu šāda statusa, tad atsaukšana grūtniecības 
dēļ vai kāda iemesla dēļ, kas būtībā pamatots ar šo stāvokli, var skart tikai 
sievietes, un tādējādi tā ir tieša diskriminācija dzimuma dēļ, kas ir pretrunā 
Direktīvas 76/207/EEK 2.panta 1. un 7.punktam, kā arī 3.panta 1.punkta 
c) apakšpunktam.

Tātad spriedumā uzsvērts beznosacījuma aizliegums atsaukt no 
kapitālsabiedrības locekles amata sievietes tikai grūtniecības dēļ vai tāda 
iemesla dēļ, kas būtībā pamatots ar šo stāvokli. Turklāt, kā jau iepriekš 
norādīts, iesniedzējtiesas kompetencē ir konstatēt faktus, ar kuriem saistīts 
pamata strīds, tostarp – vai atsaukšana no valdes locekles amata bija 
galvenokārt pamatota ar prasītājas grūtniecības stāvokli.

[10.9] Konkrētajā gadījumā prasītāja D.D. savā prasībā nav norādījusi, 
ka viņas atsaukšana no valdes locekles amata būtu notikusi sakarā ar viņas 
grūtniecību un šajā sakarā viņa tikusi diskriminēta.

Prasītājas ieskatā, darba devēja nelabvēlību izraisījusi viņas nostāja 
LKB statūtu grozījumu jautājumā, jo viņa 2007.gada 19.jūlijā paziņojusi 
sabiedrības padomei savu viedokli par nepieciešamo valdes locekļu skaitu.

Tādējādi prasītāja pati ir norādījusi, ka viņa no amata ir atcelta ar 
grūtniecību nesaistītu iemeslu dēļ. Lietā nav konstatēts, ka viņas atsaukšana 
no valdes locekles amata būtu saistīta ar grūtniecību.

Turklāt apelācijas instances tiesa nav konstatējusi arī to, ka D.D. par savu 
grūtniecību būtu paziņojusi LKB un, pieņemot lēmumu par viņas atsaukšanu 
no amata, darba devējai bijis zināms par grūtniecību.

Senāta ieskatā, tas ir būtisks apstāklis, kas ņemams vērā strīda 
izšķiršanā.

[10.10] Ievērojot iepriekš minēto un pastāvot apstāklim, ka D.D. no 
valdes locekles amata nav bijusi atsaukta saistībā ar viņas grūtniecību vai 
kāda iemesla dēļ, kas būtībā pamatots ar šo stāvokli, šajā gadījumā prasītāja 
nevar atsaukties arī uz Direktīvā 76/207/EEK piešķirto aizsardzību pret 
diskrimināciju dzimuma dēļ. Turklāt uz diskrimināciju grūtniecības un 
dzimuma dēļ, kā jau iepriekš norādīts, viņa nav atsaukusies arī savā prasības 
pieteikumā, tādēļ lieta ir izskatāma tikai robežās par prasībā norādīto 
priekšmetu un pamatu.

[10.11] Šajā spriedumā norādīto apsvērumu dēļ nevar atzīt par pareiziem 
kasācijas sūdzībā izteiktos pārmetumus, ka apelācijas instances tiesa 
nepamatoti nav piemērojusi Darba likuma 2., 28., 39. un 41.pantu, 109.panta 
pirmo daļu un Civillikuma 2178. un 2179.pantu.
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[10.12] Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesa faktiskos apstākļus ir 
noskaidrojusi pietiekami pilnīgi. Tiesas secinājumi atbilst likumam un lietas 
materiāliem, kā arī Senāta un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai, tāpēc 
kasācijas sūdzībā norādītie argumenti nevar būt pamats apelācijas instances 
tiesas sprieduma atcelšanai.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 14.aprīļa 

spriedumu atstāt negrozītu, D.D. kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Darba devēja uzteikums pēc Darba likuma 101.panta 
pirmās daļas 1.punkta situācijā, kad darbiniekam 
par tiem pašiem pārkāpumiem jau ir 
piemēroti disciplinārsodi

1. Kritērijs Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punkta un 90.panta 
pirmās daļas piemērošanai pēc būtības ir viens: noteiktās darba kārtības vai 
darba līguma pārkāpums. Minēto normu sastāvus norobežo vien pārkāpuma 
būtiskums. Tieši šī pazīme nosaka, kurā gadījumā var tikt piemērots 
disciplinārsods, bet kurā – darba līguma uzteikums. Taču tas norāda, ka 
vienlaikus gan disciplinārsods, gan uzteikums nevar tikt piemērots (Darba 
likuma 90.panta pirmā daļa, 101.panta pirmās daļas 1.punkts).
2. Darba likuma 101.panta trešajā daļā noteiktais termiņš darba līguma 
uzteikumam – ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, 
kā arī 103.panta pirmās daļas 2.punkts, kas darba devēja uzteikuma termiņu 
nosaka 10 dienas, pietiekoši skaidri norāda uz nepieciešamību konstatēt jaunu 
pārkāpumu, nevis uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz iepriekš izdarītajiem 
pārkāpumiem, par kuriem darbinieks jau ir disciplināri sodīts (Darba likuma 
101.panta trešā daļa un 103.panta pirmās daļas 2.punkts).
3. Atzinums, ka “(..) piezīmju un rājienu summēšanās kādā noteiktā periodā 
nerada darbiniekam nekādas tiesiskas sekas”, ir kļūdains. Senāts atzīst, ka tieši 
piemērotais sods darbiniekam ir tas kritērijs, uz kuru pamatojoties atkārtota 
pārkāpuma gadījumā atbilstoši Darba likuma 101.panta otrajai daļai darba 
devējs var uzteikt darba līgumu pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 
1.–5.punkta. Piemērotie sodi var ierobežot darbinieka izaugsmes iespējas, 
ietekmēt atalgojumu nākotnē vai radīt viņam citas nelabvēlīgas sekas (Darba 
likuma 101.panta pirmās daļas 1.–5.punkts un otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 9.martā  Lieta Nr.SKC-281/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      A.Briede,
senatore      A.Vītola,
piedaloties prasītājam V.O. un atbildētājas pārstāvim K.M.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētājas SIA “Later 

Ltd” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.
gada 29.marta spriedumu V.O. prasībā pret SIA “Later Ltd” par uzteikuma 
atzīšanu par spēkā neesošu.
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Aprakstošā daļa
[1] Saskaņā ar 2007.gada 1.jūnijā noslēgto darba līgumu V.O. strādājis 

SIA “Later Ltd” par kafejnīcas pārvaldnieku.
2009.gada 6.martā V.O. saņēmis paziņojumu par darba līguma uzteikumu, 

kas pamatots ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu un kurā 
norādīts, ka darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas 2009.gada 16.martā.

[2] V.O. 2009.gada 6.aprīlī cēlis tiesā prasību pret SIA “Later Ltd”, kurā, 
pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu, 102.pantu, 
109.panta trešo daļu, 122., 124., 125.pantu, lūdzis atzīt par prettiesisku darba 
līguma 2009.gada 6.marta uzteikumu.

Prasībā norādīts:
[2.1] 2009.gada 6.martā prasītājs saņēmis no atbildētājas paziņojumu 

par darba līguma uzteikumu, kas pamatots ar Darba likuma 101.panta 
pirmās daļas 1.punktu un kurā noteikts, ka darba tiesiskās attiecības ar 
prasītāju tiks izbeigtas 2009.gada 16.martā. Uzteikumā norādīts, ka 2009.
gada 21.janvārī, 9.februārī un 23.februārī ir konstatēti būtiski prasītāja 
darbības pārkāpumi;

[2.2] prasītājs uzteikumu uzskata par prettiesisku un atzīstamu par spēkā 
neesošu, jo:

[2.2.1] par visiem uzteikumā minētajiem pārkāpumiem prasītājs jau 
sodīts attiecīgi ar darba devēja 2009.gada 2.februāra rīkojumu Nr.17 par 
rājiena un piezīmes izteikšanu, 2009.gada 16.februāra rīkojumu Nr.22 
un 2009.gada 27.februāra rīkojumu Nr.23 par rājiena izteikšanu, turklāt 
neņemot vērā prasītāja sniegtos paskaidrojumus par pārkāpumiem. Līdz ar 
to par izdarītajiem pārkāpumiem prasītājs jau vienreiz ir sodīts, bet, atlaižot 
prasītāju no darba šo pašu pārkāpumu dēļ, atbildētāja ir pārkāpusi ne bis in 
idem principu, saskaņā ar kuru personai par vienu un to pašu pārkāpumu 
nevar tikt piemēroti vairāki sodi;

[2.2.2] saskaņā ar Darba likuma 102.pantu, uzteicot darba līgumu, darba 
devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par tiem apstākļiem, 
kas ir darba līguma uzteikuma pamatā. Atbildētāja uzteikumu pamatojusi 
tikai ar tiem apstākļiem, kas bijuši par pamatu prasītāja disciplinārai 
sodīšanai;

[2.2.3] atbilstoši Darba likuma 109.panta trešajai daļai atbildētājai nebija 
tiesību uzteikt darba līgumu prasītāja pārejošas darbnespējas laikā, jo no 
2009.gada 6.marta prasītājam bijusi pārejoša darba nespēja.

[3] Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2009.gada 29.jūlija 
spriedumu prasība apmierināta. Tiesa atzinusi par spēkā neesošu darba 
līguma 2009.gada 6.marta uzteikumu Nr.8, atjaunojusi prasītāju iepriekšējā 
darbā SIA “Later Ltd” kafejnīcas pārvaldnieka amatā un nospriedusi piedzīt 
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no SIA “Later Ltd” V.O. labā vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma 
laiku no 2009.gada 29.aprīļa līdz 2009.gada 29.jūlijam Ls 1481,54 apmērā.

[4] Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģija ar 2010.gada 29.marta spriedumu prasību apmierinājusi. Tiesa 
atzinusi par spēkā neesošu 2009.gada 6.marta darba līguma uzteikumu Nr.8 
V.O., atjaunojusi viņu iepriekšējā darbā SIA “Later Ltd” kafejnīcas pārvaldnieka 
amatā. Tiesa nospriedusi piedzīt no SIA “Later Ltd” par labu V.O. vidējo izpeļņu 
par visu darba piespiedu kavējuma laiku no 2009.gada 29.aprīļa līdz 2010.
gada 29.martam Ls 7 700, ieturot no šīs summas likumā paredzētos nodokļus, 
bet no SIA “Later Ltd” par labu valstij piedzīt valsts nodevu Ls 293,20 un ar 
lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 2,18 apmērā.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar šādiem argumentiem:
[4.1] pirmās instances tiesas konstatētais, ka par darba līguma un 

darba kārtības pārkāpumiem, kuri izdarīti 2009.gada 21.janvārī, 9.februārī 
un 23.februārī un ar kuriem pamatots arī darba līguma 2009.gada 6.marta 
uzteikums, darba devējs atbilstoši Darba likuma 90.pantam par katru 
pārkāpumu ir izteicis prasītājam rakstveida piezīmi vai rājienu un ka tādējādi 
par katru no pārkāpumiem prasītājs ir disciplināri sodīts, apelācijas sūdzībā 
nav apstrīdēts;

[4.2] darba līguma uzteikums, kas pamatots ar Darba likuma 101.panta 
pirmās daļas 1.punktu, pēc jēgas ir smagākais no sodiem, ko darba devējs 
var piemērot darbiniekam, ja viņš bez attaisnojoša iemesla pārkāpis darba 
līgumu vai noteikto darba kārtību;

[4.3] atbildētājs sašaurināti iztulko Darba likuma 90.pantu, nevērtējot 
to kopsakarā ar šā likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 
kas nosaka darba devēja pienākumu pieprasīt no darbinieka rakstveida 
paskaidrojumu, ja viņš ir nodomājis uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz 
šā panta pirmās daļas 1.punktu, un pienākumu izvērtēt izdarītā pārkāpuma 
smagumu, apstākļus, kādos tas izdarīts, kā arī darbinieka personiskās īpašības 
un līdzšinējo darbu. Minētās normas un šā likuma 101.panta trešajā daļā 
noteiktais termiņš darba līguma uzteikumam ne vēlāk kā viena mēneša laikā 
no pārkāpuma atklāšanas dienas, kā arī Darba likuma 103.panta pirmās daļas 
2.punkts, kas konkrētajā gadījumā darba devēja uzteikuma termiņu nosaka 
10 dienas, pietiekoši skaidri norāda uz nepieciešamību konstatēt konkrētu 
pārkāpumu, nevis uzteikt darba līgumu, pamatojoties uz iepriekš izdarītiem 
pārkāpumiem, par kuriem darbinieks jau ir disciplināri sodīts;

[4.4] V.O. prasības pieteikumā nav skaidri norādījis prasījumus atjaunot 
viņu iepriekšējā darbā un piedzīt kompensāciju par darba piespiedu 
kavējuma laiku. Tomēr, izlemjot šos jautājumus, netiek pārkāpts Civilprocesa 
likuma 192.pantā noteiktais aizliegums pārsniegt prasībā noteikto prasības 
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priekšmetu un pamatu. V.O. cēlis prasību savu aizskarto tiesību aizsardzībai – 
tā stāvokļa atjaunošanai, kāds bijis līdz tiesību aizskārumam, ar no tā 
izrietošajām sekām. Turklāt, apmierinot prasījumu atzīt par spēkā neesošu 
darba devēja uzteikumu, jau no likuma (Darba likuma 124., 126.pants) 
nepārprotami izriet darbinieka tiesības tikt atjaunotam iepriekšējā darbā un 
saņemt vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku.

Ievērojot teikto, prasības pieteikumā nepilnīgi formulētais prasījums 
pats par sevi nevar būt šķērslis izlemt jautājumu par V.O. atjaunošanu darbā, 
jo, tikai atzīstot darba devēja uzteikumu par spēkā neesošu, netiktu radītas 
nekādas tiesiskas sekas un ar tiesas spriedumu netiktu sasniegts prasības 
mērķis – atjaunot stāvokli, kāds bijis līdz V.O. tiesību aizskārumam.

[5] Kasācijas sūdzībā atbildētāja SIA “Later Ltd” lūgusi atcelt apelācijas 
instances tiesas spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai, norādot uz 
šādiem procesuālo un materiālo tiesību normu pārkāpumiem:

[5.1] likumdevējs Darba likumā skaidri ir nodalījis divas sadaļas – 
ceturtā sadaļa “Darbinieka pienākumi un tiesības”, kurā iekļāvis 23.nodaļu 
“Darbinieka atbildība”, kurā savukārt ietverts 90.pants “Piezīme un rājiens”, 
un atsevišķi nodalītā piektā sadaļa – “Darba tiesisko attiecību izbeigšanās”, 
kurā iekļauta 26.nodaļa “Uzteikums”. Darba likuma 23.nodaļa regulē 
darba kārtības vai darba līguma pārkāpumu konstatēšanu un attiecīgi arī 
disciplinārsoda piemērošanas kārtību. Tas nozīmē, ka rājiena vai piezīmes 
izteikšana ir sankcija par līguma pārkāpumu. Savukārt uzteikums ir darba 
tiesisko attiecību izbeigšana, kura pamatā var būt personas spējas vai 
pārkāpumi;

[5.2] Darba likuma 28.panta trešā daļa noteic, ka darba līgumam 
piemērojami Civillikuma noteikumi, ciktāl Darba likumā un citos 
normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, nav noteikts citādi. 
Savukārt Civillikuma 1589.pants paredz vienpusēju atkāpšanos no līguma 
tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos 
apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi pielīgta.

No minētā izriet, ka Civillikums nenosaka vienpusēju līguma izbeigšanu 
kā sodu. Civillikuma kopējais regulējums ir vērsts uz maksimālu līguma 
savstarpēju izpildi, nodrošinot līguma spēkā esamību un nosakot vien dažus 
pamatus līguma vienpusējai izbeigšanai. Darba likums kā speciālā tiesību 
norma precizē Civillikuma regulējumu, taču arī tas neizdala līguma uzteikumu 
kā sodu vai sankciju par līguma noteikumu neizpildi. Turklāt likums neaizliedz 
uzteikt darba līgumu darbiniekam, kurš ir disciplināri sodīts;

[5.3] tiesas atzinums, ka atbilstoši ne bis in idem principam nav 
pieļaujams, ka personai par vienu un to pašu pārkāpumu tiek piemēroti 
vairāki galīga rakstura sodi, ir pretrunā Darba likuma regulējumam, kas 
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noteic darbiniekam izteiktās piezīmes vai rājiena tiesiskās sekas. Pēc būtības 
rājiena vai piezīmes izteikšana darbiniekam nerada nekādas tiesiskās sekas, 
līdz ar to ir nepamatots tiesas secinājums, ka piezīme vai rājiens ir “galīga 
rakstura sods”. Tādējādi tiesa paplašināti ir tulkojusi Darba likuma 90., 101., 
103.pantu un uzteikumu nepamatoti atzinusi par sodu;

[5.4] tiesa spriedumā nav analizējusi uzteikuma saturu un pamatojumu;
[5.5] tiesa nepamatoti ir paplašinājusi prasītāja prasījumu. Prasības 

pieteikumā prasītājs lūdzis tikai atzīt par nepamatotu darba līguma 
uzteikumu. Arī tiesas sēdē prasītājs prasību papildināt nevēlējās. Tas, ka, 
tiesas ieskatā, prasījums ir vērsts uz darba tiesisko attiecību atjaunošanu, 
nevar būt par pamatu prasījuma paplašināšanai, jo likums neizslēdz iespēju 
darbiniekam prasīt tikai darba devēja uzteikuma atzīšanu par prettiesisku, bet 
neprasīt atjaunošanu darbā, ja darbinieks turpmāk nevēlas būt nodarbināts 
pie konkrētā darba devēja. Līdz ar to tiesa ir pārkāpusi civilprocesa principus, 
tostarp sacīkstes principu, kā arī izrādījusi īpašu labvēlību vienai no pusēm;

[5.6] nav saprotams, kā tiesa varēja nonākt pie secinājuma par prasītāja 
vidējo mēneša izpeļņu, ja tiesā šādi pierādījumi netika iesniegti un tiesas 
sēdē netika izskatīts jautājums par darba algas apmēru. Tāpat prasītājs nav 
iesniedzis pierādījumus, ka viņš nav bijis nodarbināts pie cita darba devēja, 
kā arī šajā periodā nav saņēmis bezdarbnieka pabalstu, tas ir, vai viņam vispār 
ir tiesības saņemt vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku.

Tiesa pamatojusies vienīgi uz prasītāja mutiskiem paskaidrojumiem, 
kuriem saskaņā ar Civilprocesa likuma 104.pantu pašiem par sevi nav 
pierādījuma spēka, un pretēji Civilprocesa likuma 426.panta otrajai daļai 
paplašinājusi un lēmusi prasījumus, kurus prasītājs pirmās instances tiesā 
nebija izvirzījis.

[6] Senāta sēdē atbildētājas pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību uz tajā 
norādītajiem motīviem, lūdza atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu.

Prasītājs kasācijas sūdzību neatzina, lūdza to noraidīt.

Motīvu daļa
[7] Senāts atzīst, ka uzteikums atbilstoši Darba likuma normu struktūrai, 

kā tas pareizi norādīts kasācijas sūdzībā un noteikts Darba likuma 101.panta 
pirmajā daļā, nav disciplinārsods, bet darba devēja gribas akts darba tiesisko 
attiecību izbeigšanai, kas pamatots vienīgi uz apstākļiem, kas saistīti ar 
darbinieka uzvedību, viņa spējām (..). Atbilstoši minētās normas 1.punktam 
uzteikt darba līgumu var, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski 
pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību.

Saistībā ar darbinieka uzvedību, t.i., par noteiktās darba kārtības vai 
darba līguma pārkāpšanu, saskaņā ar Darba likuma 90.panta pirmo daļu 
darbiniekam var izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu.
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Kritērijs Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punkta un 90.panta 
pirmās daļas piemērošanai pēc būtības ir viens: noteiktās darba kārtības vai 
darba līguma pārkāpums.

Minēto normu sastāvus norobežo vien pārkāpuma būtiskums. Tieši šī 
pazīme nosaka, kurā gadījumā var tikt piemērots disciplinārsods, bet kurā – 
darba līguma uzteikums. Taču tas norāda, ka vienlaikus gan disciplinārsods, 
gan uzteikums nevar tikt piemērots.

Konstatējot, ka pārkāpums ir būtisks, darba devējam ir tiesības uzteikt 
darba līgumu, gan ievērojot, ka atbilstoši Darba likuma 101.panta otrajai 
daļai darba devējam ir pienākums izvērtēt izdarītā pārkāpuma smagumu, 
apstākļus, kādos tas izdarīts, kā arī darbinieka personiskās īpašības un 
līdzšinējo darbu. Minētais nozīmē, ka pat konstatējot būtisku pārkāpumu, 
tas var būt pietiekošs tiesisks pamats darba līguma uzteikumam vienīgi tad, 
ja būs izpildīti minētie noteikumi apstākļu un personas izvērtējumā.

Tādējādi šādas izvērtēšanas rezultātā varētu rasties situācijas, kad 
nodomātās darba līguma uzteikuma izsniegšanas vietā (Darba likuma 101.
panta pirmās daļas 1.punkts) darbiniekam tiek izteikta rakstveida piezīme 
vai rājiens (Darba likuma 90.pants).

Arī tiesa, piemērojot Darba likuma 101.panta otro daļu, uzteikumu 
varētu atzīt par spēkā neesošu, kas nozīmētu norādījumu darba devējam, ka 
darba līguma uzteikšanas vietā tam vajadzēja izvēlēties citus ietekmēšanas 
līdzekļus. Tas uzteikumu, kas pamatots ar Darba likuma 101.panta pirmās 
daļas 1.–5.punktu, vadoties tieši no nepieciešamības veikt uzteikuma pamatā 
esošā pārkāpuma izvērtējumu, pēc būtības padara līdzīgu disciplinārsodam.

Minētās normas, Darba likuma 101.panta trešajā daļā noteiktais termiņš 
darba līguma uzteikumam – ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma 
atklāšanas dienas, kā arī 103.panta pirmās daļas 2.punkts, kas konkrētajā 
gadījumā darba devēja uzteikuma termiņu nosaka 10 dienas, kā tas pamatoti 
minēts apelācijas instances tiesas spriedumā, pietiekoši skaidri norāda uz 
nepieciešamību konstatēt konkrētu jaunu pārkāpumu, nevis uzteikt darba 
līgumu, pamatojoties uz iepriekš izdarītajiem pārkāpumiem, par kuriem 
darbinieks jau ir disciplināri sodīts.

[8] Vadoties no iepriekš veiktās tiesību normu analīzes, Senāts par 
pamatotu atzīst apelācijas instances tiesas atzinumu, ka, lai gan darba 
devēja uzteikums Darba likuma 90.panta pirmajā daļā nav norādīts 
kā disciplinārsods, pēc būtības darba tiesisko attiecību izbeigšana uz 
nereabilitējoša pamata ir vissmagākās iespējamās sekas, kas darbiniekam 
var iestāties, ja viņš bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu 
vai noteikto darba kārtību, pie tam šīs sekas negatīvi ietekmē darbinieka 
reputāciju un turpmāko karjeru. Tāpēc darba līguma uzteikums, kas 
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pamatots ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu, pēc jēgas ir 
smagākais no sodiem, ko darba devējs var piemērot darbiniekam, ja viņš 
būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību.

Ja Darba likuma 90.panta trešajā daļā noteikts, ka par katru pārkāpumu 
var izteikt tikai vienu piezīmi vai rājienu, Senāts atzīst, ka minētais likuma 
noteikums ir attiecināms arī uz situācijām, kad, pamatojoties uz Darba 
likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu darba devējs ir nodomājis uzteikt 
darba līgumu sakarā ar darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku 
pārkāpumu, ja šis uzteikums ir balstīts uz tiem pašiem pārkāpumiem, par 
kuriem uzlikts disciplinārsods.

[9] Senāts kā nepamatotu vērtē kasācijas sūdzības argumentu, ka 
disciplinārsodu “(..) piemērošana nerada darbiniekam nekāda veida tiesiskās 
sekas ne tūlītēji, ne arī nākotnē”, tādējādi akcentējot domu, ka piemērotie 
disciplinārsodi nevar ietekmēt uzteikuma tiesiskumu.

Par kļūdainu vērtējams arī atzinums, ka “(..) piezīmju un rājienu 
summēšanās kādā noteiktā periodā nerada darbiniekam nekādas tiesiskas 
sekas”. Senāts atzīst, ka tieši darbiniekam piemērotais sods ir tas kritērijs, uz 
kuru pamatojoties atkārtota pārkāpuma gadījumā atbilstoši Darba likuma 
101.panta otrajai daļai darba devējs var uzteikt darba līgumu pēc Darba 
likuma 101.panta pirmās daļas 1.–5.punkta. Piemērotie sodi var ierobežot 
darbinieka izaugsmes iespējas, ietekmēt atalgojumu nākotnē vai radīt viņam 
citas nelabvēlīgas sekas. Tas, ka atbildētāja, kā izriet no kasācijas sūdzības, 
neizprot šo piespiedu līdzekļu nozīmi un no likuma izrietošās tiesības 
neizmanto, nevar atstāt nekādu iespaidu uz disciplinārsodu būtības un to 
tiesiskās dabas izvērtējumu.

[10] Ņemot vērā, ka tiesa ir atzinusi par likumam neatbilstošu uzteikumu 
situācijā, kad prasītājam par izdarītajiem pārkāpumiem jau piemēroti 
disciplinārsodi, kas nozīmē, ka šāds uzteikums ir nelikumīgs pats par sevi, 
tiesai nebija jāvērtē uzteikuma saturs un tā pamatojums.

[11] No lietas materiāliem izriet, ka prasītāja sākotnējais prasījums 
ir bijis tikai par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, pirmās instances 
tiesas sēdē to papildinot ar mutisku lūgumu par atjaunošanu darbā. Pirmās 
instances tiesa, apmierinot prasību, bez tam ir noteikusi prasītājam par labu 
piedzenamo vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku.

[11.1] Civilprocesa likuma 426.panta otrajā daļā noteikts, ka apelācijas 
instances tiesa izskata tikai tos prasījumus, kas izskatīti pirmās instances 
tiesā. Prasības priekšmeta vai pamata grozīšana nav pieļaujama. Lai gan 
kasācijas sūdzībā norādīts uz minētās likuma normas pārkāpumu, Senāts šo 
argumentu uzskata par nepamatotu, jo jauni prasījumi apelācijas instances 
tiesā nav izskatīti.
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[11.2] Senāts atzīst, ka konkrētajā gadījumā attiecībā uz tiesvedību pirmās 
instances tiesā formāli ir saskatāms Civilprocesa likuma 74.panta trešās daļas 
3.punkta pārkāpums. Minētajā likuma normā ir noteikts, ka prasītājs ir tiesīgs 
rakstveidā grozīt prasības pamatu vai priekšmetu vai palielināt prasījuma 
apmēru, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības.

Ņemot vērā, ka lietas izskatīšanas robežu pārkāpums pirmās instances 
tiesā atbilstoši Civilprocesa likuma 427.panta pirmajai daļai neietilpst 
to procesuālo pārkāpumu skaitā, kas izsauc tiesas sprieduma atcelšanu, 
apelācijas instances tiesa, Senāta ieskatā, bija tiesīga izskatīt lietu pirmās 
instances tiesas izskatīto prasījumu robežās.

[11.3] Senāts, vērtējot situāciju attiecībā uz Civilprocesa likuma 74.panta 
trešās daļas 3.punkta ievērošanu, par pamatotu atzīst apelācijas instances 
tiesas secinājumu par to, ka, apmierinot prasījumu atzīt par spēkā neesošu 
darba devēja uzteikumu, jau no likuma nepārprotami izriet darbinieka 
tiesības tikt atjaunotam iepriekšējā darbā un saņemt vidējo izpeļņu par visu 
darba piespiedu kavējuma laiku.

Uz to norāda imperatīvā formā izteikta Darba likuma 124.panta otrā 
daļā, kurā noteikts, ka darbinieks, kurš atlaists no darba, pamatojoties 
uz darba devēja uzteikumu, kas atzīts par spēkā neesošu, vai arī kā citādi 
pārkāpjot darbinieka tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības, saskaņā ar 
tiesas spriedumu atjaunojams iepriekšējā darbā.

Savukārt Darba likuma 126.panta pirmajā daļā paredzēts, ka 
darbiniekam, kas prettiesiski atlaists no darba un atjaunots iepriekšējā darbā, 
saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksājama vidējā izpeļņa par visu darba 
piespiedu kavējuma laiku. Atlīdzība par visu darba piespiedu kavējuma 
laiku izmaksājama arī gadījumā, ja tiesa, kaut arī pastāv pamats darbinieku 
atjaunot iepriekšējā darbā, pēc viņa lūguma izbeidz darba tiesiskās attiecības 
ar tiesas spriedumu.

[12] Senāts par nepamatotu atzīst kasācijas sūdzības argumentu, 
kas attiecas uz iebildumiem par prasītāja labā piedzītās vidējās izpeļņas 
aprēķinu.

[12.1] Apelācijas instances tiesas sēdē 2009.gada 10.decembrī lietas 
izskatīšana, pamatojoties tieši uz atbildētājas pārstāvja iebildumiem, tika 
atlikta, uzdodot abām pusēm iesniegt aprēķinu par prasītājam izmaksājamās 
kompensācijas apmēru.

Atbildētāja savu aprēķinu neiesniedza un tās pārstāvis tiesas sēdē 2010.
gada 17.martā, kad lieta tika izskatīta pēc būtības, nepiedalījās. Atbildētāja 
pašas vainas dēļ nav izmantojusi savas procesuālās tiesības iesniegt 
pierādījumus un iebilst pretējās puses paskaidrojumiem un apstrīdēt tās 
iesniegtos pierādījumus.
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Tiesa piedzenamo vidējo izpeļņu pamatoti noteikusi, vadoties no 
pierādījuma, kas bija tās rīcībā: darba līgumā noteiktā atalgojuma.

[12.2] Darba likumā nav normas, kas prasītājam, kurš pretendē uz 
vidējās izpeļņas piedziņu par darba piespiedu kavējumu, noteiktu pienākumu 
iesniegt pierādījumus par viņa neatrašanos darba attiecībās ar citu darba 
devēju. Savukārt atbildētāja apelācijas instances tiesas rīcībā netika nodevusi 
nekādus pierādījumus, kas liecinātu par prasītāja strādāšanu pie cita darba 
devēja strīdus perioda laikā.

Šādā situācijā tiesai pēc savas iniciatīvas un pretēji sacīkstes principam 
nebija jāskaidro jautājums par prasītāja nodarbinātību.

[12.3] Kas attiecas uz kasācijas sūdzības argumentu par to, ka prasītājs, 
iespējams, saņēmis bezdarbnieka pabalstu, Senāts norāda, ka prettiesiska 
uzteikuma gadījumā darbinieka iepriekšējā darba stāvokļa atjaunošanai ir 
jānotiek tikai un vienīgi uz darba devēja rēķina.

Gadījumā, ja laika periodā, par kuru prasītājam ir piedzīta vidējā darba 
alga par darba piespiedu kavējumu, viņam uz iegūtā bezdarbnieka statusa 
pamata būs bijis izmaksāts bezdarbnieka pabalsts, tiesas spriedums par vidējās 
izpeļņas piedziņu būs pamats Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai uzsākt 
administratīvo procesu izmaksātā bezdarbnieka pabalsta atmaksāšanai.

[13] Atzīstot, ka tiesa pareizi piemērojusi un interpretējusi materiālās 
tiesību normas un nav pieļāvusi procesuālo tiesību normu pārkāpumus, tiesas 
spriedums ir atstājams negrozīts, bet iesniegtā kasācijas sūdzība noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 29.marta sprie-

dumu atstāt negrozītu, bet atbildētājas iesniegto kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Aizliegums uzteikt darba līgumu atvaļinājuma laikā

Nav pieļaujama darbinieka atsaukšana no atvaļinājuma uz vienu dienu, kad 
to neprasa steidzami darba uzdevumi, bet ar vienīgo vai galveno mērķi uzteikt 
darba līgumu (Darba likuma 109.panta trešā daļa).

Rīgā 2011.gada 9.februārī  Lieta Nr.SKC-288/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   M.Zāģere,
senators referents     K.Torgāns,
senatore      A.Briede,
piedaloties K.A. pārstāvei zvērinātai advokātei Ingai Grūbei un Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotajai pārstāvei I.D.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja lietu sakarā ar K.A. kasācijas sūdzību par 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 13.aprīļa spriedumu 
K.A. prasības lietā pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par 
darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un bērna kopšanas 
atvaļinājuma piešķiršanu.

Aprakstošā daļa
[1] K.A. cēlis prasību pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju 

(turpmāk – KNAB) par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu 
un bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu, norādīdams, ka puses 2003.
gada 13.jūnijā noslēgušas darba līgumu, ar kuru prasītājs pieņemts darbā 
pie atbildētāja par Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas galveno 
speciālistu. 2009.gada 24.aprīlī saskaņā ar rīkojumu Nr.2-1/223 prasītājam 
tika piešķirts ikgadējais atvaļinājums no 2009.gada 5.maija līdz 2009.gada 
10.jūnijam. Taču 2009.gada 29.maija rītā KNAB vadītāja vietnieks A.V. 
telefoniski paziņoja prasītājam, ka viņam nepieciešams 2009.gada 29.maijā 
ierasties darbā, lai vienotos par atsaukšanu no atvaļinājuma sakarā ar 
plānoto atbildētāja reorganizāciju. Prasītājs ieradās darba vietā, lai iesniegtu 
atbildētājam iesniegumus par pabalsta un atvaļinājuma piešķiršanu saistībā 
ar bērna piedzimšanu un vienlaikus apspriestu ar KNAB reorganizāciju 
saistītos jautājumus. A.V. iepazinās ar prasītāja iesniegtajiem dokumentiem 
un mutiski informēja, ka prasītājs tiek atsaukts no atvaļinājuma un viņam 
tiek uzteikts darbs. Satraukuma dēļ prasītājam pasliktinājās veselības 
stāvoklis, viņš devās prom no darba vietas un tika nogādāts Rīgas 1.slimnīcā, 
kur saņēma medicīnisko palīdzību. Laika posmā no 2009.gada 29.maija 
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līdz 2009.gada 18.jūnijam prasītājs slimoja, ko apliecina viņam izdotās 
darbnespējas lapas.

Prasītāja ieskatā, atbildētājs pārkāpis Darba likuma 109.panta trešo daļu, 
jo uzteicis darba līgumu darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, kā arī 
laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā. Turklāt atbildētājs KNAB pretēji Darba 
likuma 156.pantam atteicies prasītājam piešķirt bērna kopšanas atvaļinājumu, 
ko viņš pieprasījis 2009.gada 29.maijā un vēlreiz 29.jūnijā. 2009.gada 
22.oktobrī izdodot rīkojumu Nr.2-1/654, ar kuru prasītājam tika piešķirts 
bērna kopšanas atvaļinājums uz 25 dienām – no 2009.gada 22.oktobra līdz 
2009.gada 15.novembrim, atbildētājs rīkojies prettiesiski un nepamatoti, jo 
prasītājs lūdza piešķirt bērna kopšanas atvaļinājumu uz pusotru gadu.

Prasītājs lūdzis tiesu atzīt par spēkā neesošu darba līguma uzteikumu 
un uzlikt KNAB pienākumu piešķirt viņam bērna kopšanas atvaļinājumu uz 
pusotru gadu.

Prasība pamatota ar Darba likuma 30. un 102.pantu, 109.panta trešo 
daļu, 124. un 156.pantu.

[2] Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar 2009.gada 20.novembra 
spriedumu un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatījusi lietu 
apelācijas kārtībā, ar 2010.gada 13.aprīļa spriedumu K.A. prasību noraidījusi.

[2.1] Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājam no 2009.gada 5.maija līdz 
2009.gada 10.jūnijam tika piešķirts ikgadējais atvaļinājums.

KNAB priekšnieks 2009.gada 28.maijā izdeva rīkojumu Nr.2-1/284 “Par 
izmaiņām Biroja struktūrā, darbinieku (štatu) sarakstā un amatu sarakstā”, 
ar kuru, sākot no 2009.gada 1.jūlija, izdarītas izmaiņas KNAB struktūrā, 
darbinieku (štatu) un amatu sarakstā. Minētā rīkojuma 6.5.apakšpunktā 
noteikts, ka tiek likvidēts viens KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles 
nodaļas galvenā speciālista amats.

KNAB vadītāja vietnieks A.V. 2009.gada 29.maijā darba vietā informēja 
K.A., ka prasītājs tiek atsaukts no atvaļinājuma un viņam tiek uzteikts darbs. 
Lietā ir 2009.gada 29.maija rīkojums Nr.2-1/285, ar kuru, pamatojoties 
uz darba nepieciešamību, KNAB Valsts amatpersonu darbības kontroles 
nodaļas galvenais speciālists K.A. tiek atsaukts no ikgadējā atvaļinājuma 
2009.gada 29.maijā, šo vienu neizmantoto ikgadējā atvaļinājuma dienu 
piešķirot vēlāk pēc darbinieka izvēles. KNAB priekšnieks 2009.gada 28.maijā 
izdeva paziņojumu par uzteikumu K.A., kurā norādīts, ka, izvērtējot prasītāja 
izglītību, iepriekšējo darba pieredzi un darba rezultātus, atbildētājs nevar 
piedāvāt viņam ieņemt kādu no KNAB vakantajiem amatiem, līdz ar to 
saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu K.A. tiek uzteikts 
darba līgums un viņš tiks atlaists no ieņemamā amata 2009.gada 30.jūnijā, 
tas ir, pēc mēneša.
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[2.2] Tiesa atzinusi par nepamatotu K.A. argumentu, ka atbildētājs nav 
pierādījis to, ka viņa struktūrās esošie vakantie amati ir bijuši tādi, kuros 
prasītāju nav iespējams nodarbināt atbilstoši Darba likuma 101.panta 
ceturtajai daļai. Pirmkārt, šāds prasības pamats prasībā nebija izvirzīts. 
Otrkārt, prasītājs nav norādījis, ka darba devēja struktūrā vispār bija kādi 
vakanti amati, uz kuriem viņš varētu pretendēt. Un, treškārt, uz izvērtējumu 
tika norādīts uzteikumā, un tas bija veikts.

Ar rīkojumu par atsaukšanu no atvaļinājuma un uzteikumu prasītājs tika 
iepazīstināts 2009.gada 29.maijā. To pierāda 2009.gada 29.maijā sastādītais 
un četru personu parakstītais akts, no kura redzams, ka 2009.gada 29.maijā 
K.A. tika iepazīstināts ar KNAB priekšnieka rīkojumu Nr.2-1/285 “Par K.A. 
atsaukšanu no ikgadējā atvaļinājuma” un 2009.gada 28.maija “Paziņojumu 
par uzteikumu galvenajam speciālistam K.A.”, šos tekstus nolasot skaļi, skaidri, 
latviešu valodā, un ka K.A. atteicies apliecināt iepazīšanās ar rīkojumu un 
paziņojumu par uzteikumu faktu ar savu parakstu.

Turklāt akts saskan ar paša prasītāja prasības pieteikumā norādīto, ka 
2009.gada 29.maijā KNAB vadītāja vietnieka A.V. kabinetā personāldaļas 
darbiniece lasīja prasītājam dokumentus.

Iepriekšminētos dokumentus 2009.gada 3.jūnijā KNAB arī nosūtīja 
prasītājam ierakstītā pasta sūtījumā uz viņa deklarēto dzīvesvietu.

[2.3] Attiecībā uz K.A. argumentiem par viņa atrašanos atvaļinājumā, 
tiesa konstatējusi tālākminēto. Ar KNAB priekšnieka 2009.gada 29.maija 
rīkojumu Nr.2-1/285 K.A. sakarā ar darba nepieciešamību tika atsaukts no 
ikgadējā atvaļinājuma 2009.gada 29.maijā. No K.A. prasības pieteikumā 
norādītā redzams, ka par atsaukumu prasītājs tika informēts telefoniski 2009.
gada 29.maija rītā un tāpēc viņš patiešām ieradies darbā. Līdz ar to darba 
devējam bija iespējams rīkojumu izdot un izpildīt to tajā pašā dienā.

[2.4] Attiecībā uz K.A. argumentiem par viņa pārejošo darbnespēju, tie sa 
norādījusi, ka prasītājs pirms viņa iepazīstināšanas ar uzteikumu bija dar ba 
spējīgs. Apstāklis, ka Rīgas 1.slimnīcas izdotajā izziņā-epikrīzē no stacionāra 
slimnieka kartes Nr.11218 norādīts, ka slimnīcā iestāšanās datums ir 2009.
gada 29.maijs un apstāklis, ka 2009.gada 1.jūnijā izdotajā darbnespējas 
lapā A darbnespējas sākuma laiks ir norādīts 2009.gada 29.maijs, automātiski 
nenozīmē, ka darba nespēja K.A. bija visas dienas garumā. No šiem 
dokumentiem izriet, ka darbnespējas lapa izdota tikai 2009.gada 1.jūnijā – 
tātad pēc izrakstīšanās no slimnīcas.

Prasītāja apgalvojums, ka viņš jau uzteikuma nolasīšanas laikā jutās slikti 
un tā saturu nespēja uztvert, neapstiprinās ar pierādījumiem lietā. Gluži 
pretēji – Rīgas 1.slimnīcas izdotajā izziņā-epikrīzē no stacionāra slimnieka 
kartes Nr.11218 norādīts, ka K.A. uzstādītā diagnoze ir situācijas reakcija. 
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Tātad situācija bija vispirms, un, tikai apzinoties šo situāciju, radās reakcija – 
veselības stāvokļa strauja pasliktināšanās. Tādējādi secināms, ka 2009.gada 
29.maijā darba līguma uzteikšanas (uzteikuma nolasīšanas) laikā K.A. bija 
darba spējīgs.

[2.5] Lūdzot atjaunot viņu darbā par KNAB Valsts amatpersonu darbības 
kontroles nodaļas galveno speciālistu un piedzīt vidējo izpeļņu par darba 
piespiedu kavējuma laiku par vienu mēnesi darba piespiedu kavējuma (no 
2009.gada 17.novembra līdz 2009.gada 16.decembrim) un 5 darba dienām 
kopā Ls 748,88, prasītājs apelācijas sūdzībā ir pieteicis jaunus prasījumus, 
kas nebija pieteikti pirmās instances tiesā. Līdz ar to, kā atzinusi tiesa, šie 
prasījumi nav vērtējami, izskatot lietu apelācijas instancē.

[2.6] Pamatots ir atbildētāja atteikums piešķirt K.A. bērna kopšanas 
atvaļinājumu uz pusotru gadu. Darba likuma 156.panta pirmā daļa paredz, 
ka tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu ir 
darbiniekam. Darba likuma 3.pants nosaka, ka darbinieks ir persona, kas uz 
darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba 
devēja vadībā. Darba likums neparedz piešķirt bērna kopšanas atvaļinājumu 
darbiniekam, kuram uzteikts darba līgums sakarā ar darbinieku skaita 
samazināšanu, bet darba tiesiskās attiecības nav izbeigtas pārejošas darba 
nespējas dēļ.

[3] Kasācijas sūdzībā K.A. lūdzis Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 2010.gada 13.aprīļa spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā tālāk norādīto apsvērumu dēļ.

[3.1] Tiesa nepareizi iztulkojusi Darba likuma 149.pantu, jo minētā 
norma neparedz darba devējam tiesības vienpersoniski lemt par atvaļinājuma 
pārtraukšanu un darbinieku atsaukšanu no atvaļinājuma. Atbildētājs nebija 
tiesīgs izdot rīkojumu par prasītāja atsaukšanu no atvaļinājuma. Turklāt tiesa 
nepareizi iztulkojusi Darba likuma 6.pantu, jo nav ņēmusi vērā, ka atbildētāja 
rīkojums par prasītāja atsaukšanu no ikgadējā atvaļinājuma pasliktina 
atbildētāja stāvokli. Ja tiesa minētās normas būtu iztulkojusi pareizi, tā 
nonāktu pie secinājuma, ka prasītājs, laikā, kad viņam tika nolasīts darba 
līguma uzteikums, atradās atvaļinājumā. Tādējādi tiesa nepareizi piemērojusi 
Darba likuma 109.panta trešo daļu, kas aizliedz darba devējam uzteikt darba 
līgumu laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā.

[3.2] Secinot, ka darba devējam nebija iespējams prasītāju nodarbināt 
citā darbā, tiesa nepareizi iztulkojusi Darba likuma 101.panta ceturto daļu 
un 125.pantu. Uzteikuma brīdī atbildētāja struktūrās bija vakanti amati, 
taču atbildētājs tos prasītājam nav piedāvājis, norādīdams, ka nevar piedāvāt 
vakantos amatus prasītāja izglītības un darba pieredzes dēļ. Tiesa kļūdaini 
atzinusi, ka prasītājam jāpierāda viņa atbilstība kādam no vakantajiem 
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amatiem. Tiesai, atbilstoši Darba likuma 124.pantam izvērtējot uzteikuma 
pamatotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, tas bija jāatzīst par spēkā 
neesošu.

[3.3] Tiesa, izšķirot strīdu jautājumā par bērna kopšanas atvaļinājuma 
piešķiršanu prasītājam, nepareizi iztulkojusi Darba likuma 3. un 156.pantu. 
Prasītājs bija atbildētāja darbinieks gan laikā, kad iesniedza iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt bērnu kopšanas atvaļinājumu, gan laikā, kad prasītājam 
iestājās tiesības saņemt iesniegumā prasīto bērna kopšanas atvaļinājumu, 
t.i., mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas. Nepamatots ir tiesas secinājums, ka 
Darba likums neparedz piešķirt bērna kopšanas atvaļinājumu darbiniekam, 
kam uzteikts darba līgums, bet darba tiesiskās attiecības nav izbeigtas pārejošas 
darba nespējas dēļ. Vienīgais ierobežojums bērna kopšanas atvaļinājuma 
saņemšanai ir mēneša termiņš, kura laikā pēc iesnieguma iesniegšanas 
darbiniekam jābūt darba attiecībās ar darba devēju. Nav nozīmes tam, ka 
darbiniekam šī mēneša laikā bija pārejoša darba nespēja.

[4] Paskaidrojumos sakarā ar kasācijas sūdzību KNAB norādījis, ka K.A. 
2009.gada 29.maijā, t.i., dienā, kad viņš tika iepazīstināts ar darba līguma 
uzteikumu, pamatojoties uz KNAB priekšnieka 2009.gada 29.maija rīkojumu 
Nr.2-1/285 “Par K.A. atsaukšanu no ikgadējā atvaļinājuma”, atradās darbā, 
nevis atvaļinājumā. Brīdī, kad K.A. tika iepazīstināts ar uzteikumu, viņš vēl bija 
darba spējīgs. K.A. atlaišana un arī iespējas viņam piedāvāt citu darbu, uzsakot 
darba līgumu, ir saistītas ar izmaiņām KNAB struktūrā, kas, pamatojoties uz 
2009.gada 28.maija KNAB priekšnieka rīkojumu Nr.2-1/284 “Par izmaiņām 
Biroja struktūrā, darbinieku (štatu) sarakstā un amatu sarakstā”, bija izdarāmas 
līdz 2009.gada 1.jūlijam. Nepamatota ir norāde kasācijas sūdzībā, ka KNAB 
nav izvērtējusi iespējas nodarbināt K.A. kādā no amatiem pēc reorganizācijas 
2009.gada 1.jūlijā. KNAB ir izvērtējusi prasītāja izglītību, kvalifikāciju, un 
atzinusi, ka viņam tās nebija atbilstošas vakanto amatu prasībām. Piemēram, 
vakantajam galvenā speciālista (administratīvi juridiskajos jautājumos) 
Administratīvajā nodaļā amatam ir nepieciešama augstākā juridiskā izglītība, 
Iekšējās drošības nodaļā galvenā speciālista amatam ir nepieciešama divu gadu 
pieredze operatīvajā darbā, Datu uzglabāšanas un informācijas analīzes nodaļā 
galvenā speciālista (analīzes jautājumos) amatam ir nepieciešama pieredze 
analītiskajā un informācijas tehnoloģijas jomā, kas saistīta ar operatīvā ceļā 
iegūtas informācijas analīzi un apstrādi.

[5] Senāta sēdē K.A. pārstāve uzturēja kasācijas sūdzību pēc tajā norādī-
ta jiem argumentiem, uzsvērdama, ka atvaļinājuma laikā nevar darbinieku 
atsaukt, lai viņu iepazīstinātu ar uzteikumu, un norādīdama, ka atbildētājs, 
atlaižot prasītāju, nav viņam piedāvājis citu darbu, kā arī nav ievērojis Darba 
likuma 156.pantu par bērnu kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu.
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Motīvu daļa
[6] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atstājams negrozīts tālāk norādīto 
motīvu dēļ.

[7] Senāts secina, ka neatkarīgi no tā, kā tiesa vērtējusi darba devēja 
rīcību, 2009.gada 29.maijā mēģinot izsniegt darbiniekam uzteikumu, bet 
darbiniekam atsakoties to saņemt, uzteikums nav atzīstams par tiesiski 
pamatotu tāpēc, ka atbildētājs ir pārkāpis Darba likuma 109.panta trešajā daļā 
noteikto aizliegumu uzteikt darba līgumu atvaļinājuma laikā. Judikatūras 
veidošanas nolūkā Senāts norāda, ka nav pieļaujama darbinieka atsaukšana 
no atvaļinājuma uz vienu dienu, kad to neprasa steidzami darba uzdevumi, 
bet ar vienīgo vai galveno mērķi uzteikt darba līgumu. Šādi veikts uzteikums 
nevar novest pie darba līguma likumīgas izbeigšanas. No šī viedokļa atzīstams, 
ka tiesas secinājumi par atbildētāja rīcības atbilstību Darba likuma 109.panta 
trešās daļas noteikumiem ir kļūdaini. Tomēr minētais, kā, ņemot vērā lietas 
iztiesāšanas gaitā konstatētos apstākļus, uzskata Senāts, nevar būt pietiekams 
pamats sprieduma atcelšanai, jo, iestājoties viena mēneša termiņam pēc 
strīdus uzteikuma izsniegšanas, prasītājs no darba netika atlaists.

Turklāt norādītais darba līguma uzteikšanas kārtības pārkāpums nevar 
ietekmēt KNAB priekšnieka rīkojumu, ar kuru pēc veiktās darbinieku 
izvērtēšanas par iespēju piedāvāt citu darbu prasītājs ir atlaižams no darba 
darbinieku skaita samazināšanas dēļ.

[8] Darba līguma uzteikums ir paziņojums, kas vērsts uz darba tiesisko 
attiecību izbeigšanu, iestājoties likumā noteiktajam uzteikuma termiņam. 
Uzteikumā, kas pamatots ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu, 
tas ir viens mēnesis (Darba likuma 103.pants). Tātad uzteikums ir pirmais 
posms, kuram var sekot, bet, apstākļiem mainoties, arī nesekot otrs posms – 
rīkojuma izdošana. Izskatāmajā lietā šāds rīkojums nav izdots ne pēc mēneša, 
ne pēc prasītāja darba spēju atgūšanas. Darba līgumu saskaņā ar Darba likuma 
109.pantu nevar uzteikt atvaļinājuma un darbnespējas laikā. Izskatāmajā 
lietā puses neatlaidīgi strīdas un cenšas pārliecināt tiesu instances par to, 
vai uzteikuma brīdī K.A. bijis darbā, respektīvi, atsaukts no atvaļinājuma un 
bija darbnespējīgs, vai arī bijis pretējais. Paturot vērā, ka prasība celta vienīgi 
par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, bet prasība par atjaunošanu 
darbā nav celta un tā varēja tikt celta tikai pirmās instances tiesā, nevis 
apelācijas instances tiesā, Senāts secina, ka jautājums par uzteikuma esamību 
ir zaudējis savu praktisko nozīmi tādu apstākļu dēļ, kas atkarīgi no abām 
pusēm. Tajā brīdī, kad prasītājam beidzās darbnespēja un darba devējam bija 
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iespēja izdot rīkojumu par darba attiecību izbeigšanu, atbildētājs tika nevis 
atlaists, bet viņam tika piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums uz 25 dienām. 
KNAB vadība nav skaitījusi viena mēneša termiņu no 2009.gada 29.maija un, 
tam iestājoties, izdevusi rīkojumu par atlaišanu no darba. Tā vietā sākusies 
ilgstoša sazināšanās par darbinieka atvaļinājuma beigu datumu, slimošanu, 
bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu. KNAB 2009.gada 3.jūnijā ierakstītā 
sūtījumā Nr.1/4760 vēlreiz sūtījusi rakstisku uzteikumu.

[9] Nav noliedzams, ka aprakstīto notikumu gaitā prasītājam K.A. kļuva 
zināms, ka darba devējs veic reorganizāciju un ka viena no divām nodaļas 
galvenā speciālista amata vietām tiek likvidēta, turklāt ne jau vienīgi KNAB 
vadības gribas dēļ. Kā izriet no atbildētāja paskaidrojumiem, reorganizācijas 
gaitā tika atlaisti 27 darbinieki. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ir 
noskaidrojusi, ka, izpildot KNAB priekšnieka 2009.gada 28.maija rīkojumu 
Nr.2-1/284, ar 2009.gada 1.jūliju izdarītas izmaiņas KNAB struktūrā, 
darbinieku (štatu) un amatu sarakstā, reorganizācijas gaitā ir izvērtēta 
prasītāja izglītība, iepriekšējā darba pieredze, darba rezultāti, (piemērotais 
disciplinārsods), iespējas piedāvāt kādu vakantu amatu. Tiesa atzinusi, ka 
darba devējs ir veicis Darba likuma 108.pantā paredzētās darbības, nonācis 
pie secinājuma, ka prasītāja darba rādītāji ir sliktāki par otra nodaļas galvenā 
speciālista rādītājiem un nav bijušas iespējas piedāvāt citu atbilstošu darbu. 
Senāta ieskatā, atbilstoši Civilprocesa likuma 450.panta trešajai daļai nav 
pamata kasācijas instances tiesai no jauna vērtēt šos apstākļus. Tātad darba 
devējam agrāk vai vēlāk bija tiesisks pamats izbeigt darba attiecības ar K.A., 
taču ievērojot Darba likumā noteiktās garantijas. Mutiskais un rakstveidā 
nosūtītais uzteikums nepildīja atlaišanas dienas noteikšanas funkciju, bet 
uzskatāms par informāciju, ka darbinieku skaita samazināšana neizbēgami 
skars prasītāju, un to nevar ietekmēt atvaļinājums un darbnespēja.

Norādīto apstākļu dēļ Senāts atzīst, ka no procesuālās ekonomijas 
viedokļa nav vajadzības nosūtīt lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā, lai tā vēlreiz izvērtē strīdīgo uzteikumu, kas nav bijis par 
pamatu darba līguma izbeigšanai.

[10] Prasītājs savukārt iesniedza (izsūtīja) atbildētājam vairākas 
darbnespējas lapas, tostarp 2009.gada 1.jūnija darbnespējas lapu A Nr.105 
un 8.jūnija darbnespējas lapu B Nr.146, kopā ar atgādinājumu par 2009.gada 
29.maija iesniegumu par pabalstu viņam kā bērna tēvam un bērna kopšanas 
atvaļinājuma piešķiršanu. Jautājums par bērna kopšanas atvaļinājuma 
piešķiršanu risināts ilgstoši. Senāta ieskatā, nav pareizs prasītāja kasācijas 
sūdzībā norādītais, ka tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu viņam 
radās mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, jo, pirmkārt, jautājumu par 
atvaļinājumu neizlemj pieteicējs vienpersoniski, otrkārt, darba devējam bija 
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zināms, ka prasītājs slimo, treškārt, Darba likuma 156.pants paredz bērna 
kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu uz pilnu laiku vai pa daļām, ceturtkārt, 
saskaņā ar minētā panta ceturto daļu darbiniekam, kurš izmanto bērna 
kopšanas atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Konkrētajā 
situācijā darba saglabāšana nebija iespējama jau iepriekš norādīto apstākļu 
dēļ. Lemjot par iesnieguma apmierināšanu, atbildētājs nevarēja nerēķināties 
ar faktu, ka ar KNAB priekšnieka 2009.gada 28.maija rīkojumu ir likvidēts 
tas amats, kurā strādāja prasītājs. KNAB priekšnieks tomēr izdeva rīkojumu, 
ar kuru prasītājam tika piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums uz 25 dienām 
no 2009.gada 22.oktobra līdz 15.novembrim.

[11] Tādējādi kopš 2009.gada 29.maija, kad atbildētājs izsniedza darba 
uzteikumu prasītājam, darba attiecības turpinājās vēl piecus ar pusi mēnešus. 
Prasītājs šajā lietā nav pieteicis un 2009.gada 30.jūnijā arī nevarēja pieteikt 
prasījumus par nepareizu atlaišanu ar 2009.gada 13.novembra rīkojumu 
Nr.2-1/687, tas ir četrus ar pusi mēnešus pēc prasības celšanas (2009.gada 
30.jūnijā) pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesā prasība par to nebija 
celta un nevarēja būt celta (papildināta) izskatāmajā lietā, jo lietas izskatīšana 
pēc būtības tika pabeigta 2009.gada 6.novembrī. Līdz ar to laika posmā līdz 
sprieduma pasludināšanas brīdim 2009.gada 20.novembrī prasība vairs 
nevarēja tikt papildināta ar iepriekš nepieteikto lūgumu atjaunot prasītāju 
darbā, pat ievērojot to, ka mainījušies lietas faktiskie apstākļi un no 2009.
gada 17.novembra darba attiecības ar prasītāju izbeigtas. To, vai bija pamats 
celt jaunu prasību pirmās instances tiesā par atjaunošanu darbā un atlīdzību 
par darba piespiedu kavējumu, prasītājam bija jāizlemj viena mēneša laikā no 
atlaišanas dienas (Darba likuma 122.pants).

[12] Rezumējot izklāstītos motīvus, Senāts atzīst, ka Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 13.aprīļa spriedums atstājams negrozīts.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Augstākās 

tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 13.aprīļa 

spriedumu atstāt negrozītu, bet K.A. prasību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Tikumības un taisnprātības apsvērumi  
Darba likuma 100.panta piektās daļas izpratnē

Tikumības un taisnprātības apsvērumi ir tādi apsvērumi, kas saistīti ar ētikas 
un morāles normām (nemantiskām vērtībām).
Darba algas neizmaksāšana aizskar darba ņēmēja mantiskās intereses, 
turklāt likumā ir paredzēta kārtība, kādā darbinieks var novērst šādu tiesību 
prettiesisku aizskārumu no darba devēja puses. Ne vienmēr, kad darba devēja 
rīcība ir vērtējama kā negodprātīga vai prettiesiska, to ir iespējams attiecināt 
un saistīt ar darbinieka tikumības un taisnprātības apsvērumiem (Darba 
likuma 100.panta piektā daļa).

Rīgā 2011.gada 11.maijā  Lieta Nr.SKC-291/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   A.Laviņš, 
senatore referente     A.Briede,
senatore      M.Zāģere,
piedaloties G.S. pārstāvei zvērinātai advokātei Radai Matjušinai un SIA 

“Mūsu māja” pārstāvim R.B.,
izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu sakarā ar SIA “Mūsu māja” kasācijas 

sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 21.aprīļa 
spriedumu G.S. prasībā pret SIA “Mūsu māja” par darba samaksas un 
atlaišanas pabalsta parāda piedziņu.

Aprakstošā daļa
[1] Pamatojoties uz 2005.gada 27.aprīlī noslēgto darba līgumu, G.S. 

pieņemts darbā SIA “Mūsu māja” par autoceltņa vadītāju. Ar darba devējas 
2008.gada 2.janvāra rīkojumu G.S. noteikta darba samaksa Ls 500.

G.S. 2009.gada 1.jūlijā iesniedzis darba tiesisko attiecību uzteikumu, 
lūgdams atbrīvot viņu no darba pienākumiem pēc paša vēlēšanās no 2009.
gada 1.jūlija sakarā ar to, ka no 2009.gada marta netiek izmaksāta darba 
alga.

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu darba devēja 2009.gada 1.jūlijā 
izdeva rīkojumu, kas pamatots ar darbinieka uzteikumu un Darba likuma 
100.panta ceturto daļu.

[2] G.S. 2009.gada 19.augustā cēlis prasību pret SIA “Mūsu māja” par 
neizmaksātās darba samaksas un atlaišanas pabalsta piedziņu, norādīdams, 
ka kopš 2009.gada marta atbildētāja nav izmaksājusi viņam darba algu, 
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kopsummā Ls 667,29. Kā arī, prasītāja ieskatā, viņam ir tiesības saņemt 
atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas – Ls 500 apmērā, jo 2009.
gada 1.jūlija darba tiesisko attiecību uzteikuma pamatā ir Darba likuma 100.
panta piektā daļa.

Prasībā lūgts piedzīt nesaņemto darba algu Ls 667,29 un atlaišanas 
pabalstu Ls 500.

Prasība pamatota ar Darba likuma 128.panta pirmo un trešo daļu, 112.
panta 1.punktu.

[3] Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ar 2009.gada 28.decembra 
spriedumu prasību daļā par atlaišanas pabalsta piedziņu noraidījusi, bet 
prasības daļā par darba samaksas piedziņu izbeigusi tiesvedību.

[4] Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2009.gada 28.decembra 
spriedums daļā, ar kuru izbeigta tiesvedība prasības daļā par darba samaksas 
piedziņu, apelācijas kārtībā nav pārsūdzēts un stājies likumīgā spēkā.

[5] Izskatījusi lietu sakarā ar prasītāja G.S. apelācijas sūdzību par 
spriedumu prasības noraidītajā daļā, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģija ar 2010.gada 21.aprīļa spriedumu prasību apmierinājusi un piedzinusi 
no SIA “Mūsu māja” par labu G.S. atlaišanas pabalstu Ls 500, kā arī valsts 
ienākumos tiesāšanās izdevumus – nesamaksāto valsts nodevu Ls 75 un ar 
lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 2,18, kopā Ls 77,18.

[5.1] Tiesa atzinusi, ka prasītāja uzteikums ir vienpusējs tiesisks gribas 
izteikums, kurš saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo vai piekto daļu 
izbeidz darba tiesiskās attiecības. Darbinieka uzteikuma gadījumā nav 
nepieciešama darba devēja piekrišana.

[5.2] Tiesa secinājusi, ka izskatāmajā lietā nepastāv darbinieka un 
darba devējas vienošanās par darba attiecību izbeigšanu pirms uzteikuma 
termiņa izbeigšanās, jo minētā uzteikuma termiņš ir tā iesniegšanas dienā – 
nekavējoties. Tādējādi konkrētajā gadījumā darba devēja nevarēja ar 
darbinieku vienoties par vēl ātrāku termiņu.

[5.3] Tiesa konstatējusi, ka starp pusēm nepastāv strīds par darba 
samaksas savlaicīgas un pilnā apmērā neizmaksāšanas faktu, ko apstiprina 
prasītāja iesniegtie kontu pārskati un atbildētājas pārstāves paskaidrojumi, 
ka darba samaksa pilnībā tika veikta tikai pēc darba attiecību izbeigšanas un 
prasības celšanas tiesā.

Tiesa atzinusi, ka, pastāvot šādiem apstākļiem, ir pamatots prasītāja 
arguments, ka viņam bija svarīgs iemesls uzteikt darba līgumu, neievērojot 
viena mēneša uzteikuma termiņu, jo tas, ka darbiniekam netiek izmaksāta 
ilgstoši un pilnā apmērā darba samaksa, ir atzīstams par svarīgu iemeslu, kas, 
pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt 
darba tiesiskās attiecības.
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[5.4] Ievērojot minēto, tiesa secinājusi, ka prasītājam bija svarīgs 
iemesls uzteikt darba līgumu, neievērojot Darba likuma 100.panta pirmajā 
daļā noteikto uzteikuma termiņu (vienu mēnesi), un prasītājam pienākas 
atlaišanas pabalsts, kā to nosaka Darba likuma 112.panta pirmās daļas 
1.punkts (uzteicot darba līgumu šā likuma 100.panta piektajā daļā noteiktajā 
gadījumā, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas 
pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā 
darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus).

[6] Par minēto spriedumu kasācijas sūdzību iesniegusi atbildētāja SIA 
“Mūsu māja”, lūgdama to atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā, pamatojoties uz šādiem argumentiem.

[6.1] Tiesa nepareizi iztulkojusi Darba likuma 100.panta piekto daļu, jo 
faktu, vai darbinieka uzteikuma pamatā esošais iemesls atzīstams par tādu, 
kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt 
darba tiesiskās attiecības, pušu strīdus gadījumā izvērtē tiesa. Prasītājs nav 
cēlis prasību par darba līguma uzteikuma atzīšanu par atbilstošu Darba 
likuma 100.panta piektajai daļai.

[6.2] Tiesa nav piemērojusi Darba likuma 122.pantu, kas nosaka termiņu 
prasības celšanai par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, jo 
atbildētāja 2009.gada 1.jūlijā uzteikusi prasītājam darba līgumu, pamatojoties 
uz Darba likuma 100.panta ceturto daļu, bet prasītājs nav cēlis prasību par šā 
uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu likumā norādītajā termiņā.

[6.3] Tiesa nepareizi iztulkojusi Darba likuma 112.pantu, kas nosaka 
tiesības uz pabalstu, jo minētā norma piešķir tiesības uz pabalstu tikai 
gadījumā, ja darba līgums uzteikts, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta 
piekto daļu, bet konkrētajā gadījumā darba attiecības izbeigtas saskaņā ar 
minētā panta ceturto daļu.

[7] Senāta sēdē SIA “Mūsu māja” pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību 
uz tajā norādītajiem pamatiem, bet G.S. pārstāve lūdza kasācijas sūdzību 
noraidīt kā nepamatotu.

Motīvu daļa
[8] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums atceļams tālāk norādīto apsvērumu 
dēļ.

[9] G.S. 2009.gada 1.jūlijā SIA “Mūsu māja” valdei iesniedzis šāda 
satura lūgumu: “Lūdzu atbrīvot mani G.S. no darba pienākumiem uz paša 
vēlēšanos no 2009.gada 1.jūlija, jo no š.g. marta mēneša nav izmaksāta darba 
alga” (lietas 6.lpp.). Minētajā darbinieka uzteikumā prasītājs norādījis tikai 
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darba attiecību izbeigšanas iemeslu, bet ne pamatu. Senāta ieskatā, darba 
devējai, kura saņēmusi šādu darbinieka uzteikumu, nebija pamata secināt, 
ka darbinieks uzteikumā norādīto iemeslu vērtē tieši kā taisnprātības un 
tikumības apsvērumus. Līdz ar to darba devējai bija visas iespējas 2009.gada 
1.jūlija rīkojumā par atlaišanu no darba kā darba attiecību izbeigšanas pamatu 
norādīt Darba likuma 100.panta ceturto daļu. Tādējādi darba devēja faktiski 
reaģējusi uz darbinieka izteikto lūgumu izbeigt darba līgumu nekavējoties un 
apstiprinājusi savu piekrišanu tam, nevis mainījusi uzteikuma pamatu (Darba 
likuma 100.panta piektā daļa), kas iesniegumā nemaz nebija norādīts.

Līdz ar to Civillietu tiesas kolēģijai, izvērtējot prasības par atlaišanas 
pabalsta piedziņu pamatotību, bija jānošķir divi jautājumi. Pirmkārt, uz 
kāda pamata – Darba likuma 100.panta ceturto vai piekto daļu – ir izbeigtas 
darba attiecības ar prasītāju. Otrkārt, vai darba uzteikumā norādītais 
svarīgais iemesls (nesaņemta darba alga) vispār ir saistāms ar taisnprātības 
un tikumības apsvērumiem Darba likuma 100.panta piektās daļas izpratnē.

[10] Kā redzams no lietas materiāliem, neviena no strīda pusēm 
nav apstrīdējusi tiesā nedz darbinieka uzteikumu, nedz darba devējas 
rīkojumu par atlaišanu. Tā kā darbinieka uzteikumā nav ietverts uzteikuma 
pamatojums – uzteikuma motīvi norādīti, neatsaucoties uz Darba likuma 
100.panta piekto daļu, tad darba devējam nebija nekādas vajadzības un arī 
iemesla šo uzteikumu apstrīdēt.

Tomēr, lai no tiesiskā viedokļa secinātu, ka konkrētajā gadījumā darba 
tiesiskās attiecības juridiski izbeigtas, pamatojoties uz Darba likuma 100.
panta piekto daļu, nevis ceturto daļu, tiesā bija jāapstrīd dokuments, kurā 
ietverts uzteikuma pamatojums, un tas izskatāmajā lietā ir darba devējas 
rīkojums par atlaišanu no darba. Prasītājs darba devējas 2009.gada 1.jūlija 
rīkojumu par atlaišanu no darba pēc Darba likuma 100.panta ceturtās 
daļas nav apstrīdējis, prasību par atlaišanas formulējuma grozīšanu likumā 
noteiktajā kārtībā un termiņā nav cēlis.

Tādējādi Senāts atzīst, ka Civillietu tiesas kolēģija, apmierinādama 
prasību par atlaišanas pabalsta piedziņu, situācijā, kad ir spēkā esošs darba 
devējas rīkojums par darbinieka atlaišanu no darba, pamatojoties uz Darba 
likuma 100.panta ceturto daļu, kas neparedz atlaišanas pabalsta izmaksu, ir 
taisījusi pretrunīgu spriedumu. Senāta ieskatā, šāds tiesas spriedums neatbilst 
Civilprocesa likuma 189.panta trešajai daļai un 190.panta prasībām.

[11] Vienlaikus Senāts atzīst, ka tiesa, piemērodama Darba likuma 
100.panta piekto daļu, spriedumā nav norādījusi apsvērumus, no kuriem 
tā vadījusies, secinādama, ka darba algas nemaksāšana ir vērtējama kā 
svarīgs iemesls, kas pamatojas uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem. 
Nenoliedzami, darba algas nemaksāšana ir svarīgs iemesls, lai darbinieks 
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uzteiktu darba attiecības, taču tiesību uz pabalsta saņemšanu aspektā 
svarīgajam iemeslam ir jābalstās uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, 
t.i., tādiem apsvērumiem, kas saistīti ar ētikas un morāles normām 
(nemantiskām vērtībām). Darba algas neizmaksāšana aizskar darba ņēmēja 
mantiskās intereses, turklāt likumā ir paredzēta kārtība, kādā darbinieks var 
novērst šādu savu tiesību prettiesisku aizskārumu no darba devējas puses. 
Ne vienmēr, kad darba devējas rīcība ir vērtējama kā negodprātīga vai 
prettiesiska, to ir iespējams attiecināt un saistīt ar darbinieka tikumības un 
taisnprātības apsvērumiem.

[12] Ievērojot minēto, Senāts secina, ka kasācijas sūdzība ir apmierināma 
un apelācijas instances tiesas spriedums, kuru nevar atzīt par likumīgu 
un pamatotu, ir atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā.

Tā kā spriedums tiek atcelts, saskaņā ar Civilprocesa likuma 458.panta 
otro daļu SIA “Mūsu māja” atmaksājama par kasācijas sūdzību iemaksātā 
drošības nauda Ls 50.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 21.aprīļa sprie-

dumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu 
sastāvā.

Atmaksāt SIA “Mūsu māja” drošības naudu Ls 50 (piecdesmit latu).
Spriedums nav pārsūdzams.
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Tiesas kompetence jēdziena “būtiski” izvērtējumā  
Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktā

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktā norādīts: “(..) būtiski pārkāpis 
darba līgumu (..)”. Jēdziens “būtiski” ir ģenerālklauzula, kuras aizpildīšana ar 
saturu ir atstāta tiesību piemērotāju ziņā. No minētā secināms, ka vispirms, 
protams, darba devējam ir izvērtējams, vai pārkāpums ir būtisks, taču, skatot 
strīdu tiesā, neapšaubāmi tiesas pienākums ir pārbaudīt, vai darba devējs 
pareizi šo jēdzienu piemērojis konstatētajiem apstākļiem (Darba likuma 
101.panta pirmās daļas 1.punkts).

Rīgā 2011.gada 9.februārī  Lieta Nr.SKC-299/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore referente  E.Vernuša,
senators      N.Salenieks,
senatore      I.Skultāne,
piedaloties prasītājas pārstāvei T.P.,
izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu sakarā ar SIA “Nikrina” kasācijas 

sūdzību par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 
8.aprīļa spriedumu T.K. prasībā pret SIA “Nikrina” par uzteikuma atzīšanu 
par spēkā neesošu, darba tiesisko attiecību izbeigšanu un samaksas par darba 
piespiedu kavējumu piedziņu.

Aprakstošā daļa
T.K. 2009.gada 6.jūlijā cēlusi prasību pret SIA “Nikrina” par uzteikuma 

atzīšanu par spēkā neesošu, darba tiesisko attiecību izbeigšanu un samaksas 
par darba piespiedu kavējumu piedziņu, norādot, ka 2007.gada 24.jūlijā 
atbildētāja pieņēmusi viņu darbā par pārdevēju veikalā “Tabakas paradīze”, 
kas atrodas Kandavas ielā 4, Daugavpilī. Saskaņā ar darba līgumu prasītājai 
noteikta mēneša darba alga Ls 120 un darba laiks no plkst. 8.00 līdz plkst. 
17.00 ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.

Prasītāja norāda, ka 2009.gada 16.janvārī, kad viņa atradusies savā 
darba vietā, noticis uzbrukums – A.J. no gāzes baloniņa iepūtis viņai sejā 
gāzes strūklu un no veikala letes nolaupījis 30 cigarešu paciņas. Uzbrukuma 
rezultātā viņa guvusi sejas un acu ķīmiskos apdegumus, tādēļ ilgstoši slimojusi 
un bijusi darbnespējīga šādos laika posmos:

no 2009.gada 16.janvāra līdz 2009.gada 9.februārim,
no 2009.gada 12.februāra līdz 2009.gada 21.februārim,
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no 2009.gada 22.februāra līdz 2009.gada 11.martam,
no 2009.gada 12.marta līdz 2009.gada 27.martam,
2009.gada 28.martā,
no 2009.gada 31.marta līdz 2009.gada 9.aprīlim,
no 2009.gada 10.aprīļa līdz 2009.gada 29.maijam.
Darbnespēju 2009.gada 28.martā apliecina izraksts no stacionārā/

ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, bet no 2009.gada 31.marta līdz 
9.aprīlim – darbnespējas lapa A Nr.582 un no 2009.gada 10.aprīļa līdz 
29.maijam – darbnespējas lapa В Nr.582.

Prasītāja 2009.gada 28.martā lūgusi atbildētāju atbrīvot viņu no darba 
veselības stāvokļa dēļ, taču atbildētāja piekritusi atbrīvošanai tikai pēc pušu 
vienošanās un ar nosacījumu, ja viņa atteiksies no darba algas izmaksām 
un kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu. Šādu SIA “Nikrina” 
priekšlikumu prasītāja uzskatījusi par nepamatotu un nepieņemamu, jo 
veselības kaitējums viņai nodarīts darba vietā, kad viņa pildījusi savus 
pienākumus darba devēja interesēs. Atbildētājas atteikums apmaksāt 
darbnespējas lapas A izraisījis konfliktu, kura laikā izteikti draudi atbrīvot 
viņu no darba par Darba likuma normu pārkāpumu.

T.K. vērsusies 2009.gada martā Valsts darba inspekcijā ar lūgumu veikt 
pārbaudi jautājumā par viņai aprēķināto un izmaksāto darba algu. No Valsts 
darba inspekcijas 2009.gada 23.marta atbildes uzzinājusi, ka saskaņā ar 
atbildētāja 2009.gada 12.februāra rīkojumu Nr.10 viņai uzteikts darba līgums 
pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punkta, taču, ievērojot šā likuma 
109.panta trešajā daļā noteikto aizliegumu uzteikt darba līgumu darbinieka 
darbnespējas laikā, atbildētāja ar 2009.gada 13.marta pavēli Nr.14 savu 
uzteikumu atcēlusi, tāpēc uz 2009.gada 20.martu darba tiesiskās attiecības 
nav pārtrauktas.

Prasītāja 2009.gada 4.jūnijā saņēmusi ierakstītā sūtījumā darba devējas 
2009.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.13 par viņas atlaišanu 2009.gada 9.aprīlī 
Darba likuma pārkāpuma dēļ. Rīkojumā ir atsauce uz Darba likuma 101.panta 
1.punktu, kas darba devējam ļauj atbrīvot darbinieku gadījumā, ja darbinieks 
bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba 
kārtību, taču rīkojumā nav norādīts, kā izpaužas viņas vaina, kad un kādu 
darba līguma punktu viņa ir pārkāpusi. Turklāt rīkojumā Nr.13 darba devēja 
atsaukusies uz 2009.gada 29.marta rīkojumu Nr.11, kas savukārt pamatots ar 
2009.gada 28.februāra rīkojumu Nr.10, taču pēdējais ir atcelts ar atbildētājas 
2009.gada 13.marta pavēli Nr.14.

T.K. ieskatā, 2009.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.13 SIA “Nikrina” ir izdevusi 
viņas darbnespējas laikā, pārkāpjot Darba likuma 109.panta trešās daļas 
noteikumus, kas darba devējai aizliedz uzteikt darba līgumu darbinieka 
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pārejošas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai 
neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ. Turklāt ar 2009.gada 29.marta 
rīkojumu Nr.11 viņa nav iepazīstināta.

Pamatojoties uz Darba likuma 16.panta piekto daļu, 30., 31., 59., 
75.pantu, 93.panta otro daļu, 109.panta trešo daļu, 103.panta pirmās daļas 
2.punktu, 124.panta pirmo un otro daļu, 126.panta pirmo daļu, 125., 128. un 
131.pantu, prasītāja lūgusi atzīt darba devēja uzteikumu par spēkā neesošu, 
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar tiesas spriedumu un piedzīt no atbildētāja 
vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku no 2009.gada 30.maija 
līdz tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai Ls 763,47 apmērā.

Ar Daugavpils tiesas 2009.gada 26.novembra spriedumu T.K. prasība 
noraidīta.

Izskatījusi lietu sakarā ar T.K. apelācijas sūdzību, Latgales apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģija ar 2010.gada 8.aprīļa spriedumu T.K. prasību 
apmierinājusi.

Tiesa atzinusi SIA “Nikrina” uzteikumu T.K. par spēkā neesošu un 
izbeigusi darba tiesiskās attiecības starp SIA “Nikrina” un T.K. ar tiesas 
spriedumu 2010.gada 8.aprīlī; piedzinusi no SIA “Nikrina” T.K. labā atlīdzību 
par darba piespiedu kavējuma laiku no 2009.gada 30.maija līdz 2009.gada 
17.novembrim Ls 1007,55, ieturot likumos paredzētos nodokļus; piedzinusi 
no SIA “Nikrina” valsts labā valsts nodevu Ls 150,19 un ar lietas izskatīšanu 
saistītos izdevumus Ls 8,59.

Spriedums pamatots ar šādiem argumentiem.
Darba devēja ar 2009.gada 29.marta rīkojumu Nr.11 uzteikusi T.K. darba 

līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu, bet 
prasītāja apstrīdējusi uzteikuma pamatojumu, uzskatīdama, ka pārkāpta 
darba līguma uzteikšanas kārtība un norādījusi, ka darba devēja rakstisko 
uzteikumu saņēmusi tikai 2009.gada 4.jūnijā.

No lietas materiāliem redzams, ka darba devēja ir norādījusi tikai 
uzteikuma tiesisko pamatu, taču rīkojumā nav minējusi faktiskos apstākļus, 
kas ir darba līguma uzteikuma pamatā un kuri norādītu uz T.K. izdarītajiem 
pārkāpumiem.

Atbildētāja 2009.gada 29.marta rīkojumu Nr.11 pamatojusi ar atsauci 
uz 2009.gada 28.februāra rīkojumu Nr.10, bet šajā dokumentā darba 
devēja norādījusi T.K. pārkāpumus – nepamatotu brīvdienas pārcelšanu 
no 2009.gada 10.februāra uz 11.februāri, turpmākus darba sākuma 
kavējumus un 2009.gada 1.janvāra inventarizācijas akta neparakstīšanu. 
Par izdarītajiem pārkāpumiem darba devējs nolēmis atlaist prasītāju no 
darba 2009.gada 13.martā atbilstoši Darba likuma 101.panta pirmās daļas 
1.punktam.
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Tādējādi SIA “Nikrina” paskaidrojumos norādītie apstākļi, ar kuriem 
pamatots prasītājas darba līguma uzteikums, pilnīgi atšķiras no 2009.gada 
28.februāra rīkojumā Nr.10 izklāstītajiem apstākļiem, ar kuriem pamatots 
2009.gada 29.marta uzteikums. Tiesa secinājusi, ka T.K. ar 2009.gada 
28.februāra rīkojumu Nr.10 rakstveidā nav iepazīstināta, jo tajā laikā viņai 
bijusi pārejoša darbnespēja. Turklāt Latgales reģionālā valsts darba inspekcija 
ir konstatējusi, ka šo darba līguma uzteikumu SIA “Nikrina” vadība atcēlusi 
ar 2009.gada 13.marta pavēli Nr.14.

Darba devējas SIA “Nikrina” uzteikums T.K. ir atzīstams par tiesiski 
nepamatotu un spēkā neesošu, jo uzteikuma pamatā esošo apstākļu atšķirīgais 
izsklāsts, ko satur 2009.gada 28.februāra rīkojums Nr.10 un tiesai iesniegtie 
atbildētāja paskaidrojumi, izskaidrojams ar faktu, ka uz tikšanos ar prasītāju 
2009.gada 29.martā darba devējas pārstāvis ieradies ar jau iepriekš sagatavotu 
uzteikuma tekstu, tāpēc 2009.gada 29.marta rīkojumā Nr.11 nevarēja norādīt 
vēlāk radušos uzteikuma iemeslu – prasītājas darba kavējumu 2009.gada 
28.martā.

Lietā iesniegtie izraksti no ambulatorās pacienta medicīniskās kartes 
apstiprina T.K. saslimšanas faktu 2009.gada 28.martā, bet darba devēja 
to nav izvērtējusi kopsakarā ar apstākļiem, ka prasītājas darbnespēja 
iestājusies 2009.gada 16.janvārī darba vietā pārdzīvotā uzbrukuma rezultātā 
un turpinājusies vēl arī pēc 28.marta līdz pat 2009.gada 29.maijam. Šādā 
situācijā prasītājas pārkāpumu nevar uzskatīt par būtisku un samērīgu 
ar darba devēja uzteikumu, jo īpaši ņemot vērā, ka 2009.gada 29.marta 
uzteikumā nav norādes uz T.K. darba kavējumu 28.martā, savukārt par 2009.
gada 28.februāra rīkojumā Nr.10 uzskaitītajiem pārkāpumiem darba devēja 
no T.K. paskaidrojumu nav pieprasījusi.

Prasītājai 2009.gada 28.martā nebija iespējas iekļūt veikalā “Tabakas 
paradīze” Kandavas ielā 4, Daugavpilī, kas saskaņā ar darba līgumu ir viņas 
darba vieta, jo veikala atslēgas kopš 2009.gada februāra atradās pie darba 
devējas, bet no liecinieces A.A. liecībām izriet, ka pēc 2009.gada 25.februāra 
veikals tika slēgts un sākās mantu un preču izvešana.

Lietā ir pierādīts prasītājas apgalvojums, ka darba devējas uzteikumu viņa 
saņēmusi 2009.gada 4.jūnijā, līdz ar to T.K. ir ievērojusi prasības celšanas 
termiņu, jo 2009.gada 4.jūlijs bija sestdiena, tādēļ par termiņa pēdējo dienu 
atzīstama nākamā darba diena – 6.jūlijs, kad prasības pieteikums nodots 
sakaru iestādē.

Iepriekš izklāstīto apstākļu dēļ uzteikums atzīstams par tiesiski 
nepamatotu un darba devēja nav ievērojusi arī noteikto darba līguma 
uzteikšanas kārtību, tādējādi prasītāja atjaunojama iepriekšējā darbā. 
Ievērojot T.K. lūgumu, pušu darba tiesiskās attiecības izbeidzamas ar 
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tiesas spriedumu 2010.gada 8.aprīlī. Atbilstoši Darba likuma 126.panta 
pirmajai daļai un T.K. prasījuma apmēram no SIA “Nikrina” prasītājas 
labā piedzenama atlīdzība par darba piespiedu kavējuma laiku no 2009.
gada 30.maija līdz 2009.gada 17.novembrim, kas saskaņā ar lietā iesniegto 
aprēķinu ir Ls 1007,55 un atbilst Darba likuma 61.panta noteikumiem par 
minimālo darba algu.

Kasācijas sūdzību par spriedumu iesniegusi SIA “Nikrina”, lūdzot to 
atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā tālāk minēto 
apsvērumu dēļ.

Tiesa nav pareizi piemērojusi Darba likuma 124.pantu, jo pārkāpusi 
kompetences robežas, atzīstot, ka prasītājas pārkāpumu nevar uzskatīt par 
būtisku un samērīgu ar darba devēja uzteikumu.

Par pamatu darba devēja uzteikuma atzīšanai par spēkā neesošu saskaņā 
ar Darba likuma 124.panta pirmo daļu var būt uzteikuma tiesiskā pamatojuma 
trūkums vai noteiktā darba līguma uzteikšanas kārtības pārkāpums. Tiesas 
kompetencē neietilpst darbinieka pārkāpuma samērīguma novērtējums, kas 
ir tikai darba devēja tiesību izmantošanas jautājums. Tādējādi tiesa pieļāvusi 
Civilprocesa likuma 192.panta noteikumus.

Tiesa nav piemērojusi Ministru kabineta noteikumus Nr.152 
“Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”, bet gan no civillietas materiāliem 
secinājusi par prasītājas darbnespēju 2009.gada 28.martā.

Spriedumā nav atsauces ne uz vienu civillietas materiālos esošu 
pierādījumu, konstatējot, ka prasītājai nebija iespēja iekļūt veikalā “Tabakas 
paradīze” 2009.gada 28.martā, tādējādi pārkāpusi Civilprocesa likuma 
97.panta trešo daļu.

Tiesa nav pareizi iztulkojusi Darba likuma 122.pantu, konstatējot, 
ka prasība tiesā iesniegta, ievērojot prasības iesniegšanas viena mēneša 
termiņu.

Prasītāja 2009.gada 29.martā ir iepazīstināta ar uzteikuma saturu, viņa 
atteikusies to pieņemt, tādējādi uzskatāms, ka uzteikums ir saņemts tajā pašā 
dienā. Uzteikuma vēlākai izsūtīšanai pa pastu nav nekādas tiesiskas nozīmes. 
Līdz ar to prasības celšanas termiņš skaitāms no 2009.gada 29.maija.

Paskaidrojumus sakarā ar kasācijas sūdzību iesnieguši T.K. pārstāvji, 
norādot, ka apelācijas instances tiesa novērtējusi visus lietas apstākļus un 
pierādījumus, nepārkāpdama procesuālo tiesību normas, pareizi piemērojusi 
materiālo tiesību normas un nav pārkāpusi kompetences robežas.

Kasācijas instances tiesas sēdē atbildētājas pārstāvis nebija ieradies. 
Ņemot vērā, ka atbildētājai par tiesas sēdi pienācīgi paziņots, Senāts atzina 
par iespējamu izskatīt lietu atbildētājas pārstāvja prombūtnē, kā to paredz 
Civilprocesa likuma 468.pants.
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Prasītājas pārstāve, sniedzot paskaidrojumus, kasācijas sūdzību 
neatzina.

Motīvu daļa
Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to pārsūdzējusi, 

un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, kā to nosaka 
Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka apelācijas 
instances tiesas spriedums atstājams negrozīts.

Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka atbildētāja ar 2009.gada 
29.marta rīkojumu Nr.11 uzteikusi prasītājai darba līgumu, pamatojoties 
uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu. Minētā tiesību norma 
nosaka, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, 
vienīgi pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, 
viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga 
rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, ja darbinieks bez attaisnojoša 
iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību.

Darba likuma 102.pantā noteikts, ka, uzteicot darba līgumu, 
darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par tiem 
apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā. Tas nozīmē, ka nav 
pietiekami uzteikumā norādīt tikai uzteikuma tiesisko pamatu, kas 
minēts kādā no 101.panta pirmās daļas punktiem, bet ir jānorāda arī uz 
konkrētiem faktiskiem apstākļiem, kas turklāt atbilst un veido uzteikuma 
tiesisko pamatu. Tajā pašā laikā likums nenosaka, cik detalizētam jābūt šo 
apstākļu izklāstam.

Konkrētajā gadījumā tiesa konstatējusi, ka uzteikumā nav norādes par 
apstākļiem, kas ir uzteikuma pamatā, bet ir atsauce uz 2009.gada 28.februāra 
rīkojumu Nr.10. Arī šajā rīkojumā bija ietverts darba līguma uzteikums.

Uzteikuma pamatā esošie apstākļi var nebūt tieši norādīti darba devēja 
uzteikumā, bet ietverti citā dokumentā, piemēram, dienesta izmeklēšanas 
atzinumā, ja uz to ir atsauce uzteikumā vai arī tiesa konstatē, ka darbinieks ir 
ar to rakstveidā iepazīstināts (sk. Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojumu 
“Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba līguma 
izbeigšanos vai grozīšanu”. 2004, 9.lpp.).

Apelācijas instances tiesa, izvērtējot pierādījumus lietā, konstatējusi, ka, 
pirmkārt, prasītāja ar 2009.gada 28.februāra rīkojumu Nr.10 rakstveidā nav 
tikusi iepazīstināta, jo viņai tajā laikā bijusi pārejoša darbnespēja, otrkārt, 
iepriekšējo uzteikumu atbildētāja ar 2009.gada 13.marta pavēli atcēla, treškārt, 
atbildētāja par 2009.gada 29.marta uzteikuma faktiskajiem apstākļiem lietas 
izskatīšanas gaitā ir sniegusi pilnīgi pretējus paskaidrojumus.

Pamatojoties uz šiem secinājumiem, tiesa atzinusi, ka apstrīdētais 
uzteikums ir tiesiski nepamatots un spēkā neesošs, kas atbilst lietā 
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konstatētajiem apstākļiem. Minētais atbilstoši Darba likuma 124.panta 
pirmajai daļai ir pamats uzteikuma atzīšanai par spēkā neesošu.

Tā kā apelācijas instances tiesa atzinusi, ka uzteikums nav tiesiski 
pamatots, kas ir pamats tā atzīšanai par spēkā neesošu, tad nav nozīmes 
kasācijas sūdzības argumentiem par darbnespējas lapas noformēšanu un 
prasītājas iespējām iekļūt savā darba vietā 2009.gada 28.martā. Turklāt 
tiesas secinājumi par minētajiem jautājumiem ir balstīti uz pierādījumu 
rūpīgu izvērtēšanu, bet atbilstoši Civilprocesa likuma 450.panta trešajai daļai 
pierādījumu jauna vērtēšana un lietas apstākļu noskaidrošana nav Senāta 
kompetence.

Kasācijas sūdzībā norādīts, ka tiesas kompetencē neietilpst darbinieka 
izdarītā pārkāpuma būtiskuma un samērīguma vērtējums, kas ir tikai darba 
devēja tiesību izmantošanas jautājums. Senāts atzīst, ka šāds arguments nav 
pamatots.

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktā norādīts: “(..) būtiski 
pārkāpis darba līgumu (..)”. Jēdziens “būtiski” ir ģenerālklauzula, kuras 
aizpildīšana ar saturu ir atstāta tiesību piemērotāju ziņā. No minētā secināms, 
ka vispirms, protams, darba devējam ir izvērtējams, vai pārkāpums ir būtisks, 
taču, skatot strīdu tiesā, neapšaubāmi tiesas pienākums ir pārbaudīt, vai 
darba devējs pareizi šo jēdzienu piemērojis konstatētajiem apstākļiem.

Pārkāpuma būtiskuma izvērtēšana savukārt ir saistīta ar Darba likuma 
101.panta otrajā daļā noteikto, ka, lemjot par iespējamo darba līguma 
uzteikumu, darba devējam ir pienākums izvērtēt izdarītā pārkāpuma 
smagumu, apstākļus, kādos tas izdarīts (..). Faktiski šī tiesību norma nosaka 
darba devējam pienākumu izvērtēt pārkāpuma samērīgumu ar konkrētajām 
sekām – darba līguma uzteikumu. Taču, tāpat kā attiecībā uz pārkāpuma 
būtiskumu, strīda gadījumā tiesai ir jāpārbauda, vai ir ievērots samērīgums, 
jo tiesa strīdu izskata pēc būtības, ko Senāts jau ir norādījis lietās SKC-
588/2010, SKC-1286/2010.

Kasācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka prasītāja ar uzteikuma saturu 
ir iepazīstināta 2009.gada 29.martā un viņa atteikusies to pieņemt, līdz ar to 
uzskatāms, ka uzteikums ir saņemts tajā pašā dienā un tādējādi prasītāja ir 
nokavējusi prasības celšanas termiņu.

Senāts atzīst, ka arī šis kasācijas sūdzības arguments konkrētajā gadījumā 
nedod pamatu sprieduma atcelšanai.

Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka 2009.gada 29.martā prasītāja ir 
iepazīstināta ar uzteikumu, bet viņa atteikusies to parakstīt. Tajā pašā laikā 
tiesa arī konstatējusi, ka uzteikums bijis vienā eksemplārā un prasītājai tas nav 
ticis izsniegts. Senāta ieskatā, par darba līguma uzteikuma dienu atzīstama 
diena, kad darbinieks ir šo uzteikumu saņēmis. Jāņem vērā, ka Darba likuma 
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102.panta prasība par uzteikuma rakstveida formu nozīmē to, ka otrai pusei 
ir tiesības saņemt rakstiski izteikto uzteikumu, lai ar to iepazītos mierīgos 
apstākļos un apsvērtu, vai to apstrīdēt.

Nav strīda par to, ka atbildētāja uzteikumu prasītājai pa pastu nosūtīja 
tikai maija beigās un prasītāja to saņēma 4.jūnijā, līdz ar to tiesa pareizi 
atzina, ka prasītāja nav nokavējusi prasības celšanas termiņu. Atbildētājai 
bija iespējams uzteikumu nosūtīt tajā pašā dienā, tas ir, 29.martā, nevis gaidīt 
līdz maija beigām.

Pastāvot šādiem apstākļiem, apelācijas instances tiesas spriedums 
atstājams negrozīts, bet kasācijas sūdzība noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 8.aprīļa 

spriedumu atstāt negrozītu, bet SIA “Nikrina” kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Pašvaldības izpilddirekcija kā darba devējs  
Darba likuma izpratnē; tiesas kompetence,  
izvērtējot jautājumus par pašvaldības iestāžu  
funkciju organizēšanu; par funkciju nodošanu  
citam subjektam, ja tiek likvidēta pārvaldes iestāde

1. Pašvaldības izpilddirekcija kvalificējama kā darba devēja Darba likuma 
4.panta izpratnē un ir tiesīga lemt par personāla atlaišanu sakarā ar 
izpilddirekcijas likvidāciju. Pašvaldības izpilddirekcijai kā darba devējai 
piemīt tiesībspēja un rīcībspēja un uz to attiecināmi Darba likumā un citos 
normatīvajos aktos ietvertie darba devēja pienākumi (Darba likuma 4.pants).
2. Tiesas kompetencē neietilpst lietderības apsvērumu pārbaude par to, kādā 
veidā organizējama pašvaldības funkciju izpilde, jo iestāžu institucionālā 
uzbūve un tās maiņa ir pašvaldībai ar likumu noteiktā kompetence, kas vērsta 
uz tai doto uzdevumu efektīvu izpildi. Pašvaldība tiesīga brīvi izvēlēties, kuru 
no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā noteiktajām metodēm izmantot, 
pārkārtojot struktūru, tāpēc tiesas kompetencē nav vērtēt jautājumus par 
nepieciešamību likvidēt vai nelikvidēt kādu iestādi, bet gan izvērtēt vienīgi 
procesuālās kārtības ievērošanu (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pants).

Rīgā 2011.gada 19.janvārī  Lieta Nr.SKC-473/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts paplašinātā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   Z.Gencs,
senatore referente     I.Garda,
senators      V.Jonikāns,
senators      A.Laviņš,
senatore      S.Lodziņa,
senators      N.Salenieks,
senators      K.Torgāns,
piedaloties Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas un Rīgas domes 

pilnvarotajai pārstāvei A.S., prasītājam M.Č.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar Rīgas Pārdaugavas 

izpilddirekcijas kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 2010.gada 1.jūlija spriedumu, kurai pievienojusies Rīgas dome, M.Č. 
prasībā pret Rīgas pilsētas pašvaldību un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju 
par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā 
un atlīdzības piedziņu par darba piespiedu kavējumu.
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Aprakstošā daļa
[1] Starp Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekciju kā darba devēju un 

M.Č. kā darbinieku 2007.gada 15.oktobrī noslēgts darba līgums, ar kuru 
darba devēja pieņēmusi darbinieku darbā par Juridiskās nodaļas juristu uz 
nenoteiktu laiku ar darba algu Ls 592 mēnesī.

Puses 2009.gada 14.aprīlī noslēgušas vienošanos Nr.97/2009 pie 2007.
gada 15.oktobra darba līguma, ar kuru no 2009.gada 14.aprīļa darbinieks tika 
nozīmēts Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka amatā uz M.B. prombūtnes 
laiku ar darba algu Ls 902 mēnesī.

[2] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās 
daļas 5.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 
lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, Rīgas dome 2009.gada 
26.augustā pieņēma lēmumu Nr.200 “Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un 
rajonu izpilddirekciju likvidāciju”, ar kuru nolēma:

1) līdz 2009.gada 30.oktobrim likvidēt Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekciju, nododot tās funkcijas un uzdevumus Rīgas Zemgales 
priekšpilsētas izpilddirekcijai (1.2., 2.punkts);

2) ar 2009.gada 1.novembri pārdēvēt Rīgas Zemgales priekšpilsētas 
izpilddirekciju par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju (3.2.punkts);

3) noteikt, ka no 2009.gada 1.novembra Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija 
realizē tai nodotās pārvaldes funkcijas Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas 
Zemgales priekšpilsētas administratīvajās teritorijās;

4) uzdot Rīgas Kurzemes rajona izpilddirektoram rakstveidā paziņot 
Nodarbinātības valsts aģentūrai par iestādes likvidāciju 60 dienas pirms 
iestādes likvidācijas pabeigšanas un brīdināt darbiniekus par darba līguma 
uzteikumu atbilstoši Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punktam 
sakarā ar iestādes likvidēšanu (6.1., 6.2.punkts).

[2.1] Rīgas dome 2009.gada 29.septembrī pieņēma lēmumu Nr.296 
(prot. Nr.11, 2.§) par iepriekš minētā lēmuma papildināšanu ar 1.1 punktu 
šādā redakcijā: “noteikt, ka 1.punktā minēto likvidējamo izpilddirekciju 
saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņu ieguldījumu, kā arī 
materiālo un nemateriālo vērtību pārņēmējas ir attiecīgās izpilddirekcijas, 
kurām tiek nodotas funkcijas un uzdevumi.”

[2.2] Rīgas Kurzemes rajona izpilddirektors 2009.gada 1.oktobrī 
parakstījis uzteikumu Nr.IKR-09-89-ad, ar kuru uzteicis M.Č. darba 
līgumu pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkta sakarā ar 
darba devējas likvidāciju un noteicis darba tiesisko attiecību izbeigšanas 
termiņu pēc viena mēneša, skaitot no uzteikuma izsniegšanas dienas 
darbiniekam.
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Uzteikums pamatots ar Rīgas domes 2009.gada 26.augusta lēmuma 
Nr.200 “Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” 
1.2.punktu.

Šo uzteikumu M.Č. saņēma 2009.gada 1.oktobrī.
[3] M.Č. 2009.gada 30.oktobrī cēlis tiesā prasību pret Rīgas Kurzemes 

rajona izpilddirekciju par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, 
atjaunošanu darbā un atlīdzības piedziņu par darba piespiedu kavējumu, ko 
vēlāk papildinājis, pieaicinot lietā kā atbildētāju Rīgas pilsētas pašvaldību.

Prasībā un tās papildinājumos norādīti šādi apstākļi.
[3.1] Darba līguma uzteikums, kas pamatots uz Darba likuma 101.

panta pirmās daļas 10.punktu, uzskatāms par prettiesisku. Rīgas dome 
2009.gada 26.augusta lēmuma Nr.200 “Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un 
rajonu izpilddirekciju likvidāciju” 1.2.punktā noteikusi, ka Rīgas Kurzemes 
rajona izpilddirekcija tiek likvidēta, nododot funkcijas un uzdevumus Rīgas 
Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai. Savukārt atbilstoši Rīgas domes 
2009.gada 29.septembra lēmumam Nr.296, ar kuru iepriekš minētais lēmums 
papildināts ar 1.1 punktu, likvidējamo izpilddirekciju saistības un mantu 
pārņēma izpilddirekcijas, kurām tika nodotas to funkcijas un uzdevumi. 
Konkrētajā gadījumā Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas saistības un 
manta tika nodota Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai. Ņemot 
vērā šo faktu, faktiski tika īstenota nevis likvidācija, bet gan Rīgas Kurzemes 
rajona izpilddirekcijas un Rīgas Zemgales rajona izpilddirekcijas apvienošana 
(reorganizācija) un darbinieku skaita samazināšana. Līdz ar to ir pārkāpta 
darba līguma uzteikšanas kārtība.

[3.2] Abām minētajām izpilddirekcijām ir vienāds statuss, un saskaņā 
ar to nolikumiem tās attiecīgās administratīvajās teritorijās veic vienādas 
funkcijas, kas liecina par abu iestāžu un to darbinieku atrašanos pilnīgi 
vienlīdzīgā situācijā. Tomēr Rīgas domes lēmumā nav norādīts objektīvs 
pamatojums, kādēļ tiek likvidēta tieši Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija 
un tās darbiniekiem uzteikti darba līgumi. Tādējādi ir pārkāpts Darba likuma 
7.pantā noteiktais vienlīdzīgu tiesību princips, jo likvidējamās izpilddirekcijas 
darbinieki nostādīti nevienlīdzīgā situācijā ar Rīgas Zemgales priekšpilsētas 
izpilddirekcijas darbiniekiem.

[3.3] Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija ir pastarpinātās pārvaldes 
iestāde, kura darbojas Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā, tāpēc tā nav atsevišķa 
juridiska persona un atbilstoši Darba likuma 4.pantam nav kvalificējama 
par darba devēju. Līdz ar to vienīgā juridiskā persona, kas ir atbildīga par 
Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas noslēgto darba līgumu izpildi ir 
Rīgas pilsētas pašvaldība, kas tai piešķīrusi pilnvaras šādus līgumus slēgt. 
Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldība netiek likvidēta, tāpēc arī darba tiesisko 
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attiecību izbeigšana pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkta ir 
nepamatota, un atbilstoši Darba likuma 126.pantam prasītājs atjaunojams 
darbā.

[3.4] Prasītāja vidējā izpeļņa par laiku no 2009.gada maija līdz 2009.gada 
oktobrim bija Ls 49,11 dienā, tāpēc viņam par darba piespiedu kavējuma 
laiku no 2009.gada 2.novembra līdz 2010.gada 8.martam pienākas atlīdzība 
Ls 4 223,46 pirms nodokļu nomaksas.

[3.5] Prasība pamatota ar Darba likuma 7., 122.pantu, 124.panta pirmo 
daļu, 126.panta pirmo daļu.

[4] Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2010.gada 22.marta 
spriedumu prasība apmierināta.

[5] Izskatījusi lietu sakarā ar atbildētājas Rīgas domes apelācijas sūdzību, 
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2010.gada 1.jūlija spriedumu 
prasību apmierinājusi un atzinusi par spēkā neesošu Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcijas 2009.gada 1.oktobra darba līguma uzteikumu, atjaunojusi 
prasītāju darbā Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Juridiskās nodaļas vadītāja 
vietnieka amatā un piedzinusi no Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas par 
labu prasītājam atlīdzību Ls 5 888,76 par darba piespiedu kavējumu laikā no 
2009.gada 2.novembra līdz 2010.gada 17.jūnijam, kā arī par labu valstij tiesas 
izdevumus Ls 267,40.

[5.1] Atsaucoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.pantu, likuma 
“Par pašvaldībām” 4.pantu, kā arī Rīgas domes 2005.gada 27.septembra 
saistošo noteikumu Nr.17 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 20., 
34.punktu un Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas nolikuma 1.3., 1.4. un 
1.5.punktu, apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka Rīgas priekšpilsētu 
un rajonu izpilddirekcijas ir Rīgas pilsētas pašvaldības izveidotas 
iestādes, kas atrodas Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā un darbojas 
saskaņā ar domes apstiprināto nolikumu. Atbilstoši Rīgas Kurzemes 
rajona izpilddirekcijas nolikuma 7.2.5.punktam Rīgas dome ir noteikusi 
izpilddirekcijai tiesības pieņemt darbā un atlaist no darba izpilddirekcijas 
darbiniekus. Ievērojot minēto un ņemot vērā, ka darba līgumu ar prasītāju 
noslēgusi Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija, Civillietu tiesas kolēģija 
secinājusi, ka izpilddirekcija ir uzskatāma par prasītāja darba devēju Darba 
likuma 4.panta izpratnē.

[5.2] Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka darba tiesiskās attiecības 
ar prasītāju izbeigtas, pamatojoties uz Rīgas domes 2009.gada 26.augusta 
lēmumu Nr.200 “Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju 
likvidāciju” un Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punktu, jo tika 
likvidēta Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija, kas ir prasītāja darba devēja. 
Rīgas domes lēmuma 1.2., 1.1, 3.2., 4.2.punktā noteikts, ka Rīgas Kurzemes 
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rajona izpilddirekcija tiek likvidēta, nododot tās funkcijas, uzdevumus, 
saistības un mantu Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijai, to 
pārdēvējot par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju, kura realizēs tai nodotās 
pārvaldes funkcijas Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Zemgales priekšpilsētas 
administratīvajās teritorijās. No minēto punktu satura izriet, ka Rīgas 
Pārdaugavas izpilddirekcija veic tās pašas funkcijas un uzdevumus, ko 
veica Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija Rīgas Kurzemes rajonā un 
Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija Rīgas Zemgales priekšpilsētā. 
Atsaucoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 
2.punktu, Civillietu tiesas kolēģija atzinusi, ka konkrētajā gadījumā faktiski ir 
notikusi Rīgas pašvaldības iestāžu Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Zemgales 
priekšpilsētas izpilddirekciju reorganizācija, tās apvienojot un izveidojot uz 
to bāzes jaunu vienotu iestādi – Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju. Līdz ar 
to Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ir Kurzemes rajona izpilddirekcijas 
saistību pārņēmēja.

Notiekot Kurzemes rajona izpilddirekcijas reorganizācijai, saskaņā 
ar Darba likuma 117.panta otro daļu darba devējai nebija tiesiska pamata 
uzteikt prasītājam darba līgumu, pamatojot to ar Darba likuma 101.panta 
pirmās daļas 10.punktu. Konkrētajā gadījumā izpilddirekcijas reorganizācija 
bija saistīta ar darbinieku skaita samazināšanu, un tādēļ ar prasītāju noslēgto 
darba līgumu varēja uzteikt pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 
9.punkta, pirms tam atbilstoši Darba likuma 108.pantam veicot darbinieku 
kvalifikācijas un darba rezultātu novērtējumu.

Pastāvot šādiem apstākļiem, atsaucoties uz Darba likuma 124.panta pirmo 
un otro daļu, apelācijas instances tiesa secinājusi, ka uzteikums nav tiesiski 
pamatots, tādēļ tas atzīstams par spēkā neesošu un prasītājs atjaunojams 
darbā jaunizveidotās Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Juridiskās nodaļas 
vadītāja vietnieka amatā.

[5.3] Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka atbildētāja nav 
apstrīdējusi prasītāja iesniegto piedzenamās atlīdzības aprēķinu Ls 4 223,46 
apmērā par darba piespiedu kavējumu laikā no 2009.gada 2.novembra līdz 
2010.gada 8.martam. No 2010.gada 9.marta prasītājs strādā valsts aģentūrā 
“Maksātnespējas administrācija” ar algu Ls 490 mēnesī. Tā kā jaunais darbs 
ir mazāk atalgots, prasītājam pienākas starpība starp jauno un iepriekšējo 
atalgojumu par laiku no 2010.gada 9.marta līdz 2010.gada 17.jūnijam, par 
ko viņš iesniedzis attiecīgu aprēķinu, kuru atbildētāja nav apstrīdējusi. 
Atsaucoties uz Darba likuma 75.panta pirmo daļu, 126.panta pirmo daļu, 
Civillietu tiesas kolēģija atzinusi, ka no Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas 
par labu prasītājam piedzenama atlīdzība Ls 5 888,76 par darba piespiedu 
kavējumu laikā no 2009.gada 2.novembra līdz 2010.gada 17.jūnijam.
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[6] Par minēto spriedumu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija iesniegusi 
kasācijas sūdzību, kurai pievienojusies Rīgas dome, kurā lūgusi spriedumu 
atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Kasācijas sūdzībā norādīti šādi argumenti.
[6.1] Apelācijas instances tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 9., 192.

pantu, jo spriedums lietā taisīts pret Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju, kas 
nav pieaicināta lietā kā puse. Tiesa nav ņēmusi vērā, ka prasītājs 2009.gada 
30.oktobrī cēlis tiesā prasību pret Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekciju, bet 
vēlāk to grozījis, sākotnējo atbildētāju lietā sakarā ar tās likvidēšanu aizstājot 
ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Pirmās instances tiesa taisījusi spriedumu M.Č. 
prasībā pret Rīgas domi, kas pēc tam spriedumu pārsūdzējusi apelācijas 
kārtībā. Līdz ar to apelācijas instances tiesa ir pārkāpusi prasījuma robežas, 
jo patvaļīgi grozījusi prasības pamatu. Turklāt apelācijas instances tiesas 
spriedums ir pretrunā ar Civilprocesa likuma 71.–73.pantu, jo pretēji 
sprieduma motīvu daļā secinātajam, ka izpilddirekcija nav juridiska persona, 
tiesa uzlikusi izpilddirekcijai par pienākumu atjaunot prasītāju darbā, kā 
arī piedzinusi no izpilddirekcijas par labu prasītājam atlīdzību par darba 
piespiedu kavējumu.

[6.2] Apelācijas instances tiesa pārkāpusi savas kompetences robežas, 
jo ir vērtējusi Rīgas domes 2009.gada 26.augusta lēmuma Nr.200 “Par 
atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” un 
2009.gada 29.septembra lēmuma Nr.296 tiesiskumu. Minētie lēmumi 
ir izdoti publisko tiesību jomā un tādēļ tā tiesiskuma kontroli var veikt 
tikai administratīvajā kārtībā. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 8.punktam tiesības lemt par iestāžu izveidošanu, 
reorganizāciju vai likvidāciju ietilpst Rīgas domes ekskluzīvā kompetencē. 
Tiesas kompetencē neietilpst izvērtēt organizatorisku un saimnieciska 
rakstura pasākumu nepieciešamību un lietderību. Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcija ir pildījusi spēkā esošus Rīgas domes lēmumus, tāpēc tās 
rīcību nevar atzīt par prettiesisku.

[6.3] Apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu par iestādes reorganizāciju. 
Tikai Rīgas dome ir tiesīga izvēlēties, vai veikt savu iestāžu reorganizāciju 
vai likvidāciju. Konkrētajā gadījumā Rīgas dome nolēmusi likvidēt 
trīs izpilddirekcijas, nodot to funkcijas citai konkrētai izpilddirekcijai. 
Likvidējamās iestādes funkciju nodošana citai iestādei nozīmē funkciju 
apvienošanu, un to paredz iestādes likvidācijas regulējums, tāpēc to nevar 
atzīt par iestāžu apvienošanu, kā rezultātā izveido jaunu iestādi.

[7] Paskaidrojumos par kasācijas sūdzību prasītājs M.Č. norādījis, ka tā 
nav pamatota un ir noraidāma.
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Paskaidrojumos norādīti šādi argumenti.
[7.1] Apelācijas instances tiesa nav pārkāpusi prasījuma robežas un 

grozījusi prasījuma pamatu. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ir publisko 
tiesību juridiskās personas Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kurai 
nepiemīt atsevišķa juridiska personība, tāpēc tā ir Rīgas pilsētas pašvaldības 
sastāvdaļa.

Līdz ar to spriedums taisīts pret atbildētāju – publisko tiesību juridisko 
personu Rīgas pilsētas pašvaldību, norādot tās iestādi, kurā prasītājs 
atjaunojams darbā. Attiecīgi atlīdzība par darba piespiedu kavējumu, kā arī 
tiesas izdevumi faktiski piedzīti no Rīgas pilsētas pašvaldības. Tādējādi nav 
pamata uzskatīt, ka spriedums taisīts pret personu, kas lietā nav piedalījusies 
kā puse.

[7.2] Nav pamatots kasācijas sūdzības arguments, ka apelācijas instances 
tiesa nepareizi piemērojusi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 
trešās daļas 2.punktu. Tā kā Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija (Rīgas 
Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija) pārņēmusi ne vien Rīgas Kurzemes 
rajona izpilddirekcijas saistības, prasības, finanšu līdzekļus, krājumus un 
ilgtermiņa ieguldījumus, kā arī materiālās un nemateriālās vērtības saskaņā 
ar Rīgas domes 2009.gada 26.augusta lēmuma Nr.200 “Par atsevišķu Rīgas 
priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” 1.1 punktu, bet arī 
darbiniekus, nav pamatots kasācijas sūdzībā norādītais arguments, ka Rīgas 
dome veikusi vienīgi izpilddirekciju funkciju apvienošanu. Līdz ar to nav 
nozīmes apstāklim, ka ar lēmumu noteikts likvidēt Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekciju. Konkrētā gadījumā darba līgumu prasītājam varēja uzteikt 
vienīgi, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu 
(darbinieku skaita samazināšana).

[8] Senāta sēdē Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas un Rīgas domes 
pārstāve, sniedzot paskaidrojumus, uzturēja kasācijas sūdzību pēc tajā 
norādītajiem argumentiem un lūdza to apmierināt.

Prasītājs M.Č., sniedzot paskaidrojumus, kasācijas sūdzību neatzina un 
lūdza atstāt negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu, piebilstot, ka 
faktiski pilnīgi visi (vairāk kā piecdesmit) darbinieki tika atlaisti pēc Darba 
likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkta, bet pēc tam Rīgas Pārdaugavas 
izpilddirekcijā, nerīkojot konkursu, tika no jauna pieņemti darbā apmēram 
desmit iepriekš atlaistie darbinieki.

Motīvu daļa
[9] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz argumentiem, kas 

minēti kasācijas sūdzībā, kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā 
daļa, Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesas spriedums atceļams un 
lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
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[10] Civillikuma 1407.pants paredz tos subjektus, kuriem privāttiesiskajās 
attiecībās tiek atzīts juridiskas personas statuss, proti, valsts, pašvaldības, 
personu apvienības, iestādes, nodibinājumi un lietu kopības, kurām piešķirta 
juridiska personība.

Atkarībā no tā, vai juridisko personu dibināšana un uzdevumi saistīti 
ar privāto interešu vai valsts varas funkciju īstenošanu, juridiskās personas 
iedala privāto un publisko tiesību juridiskajās personās. 

Pašvaldības ir valsts pārvaldes sastāvdaļa, kas ietilpst izpildvaras atzarā, 
kopējā valsts pārvaldes sistēmā (Satversmes 58.pants). Līdz ar to pašvaldības 
īsteno valsts varas funkcijas, tāpēc tās ir atzīstamas par publisko tiesību 
juridiskajām personām, kas darbojas atbilstoši publisko tiesību principiem 
un var arī piedalīties privāttiesiskajās attiecībās.

Publisko tiesību principi ietverti Satversmes 1.pantā un nostiprināti 
2002.gada 6.jūnija Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas stājās spēkā 2003.
gada 1.janvārī.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcijā Egils Levits norādījis, ka 
pastarpinātā pārvalde ir institūciju kopums, kas juridiski pieder pie dažādām 
publisko tiesību juridiskām personām. Atvasināto publisko tiesību juridiskās 
personas var tām uzticētās pārvaldes funkcijas veikt tieši vai izveidojot 
atsevišķas iestādes, piemēram, pašvaldības kā publisko tiesību juridiskas 
personas parasti izveido atsevišķas iestādes. Iestādes juridisko identitāti 
nosaka tai piešķirtā kompetence un nevis tās statuss kā juridiska persona (sk. 
Levits E. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija. Latvijas Vēstnesis, 2002. 
26.februāris, Nr.95).

[11] Rīgas pilsētas pašvaldības darba organizāciju, tostarp pašvaldības 
pārvaldes struktūru, nosaka tās nolikums. Saskaņā ar Rīgas domes 2005.gada 
27.septembra saistošo noteikumu Nr.17 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 
6.punktu likumā noteiktajos ietvaros un nolikumā paredzētajā kārtībā dome 
izveido tai atbilstīgu pašvaldības administrāciju, nosakot tās organizācijas 
struktūru un kompetenci. Nolikuma 20.punkta trešās daļas c) apakšpunkts 
noteic, ka pašvaldības izpilddirekcijas ir pašvaldības īpaša statusa domes 
izveidotas iestādes, kas ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā.

Līdz ar to Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekcijas ir Rīgas pilsētas 
pašvaldības iestādes, kas to nolikumos noteiktās kompetences ietvaros realizē 
tām noteiktās funkcijas un uzdevumus un tām šim nolūkam ir piešķirti 
finanšu līdzekļi un personāls.

Kā redzams no 2005.gada 20.decembrī pieņemtā Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcijas nolikuma Nr.25, Rīgas dome šā nolikuma 7.2.5.punktā 
noteikusi attiecīgās izpilddirekcijas izpilddirektoram kompetenci pieņemt 
darbā un atlaist no darba izpilddirekcijas darbiniekus, nodrošināt 
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personāla kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu. Tāpat 
saskaņā ar minētā nolikuma 1.2.punktu izpilddirekcijai ir zīmogs ar Rīgas 
mazā ģerboņa attēlu un pilnu izpilddirekcijas nosaukumu, patstāvīga 
bilance, norēķinu konti Rīgas domes Finanšu departamenta norādītajās 
kredītiestādēs, noteikta parauga veidlapa, tā atbilstoši nolikuma 1.3.punktam 
tiek finansēta no Rīgas pilsētas pamatbudžeta un Rīgas pilsētas speciālā 
budžeta līdzekļiem.

Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka 2007.gada 15.oktobra darba 
līgums noslēgts starp M.Č. kā darbinieku un Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekciju. Civillietu tiesas kolēģija spriedumā secinājusi, ka Rīgas 
Kurzemes rajona izpilddirekcija kvalificējama kā darba devēja Darba likuma 
4.panta izpratnē.

Tas nozīmē, ka persona, kas noslēdz darba līgumu, ir tiesīga risināt arī 
līguma izbeigšanas jautājumu. Tomēr konkrētajā gadījumā jāņem vērā, ka 
izpilddirekcija savu kompetenci īsteno, institucionāli būdama pašvaldības 
iestāde. Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas likvidācija un ar to 
saistītā personāla atlaišana no darba nenotika pēc tās pašas iniciatīvas, 
bet pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu. Tā kā Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcija likvidēta, tad prasītājam bija jāizvēlas atbilstīgais tiesību 
subjekts, kas ir no darba tiesiskajām attiecībām izrietošo un ar tām saistīto 
prasījumu pārņēmējs. Prasītājs par tādu izvēlējies Rīgas pilsētas pašvaldību 
Rīgas domes un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas personā. Apelācijas 
instances tiesa atjaunojusi prasītāju darbā Rīgas pilsētas Pārdaugavas 
izpilddirekcijā un piedzinusi no Rīgas pilsētas Pārdaugavas izpilddirekcijas 
par labu prasītājam atlīdzību par darba piespiedu kavējumu.

Senāta ieskatā, apelācijas instances tiesa bez pietiekama pamata atzinusi 
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju par Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas 
tiesību pārņēmēju attiecībā uz saistībām pret darbiniekiem.

[12] Darba līgums prasītājam uzteikts pēc Darba likuma 101.panta 
pirmās daļas 10.punkta, kas noteic, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā 
uzteikt darba līgumu, ja tiek likvidēts darba devējs – juridiska persona vai 
personālsabiedrība.

Tādējādi, Senāta ieskatā, jānoskaidro, vai Darba likuma 101.panta pirmās 
daļas 10.punkta izpratnē pašvaldības iestāde ir atzīstama par darba devēju, 
kuras likvidācijas gadījumā darbiniekam var uzteikt darba līgumu.

Lai iztulkotu minēto tiesību normu, jāņem vērā ne tikai tajā ietverto vārdu 
gramatiskā nozīme, bet arī tās jēga un mērķis, kā arī vēsturiskā attīstība.

Līdz 2003.gada 1.janvārim, kad spēkā stājās Valsts pārvaldes iekārtas 
likums, valsts pārvaldes uzbūvi Latvijas Republikā noteica Ministru kabineta 
iekārtas likums, Ministriju iekārtas likums, likums “Par valsts civildienestu”, 
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kā arī atsevišķu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu nolikumi, kas 
faktiski noteica, ka valsts pārvaldes iestādes ir juridiskas personas.

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkts tā pašreizējā redakcijā 
tika pieņemts 2001.gada 20.jūnijā, tas ir, pirms Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma spēkā stāšanās. Tas nozīmē, ka likumdevējs ar šajā tiesību normā 
ietverto jēdzienu “juridiska persona” ir domājis arī valsts pārvaldes iestādes.

Turklāt arī Latvijas Darba likuma kodeksa, kas bija spēkā līdz Darba 
likuma pieņemšanai, 33.panta 1.punktā bija noteikts, ka darba devējs var 
lauzt darba līgumu, ja uzņēmumu, iestādi vai organizāciju likvidē, tāpēc 
tiesām, piemērojot šo normu, bija jānoskaidro, vai pārtraukta uzņēmuma, 
iestādes vai organizācijas darbība.

Salīdzinot minētās tiesību normas, redzams, ka tās pēc satura ir līdzīgas, 
jo likumdevējs, izstrādājot Darba likuma 101.pantu, pēc būtības saglabājis 
Latvijas Darba kodeksa tiesību normas.

Tādējādi Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkts tulkojams 
plašāk un piemērojams arī iestādes likvidācijas gadījumā. Uz to norāda arī 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pants redakcijā, kas stājās spēkā 2009.gada 
1.jūlijā un reglamentē tiešās pārvaldes iestādes izveidošanas, reorganizācijas 
un likvidācijas kārtību, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punkts, kas 
noteic pašvaldības kompetenci likvidēt tās iestādes.

Pretēja minētās tiesību normas interpretācija neatbilst Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 15.panta, kas ir jaunāks likums, un likuma “Par pašvaldībām” 
mērķim un jēgai, jo to varētu piemērot tikai publisko tiesību juridiskas 
personas – pašvaldības likvidācijas gadījumā, kas praktiski nav iespējams. 
Tādējādi Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija kvalificējama kā darba devēja 
Darba likuma 4.panta izpratnē, kura bija tiesīga lemt par personāla atlaišanu 
sakarā ar izpilddirekcijas likvidāciju.

Pastāvot šādiem apstākļiem, Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijai kā 
darba devējai piemīt tiesībspēja un rīcībspēja un uz to attiecināmi Darba 
likumā un citos normatīvajos aktos ietvertie darba devēja pienākumi. Līdz ar 
to pašvaldības izpilddirekcija ir privāto tiesību (civiltiesību) subjekts, kurai 
civiltiesību izpratnē ir juridiskas personas pazīmes.

[13] Senāts atzīst par pamatotu kasācijas sūdzības argumentu, ka, vērtējot 
Rīgas domes 2009.gada 26.augusta lēmuma Nr.200 “Par atsevišķu Rīgas 
priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” tiesiskumu, apelācijas 
instances tiesa ir pārkāpusi savas kompetences robežas.

[13.1] Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktā noteikta domes 
kompetence izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, 
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, kā arī apstiprināt pašvaldības 
iestāžu nolikumus.
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Minētais atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā reglamentētajai 
tiešās pārvaldes iestāžu izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtībai, 
kas saskaņā ar minētā likuma 30.panta otrās daļas noteikumiem attiecināma 
arī uz pastarpinātās pārvaldes iestādēm.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešo daļu tiešās 
pārvaldes iestādi reorganizē:

1) nododot to atvasinātām publiskām personām – rezultātā iestāde 
turpina pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde;

2) apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām iestādēm, – rezultātā uz 
reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi;

3) nodot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības citai iestādei 
vai vairākām citām iestādēm vai nodot pārvaldes uzdevuma izpildi 
privātpersonai, – rezultātā sadalāmā iestāde turpina pastāvēt;

4) nododot atsevišķus pārvaldes uzdevumus citai iestādei, – rezultātā 
iestāde turpina pastāvēt.

Savukārt panta ceturtajā daļā noteikti gadījumi, kādos iestādi likvidē:
1) pievienojot citai iestādei, – rezultātā pievienojamā iestāde beidz 

pastāvēt;
2) deleģējot valsts pārvaldes uzdevumus kapitālsabiedrībai, kuras visas 

kapitāla daļas (akcijas) pieder vienai vai vairākām publiskām personām, – 
rezultātā iestāde beidz pastāvēt;

3) atsakoties no valsts pārvaldes uzdevuma izpildes, – rezultātā iestāde 
vai tās struktūrvienība beidz pastāvēt;

4) sadalot visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm vai sadalot 
visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm un deleģējot atsevišķu 
pārvaldes uzdevumu izpildi privātpersonai, – rezultātā sadalāmā iestāde 
beidz pastāvēt;

5) nododot tās pārvaldes uzdevumu citai iestādei, – rezultātā iestāde 
beidz pastāvēt.

[13.2] Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.pantam, 5.panta otrajai 
daļai pašvaldības iestādes veido pašvaldības kā atvasinātās publisko tiesību 
juridiskas personas struktūru. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pants, 
kas reglamentē tiešās pārvaldes iestādes izveidošanas, reorganizācijas un 
likvidācijas kārtību, iekļauts likuma II nodaļā par pārvaldes institucionālo 
sistēmu. Līdz ar to ir pamats secināt, ka valsts pārvaldes iestādes vienības 
izveidošana, likvidācija vai reorganizācija ir valsts pārvaldes institucionālās 
sistēmas jautājums.

Augstākas tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2007.gada 
24.maija spriedumā lietā Nr.SKA-216 ir norādījis, ka jautājumos, kas attiecas 
uz institucionālās sistēmas organizāciju, valsts pārvaldei ir ļoti plaša rīcības 
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brīvība, kas principā nav pakļauta tiesas kontrolei. Tiesai iejaucoties šajos 
procesos, tiktu pārkāpts varas dalīšanas princips. Tajā pašā laikā, ja institucionālā 
reorganizācija vērsta uz to, lai panāktu konkrētas amatpersonas atbrīvošanu, 
šādām darbībām ir jābūt pakļautām tiesas kontrolei tiktāl, ciktāl tiesa var 
pārbaudīt, vai iestāde nav pieļāvusi rīcības brīvības izmantošanas kļūdas, tai 
skaitā rīkojusies patvaļīgi vai pārkāpusi procesuālā taisnīguma principu.

Senāts piekrīt minētajā spriedumā izteiktajām atziņām un uzskata, ka 
tiesas kompetencē neietilpst lietderības apsvērumu izdarīšana pašvaldības 
vietā par to, kādā veidā būtu organizējama tās funkciju izpilde, jo iestāžu 
institucionālās sistēmas maiņa un uzbūve ir pašvaldības iekšējā kompetence, 
kuru noteic likums un kas vērsta uz tai doto uzdevumu efektīvu izpildi. 
Tādējādi pašvaldība tiesīga brīvi izvēlēties, kuru no Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 15.pantā noteiktajām metodēm izmantot izveidojot, reorganizējot vai 
likvidējot tās iestādes. Tātad tiesas kompetencē nav vērtēt jautājumus, kas 
saistās ar nepieciešamības pastāvēšanu likvidēt vai nelikvidēt kādu iestādi, 
bet gan izvērtēt, vai šāds process nav bijis formāls.

Turklāt, kā izriet no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta, likumdevējs 
ir noteicis metodes, ar kādām iestādi likvidē vai reorganizē, kuras pēc būtības 
ir līdzīgas, taču nav noteicis kritērijus, kad iestādi drīkst reorganizēt, bet kad 
tā ir jālikvidē. Tas nozīmē, ka likumdevējs nav vēlējies principiāli ierobežot 
lēmējinstitūcijas tiesības izvēlēties, kuru likumā noteikto metodi piemērot.

Par to liecina arī apstāklis, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 
sākotnējā redakcijā uz 2003.gada 1.jūniju bija noteikta viena metode – 
iestādes reorganizācija. Ar 2009.gada 12.jūnija likumu “Grozījumi Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā” Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pants tika 
papildināts ar regulējumu par iestāžu likvidāciju. Likumprojekta anotācijā 
norādīts, ka, ievērojot valsts ekonomisko krīzi un budžeta nepietiekamību, ir 
nepieciešams pēc iespējas īsākā laikā sakārtot valsts pārvaldes administratīvo 
aparātu, nodrošinot iespējas elastīgai reorganizācijai, funkciju pārdalei vai 
likvidēšanai. No anotācijā norādītā izriet, ka likumdevēja mērķis bija noteikt 
vienkāršotu valsts pārvaldes funkciju un struktūras optimizēšanas kārtību, 
dodot lēmējinstitūcijām brīvas izvēles iespējas. Uz to Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma koncepcijā norādījis arī Egils Levits, proti: “Nevienai iestādei nav 
tiesības nedz uz pastāvēšanu, nedz uz noteiktu kompetenci. Iestādes izveido, 
likvidē, to kompetenci nosaka Ministru kabinets (vai ministrs), vadoties 
no efektivitātes principa, lai realizētu izpildvaras uzdevumus (kas pastāvīgi 
mainās). Procedūrai jābūt vienkāršai (sk. Levits E. Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma koncepcija. Latvijas Vēstnesis, 2002. 26.februāris, Nr.95).

Tādējādi, nepastāvot konkrētiem likumdevēja noteiktiem kritējiem, 
kādos pieļaujama iestādes likvidācija un kādos – reorganizācija, kā arī ņemot 
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vērā pašvaldību autonomiju, Rīgas dome bija tiesīga brīvi izvēlēties, kādu 
metodi piemērot attiecībā uz tās izpilddirekcijām.

[13.3] Kā redzams no lietas materiāliem, lēmums par atsevišķu Rīgas 
priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju – tostarp Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcijas – likvidāciju pieņemts, lai nodrošinātu resursu efektīvu 
izmantošanu valsts ekonomiskās krīzes apstākļos. Rīgas dome izvēlējusies 
piemērot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktā 
noteikto metodi, proti, likvidēt Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekciju līdz 
2009.gada 30.oktobrim, nododot tās funkcijas un uzdevumus Rīgas Zemgales 
priekšpilsētas izpilddirekcijai, kuru ar 2009.gada 1.novembri pārdēvēt par 
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju.

Līdz ar to tiesas kompetencē ir pārbaudīt nevis pieņemtā lēmuma, bet 
likvidācijas procesa tiesiskumu, izvērtējot, kādas izmaiņas radušās minētās 
izpilddirekcijas likvidācijas procesā, vai izmainījusies Rīgas Pārdaugavas 
izpilddirekcijas strukturālā uzbūve, vai likvidācijas rezultātā izbeigtas darba 
tiesiskās attiecības ar visiem Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijā iepriekš 
strādājošiem darbiniekiem, proti, vai likvidācijas process nav bijis formāls un 
vērsts uz to, lai atbrīvotos no prasītāja, pieļaujot rīcības brīvības izmantošanā 
patvaļīgu rīcību vai procesuālā taisnīguma principa pārkāpumu.

No sprieduma motīvu daļas redzams, ka apelācijas instances tiesa 
secinājumus par to, ka konkrētajā gadījumā notikusi izpilddirekciju un to 
pārvaldes funkciju apvienošana, tāpēc saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu kā metode piemērota reorganizācija, 
balstījusi tikai uz Rīgas domes pieņemtā lēmuma satura formālu analīzi, 
nevērtējot likvidācijas procesa tiesiskumu un nemotivējot, kādēļ nav pamatoti 
atbildētājas izvirzītie argumenti par Rīgas domes kompetenci un izdarītajiem 
lietderības apsvērumiem, likvidējot konkrēto izpilddirekciju (iedzīvotāju 
skaits attiecīgajā Rīgas rajonā, izpilddirekcijas ieņēmumu un izdevumu 
rādītāji, samazinātais izpilddirekciju finansējums 2009.gadā par Ls 811 381).

Secinājumi ir pretrunā ar lēmuma saturu, no kura skaidri izriet, ka 
Rīgas dome kā metodi izvēlējusies Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas 
likvidāciju, kas noteikta Valsts pārvaldes iestādes likuma 15.panta ceturtās 
daļas 5.punktā. Līdz ar to pamatots ir kasācijas sūdzības arguments, ka 
tiesa, izspriežot strīdu, nepareizi piemērojusi un uz faktiskajiem apstākļiem 
attiecinājusi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu.

Kā jau iepriekš tika norādīts, tiesa nevar vērtēt Rīgas domes lēmuma 
izdošanas tiesiskumu, bet var pārbaudīt, vai darba tiesiskās attiecības ar 
prasītāju ir izbeigtas tiesiski. Turklāt lietā nepastāv strīds, ka Rīgas Kurzemes 
rajona izpilddirekcijas likvidācijas rezultātā ir izbeigtas darba tiesiskās 
attiecības ar visiem darbiniekiem sakarā ar izpilddirekcijas likvidāciju. 
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Minētais apstāklis norāda uz to, ka likvidācijas process nav bijis formāls, taču 
apelācijas instances tiesa šādā aspektā faktiskos apstākļus un pierādījumus 
nav vērtējusi.

Tādējādi apelācijas instances tiesas spriedumu nevar atzīt par likumīgu 
un pamatotu, jo tiesa ir pārkāpusi savas kompetences robežas un piemērojusi 
nepareizu materiālo tiesību normu, kas ir pamats sprieduma atcelšanai.

[13.4] Senāts uzskata par nepieciešamu vērst uzmanību uz to, ka 
likvidācijai, kas tiek realizēta atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
15.pantam, ir citāds saturs un sekas nekā likvidācijai, kas tiek realizēta pēc 
Komerclikuma vai Biedrību un nodibinājumu likuma normām.

Ja pēdējā situācijā likums nepieļauj likvidētās komercsabiedrības, 
biedrības vai nodibinājuma funkciju nodošanu citam subjektam 
(Komerclikuma 332.pants, Biedrību un nodibinājumu likuma 71.pants), tad 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punkts tieši paredz 
likvidētās iestādes pārvaldes uzdevumus nodot citai iestādei.

[14] Senāts, piekrītot kasācijas sūdzības iesniedzējas argumentiem, 
uzskata, ka apelācijas instances tiesa bez pietiekama pamata atzinusi 
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekciju par likvidētās Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcijas tiesībpārņēmēju.

Ar Rīgas domes 2009.gada 26.augusta lēmumu Nr.200 “Par atsevišķu 
Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” (ar tā 2009.gada 
29.septembra grozījumiem) 1.1 punktu likvidētās Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcijas saistības, prasības, finanšu līdzekļus, krājumus un ilgtermiņa 
ieguldījumus, kā arī materiālās un nemateriālās vērtības pārņēmusi Rīgas 
Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcija, kas pārdēvēta par Rīgas Pārdaugavas 
izpilddirekciju.

Līdz ar to Rīgas dome nodevusi pārvaldes un mantas saglabāšanas jomā 
likvidētās Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas uzdevumus un funkcijas 
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai. Savukārt konkrētais prasījums izriet no 
darba tiesiskajām attiecībām, tomēr apelācijas instances tiesa spriedumā nav 
apsvērusi, kas dod pamatu secinājumam, ka Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija 
pārņēmusi arī likvidētās izpilddirekcijas personālu un tāpēc ir atbildīga par 
strīdu, kas radies likvidētās izpilddirekcijas darbības laikā.

[15] Senāts vērš uzmanību uz to, ka apelācijas instances tiesa, atzīdama 
uzteikumu par spēkā neesošu, atjaunojusi prasītāju darbā Rīgas Pārdaugavas 
izpilddirekcijā Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka amatā. Civillietu tiesas 
kolēģija nav ņēmusi vērā, ka saskaņā ar 2009.gada 14.aprīļa vienošanos 
Nr.97/2009 pie 2007.gada 15.oktobra darba līguma, prasītājs Juridiskās 
nodaļas vadītāja vietnieka amatā iecelts uz M.B. prombūtnes laiku (lietas 
8.lpp.).
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Šādās situācijās tiesai jāapsver, vai prasītājs var tikt atjaunots amatā, ko 
viņš darba līguma uzteikuma brīdī ieņēmis uz cita darbinieka prombūtnes 
laiku, vai tajā amatā, kādu viņš ieņēmis pirms aizvietošanas.

[16] Senāts atzīst par kļūdainu norādi kasācijas sūdzībā, ka Rīgas domes 
2009.gada 26.augusta lēmums Nr.200 “Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu 
un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” un 2009.gada 29.septembra lēmums 
Nr.296, ar ko izdarīti grozījumi lēmumā Nr.200, ir administratīvais akts, kas 
pārsūdzams administratīvajā kārtībā.

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2005.
gada 1.novembra spriedumā lietā Nr.SKA-500 secinājis, ka par iekšējiem 
lēmumiem uzskatāmi domes lēmumi par štatu struktūras apstiprināšanu, 
par amatu likvidēšanu un struktūras izmaiņām domē. Iepriekšminētie 
lēmumi nosaka domes iekšējo darbību un iekšējo darbības organizāciju. Šie 
lēmumi nav uz āru vērsti, bet gan tieši skar pašu iestādi. Tādējādi tie nav 
uzskatāmi par administratīvajiem aktiem un to tiesiskums nav pārbaudāms 
administratīvā procesa kārtībā.

Rīgas domes 2009.gada 26.augusta lēmums Nr.200 “Par atsevišķu 
Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju” (ar tā 2009.
gada 29.septembra papildinājumiem) pēc tā satura un būtības attiecas uz 
pašvaldības darba organizāciju, tādēļ tas uzskatāms par pašvaldības iekšējo 
lēmumu, jo skar pašu iestādi.

[17] Rezumējot iepriekš norādīto, Senāts uzskata, ka apelācijas instances 
tiesas spriedumu nevar atzīt par likumīgu un pamatotu, tādēļ tas atceļams.

[18] Sakarā ar apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanu, Rīgas 
Pārdaugavas izpilddirekcijai saskaņā ar Civilprocesa likuma 458.panta otro 
daļu atmaksājama drošības nauda Ls 50.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 1.jūlija spriedumu 

atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
Atmaksāt Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai drošības naudu Ls 50 

(piecdesmit latu).
Spriedums nav pārsūdzams.
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Termiņa aprēķināšana darba tiesībās

1. Atšķirībā no Civilprocesa likumā noteiktā termiņu skaitījuma, kas sākas 
nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kas nosaka tā sākumu 
(Civilprocesa likuma 47.pants), darba tiesībās termiņu aprēķināšana sākas 
datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa sākumu 
(Darba likuma 16.pants, Civilprocesa likuma 47.pants).
2. Termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas termiņa pēdējā mēneša attiecīgajā 
datumā. Par “attiecīgo datumu” atbilstoši vispārpieņemtajai izpratnei par 
mēneša garumu atzīstams pēdējā mēneša iepriekšējās dienas datums (mēneša 
termiņa tecējumam sākoties 8.decembrī, attiecīgais datums, kad beidzas 
mēnesis, ir 7.janvāris) (Darba likuma 16.panta trešā daļa).
3. Darba likuma 16.panta kārtībā izdarīti grozījumi darba līgumā ir pušu 
brīvas gribas izpausmes akts un kā jebkurš civiltiesisks darījums stājas spēkā 
līdzēju norunātajā laikā. Ņemot vērā, ka šāda darba līguma grozīšana nav 
saistīta ar darba devēja uzteikumu, par nepamatotu atzīstama Darba likuma 
98.panta otrajā daļā noteiktās garantijas piemērošana, vēl mēnesi saglabājot 
darbiniekam noteikto darba samaksu vai vidējo izpeļņu (Darba likuma 
16.pants un 98.panta otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 22.jūnijā  Lieta Nr.SKC-849/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      A.Briede,
senatore      I.Garda,
piedaloties atbildētājas SIA “Anvol” pārstāvim zvērinātam advokātam 

J.Pūcem,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētājas SIA “Anvol” 

kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 
22.novembra spriedumu J.I. prasībā pret SIA “Anvol” par vienošanās par 
grozījumiem darba līgumā atzīšanu par spēkā neesošu, uzteikuma atzīšanu 
par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un atlīdzības par nepamatoti ieturētās 
darba samaksas piedziņu.

Aprakstošā daļa
[1] J.I. 2010.gada 7.janvārī cēlusi tiesā prasību, to vēlāk papildinot, pret 

SIA “Anvol”, kurā, pamatojoties uz Civillikuma 1404., 1415., 1440., 1445., 
1592.pantu, Darba likuma 74.panta pirmās daļas 1.punktu, otro un trešo 
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daļu, 75.panta pirmo, ceturto daļu, 98.panta otro daļu, 122., 124.., 125., 127.
pantu, lūgusi:

– atzīt par spēkā neesošu 2009.gada 27.novembra vienošanos par 
grozījumiem darba līgumā;

– atzīt par spēkā neesošu 2009.gada 7.decembra darba līguma uzteikumu 
sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu;

– atjaunot viņu darbā SIA “Anvol”;
– piedzīt no atbildētājas atlīdzību par visu darba piespiedu kavējuma 

laiku no 2010.gada 7.janvāra līdz atjaunošanai darbā;
– par 2009.gada marta mēnesi piedzīt nepareizi aprēķinātās darba 

samaksas starpību Ls 169,28;
– piedzīt neizmaksāto darba samaksas starpību par laika posmu no 2009.

gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 27.novembrim Ls 324;
– piedzīt neizmaksāto atvaļinājuma naudas starpību Ls 41,71;
– piedzīt samaksu par obligāto veselības pārbaudi Ls 12,50 un atlīdzināt 

darba samaksu par 2009.gada 6.novembri Ls 13,58;
– piedzīt neizmaksāto vidējās izpeļņas starpību Ls 49,96; 
– piedzīt neizmaksāto darba algu par 2010.gada 7.–8.janvāri Ls 22,95.
Prasībā norādīts:
[1.1] 2007.gada 3.maijā starp pusēm noslēgts darba līgums, ar kuru prasītāja 

pieņemta darbā par tirdzniecības konsultanti t/c “Domina” veikalā “XS”. 2007.
gada 1.oktobrī puses parakstījušas pielikumu darba līgumam par summēto 
darba laiku. 2008.gada 1.janvārī puses vienojušās par grozījumiem darba līgumā 
par darba samaksu ar pamatalgas likmi Ls 270 (pēc nodokļu atskaitījuma) plus 
0,3% (pēc nodokļu atskaitījumiem) no apgrozījuma ar PVN.

2009.gada 1.aprīlī prasītāja bijusi spiesta ar atpakaļejošu datumu parakstīt 
2009.gada 1.marta rīkojumu par amatalgas samazināšanu par 15%, plus 0,3% 
no apgrozījuma ar PVN tikai par dienām, kurās darbinieks ir bijis darbā.

[1.2] 2009.gada jūnijā atbildētāja, neievērojot Darba likuma 69.panta 
ceturto daļu, savlaicīgi neizmaksāja atvaļinājuma naudu, turklāt tā aprēķināta 
neatbilstoši šā likuma 73.pantam, 75.panta ceturtajai daļai, jo izpeļņā nav 
iekļauts decembra mēnesis, kad bija vislielākā izpeļņa.

[1.3] 2009.gada septembrī prasītāja saņēmusi darba devējas rīkojumu par 
nepieciešamību veikt obligāto veselības pārbaudi par saviem līdzekļiem, kas 
neatbilst Darba likuma 82.panta otrajā daļā noteiktajam, ka šos izdevumus 
sedz darba devējs. Par veselības pārbaudei veltīto dienu viņa nav saņēmusi 
atlīdzību, ko paredz Darba likuma 74.panta pirmās daļas 1.punkts.

[1.4] 2009.gada 27.novembrī darba devēja piedāvāja prasītājai noslēgt 
vienošanos par grozījumiem darba līgumā, ar kuru viņas darba vieta no veikala 
“XS Domina” tika mainīta uz “XS Azur”, nebrīdinot, ka pēdējā tiks likvidēta.
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[1.5] 2009.gada 8.decembrī prasītāja saņēmusi ar 2009.gada 7.decembri 
datētu rīkojumu par darba līguma uzteikumu sakarā ar darbinieku skaita 
samazināšanu, mutiski paziņojot, ka veikals tiks likvidēts, bet rīkojuma 
eksemplārs J.I. nav izsniegts.

Samazinot darbinieku skaitu, darba devēja nav ievērojusi Darba likuma 
108.pantu, nav ņēmusi vērā viņas pieredzi, kvalifikāciju, darba rezultātus, 
faktu, ka viņai ir bērns līdz 14 gadiem, kas J.I. deva priekšrocības attiecībā 
pret citiem darbiniekiem.

[1.6] 2009.gada 27.novembra vienošanās par grozījumiem darba līgumā 
atzīstama par spēkā neesošu, viņa to parakstījusi, būdama pārliecināta, ka 
darba tiesiskās attiecības tiks turpinātas, jo viņai ir priekšrocības palikt 
darbā. Mainot prasītājas darba vietu, viņa tikusi maldināta, nebrīdinot, ka 
veikalu likvidēs, un jau iepriekš paredzot darba līguma uzteikšanu. Zinot 
šos apstākļus, J.I. vienošanos par darba vietas maiņu nebūtu parakstījusi.

[2] Ar Rīgas rajona tiesas 2010.gada 5.maija spriedumu J.I. prasība 
noraidīta.

[3] Apelācijas sūdzībā prasītāja lūgusi izskatīt lietu pēc būtības un atzīt 
SIA “Anvol” 2009.gada 7.decembra rīkojumu Nr.12/3 par darba līguma 
uzteikumu par spēkā neesošu; atjaunot prasītāju darbā SIA “Anvol” par 
tirdzniecības konsultanti; piedzīt no SIA “Anvol” atlīdzību par visu darba 
piespiedu kavējuma laiku vidējās izpeļņas apmērā (no aprēķina Ls 18,83 
dienā); noteikt, ka spriedums izpildāms nekavējoties; piedzīt no SIA “Anvol” 
izdevumus sakarā ar veselības pārbaudi Ls 12,50; piedzīt no SIA “Anvol” 
nepareizi aprēķinātās algas starpību par 2009.gada marta mēnesi Ls 169,28; 
piedzīt no SIA “Anvol” neizmaksātās darba samaksas starpību no 2009.gada 
1.aprīļa līdz 2009.gada 27.novembrim Ls 324.

[4] Izskatot lietu apelācijas kārtībā saskaņā ar Civilprocesa likuma 
426.panta pirmo daļu, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija prasību 
apmierinājusi daļēji.

Tiesa atzinusi SIA “Anvol” 2009.gada 7.decembra rīkojumu Nr.12/3 “Par 
darba līguma uzteikumu J.I. sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu” par 
spēkā neesošu; atjaunojusi J.I. darbā SIA “Anvol” par tirdzniecības konsultanti; 
piedzinusi no SIA “Anvol” par labu J.I. vidējo izpeļņu par darba piespiedu 
kavējuma laiku no 2010.gada 8.janvāra līdz 2010.gada 22.novembrim 
Ls 3 524,31, ieturot no šīs summas likumā paredzētos nodokļus, neizmaksātās 
algas starpību par 2009.gada marta mēnesi Ls 169,28 un izdevumus sakarā ar 
obligāto veselības pārbaudi Ls 12,50.

J.I. prasību piedzīt no SIA “Anvol” neizmaksātās darba samaksas starpību 
no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 27.novembrim Ls 324 apmērā tiesa 
noraidījusi.
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No SIA “Anvol” valsts labā tiesa piedzinusi valsts nodevu Ls 217,65 un 
ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus par tiesas pavēstu un dokumentu 
piegādāšanu Ls 9,76.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar tālāk minētajiem argumentiem.
[4.1] Atbilstoši Darba likuma 125.pantam darba devēja ir pierādījusi 

darba līguma uzteikuma tiesisko pamatotību: darba līgums izbeigts, 
veicot organizatoriskus un saimnieciskus pasākumus, kuru lietderības un 
nepieciešamības izvērtēšana un izlemšana ietilpst darba devējas kompetencē; 
darba devēja atbilstoši Darba likuma 102.pantam, uzteicot darba līgumu, ir 
paziņojusi darbiniecei par tiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma 
pamatā, taču nav pierādījusi likumā noteiktās darba līguma uzteikšanas kārtības 
ievērošanu, proti, ka ir ievērots darba līguma uzteikšanas termiņš, līdz ar to 
prasītāja atbilstoši Darba likuma 124.panta otrajai daļai atjaunojama darbā.

Ar 2009.gada 7.decembra uzteikumu J.I. iepazinusies tikai 2009.gada 
8.decembrī, kas rakstiski atspoguļots darba devēja rīkojumā.

Darba likuma 103.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts darba devēja 
pienākums, uzsakot darba līgumu šā likuma 101.panta 9.punktā noteiktajā 
gadījumā, ievērot viena mēneša termiņu, ja darba koplīgumā vai darba 
līgumā nav noteikts garāks uzteikuma termiņš. SIA “Anvol” iekšējās kārtības 
noteikumu 2.7.punktā noteikts, ka par gaidāmo darba līguma laušanu darba 
devējam mēnesi iepriekš rakstveidā jābrīdina darbinieks. Brīdinājums stājas 
spēkā, kad ar to ir iepazīstināts darbinieks.

Par darba līguma uzteikuma dienu atzīstama diena, kad darbinieks ir 
saņēmis darba devēja uzteikumu, nevis rīkojuma izdošanas diena, uz ko 
norādījis arī Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 2009.gada 
11.februāra spriedumā civillietā Nr.SKC-49.

Savukārt, aprēķinot Darba likuma 103.panta pirmās daļas 3.punktā 
noteikto viena mēneša uzteikuma termiņu, tam saskaņā ar Darba likuma 
16.panta pirmo daļu ir pieskaitāma diena, kad darbinieks saņēmis darba 
līguma uzteikumu (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedums civillietā Nr.SKC-899/20091).

Līdz ar to secināms, ka 2009.gada 7.decembra uzteikuma termiņš beidzās 
2010.gada 8.janvārī, bet prasītāja no darba atlaista 2010.gada 7.janvārī.

Nav juridiskas nozīmes atbildētājas iebildumiem, ka mēneša termiņa 
neievērošana pēc būtības ir formāla, jo 2010.gada 7.janvāris saskaņā ar darba 
grafiku bija J.I. brīvdiena un arī 8.janvāris prasītājai būtu bijusi brīvdiena.

[4.2] Darba likuma 126.panta pirmā daļa nosaka, ka darbiniekam, kas 
prettiesiski atlaists no darba un atjaunots iepriekšējā darbā, saskaņā ar tiesas 

1 Senāta 2009.gada 14.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-899. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedu-
mi un lēmumi 2009. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, c-164–c-170.
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spriedumu izmaksājama vidējā izpeļņa par visu darba piespiedu kavējuma laiku. 
Konkrētajā gadījumā darba piespiedu kavējuma laiks aprēķināms no 2010.gada 
8.janvāra līdz tiesas sprieduma taisīšanas dienai 2010.gada 22.novembrī, kas 
veido 10 mēnešus un 10 darba dienas, par kuru J.I. aprēķināma vidējā izpeļņa, 
kas nosakāma atbilstoši Darba likuma 75.panta pirmās daļas prasībām.

[4.3] Prasību daļā par nepareizi aprēķināto algu par 2009.gada marta 
mēnesi J.I. pamato ar 2009.gada 1.marta grozījumiem darba līgumam par 
piemaksu samazināšanu, norādot uz Darba likuma 98.panta otro daļu 
(tobrīd spēkā esošajā redakcijā), saskaņā ar kuru, ja, turpinot darba attiecības 
atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem, samazinās 
darbinieka vidējā izpeļņa, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam 
iepriekšējo vidējo izpeļņu vienu mēnesi pēc darba līguma grozīšanas dienas.

SIA “Anvol” iebildumus pret prasību šajā daļā balsta uz 2009.gada 
1.marta grozījumu darba līgumā 5.punktu, ka tie stājas spēkā ar brīdi, kad 
puses tos parakstījušas, un pārējiem darba devējas rīkojumiem (2009.gada 
1.februāra brīdinājumu un 2009.gada 1.marta rīkojumu un pielikumiem 
šiem dokumentiem), kuros SIA “Anvol” noteikusi darbinieku atalgojuma 
samazināšanu no 2009.gada 1.marta, kam J.I. ir piekritusi.

Taču 2009.gada 1.marta vienošanās par atalgojuma samazināšanu 
neatbrīvo darba devēju no pienākuma ievērot likumu, kas darba devējam 
skaidri nosaka pienākumu izmaksāt darbiniekam iepriekšējo vidējo izpeļņu 
vienu mēnesi pēc darba līguma grozīšanas dienas. Atbildētājas iebildumi, ka 
līdzēji vienojušies par atalgojuma samazināšanu no vienošanās parakstīšanas 
brīža, neatbilst lietas materiāliem, jo vienošanās šādu norādi nesatur.

Vienošanās 5.punktā noteikto, ka tā stājas spēkā ar brīdi, kad puses 
to parakstījušas, nevar iztulkot kā vienošanos samazināt darba algu no 
vienošanās parakstīšanas brīža, kā to apgalvo atbildētāja. Turklāt šāda 
vienošanās nebūtu tiesiska, jo atbilstoši Darba likuma 6.panta pirmajā daļā 
noteiktajam, nav spēkā darba līguma un darba devēja rīkojumu noteikumi, 
kas pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

[4.4] Veselības pārbaudi J.I., izpildot darba devējas 2009.gada 14.sep tem-
bra rīkojumu Nr.09/1, veikusi jau pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas, līdz 
ar to atbilstoši Darba likuma 82.panta otrajai daļai izdevumus, kas saistīti ar 
veselības pārbaudes veikšanu, sedz darba devējs.

[5] Kasācijas sūdzībā atbildētāja lūgusi atcelt apelācijas instances 
tiesas spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai, pamatojoties uz tālāk 
norādītajiem argumentiem.

[5.1] Atbrīvojot prasītāju no darba, ir ievērots Darba likuma 103.panta 
pirmās daļas 3.punktā noteiktais mēneša termiņš, jo Augstākās tiesas Senāts 
spriedumā lietā SKC-899/2009 ir atzinis, ka no 2006.gada 30.novembra 
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(uzteikuma izsniegšanas diena) līdz 29.decembrim (atbrīvošanas no darba 
diena) ir pagājis likumā noteiktais mēneša termiņš. Līdz ar to, ievērojot 
Darba likuma 16.panta pirmo daļu un pieskaitot uzteikuma izsniegšanas 
dienu, viena mēneša termiņš beidzas nākamā mēneša iepriekšējā dienā.

Tādējādi apelācijas instances tiesa ir atsaukusies uz judikatūru, taču 
nepareizi to iztulkojusi, un konkrētajā gadījumā darba devēja ir ievērojusi 
Darba likumā noteikto darba līguma uzteikšanas kārtību.

[5.2] Atzīstot, ka pušu starpā 2009.gada 1.martā noslēgtie darba līguma 
grozījumi par algas samazināšanu nedeva darba devējai tiesības samazināt 
darba algu jau ar 2009.gada 1.martu, tiesa ir nepareizi iztulkojusi Darba likuma 
98.panta otro daļu. Kaut arī vienošanās tekstā nav nepārprotami norādīts, ka 
alga tiek samazināta ar vienošanās parakstīšanas dienu, tās tekstā nav norādes 
uz citu datumu, no kura stātos spēkā jaunā algu likme.

[6] Paskaidrojumos par kasācijas sūdzību prasītāja J.I. norādījusi, ka 
apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanai nav pamata.

Prasītāja 2009.gada 8.decembrī ir iepazīstināta ar darba līguma 
uzteikumu, taču uzteikuma eksemplārs viņai nav izsniegts. Turklāt 
atbildētājas secinājums, ka uzteikuma termiņš beidzās 2010.gada 7.janvārī 
ir pretējs Darba likuma 16.panta trešajai daļai, kas noteica, ka termiņš, kas 
skaitāms mēnešos, izbeidzas termiņa pēdējā mēneša attiecīgajā datumā.

[7] Spriedums prasības noraidītajā daļā par darba samaksas starpības 
Ls 324 piedziņu nav pārsūdzēts un ir stājies likumīgā spēkā.

[8] Senāta sēdē atbildētājas pārstāvis lūdza tiesas spriedumu tā 
pārsūdzētajā daļā atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai.

Prasītāja uz tiesas sēdi ieradusies nebija. Ņemot vērā, ka paziņojums par 
lietas izskatīšanas laiku un vietu viņai ir nosūtīts likumā noteiktajā kārtībā, 
Senāts atzina par iespējamu lietu izskatīt bez prasītājas klātbūtnes.

Motīvu daļa
[9] Izskatījis lietu, Senāts atzīst, ka spriedums daļā par izdevumu sakarā 

ar obligāto veselības pārbaudi Ls 12,50 piedziņu ir atstājams negrozīts, bet 
pārējā daļā tas ir atceļams, un lieta šajā daļā nododama jaunai izskatīšanai.

[10] Izvērtējot kasācijas sūdzības pamatargumentu par to, ka tiesa 
kļūdaini prasītājas atlaišanā saskatījusi darba līguma uzteikšanas kārtības 
pārkāpumu – prasītāja atlaista, neievērojot Darba likuma 103.panta pirmās 
daļas 3.punktā noteikto viena mēneša brīdinājuma termiņu pirms darba 
tiesisko attiecību izbeigšanas – Senāts to atzīst par pamatotu.

[11] Lietā nav strīda par to, ka, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar 
prasītāju, bija jāpiemēro Darba likuma 103.panta pirmās daļas 3.punkts, 
kurā noteikts, ka uzteikuma termiņš, ja darba līgums tiek uzteikts pēc Darba 
likuma 101.panta pirmās daļas 9.punkta, ir viens mēnesis.
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Lietā nav strīda arī par to, ka mēneša termiņa tecējums sākās 2009.gada 
8.decembrī, kad prasītāja iepazinās ar darba devēja uzteikumu.

[12] Lai noteiktu, kad beidzās likumā noteiktais mēneša termiņš un kura 
bija prasītājas pēdējā darba diena, ir jāvadās pēc Darba likuma 16.panta trešās 
daļas, kurā noteikts, ka termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas termiņa 
pēdējā mēneša attiecīgajā datumā.

Aprēķinot termiņu, atbilstoši Darba likuma 16.panta pirmajai daļai 
ņemams vērā, ka termiņš sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas 
nosaka šā termiņa sākumu.

[13] Senāts atzīst, ka jautājuma noskaidrošanai par to, kurš ir likumā 
noteiktais “attiecīgais” datums, kad beidzas mēneša termiņš, vērā ņemama 
vispārpieņemtā izpratne par mēneša ilgumu.

Mēnesis ir vienība (28–31 diena) laika skaitīšanas sistēmā un ir šāda 
ilguma laika posms, skaitot no jebkuras dienas (Latviešu valodas vārdnīca. 
Rīga: Avots, 1987, 474.lpp.).

Grūtības nerada mēneša termiņa beigu datuma noteikšana, mēnesim 
sākoties tā 1.datumā. Tā, piemēram, termiņam sākoties 1.novembrī, mēneša 
pēdējā diena būs 30.novembris, savukārt termiņam sākoties 1.decembrī, 
mēneša pēdējā diena būs 31.decembris.

Savukārt mēneša termiņa tecējumam sākoties jebkurā citā datumā, 
rodas sarežģījumi mēneša pēdējās dienas datuma noteikšanā, ko apliecina 
arī konkrētais strīds. Ja piekristu tiesas veiktajam termiņa aprēķinam, par tā 
sākuma datumu ņemot 8.decembri, bet par beigu datumu nosakot 8.janvāri, 
būtu jāatzīst, ka mēnesis var būt arī 32 dienas, kas ir pretrunā tam, ko saprot 
ar mēneša laikposmu.

No minētā var secināt, ka ar “attiecīgo” datumu, kad beidzas mēneša 
termiņš, likumdevējs ir domājis nākamā mēneša iepriekšējās dienas datumu, 
kas konkrētajā gadījumā ir 7.janvāris, jo ar 8.janvāri jau sākas otrā mēneša 
skaitījums. To uzskatāmi apliecina jau minētais piemērs, kad termiņa 
skaitījums sākas mēneša 1.datumā.

[14] Atbilstoši Civilprocesa likuma 5.panta sestajai daļai, piemērojot 
tiesību normas, tiesa ņem vērā judikatūru.

Lai gan tiesa ir atsaukusies uz Senāta spriedumu lietā SKC-899/2009, tā 
saturu tiesa izpratusi nepareizi. Senāts, atstājot negrozītu Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu daļā, ar kuru noraidīta prasība par 
uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, ir tieši akceptējis apgabaltiesas 
secinājumu, ka uzteikuma termiņš situācijā, kad uzteikums prasītājai 
izsniegts 30.novembrī, ir beidzies 29.decembrī. Līdzīgas atziņas izteiktas 
Senāta spriedumā lietā SKC-372/2008.
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[15] Tādējādi tiesa, kā atzīst Senāts, kļūdaini iztulkojusi Darba likuma 
16.panta trešās daļas normu un darba devējas rīcībā nepamatoti saskatījusi 
darba līguma uzteikšanas kārtības pārkāpumu (Darba likuma 124.panta 
pirmā daļa), kas ir novedis pie likumam neatbilstoša sprieduma pieņemšanas 
šajā daļā.

Atceļot spriedumu šajā daļā, vienlaikus atceļams arī spriedums daļā par 
prasītājas atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu par darba piespiedu 
kavējumu.

[16] Kasācijas sūdzībā ir ietverta norāde arī uz Darba likuma 98.panta 
otrās daļas nepareizu iztulkojumu.

Minētā norma redakcijā, kas bija spēkā līguma noteikumu grozīšanas 
brīdī, noteica, ka gadījumā, ja darba tiesisko attiecību izbeigšanas vietā 
darbinieks izvēlas pieņemt darba devēja piedāvātos darba līguma grozījumus 
un, turpinot darba attiecības atbilstoši piedāvātajiem grozījumiem, 
samazinās darbinieka vidējā izpeļņa, darba devējam ir pienākums izmaksāt 
darbiniekam iepriekšējo vidējo izpeļņu vienu mēnesi pēc darba līguma 
grozīšanas dienas.

[16.1] Tiesa konstatējusi, ka ar 2009.gada 1.martu spēkā stājās darba 
līguma grozījumi, atbilstoši kuriem puses, paužot brīvu gribu, bez maldības, 
viltus un spaidiem vienojušās par darba laika un samaksas grozījumiem, kas, 
kā secinājusi tiesa, atbilst Darba likuma 97.pantā noteiktajam, ka darbinieks 
un darba devējs var grozīt darba līgumu, savstarpēji vienojoties.

Tiesa, atsaucoties uz Civillikuma 1587.pantu, kas uzliek līdzējiem 
pienākumu izpildīt apsolīto, noslēgto vienošanos atzinusi par tiesisku, ko 
kasācijas kārtībā nav apstrīdējusi arī pati prasītāja.

[16.2] Risinot jautājumu, vai prasītājai vēl mēnesi pēc darba līguma 
grozījumu spēkā stāšanās ir saglabājama darba alga, tiesa, pamatojoties uz 
prasītājas argumentāciju par Darba likuma 98.panta otrās daļas piemērošanu, 
to akceptējusi un, atsaucoties uz Darba likuma 6.pantu, atzinusi, ka nevar būt 
spēkā darba līguma noteikumi, kas pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina 
darbinieka tiesisko stāvokli.

[16.3] Senāts atzīst, ka tiesa, sakarā ar darba līguma grozījumiem 
kvalificējot pušu attiecības pēc Darba likuma 97.panta, bet piemērojot sekas, 
kādas noteiktas 98.panta otrajā daļā, ir pieņēmusi pretrunīgu spriedumu.

Darba likuma 97.pants un 98.pants reglamentē atšķirīgas tiesiskās 
situācijas.

Darba likuma 97.pants paredz darba līguma grozījumus pušu brīvas 
gribas izpausmes rezultātā. Pušu attiecības, vadoties no konkrētās situācijas, 
tiesa pamatoti kvalificējusi pēc šīs tiesību normas, ko vēl vairāk pastiprina 
atsauce uz Civillikuma 1587.pantu.
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Savukārt Darba likuma 98.pantā paredzētā iespēja grozīt darba līgumu 
attiecas uz situāciju, kad šo grozījumu pamatā ir darba devēja uzteikums, 
kam netiek prasīts darbinieka akcepts un puses nenoslēdz vienošanos. 
Darbinieks vai nu pieņem darba devēja vienpusēji izteikto priekšlikumu pēc 
tā noteikumiem turpināt darba tiesiskās attiecības, vai arī tās tiek izbeigtas 
pēc darba devēja uzteikuma.

[16.4] Senāts atzīst, ka, izlemjot jautājumu par algas starpības piedziņu 
par 2009.gada martu, tiesa tādējādi nepareizi piemērojusi materiālo tiesību 
normu, kas ir pamats sprieduma atcelšanai arī šajā daļā.

[17] Atceļot spriedumu iepriekš analizētajā apjomā, vienlaikus atceļams 
arī spriedums daļā par tiesas izdevumu piedziņu.

[18] Lai gan spriedums pārsūdzēts par visu naudas summu piedziņu, 
kasācijas sūdzībā nav argumentu, kāpēc spriedums būtu atceļams arī daļā par 
prasītājai radušos izdevumu sakarā ar obligāto veselības pārbaudi Ls 12,50 
piedziņu.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 473.pantam, tiesa, izskatot 
lietu kasācijas kārtībā, pārbauda lietā esošā sprieduma likumību pārsūdzētajā 
daļā (..) attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, Senāts atzīst, 
ka šajā daļā argumentu neesamības dēļ minētais jautājums kasācijas instances 
tiesā nav izskatāms un kasācijas sūdzība šajā daļā ir noraidāma.

[19] Atceļot spriedumu, atbilstoši Civilprocesa likuma 458.panta otrajai 
daļai SIA “Anvol” atmaksājama iemaksātā drošības nauda.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 22.novembra 

spriedumu atstāt negrozītu daļā par izdevumu sakarā ar obligāto veselības 
pārbaudi Ls 12,50 piedziņu.

Spriedumu pārējā tā pārsūdzētajā daļā atcelt un lietu šajā daļā nodot 
jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.

SIA “Anvol” atmaksāt iemaksāto drošības naudu Ls 50.
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Pierādīšanas pienākums strīdos,  
kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām

1. Neskatoties uz to, ka civilprocesā darbojas sacīkstes princips, attiecībā 
uz darba strīdiem Darba likuma 125.pants nosaka izņēmumu no tā, proti, 
darba devēja pierādīšanas pienākumu. Minētais izriet no principa, ka darba 
devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskajās attiecībās darbinieks ir vājākā 
vai neaizsargātā līgumslēdzēja puse, kas attiecas arī uz lietas izskatīšanu tiesā 
(Darba likuma 125.pants, Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).
2. Darba likuma 101.panta otrās daļas otrais teikums nosaka, ka, lemjot par 
iespējamo darba līguma uzteikumu, darba devējam ir pienākums izvērtēt 
izdarītā pārkāpuma smagumu, apstākļus, kādos tas izdarīts, kā arī darbinieka 
personiskās īpašības un līdzšinējo darbu. Tā kā citētā tiesību norma paredz 
darba devēja pienākumu, nevis tiesību izvērtēt tiesību normā noteikto, tad 
tiesai ir jānoskaidro, vai darba devējs ir to ievērojis (Darba likuma 101.panta 
otrās daļas otrais teikums).

Rīgā 2011.gada 26.oktobrī  Lieta Nr.SKC-921/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   V.Jonikāns,
senatore referente     E.Vernuša,
senatore      A.Briede,
piedaloties prasītājam M.B., viņa pārstāvei K.D., atbildētājas pārstāvim 

zv. advokātam U.Ūsiņam,
izskatīja atklātā tiesas sēdē M.B. kasācijas sūdzību par Kurzemes 

apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 9.decembra spriedumu 
M.B. prasībā pret AS “Talsu piensaimnieks” par darba līguma uzteikuma 
atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba piespiedu kavējuma 
atlīdzības piedziņu, diskriminācijas atzīšanu uz dzimuma pamata, uzteicot 
darba līgumu, un morālā kaitējuma piedziņu.

Aprakstošā daļa
[1] M.B. 2009.gada 8.decembrī cēlis prasību par 2009.gada 9.novembra 

uzteikuma par darba tiesisko attiecību izbeigšanu atzīšanu par spēkā 
neesošu un atjaunošanu iepriekšējā darbā AS “Talsu piensaimnieks”, 
norādot, ka darba tiesiskās attiecības ar atbildētāju nodibinātas 2008.
gada 21.jūlijā. Prasītāja ģimenē 2009.gada 21.septembrī piedzimis piektais 
bērns, un M.B. vēlējies izmantot normatīvajos aktos noteiktās tiesības 
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uz paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumu, tādējādi 2008.gada 
26.oktobrī (tā prasībā) iesniedzis atbildētājai iesniegumu par paternitātes 
atvaļinājuma piešķiršanu un iesniegumu ar lūgumu piešķirt bērna 
kopšanas atvaļinājumu, sākot ar 2009.gada 3.novembri uz 18 mēnešiem. 
Beidzoties paternitātes atvaļinājumam 2008.gada 9.novembrī (tā prasībā), 
prasītājs ieradies darbā, lai uzzinātu par bērna kopšanas atvaļinājuma 
piešķiršanu, savukārt darba devēja paziņojusi, ka darba tiesiskās attiecības 
tiek izbeigtas ar 2009.gada 9.novembri. M.B. veselības stāvoklis šī 
iemesla dēļ pasliktinājies, un 2009.gada 10.novembrī ārsts konstatējis 
pārejošu darbnespēju. Ierodoties pie darba devējas, prasītājs iepazīstināts 
ar rīkojumu, ka darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas ar 2009.gada 
19.novembri.

Prasība pamatota ar Darba likuma 30., 101., 102., 122., 124., 125., 126.
pantu.

[1.1] M.B. 2010.gada 28.janvārī papildinājis prasību, lūdzot atzīt 
diskrimināciju uz dzimuma pamata, uzteicot darba līgumu, un piedzīt no 
atbildētājas morālo kaitējumu par diskrimināciju uz dzimuma pamata 
Ls 3 000.

Sakarā ar piektā bērna piedzimšanu prasītājs vēlējās izmantot Darba 
likuma 155., 156.pantā noteikto atvaļinājumu, lai pilnvērtīgi varētu aprūpēt 
jaundzimušo, bet pret viņu sākusies neiecietīga izturēšanās. Prasītājs 2009.
gada 26.oktobrī devies paternitātes atvaļinājumā, bet netika iepazīstināts ar 
rīkojumu. Tāpat netika iepazīstināts arī ar darba grafiku, kad ir jāierodas 
darbā. Šajā gadījumā darba līgums tika uzteikts tieši dzimuma dēļ. 
Atbildētāja nelabvēlīgā attieksme ir saistīta ar faktu, ka bērna kopšanas 
atvaļinājumu prasa vīrietis. Šajā gadījumā par reālu, efektīvu, preventīvu un 
samērīgu kompensāciju ir uzskatāma kompensācija par morālo kaitējumu 
Ls 3 000.

[1.2] M.B. 2010.gada 3.jūlijā papildinājis prasības pieteikumu, lūdzot 
piedzīt no atbildētāja darba samaksu par darba piespiedu kavējumu no 
atlaišanas dienas līdz atjaunošanai darbā.

[2] Ar Kuldīgas rajona tiesas 2010.gada 30.septembra spriedumu M.B. 
prasība noraidīta.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar M.B. apelācijas sūdzību, Kurzemes 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2010.gada 9.decembra spriedumu 
noraidījusi un piedzinusi no M.B. par labu AS “Talsu piensaimnieks” 
izdevumus advokāta palīdzības samaksai Ls 302,50. Spriedums pamatots ar 
šādiem argumentiem.

[3.1] Prasītāja atlaišana no darba notikusi Darba likumā noteiktā kārtībā. 
Ar rīkojumu par atlaišanu no darba prasītājs M.B. iepazīstināts, kas norādīts 
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B.T. ziņojumā un ko viņa apliecinājusi pirmās instances tiesas sēdē. Tādējādi 
darba devēja ir ievērojusi Darba likuma 102.panta prasības.

Rīkojumā par atlaišanu no darba M.B. pēdējā darba diena noteikta 2009.
gada 19.novembris, kas atbilst Darba likuma 103.panta pirmās daļas 1.punkta 
prasībām, ka uzteikuma termiņš ir 10 dienas.

[3.2] Lietā nav iegūti pierādījumi, ka ar 2009.gada 26.oktobri datēto 
iesniegumu par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu no 2009.gada 
3.novembra M.B. būtu iesniedzis darba devējai līdz darba līguma uzteikšanas 
brīdim.

Tāpat lietā nav iesniegti pierādījumi, ka darbs prasītājam uzteikts sakarā 
ar diskrimināciju uz dzimuma pamata un lūgumu piešķirt bērna kopšanas 
atvaļinājumu, jo lietā ir pierādīts, ka prasītājs pieļāvis neattaisnotus darba 
kavējumus, sakarā ar ko arī atlaists no darba. Pie šādiem apstākļiem nav 
arī pamata piedzīt morālo kompensāciju, un M.B. prasība noraidāma pilnā 
apmērā.

[3.3] Apelācijas sūdzībā minētais arguments, ka prasītājs netika 
iepazīstināts ar darba grafiku, sakarā ar ko ir pārkāptas Darba likuma 139.
panta un iekšējo darba kārtības noteikumu prasības, ir nepamatots, jo pats 
prasītājs nebija ieradies pie darba devējas pirms 2009.gada 4.novembra, bet 
ieradās darbā tikai 2009.gada 9.novembrī, lai gan darbs pēc atvaļinājuma 
sakarā ar bērna piedzimšanu viņam bija jāatsāk 2009.gada 5.novembrī. 
Turklāt jāņem vērā darba specifika un konkrēti tas apstāklis, ka prasītāja 
darbs bija saistīts ar produkcijas piegādi tirdzniecības vietām un tāpēc ilgu 
laiku iepriekš nav paredzams, kāds būs preču pasūtījums un konkrēti kurās 
vietās katru dienu preces būs jāpiegādā.

[4] Kasācijas sūdzību par spriedumu iesniedzis M.B., lūgdams atcelt 
spriedumu un lietu nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā tālāk 
minēto apsvērumu dēļ.

[4.1] Tiesa nepareizi piemērojusi Darba likuma 29.panta trešo daļu, ar 
kuru ieviesta Direktīvas 97/80 4.panta pirmā daļa. Šajā gadījumā pierādīšanas 
pienākums ir pārceļams uz atbildētāju, jo prasītājs nevis pierāda diskriminācijas 
faktu, bet gan norāda uz faktiem, kas varētu par to liecināt. Par iespējamu 
diskrimināciju liecina fakts, ka darba līguma uzteikums sekoja pēc tiesības uz 
paternitātes atvaļinājumu izmantošanas. Tādējādi tiesai apgrieztais pierādīšanas 
pienākums jāpiemēro pašai, bez gaidīšanas, kad uz to atsauksies puses.

[4.2] Tā kā tiesa nav piemērojusi apgrieztās pierādīšanas pienākumu un 
apelācijas instances tiesa nav izskatījusi lūgumus, kurus pieteicis prasītājs, tā 
pārkāpusi Civilprocesa likuma 97.panta pirmo daļu.

[4.3] Tiesa spriedumā norādījusi, ka prasītājs saskaņā ar Civilprocesa 
likuma 156.panta pirmo daļu tiesā nav ieradies neattaisnojošu iemeslu dēļ, 
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bet nav piemērojusi Civilprocesa likuma 210.panta pirmās daļas 1.punktā 
ietvertās tiesības.

Tāpat tiesa nav piemērojusi Civilprocesa likuma 209.panta 2.punktu, 
jo K.D. kā prasītāja pārstāve ir aicināta uz tiesas sēdi 2010.gada 9.decembrī 
plkst. 11.00, bet 2010.gada 9.decembrī plkst. 10.01 tiesai nosūtīts iesniegums, 
ka uz tiesas sēdi pārstāve nevarēs ierasties attaisnojošu iemeslu dēļ.

[4.4] Tiesa nepareizi piemērojusi Darba likuma 101.panta otro daļu, 
jo ne darba devēja pirms darbinieka atbrīvošanas, ne tiesa objektīvi nav 
vērtējusi M.B. rīcību, tās iemeslus, kavējot darbu, piemērotā soda atbilstību 
pārkāpumam un tā kopsakaru ar atbildētājas darba kārtības noteikumiem. 
Tiesa nav konstatējusi konkrētu laiku, kad M.B. uzteikumu ir saņēmis, vai ar 
tā tekstu ir iepazīstināts komisijas klātbūtnē.

[5] Kasācijas instances tiesas sēdē, sniedzot paskaidrojumus, prasītāja 
pārstāve, kuru prasītājs atkārtoti mutiski tiesas sēdē pilnvaro viņu pārstāvēt, 
uzturēja kasācijas sūdzību, bet atbildētājas pārstāvis to neatzina.

Motīvu daļa
[6] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams.

[7] Lietā nav strīda par to, ka lieta apelācijas instances tiesā izskatīta bez 
prasītāja un viņa pārstāvja klātbūtnes.

Kā redzams no lietas materiāliem, prasītājs pirmās instances tiesā bija 
mutiski pilnvarojis I.K. un K.D. pārstāvēt sevi šajā lietā atbilstoši Civilprocesa 
likuma 85.panta pirmajai daļai.

Apelācijas instances tiesa pavēsti par tiesas sēdi 2010.gada 9.decembrī 
nosūtījusi prasītājam, atbildētājai, bet zvērinātam advokātam Uģim Ūsiņam 
un K.D. – paziņojumu par tiesas sēdi, kaut gan Civilprocesa likums attiecībā 
uz aicināšanu uz tiesu apelācijas instances tiesā dokumentu “Paziņojums 
par tiesas sēdi” neparedz. Faktiski gan advokāts Uģis Ūsiņš kā atbildētājas 
pārstāvis, gan K.D. kā prasītāja pārstāve ir aicināti uz tiesas sēdi.

K.D. 2010.gada 9.decembrī elektroniski paziņojusi apelācijas instances 
tiesai, ka viņa uz tiesas sēdi plkst.11.00 nevarēs ierasties, jo ir slima un 
lūdz atlikt lietas izskatīšanu. Par to, ka tiesā šis dokuments saņemts, strīda 
nav.

Kā redzams no 2010.gada 9.decembra tiesas sēdes protokola, no 
prasītāja pārstāves K.D. saņemts iesniegums ar lūgumu atlikt tiesas sēdi. 
Apelācijas instances tiesa, lemjot jautājumu par iespēju izskatīt lietu, 
nolēmusi, ka prasītāja neierašanās atzīstama par neattaisnojošu, jo viņš nav 
paziņojis neierašanās iemeslus. Tāpat tiesa atzinusi arī prasītāja pārstāves 
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neierašanos par neattaisnojošu, kā iemeslu norādot pārstāves pilnvarojuma 
nenoformēšanu likumā noteiktā kārtībā. Faktiski tiesas lēmums (protokolā) 
šajā jautājumā ir pretrunīgs, jo, no vienas puses, tiesa norāda, ka prasītāja 
pārstāve nav ieradusies, no otras puses, ka pārstāvei nav pilnvarojuma. Ja 
tiesa uzskatīja, ka pārstāvei nav pilnvarojuma, tad vispār nebija nozīmes 
apsvērt jautājumu par viņas attaisnojošu vai neattaisnojošu neierašanos uz 
tiesas sēdi.

Tiesa aicināja K.D. kā prasītāja pārstāvi uz tiesas sēdi, tātad atzina 
viņas pilnvarojumu, līdz ar to tiesai bija jālemj, vai K.D. slimība ir vai nav 
attaisnojošs neierašanās iemesls.

[8] Turklāt prasītājs apelācijas sūdzībā un arī prasītāja pārstāve K.D. 
savā iesniegumā par lietas izskatīšanas atlikšanu bija izteikusi lūgumu 
par liecinieka nopratināšanu, bet tiesa šo jautājumu vispār nav izlēmusi. 
Civilprocesa likuma 430.panta pirmajā daļā noteikts, ka apelācijas instances 
tiesa pati izlemj, kurus pierādījumus pārbaudīt tiesas sēdē. Taču tiesa vispār 
nav izlēmusi prasītāja lūgumu par liecinieka nopratināšanu, tādējādi liedzot 
realizēt Civilprocesa likuma 74.panta otrās daļas 4.punktā paredzētās 
prasītāja tiesības, kas konkrētajā gadījumā varēja novest pie lietas nepareizas 
izspriešanas.

Turklāt, neskatoties uz to, ka civilprocesā darbojas sacīkstes princips, 
attiecībā uz darba strīdiem Darba likuma 125.pants nosaka izņēmumu no 
tā, proti, darba devēja pierādīšanas pienākumu. Minētais izriet no principa, 
ka darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskajās attiecībās darbinieks ir 
vājākā vai neaizsargātā līgumslēdzēja puse, kas attiecas arī uz lietas izskatīšanu 
tiesā (sal. Eiropas Savienības Tiesas 2010.gada 25.novembra spriedums (otrā 
palāta) lietā C-429/09 par lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu). Izskatāmajā 
lietā pirmās instances tiesā ir pratināti liecinieki, kuri ir atbildētāja darbinieki, 
savukārt prasītāja lūgumu apelācijas instances tiesai – nopratināt liecinieku – 
tiesa pat nav vērtējusi.

[9] Darba likuma 101.panta otrās daļas otrais teikums nosaka, ka, lemjot 
par iespējamo darba līguma uzteikumu, darba devējam ir pienākums izvērtēt 
izdarītā pārkāpuma smagumu, apstākļus, kādos tas izdarīts, kā arī darbinieka 
personiskās īpašības un līdzšinējo darbu.

Kā izriet no pārsūdzētā tiesas sprieduma, tajā nav konstatēts, ka 
atbildētāja būtu ievērojusi minētajā tiesību normā noteikto, katrā ziņā 
sprieduma motīvu daļa šādu argumentāciju nesatur. Tā kā citētā tiesību 
norma paredz darba devēja pienākumu, nevis tiesību izvērtēt tiesību normā 
noteikto, tad tiesai ir jānoskaidro, vai atbildētāja ir to ievērojusi. Tādējādi 
tiesa nav ņēmusi vērā Civilprocesa likuma 8.pantā noteikto par lietas 
apstākļu noskaidrošanu.
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Turklāt tiesa, konstatējot, ka prasītājs nav bijis iepazīstināts ar darba 
grafiku, nav izvērtējusi, kādā veidā atbildētāja paziņo šoferiem par attiecīgiem 
reisiem, jo prasītājs norādīja, ka iepriekš tas ticis darīts zināms telefoniski. 
Minētais attiecas gan uz pārkāpuma smaguma, gan arī uz jautājuma par 
diskrimināciju izvērtēšanu.

[10] Pastāvot šādiem apstākļiem, Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesu 
kolēģijas 2010.gada 9.decembra spriedums ir atceļams un lieta nododama 
jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 9.decembra 

spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Darba tiesisko attiecību izbeigšana iestādes likvidācijas 
gadījumā; sprieduma, kas nav stājies likumīgā spēkā, 
nekavējošas izpildes priekšnoteikumi

1. Tiesas secinājums, ka iestāde ir likvidēta, bet tās tiesības un saistības ir 
pārņēmusi cita iestāde, neatbilst likvidācijas institūta būtībai un ir radījis 
būtisku pretrunu, kas novedis pie lietas nepareizas izspriešanas. Likvidētās 
iestādes pārvaldes uzdevumu nodošana citai/citām iestādei/iestādēm atbilst 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantam un nedod pamatu apšaubīt pašu 
likvidācijas faktu (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pants).
2. Nenošķirot likvidācijas un reorganizācijas procedūras, tiesa nepamatoti 
piemērojusi Darba likuma 117.panta otrās daļas normu, kas situācijā, kad 
iestāde likvidēta, nav piemērojama. Iestādes kā darba devējas likvidācija ir 
pamats darba līguma uzteikumam pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 
10.punkta (Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punkts un 117.panta 
otrā daļa).
3. Darba likuma 127.panta pirmajā daļā un Civilprocesa likuma 205.panta 
pirmajā daļā paredzētās tiesas tiesības noteikt sprieduma nekavējošu izpildi 
pilnīgi vai tā noteiktā daļā ir izņēmums no Civilprocesa likuma 203.panta 
piektajā daļā un 204.pantā noteiktās vispārējās kārtības, kas paredz, ka 
spriedumu izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā. Spriedumam daļā par tā 
nekavējošu izpildi jāatbilst Civilprocesa likuma 193.panta piektajai daļai un ir 
jābūt motivētam (Darba likuma 127.panta pirmā daļa un Civilprocesa likuma 
193.panta piektā daļa, 203.panta piektā daļa, 204.pants, 205.panta pirmā 
daļa).

Rīgā 2011.gada 22.jūnijā  Lieta Nr.SKC-980/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      I.Garda,
senatore      M.Zāģere,
piedaloties prasītāja pārstāvei zvērinātai advokātei D.Ronei un atbildētājas 

pārstāvei V.U.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētājas Latvijas 

Republikas Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 29.novembra spriedumu J.D. prasībā 
pret Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju par darba līguma uzteikuma 
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atzīšanu par spēkā neesošu un par atlīdzības par darba piespiedu kavējumu 
izmaksāšanu.

Aprakstošā daļa
[1] Saskaņā ar 1999.gada 4.janvārī noslēgto darba līgumu, J.D. no 1999.

gada 4.janvāra strādājis par ārstu ekspertu (psihiatru) Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministrijas (turpmāk – Aizsardzības ministrija) Militārā 
dienesta iesaukšanas centrā (turpmāk – MDIC).

[2] Ar MDIC 2004.gada 26.februāra rīkojumu Nr.64-pn, kas pamatots 
ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 
4.panta otro daļu, ārsta eksperta amatam noteikts valsts amatpersonas 
statuss.

2004.gada 23.martā J.D. saņēmis darba līguma uzteikumu Nr.1-10/233, 
jo nav piekritis izmaiņām darba līguma 5.punktā, ar ko viņa amatam noteikts 
valsts amatpersonas statuss.

[3] J.D. 2004.gada 21.aprīlī cēlis tiesā prasību pret Aizsardzības ministrijas 
MDIC, vēlāk to papildinot, kurā lūdzis:

– atzīt, ka saskaņā ar Obligātā militārā dienesta likumu un Ministru 
kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.411 “Militārā dienesta 
iesaukšanas centra nolikums” paredzētajām MDIC ārsta funkcijām un to 
radītajām tiesiskajām sekām ārsts eksperts neizdod administratīvus aktus 
un tāpēc nav pamatota prasība par valsts amatpersonas statusa piemērošanu 
ārstiem ekspertiem;

– atzīt par tiesiski nepamatotu MDIC vadītāja 2004.gada 26.februāra 
rīkojumu Nr.64-pn;

– atzīt, ka darba attiecības ar prasītāju ir pārtrauktas pretrunā ar Darba 
likumu, un uzlikt pienākumu darba devējam atjaunot prasītāju iepriekšējā 
darbā;

– piedzīt no darba devēja: atlīdzību par darba piespiedu kavējuma laiku 
no uzteikuma spēkā stāšanās dienas līdz faktiskai atjaunošanai; atlaišanas 
pabalstu divu vidējo mēnešalgu apmērā, morālo kompensāciju vienas vidējās 
mēnešalgas apmērā.

Prasībā norādīts:
[3.1] ārstam ekspertam nevar noteikt valsts amatpersonas statusu, 

jo darba pienākumus reglamentē “Nolikums par Latvijas Republikas 
Nacionālo bruņoto spēku militārā dienestā iesaucamo, karavīru un 
zemessargu medicīnisko pārbaudi miera, ārkārtējā stāvokļa un vispārējās 
mobilizācijas gadījumos” un darba līgums. Viņam nav jāveic likuma “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta otrajā 
daļā noteiktie pienākumi, jo lēmumu par derīgumu dienestam pieņem 
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amatpersona – medicīnas komisijas priekšsēdētājs. Prasītāja pienākumos 
ietilpst tikai obligātajā militārajā dienestā iesaucamās personas veselības 
stāvokļa novērtēšana, tāpēc valsts amatpersonas statusa noteikšana nav 
nepieciešama.

Starp ārsta amatu un valsts amatpersonas statusu ir pretrunas, to 
savienošana nav iespējama, jo tad ciestu ekspertējamo pacientu tiesības un 
tiktu pārkāpts Ārstniecības likuma 38., 41.pants;

[3.2] atteikšanās parakstīt grozījumus darba līgumā nav pamats izbeigt 
darba tiesiskās attiecības, pamatojoties uz Darba likuma 98.panta pirmo 
daļu, jo jāņem vērā šā likuma 6., 7., 9.pants par tiesisko stāvokli pasliktinošu 
noteikumu spēkā neesamību, vienlīdzīgu tiesību ievērošanu un nelabvēlīgu 
seku radīšanas aizliegumu; 

[3.3] prasītājam darba līgums uzteikts, neizmaksājot likumā noteikto 
atlaišanas pabalstu.

[4] Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2004.gada 2.septembra 
un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2004.gada 3.novembra 
spriedumu prasība noraidīta.

Augstākās tiesas Senāts 2005.gada 23.februārī, izskatot lietu sakarā ar J.D. 
kasācijas sūdzību, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu 
atstājis negrozītu, J.D. kasācijas sūdzību noraidījis.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2009.gada 6.aprīlī, izskatot J.D. 
pieteikumu par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2004.gada 
3.novembra sprieduma atcelšanu sakarā ar jaunatklātajiem apstākļiem, 
minēto Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu atcēlusi 
un nodevusi lietu jaunai izskatīšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 
tiesai.

Par jaunatklātu apstākli tiesa atzinusi spēkā stājušos Administratīvās 
apgabaltiesas 2008.gada 5.februāra spriedumu attiecībā uz J.D., ar kuru 
atzīts par prettiesisku Aizsardzības ministrijas 2004.gada 27.maija lēmums 
Nr.01/2063 par valsts amatpersonas statusa noteikšanu J.D. kā MDIC 
Medicīnas daļas ārstam ekspertam.

[5] 2010.gada 3.marta prasības pieteikuma grozījumos prasītājs lūdzis 
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdi, 
piedzīt no Aizsardzības ministrijas vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu 
kavējuma laiku Ls 16 157,7, noteikt, ka spriedums par vidējās izpeļņas 
piedziņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku izpildāms nekavējoties, 
un piedzīt no Aizsardzības ministrijas izdevumus par advokāta palīdzību 
Ls 491,60.

[6] Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 12.marta 
spriedumu J.D.prasība apmierināta. Tiesa:
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– atzinusi par spēkā neesošu Aizsardzības ministrijas MDIC 2004.gada 
23.marta darba devēja uzteikumu;

– atzinusi par prettiesisku J.D. atlaišanu no darba Aizsardzības ministrijas 
MDIC;

– ar 2010.gada 12.martu izbeigusi starp J.D. un Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministrijas MDIC 1999.gada 4.janvārī noslēgto darba 
līgumu;

– no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas par labu J.D. piedzinusi 
vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku Ls 16 157,70 un 
izdevumus par advokāta palīdzību Ls 30;

– no Aizsardzības ministrijas valsts labā piedzinusi tiesas izdevumus 
Ls 428,52;

– noteikusi, ka tiesas spriedums daļā par vidējās izpeļņas piedziņu 
izpildāms nekavējoties.

[7] Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar atbildētājas apelācijas 
sūdzību, kurā spriedums pārsūdzēts daļā par darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas brīdi, vidējās izpeļņas apmēru un lūgts atzīt, ka darba tiesiskās 
attiecības ar prasītāju izbeigtas 2006.gada 31.decembrī un izmaksājamās 
vidējās izpeļņas summa ir Ls 7 412,62, kā arī prasītāja pretapelācijas sūdzību 
par spriedumu daļā par izdevumu piedziņu advokāta palīdzības samaksai, 
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2010.gada 29.novembra 
spriedumu prasību apmierinājusi.

Tiesa:
– izbeigusi starp J.D. un Aizsardzības ministrijas MDIC 1999.gada 

4.janvārī noslēgto darba līgumu ar 2010.gada 29.novembri;
– atzinusi J.D. tiesības saņemt vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu 

kavējuma laiku no 2004.gada 23.aprīļa līdz 2010.gada 29.novembrim 
Ls 18 148,74;

– piedzinusi no Aizsardzības ministrijas par labu J.D. neizmaksāto vidējo 
izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku no 2010.gada 13.marta (pēc 
pirmās instances tiesas sprieduma) līdz 2010.gada 29.novembrim Ls 1 991,04 
un izdevumus par advokāta palīdzību Ls 757,03;

– piedzinusi no Aizsardzības ministrijas valsts labā tiesas izdevumus – 
valsts nodevu Ls 341,78 un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus par tie-
sas pavēstu un dokumentu piegādāšanu Ls 2,18.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar tālāk minētajiem argumentiem.
[7.1] Pirmās instances tiesas spriedums daļā, ar kuru Aizsardzības 

ministrijas MDIC 2004.gada 23.marta darba līguma uzteikums atzīts par 
spēkā neesošu, J.D. atlaišana no darba Aizsardzības ministrijas MDIC atzīta 
par prettiesisku, ir stājies likumīgā spēkā.
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Atbilstoši atbildētājas apelācijas sūdzībai pastāv strīds par to, no kura 
brīža izbeidzamas darba tiesiskās attiecības ar prasītāju. No minētā izriet, 
ka likumīgā spēkā stājies arī pirmās instances tiesas spriedums daļā par 
vidējās izpeļņas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku līdz 2007.gada 
1.janvārim Ls 7 412,62 un par tiesas izdevumu piedziņu no atbildētāja par 
advokāta palīdzību Ls 30.

[7.2] Lietā nav strīda par faktu, ka Aizsardzības ministrijas MDIC vairs 
nepastāv. 

Saskaņā ar 2006.gada 21.novembra Aizsardzības ministrijas MDIC 
rīkojumu Nr.74 “Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju” un 2006.
gada 11.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.951 “Par Militārā dienesta 
iesaukšanas centra likvidāciju”, MDIC likvidēts ar 2007.gada 1.janvāri, tā 
tiesību un saistību pārņēmēji ir Nacionālie bruņotie spēki (turpmāk – NBS) 
un Aizsardzības ministrija, par ko lietā strīda nav.

Tāpat nav strīda par faktu, ka izskatāmajā lietā tieši Aizsardzības 
ministrija ir MDIC tiesību un saistību pārņēmēja, jo J.D. prasījums pamatots 
ar MDIC 2004.gada 26.februāra rīkojuma Nr.64-pn tiesiskuma apstrīdēšanu, 
kas ir administratīvs akts, un atbildība par tā izdošanu ar likumu noteikta 
Aizsardzības ministrijai kā augstākstāvošai iestādei. Tādējādi prasītāja 
atlaišana no MDIC ir tiešā cēloniskā sakarā ar šo rīkojumu, un atbildība par 
atlaišanas tiesiskumu piekrīt Aizsardzības ministrijai.

[7.3] Ar 2006.gada 21.novembra Aizsardzības ministrijas MDIC 
rīkojumu Nr.74 “Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju” 
apstiprināts MDIC štata saraksts ar 2007.gada 1.janvāri, kurā ir 19 štata 
vienības. Pamatots ir atbildētāja apelācijas sūdzībā norādītais, ka MDIC 
štata sarakstā 2007.gadam nav ārstu ekspertu vai amatpersonu, kurām 
sakarā ar ieņemamo amatu būtu nepieciešama medicīniskā izglītība. Taču 
šis arguments pats par sevi nedod pamatu uzskatīt, ka pušu darba tiesiskās 
attiecības būtu izbeigušās 2006.gada 31.decembrī.

[7.4] Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 11.decembra 
rīkojuma Nr.951 “Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju” 
2.1.punktā noteikts, ka profesionālā militārā dienesta kandidātu, rezerves 
karavīru un rezervistu vispārējās piemērotības militārajam dienestam 
pārbaudi, rezerves karavīru iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām 
mācībām un rezerves karavīru un rezervistu uzskaite ar 2007.gada 1.janvāri 
tiek nodota NBS.

Šai normai atbilstošs ir J.D. iebildums, ka sakarā ar obligātā militārā 
dienesta atcelšanu un pāreju uz profesionālo dienestu, ar MDIC likvidēšanu 
neizzuda ārsta eksperta funkcija, to pārņēma NBS medicīnas centrs. Šāds 
viedoklis atbilst arī atbildētāja iesniegtajam Aizsardzības ministrijas Personāla 
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attīstības departamenta personāla nodaļas 2010.gada 7.aprīļa skaidrojumam, 
ka likvidētā MDIC atbrīvotajiem ārstiem bija iespēja piedalīties konkursā uz 
Militārā medicīnas centrā esošajām vakancēm. Taču prasītāja darba tiesību 
aizskārums tieši ietekmēja arī viņa tiesības konkursa kārtībā pretendēt uz 
Militārā medicīnas centra esošajām vakancēm, jo J.D. bija dibināts iemesls 
uzskatīt, ka starp pusēm pastāvošais tiesvedības process varētu būtiski 
ietekmēt konkursa iznākumu. Turklāt grūti iebilst prasītāja viedoklim, ka, 
ja nebūtu notikusi viņa prettiesiska atlaišana no darba, iespējams, viņš tiktu 
pārcelts amatā bez konkursa.

[7.5] Prasītāja tiesības saņemt vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu 
kavējuma laiku nosaka Darba likuma 126.panta pirmā daļa.

J.D. darba kavējumam ir piespiedu raksturs, un tāpēc prasītājam ir 
atzīstamas tiesības saņemt vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma 
laiku no 2004.gada 23.aprīļa līdz 2010.gada 29.novembrim.

Lietā nav strīda par faktu, ka pirmās instances tiesas spriedums daļā par 
vidējās izpeļņas Ls 16 157,70 piedziņu ir izpildīts, tāpēc ar tiesas spriedumu 
atzīstamas prasītāja tiesības saņemt šo atlīdzību, papildus piedzenot vidējo 
izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku no 2010.gada 13.marta līdz 2010.
gada 29.novembrim Ls 1 991,04.

[7.6] No lietas materiāliem ir redzams, ka J.D. ir bijuši izdevumi zvērināta 
advokāta palīdzības samaksai, kuru atlīdzināšanas pienākumu nosaka 
Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkts un kurus J.D. pamatoti 
lūdzis piedzīt, jo to esamību pierāda lietā iesniegtie maksājumu dokumenti – 
Ls 100 samaksāti zvērinātam advokātam Kārlim Švānam 2004.gada 12.oktobrī, 
Ls 30 zvērinātam advokātam Kārlim Švānam samaksāti 2005.gada 15.februārī.

Neskatoties uz rakstveida pierādījumu esamību, pirmās instances tiesa 
no atbildētājas piedzinusi tikai Ls 30.

Apelācijas tiesvedības laikā, izpildot 2008.gada 16.oktobrī ar zvērinātu 
advokāti Danu Roni noslēgto vienošanos, J.D. par advokātes palīdzību 2010.
gada 16.martā samaksājis Ls 411, 2010.gada 8.jūnijā samaksājis Ls 125,03 
un 2010.gada 18.oktobrī samaksājis Ls 121. Tādējādi kopējā prasītājam 
neatlīdzināto ar lietas vešanu saistīto izdevumu summa veido Ls 757,03, kas 
piedzenami no atbildētājas.

[8] Kasācijas sūdzībā Aizsardzības ministrija lūgusi atcelt apelācijas 
instances tiesas spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai, pamatojoties 
uz šādiem argumentiem:

[8.1] tiesa nepareizi iztulkojusi Ministru kabineta 2006.gada 11.decembra 
rīkojumu Nr.951 “Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju”, 
secinot, ka pēc MDIC likvidācijas 2007.gada 1.janvārī Aizsardzības ministrija 
un NBS ir visu MDIC tiesību un saistību pārņēmēji.
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Tiesa nav vērtējusi apelācijas sūdzībā norādīto, ka Aizsardzības ministrija 
un NBS nepārņēma funkcijas, kuru izpildes nodrošināšanā bija iesaistīts 
prasītājs.

Vienlaikus tiesa nav vērtējusi Obligātā militārā dienesta likuma 5.panta 
otro daļu, 18.panta otro daļu un 19.pantu un Ministru kabineta 2001.gada 
25.septembra noteikumu Nr.411 “Militārā dienesta iesaukšanas centra 
nolikums” 4.1 un 5.punktu kopsakarā ar iepriekš minēto Ministra kabineta 
rīkojumu un prasītāja veiktajiem pienākumiem. Tā rezultātā tiesa nonākusi 
pie nepareiza secinājuma, ka darba tiesiskās attiecības ar prasītāju būtu 
turpinājušās pēc 2007.gada 1.janvāra, ja pirms tam viņš nebūtu atbrīvots no 
darba.

Tā kā obligātais aktīvais militārais dienests pēc 2006.gada 31.decembra 
vairs nepastāvēja, Ministru kabinets pieņēma lēmumu par MDIC 
likvidāciju. Ministru kabineta rīkojuma Nr.951 “Par Militārā dienesta 
iesaukšanas centra likvidāciju” 2.punkts paredzēja pārņemt tikai daļu 
no bijušajām MDIC funkcijām, proti, Aizsardzības ministrija pārņēma 
rezerves karavīru un atvaļināto karavīru sociālo jautājumu risināšanu; 
NBS pārņēma profesionālā militārā dienesta kandidātu, rezerves karavīru 
un rezervistu vispārējās piemērotības militārajam dienestam pārbaudi, 
rezerves karavīru iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām 
mācībām un rezerves karavīru un rezervistu uzskaiti. Darba tiesisko 
attiecību pastāvēšanas laikā prasītāja amata pienākumi nebija saistīti ar 
šo funkciju izpildi, jo atbilstoši amata aprakstam MDIC Medicīnas daļas 
ārsts eksperts veica iesaucamo personu psihiskās sfēras izmeklēšanu un 
sagatavoja atzinumu par ekspertīzes rezultātiem. Ar 2006.gada 31.decembri 
vairs netika nodrošinātas tādas MDIC funkcijas kā obligātajam aktīvajam 
militārajam dienestam pakļauto personu uzskaite, reģistrācija, iesaukšana, 
veselības kapacitātes noteikšana u.c. Tādēļ 2006.gada 31.decembrī 
tika likvidēta MDIC Medicīnas daļa, kurā līdz darba tiesisko attiecību 
izbeigšanai bija nodarbināts arī prasītājs, un ar MDIC personālu tika 
izbeigtas civildienesta un darba tiesiskās attiecības;

[8.2] tiesa nepamatoti secinājusi, ka Aizsardzības ministrija ir likvidētā 
MDIC tiesību un saistību, tostarp arī MDIC nodibināto darba tiesisko 
attiecību pārņēmēja, jo MDIC pieņemtie administratīvie akti bija apstrīdami 
Aizsardzības ministrijā kā augstākstāvošā iestādē. Atbilstoši Darba likumam 
darba tiesisko attiecību izbeigšanos vērtē tiesa, nevis augstākstāvoša 
iestāde;

[8.3] spriedumā nav norādīts juridisks vērtējums secinājumam, ka 
prasītājs pamatoti nav piedalījies amatu konkursos uz vakantajām amata 
vietām NBS, ja viņa izglītība un darba pieredze atbilda amatiem izvirzītajām 
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prasībām, un ka konkrētais tiesvedības process varētu ietekmēt konkursa 
rezultātu. Šajā sakarā tiesa nav ņēmusi vērā Darba likuma 7.pantā noteikto 
pienākumu darba devējam ievērot vienlīdzīgu tiesību principu darba tiesisko 
attiecību nodibināšanas, pastāvēšanas un izbeigšanas laikā;

[8.4] tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 97.pantu, jo nav vērtējusi visus 
pierādījumus lietā, kas apliecina – ja darba tiesiskās attiecības ar prasītāju 
turpinātos, viņš tiktu atvaļināts ar 2006.gada 31.decembri. Tādēļ vidējā 
izpeļņa nosakāma par laika posmu no 2004.gada 23.aprīļa līdz 2006.gada 
31.decembrim;

[8.4.1] saskaņā ar MDIC rīkojumu Nr.74 “Par Militārā dienesta 
iesaukšanas centra likvidāciju” 2007.gada janvārī MDIC tika nodarbinātas 
tikai 19 personas, kuru vidū nebija ārsta eksperta vai amatpersonas, kurai 
atbilstoši tās amatam izvirzītajām prasībām būtu bijusi nepieciešama 
medicīniskā izglītība. Turklāt to, ka ministrijā nebija nodarbināti bijušie 
MDIC darbinieki ar medicīnisko izglītību, apliecina ministrijas Personāla 
attīstības departamenta Personāla nodaļas 2010.gada 7.aprīļa vēstule 
Nr.10.–30., kurā arī norādīts, ka Aizsardzības ministrijā nebija speciālistu 
amatu ar specializāciju medicīnā, jo Aizsardzības ministrija nav pārņēmusi 
ar personu veselības stāvokļa pārbaudi saistītās funkcijas;

[8.4.2] tiesa nav vērtējusi arī NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Medi-
cīnas nodrošinājuma centra 2010.gada 28.septembra vēstuli Nr.07.6-419, 
kas apliecina, ka neviens MDIC Medicīnas daļas ārsts eksperts pēc MDIC 
likvidācijas netika pārcelts uz NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas 
nodrošinājuma centru un Mācību vadības pavēlniecības Rekrutēšanas un 
atlases centru.

Vienīgais pierādījums, uz kuru tiesa balstījusi apgalvojumu, ka pušu 
darba tiesiskās attiecības turpinātos pēc 2007.gada 1.janvāra, ir MDIC 
vadītāja intervija laikrakstam “Latvijas Vēstnesis Plus”, kas publicēta vairāk 
kā pusgadu pirms MDIC likvidēšanas. Līdz ar to minētā intervija nevar 
precīzi raksturot faktiski notikušo likvidāciju;

[8.5] nosakot, ka prasītājam ir tiesības saņemt vidējo izpeļņu par visu 
darba piespiedu kavējuma laiku no 2004.gada 23.aprīļa līdz 2010.gada 
29.novembrim, tiesa nav ievērojusi Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumā lietā SKC-534/2003 izteikto secinājumu, ka 
atlīdzību par darba piespiedu kavējumu ir pamats piedzīt tikai par laiku 
no atlaišanas no darba līdz strīda izšķiršanai tiesā, kurā darbinieks nav 
strādājis pie cita darba devēja. Atbilstoši Vidzemes priekšpilsētas tiesas 
sēdes protokolam prasītājs pats ir atzinis, ka bezdarbnieka pabalstu pēc 
darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar MDIC nav saņēmis, jo no 1997.gada 
novembra strādājis nepilnu slodzi par psihiatru SIA “Olaines veselības 
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centrs”, no 2008.gada strādājis nepilnas slodzes darbu Jelgavas psihiatriskajā 
slimnīcā, bet no 2009.gada 18.janvāra – Valsts darba ārsta ekspertīzes 
komisijā, iespējams, ar to domājot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisiju;

[8.6] nosakot piedzenamās summas apmēru par advokāta pakal-
pojumiem, tiesa nav ievērojusi Civilprocesa likuma 97.panta pirmo un 
trešo daļu un nav ņēmusi vērā, ka 2008.gada 16.oktobra līgums “Par 
juridisko pakalpojumu sniegšanu” ar prasītāju noslēgts par dažādu juridisko 
pakalpojumu sniegšanu, kā arī par 5% samaksu no prasījumu apmierinātās 
daļas civillietā Nr.C30298804. No tiesai iesniegtajiem rēķiniem (2010.
gada 4.jūnija rēķins Nr.56/2010, 2010.gada 12.marta rēķins Nr.26/2010) 
nav redzams, vai samaksāti juridiskie pakalpojumi saistībā ar civillietu 
Nr.C30298804. Tiesa nav arī ņēmusi vērā, ka prasītājam ir vismaz vēl viena 
tiesvedība, kurā, iespējams, sniegti rēķinos minētie advokāta pakalpojumi.

[9] Paskaidrojumos sakarā ar kasācijas sūdzību prasītājs lūdzis atstāt 
negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu un kasācijas sūdzību noraidīt 
kā nepamatotu.

[10] Senāta sēdē atbildētājas pārstāve uzturēja iesniegto kasācijas sūdzību 
pēc tajā norādītajiem motīviem; prasītāja pārstāve tiesas spriedumu lūdza 
atstāt negrozītu, bet iesniegto kasācijas sūdzību – noraidīt.

Motīvu daļa
[11] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams.

[12] Iesniedzot apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, 
atbildētāja neapstrīdēja tiesas spriedumu daļā par darba devēja uzteikuma 
un prasītāja atlaišanas no darba prettiesiskumu un viņam par laiku līdz 2006.
gada 31.decembrim piedzīto kompensāciju par darba piespiedu kavējumu 
Ls 7 412,62, un šie jautājumi vairs nebija izskatīšanas priekšmets apelācijas 
instances tiesā.

[13] Apelācijas instances tiesā izskatāmais jautājums bija par to, vai darba 
tiesiskās attiecības uzskatāmas par izbeigtām ar MDIC likvidāciju vai arī tās 
ir izbeidzamas ar tiesas sprieduma pasludināšanas dienu, attiecīgi lemjot par 
vidējās izpeļņas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku.

Minētā jautājuma noskaidrošanai, Senāta ieskatā, būtiski noteikt MDIC 
darbības izbeigšanas pamatu.

[13.1] Apelācijas instances tiesa, atsaucoties uz MDIC 2006.gada 
21.novembra rīkojumu Nr.74 “Par Militārā dienesta iesaukšanas centra 
likvidāciju” un Ministru kabineta 2006.gada 11.decembra rīkojumu Nr.951 
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“Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju”, konstatējusi, ka MDIC 
likvidēts ar 2007.gada 1.janvāri. Tālāk tiesa secinājusi, ka MDIC tiesību un 
saistību pārņēmēji ir NBS un Aizsardzības ministrija, par ko lietā strīda 
neesot.

Šādu tiesas secinājumu un prasītāja pārstāves apelācijas instances un 
Senāta tiesas sēdē pausto viedokli Senāts atzīst par pretrunīgu un kļūdainu 
pēc būtības.

[13.2] Jau savā apelācijas sūdzībā atbildētāja ir norādījusi uz to, ka pēc 
MDIC likvidācijas Aizsardzības ministrija un NBS pārņēma tikai daļu no 
funkcijām, ko iepriekš veica MDIC (lietas 1.sēj., 212.lpp.). Tiesa noteiktu 
funkciju nodošanu citām iestādēm kļūdaini kvalificējusi kā darbības, kas 
liecina par MDIC tiesību un saistību pārņemšanu.

[14] Prasītājs nav apstrīdējis faktu, ka MDIC ir ticis likvidēts un minētā 
jautājuma izlemšana atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 
pirmajai daļai ietilpst Ministru kabineta funkcijās.

Valsts pārvaldes iekārtas likumā, tā redakcijā uz 2006.gada 11.decembri, 
kad tika pieņemts konkrētais Ministru kabineta lēmums, nebija dots 
likvidācijas jēdziena skaidrojums, kas rada nepieciešamību atklāt tā saturu 
un būtību.

Likvidēt – nozīmē izbeigt, pārtraukt (kā) darbību, pastāvēšanu, eksistenci; 
iznīcināt (Latviešu valodas vārdnīca. Rīga: Avots, 1987, 446.lpp.). No minētā 
skaidrojuma izriet, ka likvidācija nerada likvidētās iestādes saistību un 
tiesību pārņemšanu, jo pretējā gadījumā tā nebūtu likvidācija. Uz to norāda 
arī Komerclikuma normas par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu un 
likvidāciju, tai beidzoties ar likvidējamās kapitālsabiedrības izslēgšanu no 
komercreģistra (Komerclikuma 312.–332.pants).

Lai gan valsts iestādes likvidācijai ir savas īpatnības, jo reti būs situācijas, 
kad tiks izbeigtas arī tās veicamās funkcijas, tomēr, likvidējot MDIC, kā atzīst 
Senāts, nebija un nevarēja būt noteikts tā saistību un tiesību pārņēmējs.

[15] Ministru kabineta rīkojuma Nr.951 “Par Militārā dienesta 
iesaukšanas centra likvidāciju” 3.punktā ir noteikts, ka NBS un Aizsardzības 
ministrija ir centra tiesību un saistību pārņēmēji šī rīkojuma 1.punktā (tiesas 
paskaidrojums – pēc rīkojuma teksta tas ir 2.punkts) noteiktajās jomās.

Minētā rīkojuma 2.punkts paredzēja pārņemt daļu no bijušajām MDIC 
funkcijām: Aizsardzības ministrija pārņēma rezerves karavīru un atvaļināto 
karavīru sociālo jautājumu risināšanu; NBS pārņēma profesionālā militārā 
dienesta kandidātu, rezerves karavīru un rezervistu vispārējās piemērotības 
militārajam dienestam pārbaudi, rezerves karavīru iesaukšanu uz kārtējām 
vai pārbaudes militārajām mācībām, kā arī rezerves karavīru un rezervistu 
uzskaiti.
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Senāts uzskata, ka Ministru kabineta rīkojuma Nr.951 “Par Militārā 
dienesta iesaukšanas centra likvidāciju” 3.punkta formulējums ir neprecīzs 
attiecībā uz tiesību un saistību pārņemšanu, jo, iestādi likvidējot, bija 
iespējama tikai tās funkciju/uzdevumu nodošana citai iestādei, ko apliecina 
arī vēlākie grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā, papildinot 
to ar normu par likvidācijas veidiem/paņēmieniem (Saeimas 2009.gada 
12.jūnija likums). Taču minētā neprecizitāte nevar radīt atšķirīgu vērtējumu 
attiecībā uz likvidācijas sekām, jo, runājot par “jomām”, ar to ir saprotama 
tieši funkciju nodošana. Šo vērtējumu nevar ietekmēt arī bijušā MDIC 
vadītāja intervija laikrakstam “Latvijas Vēstnesis Plus”, kas publicēta vairāk 
kā pusgadu pirms MDIC likvidēšanas, prognozējot iespējamos risinājumus 
MDIC likvidācijas gadījumā.

Tiesību doktrīnā uzsvērts, ka nevienai iestādei nav tiesības nedz 
uz pastāvēšanu, nedz uz noteiktu kompetenci. Iestādes izveido, likvidē, 
to kompetenci nosaka Ministru kabinets (vai ministrs), vadoties no 
efektivitātes principa, lai realizētu izpildvaras uzdevumus, kas pastāvīgi 
mainās. Procedūrai jābūt vienkāršai (Levits E. Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma koncepcija. Latvijas Vēstnesis, 2002. 26.februāris, Nr.95). Valstij 
atsakoties no obligātā militārā dienesta institūta, par konsekventu vērtējama 
rīcība likvidēt MDIC kā iestādi, kuras funkcijās saskaņā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumu Nr.411 “Militārā dienesta 
iesaukšanas centra nolikums” 4.1 punktu bija obligātajam militārajam 
dienestam pakļauto un brīvprātīgo personu uzskaite, reģistrācija un 
iesaukšana.

[16] Apelācijas instances tiesas spriedumā ir norāde: “J.D. savu 
prasījumu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar sprieduma spēkā stāšanās 
dienu pamato ar Darba likuma 117.panta otro daļu, atbilstoši kurai valsts 
pārvaldes iestāžu vai pašvaldību administratīva reorganizācija, kā arī vienas 
iestādes administratīvo funkciju nodošana otrai iestādei nav uzskatāma 
par uzņēmuma pāreju un pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma 
uzteikumam.”

Lai gan par šo prasītāja pozīciju, kas tika uzturēta arī apelācijas un 
kasācijas instances tiesas sēdē, nav skaidras tiesas attieksmes, no sprieduma 
satura izriet, ka apelācijas instances tiesa to ir akceptējusi.

Šāda argumenta atzīšanu un atsaukšanos uz to tiesas spriedumā Senāts 
uzskata par nepamatotu.

Darba likuma 117.panta otrā daļa ietilpst normā, kas atklāj uzņēmuma 
pārejas jēdzienu un nosaka, ka šādā kārtībā veikta komercsabiedrību 
apvienošana, sadalīšana vai pārveidošana pati par sevi nevar būt pamats 
darba līguma uzteikumam. 
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Valsts iestāžu reorganizācija, kas pēc būtības ietver sevī arī vienas iestādes 
administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei, pēc vispārīgā principa pati 
par sevi nevar būt pamats darba tiesisko attiecību izbeigšanai.

Senāts atzīst, ka Darba likuma 117.panta otrās daļas norma, kas paredz 
sekas reorganizācijas gadījumā, nav attiecināma uz konkrēto situāciju, kad 
iestāde – MDIC, kā to atzinusi pati tiesa, ir likvidēta. Reorganizācija pati 
par sevi nerada tiesības darba devēja uzteikumam, savukārt darba devēja 
likvidācija atbilstoši Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punktam ir 
pamats uzteikt darba līgumu.

[17] Tiesas arguments par to, ka MDIC ar 2007.gada 1.janvāri 
bija noteiktas 19 štata vienības, kas varētu radīt šaubas par šīs iestādes 
likvidāciju un darba līguma izbeigšanu ar prasītāju, izdarīts, neņemot 
vērā, ka šis amatu saraksts noteikts tikai 2007.gada janvārim, kad bija 
jāveic iestādes likvidācijas process, MDIC dokumentus nododot Latvijas 
Valsts arhīvam.

[18] Neapstrīdot faktu, ka no likvidētā MDIC atlaistajiem ārstiem 
bija iespēja piedalīties konkursā uz Militārā medicīnas centra mediķu 
amata vietām, tiesa, attaisnojot prasītāja nepiedalīšanos konkursā, pretēji 
Civilprocesa likuma 193.panta piektajai daļai uz pieņēmumu pamata 
izdarījusi patvarīgu slēdzienu, ka “(..) J.D. bija dibināts iemesls uzskatīt, ka 
starp pusēm pastāvošais tiesvedības process varētu būtiski ietekmēt konkursa 
iznākumu”. Šajā sakarā par svarīgu Senāts atzīst atbildētājas norādi uz Darba 
likuma 7.pantā ietverto vienlīdzīgu tiesību principu, kura ievērošana darba 
tiesisko attiecību nodibināšanas, pastāvēšanas un izbeigšanas laikā ir obligāts 
darba devēja pienākums.

[19] Vadoties no iepriekšminētajiem apsvērumiem, Senāts atzīst, ka tiesa 
nepareizi piemērojusi materiālo tiesību normas un pārkāpusi procesuālo 
tiesību normas, kas varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas, sakarā 
ar ko spriedums ir atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai.

Ņemot vērā, ka apelācijas instances tiesas spriedumā ir noteikta darba 
tiesisko attiecību pastāvēšana visā strīdus laikā līdz 2010.gada 29.novembrim 
un par šo laika posmu no 2004.gada 23.aprīļa līdz 2010.gada 29.novembrim 
tiesa atzinusi J.D. tiesības saņemt vidējo izpeļņu par darba piespiedu 
kavējumu, spriedums ir atceļams kopumā.

[20] Atbildētāja, iesniedzot apelācijas sūdzību, nav pārsūdzējusi 
tiesas spriedumu daļā par izmaksājamās vidējās izpeļņas Ls 7 412,62 
piedziņu par laiku līdz 2006.gada 31.decembrim, tāpēc par nepamatotiem 
atzīstami tās iebildumi, ka no 1997.gada prasītājs ir strādājis pie cita 
darba devēja, ko tiesai vajadzējis ņemt vērā, nosakot piedzenamās 
summas apmēru.
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[21] Senāts uzskata par nepieciešamu vērst tiesas uzmanību, ka atbilstoši 
Darba likuma 127.panta pirmajai daļai pēc darbinieka lūguma tiesa var 
noteikt, ka spriedums, kas paredz darbinieku atjaunot darbā un piedzīt vidējo 
izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku, izpildāms nekavējoties. 
Civilprocesa likuma 205.panta pirmā daļa paredz, ka sprieduma nekavējošu 
izpildi var noteikt pilnīgi vai tā noteiktā daļā. Tulkojot abas likuma normas, 
kas neuzliek tiesai pienākumu noteikt nekavējošu sprieduma izpildi darba 
strīdos, bet šādas tiesības piešķir, secināms, ka tiesai savs nolēmums par 
nekavējošu izpildi ir jāmotivē spriedumā.

Šāda motivācija nepieciešama sakarā ar to, ka sprieduma, kas nav stā jies 
likumīgā spēkā, nekavējoša izpilde ir izņēmums no Civilprocesa likuma 203.
panta piektajā daļā un 204.pantā noteiktās vispārējās kārtības, ka spriedumu 
izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā. 

Pirmās instances tiesas spriedumā, ar kuru prasītāja labā piedzīti 
Ls 16 157,70, kā arguments minēts: “Lietas izskatīšanas gaitā nav 
konstatēti apstākļi, kas varētu tikt uzskatīti par šķērsli sprieduma izpildei 
nekavējoties daļā par darba samaksas piedziņu.” Ar šādu argumentāciju, 
Senāta ieskatā, nevarēja noteikt nekavējošu sprieduma izpildi. No likuma 
normas jēgas izriet, ka tiesai ir jākonstatē īpaši apstākļi, kas attiecas uz 
prasītāju un kuru dēļ nepieciešama un pieļaujama sprieduma nekavējoša 
izpilde.

Savukārt apelācijas instances tiesas spriedumā vispār nav motīvu, kāpēc 
spriedums par papildu vidējās izpeļņas Ls 1 945,08 piedziņu ir izpildāms 
nekavējoties.

Atbilstoši Senāta judikatūrai vidējā izpeļņa par darba piespiedu kavējuma 
laiku ir pielīdzināta darba samaksai, kas atbilstoši Civilprocesa likuma 635.
panta sestajai daļai liedz piemērot sprieduma izpildes pagriezienu un atgūt 
nepamatoti piedzītās summas (lietas SKC-372/2008, SKC-375/20081). 
Tādējādi sakarā ar šo spriedumu izpildi, lai arī, atkārtoti izskatot lietu, būtu 
pieņemts pretējs spriedums, atbildētājiem var rasties nepamatoti papildu 
izdevumi.

Tā kā tiesa lūgumu par sprieduma nekavējošu izpildi, kā tas izriet no 
Darba likuma 127.panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 205.panta 
pirmās daļas, var vispār noraidīt, vadoties pēc konkrētajiem apstākļiem, 
darbinieka tiesībām un aizsargājamajām interesēm, tiesai ir tiesības lūgumu 
apmierināt arī daļā, kā tas tieši noteikts Civilprocesa likuma 205.panta 
pirmajā daļā, kas nozīmē, ka sprieduma nekavējošu izpildi par vidējās 
izpeļņas piedziņu sakarā ar darba piespiedu kavējumu var attiecināt uz 

1 Senāta 2008.gada 29.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-375. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2008. Rīga: TNA, 2009, 447.–456.lpp.
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noteiktas konkrētas naudas summas piedziņu, kas nepieciešama prasītāja 
neatliekamāko vajadzību apmierināšanai.

[22] Atceļot spriedumu, atbildētājai atbilstoši Civilprocesa likuma 
458.panta otrajai daļai atmaksājama iemaksātā drošības nauda.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 472., 474.panta 2.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 29.novembra 

spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.
Atmaksāt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai drošības naudu 

Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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6. Spriedumi lietās par pilsonību
Kritēriji Latvijas pilsonības atņemšanai

1. Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta norma, kas nosaka, ka 
tiesa Latvijas pilsonību var atņemt, ja persona, apliecinot savu piederību pie 
Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas 
ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību, nav imperatīva tiesību 
norma, un, izvērtējot konkrētos lietas apstākļus un nonākot pie secinājuma, ka 
pilsonības atņemšana būtu pretrunā samērīguma principam, tiesa var prasību 
noraidīt (Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkts).
2. Strīdā par Latvijas pilsonības atņemšanu izšķirošais nav jautājums par to, 
vai persona Latvijas pilsonību ieguvusi atbilstoši Latvijas likumiem, bet gan 
tas, vai, iegūstot Latvijas pilsonību, persona nav sniegusi par sevi apzināti 
nepatiesas ziņas (Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkts).
3. Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta norma par apzināti 
nepatiesu ziņu sniegšanu nav tulkojama paplašināti un šīs normas sastāvā nevar 
iekļaut tādu ziņu nesniegšanu, kuras varētu būt svarīgas pilsonības jautājuma 
izlemšanai, bet kuras atbildīgā valsts iestāde no pilsonības pretendenta nav 
tieši pieprasījusi (Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkts).
4. 1961.gada 30.augusta Konvencija par apatrīdisma samazināšanu un Eiropas 
Padomes 1997.gada Konvencija par pilsonību rekomendē valstīm, ja vien tam 
nav sevišķu iemeslu, neatņemt personām pilsonību, ja tas var viņas padarīt par 
apatrīdiem (Konvencija par apatrīdisma samazināšanu un Eiropas Padomes 
Konvencija par pilsonību).

Rīgā 2011.gada 22.jūnijā  Lieta Nr.SKC-215/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents V.Jonikāns,
senatore      V.Cīrule,
senatore      E.Vernuša,
piedaloties prasītājas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes pārstāvei I.V. un atbildētājas pārstāvim G.Ņ.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētājas N.K. kasācijas 

sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 26.janvāra 
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spriedumu Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
prasībā pret N.K. par Latvijas pilsonības atņemšanu.

Aprakstošā daļa
[1] Latvijas Republikas Naturalizācijas pārvalde, kuras uzdevumus saskaņā 

ar Ministru kabineta 2010.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.24 ir pārņēmusi 
Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 2007.gada 
17.decembrī cēlusi tiesā prasību pret N.K. par Latvijas pilsonības atņemšanu.

Prasībā norādīts:
[1.1] N.K., apliecinot savu piederību Latvijas pilsoņu kopumam, ir 

sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas un nepamatoti ieguvusi Latvijas 
pilsonību;

[1.2] atbildētāja saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta 1.punktu 1996.
gada 17.jūlijā reģistrēta kā Latvijas pilsone. Pirmuzskaites veidlapā atbildētāja 
norādījusi, ka viņas māte F.F. ir Latvijas pilsone, bet veidlapas 9.punktā nav 
norādījusi citas valsts pilsonību un pilsonības reģistrācijas brīdī uzrādījusi 
PSRS pasi Nr.[..], izdotu 1985.gada 1.jūlijā Daugavpilī, bet dzīvesvietu 
norādījusi Krievijas Federācijā, Novosibirskā, Kara pilsētiņā, [..];

[1.3] Naturalizācijas pārvalde ir konstatējusi, ka N.K. 1993.gada 29.jūnijā 
Krievijas Federācijas Novosibirskas apgabala Iekšlietu daļā Nr.279 ir saņēmusi 
Krievijas pilsoņa pasi [..]. No Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta saņemta 
2001.gada 27.jūnijā izziņa Nr.252 par to, ka N.K., pastāvīgi dzīvojoša Latvijas 
Republikā, saskaņā ar 1991.gada 28.novembra likumu “Par Krievijas 
Federācijas pilsonību” nav Krievijas pilsone. Atbildētājas reģistrētā dzīvesvieta 
ir Latvijā, Daugavpilī, [..] ielā, [..];

[1.4] Pamatojoties uz pašas atbildētājas sniegtajiem paskaidrojumiem, 
kas iesniegti Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumu Nr.13 
“Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība” 
27.punktā noteiktajā kārtībā, un iepriekšminētajiem apstākļiem, N.K. pēc 
1990.gada 4.maija ir ieguvusi Krievijas Federācijas pilsonību un līdz ar to 
nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību.

Atbildētāja iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapā nav uzrādījusi 
1993.gada 29.jūnijā viņai izdoto Krievijas pilsoņa pasi, nav iesniegusi 
dokumentus, kas apliecinātu, ka viņa līdz Latvijas pilsonības iegūšanai nav 
bijusi citas valsts pilsone, nav iesniegusi dokumentus, kas apliecinātu viņas 
tiesības reģistrēt Latvijas pilsonību uz cita pamata.

Prasība pamatota uz Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumu Nr.13 “Latvijas pilsonības 
zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība” 30.1.punktu, 
Civilprocesa likuma 26.pantu, 33.panta otrās daļas 1.punktu, 41.pantu un 
44.pantu.
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[2] Ar Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 
3.oktobra spriedumu prasība par Latvijas pilsonības atņemšanu N.K. ir 
noraidīta.

[3] Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Civillietu tiesu 
palāta ar 2010.gada 26.janvāra spriedumu prasību apmierinājusi. Tiesa 
nospriedusi atņemt N.K. Latvijas pilsonību un piedzīt no N.K. par labu 
Latvijas Republikas Naturalizācijas pārvaldei tiesas izdevumus Ls 30 un par 
labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 2,31.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar šādiem argumentiem.
[3.1] N.K., dzimusi 1966.gada 6.maijā Daugavpilī, 1996.gada 17.jūlijā tika 

reģistrēta kā Latvijas pilsone saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta 1.punktu.
Pēc 1990.gada 4.maija N.K. bija ieguvusi Krievijas pilsonību saskaņā ar 

1991.gada 28.novembra Krievijas Federācijas Pilsonības likuma 13.panta 
pirmo daļu, kas paredz, ka par Krievijas Federācijas pilsoņiem tiek atzīti visi 
bijušās PSRS pilsoņi pastāvīgi dzīvojošie Krievijas Federācijas teritorijā līdz 
pat šī Likuma spēkā stāšanās dienai, ja gada laikā pēc šīs dienas viņi nepaziņo 
par savu nevēlēšanos būt par Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Šo faktu apstiprina arī lietai pievienotie pierādījumi – 1995.gada 29.maijā 
un 1995.gada 27.jūnijā N.K. aizpildītās anketas vīzas saņemšanai ieceļošanai 
Latvijā, kur viņa ir norādījusi, ka ir Krievijas pilsone, un kā ceļošanas 
dokumentu uzrādījusi 1993.gada 29.jūnijā Novosibirskas apgabala Iekšlietu 
pārvaldē izsniegtu pasi [..], kuras derīguma termiņš ir 29.06.1998, kā arī 
Krievijas Federācijas Novosibirskas apgabala Federālā migrācijas dienesta 
pārvaldes 2007.gada 31.janvāra izziņu Nr.1/14-988, ka N.K. 1995.gada 
15.decembrī noformējusi izstāšanos no Krievijas Federācijas pilsonības, un 
Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta 2008.gada 14.janvāra izziņu Nr.431, 
kurā apstiprināta iepriekšminētā informācija, ka N.K. 1995.gada 15.decembrī 
tika atļauts izstāties no Krievijas Federācijas pilsonības reģistrācijas kārtībā.

Pastāvot šādiem apstākļiem, atzīstams, ka N.K. nebija tiesīga reģistrēt 
Latvijas pilsonību saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta 1.punktu, jo pēc 1990.
gada 4.maija bija ieguvusi citas valsts – Krievijas Federācijas – pilsonību.

[3.2] 1996.gada 17.jūlijā, aizpildot Latvijas Iedzīvotāju reģistra 
pirmuzskaites veidlapu, N.K. norādījusi, ka viņas māte F.F. ir Latvijas pilsone; 
veidlapas 9.punktā atbildētāja norādījusi Latvijas pilsonību. Atbildētāja 
norādījusi tikai tos būtiskos apstākļus, kas saskaņā ar Pilsonības likuma 
2.panta 1.punktu ir pamats Latvijas pilsonības reģistrācijai, nenorādot faktu, 
ka viņa pēc 1990.gada 4.maija ir ieguvusi un līdz 1995.gada decembrim ir 
piederējusi Krievijas Federācijas pilsoņu kopumam.

Apstāklis, ka pirmuzskaites veidlapā kā personu apliecinošu dokumentu 
atbildētāja ir uzrādījusi nevis viņas rīcībā esošu derīgu ceļošanas dokumentu – 
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Krievijā 1993.gada 29.jūnijā izdotu (līdz 1998.gada 29.jūnijam derīgu) 
pasi, ar kuru viņa 1995.gadā divas reizes ieceļojusi Latvijā, bet gan 1985.
gada 1.jūlijā Daugavpilī izsniegtu PSRS pasi Nr.[..] un nav norādījusi ziņas 
par citas valsts pilsonību, liecina par apzinātu N.K. rīcību – patiesu ziņu 
nesniegšanu par citas valsts pilsonības iegūšanu pēc 1990.gada 4.maija, kas 
norādīšanas gadījumā liegtu iespēju N.K. reģistrēt par Latvijas pilsoni saskaņā 
ar Pilsonības likuma 2.panta 1.punktu. N.K. nevarēja nezināt, ka viņai nav 
tiesiska pamata Latvijas pilsonības reģistrēšanai. N.K. rīcība, nenorādot citas 
valsts pilsonību, ir vērtējama kā apzināti nepatiesu ziņu sniegšana par sevi, 
kā rezultātā N.K. nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību.

[3.3] Prasītāja ir noskaidrojusi un pierādījusi Ministru kabineta 2001.gada 
9.janvāra noteikumu Nr.13 “Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas 
dokumentēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.13) 25.punktā minētos 
nosacījumus, kas ir par pamatu Latvijas pilsonības atņemšanai atbilstoši 
Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktam.

[3.4] Pirmās instances tiesa, vērtēdama, vai pirmuzskaites veidlapā 
norādītās ziņas ir patiesas, nozīmi piešķīrusi apstāklim, ka N.K. ir zaudējusi 
Krievijas pilsonību, atstājot bez ievērības to, ka šim apstāklim saskaņā ar 
Pilsonības likuma 2.panta 1.punktu nav nozīmes. Minētā norma kā izšķirošu 
apstākli norāda citas valsts pilsonības iegūšanas faktu pēc 1990.gada 4.maija, 
neatkarīgi no tā, kad šī citas valsts pilsonība ir zaudēta, jo personai, kura pēc 
1990.gada 4.maija ir ieguvusi citas valsts pilsonību, lai gan pēc tam to zaudē, 
nav tiesību reģistrēt Latvijas pilsonību saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta 
1.punktu. Turklāt secinājums, ka pirmuzskaites veidlapas aizpildīšanas brīdī 
atbildētājas rīcībā vairs neesot bijusi Krievijas pilsoņu ārzemju pase [..], 
neatbilst Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta 2008.gada 14.janvāra izziņā 
Nr.431 norādītajam, ka N.K. šo pasi nodevusi 1997.gada janvārī Krievijas 
Federācijas Ģenerālkonsulātā Daugavpilī. Lietā nav iesniegti pierādījumi, ka 
pirmuzskaites veidlapas aizpildīšanas brīdī pase bijusi anulēta, kā to norāda 
atbildētāja.

[4] Kasācijas sūdzībā atbildētāja N.K. lūgusi Augstākās tiesas Civillietu 
tiesu palātas spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai, pamatojoties 
uz šādiem argumentiem:

[4.1] 2010.gada 12.janvāra tiesas sēdē atbildētājai bijušas liegtas 
tiesības aizstāvēt savas aizskartās tiesības, jo viņas pārstāvis nav pielaists 
lietas izskatīšanā, kaut gan 2008.gada 12.marta tiesas sēdē noformēts 
attiecīgs pilnvarojums, izdarot ierakstu tiesas sēdes protokolā par pārstāvja 
tiesībām pārsūdzēt tiesas nolēmumu apelācijas un kasācijas kārtībā 
atbilstoši Civilprocesa likuma 85.panta pirmās daļas un 86.panta otrās daļas 
noteikumiem. Atbildētāja pilnvarojumu nav atsaukusi, viņas pārstāvim 
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nosūtīta pavēste par lietas izskatīšanu tiesas sēdē, līdz ar to tiesai nebija 
pamata izskatīt lietu bez atbildētājas vai viņas pārstāvja piedalīšanās tiesas 
sēdē. Tādējādi tiesa ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 9., 74.panta prasības;

[4.2] lieta apelācijas instancē izskatīta tiesas sēdē 2010.gada 12.janvārī, 
ko apliecina tiesas sēdes protokols, bet spriedumā norādīts, ka lieta izskatīta 
2010.gada 26.janvārī. Savukārt pilns sprieduma teksts izgatavots 2010.gada 
18.februārī, tādējādi pārkāpjot Civilprocesa likuma 194.panta noteikumus;

[4.3] apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā apstākli, ka Pilsonības 
likums Latvijā ir pieņemts 1994.gada 22.jūlijā, bet Krievijā – 1991.gada 
28.novembrī, un līdz ar to nepareizi iztulkojusi Pilsonības likuma 2.panta 
1.punkta normas prasības. Krievijas pilsonība atbildētājai piešķirta 
automātiski, nenoskaidrojot viņas gribu un nesaņemot piekrišanu, kā arī 
neievērojot brīvprātības principu. Tāpēc nav pamata uzskatīt, ka atbildētāja 
pati ir ieguvusi Krievijas pilsonību saskaņā ar Krievijas Federācijas Pilsonības 
likuma 13.panta pirmo daļu.

Kopš 1989.gada atbildētāja pastāvīgi ir dzīvojusi Krievijā. Pēc 1992.gada 
Latvijā nav bijis iespējams iebraukt ar PSRS pasi, tāpēc, lai varētu apciemot 
māti Daugavpilī, noformētu Latvijas pilsonību un varētu iebraukt Latvijā 
1993.–1995.gadā atbildētāja, noformējusi Krievijas pilsoņu ārzemju pasi [..] 
un šo pasi izmantojusi kā ceļošanas dokumentu laika posmā no 1993.–1995.
gadam. Latvijas Pilsonības likuma neesamība līdz 1994.gada 22.jūlijam 
liegusi atbildētājai uzsākt dokumentu noformēšanu pilsonības saņemšanai, 
atrodoties ārpus Latvijas robežām;

[4.4] pirmās instances tiesa atstājusi bez ievērības atbildētājas lūgumu 
pieprasīt no Latvijas vēstniecības Vitebskā atbildētājas anketu ieceļošanas 
vīzas saņemšanai 1996.gadā, no kuras redzams, ka ailē par esošo pilsonību 
atbildētāja norādījusi – persona bez pilsonības (bezpavalstnieka statuss), bet 
kā ceļošanas dokumentu norādījusi pasi Nr.[..], nevis [..] kā minēts tiesas 
spriedumā. Prasītāja arī apzināti nav iesniegusi ielūgumu ieceļošanas vīzas 
iegūšanai 1996.gadā, kurā uzaicināto personu pavalstniecība/pilsonība 
norādīta – PSRS. Lietas faktiskie apstākļi liecina, ka pirmuzskaites veidlapas 
aizpildīšanas brīdī atbildētājas rīcībā vairs nebija Krievijas pilsoņu ārzemju 
pase Nr.[..], jo atbildētāja izstājusies no Krievijas Federācijas pilsonības 
reģistrācijas kārtībā, ko apliecina Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta 
2008.gada 14.janvāra izziņa Nr.431, atbildētājas dēla dzimšanas apliecība un 
anketa ieceļošanas vīzas saņemšanai 1996.gadā;

[4.5] apelācijas instances tiesa nepareizi ir iztulkojusi Noteikumu Nr.13 
25.punktu, jo, lai būtu pamats atņemt Latvijas pilsonību, ir jākonstatē 
visu triju minētajā tiesību normā noteikto elementu kopums, kas lietā nav 
pierādīts. Reģistrējoties Latvijas pilsonības iegūšanai 1996.gadā, atbildētāja 



C-207

6. Spriedumi lietās par pilsonību

sniegusi visu pieprasīto informāciju un uzrādījusi gan PSRS pasi, gan bērna 
dzimšanas apliecību, gan Krievijas ārzemju pasi [..], kurā viņai bijis norādīts 
bezvalstnieka statuss.

[5] Paskaidrojumos uz kasācijas sūdzību Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūgusi kasācijas sūdzību 
noraidīt kā nepamatotu.

Paskaidrojumos norādīts, ka tiesa nav pieļāvusi Civilprocesa likuma 
85.panta pirmās daļas un 86.panta otrās daļas normu pārkāpumu, jo 
atbildētājas pārstāvis tiesas sēdē nav varējis uzrādīt notariāli apliecinātu 
pilnvaru. Savukārt atbildētājas izteiktais mutvārdu pilnvarojums, par ko 
izdarīts ieraksts pirmās instances tiesas sēdes protokolā, attiecas tikai uz 
konkrēto tiesas sēdi un apelācijas sūdzības iesniegšanu.

Prasītāja nepiekrīt kasācijas sūdzības argumentam par tiesas nepareizi 
iztulkotu Pilsonības likuma 2.panta 1.punktu, paskaidrojot, ka atbildētāja ir 
ieguvusi Krievijas Federācijas pilsonību saskaņā ar 1991.gada 28.novembra 
Krievijas Federācijas likuma “Par Krievijas Federācijas pilsonību” 13.panta 
pirmo daļu, saskaņā ar kuru par Krievijas Federācijas pilsoņiem atzīstami 
visi bijušās PSRS pilsoņi, kas pastāvīgi dzīvo Krievijas Federācijas teritorijā šī 
likuma spēkā stāšanās dienā, ja viņi viena gada laikā pēc šīs dienas nepaziņos 
par savu vēlmi nebūt Krievijas Federācijas pilsoņi. Atbildētāja ir izstājusies no 
Krievijas Federācijas pilsonības tikai 1995.gadā, ko apliecina lietas materiāli 
un nenoliedz arī pati atbildētāja. Līdz ar to tiesa pamatoti secinājusi, ka 
atbildētājai nebija tiesiska pamata reģistrēt Latvijas pilsonību saskaņā ar 
Pilsonības likuma 2.panta 1.punktu.

Nepamatots ir arī atbildētājas iebildums, ka Latvijas Pilsonības likuma 
neesamība līdz 1994.gada 22.jūlijam liegusi viņai iespēju reģistrēt Latvijas 
pilsonību ārpus Latvijas robežām, jo saskaņā ar Latvijas Republikas 1991.
gada 15.oktobra Augstākās Padomes lēmuma “Par Latvijas Republikas 
pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 
2.2.apakšpunktu personas, kuras pieder pie Latvijas Republikas pilsoņu 
kopuma un kurām bija Latvijas Republikas pilsonība uz 1940.gada 
17.jūniju un šo personu pēcnācēji, kas šā lēmuma spēkā stāšanās brīdī 
nedzīvo Latvijas Republikā vai kas ir citu valstu pilsoņi, var jebkurā laikā 
piereģistrēties un, uzrādot ekspatriācijas atļauju, saņemt Latvijas Republikas 
pilsoņu pases kārtībā, kādu nosaka Latvijas Republikas Ministru padome. 
Ārvalstīs dzīvojošu Latvijas pilsoņu reģistrācija, aizpildot noteikta parauga 
pirmuzskaites veidlapas, tika veikta Latvijas Republikas diplomātiskajās vai 
konsulārajās iestādēs.

[6] Senāta sēdē prasītājas pārstāvis uzturēja iesniegto kasācijas sūdzību 
pēc tajā norādītajiem argumentiem.



C-208

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

Atbildētājas iestādes Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kas ir 
pārņēmusi Naturalizācijas pārvaldes valsts pārvaldes uzdevumus, pārstāve, 
uzskatot tiesas spriedumu par likumīgu un pamatotu, lūdza to atstāt 
negrozītu, bet iesniegto kasācijas sūdzību noraidīt.

Motīvu daļa
[7] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams un lieta nododama jaunai 
izskatīšanai.

[8] Apelācijas instances tiesas sprieduma motīvu daļas sākumā un beigās, 
iebilstot pirmās instances tiesas secinājumiem, plaši analizēts jautājums 
par atbildētājas N.K. tiesībām iegūt Latvijas pilsonību, pamatojoties uz 
Pilsonības likuma 2.panta pirmās daļas 1.punktu. Tiesas konstatējums, ka uz 
minētā pamata atbildētāja Latvijas pilsonību iegūt nevarēja, kasācijas sūdzībā 
pēc būtības nav apstrīdēts. Minētajam jautājumam, kā atzīst Senāts, nav 
izšķirošas nozīmes, lemjot par Latvijas pilsonības atņemšanu. Arī prasītājas 
paskaidrojumi par kasācijas sūdzību aprobežojas tikai ar Latvijas pilsonības 
iegūšanas pamata izvērtējumu.

[9] Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktā ir paredzēta iespēja 
atņemt Latvijas pilsonību, ja persona, apliecinot savu piederību pie Latvijas 
pilsonības vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas 
un tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību.

Tātad Latvijas pilsonības atņemšanas pamats var būt tiesas konstatējums 
par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu.

Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumu Nr.13 “Latvijas 
pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība”, kas bija 
spēkā Naturalizācijas pārvaldes veiktās pārbaudes laikā (2001.gada 3.aprīlis – 
2007.gada 3.aprīlis), 25.punkts noteica, ka gadījumā, ja ir iemesls uzskatīt, 
ka persona, apliecinot savu piederību Latvijas pilsonībai vai naturalizējoties, 
ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas, tādējādi nepamatoti iegūstot 
Latvijas pilsonību, pārvalde, veicot pārbaudi, noskaidro:

– kuras no personas sniegtajām ziņām, iegūstot Latvijas pilsonību, ir 
bijušas nepatiesas;

– kas liecina par to, ka nepatiesās ziņas ir sniegtas apzināti;
– vai persona ir pamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību.
[10] Senāts uzskata, ka, izskatot lietu un apmierinot prasību, tiesa nav 

izpildījusi minēto normatīvo aktu prasības un nav atklājusi, tieši kādas 
atbildētājas darbības liecina par tīšu nodomu maldināt Naturalizācijas 
pārvaldi par pilsonības piešķiršanai svarīgiem faktiskajiem apstākļiem.



C-209

6. Spriedumi lietās par pilsonību

Par apzinātu N.K. rīcību tiesa atzinusi patiesu ziņu nesniegšanu par 
citas pilsonības iegūšanu pēc 1990.gada 4.maija, par viņas piederību 
Krievijas Federācijas pilsoņu kopumam līdz 1995.gada decembrim, kā arī 
derīga ceļošanas dokumenta – Krievijā 1993.gada 29.jūnijā izdotas pases 
neuzrādīšanu.

Ja likums pilsonības atņemšanu paredz par apzināti nepatiesu ziņu 
sniegšanu par sevi, tad tiesa Latvijas pilsonību atbildētājai atņēmusi par 
patiesu ziņu, kuras gan netika pieprasītas, nesniegšanu, kas neietilpst 
Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta normas sastāvā.

[11] Dokuments, uz kura pamata pilsonība piešķirta, ir Latvijas iedzīvotāju 
reģistra pirmuzskaites veidlapa, kuru N.K. parakstījusi 1996.gada 17.jūlijā.

Minēto veidlapu, kā Senāta sēdē paskaidroja prasītājas pārstāve, ir 
aizpildījis iestādes darbinieks – reģistrators, savukārt N.K. ar savu parakstu 
ir apliecinājusi ziņu pareizību (lietas 8.lpp.).

Tiesas spriedums nesatur konstatējumu, ka kāda no šajā veidlapā 
sniegtajām ziņām būtu nepatiesa. Taču tiesa vienlaikus secinājusi, ka 
“atbildētāja norādījusi tikai tos būtiskos apstākļus, kas saskaņā ar Pilsonības 
likuma 2.panta 1.punktu ir pamats Latvijas pilsonības reģistrācijai, nenorādot 
faktu, ka viņa pēc 1990.gada 4.maija ir ieguvusi un līdz 1995.gada decembrim 
ir piederējusi Krievijas Federācijas pilsoņu kopumam”.

Pirmuzskaites veidlapā uz N.K. vārda ir ietverta visa tajā pieprasītā 
informācija, ko ir apliecinājis iestādes darbinieks, šo veidlapu parakstot. 
Tādējādi nepamatots ir tiesas apgalvojums, ka atbildētāja būtu norādījusi 
tikai sev labvēlīgos faktus, jo citu ziņu, tai skaitā bijušās pilsonības norādīšana, 
veidlapā nav prasīta.

Pirmuzskaites veidlapā prasītāja savu dzīves vietu ir norādījusi Krievijā, 
Novosibirskā, Kara pilsētiņā, kā personas apliecinošu dokumentu uzrādot 
PSRS pasi. Senāts atzīst, ka tas varēja radīt papildu jautājumus, bet tie 
bija jānoskaidro iestādes darbiniekam, kas pieteikumu pieņēma, iegūto 
informāciju ierakstot veidlapas “Piezīmēs”. Atbildētājas pienākums bija 
sniegt viņai pieprasīto informāciju, taču viņai nevar pārmest nepieprasītas 
informācijas nesniegšanu.

[12] Kā pamats Latvijas pilsonības atņemšanai tiesas spriedumā minēts 
apstāklis par derīga ceļošanas dokumenta – Krievijā 1993.gada 29.jūnijā 
izdotas pases neuzrādīšanu.

Šajā sakarā tiesa atsaukusies uz 1995.gada 29.maija un 1995.gada 27.jūnija 
N.K. aizpildītajām anketām ieceļošanas vīzas saņemšanai, kurās kā ceļošanas 
dokuments norādīta Krievijas pilsoņa pase Nr.[..].

Pati tiesa ir atzinusi, ka izstāšanos no Krievijas Federācijas pilsonības 
N.K. (kopā ar bērniem) ir noformējusi 1995.gada 15.decembrī. Minētajam 
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atbilstoši Civilprocesa likuma 97.panta pirmajai daļai vajadzēja būt par 
pamatu secinājumam, ka pēc šā datuma, tātad arī uz pirmuzskaites veidlapas 
sastādīšanas brīdi 1996.gada 17.jūliju, atbildētājai nebija tiesību šo dokumentu 
izmantot, taču tiesa ir izdarījusi pretēju slēdzienu.

Turklāt, kā apliecina 1996.gada 27.maija anketa ieceļošanas vīzas 
saņemšanai, N.K. kā ceļošanas dokumentu ir uzrādījusi viņai 1996.gada 
14.maijā izsniegto Krievijas bezvalstnieka pasi Nr.[..] (lietas 118.–121.lpp.).

[13] Ņemot vērā iepriekšminēto, Senāts atzīst, ka tiesa paplašināti 
iztulkojusi Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktā ietvertās tiesību 
normas saturu par apstākļiem, kādiem pastāvot, tiesa var atņemt Latvijas 
pilsonību, kas novedis pie lietas nepareizas izspriešanas un ir pamats tiesas 
sprieduma atcelšanai.

[14] Senāts uzskata par nepieciešamu norādīt, ka Pilsonības likuma 
24.panta pirmās daļas 3.punkts neuzliek tiesai pienākumu atņemt Latvijas 
pilsonību pat tad, ja persona par sevi ir sniegusi apzināti nepatiesas ziņas.

Likumdevēja apsvērumi acīmredzami balstīti uz samērīguma principu, 
atbilstoši kuram sabiedrības ieguvumam sakarā ar privātpersonai radītajiem 
tiesību ierobežojumiem ir jābūt nozīmīgam.

Prasība par Latvijas pilsonības atņemšanu N.K. ir celta 2007.gada 
17.decembrī, t.i., vairāk kā pēc 11 gadiem pēc pilsonības piešķiršanas, kas 
šādā situācijā rada šaubas par sabiedrības ieguvumu no šīs darbības.

[15] Atkārtoti izskatot lietu, tiesai jāņem vērā 1961.gada 30.augusta 
Konvencija par apatrīdisma samazināšanu, kas rekomendē valstīm neatņemt 
personām pilsonību, ja vien tam nav sevišķu iemeslu, ja tas var viņas padarīt 
par apatrīdiem, un Eiropas Padomes 1997.gada Konvenciju par pilsonību, 
kurā ir ietverts šis pats princips.

[16] Ar Civillietu tiesu palātas tiesneses 2009.gada 26.janvāra lēmumu 
par apelācijas tiesvedības ierosināšanu, noteikts lietas izskatīšanas datums 
un uz tiesas sēdi uzaicināts atbildētājas pārstāvis G.Ņ., kuram nosūtīta tiesas 
pavēste.

Taču apelācija instances tiesas sēdē atbildētājas pārstāvim piedalīties 
netika atļauts sakarā ar notariāli apliecinātas pilnvaras neesamību.

G.Ņ. kā pārstāvja tiesības apliecina pirmās instances tiesas sēdē sākotnēji 
mutisks pilnvarojums, bet pēc tam tiesas sēdē rakstiski noformēts “Paraksts”, 
ar kuru N.K. pilnvarojusi G.Ņ. pārstāvēt viņu civillietā, tai skaitā veikt visas 
Civilprocesa likuma 86.panta otrajā daļā minētās darbības, tās uzskaitot 
(lietas 51.lpp.).

Senāts atzīst, ka notariāli apliecinātas pilnvaras nepieciešamību nosaka 
vajadzība pārliecināties, ka pilnvardevēja griba ir izteikta brīvi, kā arī noskaidrot 
pilnvarojuma apjomu un pārstāvim piešķirtās procesuālās tiesības.
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Lai gan Civilprocesa likumā nav normas, kas piešķirtu tiesām tiesības 
apliecināt pilnvarojumu ne vien konkrētai tiesas sēdei vai noteiktai tiesas 
instancei, bet visam tiesvedības procesam, pēc būtības pirmās instances tiesā 
sastādītais “Paraksts” ir pilnvarojums uz visu tiesas procesa laiku. Ņemot 
vērā, ka šis pilnvarojums ir izteikts tiesā, tas nav atzīstams par mazāk ticamu 
nekā notāra apliecināts pilnvarojums. Senāta ieskatā, tas bija akceptējams arī 
apelācijas instances tiesā, it īpaši situācijā, kad, redzot lietas dokumentus, 
tiesnese pilnvaroto personu jau bija atzinusi par atbildētājas tiesisku 
pārstāvi.

To, ka pārstāvja pilnvarojumam ne vienmēr ir jābūt notariāli noformētam, 
apliecina Civilprocesa likuma 85.panta trešā daļa, kas advokāta kā puses 
pilnvarota pārstāvja pilnvarojumu pieļauj vienkāršā rakstveida formā.

Tādējādi Senāts atzīst, ka, liedzot iespēju atbildētājas pārstāvim piedalīties 
tiesas sēdē, tiesa ir pieļāvusi kasācijas sūdzībā norādītā Civilprocesa likuma 
9. un 74.panta pārkāpumu.

[17] Atceļot spriedumu, atbildētājai atbilstoši Civilprocesa likuma 458.
panta otrajai daļai ir atmaksājama viņas iemaksātā drošības nauda Ls 50.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 472., 474.panta 2.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 26.janvāra spriedumu 

atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašā tiesā.
Atmaksāt N.K. iemaksāto drošības naudu Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Latvijas pilsonības iegūšanas likumības izvērtēšana

Iegūtā Latvijas pilsonība pēc Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punktā 
minētajiem iegūšanas diviem pamatiem nav apstrīdama, izņemot gadījumu, 
ja persona no Latvijas pilsonības ir atteikusies (likuma 23.pants) vai ja Latvijas 
pilsonība tai ir atņemta tiesas ceļā (likuma 24.pants).
Pilsonības iegūšanas likumību ir tiesības izvērtēt un izvirzīt jautājumu par 
tās atņemšanu, neatkarīgi no pilsonības iegūšanas laika, ja tiek konstatēti 
Pilsonības likuma 24.panta pirmajā daļā norādītie pārkāpumi, jo prettiesiski 
iegūtā pilsonība nekļūst leģitīma, neatkarīgi no laika, kāds ir pagājis kopš tās 
piešķiršanas (Pilsonības likuma 23., 24.pants, pārejas noteikumu 3.punkts).

Rīgā 2011.gada 14.septembrī  Lieta Nr.SKC-255/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   M.Zāģere,
senators referents     V.Jonikāns,
senatore      A.Vītola,
piedaloties prasītājas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvei 

I.Vorpai un atbildētāja pārstāvēm I.F. un I.K.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētāja S.K. pilnvarotās 

personas I.K. kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 
2010.gada 18.februāra spriedumu Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes prasībā pret S.K. par Latvijas pilsonības atņemšanu.

Aprakstošā daļa
[1] Latvijas Republikas Naturalizācijas pārvalde, kuras uzdevumus 

saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.24 ir 
pārņēmusi Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 
2007.gada 5.februārī cēlusi tiesā prasību pret S.K. par Latvijas pilsonības 
atņemšanu.

Prasībā norādīts:
[1.1] S.K. 1994.gada 16.februārī reģistrēts kā Latvijas pilsonis saskaņā ar 

Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmuma “Par Latvijas Republikas 
pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 
2.1.punktu.

Aizpildot Latvijas Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapu 1994.gada 
16.februārī, S.K. ar savu parakstu apliecinājis, ka viņš nav citas valsts pilsonis, 
un uzrādījis PSRS pasi [numurs], izdotu 1988.gada 3.jūnijā Magadanā;
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[1.2] veicot pārbaudi, konstatēts, ka 1993.gada 29.decembrī S.K. ir saņēmis 
Krievijas Federācijas pilsoņa pasi, ko apliecina Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes 2005.gada 5.maija vēstulei pievienotās S.K. anketas ieceļošanas 
vīzas saņemšanai apliecināta kopija;

[1.3] paskaidrojumos par Latvijas un Krievijas Federācijas pilsonības 
iegūšanas apstākļiem un pamatu S.K. norādījis, ka Latvijas pilsonību nolēmis 
pieņemt, jo pēc institūta pabeigšanas savu turpmāko dzīvi saistījis ar Latviju; 
viņam ir tiesības uz dubultpilsonību; iegūt pilsonību ieradies ar pasi, kurā 
bijis dzīvesvietas pieraksts Maskavā; Krievijas pilsonību ieguvis automātiski. 
Sakarā ar to, ka ne viņš, ne viņa māte nav pratuši lasīt un rakstīt latviešu 
valodā, dokumentus aizpildījusi Latvijas pilsone;

[1.4] S.K. nav iesniedzis nevienu dokumentu, kas apliecinātu, ka 
Latvijas pilsoņa iesnieguma parakstīšanas brīdī 1994.gada 16.februārī viņš 
vairs nebija Krievijas Federācijas pilsonis, tāpēc ir pamats uzskatīt, ka S.K., 
apliecinot savu piederību Latvijas Republikas pilsoņu kopumam, ir sniedzis 
par sevi apzināti nepatiesas ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvis Latvijas 
pilsonību.

Prasība pamatota ar Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktu, 
Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumu Nr.13 “Latvijas pilsonības 
zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība” 30.1.punktu.

[2] Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 14.februāra 
spriedumu un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 18.februāra 
spriedumu prasība apmierināta.

Apelācijas instances tiesas spriedums pamatots ar šādiem argumentiem:
[2.1] S.K. Latvijas pilsonība piešķirta 1994.gada 16.februārī, pamatojoties 

uz Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma 
“Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas 
pamatnoteikumiem” 2.1.punktu, saskaņā ar kuru personas, kuras pieder 
pie Latvijas Republikas pilsoņu kopuma un kurām bija Latvijas Republikas 
pilsonība uz 1940.gada 17.jūniju un šo personu pēcnācēji, kas šā lēmuma 
spēkā stāšanās brīdī dzīvo Latvijas Republikā, piereģistrējas līdz 1992.gada 
1.jūlijam un saņem Latvijas Republikas pilsoņu pases kārtībā, kādu nosaka 
Latvijas Republikas Ministru padome;

[2.2] S.K. 1994.gada 16.februārī, aizpildot Latvijas iedzīvotāju reģistra 
pirmuzskaites veidlapu, ar savu parakstu ir apliecinājis, ka viņš nav citas 
valsts pilsonis, un uzrādījis 1988.gada 3.jūnijā Magadanā izdotu PSRS pasi. 
Turklāt savu dzīvesvietu uzrādījis Rīgā, [adrese], kaut gan dzīvojis Maskavā.

Savos paskaidrojumos atbildētājs norādījis, ka minēto veidlapu 
aizpildījusi cita persona, jo viņš neprotot latviešu valodu, taču S.K. šo 
dokumentu parakstījis un ir atbildīgs par tā saturu.
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Tajā pašā laikā, 1994.gada 4.februārī aizpildot anketu ieceļošanas vīzas 
saņemšanai, S.K. norādījis, ka ir Krievijas pilsonis un Krievijas Federācijas 
pilsoņa pasi saņēmis 1993.gada 29.decembrī;

[2.3] Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punkts noteic, ka 
personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim tika reģistrētas vai 
bija pieteikušās kā Latvijas pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes 1991.gada 15.oktobra lēmumu “Par Latvijas Republikas pilsoņu 
tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem”, ir Latvijas 
pilsoņi un viņu reģistrācija nav anulējama, izņemot šajā likumā paredzētos 
gadījumus.

Saskaņā ar Pilsonības likuma 24.panta 3.punktu Latvijas pilsonību var 
atņemt, ja persona, apliecinot savu piederību pie Latvijas pilsonības vai 
naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas un tādējādi 
nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību.

[3] Kasācijas sūdzībā atbildētāja S.K. pilnvarotā pārstāve I.F. lūgusi 
apelācijas instances tiesas spriedumu atcelt, norādīdama uz materiālo tiesību 
normu nepareizu piemērošanu un procesuālo tiesību normu pārkāpumu.

[3.1] Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra 
lēmums “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas 
pamatnoteikumiem” noteica 6 personu kategorijas, kuras varēja pretendēt uz 
Latvijas Republikas pilsonību, un šīs personu kategorijas norādītas lēmuma 
2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktā.

Atbildētājam Latvijas pilsonība piešķirta, pamatojoties uz minētā 
lēmuma 2.1.punktu. 

[3.2] Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punkts noteic, ka personas, 
kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim tika reģistrētas vai bija pieteikušās 
kā Latvijas pilsoņi, saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.
gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu 
un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 3.2.punktu un 1992.gada 28.oktobra 
lēmumu “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atzīšanas nosacījumiem 
personām, kuras pirms 1914.gada 1.augusta dzīvoja Latvijas robežās, un viņu 
pēcnācējiem” ir Latvijas pilsoņi un viņu reģistrācija nav anulējama, izņemot 
šajā likumā paredzētos gadījumus. 

Interpretējot minēto tiesību normu, secināms, ka Pilsonības likuma 
24.panta sankcijas var tikt piemērotas tieši tām personām, kuras tika 
reģistrētas kā Latvijas pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās 
padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu 
tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 3.2.punktu 
un 1992.gada 28.oktobra lēmumu “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību 
atzīšanas nosacījumiem personām, kuras pirms 1914.gada 1.augusta dzīvoja 
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Latvijas robežās, un viņu pēcnācējiem”. Līdz ar to Pilsonības likuma pārejas 
noteikumu 3.punkts neattiecas uz S.K.

Ņemot vērā minēto, tiesas spriedums neatbilst Civilprocesa likuma 
193.panta piektās daļas prasībām, jo tiesas pienākums ir novērtēt visus 
lietā iesniegtos pierādījumus, un tiesa nepareizi ir interpretējusi Pilsonības 
likuma pārejas noteikumu 3.punktu un nepareizi piemērojusi Pilsonības 
likuma 24.pantu.

[4] Paskaidrojumos uz kasācijas sūdzību Iekšlietu ministrijas Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde lūgusi kasācijas sūdzību noraidīt.

Prasītāja norādījusi, ka Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punkts 
attiecas uz divām personu kategorijām:

– personām, kuras līdz Pilsonības likuma spēkā stāšanās brīdim tika 
reģistrētas kā Latvijas pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās 
padomes 1991.gada 15.oktobra lēmumu “Par Latvijas Republikas pilsoņu 
tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem”. Reģistrēt Latvijas 
pilsonību varēja tikai saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 
1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību 
atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 2.1., 2.2., 2.4.punktu;

– personām, kuras līdz Pilsonības likuma spēkā stāšanās brīdim bija 
pieteikušās kā Latvijas pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās 
padomes 1991.gada 15.oktobra lēmumu “Par Latvijas Republikas pilsoņu 
tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 3.2.punktu. 
Pieteikties kā Latvijas pilsonis varēja tikai saskaņā ar minētā lēmuma 
3.punktu, kas paredzēja naturalizācijas pamatnoteikumus. Līdz ar to lēmuma 
3.2.punkts Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punktā tika paredzēts kā 
izņēmums no naturalizācijas pamatnoteikumiem.

Tādējādi saskaņā ar Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punktu 
Latvijas pilsonība nav anulējama personām, kuras līdz Pilsonības likuma 
spēkā stāšanās brīdim tika reģistrētas kā Latvijas pilsoņi saskaņā ar 
Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma 
“Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas 
pamatnoteikumiem” 2.1., 2.2., 2.4.punktu, kā arī personām, kuras līdz 
Pilsonības likuma spēkā stāšanās brīdim bija pieteikušās kā Latvijas 
pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 
15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un 
naturalizācijas pamatnoteikumiem” 3.2.punktu, izņemot Pilsonības likumā 
paredzētos gadījumus.

[5] Senāta tiesas sēdē atbildētāja pārstāves, uzturot iesniegto kasācijas 
sūdzību, lūdza tiesas spriedumu atcelt, norādot uz atbildētāja tiesībām iegūt 
dubultpilsonību sakarā ar viņa etnisko piederību Latvijai.
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Prasītājas pārstāve lūdza tiesas spriedumu atstāt negrozītu, bet iesniegto 
kasācijas sūdzību noraidīt.

Motīvu daļa
[6] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atstājams negrozīts.

[7] Atbildētājs S.K. Latvijas pilsonību ieguvis 1994.gada 16.februārī, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 
15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu 
un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 2.1.punktu kā personas, kura pieder 
pie Latvijas Republikas pilsoņu kopuma un kurai bija Latvijas Republikas 
pilsonība uz 1940.gada 17.jūniju, pēcnācējs, kas šā lēmuma spēkā stāšanās 
brīdī dzīvo Latvijas Republikā.

Kasācijas sūdzības pamatarguments ir par to, ka ierosināt jautājumu par 
pilsonības atņemšanu personām, kuras to ir ieguvušas pirms Pilsonības likuma 
spēkā stāšanās, t.i., pirms 1994.gada 25.augusta, varēja tikai pamatojoties uz 
Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punktu.

Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punktā noteikts:
“Personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim tika reģistrētas vai 

bija pieteikušās kā Latvijas pilsoņi, saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās 
padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu 
tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 3.2.punktu 
un 1992.gada 28.oktobra lēmumu “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību 
atzīšanas nosacījumiem personām, kuras pirms 1914.gada 1.augusta dzīvoja 
Latvijas robežās, un viņu pēcnācējiem” ir Latvijas pilsoņi un viņu reģistrācija 
nav anulējama, izņemot šajā likumā paredzētos gadījumus.”

Konstatējot, ka atbildētājs pilsonību nav ieguvis uz Latvijas Republikas 
Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas 
pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 
3.2.punkta pamata, atbildētāja pārstāve nākusi pie atzinuma, ka Latvijas 
pilsonības atņemšanai nav tiesiska pamata.

[8] Senāts par pamatotu atzīst atbildētāja pārstāves viedokli, ka 
Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punkta norma attiecas vienīgi uz 
Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma 
“Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas 
pamatnoteikumiem” 3.2.punktā minētajām personām, t.i., tādām, kuras šā 
lēmuma spēkā stāšanās brīdī dzīvoja un bija pastāvīgi pierakstītas Latvijā un 
kuras, nebūdamas Latvijas Republikas pilsoņi, bija legāli iebraukušas Latvijas 
Republikas teritorijā un pastāvīgi dzīvoja Latvijā uz 1940.gada 17.jūniju, un 
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šo personu pēcnācēji, kas šā lēmuma spēkā stāšanās brīdī dzīvoja un bija 
pastāvīgi pierakstīti Latvijā, – minētās personas uzņēma Latvijas pilsonībā, ja 
tās piereģistrējās līdz 1992.gada 1.jūlijam un bija zaudējušas savu iepriekšējo 
pilsonību.

Tajā pašā laikā par kļūdainu Senāts vērtē atbildētāja pārstāves atzinumu, 
ka Pilsonības likuma 24.panta sankcijas var tikt piemērotas tieši tai 
personu kategorijai, kuras tika reģistrētas kā Latvijas pilsoņi saskaņā ar 
Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma 
“Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas 
pamatnoteikumiem” 3.2.punktu vai 1992.gada 28.oktobra lēmumu “Par 
Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atzīšanas nosacījumiem personām, kuras 
pirms 1914.gada 1.augusta dzīvoja Latvijas robežās, un viņu pēcnācējiem”.

Senāts atzīst, ka kļūdainu interpretāciju pārejas noteikumu 3.punktam ir 
devusi arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, uzskatīdama, ka šajā normā 
lietotie vārdi “tika reģistrētas” ir attiecināms uz personām, kas pilsonību 
ieguvušas sakarā ar piederību Latvijas Republikas pilsoņu kopumam 
(Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par 
Latvijas Re publikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamat-
notei kumiem” 2.1., 2.2., 2.4.punkts), bet vārdi “bija pieteikušās” attiecas uz 
šā lēmuma 3.2.punktā minētajām personām, tādējādi nepamatoti paplaši-
nādama šīs normas darbības loku. Jau gramatiskā interpretācija vien norāda 
uz to, ka Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punkts attiecas tikai un vie-
nīgi uz Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra lēmu-
ma “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturali zācijas 
pamatnoteikumiem” 3.2.punktā minētajām personām. Prasītājas versiju, 
ka Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punktā lietotais formulējums 
“bija pieteikušās” attiecas tieši uz Latvijas Republikas Augstākās padomes 
1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību 
atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” 3.2.punktā minētajām 
personām, atspēko šajā punktā ietvertā norāde, ka arī šīs personas tāpat kā 
Latvijas Republikas pilsoņu kopumam piederīgās (2.1.punkts) “piereģistrējas 
līdz 1992.gada 1.jūlijam”.

[9] Senāts atzīst par nepieciešamu noskaidrot Pilsonības likuma pārejas 
noteikumu 3.punkta būtību un mērķi.

Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma 
“Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas 
pamatnoteikumiem” 3.2.punktā paredzētais Latvijas pilsonības iegūšanas 
pamats, lai gan kvalificēts kā naturalizācija, pēc būtības tai neatbilda, 
jo prasības pēc latviešu valodas un Latvijas Republikas Satversmes 
pamatnoteikumu zināšanas, tāpat kā Latvijas Republikas pilsoņa zvēresta 
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nodošanas nepieciešamības un 16 gadu nodzīvošanas un pastāvīgā pieraksta 
Latvijā cenza, šim personu lokam netika izvirzītas. Tādējādi Latvijas 
pilsonības iegūšanas pamats bija vienīgi fakta apstiprinājums par Latviju kā 
pastāvīgo dzīvesvietu uz 1940.gada 17.jūniju, kā arī pieraksts un dzīvošana 
Latvijā uz 1991.gada 15.oktobri.

Acīmredzami, vadoties no tā, ka minētā Latvijas Republikas Augstākās 
padomes lēmuma 3.2.punktā norādītais Latvijas pilsonības iegūšanas pamats 
neatbilda vispārējiem naturalizācijas nosacījumiem, Pilsonības likumā 
šāda Latvijas pilsonības iegūšana uz atvieglotiem nosacījumiem vairs nav 
paredzēta.

Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punktā pēc būtības tika 
pateikts tas, ka, lai gan Pilsonības likums Latvijas pilsonības iegūšanu pēc 
Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma 
“Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas 
pamatnoteikumiem” 3.2.punktā norādītā pamata vairs neparedz, uz minētā 
pamata iegūtā Latvijas pilsonība nav anulējama.

Tādējādi Pilsonības likuma pārejas noteikumu 3.punktā izteiktā 
pamatdoma ir par to, ka iegūtā Latvijas pilsonība pēc tajā minētajiem 
iegūšanas diviem pamatiem nav apstrīdama. Saistībā ar iepriekšminēto 
vienīgi kā precizējums ir izdarīta norāde, kas nozīmē, ka šis nosacījums nav 
absolūts, proti, Pilsonības likumā paredzētajos gadījumos šāda pilsonības 
anulēšana ir iespējama: Pilsonības likuma 23.pantā paredzētajā gadījumā, 
kad persona ir atteikusies no Latvijas pilsonības un 24.pantā noteiktajā 
gadījumā, kad Latvijas pilsonība ir atņemta tiesas ceļā.

[10] Kļūdaini interpretējot Pilsonības likuma pārejas noteikumu 
3.punktu, atbildētāja pārstāve ir vēlējusies sašaurināt Pilsonības likuma 
24.panta darbības sfēru, uzskatot, ka Latvijas pilsonības, kura iegūta pirms 
Pilsonības likuma spēkā stāšanās, atņemšana iespējama tikai gadījumā, ja tā 
iegūta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 
15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un 
naturalizācijas pamatnoteikumiem” 3.2.punktu.

Senāts atzīst, ka visos Latvijas pilsonības atjaunošanas vai uzņemšanas 
pilsonībā gadījumos ir tiesības izvērtēt pilsonības iegūšanas likumību un, 
konstatējot Pilsonības likuma 24.panta pirmajā daļā norādītos pārkāpumus 
neatkarīgi no pilsonības iegūšanas laika, izvirzīt jautājumu par tās atņemšanu, 
jo prettiesiski iegūtā pilsonība neatkarīgi no laika, kāds ir pagājis kopš tās 
piešķiršanas, nekļūst leģitīma. 

Šādu atziņu apstiprina Senāta judikatūra Pilsonības likuma 24.panta 
interpretācijā un piemērošanā, attiecinot to uz visiem Latvijas pilsonības 
nepamatotas iegūšanas gadījumiem neatkarīgi no pilsonības iegūšanas 
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laika (sal. Senāta 2003.gada 19.novembra spriedums lietā SKC-559. Latvijas 
Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi 2003. Rīga: Tiesnešu mācību centrs, 200., 692.–698.lpp.; Senāta 2008.
gada 20.februāra spriedums lietā SKC-79. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008. Rīga: TNA, 2009, 
670.–675.lpp.).

Apelācijas instances tiesa ir konstatējusi, ka atbildētājs Krievijas 
Federācijas pilsoņa pasi ir saņēmis 1993.gada 29.decembrī. Tajā pašā 
laikā, aizpildot Latvijas iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapu 1994.
gada 16.februārī, šo citas valsts pilsonību viņš nav norādījis. Ar Krievijas 
Federācijas pilsoņa pases saņemšanu savu juridisko spēku kā personas 
dokuments zaudēja PSPS pilsoņa pase. Šo dokumentu vairs tiesiski nevarēja 
izmantot, un tās norādīšana pirmuzskaites veidlapā Latvijas pilsonības 
iegūšanai liecina par atbildētāja S.K. vainojamu rīcību.

Šādā situācijā par pamatotu atzīstams apelācijas tiesas secinājums, ka, 
apliecinot savu piederību Latvijas pilsoņu kopumam, S.K. ir sniedzis par sevi 
apzināti nepatiesas ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvis Latvijas pilsonību, 
kas atbilstoši Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punktam ir pamats 
tās atņemšanai.

Pilsonība ir personas piederība pie valsts pilsoņu kopuma, kas rada 
tiesisku saikni ar valsti. Šo saikni nevar nodibināt ļaunā ticībā, sniedzot 
nepatiesas ziņas.

[11] Gan uz Latvijas pilsonības iegūšanas brīdi, gan uz lietas izskatīšanas 
brīdi tiesā S.K. bija un ir Krievijas pilsonis. Latvijas Republikas Augstākās 
padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību 
atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem”, kas bija spēkā pilsonības 
piešķiršanas brīdī S.K., 2.3.punkts noteica, ka Latvijas Republikas pilsonis 
vienlaikus nevar būt citas valsts pilsonis vai pavalstnieks. Līdzīga norma ir 
ietverta arī Pilsonības likuma 9.panta pirmajā daļā, nosakot, ka personai, kura 
tiek uzņemta Latvijas pilsonībā, nedrīkst izveidoties dubultā pilsonība. 

Dubultpilsonības pastāvēšanas iespēja paredzēta Pilsonības likuma 
Pārejas noteikumu 1.punktā, kurš paredz: “Latvijas pilsoņi un viņu pēcnācēji, 
kuri laikā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam, glābdamies no 
PSRS un Vācijas okupācijas režīma terora, ir atstājuši Latviju kā bēgļi, tikuši 
deportēti vai minēto iemeslu dēļ nav varējuši atgriezties Latvijā un šajā laikā 
naturalizējušies ārvalstīs, saglabā tiesības reģistrēties Iedzīvotāju reģistrā kā 
Latvijas pilsoņi un pēc reģistrācijas pilnā apjomā bauda pilsoņa tiesības un 
pilda pilsoņa pienākumus, ja reģistrācija notiek līdz 1995.gada 1.jūlijam. Ja 
šīs personas reģistrējas pēc 1995.gada 1.jūlija, tām jāatsakās no citas valsts 
pilsonības (pavalstniecības).”
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Uz atbildētāja Latvijas pilsonības iegūšanas brīdi spēkā bija Augs tā kās 
Padomes 1991.gada 27.novembra lēmums “Par Latvijas Republikas Augs tā-
kās Padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas pilso-
ņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem” piemē ro šanu 
ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem”, kurā tika noteikts, ka 
Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991.gada 15.oktobra lēmuma 
“Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas 
pamatnoteikumiem” 2.2.punktā noteiktā norma par ekspatriācijas atļaujas 
uzrādīšanu un 2.3.punkts neattiecas uz Latvijas Republikas pilsoņiem un 
viņu pēcnācējiem, kuri, Tēvzemes okupācijas apstākļos atrazdamies ārpus 
Latvijas, ieguvuši citas valsts pilsonību laika posmā no 1940.gada 17.jūnija 
līdz 1991.gada 21.augustam.

Lai gan lietā ir ziņas, ka atbildētāja vecāmāte ir tikusi deportēta, minētā 
norma uz atbildētāju nav attiecināma, jo Krievijas pilsonību viņš ieguvis pēc 
1991.gada 21.augusta.

[12] Iepriekš minēto apsvērumu dēļ tiesas spriedums ir atstājams 
negrozīts, bet iesniegtā kasācijas sūdzība ir noraidāma.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 18.februāra spriedumu 

atstāt negrozītu, bet atbildētāja pārstāves kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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7. Spriedumi strīdos 
 par intelektuālo īpašumu
Kolīziju normas

1. Izšķirot jautājumu par ārvalsts likumu piemērošanu, tiesai vispirms ir 
nepie ciešams noteikt izskatāmās prasības priekšmetu (Civilprocesa likuma 
5.pants).
2. Tiesa nedrīkst interpretēt ārvalsts likumu ar Civillikuma 1415.panta 
palīdzību, jo tas ir pretrunā ar valsts tiesību sistēmas integritāti un suverenitāti 
(Cvillikuma 1415.pants).

Rīgā 2011.gada 27.aprīlī  Lieta Nr.SKC-131/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   Z.Gencs,
senators referents     V.Jonikāns,
senatore      I.Garda,
senators      A.Laviņš,
senators      N.Salenieks,
senatore      E.Vernuša,
senatore      A.Vītola,
piedaloties prasītājas pārstāvei Ņ.D. un atbildētājas pārstāvim zvērinātam 

advokātam R.Vonsovičam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar atbildētājas SIA “Aroma 

Floris’s” pārstāvju kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu 
palātas 2009.gada 13.oktobra spriedumu AS “Aroma” prasībā pret SIA 
“Aroma Floris’s” par preču zīmju tiesību nodošanas aktu atzīšanu par spēkā 
neesošiem un ierakstu Latvijas Republikas Patentu valdes Valsts preču zīmju 
reģistrā par preču zīmju īpašnieka maiņu anulēšanu.

Aprakstošā daļa
[1] Saskaņā ar Moldovas Republikas Lauksaimniecības un pārstrādes 

rūp niecības ministra 1998.gada 11.augusta pavēli Nr.168 ražošanas apvienība 
“Aroma” reorganizēta par valsts uzņēmumu – alkohola ražošanas kombinātu 
“Aroma”.
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Latvijas Republikas Patentu valdes Valsts preču zīmju reģistrā 1999.gada 
20.martā uz ražošanas apvienības “Aroma” vārda reģistrētas preču zīmes 
M 43 556 “Молдавский аист” un preču zīmes M 43 557 “Черный аист”.

[2] 1999.gada 17.jūnijā sastādīti preču zīmes M 43 556 (Молдавский 
аист) un preču zīmes M 43 557 (Черный аист) tiesību nodošanas akti, ar 
kuriem kombināts “Aroma” nodevis SIA “Aroma Floris’s” tai piederošās 
tiesības uz šīm preču zīmēm.

1999.gada 21.septembrī Valsts preču zīmju reģistrā izdarīti ieraksti par 
SIA “Aroma Floris’s” īpašuma tiesībām uz preču zīmi M 43 556 (Молдавский 
аист) un preču zīmi M 43 557 (Черный аист).

[3] Moldovas uzņēmums AS “AROMA” 2006.gada 6.septembrī cēlis 
tiesā prasību, vēlāk to papildinot, pret SIA “Aroma Floris’s” par 1999.gada 
17.jūnija preču zīmes M 43 556 (Молдавский аист) un preču zīmes M 43 557 
(Черный аист) tiesību nodošanas aktu atzīšanu par spēkā neesošiem un 
ierakstu Latvijas Republikas Patentu valdes Valsts preču zīmju reģistrā par 
preču zīmju īpašnieka maiņu anulēšanu.

Prasībā norādīts:
[3.1] Latvijas Republikas Patentu valdes Valsts preču zīmju reģistrā 1999.

gada 21.septembrī izdarīti ieraksti par preču zīmju īpašnieku maiņu preču 
zīmēm M 43 556 “Молдавский аист” un M 43 557 “Черный аист”, pamatojoties 
uz SIA “Aroma Floris’s” iesniegtajiem preču zīmju tiesību nodošanas aktiem;

[3.2] minētie tiesību nodošanas akti ir noslēgti prettiesiski, un preču 
zīmju M 43 556 un M 43 557 īpašnieku maiņa var maldināt patērētāju par 
preču izcelsmi.

Atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas 
līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un 
krimināllietās” 37.panta trešajai daļai lieta skatāma pēc Latvijas Republikas 
likumiem, bet jautājums par tiesībām parakstīt preču zīmju tiesību nodošanas 
aktus – pēc Moldovas Republikas likumiem.

Preču zīmju M 43 556 un M 43 557 īpašniece, tagadējā Moldovas valsts 
AS “Aroma” vairākkārt reorganizēta un mainījusi savu nosaukumu.

1999.gadā preču zīmju M 43 556 un M 43 557 tiesību nodošanas 
aktus vienpersoniski no Moldovas puses parakstījis kombināta “Aroma” 
ģenerāldirektors S.L., taču tas ir pretrunā Moldovas likuma “Par valsts 
uzņēmumu” 3.pantam, kurā noteikts, ka uzņēmums nav tiesīgs bez dibinātāja 
atļaujas atsavināt nodoto īpašumu, 8.pantam, kas noteic, ka uzņēmuma 
menedžerim (vadītājam) ir pienākums nodrošināt uzņēmuma operatīvajā 
lietošanā esošā īpašuma efektīgu izmantošanu un atražošanu, kā arī 
iesniegt uzņēmuma dibinātājam vai administratīvajai sapulcei izskatīšanai 
priekšlikumus par īpašuma sastāva maiņu, un arī AS “Aroma” statūtiem. 
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Uzņēmums “Aroma” ir Moldovas valsts uzņēmums, kuru dibinājusi Moldovas 
valsts Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas personā, nodalot tai noteiktu 
daļu Moldovas valsts īpašuma. Jebkura īpašuma atsavināšana, kas ir pretēja 
statūtos noteiktajai darbībai, ir pretrunā likuma normām un atzīstama par 
nelikumīgu.

Tādējādi kombinātam “Aroma” nevarēja būt tiesībspējas atsavināt citā 
valstī reģistrētas preču zīmes, jo šāds darījums ir pretējs sabiedrības mērķiem 
un interesēm, tādēļ preču zīmju nodošanas akti atzīstami par spēkā neesošiem 
saskaņā ar Civillikuma 1405. un 1415.panta noteikumiem.

Analoģisks viedoklis pausts Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 
spriedumā SKC-200/2006 līdzīgā strīdā starp prasītāju un atbildētāju;

[3.3] saskaņā ar Uzņēmumu reģistra izziņu S.L. bijis SIA “Aroma Floris’s” 
dalībnieks (22% daļu) no 1998.gada 30.jūlija līdz 2003.gada 8.maijam, bet 
vēlāk par sabiedrības dalībnieku kļuvis viņa dēls K.L. S.L., vienlaicīgi būdams 
AS “Aroma” ģenerāldirektors un SIA “Aroma Floris’s” dalībnieks, slēdzot 
jebkuru savstarpēju darījumu, nonācis interešu konfliktā;

[3.4] likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 
25.panta sestajā daļā noteikts, ka preču zīmju nodošanas akti atzīstami par 
spēkā neesošiem, ja šādu preču zīmju īpašnieka maiņa ar nodomu vai bez tā 
var izraisīt patērētāju maldinājumu par to preču izcelsmi, kvalitāti vai citām 
īpašībām, saistībā ar kurām šo zīmi lieto vai paredzēts lietot.

Analoģiskus noteikumus satur Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā 
īpašuma aizsardzību 6.quater panta otrā daļa.

AS “Aroma” ir viena no vislielākajām Moldovas vīna darītavām, 
kura 1998.gadā svinēja savu simtgadi. Tās produkcija daudzos prestižos 
konkursos saņēmusi apbalvojumus un tikusi eksportēta arī uz Baltijas 
valstīm. Turklāt preču zīmē M 43 556 “Молдавский аист” ietverta tieša 
norāde uz Moldovu. Preču zīmes “Молдавский аист”, “Черный аист” un 
“Белый аист” patērētāja uztverē veido vienu preču zīmju saimi un saistību 
ar preces izcelsmi no Moldovas. Uz visām preču zīmēm ir norāde divins, kas 
ir tikai Moldovā iegūstams alkoholiskais dzēriens.

Šie apstākļi ļauj secināt, ka patērētājs var tikt maldināts attiecībā uz 
preces izcelsmi.

Prasība pamatota ar Civillikuma 1., 8., 19., 988., 989., 1405., 1415.pantu, 
likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 25.panta 
piekto daļu, Moldovas 1994.gada 16.jūnija likumu “Par valsts uzņēmumu” 
3.panta trešo un ceturto daļu, 8.pantu, Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā 
īpašuma aizsardzību 6.quater panta otro daļu un 8.pantu.

[4] Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 
27.decembra spriedumu prasība apmierināta.
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[5] Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 
ar 2009.gada 13.oktobra spriedumu prasību apmierinājusi. Tiesa atzinusi par 
spēkā neesošiem 1999.gada 17.jūnija preču zīmes M 43 556 (Молдавский 
аист) un preču zīmes M 43 557 (Черный аист) tiesību nodošanas aktus, 
noslēgtus starp kombinātu “Aroma” un SIA “Aroma Floris’s”, un anulējusi 
Latvijas Republikas Patentu valdes Preču zīmju reģistrā 1999.gada 
21.septembrī izdarītos ierakstus par preču zīmes īpašnieka maiņu.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar šādiem argumentiem.
[5.1] Konkrētajā gadījumā strīds pastāv starp divām kapitālsabiedrībām, 

kuras reģistrētas dažādās valstīs – Moldovā un Latvijā – un kuras preču zīmju 
tiesību nodošanas aktos nav vienojušās, pēc kādiem likumiem apspriežamas 
viņu savstarpējās attiecības.

Ņemot vērā, ka preču zīmju īpašnieka maiņas reģistrācijas vieta ir 
Latvijas Republikas Patentu valde, atbilstoši Civillikuma 19.panta otrās daļas 
noteikumiem atzīstams, ka strīds izskatāms pēc Latvijas Republikas likumiem.

Savukārt tas, vai kombināta “Aroma” ģenerāldirektors bija tiesīgs 
vienpersonīgi nodot īpašuma tiesības uz šīm preču zīmēm SIA “Aroma Floris’s”, 
izlemjams atbilstoši 1993.gada 14.aprīļa līgumam “Par Latvijas Republikas un 
Moldovas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām 
civilajās, ģimenes un krimināllietās”, kura 37.panta trešajā daļā noteikts, ka 
īpašuma tiesību vai citu mantisko tiesību, kura bijusi darījuma priekšmets, 
rašanos vai izbeigšanos nosaka pēc darījuma veikšanas vietas likumdošanas, 
ja Līgumslēdzēju pušu vienošanās neparedz citādu kārtību.

Tā kā puses nav noteikušas, pēc kādiem likumiem apspriežamas viņu 
savstarpējās attiecības, un ievērojot to, ka darījumu par preču zīmju tiesību 
nodošanu veikšanas vieta ir norādīta Kišiņeva, Moldova, šo aktu tiesiskums 
apspriežams pēc Moldovas Republikas likumiem.

[5.2] Uz preču zīmju tiesību nodošanas brīdi – 1999.gada 17.jūniju – 
kombināts “Aroma” bija valsts uzņēmums, kura darbību regulēja Moldovas 
Republikas likums “Par valsts uzņēmumu”.

Kombināta “Aroma” ģenerāldirektors S.L., 1999.gada 17.jūnijā 
vienpersonīgi nododot īpašuma tiesības uz preču zīmēm “Молдавский 
аист” un “Черный аист” Latvijā reģistrētai privātai sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību, ir pārkāpis Moldovas Republikas likuma “Par valsts uzņēmumu” 
3.panta trešo un ceturto daļu (uzņēmumam ir pienākums saglabāt, racionāli 
izmantot un pavairot tā rīcībā esošo īpašumu, valsts uzņēmums bez 
dibinātāja atļaujas nav tiesīgs iznomāt vai ieķīlāt tā operatīvajā pārvaldīšanā 
nodoto īpašumu, nedrīkst piedalīties ar savu īpašumu nevalstisko struktūru 
darbībā, kā arī investēt īpašumu citā valstī bez dibinātāja atļaujas) un 8.pantu 
(uzņēmuma menedžerim (vadītājam) ir pienākums nodrošināt uzņēmuma 
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operatīvajā lietošanā esošā īpašuma efektīgu izmantošanu un atražošanu, 
menedžerim ir pienākums iesniegt dibinātājam vai administratīvai sapulcei 
izskatīšanai priekšlikumus par īpašuma sastāva maiņu).

[5.3] Preču zīmei ir komerciāla vērtība, tā ir uzņēmuma īpašums un 
to lieto, lai uzņēmuma preces atšķirtu no citu uzņēmumu precēm, tādējādi 
iegūstot un uzturot savu vietu tirgū uz attiecīgās klases precēm. Kombināts 
“Aroma” dibināts ar mērķi organizēt vīna, konjaka, degvīna un stipro nacionālo 
dzērienu ražošanu un realizāciju, tādā veidā gūstot no tā peļņu un labumu. 
Šāda preču zīmju tiesību nodošana ir pretēja uzņēmuma interesēm, jo līdz ar 
to uzņēmums zaudē savas produkcijas realizēšanas tiesības citā valstī.

Līdz ar to S.L. darbība atzīstama par neatļautu, kas ir pretēja likumiem 
vai labiem tikumiem, un šāda darbība nevar būt par tiesiska darījuma 
priekšmetu; tāds darījums atbilstoši Civillikuma 1., 1415.pantam nav spēkā.

[5.4] AS “Aroma” ir kombināta “Aroma” tiesību pārņēmēja; par akciju 
sabiedrības direktoru 1999.gada 22.decembrī iecelts S.L., kurš laikā no 1998.
gada 23.jūlija līdz 2003.gada 8.maijam bijis arī SIA “Aroma Floris’s” dalībnieks. 
Saskaņā ar Moldovas likuma “Par akciju sabiedrībām” 85.panta pirmo daļu 
par sabiedrības darījumu, kurā pastāv interešu konflikts, atzīstams darījums 
vai vairāki savstarpēji saistīti darījumi, attiecībā uz kuriem ieinteresētās 
personas tiesīgas piedalīties lēmumu pieņemšanā par šādu darījumu slēgšanu, 
bet par ieinteresēto personu tiek atzīta persona, kas vienlaicīgi ir akcionārs 
vai ievērojamas daļas (vairāk kā 10% daļas) īpašnieks kontragenta kapitālā 
vai tās dalībnieks ar pilnu atbildību.

Līdz ar to atzīstams, ka S.L., noslēdzot šos darījumus par preču zīmju 
tiesību nodošanu, ir pastāvējis interešu konflikts, ko likums nepieļauj.

[5.5] Preču zīmju tiesību nodošanas akti atzīstami par spēkā neesošiem 
uz likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 25.panta 
sestās daļas pamata, jo šāda preču zīmēm īpašnieka maiņa izraisa patērētāju 
maldinājumu. Dzērieni marķēti ar preču zīmēm “Молдавский аист” un 
“Черный аист” ir pietiekami populāri attiecīgā alkoholisko dzērienu grupā, 
un Latvijas patērētājam ar šādām preču zīmēm marķētas preces saistās ar 
Moldovu un Moldovas preču ražotāju. AS “Aroma” kopš 1999.gada brendiju 
ar apzīmējumu “Молдавский аист” un “Черный аист” piegādā atbildētājam, 
kurš šo preci izplata Latvijā. Preču zīmē “Молдавский аист” ir tieši ietverta 
norāde uz Moldāviju, abas minētās preču zīmes patērētāju uztverē veido vienotu 
preču saimi kopā ar preču zīmi “БЕЛЫЙ аист”, kas Latvijas patērētājiem ir 
agrāk pazīstama preču zīme un saistās ar izcelsmes valsti Moldovu. Šīs preču 
zīmes pēc semantiskās, fonētiskās un vizuālās uztveres ir līdzīgas, pieder 
vienam un tam pašam ražotājam un katra satur dominējošo elementu “Aист”, 
kas attēlots arī uz etiķetēm, un kas asociatīvi apvieno visas saimē ietilpstošās 
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zīmes gan pēc satura, gan vizuāli. Turklāt ņemams vērā, ka ar minētajām 
preču zīmēm marķēts dzēriens divins ir tikai Moldovā iegūstams alkoholiskais 
dzēriens. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka patērētāju apziņā ir nostiprinājusies 
pārliecība, ka visām ar šīs saimes preču zīmēm marķētajām precēm ir viena un 
tā pati izcelsme un ka patērētājs šo preču zīmju īpašnieka maiņas gadījumā var 
tikt maldināts par preču, kas marķētas ar minētajām preču zīmēm, kvalitāti, 
izcelsmi un to īpašībām, kas piemīt Moldovā ražotajam dzērienam.

[6] Kasācijas sūdzībā atbildētājas SIA “Aroma Floris’s” pārstāvji, norādot uz 
materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, lūguši atcelt apelācijas 
instances tiesas spriedumu, pamatojoties uz šādiem argumentiem.

[6.1] Tiesa ir nepareizi kvalificējusi prasības priekšmeta tiesisko būtību un 
attiecīgi piemērojusi tiesību normas, proti, 1993.gada 14.aprīļa līguma “Par 
Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību 
un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās” 37.panta trešo 
daļu, kas konkrētajā gadījumā nebija jāpiemēro.

Interpretējot minētā līguma 37.panta trešo daļu (īpašuma tiesību vai citu 
mantisko tiesību, kura bijusi darījuma priekšmets, rašanos vai izbeigšanos 
nosaka pēc darījuma veikšanas vietas likumdošanas, ja Līgumslēdzēju Pušu 
vienošanās neparedz citādu kārtību) gan ar gramatiskās, gan sistēmiskās 
iztulkošanas metodes palīdzību, var nonākt pie secinājuma, ka tiesību norma 
attiecas uz gadījumiem, kad jānoteic piemērojamais likums jautājumos par 
īpašuma tiesību vai citu mantisko tiesību rašanos vai izbeigšanos, nevis par paša 
tiesiskā darījuma jeb saistības spēkā esamību vai tā noslēgšanas tiesiskumu, 
par ko pastāv strīds lietā. Prasītāja ir apstrīdējusi tiesisko darījumu jeb saistību 
kā tādu, proti, tā tiesiskumu, nevis īpašuma tiesību rašanos. Savukārt tiesisku 
darījumu slēgšana un tā tiesiskums pakļauts noteikumiem, kas ietilpst saistību 
tiesību regulēšanas priekšmetā, un tas neietilpst Līguma par tiesisko palīdzību 
37.panta regulējumā. Tādējādi ir piemērojama Civillikuma 19.panta otrā daļa, 
kuru subsumējot ar lietas faktiskajiem apstākļiem secināms, ka par saistību 
izpildīšanas vietu uzskatāma Latvija, jo preču zīmes reģistrētas Latvijas 
Republikas Patentu valdes Valsts preču zīmju reģistrā, un līdz ar to strīdam, 
kas izriet no konkrētās saistības, piemērojams Latvijas likums.

[6.2] Tiesa ir piemērojusi Moldovas Republikas normatīvos aktus, taču 
nav ņēmusi vērā, ka atbilstoši Moldovas Republikas Civilkodeksa 267.pantam 
vispārējais noilgums attiecīgas prasības celšanai ir trīs gadi no darījuma 
noslēgšanas brīža. Tā kā tiesa nav devusi vērtējumu, kādēļ tā attiecībā uz 
saistību tiesību jautājumu piemēro Moldovas Republikas normatīvos aktus, 
bet uz citiem jautājumiem, kas ir būtiski, noskaidrojot prasītājas tiesības 
celt tiesā prasību, tā lietā esošos pierādījumus atstāj bez ievērības, tiesa ir 
pārkāpusi Civilprocesa likuma 97.panta trešo daļu.
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[6.3] Faktu, ka, nosakot preču zīmju nodošanas aktu tiesiskumu un 
spēkā esamību, jāpiemēro Latvijas Republikas tiesību akti, netieši izriet arī no 
tiesas sprieduma, kurā vērtēts preču zīmju nodošanas aktu tiesiskums caur 
Civillikuma 1415.panta un 1.panta prizmu. Taču tiesa nedrīkstēja interpretēt 
ārvalsts likumu ar Civillikuma 1415.panta palīdzību. Šāda rīcība ir pretrunā 
ar valsts tiesību sistēmas iekšējo integritāti un suverenitāti.

[6.4] Tiesai vajadzēja secināt, ka tiesiskie pienākumi un tiesiskās sekas 
kopumā ir nosakāmas pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, no 
kuriem izriet, ka prasītāja izpildinstitūciju locekļiem nepastāvēja nekādi 
ierobežojumi parakstīt attiecīgos darījuma dokumentus, bet Moldovas 
Republikas likuma “Par valsts uzņēmumu” 3.panta trešā un ceturtā daļa, 
8.pants, kā arī likuma “Par akciju sabiedrībām” 85.panta pirmā daļa šajā 
gadījumā nav piemērojama. Turklāt apstrīdēto preču zīmju nodošanas brīdī 
nepastāvēja AS “Aroma”, kas arī izslēdz Moldovas Republikas likuma “Par 
akciju sabiedrībām” piemērošanu.

[6.5] Tiesa nav norādījusi nevienu atbildētājas darbību, kas saskaņā ar 
Latvijas tiesību aktiem būtu kvalificējama kā pretēja Civillikuma 1415.pantā 
noteiktajam, bet ir izdarījusi secinājumus un atzinusi preču zīmju nodošanus 
faktu par pretēju uzņēmuma interesēm, nepārbaudot pierādījumus un 
nesniedzot vērtējumu tam, ka līdz šim brīdim, prasītāja AS “Aroma” ir 
atbildētājas SIA “Aroma Floris’s” dalībniece.

[6.6] Tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 5.panta sesto daļu un nepareizi 
iztulkojusi un piemērojusi likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm” 25.panta sesto daļu.

Eiropas Kopienu tiesa 1998.gada 16.jūlija spriedumā lietā Nr.C-210/96 
ir noteikusi, ka “.. lai noteiktu, vai nosaukums, preču zīme vai reklāmas 
vēstījums varētu maldināt patērētāju, Tiesa ņēma vērā vidusmēra patērētāja, 
kas ir vidēji labi informēts un vidēji vērīgs un piesardzīgs, neprasot eksperta 
atzinumu vai patērētāju aptauju, uzskatus. Līdz ar to nacionālajām tiesām 
principā vajadzētu būt spējīgām novērtēt, uz tiem pašiem nosacījumiem, 
jebkādu maldinošu iedarbību”.

Ņemot vērā Eiropas Savienības līmenī pastāvošo judikatūru, kas saskaņā 
ar Civilprocesa likuma 5.panta sesto daļu jāņem vērā, piemērojot tiesību 
normas, tiesai bija pienākums pielietot “vidusmēra patērētāja” kritēriju un 
noteikt, ko likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 
25.panta sestās daļas izpratnē nozīmē patērētāja maldinājums, subsumēt 
attiecīgos faktiskos apstākļus un izdarīt atbilstošus secinājumus.

Pierādījumus, ka “(..) Latvijas patērētājam preces, marķētas ar preču 
zīmēm “Молдавский аист” un “Черный аист”, saistās ar Moldāviju un 
Moldāvijas preču ražotāju” un “abas preču zīmes (..) patērētāju uztverē 
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veido vienotu preču saimi kopā ar preču zīmi “БЕЛЫЙ аист”, kas Latvijas 
patērētājiem ir agrāk pazīstama preču zīme un saistās ar izcelsmes valsti 
Moldovu” prasītāja nav iesniegusi, līdz ar to nav saprotams, no kādiem 
pierādījumiem tiesa vadījusies, izdarīdama šādus secinājumus. Tiesa, pretēji 
Civilprocesa likuma 190.panta otrajai daļai, spriedumu pamatojusi ar faktiem, 
kas likumā noteiktajā kārtībā nav uzskatāmi par pierādītiem un ir prasītājas 
subjektīva viedokļa atspoguļojums.

[6.7] Tiesa pretēji Civilprocesa likuma 97.panta trešās daļas prasībām nav 
norādījusi, kādēļ atbildētājas minētie argumenti neietekmē strīda izšķiršanu 
pēc būtības.

[6.8] Augstākās tiesas Senāta sprieduma lietā SKC-200/20061 piemērošana 
konkrētajā gadījumā nav pieļaujama un pati par sevi rada Civilprocesa likuma 
189.panta trešās daļas, 190.panta pirmās daļas un 193.panta piektās daļas 
pārkāpumu. Turklāt izskatītajai lietai ar šobrīd izskatīšanā esošo lietu nav 
saistības – spriedums lietā SKC-200/2006 taisīts par to, ka preču zīmes nodotas 
laikā, kad juridiski vispār nepastāvēja attiecīgais preču zīmju nodevējs.

Tiesa atsaukusies uz spriedumu lietā SKC-200/2006, lai pamatotu 
Moldovas Republikas likuma piemērošanu, kas nav fakts, bet gan juridiskā 
argumentācija, proti, likuma piemērošana konkrētajām tiesiskajām 
attiecībām, kas ir tiesas autonoms uzdevums katrā atsevišķā gadījumā. 
Turklāt viens spriedums, ar norādi, kādas tiesību normas piemērojamas 
konkrētajiem faktiskajiem apstākļiem, kur kaut niecīgākā izmaiņa varētu 
nozīmēt citu tiesību normu piemērošanu, nav vērtējams kā judikatūra.

Piemērojot tikai minēto Senāta spriedumu, tiesa ir pārkāpusi Civilprocesa 
likuma 97.panta trešo daļu, jo nav devusi novērtējumu, kāpēc nav ņemamas 
vērā atbildētājas norādītās judikatūras atziņas un attiecīgie tiesu spriedumi – 
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā SKC-
187/20072, SKC-524/20063, SKC-47/20054, SKC-542/20055.

[6.9] Vērtējot pierādījumus, tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 8.pantu, 
95.panta pirmo daļu, 654.pantu, 11.panta otro daļu, likuma “Par tiesu varu” 
17.panta trešo daļu.

[7] Paskaidrojumos par kasācijas sūdzību prasītājas pārstāve lūgusi 
sūdzību noraidīt, uzskatot, ka konkrētā lieta ir ļoti līdzīga jau agrāk Augstākās 

1 Senāta 2006.gada 22.marta spriedums lietā Nr.SKC-200. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2006. Rīga: TNA, 2007, 210.–214.lpp.
2 Senāta 2007.gada 28.marta spriedums lietā Nr.SKC-187. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2007. Rīga: TNA, 2008, 356.–361.lpp.
3 Senāta 2006.gada 4.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-524. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2006. Rīga: TNA, 2007, 261.–264.lpp.
4 Senāta 2005.gada 26.janvāra spriedums lietā Nr.SKC-47. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2006. Rīga: TNA, 2008, 87.–90.lpp.
5 Senāta 2005.gada 7.decembra spriedums lietā Nr.SKC-524. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2006. Rīga: TNA, 2008, 253.–258.lpp.
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tiesas Senātā izskatītajai lietai SKC-200/2006, turklāt kasācijas sūdzībā paustie 
argumenti ir gandrīz identiski tiem, uz kuriem Augstākās tiesas Senāts jau 
devis atbildes un skaidrojumus, izskatīdams minēto lietu.

[8] Senāta sēdē atbildētājas pārstāvis uzturēja iesniegto kasācijas sūdzību 
pēc tajā norādītajiem argumentiem un lūdza tiesas spriedumu atcelt.

Prasītājas pārstāve, norādot uz judikatūru, lūdza iesniegto kasācijas 
sūdzību noraidīt.

Motīvu daļa
[9] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams.

[10] Ņemot vērā, ka pamatjautājums ir, kādas valsts – Moldovas vai 
Latvijas – materiālo tiesību normas ir piemērojamas, izšķirot konkrēto lietu, 
vispirms, Senāta ieskatā, ir nepieciešams kvalificēt, kas ir izskatāmās prasības 
priekšmets, jo tieši no tā ir atkarīga vienas vai otras valsts likuma piemērošana.

[11] Tiesību doktrīnā ir norādīts, ka kvalifikācijas jeb jēdzienu juridiskās 
raksturošanas mērķis ir noskaidrot, kura kolīziju norma ir jāpiemēro pie 
faktiskajiem apstākļiem. Bez kvalifikācijas nevar piemērot kolīziju normas, 
bet nepareizas kvalifikācijas gadījumā var nonākt pie situācijas, kad tiek 
piemērota cita, nevis likumdevēja paredzētā kolīziju norma, kā rezultātā 
kādām tiesiskajām attiecībām tiek nepamatoti piemērotas kādas valsts (lex 
fori vai ārvalsts) materiālo tiesību normas (Strautiņš E. Ievads ārvalsts likuma 
piemērošanā. Jurista Vārds, 2006. 1.augusts, Nr.30.).

Prasītājas prasījums par preču zīmes M 43 556 “Молдавский аист” un 
preču zīmes M 43 557 “Черный аист” nodošanas aktu atzīšanu par spēkā 
neesošiem pēc būtības ir prasījums par darījuma, ar kuru prasītāja ir zaudējusi 
savas īpašuma tiesības uz šīm preču zīmēm, atzīšanu par spēkā neesošu.

Ņemot vērā, ka konkrētajā gadījumā prasītājas īpašuma tiesību zaudēšana 
pamatojas uz noslēgto darījumu, Senāts šajā daļā par nepamatotu uzskata 
kasācijas sūdzības argumentu, ka īpašuma tiesību vai citu mantisko tiesību 
rašanās vai izbeigšanās ir nodalāma no paša tiesiskā darījuma jeb saistības 
spēkā esamības vai tā noslēgšanas tiesiskuma, norādot, ka “(..) prasītāja ir 
apstrīdējusi tiesisko darījumu jeb saistību kā tādu, proti, tiesiskumu, nevis 
īpašuma tiesību rašanos” (kasācijas sūdzības 7.punkts).

Senāts atzīst, ka tieši darījuma rezultātā prasītāja ir zaudējusi savas īpašuma 
tiesības un, lūgdama šo darījumu atzīt par spēkā neesošu, tā vienlaikus ir 
apstrīdējusi atbildētājas īpašuma tiesības, uz ko norāda tās prasījums anulēt 
Valsts (pask. – Latvijas) preču zīmju reģistrā izdarītos ierakstus par preču 
zīmju M 43 556 un M 43 557 īpašnieku maiņu.
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Kasācijas sūdzības iesniedzējas pozīcija balstīta uz to, ka strīda izšķiršanai 
par saistības spēkā esamību būtu piemērojama Civillikuma 19.panta otrās 
daļas kolīziju norma, kas nosaka, ka gadījumā, ja starp līdzējiem nav bijusi 
vienošanās, pēc kādiem likumiem apspriežamas viņu savstarpējās attiecības, 
tad jāpieņem, ka līdzēji pakļāvuši savu saistību pēc tās satura un sekām tās 
valsts likumam, kur saistība jāizpilda, t.i., Latvijas likumam.

Gan prasības pieteikumā, gan tiesas spriedumā ir norāde uz to, ka 
preču zīmju nodošanas aktos puses nav vienojušās, pēc kādiem likumiem 
apspriežamas viņu savstarpējās attiecības, kas atbilst šo aktu saturam.

[12] Apelācijas instances tiesas spriedumā nav atrodama skaidra prasības 
priekšmeta kvalifikācija.

Vadoties no tā, ka preču zīmju īpašnieka maiņas reģistrācijas vieta 
ir Latvijas Republikas Patentu valde, Civillietu tiesu palāta arī atzinusi, ka 
strīds atbilstoši Civillikuma 19.panta otrajai daļai ir izskatāms pēc Latvijas 
Republikas likumiem.

Apelācijas instances tiesa tai pašā laikā norādījusi, ka tas, vai kombināta 
“Aroma” ģenerāldirektors bija tiesīgs vienpersoniski nodot īpašuma tiesības 
uz šīm preču zīmēm SIA “Aroma Floris’s”, izlemjams atbilstoši 1993.gada 
14.aprīļa līgumam “Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu 
par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un 
krimināllietās”, kura 37.panta trešajā daļā noteikts, ka īpašuma tiesību vai citu 
mantisko tiesību, kura bijusi darījuma priekšmets, rašanos vai izbeigšanos 
nosaka pēc darījuma veikšanas vietas likumdošanas, ja Līgumslēdzēju pušu 
vienošanās neparedz citādu kārtību.

Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesa tādējādi ir pieņēmusi 
pretrunīgu spriedumu, ko vēl nesaprotamāku padara cits tiesas atzinums, 
ka aktu tiesiskums, ņemot vērā darījumu noslēgšanas vietu, kas ir Kišiņeva, 
apspriežams pēc Moldovas Republikas likumiem. Kādām attiecībām un kādā 
apjomā, pastāvot minētajiem tiesas secinājumiem, ir piemērojams Latvijas 
likums, tiesas spriedumā atbildes nav.

Tā vietā, lai noskaidrotu piemērojamo kolīziju normu, tiesa vienas un tās 
pašas tiesiskās attiecības izvērtēšanai kļūdaini ir atzinusi par piemērojamu 
gan Civillikuma 19.panta otrās daļas, gan 1993.gada 14.aprīļa līguma “Par 
Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību 
un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās” 37.panta 
trešās daļas kolīziju normu.

[13] Lietā nav strīda par to, ka preču zīmju nodošanas aktos puses nav 
vienojušās, pēc kādiem likumiem apspriežamas viņu savstarpējās attiecības.

Lai gan vispārējā norma jautājuma noskaidrošanai par piemērojamo 
likumu šādā situācijā ir Civillikuma 19.panta otrā daļa, tiesa nav ņēmusi 
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vērā, ka atbilstoši Civillikuma 25.pantam ievada noteikumi (t.sk. 19.panta 
otrā daļa) piemērojami tiktāl, ciktāl starptautiskos līgumos un konvencijās, 
kurās piedalās Latvija, nav noteikts citādi.

Tādējādi, kā atzīst Senāts, 1993.gada 14.aprīļa starptautiskā līguma “Par 
Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību 
un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās” normas, ciktāl 
tās attiecas uz piemērojamo likumu, attiecībā pret Civillikuma normām ir 
atzīstamas par speciālajām tiesību normām.

[14] Līguma “Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu 
par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un 
krimināllietās” 37.panta trešās daļas pilns teksts ir: “Īpašuma tiesību vai citu 
mantisko tiesību rašanos un izbeigšanos nosaka tās Līgumslēdzējas puses 
likumdošana, kuras teritorijā manta atradās laikā, kad pastāvēja darbība vai 
cits apstāklis, kas bija šādu tiesību rašanās vai izbeigšanās pamatā. Īpašuma 
tiesību vai citu mantisko tiesību, kura bijusi darījuma priekšmets, rašanos 
vai izbeigšanos nosaka pēc darījuma veikšanas vietas likumdošanas, ja 
Līgumslēdzēju pušu vienošanās neparedz citādu kārtību.”

[14.1] No minētās līguma normas izriet, ka jautājums par prasītājas 
īpašuma tiesību uz preču zīmēm izbeigšanās un atbildētājas īpašuma tiesību 
iegūšanas tiesiskumu, kas ietver gan kompetences, gribas izpausmes, gan 
citus darījuma noslēgšanai nepieciešamo aspektu izvērtējumus, tiesai bija 
jāapspriež pēc darījuma veikšanas vietas, t.i., Moldovas likumiem, kas ir arī 
viens no apelācijas tiesas secinājumiem.

[14.2] Vērtējot kombināta “Aroma” darbību tiesiskumu preču zīmju 
atsavināšanā atbilstoši Moldovas likumiem, tiesa nonākusi pie secinājuma, 
ka tādējādi ticis pārkāpts Moldovas likuma “Par valsts uzņēmumu” 3. un 
8.pants. Tālāk, pārejot jau uz kombināta “Aroma” ģenerāldirektora darbību 
izvērtējumu noslēgtā darījuma sakarā, tiesa atzinusi tās par neatļautām, 
pretējām likumiem un labiem tikumiem un līdz ar to pēc Civillikuma 1415.
panta par spēkā neesošām.

Senāts par pamatotu atzīst kasācijas sūdzības argumentu, ka tiesa 
nedrīkstēja interpretēt ārvalsts likumu ar Civillikuma 1415.panta palīdzību, 
jo tas ir pretrunā ar valsts tiesību sistēmas integritāti un suverenitāti.

Konstatējot Moldovas likuma “Par valsts uzņēmumu” normu pārkāpumu 
darījuma noslēgšanā, tiesai, Senāta ieskatā, bija jānoskaidro, vai un kādas 
sekas šāda prettiesiska darbība izsauc atbilstoši Moldovas likumiem.

[14.3] Pareizās kolīziju normas noteikšanas mērķis, kā atzīst Senāts, 
ir tieši nošķirt un nesajaukt piemērojamās materiālo tiesību normas. 
Piemērojamo kolīziju normu sajaukšana, kā tas ir noticis, izšķirot konkrēto 
strīdu, ir novedis pie neattaisnojamas prakses, sajaucot arī divu valstu 
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materiālo tiesību normas vienas un tās pašas tiesiskās situācijas izvērtējumā: 
pārkāpuma faktu darījuma noslēgšanā nodibinot pēc Moldovas likuma, bet 
sekas, kādas šis pārkāpums rada – pēc citas valsts likuma, lai gan sekām ir 
jāpamatojas uz loģisku un tiesību sistēmai atbilstošu veikto darbību tiesisko 
izvērtējumu.

[15] Vērtējot darījuma tiesiskumu, apelācijas instances tiesa turklāt 
atsaukusies uz Moldovas likuma “Par akciju sabiedrībām” 85.panta 
pirmo daļu, konstatējot, ka darījumu slēgšanas laikā kombināta “Aroma” 
ģenerāldirektors ir atradies interešu konfliktā.

Kasācijas sūdzībā pamatoti norādīts, ka Moldovas likums “Par akciju 
sabiedrībām” piemērots kļūdaini, jo, kā izriet no lietas materiāliem, akciju 
sabiedrības “Aroma” statūti apstiprināti 1999.gada 22.decembrī (1.sēj., 38.–
41.lpp.), kad tajā pašā laikā darījumi ar kombinātu (nevis akciju sabiedrību) 
“Aroma” ir noslēgti 1999.gada 17.jūnijā, t.i., laikā, kad tiesību subjekts akciju 
sabiedrība “Aroma” vispār nepastāvēja.

[16] Lai gan apelācijas instances tiesa ir atsaukusies uz Senāta spriedumu 
analogā lietā, kad Senāts bija akceptējis apelācijas instances tiesas spriedumu, 
darījuma tiesiskumu izvērtējot pēc Moldovas likuma, bet tā spēkā neesamību 
atzīstot pēc Civillikuma (lieta Nr.SKC-200/2006), Senāts šādu praksi neatzīst 
par pareizu no kolīziju normu piemērošanas un valsts tiesību sistēmas 
integritātes viedokļa.

[17] Ņemot vērā, ka tiesa ir pieļāvusi būtiskus pārkāpumus kolīziju 
normas noteikšanā un materiālo tiesību normu piemērošanā un pieņēmusi 
pretrunīgu spriedumu, tas kā neatbilstošs tiesiskuma kritērijam ir atceļams 
un lieta nododama jaunai izskatīšanai.

[18] Senāts uzskata, ka gan prasības pieteikumā norādītie pamatojumi, 
gan apelācijas instances tiesas spriedums ietver zināmu pretrunu un 
nekonsekvenci, papildus risinot jautājumu, kas izriet no likuma “Par preču 
zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 25.panta sestās daļas par iespēju 
preču zīmes nodošanas līgumu atzīt par spēkā neesošu, ja preču zīmes 
īpašnieka maiņa izraisa vai var izraisīt patērētāju maldinājumu par to preču 
vai pakalpojumu izcelsmi, raksturu, kvalitāti vai citām īpašībām, saistībā ar 
kurām zīme tiek lietota vai to paredzēts lietot.

[18.1] Ja prasītājas pozīcija ir, ka 1999.gada 17.jūnija preču zīmju 
nodošanas akti ir prettiesiski un šāds darījums tāpēc ir atzīstams par spēkā 
neesošu, nav saredzams loģisks pamats, kāpēc vēl būtu jāapsver jautājums par 
preču zīmes nodošanas līguma atzīšanu par spēkā neesošu uz cita pamata.

Panākot savas prasības apmierinājumu uz tā pamata, ka darījumi nav 
bijuši tiesiski un tāpēc tie atzīti par spēkā neesošiem jau no to noslēgšanas 
brīža, jautājums par likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 
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norādēm” 25.panta sestās daļas piemērošanu iegūst vairs tikai hipotētisku 
raksturu un atbilstoši Civilprocesa likuma 1.pantam pēc būtības vairs nevar 
būt par izskatīšanas priekšmetu tiesā, jo savu tiesību aizsardzību visplašākajā 
apjomā prasītāja jau ir panākusi ar tās prasības apmierināšanu pēc pirmā 
prasībā norādītā pamata.

[18.2] Likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 
25.panta sestās daļas norma neietver sevī preču zīmes nodošanas līguma 
prettiesiskuma prezumpciju, kas no otras puses konkrētajā gadījumā varētu 
tikt iztulkots kā pašas prasītājas šaubas par to, vai preču zīmju nodošanas 
aktu tā patiešām uzskata par prettiesisku un noslēgtais darījums tādējādi 
būtu atzīstams par spēkā neesošu.

[18.3] Apelācijas instances tiesa prasītājas pozīciju nav noskaidrojusi 
un ir bijusi nekonsekventa, izskatot prasījumu par preču zīmes nodošanas 
līgumu atzīšanu par spēkā neesošu uz patērētāju iespējamā maldinājuma 
pamata jau pēc tam, kad šis preču zīmes nodošanas līgums bija atzīts par 
spēkā neesošu sakarā ar tā prettiesiskumu no tā noslēgšanas brīža.

[19] Atceļot tiesas spriedumu, SIA “Aroma Floris’s” atbilstoši Civilprocesa 
likuma 458.panta otrajai daļai ir atmaksājama iemaksātā drošības nauda 
Ls 50.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts 

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 13.oktobra spriedumu 

atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.
Atmaksāt SIA “Aroma Floris’s” iemaksāto drošības naudu Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Eiropas Savienības direktīvu piemērojamība

1. Attiecībā uz strīdu starp privātpersonām direktīva pati par sevi nevar radīt 
pienākumu attiecībā uz privātpersonām, un līdz ar to uz to nevar atsaukties, 
vēršoties pret privātpersonām (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).
Visos gadījumos, kad direktīvas noteikumi pēc to satura ir bez nosacījumiem 
un pietiekami precīzi, privātpersonām ir tiesības uz tiem atsaukties valsts 
tiesās prasībās pret valsti, ja tā nav transponējusi direktīvu noteiktajā termiņā 
valsts tiesībās vai arī ja tā ir veikusi nepareizu transpozīciju, kas tādējādi 
izslēdz direktīvas piemērošanu horizontālajās attiecībās (Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūra).
2. Nacionālo tiesu pienākums ir interpretēt nacionālās tiesības atbilstoši 
direktīvām, taču, kā tas izriet no Eiropas Savienības Tiesas judikatūras, valsts 
tiesai, kurai ir jāiztiesā prāva tikai starp privātpersonām, līdzko tai ir jāpiemēro 
valsts tiesību normas, kas ir pieņemtas, lai transponētu pienākumus, ko paredz 
direktīva, ir jāņem vērā valsts tiesību normu kopums un tas ir jāinterpretē, cik 
vien iespējams, direktīvas teksta un mērķa kontekstā, lai nonāktu pie risinājuma, 
kas atbilst direktīvas mērķim. No minētās atziņas izriet, ka nacionālo tiesību 
normu interpretācija atbilstoši direktīvas mērķim ir veicama, ja direktīvas 
pārņemšana valsts tiesībās nav notikusi atbilstoši direktīvā izvirzītajam mērķim 
(Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).
3. Valsts tiesas pienākuma robežas ņemt vērā direktīvas saturu, interpretējot 
attiecīgās valsts tiesību normas, nosaka vispārējie tiesību principi, īpaši tiesiskās 
drošības princips un atpakaļejoša spēka aizlieguma princips, un minētais 
pienākums nevar būt pamats valsts tiesību contra legem interpretācijai (Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra).

Rīgā 2011.gada 20.aprīlī  Lieta Nr.SKC-175/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      S.Lodziņa,
senatore      E.Vernuša,
piedaloties prasītājas pārstāvei zvērinātai advokātei Inetai Kroderei-

Imšai un atbildētājas pārstāvei Ņ.D.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar SIA “Sara Lee Baltic” 

pilnvarotās personas Latvijas Republikas patentpilnvarotās Ņ.D. kasācijas 
sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 12.novembra 
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spriedumu “Société des Produits Nestlé S.A” prasībā pret SIA “Sara Lee 
Baltic” par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, sankcijām 
par preču zīmju pārkāpumu un negodīgas konkurences aizliegumu.

Aprakstošā daļa
[1] “Société des Produits Nestlé S.A” ir reģistrēta Eiropas Kopienas 

telpiskā preču zīme Nr.002801702, uz kuras attēlota “Sarkanā krūze”, ir 
reģistrēta uz precēm 30.preču klasē, tai skaitā: kafija, kafijas ekstrakti, kafijas 
bāzes produkti, kafijas aizvietotāji, kafijas aizvietotāju ekstrakti, un kopš 
2004.gada 1.maija bauda tiesisko aizsardzību Latvijā.

“Sarkanā krūze” attēlota arī starptautiski reģistrētā grafiskā preču zīmē 
Nr.IR 793933, kas uz Latviju attiecināta no 2002.gada 21.novembra, un 
telpiskā preču zīmē Nr.IR 796607, kas uz Latviju attiecināta no 2003.gada 
9.janvāra.

“Société des Produits Nestlé S.A” pieder arī preču zīmes “Nescafe Classic”, 
“The red Mug on a bed of coffee beans” IR Nr.633089 un “The red Mug on a 
bed of coffee beans” IR Nr.726641.

[2] “Société des Produits Nestlé S.A” pārstāve 2006.gada 2.maijā cēlusi 
tiesā prasību pret SIA “Sara Lee Baltic”, to vairākkārt papildinot un grozot, 
kurā, pamatojoties uz likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm” 4.panta sestās daļas 2.punktu, septīto, astoto un devīto daļu, 
23.pantu, 27.panta pirmo daļu, 28.pantu (redakcijā līdz 2006.gada 29.aprīlim), 
28.1 pantu, Konkurences likuma 18.panta otro daļu un trešās daļas 2.punktu, 
Reklāmas likuma 4.panta otrās daļas 6., 7.punktu, kā arī 8.panta pirmo daļu, 
Civillikuma 2391.pantu, lūgusi:

– pārtraukt un aizliegt prettiesisku prasītājai piederošo Eiropas 
Kopienas telpiskās preču zīmes Nr.002801702, starptautiski reģistrētās 
grafiskās preču zīmes Nr.IR 793933 un telpiskās preču zīmes Nr.IR 796607 
izmantošanu;

– aizliegt atbildētājai izmantot preču marķēšanai, kā arī aizliegt 
izgatavot, pārdot, piedāvāt ražošanai, reklamēt, eksportēt preces, kā arī veikt 
jebkādas citas darbības ar apzīmējumiem, kas ir maldinoši līdzīgi prasītājam 
piederošajai telpiskajai preču zīmei;

– par atbildētājas līdzekļiem iznīcināt pārkāpuma preces – loterijai “Atver 
acis siltiem skatieniem!” pasūtītās krūzes;

– piedzīt no atbildētājas kompensāciju Ls 26 716,44 apmērā par prasītājas 
preču zīmes nelikumīgu izmantošanu kā maksājumu summu, kuru prasītāja 
varētu saņemt par preču zīmes izmantošanas tiesību nodošanu atbildētājai, 
t.i., 6% apmērā no kafijas “Merrild Medium Roasted” un “Merrild In-Cup” 
apgrozījuma Latvijā laika posmā no 2006.gada 6.marta līdz 2006.gada 
2.jūnijam;
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– piedzīt no atbildētājas tiesāšanās izdevumus, tai skaitā lietas vešanas 
izdevumus un pārstāvja honorāru.

Prasībā un tās papildinājumos norādīts:
[2.1] jau kopš 1996.gada “Société des Produits Nestlé S.A” Latvijā aktīvi 

piedāvā un reklamē savus produktus, tostarp arī “Nescafe Classic”. Reklāmas 
kampaņās izmanto apzīmējumu “Sarkanā krūze”.

“Nescafe Classic” kopā ar “Sarkano krūzi” tiek izmantota Šveices 
augstākās kvalitātes pārtikas – Swiss Quality Foods “Šķīstošā kafija 
granulās” iepakojumam, un šis produkts tiek tirgots visā pasaulē, arī 
Latvijā. 

Pateicoties prasītājas ieguldījumam produktu reklamēšanā, tirdzniecībā 
un pārdošanā, gan preču zīme, gan arī preces iepakojums ir plaši pazīstami 
un zināmi patērētājiem visā pasaulē;

[2.2] 2006.gada 6.februārī  “Société des Produits Nestlé S.A” Latvijā 
uzsāka plašu reklāmas kampaņu ar saukli: “Saņem “Nescafe” sarkano krūzi, 
nopērkot 500g “Nescafe Classic””.

Arī Latvijas televīzijas kanālos bija redzama reklāma: “Nescafe Classic – 
lieliska garša, lieliskas krūzītes!”.

Mēnesi vēlāk 2006.gada 6.martā SIA “Sara Lee Baltic” uzsāka līdzīgu 
reklāmas kampaņu “Atver acis siltiem skatieniem!”, reklamējot R&G kafiju 
Latvijā. Reklāmā norādīts: “Pērciet Merrild, nosūtiet SMS un saņemiet vienu 
sarkano krūzi ar jautriem zīmējumiem”;

[2.3] atbildētāja izmantoja sarkano krūzi kā balvu un savā reklāmas 
kampaņā veica darbības, kas bija gandrīz identiskas prasītājas jau iepriekš 
uzsāktajai reklāmas kampaņai, turklāt atbildētājas izmantotā sarkanā krūze 
gan pēc sava kopējā iespaida, gan formas un krāsas ir sajaucami līdzīga ar 
“Société des Produits Nestlé S.A” piederošo preču zīmi Nr.002801702, bet 
reklāmas akcijas veids saskan ar prasītājas reklāmas akciju.

Atbildētāja apzināti savā reklāmas kampaņā sarkano krūzi veidojusi tā, lai 
radītu patērētāja apziņā iespaidu, ka tā ir Latvijā plaši pazīstamā un “Société 
des Produits Nestlé S.A” reklāmas kampaņās jau ilgstoši izmantotā “Nescafe 
Classic” “Sarkanā krūze”, un šāda atbildētājas rīcība liecina par negodprātīgu 
nolūku. Uz atbildētājas piedāvātajām krūzītēm bija arī zīmējumi, taču 
dominējošais elements bija pati sarkanā krūze.

Atbildētāja ir pārkāpusi reģistrētu preču zīmju īpašnieka tiesības, kā arī 
maldinājusi patērētājus;

[2.4] 2006.gada 7.martā prasītāja nosūtījusi atbildētājai brīdinājuma 
vēstuli ar lūgumu pārtraukt reklāmas kampaņu ar sarkano krūzi, kā arī 
brīdinājusi par prasības celšanu tiesā, taču atbildētāja reklāmas kampaņu ar 
sarkano krūzi nav pārtraukusi.
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Apzināti veidojot identisku reklāmas akciju, kur kā dāvana tiek piedāvāta 
ar prasītājai piederošo telpisko preču zīmi sajaucams zīmējums, atbildētāja 
ir pieļāvusi negodīgu konkurenci, jo tā ne tikai izmantojusi prasītājas plaši 
pazīstamās telpiskās preču zīmes popularitāti un iegūto patērētāju uzticību, 
bet arī atdarinājusi prasītājas mārketinga pasākumus;

[2.5] prasītājai piederošā telpiskā preču zīme bija reģistrēta un plaši 
pazīstama, un tāpēc atbildētājai par to bija jāzina, jo īpaši tāpēc, ka arī 
atbildētāja darbojas kafijas izplatīšanas tirgū. Fakts, ka atbildētāja arī pēc 
brīdinājuma nav pārtraukusi sajaucami līdzīgā apzīmējuma izmantošanu, 
pastiprina viņas vainas pakāpi šajā nodarījumā.

Nelikumīgi izmantotās preču zīmes prasītāja vienmēr izmanto kopā ar plaši 
pazīstamo vārdisko preču zīmi “Nescafe”, bet sarkanā krūze asociējas tieši ar 
šo preču zīmi un prasītāju – kafijas ražotāju “Société des Produits Nestlé S.A”. 
“Sarkanā krūze” ir viens no ievērojamākajiem prasītājas preču pārdošanas 
simboliem aiz vārdiskās preču zīmes “Nescafe” attiecībā uz kafiju. “Sarkanā 
krūze” atrodas gandrīz uz visiem prasītāja preču iepakojumiem, kas tiek pārdoti 
visā pasaulē. Savukārt preču zīme “Nescafe” ir plaši pazīstama visā pasaulē 
un ir uzskatāma par 15.vērtīgāko un populārāko preču zīmi visā pasaulē, bet 
sektorā – bezalkoholiskie dzērieni – ieņem otro vietu pasaulē. Vārdiskā plaši 
pazīstamā preču zīme “Nescafe” ir radījusi augstu patērētāju uzticību šai zīmei.

Atbildētāja ir nelikumīgi izmantojusi sajaucami līdzīgu sarkano krūzi 
un imitējusi sajaucami līdzīgu reklāmas kampaņu savas preces – kafijas 
popularizēšanai un preču noieta veicināšanai, kas palielināja patērētāju 
maldināšanas iespēju par preces izcelsmi. Līdz ar to ir nodarījusi kaitējumu 
prasītājas preču zīmes “Sarkanā krūze” reputācijai, kas ir pretēji godīgas 
konkurences praksei;

[2.6] attiecībā uz kompensācijas veidu un kompensācijas aprēķināšanai 
nepieciešamās informācijas iegūšanu, piemērojams Eiropas Kopienas tiesībās 
pastāvošais direktīvu netiešās piemērojamības princips, un saskaņā ar to 
nacionālās tiesības ir jāinterpretē atbilstoši direktīvām.

No atbildētājas piedzenama kompensācija, ko sastāda prasītājai 
nodarītie zaudējumi un atbildētājas negodīgi iegūtā peļņa, kas gūta, veicot 
savas preces popularizēšanas akciju, nelikumīgi izmantojot sajaucami līdzīgu 
apzīmējumu prasītājas preču zīmei. Ņemot vērā, ka atbildētāja sajaucami 
līdzīgo apzīmējumu izmantojusi nevis uz paša produkta, bet gan produkta 
reklāmas kampaņā, piedāvājot prasītājas telpiskajai preču zīmei sajaucami 
līdzīgu priekšmetu kā balvu, ir grūti noteikt un pierādīt prasītājai faktiski 
nodarītā kaitējuma apmēru.

Līdz ar to konkrētajā gadījumā kompensācijas apmērs nosakāms, ņemot 
vērā maksājumu summu, kuru prasītāja varētu saņemt, ja atbildētāja būtu 
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prasījusi atļauju (licenci) izmantot sajaucami līdzīgo apzīmējumu savā 
komercdarbībā. Licences maksa par iepriekš ar preču zīmes īpašnieku 
saskaņotu un akceptētu preču zīmes izmantošanu kafijas nozarē ir 6% no 
licences ņēmēja gūtās peļņas.

Šajā gadījumā – no atbildētājas piedzenamās atlīdzības apmērs ir 6% no 
tās gūtās peļņas par reklamēto kafiju “Merrild Medium Roasted” un “Merrild 
In-Cup” laika posmā no 2006.gada 6.marta līdz 2006.gada 2.jūnijam.

[3] Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 28.maija 
spriedumu prasība apmierināta.

[4] Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Civillietu tiesu 
palāta ar 2009.gada 12.novembra spriedumu prasību apmierinājusi.

Tiesa aizliegusi SIA “Sara Lee Baltic” izmantot “Société des Produits 
Nestlé S.A” piederošo Eiropas Kopienas grafisko preču zīmi Nr.002801702 
“Sarkanā krūze”, grafisko preču zīmi IR 793933, telpisko preču zīmi 
IR 796607 un piedzinusi no SIA “Sara Lee Baltic” par labu “Société des 
Produits Nestlé S.A” kompensāciju Ls 26716,44, valsts nodevu Ls 120 un 
izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu Ls 1 335,8. Tiesa uzlikusi 
par pienākumu SIA “Sara Lee Baltic” viena mēneša laikā no sprieduma 
spēkā stāšanās dienas iznīcināt loterijai “Atver acis siltiem skatieniem” 
pasūtītās krūzītes. No SIA “Sara Lee Baltic” valsts labā tiesa piedzinusi 
tiesas izdevumus Ls 459,12.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar šādiem argumentiem.
[4.1] Atbildētāja nav apstrīdējusi prasības pieteikumā norādīto, ka preču 

zīme “Sarkanā krūze” vienmēr bijusi prasītājas viens no ievērojamākajiem 
preču pārdošanas simboliem aiz vārdiskās preču zīmes “Nescafe”, kas pasaulē 
ir atzīta par 15.populārāko preču zīmi, bet savā sektorā – bezalkoholiskie 
dzērieni – ieņem 2.vietu pasaulē.

Preču zīmes “Nescafe” koptēlā tajā attēlotā “Sarkanā krūze” ieņem 
ievērojamu vietu un ir spilgts asociatīvs elements šajā preču zīmē. 

“Sarkanā krūze” atrodas uz lielākās daļas no prasītājas kafijas 
iepakojumiem, kas tiek pārdoti visā pasaulē, tajā skaitā, Latvijā.

Arī Latvijā “Société des Produits Nestlé S.A” jau ilgstoši savās reklāmas 
akcijās savu produktu popularizēšanai izmanto tai piederošo preču zīmi 
“Sarkanā krūze”, par ko liecina arī 2006.gada 6.februārī uzsāktā reklāmas 
kampaņa, kuras tekstā ir norāde, ka balvā par “Société des Produits Nestlé 
S.A” produkta iegādāšanos tiks saņemta tieši prasītājai piederošajā preču 
zīmē attēlotā sarkanā krūze.

Gan Eiropas Kopienas telpisko preču zīmi, gan abas starptautiskās preču 
zīmes tiek izmantotas Šveices augstākās kvalitātes pārtikas – Swiss Quality 
Foods “Šķīstošā kafija granulās” iepakojumam. Šis produkts tiek tirgots visā 
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pasaulē, un patērētājiem šīs preču zīmes ir pazīstamas gan no reklāmām 
televīzijā un presē, gan no vides reklāmām.

Prasītāja kopš 2000.gada regulāri veic plašas akcijas, piedāvājot preču 
zīmēm identiskas krūzes sarkanā krāsā kā balvu par nopirkto kafiju.

Šo popularitātes veicinošo darbību rezultātā prasītājas preču zīmes 
ieguvušas plašu atpazīstamību patērētāju vidū.

Norādītajos apstākļos atzīstams, ka preču zīme “Sarkanā krūze” saistībā 
ar vārdisko preču zīmi “Nescafe” kļuvusi par plaši pazīstamu preču zīmi 
Latvijā.

[4.2] Saskaņā ar 1988.gada 21.decembra Pirmo Direktīvu (89/104/
EEK) preču zīmes īpašniekam ir tiesības atturēt visas trešās personas, kas 
nav saņēmušas viņa piekrišanu lietot komercdarbībā jebkuru apzīmējumu, 
ja tās identitātes vai līdzības preču zīmei un preču vai pakalpojumu, uz ko 
attiecas preču zīme, identitātes vai līdzības dēļ pastāv varbūtība maldināt 
sabiedrību, kas ietver asociācijas iespēju starp apzīmējumu un preču zīmi.

Eiropas Kopienu tiesa Canon lietā ir interpretējusi iepriekš norādītās 
Direktīvas 5(1)(b) pantu, kas ir identisks likuma “Par preču zīmēm un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.panta sestās daļas 2.punktam, un 
norādījusi, ka “..risks, ka sabiedrība varētu uzskatīt, ka kādas konkrētas 
preces vai pakalpojumi nāk no viena un tā paša ražotāja vai varētu būt 
no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem, ir sajaucamības iespēja” (lieta 
nr.C-39/97 Canon Kubusniki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 29.).

Ja reģistrētai preču zīmei ir reputācija un tā ir plaši pazīstama, tad nav 
jāvērtē preču sajaucamā līdzība, nosakot preču zīmes izņēmuma tiesību 
pārkāpumu, jo šo zīmju paplašinātā tiesiskās aizsardzības apjoma dēļ 
ir pietiekami konstatēt varbūtības pastāvēšanu, ka attiecīgais patērētājs 
uzskata, ka ir saikne starp reģistrēto plaši pazīstamo preču zīmi un trešās 
personas lietoto apzīmējumu un ka reģistrētās plaši pazīstamās preču zīmes 
nepamatota lietošana rada negodīgas priekšrocības vai kaitējumu preču 
zīmes atšķirtspējai vai reputācijai.

Atbildētāja, kas ir prasītāja konkurenta pārstāvis kafijas tirgū, savas 
preces popularizēšanai un preču noieta veicināšanai, veikusi neilgi pirms 
tam prasītājas uzsāktajai līdzīgu, faktiski analogu kafijas reklāmas kampaņu, 
kurā kā būtisku reklāmas sastāvdaļu izmantojusi sarkanu krūzi, kas iepriekš 
norādītajos apstākļos pēc sava kopiespaida – formas un krāsas ziņā bija 
sajaucami līdzīga ar prasītājai piederošo Eiropas Kopienas preču zīmi 
Nr.002801702.

[4.3] Apmierinot prasītājas mantiskās prasības, gan attiecībā uz 
kompensācijas veidu, gan kompensācijas aprēķināšanai nepieciešamās 
informācijas iegūšanu, ir piemērojams Eiropas Kopienas tiesībās pastāvošais 



C-240

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

direktīvu netiešās piemērojamības princips, un saskaņā ar to nacionālās 
tiesības, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī regulēja attiecīgo jautājumu, ir 
jāinterpretē atbilstoši direktīvām.

Vadoties no likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm” 28.panta ceturtās daļas 2. un 3.punkta, 2004.gada 29.aprīļa 
Eiropas Parlamenta Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību 
piemērošanu 20.pantā definētajiem principiem, pēc kādiem ir aprēķināma 
preču zīmes īpašniekam atlīdzināmā kompensācija, un Eiropas Kopienas 
līguma 249.panta trešās daļas, konstatējams, ka Direktīvas ieviešana 
nacionālajās tiesībās nav notikusi atbilstoši noteiktajai kārtībai, un tādēļ 
to iespējams piemērot bez tālākas konkretizēšanas, bet nacionālo tiesu 
pienākums ir interpretēt nacionālās tiesības atbilstoši direktīvām.

Turklāt ar 2007.gada 8.februāra grozījumiem Direktīva 2004/48/EK 
ieviesta Latvijas nacionālajā likumdošanā, kur atbilstoši likuma “Par preču 
zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 28.1 panta pirmajai, otrajai un 
trešajai daļai, nosakot zaudējuma apmēru, var ņemt vērā tās personas negodīgi 
gūto peļņu, kura prettiesiski izmantojusi preču zīmi. Ja faktisko zaudējumu 
apmēru nevar noteikt, zaudējumu atlīdzības apmērs ir atbilstošs tai summai, 
kuru varētu saņemt preču zīmes īpašnieks par preču zīmes izmantošanas 
tiesību nodošanu licenciātam.

Ņemot vērā, ka atbildētāja sajaucami līdzīgo apzīmējumu izmantojusi 
nevis uz paša produkta, bet gan sava produkta reklāmas kampaņā, piedāvājot 
prasītājas telpiskajai preču zīmei sajaucami līdzīgu priekšmetu kā balvu, par 
pamatotu atzīstams prasītājas viedoklis, ka no atbildētājas ir piedzenama 
kompensācija, ko sastāda prasītājai nodarītie zaudējumi un atbildētājas 
negodīgi iegūtā peļņa, kas gūta, veicot šīs darbības.

Konkrētajā gadījumā par pamatotu atzīstams prasītājas viedoklis par 
mantiskā zaudējuma aprēķinu, ņemot par pamatu prasītājas noteiktu licences 
maksu par atļauju lietot preču zīmi “Sarkanā krūze”, kas būtu bijusi 6% no 
licences ņēmēja gūtās peļņas.

Par “Merrild Medium roasted” un “Merrild In-Cup” kafijas apgrozījumu 
akcijas “Atver acis siltiem skatieniem!” laikā no 2006.gada 6.marta līdz 2006.
gada 2.jūnijam neto apgrozījums bija Ls 445 274,00. Tādējādi kompensācijas 
summa aprēķināma kā 6% no Ls 445 274,00, kas ir Ls 26 716,44. Ņemot 
vērā, ka reklāmas akcijas iedarbība saglabājas zināmu laiku arī pēc reklāmas 
akcijas beigām, kompensācija aprēķināma par laika posmu līdz 2006.gada 
20.jūnijam.

[5] Kasācijas sūdzībā atbildētājas pārstāve, norādot uz materiālo un 
procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, lūgusi apelācijas instances tiesas 
spriedumu atcelt.
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Kasācijas sūdzība pamatota ar šādiem argumentiem.
[5.1] Piemērojot likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm” 4.panta septīto daļu un atzīstot preču zīmi “Sarkanā krūze” par 
plaši pazīstamu Latvijā, tiesa ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 8.pantu, jo 
dažus atbildētājas norādītos lietas faktiskos apstākļus nav novērtējusi, un 
Civilprocesa likuma 97.panta trešo daļu, jo, novērtējot pušu pierādījumus, 
tā faktiski ignorējusi atbildētājas pierādījumus, ka sarkanā krūze kā tāda jeb 
pati par sevi nevar tikt atzīta par aizsargājamu kā plaši pazīstama preču zīme. 
Atbildētāja pierādījusi, ka bez vārda “Nescafe” sarkanā krūze uzskatāma par 
parastu elementu, kuru bieži lieto arī citi uzņēmumi kafijas nozarē.

[5.2] Tiesa ir pārkāpusi Civillikuma 3.pantu (katra civiltiesiska attiecībā 
apspriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā tad, kad šī attiecība radusies, 
pārgrozījusies vai izbeigusies) un Civilprocesa likuma 3.pantu (tiesvedību 
civillietā regulē civilprocesuālo tiesību normas, kas ir spēkā lietas izskatīšanas 
(..) laikā) un 5.panta sesto daļu (piemērojot tiesību normas, tiesa ņem vērā 
judikatūru).

Prasības pieteikuma iesniegšanas brīdī Latvijā bija spēkā likums “Par 
preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 2004.gada redakcijā un 
attiecīgi pēc šā likuma redakcijas arī lieta bija jāizspriež. Neraugoties uz to, 
tiesa lietu izspriedusi, vadoties no likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm” 28.1 panta redakcijā, kas stājās spēkā tikai 2007.gada 
1.martā, motivējot savu nostāju ar Eiropas Kopienas direktīvu netiešās 
piemērojamības principa piemērošanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību, kuras 
noteikumi iestrādāti Latvijas likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm” tikai 2007.gadā. Šajā sakarā tiesa ignorējusi atbildētājas 
paskaidrojumus par Eiropas Kopienas tiesas (ES tiesas) judikatūru un Eiropas 
Savienības speciālistu doktrīnas ieskatiem jautājumā par Eiropas direktīvu 
piemērošanu gadījumā, ja tās nav ieviestas “atbilstoši noteiktajai kārtībai”. 
Tā Eiropas Kopienas tiesas spriedumā lietā C-91/92 Paola Faccini Dori v. 
Recreb Srl., atbildot uz Itālijas tiesas jautājumu, vai apstākļos, kad nacionālais 
likums nav pieņemts direktīvā noteiktajā laikā, patērētāji var iegūt tiesības, 
balstoties uz pašu direktīvu, ir norādījusi, ka pati direktīva nevar apveltīt 
privātpersonu ar pienākumiem un tādēļ uz to, kā tādu, nevar pamatoties pret 
jebkuru privātpersonu; (..) pasākumu, kas jāpieņem, lai iestrādātu direktīvu 
noteiktajā laikā, neesamības gadījumā, patērētāji tieši no pašas direktīvas 
nevar iegūt tiesības, lai anulētu līgumu ar tirgotāju vai lai nodrošinātu šādu 
tiesību realizēšanu nacionālajā tiesā.

Līdz ar to tiesai nebija pamata vadīties no direktīvas 2004/48/EK, jo, kā 
norādīts minētajā Eiropas Savienības tiesas spriedumā, direktīvām, atšķirībā 
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no regulām, tikai atsevišķos gadījumos var būt tiešā piemērojamība, proti, ja 
ir ievēroti trīs nosacījumi:

– valsts noteiktajā termiņā direktīvu nav vai ir neprecīzi pārņēmusi savā 
likumdošanā;

– attiecīgajā strīdus situācijā direktīvas piemērojamās normas ir 
bezierunu un pietiekoši precīzas;

– privātpersonas prasība ir vērsta pret valsti vai citu publisko tiesību 
subjektu.

[5.3] Nosakot kompensācijas apmēru, tiesa pārkāpusi Civilprocesa 
likuma 97.panta trešo daļu un nav ievērojusi Civilprocesa likuma 193.panta 
piektās daļas prasības sprieduma motīvu daļā norādīt argumentus, ar kuriem 
noraidīti tie vai citi pierādījumi.

[5.3.1] Tiesa apmierinājusi prasītājas prasību noteikt licences maksu 
6% apmērā no neto apgrozījuma, lai gan nedz prasītāja, nedz arī tiesa šādu 
maksas apmēru ar pierādījumiem vai argumentiem nav pamatojušas.

Turpretī atbildētāja ir iesniegusi pierādījumus, ka lietas izskatīšanas 
laikā licences maksa kafijas nozarē bija nevis 6%, bet svārstījās no 0,1–1,8%. 
Prasītāja 2005.gadā ir pievienojusies “Fairtrade” (“godīga tirdzniecība”) 
programmai, kas paredz noteikt licences maksu ne lielāku par 1,8%.

[5.3.2] Tiesa kompensāciju aprēķinājusi par laika posmu no 2006.
gada 6.marta līdz 2006.gada 20.jūnijam, pamatojot to ar prasītājas 
viedokli, ka atbildētājas reklāmas akcijas iedarbība saglabājas zināmu 
laiku arī pēc reklāmas akcijas beigām. Taču pierādījumi šādam prasītājas 
pieņēmumam nav iesniegti. Turpretī atbildētājas iesniegtajos zinātniskajos 
darbos “An Enterprise Approach to Maximizing Promotion Effectiveness” 
(“Uzņēmumu pieeja veicināšanas pasākumu efektivitātes maksimizēšanā”) 
un “The Three Faces of Consumer Promotions: Economic, Informative, 
and Affective” (“Patērētāju stimulēšanas trīs sejas: ekonomiskā, informatīvā 
un emocionālā”) pierādīts, ka preču pārdošanas apjoms pieaug reklāmas 
veicināšanas akcijas laikā, bet uzreiz pēc tās beigām ir tāds, kāds bija pirms 
akcijas.

[6] Senāta sēdē atbildētājas pārstāve kasācijas sūdzību uzturēja, lūdza 
atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu. Viņa arī norādīja, ka atbildētājas 
organizētā akcija ir turpinājusies tikai 17 dienas.

Prasītājas pārstāve kasācijas sūdzību neatzina, lūdza to noraidīt, atstājot 
spēkā Civillietu tiesu palātas spriedumu.

Motīvu daļa
[7] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
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apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams daļā par kompensācijas un 
tiesāšanās izdevumu piedziņu.

[8] Attiecībā uz likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm” 4.panta septītās daļas piemērošanu un preču zīmes “Sarkanā krūze” 
pazīstamības pakāpes noteikšanu, kasācijas sūdzībā atbildētāja norādījusi 
uz tiesas pieļauto Civilprocesa likuma 8.panta un 97.panta trešās daļas 
pārkāpumu, saistot to ar tiesas atzinumu, ka preču zīme “Sarkanā krūze” ir 
plaši pazīstama Latvijā.

Minētos kasācijas sūdzības argumentus Senāts uzskata par nepamatotiem 
turpmāk norādīto apsvērumu dēļ.

[9] Lietā nav strīda, ka prasītājai pieder Eiropas Kopienas grafiskā 
(telpiskā) preču zīme Nr.002801702 “Sarkanā krūze”, kas uz Latviju attiecināta 
no 2004.gada 1.maija. “Sarkanā krūze” attēlota starptautiski reģistrētā 
grafiskā preču zīmē Nr.IR 793933, kas uz Latviju attiecināta no 2002.gada 
21.novembra, un telpiskā preču zīmē Nr.IR 796607, kas uz Latviju attiecināta 
no 2003.gada 9.janvāra. Preču zīmes reģistrētas uz precēm 30.preču klasē, 
tajā skaitā uz kafiju, kafijas ekstraktiem, kafijas bāzes produktiem, kafijas 
aizvietotāju ekstraktiem, kafijas aizvietotājiem.

Likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 4.panta 
sestās daļas 2.punktā noteikts, ka personai, uz kuras vārda preču zīme ir 
reģistrēta, ir izņēmuma tiesības aizliegt citām personām komercdarbībā 
izmantot jebkuru apzīmējumu, ja sakarā ar tā identiskumu vai līdzību 
preču zīmei un to preču vai pakalpojumu identiskumu vai līdzību, kuriem 
reģistrēta preču zīme un saistībā ar kuriem minēto apzīmējumu lieto, pastāv 
iespēja, ka attiecīgie patērētāji šo apzīmējumu sajauc ar preču zīmi vai uztver 
šo apzīmējumu kā tādu, kas saistīts ar preču zīmi.

Latvijā plaši pazīstamas preču zīmes (8.panta izpratnē) īpašniekam ir 
tiesības aizliegt komercdarbībā lietot jebkuru apzīmējumu, kurā sajaucami 
atveidota, imitēta, tulkota vai transliterēta plaši pazīstama preču zīme, saistībā 
ar precēm vai pakalpojumiem, kuri ir identiski vai līdzīgi plaši pazīstamas 
preču zīmes precēm vai pakalpojumiem.

Latvijā plaši pazīstamas preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt 
komercdarbībā lietot apzīmējumu, kurā atveidota, imitēta, tulkota 
vai transliterēta plaši pazīstama preču zīme, arī saistībā ar precēm vai 
pakalpojumiem, kas nav līdzīgi plaši pazīstamas preču zīmes precēm 
vai pakalpojumiem, bet ar nosacījumu, ka minētā apzīmējuma lietošanu 
patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai 
pakalpojumiem un plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieku un ka šāda 
lietošana var kaitēt plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka interesēm 
(likuma 4.panta septītā daļa).
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[10] Parīzes Savienības rūpnieciskā īpašuma aizsardzības asamblejas un 
WIPO Ģenerālā asamblejas 1999.gadā pieņemtās Kopīgās rekomendācijas 
par plaši pazīstamu zīmju aizsardzības noteikumiem satur ieteikumus, kā 
noteikt, vai preču zīme ir plaši pazīstama dalībvalstī. Šai sakarā vērtējamie 
faktori ir jebkuri apstākļi, no kuriem var secināt, vai zīme ir vai nav plaši 
pazīstama, bet it sevišķi:

– zīmes atpazīstamības pakāpe attiecīgajā sabiedrības daļā;
– zīmes jebkādas lietošanas ilgums, apjoms un ģeogrāfiskais areāls;
– zīmes jebkādu veicināšanas pasākumu ilgums, apjoms un ģeogrāfiskais 

areāls;
– zīmes reģistrāciju vai reģistrācijas pieteikumu pastāvēšanas ilgums un 

ģeogrāfiskais areāls;
– zīmes tiesību sekmīgas īstenošanas fakti;
– vērtība, kāda saistīta ar šo zīmi.
Apelācijas instances tiesa, vērtējot prasītājai piederošās preču zīmes 

“Sarkanā krūze” (at)pazīstamību, pamatoti atsaukusies uz minētajiem 
ieteikumiem (kritērijiem) un konstatējusi, ka preču zīme “Sarkanā krūze” 
atrodas uz lielākās daļas no prasītājas kafijas iepakojumiem; gan Eiropas 
Kopienas telpiskā preču zīme, gan abas starptautiskās preču zīmes tiek 
izmantotas Šveices augstākās kvalitātes pārtikas – Swiss Quality Foods 
“Šķīstošā kafija granulās”, kas tiek tirgots visā pasaulē, tās attēlojot uz 
iepakojuma. Prasītājai piederošās preču zīmes “Nescafe” koptēlā preču zīme 
“Sarkanā krūze” ieņem ievērojamu vietu un ir spilgts asociatīvs elements tajā, 
savukārt preču zīme “Nescafe” ir pasaulē atzīta par 15. populārāko preču zīmi, 
bet sektorā bezalkoholiskie dzērieni ieņem 2.vietu pasaulē. Prasītāja regulāri 
veic plašas akcijas, piedāvājot preču zīmēm identiskas krūzītes sarkanā krāsā 
kā balvu par nopirkto kafiju, kā rezultātā prasītājas preču zīmes ieguvušas 
plašu atpazīstamību patērētāju vidū.

Minētie tiesas secinājumi atbilst lietas materiālos esošajiem 
pierādījumiem.

[11] Sajaukšanas iespējas vērtējums “ir atkarīgs no daudziem elementiem 
un īpaši no preču zīmes atpazīstamības pakāpes tirgū, no asociācijām, ko 
izraisa lietotais apzīmējums vai reģistrētā zīme, no līdzības pakāpes starp 
preču zīmi un apzīmējumu, kā arī starp precēm un pakalpojumiem, ko tie 
identificē”. Sajaukšanas iespēja tādējādi jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā 
visus faktorus, kas attiecas uz lietas apstākļiem. (..) Sajaukšanas iespējas 
novērtējumā izšķiroša nozīme ir salīdzināmo zīmju kopiespaidam, paturot 
prātā īpaši to atšķirtspējīgos un dominējošos elementus, – tātad atsevišķiem 
zīmju elementiem salīdzinājumā var būt lielāka, citiem mazāka nozīme. 
Patērētāji patur atmiņā neprecīzu priekšstatu par agrāk zināmo zīmi, – 
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tātad vizuāli, fonētiski vai jēdzieniski spilgtākajiem zīmju elementiem ir 
lielāka vai dominējoša loma šādā priekšstatā. Mazāka loma piešķirama 
elementiem ar zemāku atšķirtspēju – paskaidrojošiem apzīmējumiem, 
vienkāršiem grafiskiem elementiem, tipiskām etiķešu detaļām, telpiskās 
zīmēs arī, piemēram, tipiskai iepakojuma formai (standarta formas pudele) 
u.tml. Aprakstošu elementu, kas veido saliktas zīmes daļu, sabiedrība parasti 
neuzskata par atšķirtspējīgu un dominējošu elementu tajā kopiespaidā, ko 
sniedz šāda zīme (sk. AT prakses apkopojums. Par tiesu praksi strīdos par 
tiesībām uz preču zīmi, 2008.gads).

Tiesa ir analizējusi atbildētājas kafijas reklāmā izmantotās sarkanās 
krūzes līdzību un sajaukšanas iespēju ar prasītājai piederošo preču zīmi 
“Sarkanā krūze”, ņemot vērā arī prasītājas un atbildētājas veikto kafijas 
reklāmu kampaņu saturu, formu un laiku. Šie tiesas secinājumi un argumenti 
kasācijas sūdzībā nav apstrīdēti.

[12] Nepamatots ir kasācijas sūdzības arguments, ka bez vārda “Nescafe” 
sarkanā krūze uzskatāma par parastu elementu, ko netieši atzinusi arī tiesa, 
norādīdama, ka preču zīme “Sarkanā krūze” uzskatāma par plaši pazīstamu 
saistībā ar vārdisko preču zīmi “Nescafe”.

Preču zīme “Sarkanā krūze” plašo atpazīstamību ieguvusi saistībā ar 
prasītājai piederošo preču zīmi “Nescafe”, jo, kā konstatējusi apelācijas 
instances tiesa, preču zīmes “Nescafe” koptēlā preču zīme “Sarkanā krūze” 
ieņem ievērojamu vietu un ir spilgts asociatīvs elements tajā.

[13] Atbildētājas pārstāves paskaidrojums Senāta sēdē, ka atbildētājas 
organizētā akcija ir tupinājusies tikai 17 dienas, jo atbildētāja ir respektējusi 
prasītājas iesniegto pretenziju pārtraukt akciju, pēc būtības apliecina to, ka 
pati atbildētāja tās izmantoto sarkano krūzi ir atzinusi par sajaucamu ar 
prasītājas prežu zīmē attēloto.

[14] Senāts par pamatotu atzīst kasācijas sūdzības argumentu, ka, izskatot 
strīdu par prasītājai nodarītā kaitējuma kompensāciju, tiesa nav izpildījusi 
Civillikuma 3.panta noteikumus par to, ka katra civiltiesiskā attiecība 
apspriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā tad, kad šī attiecība radusies, 
pārgrozījusies vai izbeigusies.

Atbilstoši prasības pieteikumā norādītajam un apelācijas instances 
tiesas konstatētajam kaitējums prasītājai nodarīts laika posmā no 2006.gada 
6.marta līdz 2006.gada 2.jūnijam.

Minētajā laika posmā norma, kas reglamentēja atbildību par preču zīmes 
nelikumīgu izmantošanu, bija likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm” 28.pants, kura ceturtās daļas 2.punktā bija noteikts, ka 
gadījumā, ja preču zīmes pārkāpuma fakts tiek pierādīts, cietusī puse var 
prasīt, lai tiesa atkarībā no pārkāpēja vainas pakāpes pieņemtu spriedumu 
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par nodarīto zaudējumu, arī neiegūtās peļņas atlīdzināšanu sakarā ar preču 
zīmes nelikumīgu izmantošanu.

Lietā nav pierādījumu, ka prasītājai būtu nodarīti zaudējumi vai tai būtu 
tikušas liegtas iespējas uz peļņu atbildētājas rīcības dēļ.

[15] Lai gan apelācijas instances tiesa ir atsaukusies uz minēto likuma 
normu, nosakot atlīdzināmo kompensāciju, tā vienlaikus ir balstījusies uz 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā 
īpašuma tiesību piemērošanu noteikumiem, kas nosaka principus, pēc 
kādiem ir aprēķināma preču zīmes īpašniekam atlīdzināmā kompensācija. 
Neskatoties uz to, ka kompensācijas piedziņas jautājuma iztirzāšanas 
sākumdaļā tiesa spriedumā ir norādījusi uz Eiropas Kopienas tiesībās 
pastāvošo direktīvu netiešas piemērojamības principu, vadoties no fakta, 
ka Direktīvas 2004/48/EK ieviešana nav notikusi atbilstoši noteiktajai 
kārtībai, tiesa vienlaikus atzinusi, ka “(..) to iespējams piemērot bez tālākas 
konkretizēšanas (..)”.

Eiropas Kopienu tiesa (šobrīd (pēc Lisabonas Līguma spēkā stāšanās) – 
Eiropas Savienības Tiesa) turpmāk – Tiesa) konsekventi norādījusi, ka 
attiecībā uz strīdu starp privātpersonām direktīva pati par sevi nevar radīt 
pienākumu attiecībā uz privātpersonām un līdz ar to uz to nevar atsaukties, 
vēršoties pret privātpersonām (1986.gada 26.februāra spriedums lietā 
152/84 Marshall, 48.punkts; 1994.gada 14.jūlija spriedums lietā C-91/92 
Faccini Dori, 20.punkts; 2004.gada 5.oktobra spriedums apvienotajās lietās 
C-397/01-C-403/01 Pfeiffer, 108.punkts).

No Tiesas judikatūras izriet, ka visos gadījumos, kad direktīvas 
noteikumi pēc to satura ir bez nosacījumiem un pietiekami precīzi, 
privātpersonām ir tiesības uz tiem atsaukties valsts tiesās pret valsti, ja tā 
nav transponējusi direktīvu noteiktajā termiņā valsts tiesībās vai arī ja tā ir 
veikusi nepareizu transpozīciju (2004.gada 5.oktobra spriedums apvienotajās 
lietās C-397/01-C-403/01 Pfeiffer, 103.punkts), kas tādējādi izslēdz direktīvas 
piemērošanu horizontālajās attiecībās, kādas ir konkrētajā lietā.

[16] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/48/EK par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu Latvijas tiesību normās bija jāievieš 
līdz 2006.gada 29.aprīlim.

Minētais norāda, ka par laika posmu no 2006.gada 6.marta, kad ir sācies 
prasītājas tiesību aizskārums, līdz 2006.gada 29.aprīlim, Senāta ieskatā, 
vispār nav pamata runāt par direktīvas tiešo piemērojamību pat vertikālajās 
attiecībās (privātpersona – valsts).

[17] Pamatots ir tiesas atzinums, ka nacionālo tiesu pienākums ir 
interpretēt nacionālās tiesības atbilstoši direktīvām, taču, kā tas izriet no 
Tiesas judikatūras, “(..) valsts tiesai, kurai ir jāiztiesā prāva tikai starp 
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privātpersonām, līdzko tai ir jāpiemēro valsts tiesību normas, kas ir pieņemtas, 
lai transponētu pienākumus, ko paredz direktīva, ir jāņem vērā valsts tiesību 
normu kopums un tas ir jāinterpretē, cik vien iespējams, direktīvas teksta un 
mērķa kontekstā, lai nonāktu pie risinājuma, kas atbilst direktīvas mērķim” 
(2004.gada 5.oktobra spriedums apvienotajās lietās C-397/01-C-403/01 
Pfeiffer, 119.p.). No minētās Tiesas atziņas izriet, ka nacionālo tiesību 
normu interpretācija atbilstoši direktīvas mērķim ir veicama, ja direktīvas 
pārņemšana valsts tiesībās nav notikusi atbilstoši direktīvā izvirzītajam 
mērķim.

[18] Apelācijas instances tiesas spriedumā nav argumentu, kāpēc 
konkrētajā gadījumā bija jāpiemēro direktīvas normas, ja spēkā bija likuma 
“Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” normas, turklāt 
spriedumā nav nevienas atsauces uz Tiesas atziņām Eiropas Kopienas tiesību 
piemērošanas aspektā.

Senāts pieļauj, ka apelācijas instances tiesa varētu būt vadījusies no 
prasītājas pozīcijas, kas ir balstīta citā Tiesas atziņā un nosaka, ka “(..) 
piemērojot valsts tiesību aktus, kas pieņemti pirms vai pēc Direktīvas 
ieviešanas, valsts tiesai, kurai ir jāinterpretē šie tiesību akti, tas jādara, cik 
vien iespējams ņemot vērā Direktīvas formulējumu un mērķi, lai sasniegtu 
tās paredzēto rezultātu un tādējādi izpildītu Līguma 189.panta trešo daļu 
(pask. – tagad 249.panta trešā daļa: “Direktīvas tām dalībvalstīm, kurām 
tās adresētas, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo 
valstu varasiestādēm noteikt to sasniegšanas formas un metodes”)”. (1994.
gada 14.jūlija spriedums lietā C-91/92 Faccini Dori, 26.punkts).

Minētā Tiesas atziņa, kā uzskata Senāts, attiecas uz valsts tiesību aktu 
interpretāciju un norāda uz iespēju un nepieciešamību šīs interpretācijas 
rezultātā vadīties no attiecīgās direktīvas formulējuma un mērķa. 

Tiesību teorijā, risinot jautājumu par tiesību tekstu iztulkošanas/
interpretācijas nepieciešamību, ir minēti vairāki cēloņi, kad tā ir veicama. Kā 
tādi ir norādīti 1) tiesību teksta valodas un jēdzienu nenoteiktība; 2) konfliktu 
(kolīziju) iespējamība starp normām; 3) gadījumi, kuri nav pietiekami 
noregulēti tiesību normās; 4) reālās sociālās dzīves izmaiņas, kuru rezultātā 
radās normu mērķu neatbilstības dzīves prasībām. (Meļķisis E. Tiesību normu 
iztulkošana. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000, 12.lpp.).

[19] Senāts atzīst, ka, izšķirot strīdu par kompensācijas piedziņu par 
preču zīmes nelikumīgu izmantošanu, tiesai bija jāpiemēro likums, kas 
bija spēkā šīs nelikumīgās darbības laikā – likuma “Par preču zīmēm un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 28.panta ceturtās daļas 2.punkts. Šīs normas 
plašāka interpretācija būtu nepieciešama konstatējot iepriekšminētos cēloņus 
iztulkošanas nepieciešamībai.
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Civillikuma 4.pantā ir noteikts, ka likuma noteikumi iztulkojami 
vispirms pēc to tieša jēguma.

Senāts atzīst, ka likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm” 28.panta ceturtās daļas 2.punkts, kas nosaka, ka gadījumā, ja preču 
zīmes pārkāpuma fakts tiek pierādīts, cietusī puse var prasīt, lai tiesa atkarībā 
no pārkāpēja vainas pakāpes pieņemtu spriedumu par nodarīto zaudējumu, 
arī neiegūtās peļņas atlīdzināšanu sakarā ar preču zīmes nelikumīgu 
izmantošanu, pēc tā satura ir viegli saprotams, tā piemērošana praksē nav 
radījusi strīdus, kas neizsauc nepieciešamību to iztulkot vēl arī pēc likuma 
sistēmas, pamata un mērķa vai arī pēc analoģijas.

Arī apelācijas instances tiesas spriedumā nav secinājuma, ka likuma “Par 
preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 28.panta ceturtās daļas 
2.punkta satura atklāsme rada grūtības un tā iztulkošanai būtu piemērojamas 
citas interpretācijas metodes.

Šādā situācijā nav piemērojama prasītājas norādītā Tiesas atziņa par 
iztulkojumu pēc direktīvas mērķa.

Atbilstoši ES tiesas judikatūrai valsts tiesas pienākuma ņemt vērā 
direktīvas saturu, interpretējot attiecīgās valsts tiesību normas, robežas nosaka 
vispārējie tiesību principi, īpaši tiesiskās drošības princips un atpakaļejoša 
spēka aizlieguma princips, un minētais pienākums nevar būt pamats valsts 
tiesību contra legem interpretācijai (2008.gada 15.aprīļa spriedums lietā 
C-268/06 Impact, 100.punkts).

[20] Kā konstatē Senāts, patiesībā apelācijas instances tiesa likuma 
“Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 28.panta ceturtās 
daļas 2.punktu ir nevis interpretējusi, bet to aizstājusi ar kādu direktīvas 
2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu normu, to savā 
spriedumā pat neatspoguļojot.

Tiesa norādījusi, ka “(..) ar 2007.gada 8.februāra grozījumiem (pask. – 
Saeimas 2007.gada 8.februāra likums “Grozījumi likumā “Par preču zīmēm 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”” stājās spēkā 01.03.2007.) Direktīva 
ieviesta Latvijas nacionālajā likumdošanā, kur atbilstoši likuma “Par 
preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 28.1 panta pirmajai, 
otrajai un trešajai daļai, nosakot zaudējumu apmēru, var ņemt vērā tās 
personas negodīgi gūto peļņu, kura prettiesiski izmantojusi preču zīmi.” 
Apelācijas instances tiesa ir atsaukusies arī uz likuma “Par preču zīmēm 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 28.1 panta trešo daļu, kurā noteikts: 
“Ja faktisko zaudējumu atlīdzības apmēru nevar noteikt saskaņā ar šā panta 
otro daļu, zaudējumu atlīdzības apmērs ir atbilstošs tai summai, kuru 
varētu saņemt preču zīmes īpašnieks par preču zīmes izmantošanas tiesību 
nodošanu licenciātam”.
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Likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 
28.panta ceturtās daļas 2.punkts, kas bija spēkā līdz 2007.gada 1.martam, 
un 28.1 panta otrā un trešā daļa būtiski atšķiras, jaunā norma ietver papildu 
pamatus zaudējumu pieprasīšanai, vienlaikus paredzot arī morālā kaitējuma 
atlīdzināšanu.

Nosakot zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, kas ietver laika posmu 
2006.gada 6.marts – 2006.gada 2.jūnijs, vadoties no prasītājas noteiktās 
licences maksas par atļauju lietot preču zīmi “Sarkanā krūze”, kas būtu bijusi 
6%, tiesa pēc būtības ir piemērojusi likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm” 28.1 panta trešo daļu, kas uz preču zīmes nelikumīgas 
izmantošanas brīdi nebija spēkā. Tādējādi tiesa ir pārkāpusi Civillikuma 
3.pantā noteikto principu par tiesību normu spēku laikā, sakarā ar ko tiesas 
spriedums nevar tikt atzīts par tiesisku un šajā daļā ir atceļams.

[21] Ņemot vērā to, ka, izšķirot jautājumu par zaudējumu piedziņu, tiesa 
nav piemērojusi to materiālo tiesību normu, kuru vajadzēja piemērot, Senāts 
nesaskata pamata pārējo kasācijas sūdzības argumentu izvērtēšanai, kuri 
galvenokārt attiecas uz licenciāta maksu par tiesībām izmantot preču zīmi, 
jo minētais nosacījums uz izskatāmo lietu nevar tikt attiecināts.

[22] Atceļot spriedumu daļā, atbilstoši Civilprocesa likuma 458.panta 
otrajai daļai Patentu aģentūrai KDK SIA atmaksājama iemaksātā drošības 
nauda.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts

nosprieda
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 12.novembra 

spriedumu atcelt daļā par kompensācijas un tiesāšanās izdevumu piedziņu 
un lietu šajā daļā nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.

Pārējā daļā spriedumu atstāt negrozītu.
Atmaksāt Patentu aģentūrai KDK SIA iemaksāto drošības naudu Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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8. Spriedums lietā, 
 kas izriet no komerctiesībām
Sabiedrības prasības celšana

Komerclikuma 172.panta izpratnē prasība ceļama sabiedrības vārdā, un šajā 
tiesību normā nav paredzēts, ka viens no dalībniekiem var celt prasību pret 
kādu no pantā nosauktajām personām un lūgt piedzīt zaudējumus par labu 
konkrētam dalībniekam, nevis sabiedrībai (Komerclikuma 172.pants).

Rīgā 2011.gada 11.maijā Lieta Nr.SKC-192/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore referente  E.Vernuša,
senatore      I.Garda,
senators      N.Salenieks,
piedaloties prasītājas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvei 

D.Ž.-R.,
izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu sakarā ar Valsts sociālās apdro šinā-

šanas aģentūras kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolē ģijas 2009.gada 22.decembra spriedumu Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras prasībā pret V.P. ar trešo personu maksātnespējīgo Ogres SIA 
“VĀRPA” par zaudējumu piedziņu.

Aprakstošā daļa
[1] Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ogres rajona tiesā cēlusi 

prasību pret V.P. ar trešo personu Ogres SIA “VĀRPA”, šobrīd maksātnespējīgo 
Ogres SIA “VĀRPA”, par zaudējumu piedziņu, norādot, ka SIA “Valdis 99” valsts 
pensiju speciālajam budžetam nodotās valsts kapitāla daļas turētāja 5% apmērā 
ir prasītāja. Trešajai personai pieder 93,6% SIA “Valdis 99” kapitāla daļu.

[1.1] SIA “Valdis 99” kārtējā dalībnieku sapulce tika sasaukta 2005.
gada 26.aprīlī gada pārskata par 2004.gadu apstiprināšanai un jautājuma 
izlemšanai par prasības celšanu pret sabiedrības valdes locekli V.P. sakarā 
ar to, ka 2004.gadā V.P. pārdevis sev kā fiziskai personai SIA “Valdis 99” 
piederošo nekustamo īpašumu [adrese].

Saskaņā ar Ogres zemesgrāmatu nodaļas izsniegto apliecību nekustamais 
īpašums [adrese] pieder atbildētājam uz 2004.gada 16.septembra pirkuma 



C-251

8. Spriedums lietā, kas izriet no komerctiesībām

līguma pamata. Pirkuma līguma summa norādīta Ls 45 000, kas saskaņā ar 
SIA “Valdis 99” bilances datiem ir šī nekustamā īpašuma bilances vērtība. 
Zemesgrāmatā norādītā samaksātā valsts nodeva Ls 1 743,56 apmērā ir 2% 
no nekustamā īpašuma kadastrālā novērtējuma, tas ir Ls 87 178.

Saskaņā ar atbildētāja mutiskiem paskaidrojumiem 2005.gada 26.aprīļa 
sabiedrības dalībnieku sapulcē iegūtos naudas līdzekļus pēc nekustamā 
īpašuma atsavināšanas viņš pārskaitījis uz aizdevuma līguma pamata SIA 
“DIKSI-I”, kurā atbildētājam pieder 93,5% no pamatkapitāla. Dokumentus 
atbildētājs uzrādīt nevarēja. Pamatojoties uz minēto, prasītājai ir pamats 
uzskatīt, ka atbildētājs ir piesavinājies sabiedrībai piederošos naudas līdzekļus 
vai veicis fiktīvus darījumus nolūkā iegūt sabiedrībai piederošo mantu.

[1.2] Kārtējās dalībnieku sapulces turpinājumā 2005.gada 5.maijā SIA 
“Valdis 99” dalībnieki nolēma celt tiesā dalībnieku mazākuma prasību 
pret valdes locekli V.P. par zaudējumiem, kas nodarīti sabiedrībai un tās 
dalībniekiem.

Ņemot vērā minēto, atbildētājs ir nodarījis sabiedrībai un sabiedrības 
dalībniecei – prasītājai – zaudējumus Ls 4 358,90 apmērā (5% no atsavinātā 
nekustamā īpašuma kadastrālā novērtējuma Ls 87 178).

[1.3] Pamatojoties uz Komerclikuma 169., 172.pantu, 182.panta ceturto 
daļu, prasītāja lūgusi uzlikt par pienākumu atbildētājam atlīdzināt prasītājai 
samaksātos tiesas izdevumus un zaudējumus Ls 4 358,9.

[2] Ar Ogres rajona tiesas 2007.gada 25.oktobra spriedumu Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras prasība noraidīta.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
apelācijas sūdzību, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2009.gada 
22.decembra spriedumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras prasību 
noraidījusi.

Spriedums pamatots ar šādiem argumentiem.
[3.1] Lēmumu celt prasību pret sabiedrības valdes locekli V.P. 2005.

gada 5.maijā pieņēma sabiedrības dalībnieki – prasītāja un trešā persona –, 
kuri kopā pārstāv 98,60% no pamatkapitāla un līdz ar to nav uzskatāmi 
par dalībnieku mazākumu. Turklāt prasība Ogres rajona tiesā netika celta 
sabiedrības vārdā, bet gan prasītājas vārdā. Tādējādi celtā prasība nav 
atzīstama par sabiedrības dalībnieku mazākuma prasību Komerclikuma 172.
panta izpratnē, un prasītājas atsauce uz minēto pantu nav pamatota.

No minētā secināms, ka prasītāja ir cēlusi prasību par zaudējumu piedziņu 
savā vārdā, taču zaudējumu nodarīšana prasītājai konkrētajā gadījumā nav 
pierādīta.

[3.2] Prasītāja norādījusi, ka zaudējumu summa ir 5% no atsavinātā 
nekustamā īpašuma kadastrālā novērtējuma Ls 87 178, t.i., Ls 4 358,90.
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Atbilstoši 2004.gada 16.septembrī starp SIA “Valdis 99” un atbildētāju 
noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma 4.1.punktam puses vienojušās, ka 
nekustamais īpašums tiek pārdots par Ls 45 000. Pierādījumi, kas apstiprinātu 
prasītājas apgalvojumu, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība līguma 
noslēgšanas brīdī bijusi Ls 87 178, lietā nav iesniegti. Līdz ar to nav arī 
pierādīts, ka ar nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrībai būtu nodarīti 
zaudējumi.

No lietas materiāliem redzams, ka 2004.gada 27.septembrī starp SIA 
“Valdis 99” tās direktora V.P. personā un SIA “DIKSI-I” tās prezidenta 
V.P. personā noslēgts aizdevuma līgums, ar kuru SIA “Valdis 99” aizdeva 
SIA “DIKSI-I” Ls 45 000, kas atbilst 2004.gada 16.septembra pirkšanas-
pārdošanas līgumā norādītajai pirkuma maksai. Saskaņā ar aizdevuma 
līguma 5.punktu SIA “DIKSI-I” apņēmās aizdoto naudu atmaksāt līdz 
2007.gada 27.septembrim. Lietā nav iesniegti pierādījumi par to, vai SIA 
“DIKSI-I” ir atmaksājusi aizdoto naudu, vai ir celta un izskatīta prasība par 
aizdevuma piedziņu tā neatmaksāšanas gadījumā vai aizdevuma līguma 
atzīšanu par spēkā neesošu un vai attiecīgs tiesas nolēmums ir stājies spēkā 
un ir izpildīts. Tādējādi lietā nav pierādīts arī apstāklis, ka sabiedrībai būtu 
nodarīti zaudējumi ar aizdevuma attiecību nodibināšanu.

Turklāt iepriekšminētie apstākļi liecina par iespējamiem zaudējumiem 
sabiedrībai, nevis prasītājai saskaņā ar Komerclikuma 169.pantu.

[3.3] Nav pamatota prasītājas atsauce uz Komerclikuma 182.pantu, 
kas nosaka sabiedrības naudas līdzekļu izmaksu dalībniekiem. Lietā nav 
konstatēts neviens no likumā minētajiem gadījumiem, kad ir pieļaujama 
sabiedrības naudas līdzekļu izmaksa dalībniekiem.

[3.4] Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 6.panta 
otro daļu komercreģistrā ierakstītiem komercdarbības subjektiem piemēro 
Komerclikuma noteikumus. Ievērojot to, ka SIA “Valdis 99” komercreģistrā 
ir ierakstīta 2004.gada 9.decembrī, konkrētajā lietā ir piemērojamas 
Komerclikuma normas.

[4] Kasācijas sūdzību par spriedumu iesniegusi Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra, lūgdama atcelt spriedumu un nodot lietu jaunai 
izskatīšanai tālāk minēto apsvērumu dēļ.

[4.1] Spriedumā nav sniegts tiesas vērtējums par Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras apelācijas sūdzībā norādītajiem argumentiem un 
pierādījumiem, pamatojoties uz kuriem konstatēti visi zaudējumu atlīdzināšanai 
nepieciešamie priekšnoteikumi. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
ieskatā, minētajam apstāklim ir svarīga nozīme, jo pilnvarojuma neesamība, ko 
izraisa arī pilnvarojuma robežu pārkāpums, kas vienlaikus nozīmē arī rīcību, 
neievērojot labas ticības principu, ievērojot Civillikuma 2302.panta pirmajā 
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daļā un 2329.pantā noteikto, padara noslēgto darījumu par spēkā neesošu, 
ja vien tas nav akceptēts. Zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījuma tiesiskais 
pamats ir pierādīts, par ko tiesa savu nostāju nav paudusi.

Tiesa nav vērtējusi Komerclikuma 169.panta pirmajā un trešajā daļā 
noteikto par valdes locekļa atbildību, bet vērsusi uzmanību tikai uz šī panta 
otro daļu, kas nosaka valdes un padomes locekļu solidāro atbildību. Strīds bija 
risināms, vērtējot V.P. kā vienīgā valdes locekļa atbildību par zaudējumiem.

[4.2] Lietas materiālos ir pierādījumi par nekustamā īpašuma kadastrālo 
vērtību, bet tiesa šos pierādījumus nav vērtējusi, tādējādi pārkāpusi 
Civilprocesa likuma 97.panta trešās daļas, 193.panta piektās daļas prasību. 
Tiesai bija jāvērtē samaksātā valsts nodeva par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatā un normatīvie akti šajā jautājumā, tādējādi 
nonākot pie atzinuma, kāda ir nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. Šis 
tiesas pārkāpums, kopsakarā ar iepriekš kasācijas sūdzībā minēto, novedis 
pie nepareiza secinājuma, ka nav konstatējami zaudējumu atlīdzināšanai 
nepieciešamie priekšnosacījumi.

[4.3] Tiesa nav ņēmusi vērā Civilprocesa likuma 80.panta otrajā daļā 
noteiktos trešās personas tiesību ierobežojumus un lietas izspriešanā vadījusies 
tieši no trešās personas pārstāvja tiesas sēdē sniegtajiem paskaidrojumiem, 
tādējādi pārkāpjot minēto tiesību normu.

[4.4] Tiesas secinājums, ka nav konstatējams neviens no gadījumiem, 
kas paredz naudas līdzekļu izmaksu, ir nepareizs, jo balstīts uz faktisko 
apstākļu atbilstības izvērtējumu atbilstoši Komerclikuma 182.panta pirmās 
daļas normas tiesiskajam sastāvam. Šajā gadījumā bija jāvērtē minētās tiesību 
normas ceturtās daļas tiesiskais sastāvs.

[4.5] Tiesa nav pareizi iztulkojusi Komerclikuma 172.panta normas 
kopsakarā ar lietas faktiskajiem apstākļiem. SIA “Valdis 99” dalībnieku sapulce 
2005.gada 5.maijā nolēmusi celt sabiedrības dalībnieku mazākumprasību. Šo 
lēmumu, kas netika apstrīdēts, tiesa nav ņēmusi vērā.

[4.6] Tiesa nav pareizi iztulkojusi Komerclikuma 172.panta otrās 
un trešās daļas normas kopsakarā ar sabiedrības dalībnieku mazākuma 
pienākumu pirms prasības iesniegšanas iesniegt sabiedrības institūcijai, kura 
tiesīga celt prasību, pieprasījumu sniegt prasību tiesā pret sabiedrības valdi. 
Tiesa nav norādījusi Komerclikuma pantu, saskaņā ar kuru Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrai bija jāveic šādas darbības.

[5] Kasācijas instances tiesas sēdē atbildētājs un trešās personas pārstāvis 
nebija ieradies, par tiesas sēdi paziņots. Senāts atbilstoši Civilprocesa likuma 
468.pantam atzina par iespējamu izskatīt lietu bez šo personu klātbūtnes.

Prasītājas pārstāve, sniedzot paskaidrojumus, uzturēja kasācijas 
sūdzību.
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Motīvu daļa
[6] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums atstājams negrozīts.

[7] Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka prasītāja ir SIA “Valdis 99” 
dalībniece, kurai pieder 5% jeb 2 500 kapitāla daļas. Sabiedrībai ir vēl divi 
dalībnieki – trešā persona lietā SIA “Vārpa,” kurai pieder 93,60% jeb 46 800 
kapitāla daļas un J.K., kuram pieder 1,40% jeb 700 kapitāla daļas.

Spriedumā pareizi ir atzīts, ka konkrētajā gadījumā piemērojamas 
Komerclikuma normas, kas atbilst Komerclikuma 3.panta jēgai.

Komerclikuma 172.panta pirmajā daļā noteikts, ka prasību pret 
dibinātājiem, valdes vai padomes locekļiem vai revidentu sabiedrība ceļ, 
pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurš pieņemts ar klātesošo 
vienkāršu balsu vairākumu. Statūtos prasības celšanai nedrīkst noteikt lielāku 
balsu vairākumu.

No minētās tiesību normas prezumējams, ka vispirms tieši sabiedrībai ir 
tiesības celt prasību tiesā, ko apstiprina gan panta nosaukums (Sabiedrības 
prasības celšana), gan arī pirmās daļas noteikumi par sabiedrības tiesībām 
celt prasību, pamatojoties uz attiecīgu dalībnieku sapulces lēmumu, kurš 
pieņemts ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu.

[8] Tajā pašā laikā Komerclikuma 172.panta otrajā daļā, iestājoties par 
dalībnieku mazākuma tiesībām, noteikts, ka sabiedrībai ir pienākums celt 
prasību pret šā panta pirmajā daļā minētajām personām arī tad, ja to pieprasa 
dalībnieku mazākums, kurš kopā pārstāv ne mazāk par vienu divdesmitdaļu 
no pamatkapitāla vai kura līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā nav mazāka 
par 50 000 latu. Dalībnieku mazākuma pieprasījumu iesniedz sabiedrības 
institūcijai, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības celt prasību, bet, ja šī institūcija 
viena mēneša laikā neceļ prasību tiesā, dalībnieku mazākums šā panta sestajā 
daļā noteiktajā termiņā var celt prasību bez šīs institūcijas starpniecības.

Prasītāja, pamatojoties uz SIA “Valdis 99” 2005.gada 5.maija dalībnieku 
sapulces lēmumu, norādījusi, ka konkrētajā gadījumā ir celta dalībnieku 
mazākuma prasība. Savukārt tiesa, izvērtējot apstākli, ka šajā sapulcē lēmumu 
par prasības celšanu pieņēma divi sabiedrības dalībnieki – prasītāja un trešā 
persona, kuri kopā pārstāv 98,60% pamatkapitāla, atzina, ka celtā prasība nav 
dalībnieku mazākuma prasība.

Senāta ieskatā, minētais tiesas arguments pats par sevi nav pamats 
prasības noraidīšanai, jo, pirmkārt, dalībnieku sapulce ir lēmusi par prasības 
celšanu, otrkārt, trešā persona, kā tas norādīts arī kasācijas sūdzībā, savu 
attieksmi pret prasības celšanu ir mainījusi. Komerclikuma 172.panta piektā 
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daļa nosaka, ja prasības celšanu pieprasa dalībnieku mazākums, tiesa tā 
izraudzītās personas pielaiž par sabiedrības pārstāvjiem lietas izskatīšanā, ja 
tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms šā 
panta otrajā daļā minētais gadījums, kad attiecīgā institūcija, neņemot vērā 
dalībnieku mazākuma pieprasījumu, neceļ prasību tiesā, Līdz ar to, ņemot 
vērā lietas apstākļus un tulkojot Komerclikuma 172.panta otro un piekto daļu 
to kopsakarā, konkrēto prasību var vērtēt kā dalībnieku mazākuma prasību 
minētā panta izpratnē.

[9] Taču konkrētajā gadījumā iepriekš norādītie apsvērumi nav pamats 
sprieduma atcelšanai, jo apelācijas instances tiesa pareizi norādījusi un 
par to nav strīda, ka prasība ir celta Valsts sociālās apdrošināšanas vārdā, 
tātad viena dalībnieka vārdā, nevis sabiedrības vārdā. Taču, kā jau iepriekš 
minēts (sprieduma 7.p.), Komerclikuma 172.panta izpratnē prasība ir 
ceļama sabiedrības vārdā, un šajā tiesību normā nav paredzēts, ka viens no 
dalībniekiem var celt prasību pret kādu no pantā nosauktajām personām un 
lūgt piedzīt zaudējumus par labu konkrētam dalībniekam, nevis sabiedrībai. 
Tā kā konkrētajā gadījumā prasītāja lūgusi piedzīt zaudējumus savā labā, tad 
tas ir pamats izskatāmās prasības noraidīšanai.

[10] Komerclikuma 182.pants (Sabiedrības naudas līdzekļu izmaksa 
dalībniekiem) nosaka:

(1) Sabiedrība drīkst izdarīt izmaksas dalībniekiem tikai tad, ja tiek 
izmaksātas dividendes vai samazināts pamatkapitāls vai ja sabiedrība tiek 
likvidēta un tās manta sadalīta starp dalībniekiem.

(2) Dalībniekiem izdarītās izmaksas, kas nav minētas šā panta 
pirmajā daļā, uzskatāmas par nepamatotām. Par sabiedrības līdzekļu 
nepamatotu izmaksu uzskatāmi arī gadījumi, kad dalībnieks bez maksas 
izmanto sabiedrības mantu, kad dalībniekam par sabiedrībai sniegtajiem 
pakalpojumiem izmaksā augstāku atlīdzību, nekā noteikts līgumā, vai kad 
sabiedrība pērk no dalībnieka mantu par paaugstinātu cenu.

(3) Dalībniekiem nedrīkst izdarīt izmaksas, ja sabiedrības pašu kapitāls 
pārskata gada noslēgšanas brīdī ir mazāks vai šādu izmaksu rezultātā kļūtu 
mazāks par sabiedrības pamatkapitāla apmēru. Šis nosacījums neattiecas uz 
gadījumiem, kad sabiedrība tiek likvidēta.

(4) Šā panta pirmajā un trešajā daļā minētās saistības neattiecas uz 
izmaksām dalībniekiem, pret kuriem saistības radušās citādi, nevis no dalības 
sabiedrībā.

Prasītāja, argumentējot savus apsvērumus, kāpēc tā prasa piedzīt 
zaudējumus savā labā (atbilstoši piederošo daļu skaitam), pamatojusies 
uz Komerclikuma iepriekš minētā panta ceturto daļu. Tiesa spriedumā, 
atsaucoties uz šā panta pirmo daļu, secinājusi, ka lietā nav konstatēts neviens 
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no likumā minētajiem gadījumiem, kad ir pieļaujama sabiedrības naudas 
līdzekļu izmaksa. Faktiski jau arī prasītāja neiebilst tam, ka nav konstatējams 
neviens no Komerclikuma 182.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, 
bet uzskata, ka piemērojama šī panta ceturtā daļa.

Kasācijas sūdzības arguments, ka tiesa nav piemērojusi šā panta ceturto 
daļu, nav pamats sprieduma atcelšanai, jo tiesa ir atsaukusies uz visu šo pantu, 
ne tikai tā pirmo daļu, tādējādi atzīstot, ka nav piemērojama arī ceturtā daļa, 
lai gan tas nav īpaši uzsvērts.

Senāta ieskatā, tiesa pareizi atzinusi, ka nav piemērojams Komerclikuma 
182.pants, jo, pirmkārt, šī tiesību norma nosaka gadījumus, kad sabiedrība 
drīkst izdarīt izmaksas dalībniekiem, otrkārt, panta ceturtā daļa paredz 
gadījumus, kad dalībniekam tiesības prasīt kādas izmaksas radušās nevis 
kā sabiedrības dalībniekam, bet uz kāda cita pamata, kas nav konstatēts 
izskatāmajā lietā.

[11] Pastāvot šādiem apstākļiem, nav nozīmes pārējiem kasācijas 
sūdzības argumentiem, tostarp nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma 
tiesiskuma vērtēšanai, un kadastrālās vērtības noteikšanai.

Līdz ar to kasācijas sūdzības argumenti nav pamats sprieduma atcelšanai 
un tas atstājams negrozīts.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 22.decembra 

spriedumu atstāt negrozītu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
kasācijas sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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9. Lēmumi 
 par ierakstiem zemesgrāmatā
Judikatūras maiņa 
Pirmpirkuma tiesību juridiskā daba; atteikšanās no 
pirmpirkuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā

1. Civillikuma 1073. un 2060.pantā paredzētā pirmpirkuma tiesība būtībā ir 
saistību tiesība, kas, noslēdzot darījumu vai uz cita pamata, rodas konkrētai 
personai (kopīpašniekam) kā relatīvas tiesiskas attiecības dalībniecei. 
Civillikuma lietu tiesību daļa regulē tiesiskās attiecības, kas saistītas ar 
nekustamo īpašumu. Taču tāpēc vien, ka 1073.pants iekļauts Civillikuma Lietu 
tiesību daļā, kopīpašnieka pirmpirkuma tiesība neiegūst lietu tiesību raksturu 
(Civillikuma 1073. un 2060.pants).
2. Saistību tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā tikai tādos izņēmuma 
gadījumos, kad tas noteikts likumā (Civillikuma 2057., 2063., 2126.pants). 
Tā kā zemesgrāmatā nevar ierakstīt uz likuma pamata pastāvošu īpašuma 
aprobežojumu ar kopīpašnieka saistību piedāvāt pirmpirkuma tiesību, 
tad zemesgrāmatā nevar ierakstīt arī minētā aprobežojuma pārgrozījumu 
(Civillikuma 2057., 2063., 2126.pants).

Rīgā 2011.gada 21.septembrī Lieta Nr.SKC-1089/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā paplašinātā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   Z.Gencs,
senatore referente     M.Zāģere,
senatore      A.Briede,
senatore      S.Lodziņa,
senators      N.Salenieks,
senators      K.Torgāns,
senatore      A.Vītola,
piedaloties Ģenerālprokuratūras prokurorei I.Znotiņai, SIA “Salvus” 

pārstāvim M.K., 
izskatīja atklātā tiesas sēdē SIA “Salvus” blakus sūdzību par Augstākās 

tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 2.februāra lēmumu, ar kuru atstāts 
negrozīts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2010.gada 19.oktobra 
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lēmums par SIA “Salvus” un V.D. nostiprinājuma lūguma daļā par atteikumu 
no pirmpirkuma tiesību izlietošanas nostiprināšanu zemesgrāmatā atstāšanu 
bez ievērības.

Senāts

k o n s t a t ē j a
SIA “Salvus” un V.D. 2010.gada 11.oktobrī Rīgas rajona zemesgrāmatu 

nodaļā iesnieguši nostiprinājuma lūgumu, lūdzot Mārupes novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..] vienlaikus ar pircēja V.D. īpašuma tiesību 
nostiprināšanu uz 806/56643 domājamām daļām no nekustamā īpašuma 
[..] ielā 47, Mārupē, nostiprināt arī viņa atteikšanos no pirmpirkuma 
tiesību izlietošanas uz citiem kopīpašniekiem piederošajām zemesgabala 
domājamām daļām.

Nostiprinājums pamatots ar 2010.gada 23.jūlija pirkuma līgumu.
Ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2010.gada 19.oktobra 

lēmumu nostiprinājuma lūgums daļā par V.D. atteikšanos no pirmpirkuma 
tiesību izlietošanas nostiprināšanu zemesgrāmatā atstāts bez ievērības.

Lēmums pamatots ar šādiem argumentiem.
Atteikšanās izlietot pirmpirkuma tiesības neatbilst nevienam no 

Zemesgrāmatu likuma 45.pantā uzskaitītajiem tiesību nodrošinājumiem vai 
aprobežojumiem, kurus atzīmju veidā var ierakstīt zemesgrāmatā, kā arī tā 
nav uzskatāma par tiesību, kura saskaņā ar šā likuma 44.pantu ir nostiprināma 
ieraksta veidā.

Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 14.–18.pantam likumdevējs nevienā 
no zemesgrāmatas nodalījuma četrām daļām nav paredzējis nostiprināt 
atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izlietošanas.

Turklāt divu kopīpašnieku vienošanās, ar kuru viens no viņiem atsakās 
izlietot pirmpirkuma tiesības, nenodibina lietu tiesību, tādēļ šādas atteikšanās 
nostiprināšana zemesgrāmatā neatbilst Civillikuma 1477. un 1480.panta 
noteikumiem.

Par tiesneša lēmumu SIA “Salvus” iesniegusi sūdzību, kurā lūgusi lēmumu 
daļā, ar kuru nostiprinājuma lūgums atstāts bez ievērības, atcelt. 

Sūdzībā norādīti šādi argumenti.
1) Tiesnesis, atsaucoties uz Civillikuma 1477. un 1480.pantu, nepamatoti 

secinājis, ka atteikšanās no pirmpirkuma tiesību izlietošanas nav nostiprināma 
zemesgrāmatā, jo minētās materiālo tiesību normas šādu nostiprinājumu 
neaizliedz.

2) Tiesneša lēmums, atstājot šajā daļā nostiprinājuma lūgumu bez 
ievērības, ir pretrunā ar Zemesgrāmatu likuma 1., 4., 31.un 44.pantu.

3) Tiesnesis nav ņēmis vērā judikatūru, proti, Senāta 2010.gada 26.maija 
lēmumu lietā Nr.SKC-838.
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Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 2.februāra lēmumu 
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2010.gada 19.oktobra lēmums 
atstāts negrozīts, bet sūdzība noraidīta.

Lēmums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.
Iesniedzēji nostiprinājuma lūgumā nav norādījuši, kādā veidā, proti, 

ieraksta vai atzīmes veidā, nostiprināms atteikums no pirmpirkuma tiesību 
izlietošanas.

Atbilstoši Civillikuma 1073.pantam pirmpirkuma tiesība rastos 
nekustamā īpašuma Mārupē, [..] iela 47, kopīpašniekiem, tostarp arī SIA 
“Salvus” un V.D., gadījumā, ja kāds no viņiem atsavinātu savu domājamo 
daļu no zemesgabala personai, kura nav kopīpašnieks.

2010.gada 23.jūlija pirkuma līguma 3.8.punktā norādīts, ka V.D. atsakās 
no pirmpirkuma (un izpirkuma) tiesībām, ja cits kopīpašnieks atsavinātu 
savu zemesgabala domājamo daļu.

Likumdevējs Zemesgrāmatu likuma 44.panta pirmajā daļā, izdarot 
atsauci uz šā likuma 5.pantu, ir nepārprotami pateicis, ka bez tiesībām, kam 
pamatā ir tiesisks darījums, tiesas spriedums vai lēmums vai administratīvu 
iestāžu akts, uz nekustamu īpašumu zemesgrāmatā ieraksta veidā vēl tikai 
var nostiprināt uz likuma pamata pastāvošas lietu tiesības, kā arī minēto 
tiesību pārgrozījumus un dzēsumu.

Arī Civillikuma 1073. un turpmākie panti neparedz, ka pirmpirkuma 
tiesību (saistību tiesību), kura atbilstošā tiesiskā attiecībā rodas uz likuma 
pamata, tāpat kopīpašnieku atteikšanos no pirmpirkuma tiesības izlietošanas 
ieraksta veidā var nostiprināt zemesgrāmatā.

Minētajā tiesību normā un arī turpmākajos pantos nav norādīts, kādas 
tiesiskās sekas iestājas, ierakstot atteikšanos no pirmpirkuma tiesības 
izlietošanas zemesgrāmatā.

Līdz ar to nepamatota ir norāde sūdzībā, ka, nostiprinot atteikšanos no 
pirmpirkuma tiesības izlietošanas zemesgrāmatā, tā iegūst saistošu spēku 
pret trešajām personām, jo likums šādas tiesiskās sekas neparedz.

Pamatots ir zemesgrāmatu nodaļas tiesneša atzinums, ka ar šādu 
divu kopīpašnieku vienošanos netiek nodibināta lietu tiesība, tādēļ tās 
nostiprināšana zemesgrāmatā ieraksta veidā neatbilst Civillikuma 1477. un 
1480.panta noteikumiem.

Divu nekustamā īpašuma kopīpašnieku ar pirkuma līgumu pielīgtā 
atteikšanās izlietot pirmpirkuma tiesību, kura, iestājoties atbilstošai tiesiskai 
attiecībai, kādreiz nākotnē var rasties uz likuma pamata, nav tulkojama 
kā tiesību pārgrozījums, kurš ieraksta veidā nostiprināms uz nekustamo 
īpašumu, jo, pirmkārt, šāda atteikšanās nepārgroza uz nekustamo īpašumu 
zemesgrāmatā jau nostiprinātās tiesības, proti, nepārgroza zemesgrāmatā 
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iedibināto lietu stāvokli, un, otrkārt, pati tiesība, no kuras izlietojuma ir 
atteicies V.D., vēl nemaz nepastāv, jo pirmpirkuma tiesība rodas brīdī, kad 
starp saistīto personu un trešo personu galīgi noslēgts pirkuma līgums 
(Civillikuma 1533. un 2004.pants).

Šāds atteikums nav tulkojams arī kā tiesību dzēsums, kas zemesgrāmatā 
nostiprināms ieraksta veidā.

Likumdevējs Zemesgrāmatu likuma 45.panta 1.–7.punktā ir izsmeļoši 
uzskaitījis tos tiesību aprobežojumus un tiesību nodrošinājumus, kurus 
atzīmju veidā var nostiprināt zemesgrāmatā, izdarot piebildi 8.punktā, 
ka vēl atzīmju veidā nostiprināmi arī tie tiesību aprobežojumi un tiesību 
nodrošinājumi, kuriem citos likumos noteikts atzīmju veids. 

Atteikšanās izlietot pirmpirkuma tiesību, kura tiesiskā attiecībā var 
rasties uz likuma pamata, nav atzīstama par tādu tiesību aprobežojumu, kuru 
atzīmes veidā var nostiprināt zemesgrāmatā, jo šādam tiesību aprobežojumam 
likumā nav noteikts atzīmes veids.

Atteikšanās izlietot pirmpirkuma tiesību nav atzīstama par tiesību 
nodrošinājumu, kuru atzīmes veidā var nostiprināt zemesgrāmatā.

Līdz ar to zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pamatoti nostiprinājuma 
lūgumu šajā daļā atstājis bez ievērības, atzīstot, ka normatīvajos aktos nav 
paredzēts ieraksta vai arī atzīmes veidā nostiprināt zemesgrāmatā atteikšanos 
izlietot pirmpirkuma tiesību.

Blakus sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 
2.februāra lēmumu iesniegusi SIA “Salvus”, lūgdama to atcelt un izlemt 
jautājumu pēc būtības.

Blakus sūdzībā norādīti tālāk minētie motīvi. 
1) Tiesa nepamatoti izslēgusi kopīpašnieka pirmpirkuma tiesības vai 

atteikšanos no tām no lietu tiesību jomas. Kopīpašnieka pirmpirkuma 
tiesību kā īpašuma aprobežojuma, kas attiecas uz īpašumu visā tā apjomā, 
regulējums iekļauts Civillikuma 1073.pantā, kurš iekļauts Civillikuma trešajā 
daļā, kura regulē lietu tiesības.

2) Nepamatots ir tiesas atzinums, ka Civillikuma 1073.pantā un arī 
turpmākajos pantos nav norādīts, kādas tiesiskās sekas iestājas, ierakstot 
atteikšanos no pirmpirkuma tiesības izlietošanas zemesgrāmatā. Šā likuma 
1073.panta pirmajā daļā noteikts, ka gadījumos, kad pirmpirkuma tiesību 
nav bijis iespējams izlietot atsavinātāja vainas dēļ, kopīpašniekiem pieder 
izpirkuma tiesība – tiesība iegūt cita atsavinātu nekustamu īpašumu, 
atstumjot ieguvēju sakarā ar priekšrocību pret viņu un iestājoties viņa 
tiesībās (Civillikuma 1381.panta pirmā daļa). Turklāt saskaņā ar Civillikuma 
1381.panta otro daļu izpirkuma tiesību var izlietot ne vien pret pirmo šai 
tiesībai pakļautā nekustamā īpašuma ieguvēju, bet arī pret sekojošiem. 
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Ar kopīpašnieka atteikuma no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu 
zemesgrāmatā nekustamā īpašuma domājamās daļas ieguvējs ir informēts 
par attiecīgā kopīpašnieka atteikumu no minētās tiesības un var uzskatīt, ka 
ar to ir pasargāts no attiecīgā kopīpašnieka izpirkuma prasības. Kopīpašnieka 
atteikuma no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšana zemesgrāmatā veicina 
civiltiesiskās apgrozības ātrumu, neierobežojot pārējo kopīpašnieku tiesības 
kopīpašuma daļu atsavināšanas gadījumā un neapgrūtinot kopīpašuma daļas 
atsavināšanas procesu ar pienākumu atsavinātājam katram kopīpašniekam 
piedāvāt pirmpirkuma tiesības izmantošanu.

3) Tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma 1477. un 1480.pantu, 
jo nav pretrunu starp minētajās tiesību normās ietverto regulējumu un 
kopīpaš nieka atteikuma no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemes-
grāmatā. Civillikuma 1477.pants nosaka koroborācijas nepieciešamību, 
bet Civillikuma 1480.pants nosaka koroborācijas sekas, nevis koroborā-
cijas pieļaujamību. Līdz ar to nav pamats kopīpašnieka atteikuma no 
pirmpirkuma tiesībām koroborācijas pieļaujamību vērtēt, pamatojoties uz 
šīm likuma normām.

4) Nepamatots ir tiesas secinājums, ka atteikšanās izlietot pirmpirkuma 
tiesību, kura, iestājoties atbilstošai tiesiskai attiecībai, kādreiz nākotnē var 
rasties uz likuma pamata, nav tulkojama kā tiesību pārgrozījums, kurš 
ieraksta veidā nostiprināms uz nekustamo īpašumu. Civillikuma 1477.panta 
otrā daļa nosaka, ka lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir spēkā 
arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatās. Savukārt Civillikuma 1413.pantā, cita 
starpā, ir noteikts, ka nav vajadzīgs, lai darījuma priekšmets jau pastāvētu tā 
taisīšanas laikā; darījums var attiekties arī uz nākamām lietām.

5) Kopīpašnieku pirmpirkuma tiesība ir lietu tiesība, kura pastāv uz 
likuma (Civillikuma 1073.panta) pamata, bet atteikums no kopīpašnieka 
pirmpirkuma tiesībām, kas nav pretrunā ar Civillikuma normām, ir minētās 
tiesības pārgrozījums, kuram pamatā ir tiesisks darījums – 2010.gada 23.jūlija 
pirkuma līgums, kurā pausta kopīpašnieka griba atteikties no kopīpašnieka 
pirmpirkuma tiesībām.

6) Nostiprinājuma lūgums daļā par kopīpašnieka V.D. atteikuma no 
pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā atbilst Zemesgrāmatu 
likuma 31., 44. un 77.panta 3.punktā minētajām prasībām un līdz ar to ir 
apmierināms.

7) Tiesa nav ņēmusi vērā judikatūru, proti, Senāta 2010.gada 26.maija 
lēmumā lietā Nr.SKC-838 paustās atziņas. Līdz ar to tiesa pārkāpusi 
Civilprocesa likuma 5.panta pirmo un sesto daļu.

Senāta sēdē SIA “Salvus” pārstāvis blakus sūdzību uzturēja atbilstoši tajā 
minētajiem argumentiem.
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Prokurore, sniedzot atzinumu, lūdza apstrīdēto Civillietu tiesu palātas 
lēmumu atstāt negrozītu.

Iepazinies ar lietas materiāliem un apsvēris blakus sūdzībā norādītos 
argumentus, Senāts atzīst, ka tiesas lēmums atstājams negrozīts tālāk minēto 
motīvu dēļ.

Pamatproblēma, kas Civillietu tiesu palātai bija jānoskaidro, izskatot 
SIA “Salvus” blakus sūdzību, saistīta ar jautājumu, vai nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumā paredzētā atteikšanās no Civillikuma 1073.pantā garantētās 
pirmpirkuma tiesības izlietošanas nākotnē pieder pie Zemesgrāmatu likuma 
31. un 41.pantā minētajām tiesībām un tādēļ nostiprināma zemesgrāmatā.

Senāts uzskata, ka konkrēto juridisko situāciju tiesa atrisinājusi pareizi.
Nevar piekrist blakus sūdzības iesniedzējas viedoklim, ka Civillikuma 

1073.pantā paredzētā pirmpirkuma tiesība nav saistību, bet gan lietu 
tiesība.

Kā atzīts tiesību doktrīnā, tradicionālajā izpratnē lietu tiesības nozīmē 
varu pār lietu, varu, ko realizē tiesīgā persona, iedarbojoties tieši uz materiālu 
lietu. Lietu tiesība ir absolūta, t.i., šai tiesībai ir priekšrocība salīdzinājumā ar 
visām citām tiesībām. Saistību tiesība ir spēkā attiecībā pret kādu konkrētu 
personu, turpretī lietu tiesība ir spēkā pret jebkuru personu, un katrai ir 
pienākums atturēties no visa tā, kas varētu būt pretrunā ar attiecīgās personas 
lietu tiesību. Lietu tiesībām ir divas juridiskās formas: pirmā – īpašuma 
tiesība (tiesība uz savu lietu) un otrā – servitūta, ķīlas, izpirkuma tiesība 
(tiesība uz svešu lietu) (sk. Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas 
Civillikuma komentāri: Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841.–926.p., 
1130.–1400.p. Rīga: Mans Īpašums, 1998, 8.lpp.)).

Savukārt pirmpirkuma tiesība ir tiesīgā kopīpašnieka tiesība ar vienpusēju 
gribas izteikumu iestāties pirkuma līgumā (pircēja pusē), ko attiecībā uz savu 
domājamo daļu (vai tās daļu) noslēdzis cits kopīpašnieks (saistītā persona) 
ar trešo personu (pircēju). Tā kā pirmpirkuma tiesība ir konstitutīva (jeb 
tiesību nodibinoša) tiesība, tās izlietošanas rezultātā tiek grozītas nodibinātās 
tiesiskās attiecības: tiesīgais kopīpašnieks, “atstumjot” trešo personu, kļūst 
par pirkuma līguma dalībnieku (..) (sk. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma 
komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 271.lpp.).

Minētais dod pamatu secinājumam, ka Civillikuma 1073. un 2060.
pantā paredzētā pirmpirkuma tiesība būtībā ir saistību tiesība, kas, noslēdzot 
darījumu, vai uz cita pamata rodas konkrētai personai (kopīpašniekam) kā 
relatīvas tiesiskas attiecības dalībniecei.

Civillikuma lietu tiesību daļa regulē tiesiskās attiecības, kas saistītas ar 
nekustamo īpašumu. Taču, pretēji blakus sūdzībā norādītajam, tāpēc vien, ka 
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1073.pants iekļauts Civillikuma Lietu tiesību daļā, kopīpašnieka pirmpirkuma 
tiesība neiegūst lietu tiesību raksturu.

To ievērojot, par pareiziem atzīstami apstrīdētajā tiesas lēmumā 
ietvertie motīvi, ka Civillikums neparedz pirmpirkuma tiesības, kas rodas 
uz likuma pamata, tāpat kā kopīpašnieka atteikšanās no minētās tiesības 
izlietošanas nostiprināšanu zemesgrāmatā. Turklāt jāatzīmē, ka atšķirībā, 
piemēram, no 1081.panta (tiesas nolēmumā, testamentā vai līgumā noteikts 
atsavināšanas aizliegums ir spēkā attiecībā uz trešajām personām, ja tas 
ierakstīts zemesgrāmatā) Civillikums neparedz, ka zemesgrāmatā ierakstīta 
atteikšanās no pirmpirkuma tiesības izlietošanas rada kādas tiesiskas sekas, 
tostarp iegūst saistošu spēku pret trešajām personām.

Civillietu tiesu palāta konstatējusi, ka SIA “Salvus” vispārīgi lūgusi 
nostiprināt zemesgrāmatā nekustamā īpašuma ieguvēja iepriekšēju 
atteikšanos no pirmpirkuma tiesības, nekonkretizējot, vai nostiprinājums 
izdarāms ieraksta vai atzīmes veidā.

Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 44.panta pirmajai daļai ierakstu veidā 
uz nekustamo īpašumu nostiprina tiesības, kam pamatā ir tiesisks darījums, 
tiesas spriedums vai lēmums vai administratīvo iestāžu akts vai, kas pastāv uz 
paša likuma (5.pants) pamata; tāpat nostiprina minēto tiesību pārgrozījumus 
un dzēsumus. 

Šā likuma 5.pants noteic, ka lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata 
(Civillikuma 1077.pants), var arī nostiprināt zemesgrāmatās pēc to personu 
vēlēšanās, kam šīs tiesības pieder.

Tādējādi bez Zemesgrāmatu likuma 44.panta pirmajā daļā uzskaitītajām 
pēc personu vēlēšanās zemesgrāmatā var tikt nostiprinātas uz likuma 
pamata pastāvošas lietu tiesības, šo tiesību pārgrozījumus un dzēsumus, 
ja to tieši paredz likums. Citiem vārdiem, saistību tiesības nostiprināmas 
zemesgrāmatā tikai tādos izņēmuma gadījumos, kad tas noteikts likumā 
(Civillikuma 2057., 2063., 2126.pants). Tā kā zemesgrāmatā nevar ierakstīt 
uz likuma pamata pastāvošu īpašuma aprobežojumu ar kopīpašnieka saistību 
piedāvāt pirmpirkuma tiesību, tad zemesgrāmatā nevar ierakstīt arī minētā 
aprobežojuma pārgrozījumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts uzskata par kļūdainiem blakus sūdzī-
bas iesniedzējas argumentus, ka kopīpašnieka atteikšanās no pirmpirkuma 
tiesības, kas pastāv uz likuma pamata un līdz ar to apgrūtina nekustamo lietu, 
nostiprināma zemesgrāmatā kā jau esošas tiesības pārgrozījums.

Turklāt pati tiesība, no kuras izlietojuma atteikusies blakus sūdzības 
iesniedzēja, vēl nemaz nepastāv, jo pirmpirkuma tiesība rodas ar brīdi, kad 
starp saistīto personu un trešo personu noslēgts pirkuma līgums (Civillikuma 
1533. un 2004.pants).
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Rezumējot iepriekš izklāstīto, Senāts atkāpjas no līdzšinējām judikatūrā 
izteiktajām atziņām, ka kopīpašnieka atteikšanās no pirmpirkuma tiesības 
atbilst Zemesgrāmatu likuma 44.panta tiesiskajam sastāvam un ka šādā 
gadījumā tiek pārgrozīts lietu tiesību apgrūtinājums.

Līdz ar to secināms, ka Civillietu tiesu palātas 2011.gada 2.februāra 
lēmums ir likumīgs un pamatots, tāpēc atstājams negrozīts.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 448.panta pirmās daļas 1.punktu, 
Senāts

n o l ē m a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 2.februāra lēmumu 

atstāt negrozītu, bet SIA “Salvus” blakus sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Individuālā komersanta tiesību ierobežojums  
slēgt darījumus par zemes īpašumu

1. Tā kā speciālajā tiesību normā likuma “Par zemes reformu Latvijas 
Republikas pilsētās” 20.pantā individuālais komersants nav minēts kā 
subjekts, kas var slēgt darījumus par zemes īpašumu, tad nav pamata viņam 
nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Komerclikuma 4.panta pirmā 
daļa nosaka, ka komercdarbības ierobežojumus var noteikt ar likumu, – 
attiecībā uz individuālo komersantu ierobežojums slēgt darījumus par zemes 
īpašumu izriet no likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”. 
Tajā pašā laikā likums neaizliedz Latvijas pilsonim, kurš ir reģistrējies kā 
komersants, iegūt īpašumā zemi kā fiziskai personai (likuma “Par zemes 
reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.pants, Komerclikuma 4.panta pirmā 
daļa).
2. Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus (1.pants), 
tādējādi likums nereglamentē individuālā komersanta darbību. Likuma 
11.7 pantā ir minēta persona, kura reģistrēta kā individuālais komersants, 
tātad fiziska persona. Līdz ar to arī no šī likuma izriet, ka īpašuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu iegūst fiziska persona, bet kura kā individuālais 
komersants veic saimniecisko darbību, un tāpēc likums noteicis fiziskai personai 
kā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” subjektam kādus atvieglojumus 
attiecībā uz ienākuma nodokli (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1., 
11.7 pants).

Rīgā 2011.gada 9.novembrī  Lieta Nr.SKC-1451/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   V.Jonikāns,
senatore referente     E.Vernuša,
senatore      A.Briede,
piedaloties Ģenerālprokuratūras prokurorei L.Januševskai, individuālā 

komersanta “Relako” pārstāvim R.O.,
izskatīja atklātā tiesas sēdē individuālā komersanta “Relako” blakus 

sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 6.aprīļa 
lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 
2011.gada 3.marta lēmums.
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Senāts

k o n s t a t ē j a
[1] Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā 

un individuālais komersants “Relako” (turpmāk – IK “Relako”) iesnieguši 
Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu, lūdzot nostiprināt 
īpašuma tiesības individuālajam komersantam “Relako” uz nekustamo 
īpašumu [adrese].

[2] Ar Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2011.gada 3.marta 
lēmumu nostiprinājuma lūgums atstāts bez ievērības, pamatojoties uz 
Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu, 76.panta pirmo 
daļu, 77.panta pirmo un otro punktu un 79.panta otro daļu un norādot tālāk 
minētos argumentus.

2011.gada 11.janvārī valsts, kuru pārstāv valsts akciju sabiedrība “Valsts 
nekustamie īpašumi”, un IK “Relako” noslēguši pirkuma līgumu, ar kuru IK 
“Relako” nopircis nekustamo īpašumu [adrese].

Atbilstoši Komerclikuma normām individuālais komersants ir fiziska 
persona, kas veic saimniecisko darbību un kā komersants ierakstīta 
komercreģistrā.

L.O. kā komersants ar nosaukumu IK “Relako” reģistrēta Komercreģistrā 
2009.gada 3.februārī, bet viņa nav lūgusi nostiprināt īpašuma tiesības uz 
zemes gabalu [adrese] kā fiziskai personai. Nostiprinājuma lūdzējs ir IK 
“Relako”, kas atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas 
pilsētās” 9.pantam nav zemes īpašuma tiesību subjekts, līdz ar to īpašuma 
tiesības IK “Relako” nav nostiprināmas.

Nostiprinājuma lūgumam pievienots iesniegums par dokumentu 
papildus pieņemšanu, ko IK “Relako” vārdā iesniedzis R.O., nepievienojot 
dokumentu par viņa pilnvarojuma vai pārstāvības tiesībām.

[3] Izskatījusi IK “Relako” blakus sūdzību, Augstākās tiesas Civillietu 
tiesu palāta ar 2011.gada 6.aprīļa lēmumu Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas 
tiesneses 2011.gada 3.marta lēmumu atstājusi negrozītu tālāk minēto 
argumentu dēļ.

[3.1] Likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” ir noteikts 
personu loks, kas var būt darījumu ar zemes īpašumu subjekti. IK “Relako” 
neatbilst likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.pantā 
norādītajiem darījumu ar zemes īpašumu subjektiem.

[3.2] Atbilstoši Komerclikuma 74.pantam un 76.panta pirmajai daļai 
darījumu ir slēdzis individuālais komersants, izmantojot savu firmu 
(nosaukumu), tomēr par nekustamā īpašuma ieguvēju nevar uzskatīt firmu, jo tā 
ir tikai komersanta nosaukums, kas izmantots darījuma slēgšanā. Individuālais 
komersants ir fiziska persona, līdz ar to nekustamā īpašuma ieguvējs atbilstoši 
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likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.pantam var būt 
tikai fiziskā persona, kas, izmantojot savu firmu, ir slēgusi darījumu.

[3.3] Ņemot vērā, ka nostiprinājuma lūgumā L.O. nelūdz nostiprināt 
viņai īpašuma tiesības kā fiziskai personai, zemesgrāmatu nodaļas tiesnese 
pamatoti secinājusi, ka nostiprinājuma lūgums atstājams bez ievērības, jo 
IK “Relako” nevar būt darījuma subjekts, kuram varētu tikt nostiprinātas 
īpašuma tiesības.

[4] Blakus sūdzībā IK “Relako” lūdz atcelt minēto lēmumu un 
nostiprinājuma lūgumu nodot jaunai izskatīšanai.

[4.1] Blakus sūdzībā, atkārtoti izklāstot Civillietu tiesu palātai adresētās 
sūdzības argumentus, norādīts, ka tiesa nav sniegusi pretargumentus likuma 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.7 panta trešajai daļai, kur individuālais 
komersants ir kā tiesiska darījuma subjekts. Tāpat tiesa nav argumentējusi, 
kādā veidā notiks nodokļu administrēšana, ja par individuālā komersanta 
saimnieciskās darbības rezultātā iegūtiem līdzekļiem tiks pirkts zemes 
īpašums, bet zemesgrāmatā tas tiks ierakstīts, neizmantojot firmu ar vienoto 
reģistrācijas numuru. Tiesa nav izteikusi savu viedokli par Komerclikumā 
noteikto pienākumu slēgt darījumus, izmantojot firmu.

[4.2] Sēlpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz nekustamo īpašumu 
“Siltumnīcas” ir nostiprinātas īpašuma tiesības individuālajam komersantam 
“Neiko”, tādējādi zemesgrāmatu nodaļas tiesnese līdzīgā situācijā ir atzinusi 
individuālo komersantu kā tiesisku darījuma subjektu ar tiesībspēju un 
rīcībspēju. Līdz ar to netiek ievērota likumā “Par tiesu varu” 3.panta otrajā 
daļā nostiprinātā personu vienlīdzība likuma priekšā.

[4.3] Komerclikuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka komercdarbības 
ierobežojumus drīkst noteikt tikai ar likumu vai pamatojoties uz likumu. 
Savukārt likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 
ierobežojumi iegūt zemi īpašumā fiziskām personām ir noteikti attiecībā uz 
pilsonību, bet ne uz firmas izmantošanu, slēdzot darījumu un nostiprinot 
īpašuma tiesības. Liedzot nostiprināt īpašuma tiesības, izmantojot firmu, tiek 
pārkāptas Latvijas Republikas Satversmē noteiktās tiesības uz īpašumu, kā 
arī tiek noteikts komercdarbības ierobežojums – individuālais komersants 
nevar veikt darījumus ar nekustamo īpašumu, kaut arī tas nav aizliegts ar 
normatīvajiem aktiem.

[5] Senāta sēdē IK “Relako” pārstāvis uzturēja blakus sūdzību un lūdza to 
apmierināt, bet prokurore deva atzinumu, ka lēmums atceļams.

[6] Iepazinies ar lietas materiāliem, Senāts atzīst, ka Augstākās tiesas 
Civillietu tiesu palātas 2011.gada 6.aprīļa lēmums atstājams negrozīts.

[7] Komerclikuma 74.pants noteic, ka individuālais komersants ir fiziskā 
persona, kura kā komersants ierakstīta komercreģistrā. Savukārt 76.panta 
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pirmajā daļā noteikts, ka individuālais komersants, izmantojot savu firmu, 
var slēgt darījumus, kas saistīti ar komercdarbību, kā arī būt prasītājs un 
atbildētājs tiesā.

Konkrētajā gadījumā IK “Relako” ir noslēgusi līgumu ar Latvijas valsti 
Finanšu ministrijas personā par zemes gabala [adrese] pirkumu un vēlas 
īpašuma tiesības uz šo zemes gabalu nostiprināt zemesgrāmatā.

Senāta ieskatā, Civillietu tiesu palāta pamatoti atstājusi negrozītu 
zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, ar kuru atstāts bez ievērības nostiprinājuma 
lūgums.

[8] Blakus sūdzības iesniedzējs kā vienu no argumentiem lēmuma 
atcelšanai norādījis to, ka atbilstoši Komerclikuma 76.panta pirmajai daļai 
individuālais komersants, izmantojot savu firmu, var slēgt darījumus. Šāds 
apgalvojums ir pareizs, taču Civillietu tiesu palāta pamatoti norādījusi, ka 
darījumu slēgšanu ar zemes īpašumiem regulē likums “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās” kā speciālā tiesību norma. Šā likuma 20.pantā 
ir uzskaitīti šādu darījumu subjekti, un tajos nav norādīts individuālais 
komersants. No minētā secināms, ka attiecībā uz zemes īpašumiem 
likumdevēja griba ir bijusi ierobežot to subjektu loku, kuri var slēgt 
darījumus par zemes īpašumiem. Tā kā speciālajā tiesību normā individuālais 
komersants nav minēts kā subjekts, kas var slēgt darījumus ar zemi, tad nav 
pamata īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Faktiski šeit arī ir 
rodama atbilde uz blakus sūdzības argumentu par Komerclikuma 4.pantā 
noteikto, ka komercdarbības ierobežojumus var noteikt ar likumu, proti, uz 
darījumiem ar zemi ierobežojums attiecībā uz individuālo komersantu izriet 
no likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”. Tajā pašā laikā 
likums neaizliedz Latvijas pilsonim, kurš ir reģistrējies kā komersants, iegūt 
īpašumā zemi kā fiziskai personai.

Turklāt jāņem vērā, ka Komerclikuma 76.panta pirmā daļa, nosakot, ka 
individuālais komersants var slēgt darījumus, ir minējusi papildu noteikumu, 
proti, darījumus, kas saistīti ar komercdarbību. Zemesgrāmatu tiesnesim, 
pārbaudot nostiprinājuma lūgumu, nav iespējams un nav arī pienākuma 
izvērtēt, vai darījums ir saistīts ar komercdarbību.

[9] Blakus sūdzības iesniedzējs norādījis, ka Civillietu tiesu palāta 
nav sniegusi pretargumentus uz sūdzības iesniedzēja argumentu par 
nepieciešamību izvērtēt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
11.7 panta trešo daļu, kur, sūdzības iesniedzēja ieskatā, likumdevējs ir pieļāvis 
individuālo komersantu kā tiesiska darījuma subjektu.

Minētā tiesību norma noteic, ka ar nodokli neapliek ienākumu 
no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kurš pēc lietošanas mērķa 
ir lauksaimniecības zeme, un ir izpildīti turpmākie nosacījumi: 
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īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst 
persona, kura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā komercsabiedrība, 
individuālais komersants vai zemnieku saimniecība vai Valsts ieņēmumu 
dienestā – kā saimnieciskās darbības veicēja (..).

Blakus sūdzības iesniedzējs secinājis, ka tiesību normā minētais – 
īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst 
persona, kura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā individuālais komersants, 
norāda uz to, ka individuālais komersants var iegūt īpašumā zemi. Senāta 
ieskatā, šāds blakus sūdzības arguments nav pamatots. Pirmkārt, jāņem vērā, 
ka likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus (1.pants), 
tādējādi likums nereglamentē individuālā komersanta darbību. Otrkārt, li ku-
ma 11.7 pantā ir minēta persona, kura reģistrēta kā individuālais komersants, 
tātad fiziska persona. Līdz ar to arī no šī likuma, pretēji blakus sūdzībā 
paustajam, izriet, ka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu iegūst fiziska 
persona, bet kura kā individuālais komersants veic saimniecisko darbību, un 
tāpēc likums noteicis fiziskai personai kā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” subjektam kādus atvieglojumus attiecībā uz ienākuma nodokli.

Līdz ar to arī aplūkotais blakus sūdzības arguments nav pamats lēmuma 
atcelšanai.

[10] Blakus sūdzībā norādīts, ka līdzīgā gadījumā zemesgrāmatu tiesnesis 
ir nostiprinājis īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu IK “Neiko”, kas ir 
pamats apmierināt blakus sūdzību arī izskatāmajā lietā, jo atbilstoši likuma 
“Par tiesu varu” 4.pantam ir noteikta personu vienlīdzība likuma priekšā.

Senāta ieskatā, šāds arguments nav pamats lēmuma atcelšanai, jo 
pirmkārt, zemesgrāmatu tiesnesis izskata konkrētu nostiprinājuma lūgumu, 
otrkārt, konkrētajā lietā izskatīšanas priekšmets nav zemesgrāmatu tiesneša 
lēmums attiecībā uz IK “Neiko”, treškārt, primārs ir tiesiskums, kas nedod 
pamatu turpināt tādu praksi, kas neatbilst likumam.

[11] Pastāvot šādiem apstākļiem, pārsūdzētais lēmums atstājams 
negrozīts, bet blakus sūdzība noraidāma.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 448.panta pirmās daļas 1.punktu, 
Senāts

n o l ē m a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 6.aprīļa lēmumu atstāt 

negrozītu, bet blakus sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Nostiprinājuma lūguma atsaukums

Zemesgrāmatu likuma 76.panta ceturtā daļa paredz, ka līdz lēmuma 
pieņemšanai nostiprinājuma lūguma iesniedzējs var atsaukt savu lūgumu. 
Nostiprinājuma lūguma atsaukums noformējams tāpat kā nostiprinājuma 
lūgums, un nostiprinājuma žurnālā to ieraksta kā papildinājumu. No šīs tiesību 
normas nepārprotami izriet, ka nostiprinājuma lūguma atsaukums rada 
tiesiskas sekas tikai tad, ja tas noformēts tāpat kā nostiprinājuma lūgums.
Vienpusējs nostiprinājuma lūguma atsaukums, ja nostiprinājumu lūgušas 
vairākas personas, nav pieļaujams un ir pretrunā ar Zemesgrāmatu likuma 
76.panta ceturtās daļas noteikumiem (Zemesgrāmatu likuma 76.panta ceturtā 
daļa).

Rīgā 2011.gada 16.decembrī  Lieta Nr.SKC-1801/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
senatore      S.Lodziņa,
senators      Z.Gencs,
senatore      E.Vernuša
rakstveida procesā izskatīja I.K. blakus sūdzību par Augstākās tiesas 

Civillietu tiesu palātas 2011.gada 18.augusta lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts 
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2011.gada 24.maija lēmums.

Senāts

k o n s t a t ē j a
Starp Z.Ā. un I.K. 2007.gada 16.maijā noslēgts pirkuma līgums, ar kuru 

I.K. iegādājies 1/5 domājamo daļu no nekustamā īpašuma [adrese].
2011.gada 2.maijā Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā iesniegts 2007.

gada 21.septembrī notariāli apliecināts nostiprinājuma lūgums par jaunas 
tiesības nostiprināšanu, kurā lūgts nostiprināt I.K. īpašuma tiesības uz 1/5 
domājamo daļu no nekustamā īpašuma [adrese].

Nostiprinājuma lūgums pamatots ar 2007.gada 16.maija pirkuma 
līgumu.

Ar Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2010.gada 24.maija 
lēmumu nostiprinājuma lūgums atstāts bez ievērības, pamatojoties uz 
Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu, 77.panta 1.punktu, 
79.pantu.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese konstatējusi, ka uz lēmuma pieņemšanas 
brīdi nekustamā īpašuma īpašniece ir Z.Ā., kura ar 2008.gada 13.februārī 
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notariāli apliecinātu iesniegumu 2008.gada 18.februārī ir atsaukusi savu 
piekrišanu I.K. īpašuma tiesību nostiprinājumam. Līdz ar to nav izpildītas 
Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punkta prasības, jo uz lūguma 
izskatīšanas brīdi nav iesniegts apliecinājums par tās personas piekrišanu, 
pret kuru nostiprinājums vērsts.

Par zemesgrāmatu nodaļas tiesneses lēmumu sūdzību iesniedzis I.K., 
lūdzot to atcelt un nodot jautājumu jaunai izskatīšanai.

Blakus sūdzībā norādīts, ka tiesnese nepamatoti konstatējusi, ka pārdevēja 
nav sniegusi savu apliecinājumu I.K. tiesību nostiprinājumam, jo 2011.gada 
2.maijā, iesniedzot Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma 
lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz strīdus nekustamo īpašumu, 
Z.Ā. to bija parakstījusi un notariāli apliecinājusi.

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 18.augusta lēmumu 
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2011.gada 24.maija lēmums 
atstāts negrozīts.

Lēmumā norādīts, ka saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 76.panta 
ceturto daļu līdz lēmuma pieņemšanai nostiprinājuma lūguma iesniedzējs 
var atsaukt savu lūgumu. Nostiprinājuma lūguma atsaukums noformējams 
tāpat kā nostiprinājuma lūgums, un nostiprinājuma žurnālā to ieraksta kā 
papildinājumu.

Civillietu tiesu palāta atzinusi, ka Z.Ā. 2008.gada 18.februārī zemes-
grāmatu nodaļā iesniegtais notariāli apliecinātais nostiprinājuma lūguma 
atsaukums atbilst Zemesgrāmatu likuma 76.panta ceturtās daļas prasībām, 
tāpēc zemesgrāmatu nodaļas tiesneses lēmums atstājams negrozīts.

Blakus sūdzību par Civillietu tiesu palātas 2011.gada 18.augusta lēmumu 
iesniedzis I.K., lūgdams to atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai.

Blakus sūdzībā norādīts, ka atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 76.panta 
ceturtās daļas noteikumiem nostiprinājuma lūguma iesniedzēji ir gan Z.Ā., 
gan I.K. Līdz ar to saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 76.panta ceturto daļu 
no stip rinājuma lūguma atsaukums noformējams tāpat, kā pats nostiprinā-
ju ma lūgums, tas ir, šajā gadījumā tam jābūt divpusēji parakstītam 
pieteikumam, nevis tikai pārdevēja vienpusēji parakstītam paziņojumam.

Pieļaujot stāvokli, uz kādu norādījusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu 
palāta, veidojas situācija, ka divpusējos darījumos viens no darījuma 
dalībniekiem vienpusēji bez motivācijas var ierobežot otra dalībnieka tiesības 
reģistrēt savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

Z.Ā., apstrīdot viņa koroborācijas tiesības, ir jāceļ attiecīga prasība, nevis 
pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atcelt divpusēji parakstītu nostiprinājuma 
lūgumu. Pats īpašuma tiesību iegūšanas darījuma akts nav apstrīdēts, līdz ar 
to nav pamata nostiprinājuma lūguma atstāšanai bez ievērības.
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Iepazinies ar lietas materiāliem un blakus sūdzības argumentiem, Senāts 
atzīst, ka Civillietu tiesu palātas 2011.gada 18.augusta lēmums atceļams.

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 57.pantu nostiprinājumu var lūgt tikai 
nekustamu īpašumu īpašnieki un personas, kuru labā vai pret kurām taisāms 
nostiprinājums, tāpat arī likumā paredzētos gadījumos – tiesu un citas valsts 
iestādes vai amatpersonas.

Savukārt šā likuma 61.panta 2.punkts noteic, ka nostiprinājuma 
lūgumam jāpievieno apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru 
nostiprinājums vērsts, izņemot tos gadījumus, kad nostiprinājuma pamatā 
ir likums vai tiesas spriedums vai lēmums, vai arī kad nostiprinājumu izdara 
45.panta 1.–6. un 8.punktā paredzēto atzīmju veidā.

Kā atzīts tiesību doktrīnā, ar personas piekrišanu, pret kuru 
nostiprinājums ir vērsts, jāsaprot vienpusējs paziņojums, ka attiecīgā 
persona piekrīt nostiprinājuma lūgumam. (..) tam jābūt rakstiskam un 
attiecīgi apliecinātam; vai šī piekrišana tiek iekļauta attiecīgi apliecinātā 
līgumā, nostiprinājuma lūgumā vai noformēta atsevišķa dokumenta viedā, 
nav nozīmes (sk. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003, 
36.lpp.).

Abpusēji parakstīts nostiprinājuma lūgums īpašuma tiesību 
nostiprināšanai zemesgrāmatā uzskatāms par pārdevēja pilnīgu piekrišanu, 
un nekādi citi pierādījumi viņa gribas izteikumam nav nepieciešami (sk. 
Буковский В. Свод гражданских узаконений Губерний Прибалтийских. 
Том II. Право требований. Рига, 1914, с.1157, komentārs pie 3015.p. Б).

Ar lietas materiāliem nodibināts, ka nekustamā īpašuma pirkuma līgums 
starp Z.Ā. un I.K. noslēgts 2007.gada 16.maijā. Nostiprinājuma lūgums, kuru 
parakstījušas abas darījuma puses, sagatavots un notariāli apliecināts 2007.
gada 21.septembrī, kas atbilst Zemesgrāmatu likuma 57.panta prasībām. Tas 
iesniegts zemesgrāmatu nodaļā 2011.gada 2.maijā.

Tāpat ar lietas materiāliem nodibināts, ka Z.Ā. 2008.gada 18.februārī 
zemesgrāmatu nodaļā iesniegusi 2008.gada 13.februārī notariāli apliecinātu 
iesniegumu par nostiprinājuma lūguma atsaukšanu.

2003.gada 27.martā likumdevējs izdarīja grozījumus Zemesgrāmatu 
likuma 76.pantā, kuru, papildinot ar tā ceturto daļu, ieviesa jaunu noteikumu, 
kas paredz, ka līdz lēmuma pieņemšanai nostiprinājuma lūguma iesniedzējs 
var atsaukt savu lūgumu. Nostiprinājuma lūguma atsaukums noformējams 
tāpat kā nostiprinājuma lūgums, un nostiprinājuma žurnālā to ieraksta kā 
papildinājumu.

No šīs tiesību normas nepārprotami izriet, ka nostiprinājuma 
lūguma atsaukums rada tiesiskas sekas tikai tad, ja tas noformēts tāpat kā 
nostiprinājuma lūgums.
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Konkrētajā gadījumā nostiprinājumu lūgušas abas darījuma puses – 
nekustamā īpašuma īpašniece Z.Ā. un tā pircējs I.K., kura labā taisāms 
nostiprinājums. Tādējādi Z.Ā. vienpusējs nostiprinājuma lūguma atsaukums 
nav pieļaujams un ir pretrunā ar Zemesgrāmatu likuma 76.panta ceturtās 
daļas noteikumiem, ko tiesa nav ņēmusi vērā, atstājot zemesgrāmatu nodaļas 
tiesneses lēmumu negrozītu.

Pēc būtības Z.Ā. nostiprinājuma lūguma atsaukums vērsts uz to, lai 
vienpusēji atkāptos no pirkuma līguma, ko likums nepieļauj, paredzot tikai 
izņēmuma gadījumus, kad pirkuma līgumu var atcelt, ceļot prasību tiesā 
likumā noteiktajā kārtībā (Civillikuma 2039., 2040.pants).

Ievērojot iepriekš norādīto, Senāts atzīst, ka Civillietu tiesu palātas 2011.
gada 18.augusta lēmums nav likumīgs un pamatots, tāpēc tas atceļams un 
jautājums nododams jaunai izskatīšanai.

Tā kā lēmums tiek atcelts, I.K. saskaņā ar Civilprocesa likuma 458.panta 
otro daļu, atmaksājama drošības nauda Ls 40.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 448.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Senāts

n o l ē m a
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 

18.augusta lēmumu atcelt un jautājumu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai 
tiesai citā sastāvā.

Atmaksāt I.K. drošības naudu Ls 40 (četrdesmit latu).
Lēmums nav pārsūdzams.
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10. Nolēmumi procesuālo tiesību normu 
 piemērošanas jautājumos
Gribas izteikums tiesiskā darījumā;  
pierādījumu novērtēšana un lietas izskatīšanas robežas

1. Pie tiesiska darījuma būtības atbilstoši Civillikuma 1427.pantam pieder 
tā taisītāja gribas izteikums, bet divpusējā vai vairākpusējā darījumā 
vajadzīgs visu tā dalībnieku saskanīgs gribas izteikums. Uzskatot, ka pušu 
starpā noslēgts glabājuma līgums, tiesai bija jākonstatē pušu vienošanās par 
darījuma būtiskajām sastāvdaļām (Civillikuma 1427.pants).
2. Prasījuma priekšmets prasības tiesvedības kārtībā nevar būt ekspertīzes 
atzinuma anulēšana, un tiesai nav tiesiska pamata izskatīt to kā patstāvīgu 
prasījumu. Eksperta atzinums ir viens no pierādīšanas līdzekļiem civilprocesā, 
ar kuru palīdzību tiesa nosaka tādu faktu esamību vai neesamību, kuriem 
ir nozīme lietas izspriešanā. Veicot pierādījumu novērtēšanu, tiesa atbilstoši 
Civilprocesa likuma 97.panta trešajai daļai spriedumā norāda, kādēļ tā 
vienam pierādījumam devusi priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu 
un atzinusi vienus faktus par pierādītiem, bet citus par nepierādītiem. No 
minētās likuma normas izriet, ka nekādas procesuāli tiesiskas darbības, 
bez to novērtēšanas, attiecībā uz pierādījumiem netiek veiktas (izņēmums 
Civilprocesa likuma 178., 179.pants) (Civilprocesa likuma 97.panta trešā 
daļa).
3. Izskatot prasījumu, par kuru pirmās instances tiesas spriedums stājies spēkā, 
apelācijas tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 203.panta otrās daļas normu 
par tiesas sprieduma spēkā stāšanos tā nepārsūdzētajā daļā un ar to saistīto 
Civilprocesa likuma 426.panta pirmo daļu, kas nosaka lietas izskatīšanas 
robežas apelācijas instances tiesā (Civilprocesa likuma 203.panta otrā daļa, 
426.panta pirmā daļa).

Rīgā 2011.gada 12.janvārī  Lieta Nr.SKC-7/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      S.Lodziņa,
senators      N.Salenieks
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atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar prasītājas SIA “Vētras 
nams” pārstāvja kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 
2009.gada 3.marta spriedumu SIA “Vētras nams” prasībā pret SIA “Intrac 
Latvija” par pirkuma līguma atcelšanu, Ls 52 101,60 piedziņu un ekspertīzes 
atzinuma anulēšanu un SIA “Intrac Latvija” pretprasībā pret SIA “Vētras 
nams” par ekskavatora glabāšanas un remontdarbu veikšanas izdevumu 
piedziņu un pienākuma uzlikšanu veikt noteiktas darbības.

Aprakstošā daļa
[1] SIA “Vētras nams” 2005.gada 20.oktobrī cēlusi tiesā prasību, vēlāk to 

papildinot, pret SIA “Intrac Latvija”, kurā, pamatojoties uz Civillikuma 1771., 
1775., 1779., 2040., 2045.pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 4.1, 
13., 14.pantu, lūgusi:

– atcelt starp pusēm 2005.gada 16.augustā noslēgto pirkuma līgumu par 
ekskavatora iegādi; 

– anulēt SIA “Dīzeļcentrs R” tehniskās ekspertīzes slēdzienu; 
– piedzīt no SIA “Intrac Latvija” parādu Ls 42 128,64 apmērā, aizdevuma 

līguma gada procentu likmi Ls 2 951,76, zvērinātas tiesu izpildītājas 
A.Augustovas izrakstītā rēķina summu Ls 22,89, izdevumus par jurista 
pakalpojumiem Ls 6000, valsts nodevu Ls 995,31.

Prasībā norādīts:
[1.1] 2005.gada 16.augustā prasītāja iegādājusies no atbildētājas jaunu 

riteņu ekskavatoru Case 695SR, ar šasijas Nr.N5GH03256 (turpmāk – 
ekskavators), ko apstiprina bankas pārvedums un izrakstītais maksājuma 
uzdevums par EUR 59 944, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas 
kursu uz 2005.gada 16.augustu ir Ls 42 128,64.

[1.2] 2005.gada 1.septembrī, uzdodot apgriezienus vai hidrauliski 
slogojot, ekskavatora motors vairākkārtīgi noslāpis, par ko paziņots 
atbildētājas pārstāvim, kas ieradies, lai pārliecinātos par defektiem. Tā kā 
uz vietas nav bijis iespējams noteikt defekta iemeslus, ekskavators, sastādot 
pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.0109051208, nodots atpakaļ atbildētājai, kā 
pamatojumu norādot ekskavatora remontu. Pēc mutiska lūguma saremontēt 
ekskavatoru prasītājai paskaidrots, ka remonts veicams uz prasītājas rēķina, 
kam pēdējā nav piekritusi, un 2005.gada 9.septembrī iesniegusi atbildētājai 
iesniegumu par nepienācīgas kvalitātes preci, savus iebildumus pamatojot ar 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

[1.3] 2005.gada 17.oktobrī no atbildētājas ir saņemts paziņojums ar 
pielikumā pievienotu SIA “Dīzeļcentrs R” 2005.gada 10.oktobrī veikto 
tehniskās ekspertīzes atzinumu, kurā secināts, ka bojāts ir bijis augstspiediena 
sūkņa apsteidzes virzulis un bojājuma iemesls ir bijusi ilgstoša gaisa klātbūtne 
dīzeļdegvielā.
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Prasītāja uzskata, ka tehniskās ekspertīzes slēdzienā ir vairākas 
nepareizas norādes un arī izdarītie secinājumi nav pamatoti. Tā ekspertīzes 
slēdzienā norādīts, ka ekskavatora ekspluatācijas ilgums ir viens mēnesis un 
septiņas dienas, 58 motorstundas, bet pie prasītājas ekskavators atradies tikai 
15 dienas un bija nostrādājis 55 motorstundas, ko apliecina pieņemšanas-
nodošanas akti Nr.16082005 un Nr.0109051208.

Vēršoties pie vispāratzītiem tehniskiem speciālistiem mašinērijas 
jomā ar SIA “Dīzeļcentrs R” tehniskās ekspertīzes slēdzienu, konstatēts, ka 
tehniskās ekspertīzes slēdzienā minētā gaisa klātbūtne degvielā nevar būt 
par pamatu sūkņa sastāvdaļu darbības atteicei (Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Tehniskās fakultātes Spēkratu institūta Dr.inž. docenta G.A. 
atzinums) un ka SIA “Dīzeļcentrs R” tehniskās ekspertīzes slēdziens nav 
korekts, jo ir pretrunā ar degvielas augstspiediena sūkņa konstrukciju, 
darbības principu un izstrādājuma garantijas noteikumiem (Rīgas Tehniskās 
Universitātes Autotransporta institūta lektora Ē.V. atzinums).

[1.4] Lai iegādātos ekskavatoru, ko vēlāk bijis plānots izmantot tiešā 
uzņēmējdarbībā, prasītāja noslēgusi aizdevuma līgumu ar sabiedrības 
dibinātāju J.L. par summu Ls 42 168, ar procenta likmi – 7% gadā. Līdz ar 
to prasītājai radušies zaudējumi, izmaksājot procentu likmi par ekskavatoru, 
kurš reāli no 2005.gada 1.septembra nav prasītājas rīcībā.

[1.5] Atbildētāja uz 2005.gada 12.septembra brīdinājumu – pretenziju, 
kas tika tai izsniegta ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību, nav reaģējusi, 
maksu par nekvalitatīvo preci nav atmaksājusi.

[2] SIA “Intrac Latvija” 2006.gada 28.martā cēlusi tiesā pretprasību, to 
vēlāk papildinot, kurā lūgusi:

– uzlikt par pienākumu SIA “Vētras nams” savākt ekskavatoru un atbrīvot 
SIA “Intrac Latvija” teritoriju; 

– atbrīvot SIA “Intrac Latvija” no pienākuma uzglabāt SIA “Vētras nams” 
piederošu ekskavatoru;

– piedzīt no SIA “Vētras nams” par ekskavatora glabāšanu laikā no 
2005.gada 25.oktobra līdz tiesas sprieduma pasludināšanas dienai, kas uz 
2007.gada 19.aprīli ir Ls 3 014,9, un izdevumus par remontdarbu veikšanu 
Ls 231,97 apmērā;

– atzīt SIA “Intrac Latvija” tiesības saņemt atlīdzību par ekskavatora 
glabāšanu Ls 5,9 apmērā dienā laika posmā no sprieduma pieņemšanas 
dienas līdz brīdim, kad SIA “Intrac Latvija” teritorija tiks atbrīvota no SIA 
“Vētras nams” piederoša ekskavatora;

– piedzīt no prasītājas atbildētājas tiesāšanās izdevumus – samaksāto 
valsts nodevu par pretprasības iesniegšanu Ls 469,91 un zvērinātam 
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advokātam samaksāto atlīdzību Ls 177,88 un Ls 2 485,59 apmērā, ar rakstisku 
pierādījumu iegūšanu saistītos izdevumus Ls 80 apmērā.

Pretprasībā norādīts:
[2.1] 2005.gada 1.septembrī prasītāja nodevusi ekskavatoru saskaņā 

ar mehānisma pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.0109051208, SIA “Intrac 
Latvija” remonta veikšanai, savukārt 2005.gada 17.oktobra paziņojumā 
atbildētāja prasītājai piedāvājusi aizvest minēto traktortehniku līdz 2005.
gada 24.oktobrim, jo tā SIA “Intrac Latvija” noliktavas teritorijā atrodas 
nepamatoti – uz tehnikai konstatētajiem trūkumiem garantijas noteikumi 
neattiecas, bet par maksas remontu puses nav vienojušās. Turklāt paziņots, 
ka gadījumā, ja traktortehnika netiks aizvesta noteiktajā termiņā, tiks 
aprēķināti un piedzīti izdevumi par tehnikas glabāšanu Ls 5,90 dienā. 
Nekādus iebildumus pret šo maksu prasītāja līdz šim brīdim nav cēlusi, tai 
piederošo ekskavatoru noteiktajā termiņā nav aizvedusi.

[2.2] Saskaņā ar Civillikuma 1614.pantu atbildība par lietas trūkumiem 
krīt uz atsavinātāju tikai tad, ja tie bijuši jau pirms atsavinājuma līguma 
noslēgšanas, bet nav radušies vēlāk. Prasītāja nav iesniegusi nevienu 
pierādījumu tam, ka prasības pieteikumā norādītie trūkumi ir bijuši pirms 
pirkuma līguma noslēgšanas. SIA “Dīzeļcentrs R” tehniskās ekspertīzes 
slēdziens pierāda, ka ekskavatora bojājuma iemesls ir ilgstoša gaisa klātbūtne 
dīzeļdegvielā, un tas nozīmē, ka pirktās lietas trūkumi ir radušies pēc tehnikas 
pārdošanas un nodošanas prasītājai, turklāt tie radušies prasītājas vainas dēļ, 
jo tā lietojusi nekvalitatīvu dīzeļdegvielu.

[2.3] Prasītāja nepamatoti atsaukusies uz Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumu, jo prasītāja saskaņā ar minētā likuma 1.panta 3.punktu nav uzskatāma 
par patērētāju minētā likuma izpratnē. Prasītāja jaunu riteņu ekskavatoru 
iegādājusies ar nolūku to izmantot uzņēmējdarbībā.

[2.4] No 2005.gada 1.septembra, kad ekskavators pieņemts no prasītājas 
remontdarbu veikšanai, līdz 2005.gada 30.novembrim ekskavators atradies 
atbildētājas servisa telpās. Turpināt glabāt tehniku servisa telpās nav bijis 
iespējams, un tāpēc to vajadzējis izvest no telpām un pārvietot uz apsargājamo 
teritoriju. Lai varētu iedarbināt traktoru un pārvietot to, bijis nepieciešamas 
veikt sūkņa remontdarbus, ko veikusi SIA “Dīzeļcentrs R” kopsummā par 
Ls 231,97.

Pretprasība pamatota uz Civillikuma 1587.–1589.pantu, 1614., 2039., 
2040., 1968., 1969., 1984.–1986.pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 
1.panta 3.punktu, 2.pantu.

[3] Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 14.jūnija 
spriedumu prasība noraidīta, pretprasība apmierināta daļēji.
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Tiesa nospriedusi:
– piedzīt no SIA “Vētras nams” par labu SIA “Intrac Latvija” ekskavatora 

glabāšanas izdevumus par laiku no 2005.gada 25.oktobra līdz 2007.gada 
19.aprīlim Ls 3 014,9, remontēšanas izdevumus Ls 231,97, tiesas izdevumus 
Ls 372,42 un izdevumus par advokāta palīdzības samaksu Ls 2 257,18, 
kopsummā piedzīt Ls 5 876,47;

– uzlikt par pienākumu SIA “Vētras nams” atbrīvot SIA “Intrac Latvija” 
teritoriju [..] ielā 458, Rīgā piecu dienu laikā no tiesas sprieduma spēkā 
stāšanās dienas, no SIA “Vētras nams” piederoša ekskavatora.

Pārējā daļā pretprasība noraidīta.
[4] Izskatot lietu sakarā ar SIA “Vētras nams” apelācijas sūdzību par 

spriedumu daļā, ar kuru noraidīta prasība un daļēji apmierināta pretprasība, 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta prasību noraidījusi un apmierinājusi 
pretprasību. Tiesa nospriedusi piedzīt no SIA “Vētras nams” par labu SIA 
“Intrac Latvija” ekskavatora glabāšanas izdevumus par laiku no 2005.gada 
25.oktobra līdz 2009.gada 3.martam Ls 7 233,40, ekskavatora remontēšanas 
izdevumus Ls 231,97, tiesas izdevumus Ls 372,42 un izdevumus par advokāta 
palīdzības samaksu Ls 2 468,10, bet pavisam kopā Ls 10 306,49.

Tiesa uzlikusi par pienākumu SIA “Vētras nams” 10 dienu laikā no tiesas 
sprieduma spēkā stāšanās dienas atbrīvot SIA “Intrac Latvija” teritoriju [..] 
ielā 458, Rīgā, no SIA “Vētras nams” piederoša ekskavatora, atzīstot SIA 
“Intrac Latvija” tiesības saņemt atlīdzību par ekskavatora glabāšanu Ls 5,90 
apmērā dienā no sprieduma pieņemšanas dienas līdz brīdim, kad SIA “Intrac 
Latvija” teritorija tiks atbrīvota no SIA “Vētras nams” piederošā ekskavatora.

Tiesa piedzinusi no SIA “Vētras nams” par labu valstij ar lietas izskatīšanu 
saistītos izdevumus Ls 1,60.

Tiesa spriedumu pamatojusi ar šādiem argumentiem:
[4.1] Riteņu ekskavatoru SIA “Vētras nams” pieņēmusi no SIA “Intrac 

Latvija” bez pretenzijām par preces kvalitāti. 2005.gada 1.septembra 
iesniegumā SIA “Intrac Latvija” par nepienācīgas kvalitātes preci SIA “Vētras 
nams” norādījusi, ka, nonākot tās īpašumā, prece jau bijusi ar trūkumiem 
kā pašā ekskavatorā, tā arī tā komplektācijā, tomēr, kādi trūkumi ir bijuši 
ekskavatora komplektācijai, prasītāja nav norādījusi, un to kā trūkumu 
pamatoti savā spriedumā atzinusi arī pirmās instances tiesa.

[4.2] Nav pamata atzīt SIA “Vētras nams” par patērētāju Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma izpratnē, un šā iemesla dēļ nepelna arī ievērību 
tās iebildumi par 2005.gada 10.oktobrī SIA “Dīzeļcentrs R” ražošanas 
komercuzņēmuma veiktās sadalītāja tipa augstspiediena sūkņa ekspertīzes 
neatbilstību 2004.gada 23.marta MK noteikumu Nr.154 “Kārtība, kādā 
piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci 



C-279

10. Nolēmumi procesuālo tiesību normu piemērošanas jautājumos

vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze” 
noteiktajai kārtībai, jo pušu tiesiskās attiecības neregulē patērētāju tiesību 
aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti.

[4.3] SIA “Vētras nams” no atbildētājas puses par 2005.gada 10.oktobra 
tehniskās ekspertīzes atzinumu ir tikusi informēta ar 2005.gada 21.oktobrī 
nosūtītu vēstuli, kas liecina, ka līdz dzinēja augstspiediena sūkņa remontam – 
2005.gada 30.novembrim – prasītājai ir bijis vairāk kā mēnesi ilgs laiks, lai 
iebilstu pret SIA “Dīzeļcentrs R” 2005.gada 10.oktobra atzinumu, pieteiktu 
citu ekspertu un noteiktu atkārtotu pārbaudi, bet viņa to nav darījusi. Līdz ar 
to nepelna ievērību prasītājas iebildumi par veiktās ekspertīzes neobjektivitāti, 
kas izpaudusies atbildētājas vienpersoniskā ekspertīzes izvēlē pēc viņai labi 
paredzama rezultāta.

[4.4] Ekskavatora augstspiediena sūkņa remonts un tā bojāto detaļu 
pilnīga nomaiņa izslēdz iespēju uz lietas izskatīšanas brīdi objektīvi 
pārliecināties par augstspiediena sūkņa detaļu bojājuma cēloņiem.

No lietā esošā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 2007.gada 9.maija 
ekspertīzes slēdziena Nr.20/2 redzams, ka ekskavators ir tehniskā un vizuālā 
kārtībā un atbilst 2006.gada 11.jūlija MK noteikumu Nr.575 “Noteikumi par 
traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli 
uz ceļiem” prasībām. Tāpēc prasītāja iesniegtie Rīgas tehniskās universitātes 
autotransporta institūta lektora Ē.V. un Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes tehniskās fakultātes Dr.inž. G.A. eksperta atzinuma formā un 
slēdziena veidā izdarītie secinājumi par motora degvielas barošanas sistēmas 
darbības traucējumiem un gaisa piesūkšanas iespējamību barošanas sistēmā 
no degvielas tvertnes līdz augstspiediena sūknim nav empīriski, bet balstās 
uz teorētiskām atziņām, kas izteiktajiem slēdzieniem piešķir pieļaujamības 
formu un padara tos mazāk ticamus kā slēdzienus, pie kuriem nonākuši SIA 
“Dīzeļcentrs R” speciālisti, veikdami augstspiediena sūkņa defektāciju dabā.

Turklāt lietā nav iesniegti pierādījumi tieši par ekskavatora dzinēja 
barošanas sistēmas remontu vai tās komplektējošo detaļu nomaiņu, kas 
būtu pamats piedot lielāku ticamību abu norādīto personu (Ē.V. un G.A.) 
secinājumiem.

[4.5] No lietā esošā SIA “Intrac Latvija” 2005.gada 17.oktobra 
paziņojuma SIA “Vētras nams” redzams, ka prasītāja ir uzaicināta līdz 2005.
gada 24.oktobrim aizvest tai piederošo ekskavatoru no SIA “Intrac Latvija” 
noliktavas teritorijas, pretējā gadījumā tā aprēķinās un piedzīs izdevumus 
par tehnikas uzglabāšanu Ls 5,90 par katru glabājuma dienu.

Apstākļos, kad prasītājai piederošā manta atrodas pie atbildētājas un 
pēdējā darījusi zināmu prasītājai mantas uzglabāšanas izdevumus, bet 
prasītāja ir klusējusi un nav iebildusi atbildētājas noteiktās atlīdzības lielumam 
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par tehnikas uzglabāšanu, starp pusēm ir konstatējama no glabājuma līguma 
izrietošu saistību nodibināšanās (Civillikuma 1968., 1969.pants).

[4.6] Atbilstoši Civillikuma 1984.panta noteikumiem, kas paredz 
glabājuma dēvēja pienākumu saņemt nodoto lietu atpakaļ tūliņ pēc glabātā ja 
pieprasījuma, prasītājai uzliekams pienākums saņemt atpakaļ savu glabā šanā 
nodoto mantu – ekskavatoru – un atbrīvot atbildētājas teritoriju [..] ielā 458, 
Rīgā, no šī ekskavatora, kā arī uz Civillikuma 1985.panta pamata, kas paredz 
atlīdzību glabātājam pēc glabājuma izbeigšanās, no prasītājas par laiku no 
2005.gada 25.oktobra līdz sprieduma taisīšanas dienai – 2009.gada 3.martam 
(1226 dienas), ir piedzīt ekskavatora glabāšanas izdevumus, kas ir (1226 x 
5,90) Ls 7 233,40.

[4.7] Atbildētāja SIA “Intrac Latvija” ir veikusi ekskavatora sūkņa 
remontdarbus SIA “Dīzeļcentrs R” kopsummā par Ls 231,97, pildot savas 
saistības pret pircēju-prasītāju SIA “Vētras nams”, kas atbildētājai nodevusi 
ekskavatoru 2005.gada 1.septembrī.

Atbildētājas SIA “Intrac Latvija” prasījuma tiesības uz zaudējumu 
atlīdzību, kas tai radušies, veicot par saviem līdzekļiem prasītājai piederošā 
ekskavatora remontu, atbilstoši Civillikuma 2021.pantam izceļas no pirkuma 
līguma. Cits pamats ekskavatora pieņemšanai no prasītājas un bojājumu 
rakstura izvērtēšana garantijas noteikumu izpildes kritērijiem nepastāv.

Iebilstot pret remonta veikšanu kā tādu, prasītāja nav iesniegusi 
pierādījumus, ka ekskavatora augstspiediena sūknim veiktā remonta izmaksas 
neatbilstu šāda pakalpojumu tirgus cenām vai pastāvošiem cenu rādītājiem.

Pasūtot remonta darbus prasītājai piederošajam ekskavatoram un 
sedzot pilnībā to izmaksas, atbildētāja ir nodrošinājusi tā stāvokli atbilstoši 
tehniskajām prasībām un rīkojusies labā ticībā kā rūpīgs saimnieks rīkotos 
ar paša lietu.

Nav pamata uzskatīt, ka prasītāja, pērkot ekskavatoru, būtu vēlējusies 
iegādāties to īpašumā ar tehniskiem bojājumiem. Līdz ar to šādi iebildumi, 
kas nav ticami un vērsti, lai atbildētājas rūpības dēļ izlietotie līdzekļi netiktu 
atlīdzināti, ir pretrunā Civillikuma 1.panta noteikumiem, kas nosaka, ka 
tiesības izlietojamas pēc labas ticības.

[4.8] Bojājumi ekskavatoram radušies, nepareizi to ekspluatējot. 
Savukārt atbildētāja, atjaunojot ekskavatora funkcionalitāti un atbilstību 
tehniskajām prasībām, proti, rīkojoties ar svešu lietu kā rūpīgs saimnieks 
rīkotos ar paša, ir cietusi zaudējumus, kas ir attaisnojami un samērīgi, tādēļ 
piedzenami no prasītājas par labu atbildētājai uz Civillikuma 2021. un 1779.
panta pamata.

[5] Kasācijas sūdzībā SIA “Vētras nams” pārstāvis lūdzis spriedumu atcelt 
un nodot lietu jaunai izskatīšanai, pamatojoties uz šādiem argumentiem:
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[5.1] Tiesa ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 203.panta otrās daļas un 
426.panta pirmās daļas noteikumus, jo izskatījusi pretprasības prasījumus, 
par kuru noraidīšanu ir stājies spēkā pirmās instances tiesas spriedums.

SIA “Vētras nams” iesniegusi apelācijas sūdzību par pirmās instances 
tiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīta prasība un daļēji apmierināta 
pretprasība.

Pirmās instances tiesas spriedums daļā, ar kuru noraidīta pretprasība 
par SIA “Intrac Latvija” tiesību atzīšanu saņemt atlīdzību par ekskavatora 
glabāšanu Ls 5,90 apmērā dienā laika posmā no sprieduma pieņemšanas 
dienas brīdim līdz SIA “Vētras nams” atbrīvos atbildētājai piederošo teritoriju 
no ekskavatora, apelācijas kārtībā nav pārsūdzēts un šajā daļā ir stājies spēkā.

Taču apelācijas instances tiesa ar spriedumu ir atzinusi SIA “Intrac 
Latvija” tiesības saņemt atlīdzību par ekskavatora glabāšanu Ls 5,90 dienā 
laika posmā no sprieduma pieņemšanas dienas līdz brīdim, kad SIA 
“Vētras nams” atbrīvos atbildētājai piederošo teritoriju no ekskavatora. 
Tāpat pēc savas iniciatīvas tiesa pretlikumīgi ir palielinājusi no SIA “Vētras 
nams” piedzenamo summu par ekskavatora glabāšanu no Ls 3 014,90 līdz 
Ls 7 233,40. Par šādu glabāšanas izdevumu summas piedziņu pretprasība nav 
celta, valsts nodeva nav maksāta.

[5.2] Apelācijas instances tiesa ir pārkāpusi savas kompetences robežas 
un taisījusi spriedumu par prasījumu, kas pirmās instances tiesā nemaz nav 
izskatīts, patvaļīgi mainījusi pretprasības pamatu un priekšmetu, tādējādi 
pārkāpusi Civilprocesa likuma 418.pantu: pirmās instances tiesa nav 
izskatījusi prasītāja izvirzīto prasījumu par ekspertīzes atzinuma anulēšanu, 
ko apliecina sprieduma motīvu un rezolutīvā daļa.

[5.3] Ņemot vērā, ka nopirkto ekskavatoru atbildētājs ir nodevis prasītājam 
un ka nodošanas-pieņemšanas brīdī acīmredzami trūkumi nav konstatēti, tie 
parādījušies uzreiz pēc ekskavatora ekspluatācijas sākuma, tiesa nepamatoti 
piemērojusi Civillikuma 1614.pantu. Tiesai bija jāpiemēro Civillikuma 1612.
pants, kas noteic atsavinātāja atbildību ne vien par atsavinātās lietas vainām 
un trūkumiem, ko viņš zinājis un nav uzrādījis, bet arī par viņam nezināmiem 
apslēptiem trūkumiem.

[5.4] Tiesa nepareizi ir piemērojusi Civillikuma 1968., 1969.pantu, 
nepareizi attiecinot tos uz lietā konstatētiem apstākļiem, proti, ekskavators 
ticis nodots atbildētājai labošanai (remontam), nevis glabāšanā, ko atzinusi 
arī atbildētājas pārstāve 2009.gada 17.februāra tiesas sēdē.

Līdz ar to atbilstoši Civillikuma 1533., 1427.pantam glabājuma līgums 
pušu starpā nav bijis noslēgts.

[5.5] Tiesa, taisot lietā spriedumu, ir pārkāpusi Civilprocesa likuma 
93.panta pirmo daļu, jo:
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– atbildētāja pārstāve 2009.gada 17.februāra tiesas sēdē ir atzinusi, ka 
atbildētājai nav radušies zaudējumi vai kādi citi izdevumi sakarā ar prasītājas 
ekskavatora atrašanos tās teritorijā; 

– lietā nav pierādījumu, kas pamato atbildētājas pieprasīto maksu Ls 5,90 
dienā par ekskavatora atrašanos atbildētājas teritorijā;

– lietā nav arī pierādījumu par ekskavatoram veikto remontu Ls 231,97 
apmērā, jo iesniegtā SIA “Dīzeļcentrs R” pavadzīme par šādu summu satur 
tikai detaļu iekšējās noliktavas numurus, bez to nosaukumiem, līdz ar to nav 
pierādīts, ka degvielas sūkņa remonts ir veikts.

[6] Paskaidrojumos uz kasācijas sūdzību atbildētājas SIA “Intrac Latvija” 
pārstāve norādījusi:

[6.1] Kasācijas sūdzības arguments, ka tiesa pārkāpusi Civilprocesa 
likuma 426.panta otrās daļas normu, neatbilst lietas faktiskajiem apstākļiem, 
jo tiesa izskatījusi tikai tos prasījumus, kas skatīti pirmās instances tiesā, 
tostarp prasījumu piedzīt uzglabāšanas izdevumus, remonta izdevumus, kā 
arī par tiesību atzīšanu uz atlīdzības saņemšanu par ekskavatora uzglabāšanu 
pēc sprieduma pasludināšanas dienas.

[6.2] Tāpat tiesa pamatoti piedzinusi uzglabāšanas izdevumus Ls 7 233,40 
apmērā, jo pirmās instances tiesas spriedums taisīts 2007.gada 14.jūnijā, bet 
apelācijas instances tiesas spriedums 2009.gada 3.martā. Savukārt atbildētāja 
bija lūgusi piedzīt ekskavatora uzglabāšanas izdevumus līdz tiesas sprieduma 
pasludināšanas dienai.

[6.3] Kritiski vērtējams arguments, ka pirmās instances tiesa nemaz nav 
izskatījusi prasījumu par ekspertīzes slēdziena anulēšanu. Šāds prasījums 
nav uzskatāms par patstāvīgu prasījumu, turklāt tiesa ievērojusi Civilprocesa 
likuma 432.panta piektās daļas noteikumus.

[6.4] Tiesa pamatoti piemērojusi Civillikuma 1614.pantu, jo lietas 
materiālos ir pierādījumi, ka ekskavatora trūkumi ir parādījušies pēc 
ekspluatācijas uzsākšanas, pie kā ekskavatora pārdevējs nav vainojams. 
Tāpat arī Civillikuma 1968., 1969.panta normas tiesa piemērojusi pareizi, 
jo lietā ir pierādīts, ka prasītāja atteikusies saņemt savu saremontēto 
ekskavatoru un atbildētāja bijusi spiesta uzņemties atbildību par ekskavatora 
uzglabāšanu.

[6.5] Atbildētājas pārstāve tiesas sēdē norādījusi, ka piedzenamie Ls 5,90 
dienā ir nevis atbildētājas zaudējumi, bet atlīdzība par atbildētājas sniegtajiem 
uzglabāšanas pakalpojumiem.

[7] Neviena no pusēm uz Senāta tiesas sēdi nebija ieradusies. Ņemot 
vērā, ka par lietas izskatīšanu gan prasītājai, gan atbildētājai ir paziņots, 
Senāts, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 468.pantu, nolēma izskatīt lietu 
bez pušu pārstāvju piedalīšanās.
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Motīvu daļa
[8] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams daļā.

[9] Lai gan kasācijas sūdzībā ir norādīts, ka spriedums ir pārsūdzēts pilnā 
apjomā, tajā nav argumentu, kāpēc tiesas spriedums būtu atceļams daļā, ar 
kuru noraidīta prasība par 2005.gada 16.augusta pirkuma līguma atcelšanu 
un no tā izrietošās kopējās summas Ls 52 101,60 piedziņu.

Senāts atzīst, ka kasācijas sūdzība šajā daļā neatbilst Civilprocesa likuma 
450.panta trešajā daļā izvirzītajiem kritērijiem, jo apelācijas instances 
tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā tikai tad, ja tiesa nepareizi 
piemērojusi vai iztulkojusi materiālo tiesību normu, pārkāpusi procesuālo 
tiesību normu vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas.

Kasācijas sūdzībā neesot juridiskai motivācijai par tiesas sprieduma, kas 
attiecas uz pirkuma līguma atcelšanu un no tā izrietošās kopējās summas 
Ls 52 101,60 piedziņu, neatbilstību materiālo vai procesuālo tiesību normām, 
Senātam kā kasācijas instancei nav tiesiska pamata dot tā vērtējumu, tādējādi 
šajā daļā apelācijas instances tiesas spriedums atstājams negrozīts. 

Negrozīts atstājams arī spriedums pretprasības apmierinātajā daļā, kas 
saistīta ar minēto prasījumu, proti, prasītājam uzliktais pienākums 10 dienu 
laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas atbrīvot SIA “Intrac Latvija” 
teritoriju [..] ielā 458, Rīgā, no SIA “Vētras nams” piederoša ekskavatora, – 
arī par tiesas spriedumu šajā daļā kasācijas sūdzībā nav atrodami nekādi 
argumenti.

[10] Lietas izskatīšanas gaitā apelācijas instances tiesā pušu starpā 
pastāvēja strīds par to, kas ir bijis augstspiediena sūkņa bojājuma iemesls: 
ilgstoša gaisa klātbūtne dīzeļdegvielā, par ko atbildīga prasītāja kā pircēja un 
ekskavatora lietotāja, vai tas ir bijis lietas apslēpts trūkums, par ko ir atbildīga 
atbildētāja kā pārdevēja. Minētā jautājuma noskaidrošana ir bijusi svarīga 
atbildētāja prasījuma izskatīšanai par remonta izdevumu Ls 231,97 piedziņu.

Tiesa, vadoties no lietā esošā rakstveida pierādījuma – SIA “Dīzeļcentrs 
R” 2005.gada 10.oktobra tehniskās ekspertīzes (tā dokumentu nosaucis SIA 
“Dīzeļcentrs R”), atzinusi, ka par attiecīgo bojājumu ir atbildīga pati prasītāja 
kā ekskavatora lietotāja, sakarā ar ko tai ir jāsedz remonta izdevumi minētajā 
apmērā.

Tiesa ir noraidījusi divu citu speciālistu RTU lektora Ē.V. un LLU docenta 
G.A. atzinumus ar pretējiem secinājumiem.

Senāts norāda, ka, lai gan SIA “Dīzeļcentrs R” 2005.gada 10.oktobra 
atzinums ir nosaukts par tehniskās ekspertīzes atzinumu un to kā tādu ir 
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vērtējusi tiesa, patiesībā iesniegtajam dokumentam ir rakstveida pierādījuma 
juridiskā daba, jo par eksperta atzinumu atbilstoši Civilprocesa likuma 121., 
124.pantam var tikt atzīts tikai tiesas noteiktas ekspertīzes atzinums.

Ekspertīze tiesā konkrētajā lietā nav veikta.
Vienlaikus Senāts atzīst, ka tiesas kļūda rakstveida pierādījuma nepareizā 

kvalifikācijā nav atstājusi negatīvu iespaidu uz lietā svarīgu apstākļu 
noskaidrošanu un pierādījumu novērtējumu.

Lai gan kasācijas sūdzībā ir norādīts, ka tiesa nav piemērojusi Civillikuma 
1612.pantu, kas paredz atsavinātāja atbildību arī par viņam nezināmiem 
apslēptiem trūkumiem, tiesa atbilstoši minētajai likuma normai ir noskaidro-
jusi jautājumu par defektu rašanās laiku un, vadoties no SIA “Dīzeļcentrs R” 
speciālistu atzinuma, attiecinājusi to uz pašas prasītājas darbību. Kasācijas 
sūdzībā pēc būtības nav apstrīdēts šāds tiesas secinājums un tajā nav norādes, 
ka, tiesa, izdarīdama konkrēto secinājumu un neņemdama vērā speciālistu 
Ē.V. un G.A. atzinumus, būtu pieļāvusi Civilprocesa likuma 97.panta 
pārkāpumu par pierādījumu novērtējumu. Turklāt tiesa ir atsaukusies arī 
uz Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras eksperta S.R. 2007.gada 9.maija 
slēdzienu, kurā norādīts, ka ekskavators ir pilnā tehniskā un vizuālā kārtībā, 
par ko tāpat nekādi iebildumi no pierādījumu novērtēšanas atbilstības 
Civilprocesa liku ma normām viedokļa kasācijas sūdzībā nav izteikti.

Tādējādi Senāts atzīst, ka tiesas secinājums par tehniskā bojājuma 
rašanās laiku ir izdarīts uz iegūto pierādījumu novērtējuma pamata atbilstoši 
Civilprocesa likuma 97.pantam un šajā daļā atbilst Civilprocesa likuma 193.
panta piektajā daļā spriedumam izvirzītajām pamatojuma prasībām.

Konstatējot bojājuma rašanos pircējas vainas dēļ, tiesa pamatoti remonta 
izdevumu atlīdzību ir uzlikusi prasītājai.

Senāts kā nepamatotu vērtē kasācijas sūdzības argumentu, ka lietā 
nav pierādījumu par remonta izmaksām Ls 231,97 apmērā. No lietā esošā 
remontdarbu pieteikuma SIA “Dīzeļcentrs R” redzams, ka remontā 2005.
gada 30.novembrī nodots augstspiediena sūknis BOSCH 0460424274, kas 
pēc remonta 2005.gada 2.decembrī izsniegts atpakaļ SIA “Intrac Latvija” 
(lietas 63.lp.).

[11] Kasācijas sūdzībā ietverta norāde par Civilprocesa likuma 426.
panta otrās daļas pārkāpumu, izlemjot prasījumu par SIA “Dīzeļcentrs R” 
ekspertīzes atzinuma anulēšanu, jo par šo prasījumu pirmās instances tiesa 
ne sprieduma motīvu, ne rezolutīvajā daļā nav izteikusies. 

Vērtējot šo kasācijas sūdzības argumentu, Senāts, vadoties no 
iepriekšminētā, papildus norāda, ka lietā esošajam divu personu parakstītajam 
SIA “Dīzeļcentrs R” dokumentam (lietas 37.lp.) nav eksperta atzinuma 
tiesiskās dabas.
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Eksperta atzinums, arī rakstveida pierādījums, liecinieka liecības u.c. ir 
viens no pierādīšanas līdzekļiem civilprocesā, ar kuru palīdzību tiesa nosaka 
tādu faktu esamību vai neesamību, kuriem ir nozīme lietas izspriešanā, 
iegūtos pierādījumus novērtējot. Veicot šo uzdevumu, tiesa atbilstoši 
Civilprocesa likuma 97.panta trešajai daļai spriedumā norāda, kādēļ tā 
vienam pierādījumam devusi priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu 
un atzinusi vienus faktus par pierādītiem, bet citus par nepierādītiem. No 
minētās likuma normas izriet, ka nekādas procesuāli tiesiskas darbības, 
izņemot to novērtēšanu, attiecībā uz pierādījumiem netiek veiktas.

Minētā sakarā izdarāms secinājums, ka tādējādi nav iespējams civiltiesisks 
prasījums prasības tiesvedības kārtībā par kāda pierādījuma anulēšanu.

Civilprocesa likuma 178.pants paredz rakstveida pierādījumu 
apstrīdēšanu, bet Civilprocesa likuma 179.pants – pieteikuma iesniegšanu 
par rakstveida pierādījuma viltojumu, kad minētie jautājumi tiek izskatīti 
īpašā procesuālā kārtībā. Minētajās likuma normās paredzētās situācijas 
neattiecas uz prasītāja ierosināto prasījumu par ekspertīzes slēdziena 
anulēšanu.

Vadoties no iepriekšminētā, Senāts atzīst, ka prasījuma priekšmets 
prasības tiesvedības kārtībā nevar būt ekspertīzes atzinuma anulēšana un 
tiesai nav tiesiska pamata izskatīt to kā patstāvīgu prasījumu. Ņemot vērā, 
ka apelācijas instances tiesa par šādu prasījumu ir taisījusi spriedumu, tas 
minētajā daļā ir atceļams un tiesvedība šajā daļā, pamatojoties uz Civilprocesa 
likuma 223.panta 1.punktu (lietas (arī attiecīga prasījuma) izskatīšana nav 
pakļauta tiesai), izbeidzama.

[12] Apelācijas instances tiesa savu secinājumu par to, ka ekskavatora 
atrašanās pie atbildētājas ir kvalificējama kā attiecības, kas atbilst Civillikuma 
1968.pantā definētajam glabājuma līgumam, pamatojusi ar pašu faktu par 
ekskavatora atrašanos pie atbildētājas, kā arī to, ka prasītāja nav reaģējusi uz 
atbildētājas paziņojumu par mantas uzglabāšanas izdevumiem un nav ie bil-
dusi atbildētājas noteiktās atlīdzības lielumam par tehnikas uzglabāšanu.

Senāts uzskata, ka, izdarīdama šādu secinājumu, tiesa tai pašā laikā nav 
ņēmusi vērā situāciju, kāda bija izveidojusies starp prasītāju kā pircēju un 
atbildētāju kā pārdevēju.

Uzskatot, ka atbildētāja ir pārdevusi tehniku ar trūkumiem, prasītāja vēl 
pirms 2005.gada 25.oktobra, kas bija noteikts kā galīgais termiņš ekskavatora 
nodošanai atpakaļ pircējai, 2005.gada 20.oktobrī cēlusi tiesā prasību par 
darījuma summas Ls 42 128,64 piedziņu, vēlāk to papildinot ar prasījumu 
par pirkuma līguma atcelšanu.

Minētais norāda, ka ar savu prasību prasītāja bija atteikusies no nopirktā 
ekskavatora, radīdama strīdu, kas ir noslēdzies tikai ar Senāta sprieduma 
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pieņemšanu. Tikai ar šo spriedumu ir galīgi noteikts, ka prasītājas kā pircējas 
atteikšanās no tās nopirktā ekskavatora nav bijusi tiesiska un tikai tagad ir 
iespējams pateikt, ka atbildētāja ir rūpējusies par tai nepiederošā ekskavatora 
saglabāšanu.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Civillikuma 1427.pantam pie tiesiska darījuma 
būtības pieder tā taisītāju gribas izteikums, bet divpusējā vai vairākpusējā 
darījumā vajadzīgs visu tā dalībnieku saskanīgs gribas izteikums, apelācijas 
tiesas secinājums, ka konkrētajā situācijā starp pusēm pastāvējušas glabājuma 
līguma tiesiskās attiecības, ir pretrunā faktiskajiem apstākļiem un līdz ar to 
arī minētajai tiesību normai.

Senāts atzīst, ka tiesa, lemdama jautājumu par glabājuma līguma esamību, 
nav piemērojusi darījumus reglamentējošās tiesību normas, kas varēja novest 
pie lietas nepareizas izspriešanas, kas ir pamats tiesas sprieduma atcelšanai 
šajā daļā.

Lietu izskatot atkārtoti, tiesai jāapsver, vadoties no kādām tiesiskajām 
attiecībām – glabājuma vai pirkuma – ekskavators patiesībā ir atradies pie 
atbildētājas, un atkarībā no konstatētā jāizšķir radušais strīds.

[13] Senāts par pamatotu atzīst kasācijas sūdzības argumentu, ka tiesa 
pārkāpusi Civilprocesa likuma 203.panta otrās daļas normu par tiesas 
sprieduma spēkā stāšanos tā nepārsūdzētajā daļā un ar to saistīto Civilprocesa 
likuma 426.panta pirmo daļu, kas nosaka lietas izskatīšanas robežas apelācijas 
instances tiesā.

Minētais pārkāpums attiecas uz atbildētājas prasījumu par tiesībām 
saņemt atlīdzību par ekskavatora glabāšanu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu glabāšanas izdevumi piedzīti 
par laiku no 2005.gada 25.oktobra līdz 2007.gada 19.aprīlim Ls 3014,90. 
Atbildētājas prasījums par Ls 5,90 piedziņu ik dienas līdz brīdim, kad SIA 
“Intrac Latvija” teritorija tiks atbrīvota no SIA “Vētras nams” piederošā 
ekskavatora Case 695SR ar šasijas Nr.N5GH03256, noraidīts.

Atbildētāja apelācijas sūdzību netika iesniegusi, bet prasītājas apelācijas 
sūdzība attiecās tikai uz pretprasības apmierināto daļu, kas apstiprina to, ka 
spriedums daļā, ar kuru tika noraidīta pretprasība par Ls 5,90 piedziņu ik 
dienas līdz brīdim, kad SIA “Intrac Latvija” teritorija tiks atbrīvota no SIA 
“Vētras nams” piederošā ekskavatora, atbilstoši Civilprocesa likuma 203.
panta otrajai daļai stājās spēkā 2007.gada 24.jūlijā.

Visā apelācijas tiesvedības laikā atbildētāja nekādus pieteikumus par 
papildu summu piedziņu, kas attiektos uz glabāšanas izmaksām, netika 
izvirzījusi. Minētais nozīmē, ka apelācijas instances tiesai nebija tiesiska 
pamata izskatīt prasījumu par glabāšanas atlīdzības piedziņu par laiku pēc 
2007.gada 19.aprīļa. Šādu prasījumu izskatot, tiesa ir pieļāvusi Civilprocesa 
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likuma 426.panta pirmās daļas pārkāpumu, kas ir papildu pamats sprieduma 
šajā daļā atcelšanai un lietas šajā daļā nodošanai jaunai izskatīšanai.

[14] Ņemot vērā to, ka tiek atcelts spriedums daļā par Ls 7 233,40 
piedziņu, ir atceļams spriedums arī daļā par tiesāšanās izdevumu piedziņu.

[15] Daļēji apmierinot kasācijas sūdzību, atbilstoši Civilprocesa likuma 
458.panta otrajai daļai drošības nauda atmaksājama Leks Centrs SIA, 
kas, pārstāvot prasītāju, naudu iemaksājusi saistībā ar iesniegto kasācijas 
sūdzību.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2., 3.punktu, Senāts

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 3.marta spriedumu 

daļā, ar kuru SIA “Vētras nams” prasība par 2005.gada 16.augusta pirkuma 
līguma atcelšanu un Ls 52 101,60 piedziņu noraidīta un apmierināta 
pretprasība, no SIA “Vētras nams” par labu SIA “Intrac Latvija” piedzenot 
ekskavatora remonta izdevumus Ls 231,97 un uzliekot pienākumu SIA 
“Vētras nams” 10 dienu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas 
atbrīvot SIA “Intrac Latvija” teritoriju [..] ielā 458, Rīgā no SIA “Vētras nams” 
piederošā ekskavatora Case 695SR ar šasijas Nr.N5GH03256, atstāt negrozītu, 
bet iesniegto kasācijas sūdzību noraidīt.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 3.marta spriedumu 
daļā, ar kuru noraidīta SIA “Vētras nams” prasība par ekspertīzes atzinuma 
anulēšanu, atcelt un tiesvedību šajā daļā izbeigt.

Pārējā daļā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada 3.marta 
spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.

Atmaksāt Leks Centrs SIA iemaksāto drošības naudu Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Puses procesuālo tiesību pārņemšana;  
tiesas izdevumu atlīdzināšana

1. Civilprocesa likuma 77.panta trešā daļa noteic, ka visas darbības, 
kas izpildītas procesā līdz tiesību pārņēmēja iestāšanās brīdim, tiesību 
pārņēmējam ir tikpat obligātas, cik obligātas tās bija personai, kuras tiesības 
pārņemtas. Tādējādi uz procesuālo tiesību pārņēmēju pāriet visas darbības, 
kas līdz tiesību pārņemšanas brīdim attiecās uz sākotnējo prasītāju, cita starp, 
sākotnējā prasītāja tiesība būt atbrīvotam no valsts nodevas samaksas valsts 
ienākumos, iesniedzot prasības pieteikumu (Civilprocesa likuma 77.panta 
trešā daļa).
2. Lietas dalībniekam, kurš nav iepriekš samaksājis tiesas izdevumus valsts 
ienākumos, ir jāsamaksā valstij nenomaksātie tiesas izdevumi, ja tiesas 
nolēmums nav viņa labā un viņš nav atbrīvots no tiesas izdevumiem. Bet, ja 
prasītājs, tostarp prasītāja tiesību pārņēmējs, bijis atbrīvots no valsts nodevas 
samaksas valsts ienākumos, iesniedzot prasības pieteikumu un apelācijas 
sūdzību, tad nav tiesiska pamata, izspriežot lietu pēc būtības, piedzīt no 
prasītāja šos tiesas izdevumus (Civilprocesa likuma 42.panta pirmā, otrā 
daļa).

Rīgā 2011.gada 9.martā  Lieta Nr.SKC-36/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   A.Laviņš,
senators referents     N.Salenieks,
senatore      A.Vītola,
piedaloties prasītājas V.P. pārstāvei I.Š. un atbildētājas Dzīvokļu īpašnieku 

kooperatīvās sabiedrības “Bāka-2” pārstāvim zvērinātam advokātam Raivo 
Sjademi,

atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar prasītājas V.P. kasācijas 
sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 26.jūnija 
spriedumu B.P. tiesību pārņēmējas V.P. prasībā pret Dzīvokļu īpašnieku 
kooperatīvo sabiedrību “Bāka-2” par parāda atzīšanu par spēkā neesošu un 
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Bāka-2” pretprasībā pret B.P. 
tiesību pārņēmēju V.P. par nepieciešamo izdevumu un komunālo maksājumu 
parāda piedziņu.
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Aprakstošā daļa
[1] B.P. 2004.gada 14.aprīlī cēlis prasību Rīgas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesā pret Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību “Bāka-2” (turpmāk 
tekstā – DzĪKS “Bāka-2”) par parāda Ls 230,76 atzīšanu par spēkā 
neesošu.

Prasības pieteikumā norādīts, ka prasītājs ir dzīvokļa Nr.6, Rīgā, [..] ielā 
97, īpašnieks.

Atbildētāja DzĪKS “Bāka-2”, kas ir prasītājam piederošā dzīvokļa 
apsaimniekotāja, 2004.gada 22.martā nosūtījusi tam paziņojumu par parāda 
Ls 230,76 nomaksu, kas jāveic līdz 2004.gada 5.aprīlim. Prasītājs minēto 
parādu neatzīst un norāda, ka šāda parāda summa ir pierakstījums un nebūtu 
radusies, ja atbildētāja būtu ar pienācīgu rūpību izpildījusi tiešos pienākumus, 
tādējādi, pamatojoties uz Civillikuma 1776.pantu un Civilprocesa likuma 
80.pantu, prasītājs lūdz atzīt parādu par spēkā neesošu.

[2] DzĪKS “Bāka-2” 2004.gada 15.jūlijā iesniegusi tiesā rakstveida 
paskaidrojumus, norādot, ka prasību neatzīst, jo prasītājam piestādītie 
rēķini satur patiesu informāciju un balstīti uz atbildētājas izpildinstitūcijas 
lēmumiem. 

[3] DzĪKS “Bāka-2” 2004.gada 7.oktobrī iesniegusi tiesā pretprasību pret 
B.P. par nepieciešamo izdevumu un komunālo maksājumu parāda Ls 230,76 
piedziņu, norādot, ka B.P., būdams dzīvokļa īpašnieks, bez iemesla neveic 
pilnā apmērā maksājumus par telpu apsaimniekošanu un komunālajiem 
pakalpojumiem. Par laiku no 1997.gada 1.februāra līdz 2004.gada 
31.augustam DzĪKS “Bāka-2” izsniegusi B.P. samaksai rēķinus par kopējo 
summu Ls 3 057,75, no kuras prasītājs samaksājis Ls 2 826,99. Starpība ir 
Ls 230,76. Pretprasība pamatota ar Civillikuma 1779.pantu un likuma “Par 
dzīvokļa īpašumu” 12.pantu.

[4] 2004.gada 25.novembrī tiesā saņemti B.P. rakstveida paskaidrojumi, 
kur prasītājs norāda, ka pretprasību neatzīst. Uzskata, ka DzĪKS “Bāka-2” 
izsniegtie rēķini satur nepamatotus un paaugstinātus maksājumus par 
izdevumiem, kuri nevar tikt atzīti par nepieciešamajiem izdevumiem.

[5] Ar Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2005.gada 15.februāra 
spriedumu B.P. prasība pret DzĪKS “Bāka-2” par parāda atzīšanu par spēkā 
neesošu noraidīta. Savukārt DzĪKS “Bāka-2” pretprasība apmierināta, 
piedzenot no B.P. par labu DzĪKS “Bāka-2” parādu Ls 230,76 un samaksāto 
valsts nodevu Ls 34,61, kopā Ls 265,37.

[6] Sakarā ar prasītāja B.P. nāvi, pamatojoties uz 2009.gada 19.februāra 
mantojuma apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma, ar kuru V.P. 
apstiprināta mantojuma tiesībās uz visu atstāto mantojumu, B.P. lietā aizstāts 
ar viņa tiesību pārņēmēju V.P.
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[7] Izskatījusi lietu sakarā ar prasītājas apelācijas sūdzību, kurā lūgts 
apmierināt prasību un noraidīt atbildētājas pretprasību, Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģija ar 2009.gada 26.jūnija spriedumu V.P. prasību pret 
DzĪKS “Bāka-2” par parāda atzīšanu par spēkā neesošu noraidījusi. DzĪKS 
“Bāka-2” pretprasība pret V.P. par nepieciešamo izdevumu un komunālo 
maksājumu parāda piedziņu apmierināta. No prasītājas par labu atbildētājai 
piedzīts nepieciešamo izdevumu un komunālo maksājumu parāds par laika 
periodu no 1997.gada 1.februāra līdz 2004.gada 31.augustam – Ls 230,76, 
tiesāšanās izdevumi Ls 34,61 par samaksāto valsts nodevu, ar pierādījumu 
savākšanu saistītie izdevumi Ls 590. No prasītājas par labu valstij piedzīta 
valsts nodeva Ls 34,61. No prasītājas piedzīti ar lietas izskatīšanu saistītie 
tiesas izdevumi.

[7.1] Lietā pastāv strīds par faktu, vai B.P. bija DzĪKS “Bāka-2” biedrs. Lai 
gan, tiesas ieskatā, šim apstāklim nav būtiskas nozīmes, jo atbilstoši likuma 
“Par dzīvokļa īpašumu” 12.pantam dzīvokļa īpašniekam ir pienākums veikt 
maksājumus neatkarīgi no tā, vai dzīvokļa īpašnieks ir mājas kopīpašumā 
esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrības dalībnieks, savukārt šā likuma 34.panta otrā daļa nosaka 
sabiedrības tiesības prasīt no dzīvokļu īpašniekiem, kas nav sabiedrības 
dalībnieki, mājas un zemes gabala uzturēšanai nepieciešamo izdevumu 
attiecīgās daļas samaksu, spriedumā norādīts, ka atbildētāja atbilstoši 
Civilprocesa likuma 93.panta pirmajā daļā noteiktajam ir pierādījusi faktu, 
ka DzĪKS “Bāka-2” ir dzīvokļu celtniecības kooperatīva “Majaks” tiesību un 
saistību pārņēmēja, kuras biedrs bijis arī prasītājs.

Līdz ar to tiesa atzinusi, ka B.P. bijis DzĪKS “Bāka-2” biedrs, tādējādi 
saskaņā ar statūtu 4.6.1.punktu prasītājam bija pienākums ievērot sabiedrības 
statūtus un institūciju lēmumus.

[7.2] Lietā nav strīda par faktu, ka līgumiskās attiecības starp pusēm 
nepastāv. Šajā gadījumā pušu tiesiskās attiecības izriet no likuma “Par 
dzīvokļa īpašumu”, kura 12.pants nosaka dzīvokļa īpašnieka pienākumu 
segt nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās 
komunikāciju un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī ar 
zemes gabala uzturēšanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam, 
un norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem 
neatkarīgi no tā, vai dzīvokļa īpašnieks ir mājas kopīpašumā esošās 
daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrības dalībnieks un vai viņš ir noslēdzis ar citiem dzīvokļu 
īpašniekiem attiecīgu līgumu.

Atsaucoties uz likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 8.pantu, tiesa 
atzinusi, ka B.P. tāpat kā pārējiem dzīvokļu īpašniekiem bija pienākums 
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piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā.

Ņemot vērā to, ka lietā pastāv strīds par faktu, vai B.P. pilnībā ir izpildījis 
savu pienākumu veikt maksājumus par dzīvokli un vai DzĪKS “Bāka-2” kā 
apsaimniekotāja rēķinus piestādījusi saskaņā ar Rīgas domes noteiktajiem 
tarifiem un citiem normatīviem, lietā pēc pušu lūgumu tika noteikta 
grāmatvedības ekspertīze.

Civillietu tiesas kolēģija atzinusi, ka ar tiesā iesniegto ekspertīzes veicēja 
SIA “Potapoviča un Andersone” ziņojumu par konstatējumiem, veicot 
saskaņotas procedūras attiecībā uz DzĪKS “Bāka-2” piestādītajos rēķinos 
ietvertajām summām, neapstiprinās prasītājas apgalvojums, ka atbildētāja 
piestādītie rēķini būtu nepareizi vai tajos tiktu pārsniegti Rīgas domes 
noteiktie tarifi un būtu iekļauti maksājumi, ko likums neparedz.

[7.3] Attiecībā uz prasītājas atsauci uz Civillikuma 1776.pantu spriedumā 
norādīts, ka šī norma strīda izlemšanā nav piemērojama, jo lietā nav konstatēti 
tādi apstākļi, ka DzĪKS “Bāka-2” ar pienācīgu rūpību nebūtu izpildījusi 
savus tiešos pienākumus, kā tas tiek apgalvots prasībā. Turklāt pušu tiesiskās 
attiecības regulē speciālais likums “Par dzīvokļa īpašumu”, un atbilstoši šī 
likuma 1.pantam Civillikums piemērojams, ciktāl to nereglamentē šis likums.

[7.4] Noraidot prasību, tiesa no prasītāja tiesību pārņēmējas atbilstoši 
Civilprocesa likuma 41.panta pirmās daļas noteikumiem piedzinusi tiesas 
izdevumus, kas atbildētājai bijuši sakarā ar valsts nodevas samaksu Ls 34,61. 
Atbilstoši Civilprocesa likuma 44.pantam no prasītājas par labu atbildētājai 
piedzīti ar lietas vešanu saistītie izdevumi sakarā ar rakstveida pierādījumu 
iegūšanu Ls 590, ko DzĪKS “Bāka-2” samaksājusi ekspertīzes veicējam, jo lietas 
izskatīšanas gaitā tiesa noskaidrojusi, ka V.P., pretēji tiesas 2008.gada 5.jūnija 
lēmumā noteiktajam, ekspertīzes izdevumus puses apmērā nav samaksājusi.

Iesniedzot prasību, B.P. ir bijis atbrīvots no valsts nodevas samaksas, taču 
atbilstoši Civilprocesa likuma 42.panta otrās daļas noteikumiem, noraidot 
prasību, šie izdevumi piespriežami no prasītājas valsts ienākumos. Tiesa 
atzinusi, ka atbrīvošanai no izdevumu samaksas nav pamata, ievērojot to 
salīdzinoši nelielo apmēru – Ls 34,61 un faktu, ka V.P. kā B.P. mantiniecei 
pieder vērtīgs nekustamais īpašums – dzīvoklis Rīgā, [..] ielā 97–6, tāpēc 
nevar uzskatīt, ka V.P. būtu mazturīga un valsts nodevas samaksa būtiski 
pasliktinātu viņas mantisko stāvokli.

[8] Par spriedumu prasītāja iesniegusi kasācijas sūdzību, kurā lūgusi 
spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Kasācijas sūdzībā norādīti šādi argumenti.
[8.1] Civillietu tiesas kolēģijai, vērtējot tās spriedumā norādītos apstākļus, 

bija jāvadās ne tikai no Ministru padomes 1992.gada 4.augusta lēmuma 
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Nr.307 “Par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām”, bet arī no 
tobrīd spēkā esošā likuma “Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām” 
(zaudējis spēku ar 10.03.1998.) noteikumiem. Taču apelācijas instances tiesa, 
izšķirot strīdu, vadījusies vienīgi no iepriekš minētā Ministru padomes 
lēmuma, tādējādi pieļaujot nepareizu materiālo tiesību normu piemērošanu, 
kas novedis pie Civilprocesa likuma 5. un 190.panta pārkāpumiem.

[8.2] Tiesa spriedumā nav motivējusi, kāpēc konkrētajā situācijā nav 
piemērojams Kooperatīvo sabiedrību likuma 58.pants, kas noteic, ka 
kooperatīvajai sabiedrībai jāceļ prasība tiesā pret biedriem vai amatpersonām, 
ja tā nolemj biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) vai to pieprasa ne mazāk kā 
viena desmitdaļa sabiedrības biedru. Šādu tiesas atzinumu kasācijas sūdzības 
iesniedzēja uzskata par materiālo tiesību normu nepareizu piemērošanu.

[8.3] Prasītājs ar atbildētāju nav nodibinājis līgumiskās attiecības, bet 
ik mēnesi samaksājis atbildētāja izsniegtos rēķinus par dzīvokļu mājas 
kopīpašumā esošās daļas apsaimniekošanu.

Savukārt atbildētāja nav ievērojusi pašas atbildētājas kopsapulcē  apstip-
rināto daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas apsaimniekošanas 
mak sas apmēru, kas radīja pārmaksu no atbildētājas puses Ls 8,17. Šo summu 
kopā ar pārējo pārmaksu prasītājs lūdzis prasībā piedzīt no atbildētājas.

Tāpēc likuma par “Par dzīvokļa īpašumu” 8.pants un 27.1 pants nav 
piemērojami, jo prasījums ir par rēķinos noteiktās paaugstinātās un 
pārmaksātās summas atgriešanu prasītājam. Tādējādi Civillietu tiesas 
kolēģija, vienpusīgi vērtējot pierādījumus un neiedziļinoties abu pušu 
prasījumu būtībā, ir pieļāvusi Civilprocesa likuma 97.panta pārkāpumu, 
jo nav vērtējusi pierādījumus, tos vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudot 
un vadoties no tiesiskās apziņas, kas ir bijis par cēloni nepareizam tiesas 
spriedumam.

[8.4] Apgabaltiesa nav izvērtējusi apstākli, ka atbildētāja nav iesniegusi 
pierādījumus, ka pretprasībā pieprasītie izdevumi ir nepieciešami dzīvojamās 
mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanai, ekspluatācijai un remontam, 
kā arī zemes gabala uzturēšanai. Apgabaltiesa, izmantojot likuma “Par 
dzīvokļa īpašumu” 12.pantu, aprobežojusies tikai ar atbildētājas prasījumu 
virspusēju izpratni. 

[8.5] Lai arī lielāko daļu no prasījuma summas veido soda nauda, 
neievērojot Civilprocesa likuma 195.panta noteikumus, spriedumā nav 
atsevišķi norādīta galvenā parāda summa un soda procenti, kas uzskatāms 
par procesuālo tiesību normu pārkāpumu.

[8.6] B.P. ar tiesas lēmumu bija atbrīvots no valsts nodevas samaksas, 
tādējādi B.P. tiesību pārņēmēja V.P. kasācijas sūdzībā norādījusi, ka tiesa 
nepamatoti piedzinusi no viņas valsts nodevu Ls 34,61, pamatojoties uz 
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Civilprocesa likuma 42.panta otro daļu, jo minētais pants paredz, ka prasības 
noraidīšanas gadījumā no prasītāja valsts ienākumos piespriežami tiesas 
izdevumi, ja prasītājs nav bijis atbrīvots no valsts samaksas.

[8.7] Izdevumi par ekspertu atzinumu ir uzskatāmi par tiesas 
izdevumiem, kas atbilstoši Civilprocesa likuma 40.pantam ir atzīstami 
par ar lietas izskatīšanu saistītiem izdevumiem, kas prasītājam B.P. nebija 
jāiemaksā, jo viņš bija atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas. Turklāt 
ne Civilprocesa likuma 41.pants, ne 42.pants neparedz tiesas izdevumu 
atlīdzināšanu atbildētājam, līdz ar to kasācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, 
ka tiesa pārkāpusi minētās procesuālās tiesību normas.

[9] Tiesas sēdē prasītājas pārstāve kasācijas sūdzību uzturēja pilnā 
apmērā un lūdza to apmierināt, bet atbildētājas pārstāvis lūdza kasācijas 
sūdzību noraidīt kā nepamatotu.

Motīvu daļa
[10] Pārbaudījis lietā esošā sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas 

to pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums atceļams daļā, ar kuru no prasītājas 
par labu valstij piedzīta valsts nodeva Ls 34,61 un no prasītājas par labu 
atbildētājai piedzīti ar lietas vešanu saistītie izdevumi Ls 590. Pārējā daļā 
spriedums atstājams negrozīts, bet prasītājas kasācijas sūdzība noraidāma. 

[11] Senāts uzskata par nepamatotu kasācijas sūdzības argumentu, ka 
apelācijas instances tiesai, vērtējot tās spriedumā norādītos apstākļus, bija 
jāvadās no likuma “Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām”, kā 
arī Kooperatīvo sabiedrību likuma 58.panta, kas noteic, ka kooperatīvajai 
sabiedrībai jāceļ prasība tiesā pret biedriem vai amatpersonām, ja tā nolemj 
biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) vai to pieprasa ne mazāk kā viena 
desmitdaļa sabiedrības biedru.

Apelācijas instances tiesa savā spriedumā konstatējusi, ka līgumiskās 
attiecības starp prasītāju kā dzīvokļa īpašnieku un atbildētāju kā dzīvokļu 
īpašnieku kooperatīvo sabiedrību nepastāv, bet pušu tiesiskās attiecības 
izriet no likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 12.panta. Proti, šī tiesību norma 
kā saistību rašanās pamats noteic apstākļus un noteiktu faktu esamību, pie 
kuriem personai rodas konkrēti pienākumi pret citu personu.

Konkrētajā gadījumā pastāv strīds, vai prasītāja kā dzīvokļa īpašniece 
(atbilstoši likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 12.panta prasībām) ir segusi visus 
nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju 
un iekārtu uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī ar zemes gabala 
uzturēšanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam, tāpat arī 
norēķinājusies par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem neatkarīgi 
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no tā, vai prasītāja ir mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un 
apsaimniekošanai izveidotās dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībniece un 
vai viņa ir vai nav noslēgusi attiecīgu līgumu.

Ievērojot iepriekš minēto, Senāts uzskata, ka pretprasība pret prasītāju 
nav celta kā pret kooperatīvās sabiedrības biedru vai amatpersonu. Līdz ar to 
nav pamata piemērot Kooperatīvo sabiedrību likuma 58.panta, kā arī likuma 
“Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām” normas, jo tās uz strīdus 
tiesiskajām attiecībām neattiecas.

[12] Par nepamatotu atzīstama kasācijas sūdzības iesniedzējas norāde, 
ka Civillietu tiesas kolēģija, vienpusīgi vērtēdama pierādījumus un 
neiedziļinādamās abu pušu prasījumu būtībā, ir pieļāvusi Civilprocesa likuma 
97.panta pārkāpumu, cita starp, nav izvērtējusi apstākli, ka atbildētāja nav 
iesniegusi pierādījumus, ka pretprasībā pieprasītie izdevumi ir nepieciešami 
dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanai, ekspluatācijai 
un remontam, kā arī zemes gabala uzturēšanai.

[12.1] No apgabaltiesas sprieduma redzams, ka apelācijas instances tiesa, 
izvērtēdama lietā esošos pierādījumus, cita starp, grāmatvedības ekspertīzes 
atzinumu, secinājusi, ka nav apstiprinājies prasītājas apgalvojums, ka 
atbildētājas piestādītie rēķini būtu nepareizi, tajos tiktu pārsniegti Rīgas 
domes noteiktie tarifi un būtu iekļauti maksājumi, ko likums neparedz. 
Vienlaikus tiesa neatzina par objektīvi ticamiem prasītājas tiesā iesniegtos 
aprēķinus, jo tie sastādīti pēc sastādītājam vien zināmas metodikas.

[12.2] Civilprocesa likuma 450.panta trešā daļa noteic, ka kasācijas 
kārtībā var pārsūdzēt apelācijas instances tiesas spriedumu, ja tiesa nepareizi 
piemērojusi vai iztulkojusi materiālo tiesību normu, pārkāpusi procesuālo 
tiesību normu vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas. No 
minētās tiesību normas izriet, ka kasācijas instances tiesa neizspriež lietu 
pēc būtības, bet pārbauda lietā taisītā apelācijas instances tiesas sprieduma 
atbilstību tiesību normām, t.i., kasācijas instances tiesas kompetencē 
neietilpst lietas faktisko apstākļu noskaidrošana, pierādījumu pārbaude un 
vērtēšana, t.sk. pierādījumu pārvērtēšana. Tā kā šis kasācijas motīvs ir vērsts 
uz lietā esošo pierādījumu pārvērtēšanu, Senāts uzskata, ka tas ir noraidāms, 
jo neietilpst kasācijas instances kompetencē.

[13] Tāpat Senāts neuzskata par pamatotu kasācijas sūdzības iesniedzējas 
argumentu, ka apgabaltiesa pieļāvusi procesuālo tiesību normu pārkāpumu, 
neievērodama Civilprocesa likuma 195.panta noteikumus, jo spriedumā nav 
atsevišķi norādīta galvenā parāda summa un soda procenti.

No apgabaltiesas sprieduma un atbildētājas pretprasības redzams, ka 
pretprasība celta un apmierināta par nepieciešamo izdevumu un komunālo 
maksājumu parāda piedziņu par laika periodu no 1997.gada 1.februāra 
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līdz 2004.gada 31.augustam. Proti, apelācijas instances tiesai nebija pamata 
nodalīt galvenā parāda summu no soda procentiem, jo, iztrūkstot soda 
procentiem, nav iespējams tos nodalīt.

[14] Ar apelācijas instances tiesas spriedumu no prasītājas par labu valstij 
piedzīta valsts nodeva Ls 34,61, no kuras B.P. bija atbrīvots. Proti, apelācijas 
instances tiesa atzinusi, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 42.panta otro daļu 
nav pamata prasītājas atbrīvošanai no valsts nodevas samaksas, ievērojot tās 
nelielo apmēru un faktu, ka prasītājai pieder vērtīgs nekustamais īpašums un 
viņa nav atzīstama par mazturīgu. Savukārt no iesniegtās kasācijas sūdzības 
redzams, ka apelācijas instances tiesas spriedums, cita starp, pārsūdzēts daļā, 
ar kuru no prasītājas nepamatoti piedzīta valsts nodeva, no kuras B.P. bija 
atbrīvots. Tādējādi kasācijas instances tiesā noskaidrojams jautājums, vai 
apelācijas instances tiesa pamatoti piedzinusi iepriekš minēto valsts nodevu 
no prasītājas kā B.P. tiesību pārņēmējas.

[14.1] No apelācijas instances tiesas sprieduma un lietas materiāliem 
redzams, ka ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 
10.jūnija lēmumu B.P. (miris 2008.gada 23.augustā) saskaņā ar Civilprocesa 
likuma 77.pantu aizstāts ar viņa tiesību pārņēmēju V.P. (sk. lietas 6.sēj. 12., 
23.–24.lpp.).

[14.2] Civilprocesa likuma 77.panta trešā daļa noteic, ka visas darbības, 
kas izpildītas procesā līdz tiesību pārņēmēja iestāšanās brīdim, tiesību 
pārņēmējam ir tikpat obligātas, cik obligātas tās bija personai, kuras tiesības 
pārņemtas. Tādējādi uz procesuālo tiesību pārņēmēju pāriet visas darbības, 
kas līdz tiesību pārņemšanas brīdim attiecās uz sākotnējo prasītāju, cita 
starp, sākotnējā prasītāja tiesība būt atbrīvotam no valsts nodevas samaksas 
valsts ienākumos, iesniedzot prasības pieteikumu (sk. Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas tiesneša 2004.gada 17.maija lēmumu, ar kuru B.P. atbrīvots 
no valsts nodevas – Ls 23,08 samaksas valsts ienākumos, iesniedzot prasības 
pieteikumu pret DzĪKS “Bāka-2” par parāda atzīšanu par spēkā neesošu, lietas 
1.sēj. 166.lpp.) un apelācijas sūdzību (sk. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 
tiesas tiesneša 2005.gada 24.marta lēmumu, ar kuru B.P., iesniedzot apelācijas 
sūdzību, atbrīvots no valsts nodevas – Ls 34,61 samaksas valsts ienākumos 
lietas 5.sēj. 92.lpp.).

[14.3] Civilprocesa likuma 42.panta pirmā daļa noteic, ka tiesas izdevumi, 
ja prasītājs no to samaksāšanas bija atbrīvots, piespriežami no atbildētāja valsts 
ienākumos proporcionāli apmierinātajai prasījumu daļai. Savukārt šā panta 
otrā daļa noteic, ka, ja prasību noraida, tiesas izdevumi, kas nav samaksāti 
iepriekš, piespriežami no prasītāja valsts ienākumos. Senāts uzskata, ka no 
iepriekš minētajām tiesību normām izriet, ka lietas dalībniekam, kurš nav 
iepriekš samaksājis tiesas izdevumus valsts ienākumos, ir jāsamaksā valstij 
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nenomaksātie tiesas izdevumi, ja tiesas nolēmums nav viņa labā un viņš nav 
atbrīvots no tiesas izdevumiem. Bet, ja prasītājs (tai skaitā prasītāja tiesību 
pārņēmējs, sk. šā sprieduma 14.2.punktu.) bijis atbrīvots no valsts nodevas 
samaksas valsts ienākumos, iesniedzot prasības pieteikumu un apelācijas 
sūdzību, tad nav tiesiska pamata, izspriežot lietu pēc būtības, piedzīt no 
prasītājas šos tiesas izdevumus sakarā ar prasības noraidīšanu un pretprasības 
apmierināšanu.

[14.4] Ņemot vērā iepriekšminēto, Senāts uzskata, ka apelācijas instances 
tiesas spriedums daļā, ar kuru piedzīts no prasītājas par labu valstij Ls 34,61, 
ir atceļams.

[15] Senāts uzskata par nepamatotu kasācijas sūdzības iesniedzējas 
norādi, ka prasītāja atbrīvota no tiesāšanās izdevumu – valsts nodevas 
atlīdzināšanas atbildētājam kā B.P. tiesību pārņēmējai.

Kā jau norādīts iepriekš (sk. šā sprieduma 14.2.punktu.), uz procesuālo 
tiesību pārņēmēju – V.P. – pāriet visas darbības, kas līdz tiesību pārņemšanas 
brīdim attiecās uz sākotnējo prasītāju. Proti, tā kā B.P. bija atbrīvots no valsts 
nodevas samaksas valsts ienākumos, iesniedzot prasības pieteikumu un 
apelācijas sūdzību, tad tikai šajā daļā saglabājas tiesību pārņēmēja tiesības uz 
atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas. Līdz ar to saskaņā ar Civilprocesa 
likuma 41.panta pirmo daļu apelācijas instances tiesa pamatoti piedzina no 
prasītājas par labu atbildētājai tā samaksāto valsts nodevu Ls 34,61.

[16] No apgabaltiesas sprieduma redzams, ka no prasītājas par labu 
atbildētājai  piedzīti ar lietas vešanu saistītie izdevumi Ls 590 sakarā ar 
rakstveida pierādījumu iegūšanu (sk. lietas 6.sēj. 28.lpp.). Citiem vārdiem, 
apgabaltiesa secinājusi, ka summas, kuras atbildētāja samaksāja ekspertīzes 
veicējiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 44.pantu, ir atzīstamas par ar lietas 
vešanu saistītiem izdevumiem sakarā ar rakstveida pierādījumu iegūšanu.

[16.1] Atbilstoši Civilprocesa likuma 33.panta pirmajai daļai visi 
tiesāšanās izdevumi iedalās divās grupās: tiesas izdevumi un ar lietas vešanu 
saistītie izdevumi. Starp minētajām tiesāšanās izdevumu grupām pastāv 
vairākas būtiskas atšķirības, piemēram, neviena puse nav atbrīvota no ar 
lietas vešanu saistītiem izdevumiem (sk. Civilprocesa likuma 43., 44.pantu), 
bet no tiesas izdevumu samaksas lietas dalībnieks var tikt atbrīvots uz likuma 
pamata vai uz motivēta tiesneša (tiesas) lēmuma pamata (sk. Civilprocesa 
likuma 43.pantu). Tādējādi ir būtiski noskaidrot, vai samaksa ekspertīzes 
veicējiem ir uzskatāma par ar lietas vešanu saistītiem izdevumiem vai tiesas 
izdevumiem.

[16.2] No Civilprocesa likuma 33.panta otrās daļas izriet, ka pie tiesas 
izdevumiem pieskaitāmi ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, kuros, 
cita starp, ietilpst summas, kas jāizmaksā ekspertiem (sk. Civilprocesa 
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likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktu). Līdz ar to apgabaltiesa ir kļūdaini 
atzinusi summas, kas izmaksājamas ekspertiem, kā ar lietas vešanu saistītos 
izdevumus.

[16.3] Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts uzskata par pamatotu 
kasācijas sūdzības norādi, ka apelācijas instances tiesa nepamatoti piedzinusi 
no prasītājas Ls 590, kas samaksāti ekspertīzes veicējiem, kā ar lietas vešanu 
saistītos izdevumus, un spriedums šajā daļā ir atceļams.

[17] Ņemot vērā, ka Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.
gada 26.jūnija spriedums atceļams daļā, ar kuru no prasītājas par labu 
valstij piedzīta valsts nodeva Ls 34,61 un no prasītājas par labu atbildētājai 
piedzīti ar lietas vešanu saistītie izdevumi Ls 590, Senāts uzskata, ka saskaņā 
ar Civilprocesa likuma 458.panta otro daļu kasācijas sūdzības iesniedzējai 
atmaksājama iemaksātā drošības nauda.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 26.jūnija 

spriedumu atcelt daļā, ar kuru no V.P. par labu valstij piedzīta valsts nodeva 
Ls 34,61, kā arī no V.P. par labu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai 
“Bāka-2” piedzīti ar lietas vešanu saistītie izdevumi Ls 590, un lietu šajā 
daļā nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. Pārējā daļā Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 26.jūnija spriedumu atstāt 
negrozītu.

Atmaksāt V.P. tās iemaksāto drošības naudu Ls 50.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtība juridiskai personai

1. Lai gan Civilprocesa likuma 73.panta normu izpratnē puses pārstāvis līdz ar 
attiecīga pilnvarojuma izsniegšanu iegūst lietas dalībnieka procesuālo statusu, 
minētais nedod pamatu atzinumam, ka pavēste, ar kuru uz tiesu aicināta 
juridiska persona, nosūtāma tās pārstāvim.
Apstāklis, ka juridiskas personas amatpersona, izmantojot savas procesuālās 
tiesības, pilnvarojusi vest lietu citam pārstāvim, tostarp advokātam, negroza 
un neatceļ Civilprocesa likuma 56.panta pirmajā un sestajā daļā noteikto 
tiesas pavēstu nosūtīšanas kārtību (Civilprocesa likuma 56.panta pirmā un 
sestā daļa, 73.pants).
2. Atkāpties no Civilprocesa likuma 56.panta pirmās un sestās daļas 
noteikumiem tiesai izņēmuma veidā rastos pamats tad, ja juridiskā persona 
vērstos ar lūgumu pavēsti nosūtīt tās pilnvarotajam pārstāvim nepastarpināti, 
un tiesa šo lūgumu būtu pieņēmusi, pievienodama lietai (Civilprocesa likuma 
56.panta pirmā un sestā daļa).

Rīgā 2011.gada 23.martā  Lieta Nr.SKC-116/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāts šādā sastāvā
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore referente  M.Zāģere,
senatore      A.Vītola,
senators      K.Torgāns,
piedaloties prasītājas pārstāvei advokātei I.Brūverei,
izskatīja atklātā tiesas sēdē atbildētājas SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” 

kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.
gada 5.februāra spriedumu B.K. tiesību pārņēmējas I.K. prasībā pret SIA 
“Tirdzniecības nams Nīcgale” par zemes nomas tiesisko attiecību atzīšanu 
un parāda piedziņu.

Aprakstošā daļa
Saskaņā ar Rīgas domes 1994.gada 22.novembra lēmumu Nr.584 

B.K. atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemesgabalu 
1 441m2 platībā [..] ielā 22, Rīgā. B.K. īpašuma tiesības 1995.gada 2.janvārī 
nostiprinātas zemesgrāmatā. Uz zemesgabala atrodas vienstāva veikala ēka.

Starp B.K. un SIA “Estra” 1995.gada 1.janvārī noslēgts zemesgabala 
nomas līgums uz laiku līdz 2000.gada 1.janvārim.

Starp Rīgas Latgales priekšpilsētas valdi un SIA “Tirdzniecības nams 
Nīcgale” 1997.gada 7.aprīlī noslēgts nedzīvojamo telpu (ēku) nomas līgums, 
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ar kuru nomniekam nodots objekts – veikala ēka Rīgā, [..] ielā 22. Līguma 
10.punktā noteikts, ka zemes nomas līgums ir ēku nomas līguma neatņemama 
sastāvdaļa.

Par veikala ēkas, kas atrodas uz minētā zemesgabala, lietošanu 2000.gada 
3.aprīlī starp Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekciju, kā iznomātāju, un 
SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale”, kā nomnieku, noslēgts nedzīvojamo telpu 
(ēku) nomas līgums Nr.48-043. Līguma 10.punktā noteikts, ka zemes nomas 
līgums ir ēku nomas līguma neatņemama sastāvdaļa.

Starp Rīgas domi un B.K. 2001.gada 6.septembrī noslēgts minētās 
veikala ēkas nomaksas pirkuma līgums ar galīgo samaksas termiņu 2004.
gada 31.decembrī. Līguma 9.1.punktā noteikts, ka pircējam (B.K.) ir saistošs 
starp Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekciju un SIA “Tirdzniecības 
nams Nīcgale” 2000.gada 3.aprīlī noslēgtais nedzīvojamo telpu (ēku) nomas 
līgums Nr.48-043, kas ir spēkā līdz 2005.gada 20.martam.

B.K. 2004.gada 5.martā cēlusi tiesā prasību pret SIA “Tirdzniecības nams 
Nīcgale” par zemes nomas tiesisko attiecību pastāvēšanas atzīšanu un parāda 
piedziņu, kurā lūgusi: 

– atzīt, ka zemesgabala Rīgā, [..] ielā 22 (kadastra Nr.[..]) 1441 m2 platībā 
nomas tiesiskās attiecības starp prasītāju un atbildētāju pastāv no 1997.gada 
7.aprīļa;

– noteikt, ka minētā zemesgabala nomas maksa ir 8% gadā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, t.i., Ls 1179 gadā jeb Ls 98,27 mēnesī, kas jāsamaksā par 
katru nākamo mēnesi līdz tekošā mēneša 20.datumam;

– noteikt, ka nomas maksas kavējuma gadījumā nomniekam jāmaksā 
līgumsods 0,5% no nesamaksātās nomas maksas par katru nokavēto dienu;

– noteikt, ka zemesgabala Rīgā, [..] ielā 22, nomas attiecības starp pusēm 
ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2005.gada 20.martam;

– piedzīt no atbildētājas zaudējumus Ls 8058,38.
Prasības pieteikumā norādīts tālāk minētais pamatojums.
Neskatoties uz veikala ēkas nomas līguma 10.punkta noteikumiem, SIA 

“Tirdzniecības nams Nīcgale” zemesgabala nomas līgumu ar B.K. līdz pat 
prasības celšanas brīdim nav noslēgusi un nomas maksājumus nav veikusi.

Prasība pamatota ar Civillikuma 1770.–1775., 1779., 1785., 2112., 2141.
pantu.

Tiesvedības laikā pirmās instances tiesā prasītājas pārstāve precizējusi 
prasību, lūdzot piedzīt no atbildētājas nomas maksas parādu Ls 8058,38.

Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2004.gada 5.jūlija spriedumu 
prasība daļā par nomas tiesisko attiecību pastāvēšanas atzīšanu, par zemes 
nomas samaksas termiņa un kārtības noteikšanu, par pienākuma maksāt 
līgumsodu un tā apmēra noteikšanu, par zemesgabala nomas attiecību termiņa 
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noteikšanu, par nomas maksas parāda Ls 8058,38 piedziņu noraidīta, bet 
prasība daļā par nomas maksas apmēra noteikšanu ir atstāta bez izskatīšanas.

Izskatījusi lietu sakarā ar B.K. apelācijas sūdzību, Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģija 2006.gada 1.jūnijā nosprieda prasību par zemes 
nomas attiecību nodibināšanu un nomas maksas parāda piedziņu noraidīt, 
izbeigt tiesvedību prasības daļā par līgumsoda apmēra noteikšanu un daļā 
par zemes nomas attiecību pastāvēšanu starp B.K. un SIA “Tirdzniecības 
nams Nīcgale” ne ilgāk kā līdz 2005.gada 20.martam. Tiesa piedzinusi no 
B.K. SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” labā tiesāšanās izdevumus Ls 400 un 
valsts ienākumos Ls 50.

Augstākās tiesas Senāts 2007.gada 17.janvārī, izskatot lietu sakarā 
ar B.K. kasācijas sūdzību par spriedumu daļā, ar kuru prasība noraidīta, 
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2006.gada 1.jūnija spriedumu 
pārsūdzētajā daļā atcēla un lietu nodeva jaunai izskatīšanai.

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 7.marta 
spriedumu B.K. prasība pret SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” par zemes 
nomas tiesisko attiecību pastāvēšanas atzīšanu un parāda piedziņu noraidīta. 
2007.gada 18.jūnijā tiesa taisījusi papildspriedumu, ar kuru piedzinusi no 
prasītājas atbildētājas labā ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta 
palīdzības samaksai Ls 400.

Senāts, 2008.gada 23.janvārī izskatot lietu sakarā ar B.K. kasācijas 
sūdzību, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 7.marta 
spriedumu un 2007.gada 18.jūnija papildspriedumu atcēla un lietu nodeva 
jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 5.februārī 
nosprieda prasību apmierināt, atzīt, ka starp B.K. un SIA “Tirdzniecības 
nams Nīcgale” laika posmā no 1997.gada 7.aprīļa līdz 2005.gada 20.martam 
pastāvēja zemesgabala [..] ielā 22, Rīgā, zemes nomas tiesiskās attiecības, un 
noteikt nomas maksu 8% gadā no zemes kadastrālās vērtības, kas ir Ls 1 179,28 
gadā jeb Ls 98,27 mēnesī, piedzīt no SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale”

B.K. labā nesamaksāto nomas maksu par laika posmu no 1997.gada 
7.aprīļa līdz 2005.gada 20.martam Ls 9 382,72, kā arī tiesāšanās izdevumus – 
valsts nodevu Ls 455,59, kancelejas nodevu Ls 2 un izdevumus advokāta 
palīdzības samaksai Ls 177.

Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.
Spriedums daļā, ar kuru izbeigta tiesvedība prasības daļā par līgumsoda 

apmēra noteikšanu un zemes nomas attiecību nodibināšanu līdz 2005.gada 
20.martam, kā nepārsūdzēts stājies likumīgā spēkā.

Konstatēts, ka SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” nekādus maksājumus 
prasītājai par zemes lietošanu veikala vajadzībām nav veicis.
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Tā kā atbildētāja nomāja veikala ēku laika posmā no 1997.gada 7.aprīļa 
līdz 2005.gada 20.martam, faktiski lietoja prasītājai piederošo zemesgabalu, 
starp pusēm bija izveidojušās faktiskās zemes nomas attiecības. Faktiskās 
nomas attiecības ir pamats nomas maksas piedziņai, kaut arī nomas līgums 
nav noslēgts. No Civillikuma 2112.panta izriet, ka par lietas lietošanu 
iznomātājam ir jāsaņem maksa.

Nepareizs ir atbildētājas iebildums, ka no brīža, kad prasītāja kļuva par 
ēkas īpašnieci, t.i., no 2001.gada 6.septembra, viņai vairs nav tiesību prasīt 
zemes nomas maksu atbilstoši Civillikuma 2168.panta 3.punktam, kas noteic, 
ka nomas un īres līgumi izbeidzas paši no sevis arī pirms termiņa notecējuma, 
kad tiesības sakrīt, t.i., kad nomnieks vai īrnieks iegūst iznomāto vai izīrēto 
lietu par īpašumu.

B.K. nekad nav bijusi ēkas nomniece. Pēc 2001.gada 6.septembra pirkuma 
līguma noslēgšanas SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” turpināja veikala 
ēkas nomu atbilstoši šā līguma 9.1.punktam, kurā noteikts, ka pircējai ir 
saistošs starp Rīgas Latgales izpilddirekciju un atbildētāju 2000.gada 3.aprīlī 
noslēgtais nedzīvojamo telpu īres līgums. Tādējādi pirkuma līgumā bija 
paredzēts, ka SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” turpina lietot veikala ēku, 
tātad arī prasītājai piederošo zemi, tāpēc par šo lietojumu zemes īpašniecei ir 
tiesības prasīt samērīgu atlīdzību.

Civillikuma 2123.pants noteic, ka gadījumos, kad vienošanās par nomas 
maksas apmēru nenotiek, maksas apmēru noteic tiesa pēc sava ieskata. Nosakot 
nomas maksu, jāņem vērā arī Centrālās zemes komisijas 2005.gada 2.maija 
lēmumā Nr.4497 atzītais, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai jāmaksā zemes nomas 
maksa zemes īpašniecei B.K. 8% no zemes kadastrālās vērtības gadā no 1997.
gada 7.aprīļa līdz 2005.gada 4.aprīlim. Tāpat jāņem vērā, ka zemes īpašniece 
nevarēja izmantot zemi pēc saviem ieskatiem, jo uz tās atradās atbildētājas 
lietošanā nodota veikala ēka, kuru tā izmantoja komercdarbības veikšanai un 
peļņas gūšanai.

Civillikuma 2120.pants noteic, ka nomas maksai jābūt patiesai atlīdzībai 
par lietas lietošanu.

Atzīstams, ka nomas maksa 8% gadā no zemes kadastrālās vērtības, t.i., 
Ls 1 179,28 gadā jeb Ls 98,27 mēnesī, ir taisnīga un patiesa atlīdzība par 
īpašuma izmantošanu.

Saskaņā ar prasītājas iesniegto aprēķinu piedzenamās nesamaksātās 
nomas maksas parāds par laika posmu no 1997.gada 7.aprīļa līdz 2005.gada 
20.martam ir Ls 9 382,72.

Prasības apmierināšana šajā daļā atbilst Civillikuma 2141.pantam, kas 
nosaka nomnieka pienākumu samaksāt nomas maksu.
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Kasācijas sūdzību par minēto apelācijas instances tiesas spriedumu 
iesniedzis atbildētājas pārstāvis, kurā, atsaucoties uz materiālo tiesību normu 
nepareizu piemērošanu un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem, lūdzis 
spriedumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai.

Kasācijas sūdzībā norādīti tālāk minētie motīvi.
1) Nepaziņojot atbildētājas pārstāvim advokātam Ralfam Šķerbergam 

par tiesas sēdi, tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 54.panta pirmo daļu par 
aicināšanu un tiesu, kā arī šā likuma 73.panta pirmo daļu, kurā norādītas 
personas, kas atzīstamas par lietas dalībniekiem.

2) Tiesa pārkāpusi likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas 
pilsētās” 12.pantu (redakcijā līdz 2005.gada 1.septembrim). Saskaņā ar šā 
likuma Pārejas noteikumu 5.punktu grozījums likuma 12.pantā attiecībā 
uz nomas maksas ierobežojumu atcelšanu piemērojams nomas līgumiem, 
kas noslēgti pēc 2005.gada 1.septembra. Konstatējot, ka nomas attiecības 
pastāvēja tikai līdz 2005.gada 20.martam, tiesai nebija pamata noteikt nomas 
maksu, kas pārsniedz 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

3) Tiesa pārkāpusi likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 
18.pantu.

Atzīstot, ka nomas maksa jāmaksā atbildētājai, nevis Rīgas domei, tiesai 
vajadzēja izbeigt tiesvedību lietā, jo prasītājai jautājums par zemes nomas 
maksas noteikšanu jārisina Centrālajā zemes komisijā.

Prasītāja B.K. mirusi 2009.gada 1.augustā. Sakarā ar šo faktu Senāts, 
pamatojoties uz Civilprocesa likuma 77.panta pirmo daļu, nolēma aizstāt 
prasītāju B.K. ar viņas tiesību pārņēmēju I.K. (sk. akta par tiesībām un 
mantojumu pēc likuma kopiju lietas 2.sēj. 27.lpp.).

Atbildētājas pārstāvis uz Senāta sēdi nebija ieradies. Ņemot vērā, ka par 
tiesas sēdes laiku un vietu atbildētājai paziņots likumā noteiktajā kārtībā, 
Senāts, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 468.pantu, atzina par iespējamu 
izskatīt lietu, nepiedaloties minētās procesa dalībnieces pārstāvim.

Prasītājas pārstāve Senāta sēdē, iebilstot pret kasācijas sūdzībā 
norādītajiem argumentiem, lūdza apelācijas instances tiesas spriedumu atstāt 
negrozītu.

Motīvu daļa
Pārbaudījis lietā esošā sprieduma likumību attiecībā uz argumentiem, 

kas minēti kasācijas sūdzībā, kā tas noteikts Civilprocesa likuma 473.panta 
pirmajā daļā, Senāts atzīst, ka tiesas spriedums atstājams negrozīts tālāk 
norādīto apsvērumu dēļ.

Kārtība, kādā nosūtāmi tiesas paziņojumi un izsaukumi, reglamentēta 
Civilprocesa likuma 6.nodaļā ietvertajās tiesību normās.
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Šā likuma 54.panta otrā daļa noteic, ka lietas dalībnieces aicina uz 
tiesu ar tiesas pavēsti, ja personas dzīvesvieta norādīta prasības pieteikumā 
(..). Pavēstes un citu dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas noteikumi 
paredzēti Civilprocesa likuma 56.panta normās.

Konstatēdama, ka SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” par tiesas sēdes 
laiku un vietu paziņots Civilprocesa likuma 56.pantā noteiktajā kārtībā, 
Civillietu tiesas kolēģija atzinusi par iespējamu izskatīt lietu atbildētājas 
pārstāvja prombūtnē.

Kasācijas sūdzības iesniedzējas ieskatā, minētais tiesas lēmums ir 
nepamatots, jo tas ir pretrunā ar Civilprocesa likuma 73.panta pirmo daļu, 
kurā dots jēdziens “lietas dalībnieks” skaidrojums, un faktu, ka pavēste par 
tiesas sēdi, kā to prasa šā likuma 54.panta pirmā daļa, atbildētājas pārstāvim 
nav tikusi nosūtīta.

Līdz ar to noskaidrojams, vai konkrētajā gadījumā pastāv tiesisks pamats 
atbildētājas procesuālo tiesību, kas garantētas Civilprocesa likuma 74.panta 
otrās daļas 2.–9.punktā, pārkāpuma konstatēšanai un šā likuma 452.panta 
trešās daļas 2.punkta piemērošanai.

Lai gan Civilprocesa likuma 73.panta normu izpratnē puses pārstāvis 
līdz ar attiecīga pilnvarojuma izsniegšanu iegūst lietas dalībnieka procesuālo 
statusu, minētais, kā uzskata Senāts, nedod pamatu atzinumam, ka pavēste, 
ar kuru uz tiesu aicināta juridiska persona, nosūtāma tās pārstāvim. Pie 
šāda secinājuma Senāts nonāk, izanalizēdams Civilprocesa likuma 54.panta 
pirmās un otrās daļas saturu kontekstā ar citām šā likuma normām, t.i., 
veicot tiesību normu savstarpējās sasaistes un atkarības izpēti (sistēmiskā 
iztulkošanas metode).

Civilprocesa likuma 55.panta pirmā daļa noteic, ka pavēstē norāda (..) 
juridiskās personas nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi). Savukārt 
atbilstoši šā likuma 56.panta sestajai daļai tiesas dokumentus juridiskai 
personai piegādā uz tās juridisko adresi. Minētais normatīvais regulējums, 
Senāta ieskatā, pietiekami skaidri norāda uz to, ka juridiska persona uz tiesu 
aicināma, nosūtot pavēsti ierakstītā pasta sūtījumā (Civilprocesa likuma 
56.panta pirmā daļa) uz tās juridisko adresi.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 86.panta pirmās daļas otrajā teikumā 
ietvertajai normai, ja fiziskā persona ved lietu ar pilnvarota pārstāvja 
starpniecību, tiesas paziņojumi un dokumenti nosūtāmi tikai pārstāvim. 
Līdzīga satura noteikumi, kas būtu attiecināmi uz juridiskas personas 
pārstāvi, likumā nav paredzēti.

Iepriekš izklāstīto argumentu kopums ļauj secināt, ka Civilprocesa 
likuma 54.panta pirmajā un otrajā daļā lietotiem vārdiem “lietas dalībnieki”, 
aplūkojot puses – juridiskas personas aicināšanas uz tiesu aspektus, pretēji 
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kasācijas sūdzībā apgalvotajam, nav piešķirama tik plaša nozīme, kādu aptver 
šā likuma 73.pantā dotais minētā jēdziena skaidrojums. 

Tādējādi situācijā, kad juridiskai personai ierakstītā pasta sūtījumā pavēste 
nosūtīta uz tās juridisko adresi, atzīstams, ka tiesa savu pienākumu paziņot 
izsaucamajai personai par lietas izskatīšanas laiku un vietu ir izpildījusi. Šāda 
secinājuma pareizību apstiprina Civilprocesa likuma 56.1 pants, 2009.gada 
5.februāra likuma redakcijā, kurā paredzēts, ja tiesas dokumenti piegādāti 
šā likuma 56.panta noteiktajā kārtībā uzskatāms, ka personai ir paziņots par 
tiesas sēdes vai procesuālās darbības laiku un vietu (..).

Apstāklis, ka juridiskas personas amatpersona, izmantojot savas 
procesuālās tiesības, pilnvarojusi vest lietu citam pārstāvim, tostarp 
advokātam, negroza un neatceļ Civilprocesa likuma 56.panta pirmajā un 
sestajā daļā noteikto tiesas pavēstu nosūtīšanas kārtību.

Izpildot minētās tiesību normas prasības, kā atzīst Senāts, tiek pilnībā 
nodrošināta juridiskas personas procesuālo tiesību ievērošana. Savukārt 
izlemt, vai par saņemto tiesas pavēsti tālāk informējams pilnvarotais pārstāvis 
vai veicamas kādas citas darbības, piemēram, pilnvaras atsaukšana, ir tieši 
juridiskās personas attiecīgās amatpersonas ziņā un kompetencē.

Senāta ieskatā, atkāpties no Civilprocesa likuma 56.panta pirmās 
un sestās daļas noteikumiem tiesai izņēmuma veidā rastos pamats tad, 
ja juridiskā persona vērstos ar lūgumu pavēsti nosūtīt tās pilnvarotajam 
pārstāvim nepastarpināti, un tiesa šo lūgumu būtu pieņēmusi, pievienodama 
lietai, taču norādītie apstākļi konkrētajā gadījumā nav nodibināmi.

Tā kā no lietas materiāliem redzams, ka pavēste par tiesas sēdi 2009.gada 
26.janvārī plkst.14.30, kad lieta izskatīta pēc būtības, atbildētājai nosūtīta 
ierakstītā pasta sūtījumā 2009.gada 10.janvārī (sk. lietas 1.sēj. 256.lpp.), nav 
nedz faktiska, nedz juridiska pamata Civilprocesa likuma 452.panta trešās 
daļas 2.punktā noteiktā pārkāpuma konstatēšanai un sprieduma atcelšanai.

Balstoties uz pierādījumu novērtējumu, apelācijas instances tiesa atzinusi, 
ka starp pusēm laika posmā no 1997.gada 7.aprīļa līdz 2005.gada 20.maijam 
pastāvējušas zemes faktiskās jeb tā sauktās “piespiedu” nomas attiecības, jo 
SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” uz veikala ēkas nomas līgumu, kas attiecīgi 
1997.gada 7.aprīlī un 2000.gada 3.aprīlī noslēgti ar Rīgas pašvaldību, pamata 
lietojusi prasītājai piederošo zemesgabalu. Atsaukdamās uz šo nedzīvojamo 
telpu nomas līgumu 10.punktu, kurā fiksēta ēkas īpašnieces un nomnieces 
vienošanās par zemes nomas līgumu kā ēkas nomas līguma būtisku sastāvdaļu, 
Civillietu tiesas kolēģija konstatējusi, ka atbildētāja uzņēmusies saistību 
maksāt zemes nomas maksu prasītājai ēkas īpašnieces, t.i., pašvaldības vietā. 
Pastāvot šādiem apstākļiem, kā secināts spriedumā, ir nodibināts pamats 
prasības apmierināšanai.
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Ievērojot Civilprocesa likuma 473.panta pirmās daļas noteikumus, 
Senātam nav iemesla pievērsties norādītā secinājuma pamatotības pārbaudei, 
jo kasācijas sūdzība nesatur argumentus, ar kuriem tas apstrīdēts.

Nevar piekrist kasācijas sūdzībā paustajam viedoklim, ka, nosakot nomas 
maksas apmēru pēc sava ieskata, Civillietu tiesas kolēģija pārkāpusi likuma 
“Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantu (redakcijā līdz 
2005.gada 1.septembrim).

Minētā panta otrā daļa noteica, ka gadījumā, ja bijušajiem zemes 
īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, 
uz kuras atrodas (..) ēkas un būves, kas privatizētas likumos un normatīvos 
aktos paredzētā kārtībā, zemes nomas maksa gadā nedrīkst pārsniegt piecus 
procentus no zemes kadastrālās vērtības.

Apelācijas instances tiesas konstatētais apstāklis, ka SIA “Tirdzniecības 
nams Nīcgale” nekad nav bijusi veikala ēkas īpašniece, tātad to nav 
privatizējusi, izslēdz pamatu minētās normas, kas vērsta citastarp uz 
privatizēto valsts un pašvaldību objektu īpašnieku (nevis nomnieku) interešu 
aizsardzību, attiecināšanai uz izšķiramo strīdu. Citiem vārdiem, nebūdama 
norādītās tiesību normas subjekts, atbildētāja nevar pretendēt uz likumā 
noteiktiem zemes nomas maksas apmēra ierobežojumiem.

Tādēļ par pamatotu Senāts atzīst Civillietu tiesas kolēģijas secinājumu, 
ka konkrētajā gadījumā, kad puses nav spējušas vienoties par zemes nomas 
maksu, tās apmērs ir jānosaka Civillikuma 2123.pantā paredzētā kārtībā, 
proti, pēc tiesas ieskata.

Pamatojot atzinumu par piedzenamās nomas maksas apmēru, apelācijas 
instances tiesa, kā tas redzams no sprieduma motīvu daļas, norādījusi 
objektīvos kritērijus, kas ņemti vērā, izspriežot šo jautājumu, un sīki 
argumentējusi, kādu apsvērumu dēļ noteiktā nomas maksa atzīta par 
samērīgu, taisnīgu un patiesu atlīdzību.

Tādējādi Senāts atzīst, ka tiesa tai ar Civillikuma 5.pantu piešķirto sava 
ieskata kompetenci ir īstenojusi godprātīgi. Turklāt atbildētājas būtībā tikai 
subjektīvu apsvērumu diktēts viedoklis par nosakāmo zemes nomas maksu 
nerada pamatu tiesas spriedumā atspoguļotā vērtējuma apšaubīšanai.

Kā nepamatoti noraidāmi kasācijas sūdzības iesniedzējas argumenti, ka, 
apmierinādama prasību, apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā likuma 
“Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 18.pantā paredzēto strīda 
ārpustiesas izskatīšanas kārtību. 

Šajā sakarā jāatzīmē, ka minētie atbildētājas izvirzītie motīvi jau bijuši 
apspriešanas priekšmets kasācijas instances tiesā. Proti, atceļot Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 7.marta spriedumu šajā 
lietā, Senāts 2008.gada 23.janvāra spriedumā norādījis, ka tiesai lieta jāizskata 
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pēc būtības, jo tās kompetence nomas maksas noteikšanā nav atkarīga no 
strīda ārpustiesas izskatīšanas (sk. lietas 1.sēj. 246.–247.lpp.). Tas nozīmē, ka 
minētā tiesību norma uz lietā konstatētajiem apstākļiem nav attiecināma.

Līdz ar to secināms, ka, izskatīdama lietu pēc būtības, apelācijas instances 
tiesa izpildījusi Civilprocesa likuma 426.panta pirmās daļas prasības.

Rezumējot iepriekš minēto, Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas 
2009.gada 5.februāra spriedums ir likumīgs, pamatots un taisnīgs, tāpēc 
atstājams negrozīts.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Augstākās 

tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 5.februāra 

spriedumu atstāt negrozītu, bet atbildētājas SIA “Tirdzniecības nams Nīcgale” 
kasācijas sūdzību noraidīt.

Spriedums nav pārsūdzams.
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Izdevumu atlīdzināšana par advokāta palīdzību

1. Ja puse atbilstoši Civilprocesa likuma 44.pantam lietas izskatīšanas gaitā 
nav pieteikusi lūgumus par tiesāšanās izdevumu piedziņu, tostarp arī par 
izdevumiem advokāta palīdzības samaksai, tad šos jautājumus nevar izlemt 
citā, pavisam jaunā tiesvedības procesā, prasību pamatojot ar Civillikuma 
normām par zaudējumu atlīdzināšanu (Civilprocesa likuma 44.pants).
2. Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkta noteikums, kas 
ierobežo atlīdzības piedziņu par izdevumiem advokāta palīdzības samaksai 
līdz piecu procentu apmēram no prasījumu apmierinātās daļas, attiecas uz 
visu tiesvedības gaitu, nevis tikai uz vienu procesa stadiju vai procesuālu 
darbību (piemēram, iztiesāšanu pirmās, apelācijas vai kasācijas instances 
tiesā) (Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkts).

Rīgā 2011.gada 6.aprīlī  Lieta Nr.SKC-143/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore   M.Zāģere,
senators referents     K.Torgāns,
senators      N.Salenieks
atklātā tiesas sēdē izskatīja lietu sakarā ar I.J. kasācijas sūdzību par 

Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 3.novembra 
spriedumu S.Z. prasības lietā pret I.J. par tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Aprakstošā daļa
[1] S.Z. cēlusi prasību pret I.J. par tiesāšanās izdevumu piedziņu, 

norādīdama, ka starp pusēm tiesā iepriekš jau ticis izskatīts cits strīds. 
Madonas rajona tiesa ar 2008.gada 20.jūnija spriedumu un Vidzemes 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, ar 
2008.gada 7.oktobra spriedumu noraidījusi I.J. prasību pret S.Z. par Ls 3000 
morālā kaitējuma atlīdzināšanu, bet S.Z. tiesāšanās izdevumu atlīdzība nav 
piespriesta. Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā. Abās instancēs tiesas 
sēdēs atbildētāju pārstāvējis zvērināts advokāts Guntars Koris. Saskaņā ar 
noslēgto vienošanos par juridiskās palīdzības sniegšanu iepriekš minētajā 
lietā S.Z. 2008.gada 25.novembrī un 2009.gada 6.februārī samaksājusi 
Guntaram Korim Ls 500, bet sakarā ar jaunas prasības iesniegšanu tiesā šajā 
civillietā S.Z. samaksājusi valsts nodevu Ls 75 un ar lietas izskatīšanu saistītos 
izdevumus Ls 5,50. S.Z. ieskatā, minēto summu apmērā viņai radušies 
zaudējumi I.J. nepamatoti celtās prasības dēļ.
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Prasītāja lūgusi piedzīt no I.J. zaudējumus sakarā ar izdevumiem advokāta 
palīdzības samaksai Ls 500, valsts nodevu Ls 75 un ar lietas izskatīšanu 
saistītos izdevumus Ls 5,50.

Prasība pamatota ar Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu, Civillikuma 
1770.pantu un Civilprocesa likuma 1.pantu, 44.panta trešo daļu un 82.panta 
pirmo daļu.

[2] Madonas rajona tiesa ar 2009.gada 3.jūnija spriedumu un Vidzemes 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, 
ar 2009.gada 3.novembra spriedumu S.Z. prasību apmierinājusi daļēji, 
piedzenot no I.J. par labu S.Z. zaudējumus Ls 300, valsts nodevu Ls 50 un 
ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 5,50, kopā Ls 355,50. Pārējā daļā 
prasība noraidīta.

Tiesa konstatējusi, ka prasītāja S.Z. advokātam Guntaram Korim par lietas 
vešanu samaksājusi Ls 500, ko apstiprina 2008.gada 25.novembra un 2009.gada 
6.februāra kvītis. Nepamatota ir I.J. norāde, ka S.Z. vienošanos ar Guntaru Kori 
noslēgusi tikai 2008.gada 25.novembrī, jo minētājā datumā prasītāja samaksāja 
Guntaram Korim par pārstāvību Madonas rajona tiesā un par to tika izrakstīta 
kvīts. Vienošanās, uz kuras pamata zvērināts advokāts Guntars Koris izrakstīja 
un lietā iesniedza orderi, bija noslēgta pirms pirmās instances tiesas sēdes.

S.Z. tiesas sēdē paskaidroja, ka ar pārstāvi Guntaru Kori bijusi 
vienošanās, ka viņa samaksās par pārstāvību tad, kad viņai tam būs līdzekļi. 
Šāda vienošanās, Civillietu tiesas kolēģijas ieskatā, nav prettiesiska. Līdz ar 
to atzīstams, ka nav nozīmes tam, vai advokātam atlīdzība samaksāta pirms 
tiesas sēdes, kurā viņš prasītājai sniedzis juridisko palīdzību, vai pēc tās.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 44.panta trešo daļu, ja prasība noraidīta, ar 
lietas vešanu saistītos izdevumus piespriež no prasītāja par labu atbildētājam. 
Savukārt atbilstoši Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punktam ar 
lietas vešanu saistītie izdevumi – izdevumi advokāta palīdzības samaksai – 
atlīdzināmi to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk par pieciem procentiem 
no prasījumu apmierinātās daļas. Tā kā noraidītā prasības summa ir Ls 3000, 
advokāts piedalījies divu instanču tiesas sēdēs, izdevumi par viņa sniegto 
juridisko palīdzību katrā tiesā atbilstoši iepriekš minētajai tiesību normai, 
ir Ls 150 par pārstāvību katrā tiesu instancē. Tādējādi kopsummā no I.J. 
piedzenami zaudējumi Ls 300 sakarā ar prasītājas izdevumiem advokāta 
palīdzības samaksai. Apmierinot prasību daļēji, no atbildētāja par labu 
prasītājai piedzenama valsts nodeva Ls 50 un ar lietas izskatīšanu saistītie 
izdevumi Ls 5,50.

[3] Kasācijas sūdzībā I.J. lūdzis Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 2009.gada 3.novembra spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā tālāk norādīto apsvērumu dēļ.
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[3.1] Tiesāšanās izdevumi, kas radušies pusei, nevar tikt atzīti par 
zaudējumiem Civillikuma 1770.panta izpratnē. Tie ir procesuālie izdevumi, 
ko reglamentē procesuālo tiesību normas. Jautājums par tiesāšanās izdevumu 
apmēru un to atlīdzināšanu izlemjams konkrētās civillietas ietvaros. 
Materiālo tiesību normas par zaudējumu atlīdzību, t.i., Civillikuma 1770. 
un 1775.pants, nav piemērojamas, jo, lai piedzītu zaudējumus, jākonstatē 
civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumi, tostarp prettiesiski vainojama 
rīcība, taču griešanās tiesā nav pielīdzināma šādai rīcībai.

[3.2] Atbilstoši Civilprocesa likuma 201.pantam un 436.panta pirmās 
daļas 3.punktam tiesa pēc S.Z. pieteikuma bija tiesīga taisīt papildspriedumu, 
ja spriedumā nebija izlemts jautājums par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. 
Turklāt atbilstoši Civilprocesa likuma 436.panta otrajai daļai ierosināt 
papildsprieduma taisīšanu varēja 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas 
dienas.

[4] I.J. un S.Z. uz tiesas sēdi nebija ieradušies. Ņemot vērā, ka minētajām 
personām paziņots par tiesas sēdes laiku un vietu, Senāts atbilstoši 
Civilprocesa likuma 468.pantam nolēma lietu izskatīt bez viņu piedalīšanās.

Motīvu daļa
[5] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to 

pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, 
kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts uzskata, 
ka spriedums atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā.

[6] Kvīts veidlapa ar vienotās uzskaites sēriju un Nr., ko izsniegusi 
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija, ir veidlapa, kas aizpildāma kā jau 
notikušas samaksas apliecinošs dokuments. Kvīts satur sadaļu “saņemts”, 
tātad apliecina, ka samaksa jau veikta, nevis iespēju, ka nākotnē tā tiks 
apmaksāta. 2008.gada 25.novembra un 2009.gada 6.februāra kvītīs 
norādīts, ka samaksa saņemta par pārstāvību divu instanču tiesas sēdēs 
2008.gada 6.maijā, 20.jūnijā un 7.oktobrī civillietā pret I.J., t.i., tiesas 
sēdēs, kas notikušas pirms šo kvīšu izrakstīšanas. Kvīšu apakšējā daļā 
advokāts Guntars Koris un S.Z. parakstījušies kā “maksājuma saņēmējs” 
un “maksātājs”. Ja kvītis būtu izrakstītas un iesniegtas tiesai, kura izskatīja 
I.J. prasības lietu pret S.Z., tai būtu pienākums lemt par tiesāšanās 
izdevumus piedziņu atbilstoši Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 
1.punktam.

[7] Senāts atzīst, ka gadījumā, ja puse atbilstoši Civilprocesa likuma 
44.pantam nav lietas izskatīšanas gaitā pieteikusi lūgumus par tiesāšanās 
izdevumu, tostarp arī izdevumu advokāta palīdzības samaksai, piedziņu, 
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tad šos jautājumus nevar izlemt citā, pavisam jaunā tiesvedības procesā, 
prasību pamatojot ar Civillikuma normām par zaudējumu atlīdzināšanu 
(Civillikuma 1770.–1792.pants). Uz to norādījis Vladimirs Bukovskis, sakot, 
ka: “jautājums par tiesu izdevumiem pieder procesuālām, bet ne materiālām 
tiesībām. (..) apšaubāma ir iespēja piemērot materiālo tiesību noteikumus 
procesuālām attiecībām” (sk. Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. 
Rīga, 1933, 421.lpp.). Arī Augstākās tiesas Senāta judikatūrā atzīts, ka 
materiālo tiesību normas nav piemērojamas strīdos par izdevumu atlīdzību, 
kas radušies, pusei pilnvarojot pārstāvi lietu vešanai (sk. Augstākās tiesas 
Senāta 2000.gada 11.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-466 un 2009.gada 
21.janvāra spriedumā lietā Nr.SKC-61). Šādu izdevumu atlīdzība piesakāma 
un kvītis iesniedzamas konkrētās civillietas ietvaros, tādēļ puses vienošanās 
ar advokātu par tiesāšanās izdevumu samaksu un pati samaksa pēc lietas 
izskatīšanas nevar grozīt minēto procesuālo kārtību.

[8] Tādiem gadījumiem, kad tiesa, izskatot lietu pēc būtības, nav izlēmusi 
jautājumu par tiesāšanās izdevumu piedziņu, Civilprocesa likums paredz 
risinājumu caur papildsprieduma taisīšanu. To atbilstoši Civilprocesa likuma 
201.pantam un 436.panta pirmās daļas 3.punktam tiesa ir tiesīga taisīt pēc 
savas iniciatīvas vai lietas dalībnieka pieteikuma.

Taču S.Z. tiesā kvītis nebija uzrādījusi, lietas izskaitīšanas gaitā nebija 
lūgusi atlīdzināt tiesāšanās izdevumus un pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas 
un sprieduma pasludināšanas nebija lūgusi arī papildsprieduma taisīšanu. 
Tādējādi, subjektīvu apsvērumu dēļ pašai neizmantojot savas procesuālās 
tiesības, S.Z. ir zaudējusi tiesības uz tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.

[9] Lai arī kasācijas sūdzības iesniedzējs nav izteicis iebildumus par 
no viņa piedzīto summu apmēriem, judikatūras veidošanas nolūkā Senāts 
uzskata par lietderīgu izskaidrot, ka Civilprocesa likuma 44.panta pirmās 
daļas 1.punkta noteikums, kas ierobežo atlīdzības piedziņu par izdevumiem 
advokāta palīdzības samaksai līdz piecu procentu apmēram no prasījumu 
apmierinātās daļas, attiecas uz visu tiesvedības gaitu, nevis tikai vienu procesa 
stadiju vai procesuālu darbību (piemēram, iztiesāšanu pirmās, apelācijas vai 
kasācijas instances tiesā). Tā kā noraidītā prasības summa bija Ls 3 000, tad 
atlīdzība advokāta samaksai nevarēja pārsniegt Ls 150, taču Civillietu tiesas 
kolēģija, nepareizi iztulkodama Civilprocesa likuma 44.panta pirmo daļu, 
nepamatoti piedzinusi divreiz lielāku summu Ls 300.

[10] Ievērojot iepriekš teikto, Senāts atzīst, ka Vidzemes apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 3.novembra spriedumu nevar atzīt par 
likumīgu un pamatotu, tāpēc tas atceļams.

1 Senāta 2009.gada 21.janvāra spriedums lietā Nr.SKC-6. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi 
un lēmumi 2009. Rīga: TNA, 2010, c-207–c-211.
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[11] Tā kā spriedums tiek atcelts, saskaņā ar Civilprocesa likuma 458.
panta otro daļu G.J. atmaksājama viņas samaksātā drošības nauda Ls 50 par 
kasācijas sūdzības iesniegšanu.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Augstākās 

tiesas Senāts

n o s p r i e d a
I.J. kasācijas sūdzību par Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 

2009.gada 3.novembra spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā.

Atmaksāt G.J. drošības naudu Ls 50 (piecdesmit latu).
Spriedums nav pārsūdzams.
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Prasības pieteikuma priekšmets lietās  
par mantojuma tiesību atzīšanu  
un mantojuma izprasīšanu

Prasījumiem par mantojuma apliecības atzīšanu par spēkā neesošu, īpašuma 
tiesību atzīšanu uz nekustamu īpašumu un ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā 
jābūt ietvertiem prasības pieteikumā.
Ja prasības pieteikumā nav lūgts atzīt par spēkā neesošu izdoto mantojuma 
apliecību, dzēst ierakstu zemesgrāmatā un atzīt īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu, tiesa, paplašinot prasījumu, uzskatot to par prasības formālu 
konkretizāciju, pārkāpj prasījuma robežas, kas nav pieļaujams. Norādītie 
prasījumi var būt atsevišķas jaunas prasības priekšmets (Civilprocesa likuma 
192., 426.pants).

Rīgā 2011.gada 28.septembrī  Lieta Nr.SKC-241/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   K.Torgāns,
senatore referente     S.Lodziņa,
senatore      A.Briede,
piedaloties prasītājam V.V. un viņa pārstāvim A.O., atbildētājai N.G. un 

viņas pārstāvei M.G., atbildētājas Ļ.Ņ. pārstāvei N.G.,
izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu sakarā ar N.G. kasācijas sūdzību par 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 25.februāra spriedumu 
V.V. prasībā pret N.G., Ļ.Ņ. un Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu par 
paternitātes fakta konstatēšanu, mantojuma tiesību atzīšanu un mantojuma 
izprasīšanu.

Aprakstošā daļa
V.V. 2007.gada 2.maijā cēlis prasību pret N.G., Ļ.Ņ. un Rīgas pilsētas 

Dzimtsarakstu nodaļu, lūdzot:
– konstatēt paternitātes faktu, tas ir, prasītāja izcelšanos no tēva A.G.;
– uzlikt par pienākumu Rīgas Dzimtsarakstu nodaļai papildināt prasī tā ja 

dzimšanas reģistra ierakstu Nr.3193 ar ziņām par tēvu A.G.;
– atzīt prasītāju V.V. par mirušā A.G. vienīgo mantinieku;
– uzlikt par pienākumu N.G. nekavējoties pēc sprieduma stāšanās spēkā 

izdot prasītājam viņas valdījumā esošo A.G. atstāto mantojumu, tanī skaitā 
zemesgrāmatā reģistrēto dzīvokļa īpašumu Nr.7, [adrese], Rīgā, ar visām tam 
piederošām sadzīves iekārtām.
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Prasībā norādīts, ka 2006.gada 5.maijā miris A.G., kuram uz viņa nāves 
brīdi piederēja dzīvokļa īpašums Nr.7, [adrese], Rīgā (kadastra Nr.[..]).

V.V. norādījis, ka ir mirušā A.G. dēls. Prasītāja māte L.V. 1986.gadā 
uzsākusi kopdzīvi ar A.G., un šajā kopdzīvē 1987.gada 26.oktobrī piedzimis 
prasītājs. Kaut arī prasītāja māte un A.G. laulību nebija reģistrējuši, taču A.G. 
dēlu ir atzinis par savu, viņi visi trijatā dzīvojuši strīdus dzīvoklī.

A.G. uzturējis gan viņu, gan māti, kā arī piedalījies dēla audzināšanā. 
1992.gadā māte ir aizgājusi dzīvot citur, A.G. palicis strīdus dzīvoklī, taču A.G. 
ar prasītāju regulāri uzturējuši kontaktus gan satiekoties, gan sazinoties pa 
telefonu, kā arī sniedzis prasītājam materiālu palīdzību, apsveicis dzimšanas 
dienās un dāvinājis dāvanas. 

Tā kā A.G. bija slims un viņam bija garīga rakstura slimība, ne prasītājs, 
ne viņa māte, negribot tēvu satraukt, nav lūguši, lai A.G. juridiski atzīst un 
noformē paternitātes atzīšanu, kaut arī visi kopīgie paziņas labi zināja, ka 
A.G. atzīst V.V. par savu dēlu.

Pēc A.G. nāves prasītājs iesniedzis Siguldas tiesā pieteikumu par 
paternitātes fakta konstatēšanu, taču, tā kā A.G. māsa N.G., kura jau bija 
pieteikusi savas tiesības uz mirušā atstāto mantojumu, ir iebildusi pret 
paternitātes fakta konstatēšanu, Siguldas tiesa ar 2006.gada 2.decembra 
lēmumu pieteikumu atstājusi bez izskatīšanas, norādot, ka pastāv strīds 
par tiesībām uz mantojumu, kas ir izšķirams prasības kārtībā. Turklāt N.G. 
norādījusi, ka A.G. ir vēl otra māsa – Ļ.Ņ.

Prasītājs norādījis, ka vēlas mantot no sava mirušā tēva A.G., līdz ar 
to spiests vērsties tiesā ar prasību, lai atzītu viņu par mirušā tēva vienīgo 
mantinieku un izdot viņam visu atstāto mantojumu, kas pašreiz atrodas 
atbildētājas N.G. valdījumā.

Prasība celta, pamatojoties uz Civillikuma 158., 391., 399.pantu, 404.
panta 1.apakšpunktu, 667., 670., 668. un 686.pantu un Ministru kabineta 
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1009 “Noteikumi par mantojuma 
reģistra un mantojuma lietu vešanu”.

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2008.gada 6.jūnija 
spriedumu prasība noraidīta, piedzenot no V.V. par labu N.G. izdevumus par 
advokāta palīdzību Ls 454, bet par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos 
izdevumus Ls 13,99.

Izskatījusi lietu sakarā ar V.V. apelācijas sūdzību, Augstākās tiesas 
Civillietu tiesu palāta ar 2010.gada 25.februāra spriedumu prasību 
apmierinājusi. Tiesa nospriedusi atzīt faktu, ka 2006.gada 5.maijā mirušais 
A.G. ir V.V. tēvs, un izdarīt par to attiecīgu ierakstu V.V. dzimšanas reģistrā; 
atzīt V.V. par 2006.gada 5.maijā mirušā A.G. vienīgo mantinieku un saskaņā 
ar to izdot viņam pienākošos tēva mantojumu; atzīt par spēkā neesošu N.G. 
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2007.gada 30.martā izsniegto mantojuma apliecību Nr.1599 par mantojuma 
tiesībām pēc likuma un dzēst uz tās pamata Rīgas pilsētas zemesgrāmatu 
nodaļā reģistrētās N.G. īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Rīgā, [adrese], 
(kadastra Nr.[..]); atzīt V.V. īpašuma tiesības uz strīdus dzīvokli; uzlikt par 
pienākumu N.G. izdot V.V. tēva A.G. atstāto mantojumu, tostarp nododot 
viņa valdījumā dzīvokļa īpašumu Rīgā, [adrese]. Prasība pret Ļ.Ņ. noraidīta. 
No N.G. par labu V.V. piedzīti tiesas izdevumi Ls 561,22, bet par labu valstij 
tiesāšanās izdevumi Ls 3,76.

Tiesa, atsaucoties uz Civillikuma 157.panta otro daļu, atzinusi, ka lietā 
esošie pierādījumi pārliecinoši apstiprina prasības pieteikumā norādīto 
faktu, ka V.V. ir A.G. dēls.

Pirmās instances tiesas sēdē tika nopratināti septiņi liecinieki, tajā skaitā 
A.G. draugs, V.V. auklīte, kaimiņi, V.V. mātes darba kolēģe, kuri saskanīgi 
liecināja par to, ka laikā no 1986.gada līdz 1992.gadam A.G. un V.V. māte 
L.V. dzīvojuši strīdus dzīvoklī kā viena ģimene, A.G. aprūpējis dēlu, uzturējis 
viņu un nodarbojies ar viņa audzināšanu arī pēc kopdzīves iziršanas ar L.V.

No Dzemdību nama apmaiņas kartes un bērna medicīniskās kartes 
redzams, ka L.V. par savu dzīvesvietu ir norādījusi strīdus dzīvokli, bet par 
bērna V.V. tēvu norādījusi 1946.gadā dzimušo A.G. Arī no 1991. un 1992.gada 
Rīgas psihoneiroloģiskās slimnīcas epikrīzē izdarītajām atzīmēm, redzams, 
ka A.G. ir sieva un dēls. To apstiprina arī lietai pievienotās 14 fotogrāfijas.

Atsaucoties uz Civilprocesa likuma 93.panta pirmo daļu, tiesa norādījusi, 
ka atbildētājas nav iesniegušas nevienu pierādījumu, kas apgāztu prasītāja 
iesniegtos pierādījumus. Atbildētāju paskaidrojumi, ka A.G. konkrēti nav 
stāstījis, ka viņam ir dēls, prasītāja iesniegtos pierādījumus neatspēko, jo 
atbilstoši Civilprocesa likuma 104.panta pirmās daļas noteikumiem pušu 
paskaidrojumi par pierādījumiem atzīstami vien tad, ja tos apstiprina citi 
tiesas sēdē iegūti un pārbaudīti pierādījumi.

Ievērojot minēto, tiesa atzinusi, ka prasītāja iesniegtie pierādījumi, 
vērtējot tos kopsakarā, pārliecinoši apstiprina, ka V.V. tēvs ir A.G.

Tiesa konstatējusi, ka 2007.gada 19.aprīlī, pamatojoties uz 2007.gada 
30.martā izdoto mantojuma apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc 
likuma, zemesgrāmatā reģistrētas A.G. 2.šķiras mantinieces – māsas N.G. 
īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu.

Atsaucoties uz Civillikuma 404., 405., 667., 668. un 670.pantu, tiesa 
secinājusi, ka prasītājs ir pirmās šķiras likumīgais mirušā A.G. mantinieks 
un ka viņam atzīstamas tiesības uz visu tēva atstāto mantojumu, tostarp uz 
atbildētājas N.G. valdījumā esošo strīdus dzīvokli.

Tiesa atzinusi, ka V.V. prasījums atzīt viņu par mirušā tēva A.G. vienīgo 
mantinieku aptver arī prasījumu atzīt par spēkā neesošu atbildētājai izsniegto 
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mantojuma apliecību. Situācijā, kad prasība pēc būtības ir pamatota un 
pilnībā pierādīta, tas, ka šāds prasījums nav formulēts konkrēti, ir atzīstams 
par formālu.

Secinot, ka V.V. tiesības vai intereses nav aizskārusi atbildētāja Ļ.Ņ., tiesa 
celto prasību pret atbildētāju Ļ.Ņ. noraidījusi. Šajā daļā spriedums stājies 
likumīgā spēkā, jo kasācijas kārtībā nav pārsūdzēts.

Kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 
25.februāra spriedumu iesniegusi N.G., lūdzot to atcelt un lietu nodot jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Kasācijas sūdzībā norādīts, ka tiesa pierādījumus nav vērtējusi atbilstoši 
Civilprocesa likuma 93.panta pirmās daļas noteikumiem, kā arī pārkāpusi 
Civilprocesa likuma 97.panta trešās daļas noteikumus. Tiesa nav ņēmusi 
vērā, ka visi prasītāja iesniegtie pierādījumi ir netieši, jo pilnībā nepierāda 
paternitātes faktu, tikai norāda uz tā iespējamību, kā arī atstājusi bez ievērības 
atbildētājas paskaidrojumus, kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 104.panta 
pirmo daļu uzskatāmi par pierādījumiem.

Tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 192. un 426.pantu, jo nav ievērojusi 
prasījuma robežas, proti, tiesa nav ņēmusi vērā, ka lietā nebija celts prasījums 
par mantojuma apliecības atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību 
atzīšanu uz dzīvokļa īpašumu.

Tiesa nav ņēmusi vērā, ka saskaņā ar Civillikuma 994.panta pirmo 
daļu atbildētāja ir vienīgā īpašniece, kuras īpašuma tiesības nav apstrīdētas. 
Pirmās instances tiesa prasītājam norādīja uz nepilnībām celtajā prasībā, 
kuras prasītājs novērst nevēlējās. Līdz ar to prasījums palika tāds, kāds tas 
ir, un apelācijas instances tiesai nav nekāda likumīga pamata šo prasījumu 
patvarīgi paplašināt. Tiesas pieņemto spriedumu šajā daļā nevar uzskatīt par 
vienkārši formālu prasījuma konkretizāciju, bet gan par atbildētājas īpašuma 
tiesību aizskārumu, tādējādi tiesas spriedums nav pamatots un likumīgs, kā 
to paredz Civilprocesa likuma 190.pants.

Senāta sēdē atbildētājas Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas pārstāvis 
nebija ieradies. Tā kā atbildētājai pienācīgi paziņots par kasācijas instances 
tiesas sēdes laiku un vietu, Senāts atzina, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 
468.pantu lieta izskatāma bez šī lietas dalībnieka klātbūtnes.

Senāta sēdē atbildētāja N.G. un viņas pārstāve kasācijas sūdzību uzturēja 
pēc tajā norādītajiem motīviem un lūdza to apmierināt. Kā atbildētājas Ļ.Ņ. 
pārstāve N.G. izteica viedokli, ka pret viņas māsu celtā prasība noraidīta 
pamatoti.

Prasītājs V.V. un viņa pārstāvis kasācijas sūdzību neatzina un lūdza to 
noraidīt.
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Motīvu daļa
Pārbaudījis lietā esošā sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas 

spriedumu pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas 
sūdzībā, kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts 
atzīst, ka Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 25.februāra 
spriedums atceļams daļā, ar kuru par spēkā neesošu atzīta N.G. 2007.gada 
30.martā izsniegtā mantojuma apliecība Nr.1599 un dzēstas uz tās pamata 
Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā reģistrētās N.G. īpašuma tiesības uz 
dzīvokļa īpašumu Rīgā, [adrese], kadastra Nr.[..], kā arī daļā, ar kuru V.V. 
atzītas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Rīgā, [adrese]. Pārējā daļā 
spriedums atstājams negrozīts.

Civiltiesiskajā strīdā pusēm ir pretējas intereses un viedokļi, un katra 
puse cenšas pārliecināt tiesu par noteiktu tiesisko attiecību un juridiski 
nozīmīgu faktu esamību vai neesamību. To var panākt ar pierādījumiem un 
pierādīšanu (Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2003, 62.lpp.).

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 92.pantu pierādījumi ir ziņas, uz kuru 
pamata tiesa nosaka tādu faktu esamību vai neesamību, kuriem ir nozīme 
lietas izspriešanā. Savukārt Civillikuma 157.panta otrā daļa noteic, ka, izska-
tot prasību par paternitātes noteikšanu, tiesa ņem vērā jebkurus pierādījumus, 
ar kuriem iespējams pierādīt bērna izcelšanos no konkrētas personas vai 
izslēgt šādu faktu.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 97.panta pirmajai daļai tiesa novērtē 
pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz tiesas sēdē 
vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, vadoties no 
tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un dzīvē 
gūtiem norādījumiem.

Atzīstot faktu, ka A.G. ir V.V. tēvs, tiesa atsaukusies uz liecinieku 
liecībām, kuri liecināja par to, ka laika posmā no 1986.gada līdz 1992.
gadam A.G. un V.V. māte L.V. dzīvojuši strīdus dzīvoklī kā viena ģimene, 
A.G. aprūpējis dēlu, uzturējis viņu un nodarbojies ar viņa audzināšanu arī 
pēc kopdzīves iziršanas ar prasītāja māti. Arī Dzemdību nama apmaiņas 
kartē un bērna medicīniskajā kartē izdarīts ieraksts, ka L.V. par savu 
dzīvesvietu norādījusi strīdus dzīvokli, bet par bērna tēvu norādījusi 
1946.gadā dzimušo A.G. Savukārt A.G. medicīniskajos dokumentos, kas 
pievienoti lietai, viņš norādījis, ka viņam ir dēls. Tāpat tiesa vērtējusi 
lietai pievienotās fotogrāfijas, kurās redzams prasītājs kopā ar māti L.V. 
un A.G.

Minētie pierādījumi novērtēti kopsakarā ar atbildētāju paskaidrojumiem. 
Apšaubīt lietā iegūto pierādījumu novērtējumu Senātam nav tiesiska pamata, 
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jo lietas faktisko apstākļu noskaidrošana un pierādījumu novērtēšana saskaņā 
ar Civilprocesa likuma 450.panta trešo daļu ietilpst tās tiesas kompetencē, 
kas izskata lietu pēc būtības.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 104.panta pirmo daļu pušu (..) 
paskaidrojumi, kuri ietver ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņu 
prasījumi vai iebildumi, atzīstami par pierādījumiem, ja tos apstiprina citi 
tiesas sēdē pārbaudīti un novērtēti pierādījumi.

Tā kā atbildētājas N.G. un viņas māsas Ļ.Ņ., kuru uz pilnvaras pamata 
pārstāvēja N.G., paskaidrojumi neatbilst tiesas sēdē pārbaudītiem iepriekš 
minētajiem pierādījumiem, apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka 
šajā strīdā nav piemērojami Civilprocesa likuma 104.panta pirmās daļas 
noteikumi.

Ievērojot minēto, Senāts atzīst, ka kasācijas sūdzības iesniedzējas 
pārmetums tiesai, ka tā nav ievērojusi procesuālās tiesību normas, kas 
saistītas ar pierādījumu novērtēšanu, nav pamatots. Līdz ar to apelācijas 
instances tiesas spriedums daļā, ar kuru atzīts fakts, ka A.G. ir prasītāja 
tēvs, izdarot par to attiecīgu ierakstu V.V. dzimšanas reģistrā, atstājams 
negrozīts.

Mantojuma atstājēja radinieku mantošanas kārtību reglamentē 
Civillikuma 403.–415.pants.

Saskaņā ar šā likuma 404.panta 1.punktu pirmā šķirā manto, bez pakāpju 
tuvuma izšķirības, visi tie mantojuma atstājēja lejupējie, starp kuriem, no 
vienas puses, un mantojuma atstājēju, no otras puses, nav citu lejupējo, 
kam būtu tiesība mantot. Savukārt 405.pantā noteikts, ka zemākas šķiras 
mantinieks nemanto, kamēr ir dzīvs kāds augstākas šķiras mantinieks.

Atbilstoši Civillikuma 668.pantam mantojuma prasību var celt pret katru, 
kas apstrīd mantojuma tiesību, vienalga, vai apstrīdētājs valda mantojumu 
pilnīgi vai pa daļai, un neraugoties uz to, vai viņš uzskata pats sevi par 
mantinieku un uzdodas par to vai ne (..).

Mantojuma prasības mērķis ir atzīt prasītāju vai nu par vienīgo 
mantinieku, vai par līdzmantinieku, un saskaņā ar to izdot viņam ar visiem 
pieaugumiem vai nu visu atstāto mantojumu, vai viņam pienākošos daļu, 
vai arī tos mantojuma priekšmetus, kas atrodas atbildētāja valdījumā 
(Civillikuma 670.p.).

Tā kā tiesa atzinusi, ka prasītājs V.V. ir mantojuma atstājēja A.G. dēls, viņš 
atbilstoši Civillikuma 404.panta 1.punktam ir pirmās šķiras mantinieks un 
saskaņā ar šā likuma 668. un 670.pantu tiesīgs prasīt izdot viņam pienākošos 
mantojumu, kas atrodas N.G. valdījumā.

Līdz ar to kā likumīgs un pamatots atstājams negrozīts arī apelācijas 
instances tiesas spriedums daļā, ar kuru atzīts, ka V.V. ir A.G. vienīgais 
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mantinieks un N.G. uzlikts par pienākumu izdot prasītājam tēva atstāto 
mantojumu, tostarp nododot viņa valdījumā dzīvokļa īpašumu Rīgā, 
[adrese].

Vienlaikus Senāts atzīst, ka Civillietu tiesu palātas spriedums atceļams 
daļā (nenodot lietu jaunai izskatīšanai), ar kuru par spēkā neesošu atzīta 
N.G. 2007.gada 30.martā izsniegtā mantojuma apliecība Nr.1599 un dzēstas 
uz tās pamata Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā reģistrētās N.G. īpašuma 
tiesības uz dzīvokļa īpašumu Rīgā, [adrese], kā arī daļā, ar kuru V.V. atzītas 
īpašuma tiesības uz minēto dzīvokļa īpašumu turpmāk norādīto argumentu 
dēļ.

Civillikuma 994.panta pirmajā daļā nostiprināts princips, ka par 
nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts 
zemesgrāmatās.

Atbilstoši šā likuma 927.pantam īpašums ir pilnīgas varas tiesība par 
lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar 
to rīkoties (..).

Kā norādīts tiesību doktrīnā, īpašums ir vispilnīgākā un visaptverošākā 
lietu tiesība, kādu pazīst mūsu tiesiskā iekārta; tā piešķir īpašniekam vis-
pla šāko lietošanas un rīcības iespēju pār lietu (sk. Grūtups A., Kalniņš E. 
Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 17.lpp.).

N.G. īpašuma tiesības uz viņas brālim piederējušo īpašumu nostiprinātas 
zemesgrāmatā 2007.gada 27.aprīlī, pamatojoties uz 2007.gada 30.martā 
izdoto mantojuma apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma. 
Tādējādi atbilstoši Civillikuma 927. un 994.pantam atbildētājai ir pilnīgas 
varas tiesība pār lietu, bet mantojuma apliecības spēkā neesamība pati par 
sevi nav prezumējama. Savukārt Zemesgrāmatu likuma 97.pantā strikti 
noteikts, ka personas, kuras nav nostiprinājuma lūdzēji, nostiprinājumu var 
apstrīdēt vienīgi prasības kārtībā.

Tādējādi iepriekš teiktais nozīmē to, ka prasījumiem par mantojuma 
apliecības atzīšanu par spēkā neesošu, īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamu 
īpašumu un ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā jābūt ietvertiem prasības 
pieteikumā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 192.pantu tiesa taisa spriedumu par 
prasībā noteikto prasības priekšmetu un uz prasībā norādītā pamata, 
nepārsniedzot prasījuma robežas. Savukārt šā likuma 426.panta otrā daļa 
noteic, ka apelācijas instances tiesa izskata tikai tos prasījumus, kas izskatīti 
pirmās instances tiesā (..).

Tā kā prasības pieteikumā nav lūgts atzīt par spēkā neesošu N.G. izdoto 
mantojuma apliecību, dzēst ierakstu zemesgrāmatā un atzīt V.V. īpašuma 
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tiesības uz dzīvokli, Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi 
prasījuma robežas, kas nav pieļaujams. Norādītie prasījumi var būt atsevišķas 
jaunas prasības priekšmets.

Tā kā spriedums daļēji tiek atcelts, N.G. saskaņā ar Civilprocesa likuma 
458.panta otro daļu atmaksājama drošības nauda Ls 50.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts 

n o s p r i e d a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 25.februāra spriedumu 

atcelt daļā, ar kuru par spēkā neesošu atzīta N.G. 2007.gada 30.martā 
izsniegtā mantojuma apliecība Nr.1599 un dzēstas uz tās pamata Rīgas 
pilsētas zemesgrāmatu nodaļā reģistrētās N.G. īpašuma tiesības uz dzīvokļa 
īpašumu Rīgā, [adrese], kadastra Nr.[..], kā arī daļā, ar kuru V.V. atzītas 
īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Rīgā, [adrese].

Pārējā daļā spriedumu atstāt negrozītu.
Atmaksāt N.G. drošības naudu Ls 50 (piecdesmit latu).
Spriedums nav pārsūdzams.
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Judikatūras maiņa 
Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā  
un 44.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertā jēdziena  
“advokāts” tulkojums

Apelācijas instances tiesa, konstatējot, ka kvītis par juridiskās palīdzības 
sniegšanu prasītājai ir izrakstījis nevis zvērināts advokāts, bet gan juristu 
asociācijas pārstāvis, pamatoti noraidījusi prasījumu par izdevumu juridiskās 
palīdzības samaksai piedziņu (Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 
1.punkts un 44.panta pirmās daļas 1.punkts).

Rīgā 2011.gada 23.novembrī  Lieta Nr.SKC-377/2011

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  A.Laviņš,
senatore      I.Garda, 
senatore      M.Zāģere,
piedaloties prasītājas O.A. pārstāvim M.M.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja lietu sakarā ar O.A. kasācijas sūdzību par 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 26.maija spriedumu 
O.A. prasības lietā pret R.Č. un AS “Latintertehserviss” par zaudējumu un 
morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu.

Aprakstošā daļa
[1] O.A. 2006.gada 26.septembrī cēlusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekš-

pilsētas tiesā prasību pret R.Č. un AS “Latinterehserviss” par zaudējumu 
un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu. Pēc vairākkārtējas prasības 
summas palielināšanas prasītāja lūgusi tiesu piedzīt solidāri no atbildētājiem 
zaudējumus Ls 520,55, kas viņai radušies kriminālprocesa ietvaros pret R.Č. 
par Krimināllikuma 204.panta pirmajā daļā (pircēju un pasūtītāju apkrāpšana) 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Minētais kriminālprocess 
izbeigts ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona prokuratūras 2006.gada 30.maija 
lēmumu, nosacīti atbrīvojot R.Č. no soda. Tāpat prasītāja lūgusi piedzīt 
Ls 5 000 kā atlīdzību par morālo kaitējumu, kas izpaudies uzticības zaudēšanā 
garantijas remonta servisam, kā arī tiesāšanās izdevumus.

Prasība pamatota ar Civillikuma 1635., 1672., 1683., 1770., 1779. un 
1782.pantu.

[2] Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar 2007.gada 3.septembra 
spriedumu prasību noraidījusi.
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[3] Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatījusi lietu sakarā 
ar O.A. apelācijas sūdzību, ar 2010.gada 26.maija spriedumu prasību 
apmierinājusi daļēji, piedzenot no atbildētāja R.Č. par labu prasītājai 
zaudējumus Ls 106,08, kā arī par labu valstij valsts nodevu Ls 15,91. Pārējā 
daļā prasība noraidīta. Spriedums pamatots ar šādiem argumentiem.

[3.1] Lietā nav konstatējami likumā paredzētie solidāras saistības 
iestāšanās priekšnosacījumi (konkrētajā gadījumā strīda priekšmets ir 
dalāms, kā arī noziedzīgu nodarījumu līdzatbildētāji nav izdarījuši kopīgi). 
Tāpat solidāras saistības nodibināšana nav paredzēta Civillikuma 1782.
pantā.

[3.2] Lai arī lietā nav nodibināms solidāras atbildības pienākums, pirmās 
instances tiesai bija jāizvērtē katra atbildētāja atbildības apjoms saistībā ar 
zaudējumu rašanās un atlīdzības priekšnosacījumiem (prettiesiska rīcība, 
zaudējumu esamība un cēloniskais sakars). Atbilstoši Civilprocesa likuma 
93.panta pirmajai daļai zaudējumu pierādīšanas pienākums gulstas uz 
prasītāju.

Visi prasītājas sastādītajā zaudējumu aprēķinā iekļautie izdevumi, 
izņemot izdevumus firmas sniegto juridisko pakalpojumu samaksai Ls 100, 
ir pierādīti ar lietā iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem. Tomēr prasītāja 
nav pierādījusi cēlonisko sakaru starp prettiesisko rīcību un zaudējumiem, 
jo lietā nav pierādījumu, ka izdevumi par medicīniskajiem pakalpojumiem, 
degvielai un saziņai būtu saistāmi ar prasītājai piederošā mūzikas centra 
garantijas remonta neveikšanu. Prasītāja nav norādījusi, cik reizes, kad un 
kur viņa ir braukusi, kam un uz kādiem telefona numuriem ir zvanījusi. Tāpat 
nav pierādīta viņas veselības pasliktināšanās un tās sakarā radušos izdevumu 
saistība ar mūzikas centra garantijas remonta neveikšanu.

Atbildētājs savos rakstveida paskaidrojumos norādījis, ka viņš atzīst 
prasību par zaudējumu piedziņu Ls 106,08, līdz ar to minētā summa 
piedzenama no atbildētāja R.Č. par labu prasītājai, bet pārējā daļā prasība ir 
noraidāma.

[3.3] Izdevumu par juridiskiem pakalpojumiem atlīdzināšana notiek 
saskaņā ar Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punktu. Konkrētajā 
lietā juridisko pakalpojumu kvītis prasītājai nav izrakstījis ne zvērināts 
advokāts, ne zvērinātu advokātu birojs, tāpēc prasība šajā daļā noraidāma.

[3.4] Civillikuma 3.pants nosaka, ka katra civiltiesiska attiecība 
apspriežama pēc likumiem, kas bijuši spēkā brīdī, kad šī attiecība radusies, 
pārgrozījusies vai izbeigusies. Neskartas paliek jau iegūtās tiesības. Grozījumi 
Civillikuma 1635.pantā, kas katra tiesību aizskāruma gadījumā paredz 
cietušajam tiesības prasīt atlīdzību arī par morālo kaitējumu, ir stājušies 
spēkā ar 2006.gada 1.martu, tāpēc prasība par morālā kaitējuma piedziņu 
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ir noraidāma, jo atbilstoši lēmumam par kriminālprocesa izbeigšanu R.Č. 
prettiesiskās darbības veica laika posmā no 2004.gada 4.augusta līdz 2004.
gada 1.septembrim, tas ir, vēl pirms tiesiskā regulējuma izmaiņām minētajā 
tiesību normā.

[4] Par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 26.maija 
spriedumu O.A. iesniegusi kasācijas sūdzību, kurā lūgusi to atcelt daļā, ar 
kuru prasība noraidīta, un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances 
tiesā. Kasācijas sūdzībā norādīts tālāk minētais.

[4.1] Spriedumā nepamatoti noraidīts prasījums piedzīt no atbildētājiem 
atlīdzību par prasītājas izdevumiem medicīniskajiem pakalpojumiem, 
degvielai un saziņai sakarā ar prasītājas veselības pasliktināšanos, atsaucoties 
uz to, ka šie izdevumi nav saistāmi ar prasītājai piederošā mūzikas centra 
garantijas remonta neveikšanu. Tādā veidā tiesa ir pārkāpusi Civilprocesa 
likuma 93.panta ceturto daļu. Ja tiesa atzina, ka nav iesniegti attiecīgi 
pierādījumi, tai bija pienākums paziņot par to pusēm un noteikt termiņu 
pierādījumu iesniegšanai, ko tiesa nav darījusi.

[4.2] Spriedumā nepamatoti noraidīts prasījums par atlīdzības Ls 5000 
par morālo kaitējumu piedziņu, atsaucoties uz to, ka izmaiņas Civillikuma 
1635.pantā ir stājušās spēkā ar 2006.gada 1.martu. Šajā gadījumā spriedumā 
nav ievērots Latvijas Republikas Satversmes 92.pants, kas cita starpā paredz, 
ka “nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu 
atlīdzinājumu”. Tiesai bija jāinterpretē Civillikuma 1635.pants kopsakarā 
ar Satversmes 92.pantu, tādējādi prasītājai bija tiesības prasīt atlīdzību par 
morālo kaitējumu sakarā ar R.Č. prettiesiskajām darbībām laikā no 2004.
gada 4.augusta līdz 2004.gada 1.septembrim.

[4.3] Tiesa nepamatoti noraidījusi prasījumu piedzīt no atbildētājiem 
atlīdzību sakarā ar izdevumiem par juridiskiem pakalpojumiem, atsaucoties 
uz to, ka juridisko pakalpojumu kvītis prasītājai nav izrakstījis zvērināts 
advokāts vai zvērinātu advokātu birojs. Tādā veidā tiesa nav ievērojusi 
Satversmes 92.pantu, kas cita starpā paredz, ka ikvienam ir tiesības uz 
advokāta palīdzību. Kā to norādījusi Satversmes tiesa 2003.gada 27.jūnija 
spriedumā lietā Nr.2003-04-01, ar advokāta palīdzību tiek saprasta ne tikai 
zvērināta advokāta vai advokātu biroja palīdzība, bet arī jebkura juridiskā 
palīdzība.

[5] Atbildētāji R.Č. un AS “Latintertehserviss” pārstāvis uz tiesas sēdi 
neieradās. Ievērojot, ka lietas dalībniekiem ir paziņots par tiesas sēdi, Senāts, 
pamatojoties uz Civilprocesa likuma 468.pantu, atzina par iespējamu lietu 
izskatīt bez atbildētāju klātbūtnes.

Senāta sēdē prasītājas pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību pēc tajā 
norādītajiem argumentiem.
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Motīvu daļa
[6] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā argumentiem, kas minēti 

kasācijas sūdzībā, Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesas spriedums 
atstājams negrozīts.

[7] Senāts nepiekrīt kasācijas sūdzībā norādītajam argumentam 
par Civilprocesa likuma 93.panta ceturtās daļas pārkāpumu, prasītājai 
nepaziņojot, ka par kādu no faktiem viņa nav iesniegusi pierādījumus.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 10.pantam puses savas procesuālās 
tiesības, tostarp iesniegt pierādījumus, realizē sacīkstes formā, tāpēc tiesai 
nevar būt pienākums informēt prasītāju, cik lielā mērā iesniegtie pierādījumi 
veido pamatu prasības apmierināšanai. Tas, kādā apjomā un kāda satura 
pierādījumus iesniegt, ir katra lietas dalībnieka izlemšanas jautājums. 
Civilprocesa likuma 93.panta ceturtās daļas noteikumi paredz tiesai aktīvu 
pozīciju procesa virzīšanā tikai gadījumā, ja puses par kādu no faktiem nav 
iesniegušas pierādījumus.

Kā redzams no sprieduma motīviem, tiesa atzinusi, ka prasītāja ir 
iesniegusi pierādījumus par izdevumiem degvielai, saziņai un medicīniskajiem 
pakalpojumiem. Novērtējot iesniegtos pierādījumus, tiesa secinājusi, ka starp 
prettiesisko rīcību un zaudējumiem prasības noraidītajā daļā nav konstatējams 
cēloniskais sakars, proti, ne visi prasītājas norādītie izdevumi degvielai, saziņai 
un medicīniskajiem pakalpojumiem radušies mūzikas centra garantijas 
remonta neveikšanas sakarā. Ievērojot minēto, Senātam nav pamata uzskatīt, 
ka tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 93.panta ceturto daļu.

[8] Senāts 2009.gada 29.aprīļa spriedumā lietā Nr.SKC-12 atzinis, ka 
Satversmes 92.panta trešajā teikumā ietvertā vispārējā garantija “nepamatota 
tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu” 
ir piemērojama tieši un nepastarpināti gadījumos, kad cilvēktiesību subjekta 
(personas) tiesības ir pārkāpusi valsts. Konkrētajā lietā prettiesiskajā rīcībā 
ir vainojama privātpersona, tādējādi uz konkrēto gadījumu nav attiecināmi 
principi par valsts pienākumu garantēt cilvēktiesību ievērošanu un tiesību 
aizsardzību pirms 2006.gada 1.marta, kad spēkā stājās likuma grozījumi 
Civillikuma 1635.pantā (sk. Augstākās tiesas Senāta 2011.gada 23.novembra 
spriedumu lietā SKC-416).

Ņemot vērā minēto, Senāta ieskatā, tiesa pamatoti noraidījusi prasību 
daļā par atlīdzības par morālo kaitējumu piedziņu, secinot, ka Civillikuma 
1635.pants neparedz tiesības prasīt atlīdzību par morālo kaitējumu tādas 
rīcības sakarā, kas veikta līdz 2006.gada 1.martam.

[9] Senāts 2010.gada 10.novembra spriedumā lietā Nr.SKC-6251 norādījis, 
ka Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 1.punktā un 44.panta pirmās 
1 http://at.gov.lv/lv/info/archive/department1/2010/ [skatīts 11.06.2012.].
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daļas 1.punktā ietvertais jēdziens “advokāts” ir jātulko plašāk, ar to saprotot 
ne tikai zvērinātus advokātus un advokātu palīgus, bet arī citus kvalificētus 
juristus, kuri var sniegt juridisko palīdzību un būt par pārstāvjiem lietā.

Tomēr Senāts vērš uzmanību uz to, ka Saeima, 2011.gada 21.jūlija ārkārtas 
sesijas septītajā sēdē trešajā lasījumā izskatot likumprojektu “Grozījumi 
Civilprocesa likumā” (Nr.15/Lp10), balsojumā neatbalstīja priekšlikumu, kas 
paredzēja ar lietas vešanu saistītos izdevumus atlīdzināt arī gadījumos, kad 
izdevumi veikti kvalificēta jurista palīdzības samaksai.

Senāts secina, ka šajā balsojumā likumdevējs ir veicis nepārprotamu 
izšķiršanos par jēdziena “advokāts” neattiecināšanu uz juristiem, kas nav 
zvērināti advokāti, ko apstiprina arī pirms balsojuma notikušās debates, 
kurās skaidri iezīmēti minētā priekšlikuma neatbalstīšanas iemesli. Tādējādi 
Senātam ir jāatkāpjas no iepriekš judikatūrā izteiktām atziņām, kas 
atspoguļotas 2010.gada 10.novembra spriedumā lietā Nr.SKC-625 un 2011.
gada 22.jūnija spriedumā lietā Nr.SKC-219/2011 jautājumā par Civilprocesa 
likuma 44.panta pirmajā daļā paredzēto izdevumu atlīdzināšanu gadījumā, 
kad juridisko palīdzību sniedzis kvalificēts jurists.

Tādējādi, Senāta ieskatā, apelācijas instances tiesa, konstatējot, ka 
kvītis par juridiskās palīdzības sniegšanu prasītājai ir izrakstījis nevis 
zvērināts advokāts, bet gan Latvijas neatkarīgo juristu asociācija “Latjur”, 
pamatoti noraidījusi prasījumu par izdevumu juridiskās palīdzības samaksai 
piedziņu.

Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 1.punktu, Augstākās 

tiesas Senāts

n o s p r i e d a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 26.maija sprie-

dumu atstāt negrozītu, O.A. kasācijas sūdzību noraidīt.
Spriedums nav pārsūdzams.
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Atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību;  
izlīgums kasācijas instances tiesā

1. Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst Civilprocesa likuma 450.–454.panta 
prasībām, Senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību, 
ja nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un 
izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā, ja vien nav konstatējams 
Civilprocesa likuma 452.panta trešās daļas noteikumu pārkāpums. 
Senāts kasācijas kārtībā vērtē jautājumu par kasācijas sūdzības atbilstību 
pieņemamības kritērijiem un kasācijas tiesvedības ierosināšanu un lemj par 
apelācijas instances tiesas sprieduma likumību un pamatotību.
Atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību, apelācijas instances tiesas spriedums 
stājas spēkā un tiesvedības process lietā beidzas. Tas nozīmē, ka jebkādu ar 
šo procesu saistīto papildu jautājumu izskatīšana, kas varētu ietekmēt tiesas 
sprieduma spēku, izņemot lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem, vairs nav iespējama (Civilprocesa likuma 450.–454.pants).
2. Civilprocesa likuma 164.panta septītajā daļā noteikts: iekams lietas izskatīšana 
pēc būtības nav pabeigta, ir iespējams (..) noslēgt izlīgumu (..). Minētā likuma 
norma attiecas gan uz tiesvedību pirmās instances tiesā, gan atbilstoši Civilprocesa 
likuma 428.panta otrajai daļai – uz apelācijas instances tiesu. To apstiprina arī 
Civilprocesa likuma 223.panta 5.punkts un 440.pants, kas paredz tiesvedības 
izbeigšanu gadījumā, ja tiesa izlīgumu ir apstiprinājusi. Lai gan Civilprocesa 
likuma 226.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa 
stadijā, patiesībā tas ir pieļaujams tajās procesa stadijās, kad vēl nav pabeigta lietas 
izskatīšana pēc būtības. Izlīgums kasācijas instances tiesā, vadoties pēc kasācijas 
instances tiesas uzdevumiem un kompetences, nav iespējams (Civilprocesa likuma 
164.panta septītā daļa, 223.panta 5.punkts, 428.panta otrā daļa, 440.pants).

Rīgā 2011.gada 22.februārī Lieta Nr.SKC-538/2011

L Ē M U M S
Augstākās tiesas Senāta senatoru kolēģija šādā sastāvā: 
senators      V.Jonikāns,
senatore      E.Vernuša,
senators      K.Torgāns
rīcības sēdē izskatīja prasītājas Rīgas Austrumu izpilddirekcijas kasācijas 

sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2010.gada 16.jūnija 
spriedumu Rīgas Austrumu izpilddirekcijas prasībā pret SIA “Megi M” par 
nomas līguma atzīšanu par spēkā neesošu un SIA “Megi M” pretprasībā par 
nomas līguma atzīšanu par spēkā esošu un nomas termiņa pagarināšanu.



C-326

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

Senatoru kolēģija

k o n s t a t ē j a
[1] Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kā apelācijas 

instances tiesas 2010.gada 16.jūnija spriedumu noraidīta Rīgas Austrumu 
izpilddirekcijas prasība pret SIA “Megi M” par nomas līguma atzīšanu par 
spēkā neesošu. 

Tiesa izskatījusi lietu pēc prasībā norādītā pamata: prasītāja uzskatījusi, 
ka, lūdzot nodot nomā telpas [..] ielā 12, Rīgā, 651,67 kv.m platībā un 2002.
gada 20.novembrī noslēdzot nomas līgumu, atbildētājas patiesā griba bijusi 
tikai privatizēt iznomātās telpas, lai iegūtu tās īpašumā. Pamatojoties uz 
Civillikuma 1415. un 1.pantu, prasītāja lūgusi noslēgto nomas līgumu atzīt 
par spēkā neesošu.

Tiesa atzinusi, ka prasītāja nav pierādījusi atbildētājas nodomu telpas 
nevis lietot, bet iegūt īpašumā. 

Faktu, ka iznomātajās telpās atbildētāja veikusi pārbūves, noslēgusi telpu 
apsardzes līgumu, tiesa atzinusi par apstākli, kas norāda uz nolūku telpas 
lietot, tādējādi izslēdzot iespēju, ka nomas līgums noslēgts tikai izskata pēc 
un ka aiz tā būtu apslēpts cits darījums. 

Vērtējot vienu no pamatargumentiem, kas, prasītājas ieskatā, pierāda 
atbildētājas patieso nolūku telpas nevis lietot, bet privatizēt, proti, izvairīšanos 
no pielīgtās saistības ēku renovēt, tiesa konstatējusi, ka atbilstoši nomas 
līguma 6.4 punktam atbildētājai kā nomniecei bija pienākums veikt iznomāto 
telpu kārtējo remontu. Renovācijai, kā to, atsaucoties uz Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 22.punktu, konstatējusi 
tiesa, ir kapitālā remonta raksturs, un tādu pienākumu pēc nomas līguma 
atbildētāja nebija uzņēmusies. 

[2] Prasītājas kasācijas sūdzībā, apstrīdot tiesas sprieduma tiesiskumu 
un pamatotību, minēti šādi argumenti:

[2.1] tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma 1415.pantu, jo par spēkā 
neesošu pēc minētā pamata atzīstams arī tāds darījums, kura objektīvais mērķis 
nav nekas neatļauts vai nepieklājīgs, taču tiek pierādīts, ka nepieklājīgs, neatļauts 
vai uz likuma apiešanu vērsts ir darījuma dalībnieku subjektīvais mērķis;

[2.2] tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma 1505.pantu, jo ar atbildētājas 
darbībām ir apstiprinājies tas, ka tā ir uzskatījusi par savu pienākumu telpas 
renovēt;

[2.3] vienlaikus tiesa pieļāvusi Civilprocesa likuma 97.panta pārkāpumu, 
jo nav vērtējusi atbildētājas lūgumu izsniegt atļauju renovācijas projekta 
izstrādei, bet vēlāk – atteikumu renovēt, kamēr netiks izlemts jautājums 
par privatizāciju, lūgumu atļaut telpas neapdrošināt, kamēr tajās tiks veikta 
renovācija. 
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[3] Atbildētājas paskaidrojumos par kasācijas sūdzību lūgts atteikt 
ierosināt kasācijas tiesvedību. 

Atbildētāja norādījusi, ka tās mērķis ir bijis iegūt telpas lietojumā un 
to ir realizējusi, veicot tajās savu saimniecisko darbību. Tiesības privatizēt 
nomātās telpas izriet no likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju”, un tāda vēlme nevar tikt atzīta pretēja likumam vai tikumiem. 

Atbildētājas vēlme veikt savu darbību labiekārtotākās telpās un izrādītā 
iniciatīva pašai veikt renovāciju neliecina par prettiesiskumu vai to, ka tas 
būtu viņai no līguma izrietošs pienākums.

[4] Saskaņā ar Civilprocesa likuma 450.panta trešo daļu kasācijas 
kārtībā var pārsūdzēt apelācijas instances tiesas spriedumu, ja tiesa nepareizi 
piemērojusi vai iztulkojusi materiālo tiesību normu, pārkāpusi procesuālo 
tiesību normu vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas. 

Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību nenozīmē obligātu kasācijas 
tiesvedības ierosināšanu.

Augstākās tiesas Senāts civillietas izskata kasācijas kārtībā. Latvijā 
pastāvošā kasācijas institūta būtiska iezīme ir tā, ka kasācijas instancē 
izšķiroša nozīme ir nevis pušu interesēm, kas ir pietiekami aizsargātas 
civillietu pēc būtības izskatot pirmajās divās tiesu instancēs, bet gan publiski 
tiesiskajām interesēm. Kasācijas instancē tiek skatīti tikai quaestiones iuris, 
proti, jautājumi par materiālo un procesuālo normu piemērošanas pareizību 
(Satversmes tiesas 27.06.2003 spriedums lietā Nr.2003-04-010).

Līdz ar to Civilprocesa likuma 4641.pants nosaka pamatu atteikumam 
ierosināt kasācijas tiesvedību, paredzot: 

(1) Senatoru kolēģija atsakās ierosināt kasācijas tiesvedību, ja kasācijas 
sūdzība neatbilst šā likuma 450.–454.panta prasībām.

(2) Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst šā panta pirmajā daļā minētajām 
prasībām un ja apelācijas instances tiesa nav pieļāvusi šā likuma 452.panta 
trešās daļas noteikumu pārkāpumu, senatoru kolēģija var atteikties ierosināt 
kasācijas tiesvedību arī šādos gadījumos: 

1) jautājumā par kasācijas sūdzībā norādīto materiālo vai procesuālo 
tiesību normu pārkāpumiem attiecībā uz šo tiesību normu piemērošanu 
un interpretāciju, Senāta spriedumos citās līdzīgās lietās ir izveidojusies 
judikatūra, un apelācijas instances spriedums atbilst tai; 

2) nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu, 
un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Iesniegtā kasācijas sūdzība satur norādi gan uz procesuālo tiesību normu 
pārkāpumu, gan materiālo tiesību normu nepareizu piemērošanu, kas dod 
pamatu uzskatīt, ka kasācijas sūdzība formāli atbilst Civilprocesa likuma 
464.1 panta pirmajā daļā norādītajām prasībām.
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[5] Senatoru kolēģijai nerodas šaubas par sprieduma tiesiskumu un, 
ņemot vērā, ka izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā, 
atbilstoši Civilprocesa likuma 464.1 panta otrās daļas 2.punktam ir atsakāma 
kasācijas tiesvedības ierosināšana.

[6] Senatoru kolēģija atzīst par pamatotu kasācijas sūdzībā norādīto, ka 
jautājuma izvērtējumam par to, vai katrā konkrētajā gadījumā ir konstatējams 
Civillikuma 1415.panta sastāvs, svarīgs ir darījuma dalībnieku subjektīvais 
mērķis un vai tieši šis mērķis, kādam noslēgtais darījums kalpo, nav pretējs 
reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem. 

Prasītāja nav apstrīdējusi tiesas konstatēto faktu, ka atbildētāja pieņēma 
un lietoja iznomātās telpas (sprieduma 8., 9.lp.), kas apliecina reālu nomas 
tiesisko attiecību pastāvēšanu un vienlaikus izslēdz šā līguma vērtējuma 
nepieciešamību pēc Civillikuma 1415.panta kritērijiem.

Senatoru kolēģija atzīst, ka atbildētājas vēlēšanās privatizēt nomāto 
objektu atbilst likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
18.pantam un šī interese atzīstama par tiesisku, ja tiek konstatēta šajā likuma 
normā paredzēto noteikumu iestāšanās.

[7] Tas, kādā apjomā atbildētājai kā nomniecei bija jāveic remonts/
renovācija pēc būtības nav noteicošie apstākļi, lai izšķirtu strīdu pēc tā pamata, 
uz kāda prasība celta, jo minētie apstākļi nevar būt par pamatu darījuma 
atzīšanai par spēkā neesošu. Taču tiesa atbilstoši Civillikuma 1505.pantam ir 
izvērtējusi arī šos jautājumus un, vadoties no noslēgtā līguma nosacījumiem, 
ir izdarījusi tiem atbilstošus secinājumus. Kā pamatoti norādījusi tiesa un 
atbildētāja uzsvērusi savos paskaidrojumos par kasācijas sūdzību, iniciatīva 
renovēt nomātās telpas nav atzīstama par nomas līgumā pielīgtu saistību, vēl 
jo vairāk par apstākli, kas varētu izsaukt darījuma spēkā neesamību. Līdz ar 
to arī arguments par Civilprocesa likuma 97.panta pārkāpumu atzīstams par 
nepamatotu. 

[8] Augstākajā tiesā 2010.gada 14.decembrī ir saņemts Rīgas Austrumu 
izpilddirekcijas iesniegums, kuram pievienots izlīguma, kas noformēts 
notariāla akta veidā, ceturtais izraksts.

Pieteikumā lūgts apstiprināt izlīgumu un izbeigt lietā tiesvedību.
[8.1] Senatoru kolēģija atzīst, ka iesniegtā izlīguma izskatīšana situācijā, 

kad Senāta izvērtēšanai ir nodots jautājums par kasācijas tiesvedības 
ierosināšanu, neietilpst Senāta kompetencē.

[8.1.1] Senāta kā kasācijas instances tiesas kompetence ir noteikta 
Civilprocesa likuma 57.nodaļā “Kasācijas tiesvedības ierosināšana un lietas 
izskatīšana kasācijas instancē” un 58.nodaļā “Kasācijas instances tiesas 
spriedums”. No šajās nodaļās ietvertajām tiesību normām izriet, ka Senāts 
kasācijas kārtībā vērtē jautājumu par kasācijas sūdzības pieņemamību un 
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kasācijas tiesvedības ierosināšanu, kā arī par apelācijas instances tiesas 
sprieduma likumību un pamatotību.

[8.1.2] Senāta tiesvedībā atrodas lieta sakarā ar Rīgas Austrumu 
izpilddirekcijas kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 2010.gada 16.jūnija spriedumu. Ņemot vērā, ka kasācijas sūdzība, 
kurā ir tieši lūgts ierosināt kasācijas tiesvedību, nav atsaukta, Senātam šis 
jautājums ir jāizskata Civilprocesa likuma 464.pantā noteiktajā kārtībā Senāta 
rīcības sēdē un jāizlemj jautājums par kasācijas tiesvedības ierosināšanu vai 
atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību. 

[8.1.3] Ja Senāts atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību, kā tas ir konkrētajā 
gadījumā, apelācijas instances tiesas spriedums stājas spēkā un tiesvedības 
process lietā beidzas. Tas nozīmē, ka jebkādu ar šo procesu saistīto papildu 
jautājumu izskatīšana, kas varētu ietekmēt tiesas sprieduma spēku, izņemot 
lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, vairs nav 
iespējama.

[8.2] Civilprocesa likuma 164.panta septītajā daļā ir noteikts, ka iekams 
lietas izskatīšana pēc būtības nav pabeigta ir iespējams (..) noslēgt izlīgumu 
(..). Minētā likuma norma attiecas gan uz tiesvedību pirmās instances tiesā, 
gan atbilstoši Civilprocesa likuma 428.panta otrajai daļai – uz apelācijas 
instances tiesu. To apstiprina arī Civilprocesa likuma 223.panta 5.punkts un 
440.pants, kas paredz tiesvedības izbeigšanu gadījumā, ja tiesa izlīgumu ir 
apstiprinājusi.

[8.2.1] Jau minēto Civilprocesa likuma 57.nodaļas un 58.nodaļas tiesību 
normās nav paredzēta iespēja kasācijas instances tiesai lemt jautājumu par 
izlīguma apstiprināšanu un tas atbilst kasācijas instances tiesas būtībai, 
jo tai ir jāizlemj jautājums par pārsūdzētā tiesas sprieduma likumību un 
pamatotību.

Izlīguma apstiprināšanas sekas ir tiesvedības izbeigšana, taču Civilprocesa 
likuma 474.pants paredz iespēju izbeigt tiesvedību, turklāt atceļot apelācijas 
instances tiesas spriedumu, tikai gadījumā, ja apelācijas instances tiesa 
pārkāpusi Civilprocesa likuma 223.panta noteikumus. 

[8.2.2] Civilprocesa likuma 226.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 
izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, taču, kā norāda iepriekš 
veiktā analīze, patiesībā tas ir pieļaujams tajās procesa stadijās, kad vēl nav 
pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. Izlīgums kasācijas instances tiesā nav 
iespējams.

[8.3] Civilprocesa likuma 224.pantā ir noteikts, ka par tiesas lēmumu 
izbeigt tiesvedību var iesniegt blakus sūdzību. Minētā norma nepamatota 
lēmuma pieņemšanas gadījumā aizskartajai pusei/pusēm dod iespēju panākt 
tā atcelšanu un tiesvedības turpināšanu. Izlemjot jautājumu par izlīguma 
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apstiprināšanu un tiesvedības izbeigšanu Senātā, šāda likumā paredzētā 
iespēja pusēm būtu liegta.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 464.panta sesto daļu, 464.1 panta 
otrās daļas 2.punktu, senatoru kolēģija 

n o l ē m a
Atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar prasītājas Rīgas Austrumu 

izpilddirekcijas kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 2010.gada 16.jūnija spriedumu.

Atdot Rīgas Austrumu izpilddirekcijai iesniegumu par izlīguma 
apstiprināšanu un tiesvedības izbeigšanu.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Civilprocesa likuma 479.panta sestā punkta  
skaidrojums

Civilprocesa likuma 479.panta sestais punkts strikti nenosaka, ka visos 
gadījumos, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir taisījusi kādu nolēmumu, 
būtu jāatceļ spriedums, kas bija pamats sūdzības iesniegšanai Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā. Tiesību normā lietotais jēdziens “izriet” ļauj secināt, ka, 
esot pieteikumam par jaunatklātiem apstākļiem, nacionālajai tiesai ir jāvērtē 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums, tajā minētie apstākļi un argumenti, 
izdarot savus secinājumus. Tiesas secinājumiem ir jābalstās uz argumentiem, 
kāpēc tā uzskatījusi, ka izriet vai neizriet nepieciešamība uzsākt tiesvedību 
no jauna, nevis uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma argumentācijas 
atstāstu (Civilprocesa likuma 479.panta sestais punkts).

Rīgā 2011.gada 8.jūnijā  Lieta Nr.SKC-1174/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   A.Laviņš,
senatore referente     E.Vernuša,
senatore      M.Zāģere,
piedaloties V.S. pārstāvim zvērinātam advokātam L.Lejam,
izskatīja atklātā tiesas sēdē V.S. blakus sūdzību par Latvijas Republikas 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 9.marta lēmumu, ar 
kuru noraidīts V.S. pieteikums par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 2003.gada 21.oktobra sprieduma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem.

Senāts

k o n s t a t ē j a
[1] A.Š. 1998.gada 9.novembrī cēlis Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

tiesā prasību pret V.S. un SIA “NC” par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu 
ziņu atsaukšanu un atlīdzības Ls 10 000 piedziņu.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 1999.gada 24.marta 
lēmumu atbildētāja SIA “NC” aizstāta ar tās procesuālo tiesību pārņēmēju 
akciju sabiedrību AS “Preses nams”.

[2] Ar Rīgas pilētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2001.gada 28.septembra 
spriedumu A.Š. prasība apmierināta.

[3] Izskatījusi lietu sakarā ar V.S. un AS “Preses nams” apelācijas 
sūdzībām, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2003.gada 
21.oktobra spriedumu prasību apmierinājusi.



C-332

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

Tiesa nosprieda uzlikt par pienākumu V.S. rakstveidā atsaukt grāmatā 
“Andris Šķēle – leģendas un patiesība” izplatītās prasītāja godu un cieņu 
aizskarošās ziņas:

1. Viņš bija parazītiskās, noziedzīgās jaunbagātnieku daļas pārstāvis.
2. Izvirzīdams A.Š. par premjera amata kandidātu, Valsts prezidents 

netiešā veidā signalizēja – dzīvojiet mierīgi, blēži, zagļi un koruptanti. Mēs 
jūs netraucēsim, mēs ļausim valdīt vienam no jūsu vidus, nosūtot rakstveidā 
šo ziņu atsaukumu A.Š. pēc adreses: [..] viena mēneša laikā no sprieduma 
pasludināšanas (tā spriedumā).

Tiesa piedzina no V.S. par labu A.Š. mantisko kompensāciju Ls 10 000, 
kā arī valsts nodevu Ls 280, kopā Ls 10 280.

Tiesa izbeidza tiesvedību prasības daļā pret AS “Preses nams”, SIA “NC” 
par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu.

[4] Izskatījis lietu sakarā ar V.S. kasācijas sūdzību, Augstākās tiesas Senāts 
2004.gada 3.martā nosprieda Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 
2003.gada 21.oktobra spriedumu atstāt negrozītu, bet kasācijas sūdzību 
noraidīt.

[5] V.S. 2010.gada 1.jūnijā iesniedzis Civillietu tiesu palātā pieteikumu 
par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2003.gada 21.oktobra 
sprieduma atcelšanu un lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem.

Pieteikumā norādīts, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT) 
pieņēmusi nolēmumu attiecībā uz V.S. iesniegto sūdzību un no lēmuma 
izriet, ka tiesvedība šajā lietā ir jāuzsāk no jauna.

Latvijas valsts pārstāve I.R. ECT procesā atzinusi, ka civilprocesa gaita 
Latvijas tiesās, kurās V.S. piedalījies, neatbilda Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 6.panta 
1.punktā un 10.pantā noteiktajiem standartiem.

ECT lēmuma 24.punktā norādīts, ka Latvijas valdība ir atzinusi 
Konvencijas 10.panta un 6.panta pirmās daļas pārkāpumu civilās tiesvedībās, 
kurās V.S. ir piedalījies kā prasītājs un atbildētājs, kas ir pamats secinājumam, 
ka atbilstoši Civilprocesa likuma 479.panta 6.punktam spriedums ir jāatceļ 
sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

[6] Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta ar 2011.gada 9.marta lēmumu 
pieteikumu noraidījusi.

Tiesa atzinusi, ka pieteikumā norādītie apstākļi un pievienotajos 
dokumentos ietvertās ziņas nav uzskatāmas par jaunatklātiem apstākļiem 
Civilprocesa likuma 479.panta izpratnē.

Lēmumā norādīts, ka ECT nolēmusi pieņemt Latvijas valdības 
deklarācijas nosacījumus un praktiskos risinājumus. V.S. sūdzības lietu par 
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Konvencijas 6.panta pirmās daļas pārkāpumu, kā arī sūdzību, kas izriet no 
Konvencijas 10.panta un attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu, ECT izslēgusi 
no izskatāmo lietu saraksta un pasludinājusi sūdzību par nepieņemamu tās 
pārējā daļā (tā lēmumā). No minētā ECT lēmuma neizriet, ka tiesvedība šajā 
procesā būtu jāuzsāk no jauna. Pieteicējs nav arī norādījis kādus faktus, kas 
attiektos uz strīda būtību, ko konstatējusi ECT šajā lietā, uz kuriem būtu 
jābalstās tiesai, izskatot lietu no jauna.

[7] Blakus sūdzību par lēmumu iesniedzis V.S., lūgdams to atcelt un 
pieteikumu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.

Blakus sūdzība pamatota ar šādiem argumentiem.
Tiesa saturiski nav vērtējusi konkrēto ECT lēmumu un tajā minēto 

valdības deklarāciju, tādējādi nemaz nav noskaidrojusi, vai no šā lēmuma 
neizriet, ka tiesvedība lietā ir jāuzsāk no jauna, kas ir pretrunā Civilprocesa 
likuma 479.panta 6.punktam.

No Konvencijas 46.panta pirmās daļas izriet, ka ECT nolēmumiem ir 
saistošs raksturs. Minēto apliecina Eiropas Padomes Ministru komitejas 
rekomendācijā Nr.R(2000)2 (no 19.01.2000) paustais, ka priekšnoteikumi 
tiesvedības uzsākšanai no jauna ir atsevišķu Konvencijā noteikto cilvēktiesību 
aizskāruma konstatējums un pušu vēlme aizsargāt savas tiesības nacionālajā 
tiesā.

ECT konstatētais tiesību uz taisnīgu tiesu aizskārums noteikti jāuzskata 
par tādu, no kura izriet, ka tiesvedība ir jāuzsāk no jauna. Atteikšanās uzsākt 
no jauna tiesvedību būtiski aizskar blakus sūdzības iesniedzēja tiesības uz 
strīda izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā. Turklāt atlīdzības piešķiršana 
saskaņā ar Konvencijas 41.panta noteikumiem neizslēdz aizskartā tiesības uz 
tiesvedības uzsākšanu no jauna.

[8] A.Š. un AS “Preses nams” pārstāvis uz tiesas sēdi nebija ieradušies. 
Par tiesas sēdi lietas dalībniekiem paziņots, un Senāts atzina par iespējamu 
izskatīt blakus sūdzību.

Kasācijas instances tiesas sēdē V.S. pārstāvis uzturēja blakus sūdzību.
[9] Noklausījies V.S. pārstāvja paskaidrojumus, iepazinies ar lietas 

materiāliem un blakus sūdzības argumentiem, Senāts atzīst, ka Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palātas lēmums atceļams un pieteikums nododams 
jaunai izskatīšanai.

[10] Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta atzinusi, ka pieteikumā 
norādītie apstākļi un pievienotajos dokumentos ietvertās ziņas nav uzska tā-
mas par jaunatklātiem apstākļiem Civilprocesa likuma 479.panta izpratnē.

Kā argumentācija šādam lēmumam ir ECT nolēmuma īss atreferējums 
un norāde, ka pieteicējs nav norādījis faktus, kas attiektos uz strīdus būtību. 
Citas motivācijas lēmumā nav.
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Civilprocesa likuma 479.panta sestais punkts noteic, ka par jaunatklātiem 
apstākļiem atzīst Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai citas starptautiskas vai 
pārnacionālas tiesas nolēmumu šajā lietā, no kura izriet, ka tiesvedība ir 
jāuzsāk no jauna. Šādā gadījumā tiesai, pieņemot nolēmumu atsāktajā 
lietā, jābalstās uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai citas starptautiskas vai 
pārnacionālas tiesas nolēmumā konstatētajiem faktiem un to juridisko 
vērtējumu.

Senāta ieskatā, citētā tiesību norma strikti nenosaka, ka visos gadījumos, 
kad ECT ir taisījusi kādu nolēmumu, būtu jāatceļ spriedums, kas bija pamats 
sūdzības iesniegšanai ECT.

Tiesību normā lietotais jēdziens “izriet” ļauj secināt, ka, esot pieteikumam 
par jaunatklātiem apstākļiem, nacionālajai tiesai ir jāvērtē ECT nolēmums, 
tajā minētie apstākļi un argumentācija, izdarot savus secinājumus. Taču tiesas 
secinājumiem ir jābalstās uz argumentiem, kāpēc tā uzskatījusi, ka izriet vai 
neizriet nepieciešamība uzsākt tiesvedību no jauna, nevis uz ECT nolēmuma 
argumentācijas atstāsta.

V.S. pieteikuma iesniegšanas pamats ir ECT konstatētie Konvencijas 
6.panta 1.punkta un 10.panta pārkāpumi, ko pieteicējs uzskata par pietiekamu 
pamatu, lai tiesvedību uzsāktu no jauna. Civillietu tiesu palāta nav devusi 
vērtējumu šādiem argumentiem.

Turklāt jāņem vērā, ka Konvencija neparedz un ECT nav pienākums 
norādīt, vai nacionālajai tiesai ir jāuzsāk lietas izskatīšana no jauna, vai 
nē. Ja šāds pieteikums tiek iesniegts nacionālajā tiesā, tad tas ir izlemjams 
pēc būtības, ņemot vērā ECT nolēmumā minētos argumentus un 
apsvērumus.

2000.gada 19.janvārī Eiropas Padomes Ministru komiteja apstip-
rināja rekomendāciju Nr.2000 (2) “Par noteiktas kategorijas lietu atkār-
totu izskatīšanu vai procesa atjaunošanu nacionālajā līmenī pēc Ei ropas 
Cilvēktiesību tiesas sprieduma pasludināšanas”, kurā noteiktie pamat-
principi var tikt izmantoti, izlemjot pieteikumus sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem.

Pastāvot šādiem apstākļiem, proti, ka pārsūdzētajā lēmumā nav 
argumentu attiecībā par pieteikuma izlemšanu pēc būtības, tas ir atceļams 
un pieteikums nododams jaunai izskatīšanai.

[11] Kā redzams no lietas materiāliem, par minētā pieteikuma 
izskatīšanu nav paziņots pārējiem lietas dalībniekiem. Tas, ka pieteikums 
tiek izskatīts rakstveida procesā, nav pamats, lai par to nepaziņotu visiem 
lietas dalībniekiem, jo arī šajā gadījumā darbojas pušu līdztiesības princips. 
Turklāt lietā nav ziņu, ka Civillietu tiesu palātas pieņemtais lēmums būtu 
nosūtīts pārējiem lietas dalībniekiem.
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Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 448.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Senāts

n o l ē m a
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 9.marta lēmumu atcelt 

un pieteikumu nodot jaunai izskatīšanai tai tiesai, kas lēmumu pieņēmusi.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Vienošanās par jurisdikciju strīdu izšķiršanā

No Padomes Regulas (EK) Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu 
un izpildi civillietās un komerclietās preambulas un 23.panta satura izriet, 
ka pušu vienošanās par strīda izšķiršanu kādā no dalībvalsts tiesām piešķir 
pušu izvēlētajai tiesai izņēmuma jurisdikciju, ja vien līdzēji līgumā nav 
noteikuši alternatīvu strīdu izšķiršanas kārtību. Regulas 23.pants attiecas arī 
uz gadījumiem, kad abas līguma puses atrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī 
un ir vienojušās par Eiropas Savienības dalībvalsts tiesas jurisdikciju.
Ja puses, kuru domicils ir Latvijā, ar vienošanos piešķīrušas izņēmuma 
jurisdikciju citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesai, strīds starp pusēm 
nav pakļauts izskatīšanai Latvijas tiesās (Padomes Regulas (EK) Nr.44/2001 
par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 
preambula un 23.pants, Civilprocesa likuma 30.pants).

Rīgā 2011.gada 12.oktobrī  Lieta Nr.SKC-1319/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   A.Laviņš,
senatore referente     I.Garda,
senatore     V.Cīrule,
piedaloties blakus sūdzības iesniedzējas SIA “Fracht” pilnvarotajiem 

pārstāvjiem J.K. un V.D., 
atklātā tiesas sēdē izskatīja prasītājas SIA “Fracht” blakus sūdzību par 

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2011.gada 20.aprīļa lēmumu, 
ar kuru atstāts negrozīts Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2011.
gada 3.februāra lēmums par tiesvedības izbeigšanu SIA “Fracht” prasībā 
pret SIA ražošanas komercfirmu “SVVM” par zaudējumu atlīdzību.

Augstākās tiesas Senāts

k o n s t a t ē j a
[1] Starp SIA “Fracht” kā ekspeditoru un SIA ražošanas komercfirmu 

“SVVM” kā pārvadātāju 2010.gada 1.aprīlī noslēgts transporta pakalpojumu 
līgums Nr.14, ar kuru pārvadātājs apņēmās pārvadāt ekspeditora “kravas” 
uz ekspeditora rēķina starptautiskajā autotransporta satiksmē saskaņā ar 
Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) 
noteikumiem.

Līguma 9.5.punktā puses vienojušās par strīdu izskatīšanas kārtību, 
nosakot, ka visi strīdi saistībā ar noslēgtā transporta pakalpojumu līguma 
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izpildi tiks izskatīti Harju apriņķa tiesā un tiesas lēmums ir saistošs abām 
pusēm.

[2] SIA “Fracht” 2010.gada 15.novembrī cēlusi Rīgas pilsētas Zemgales 
priekšpilsētas tiesā prasību pret SIA ražošanas komercfirmu “SVVM” par 
zaudējumu atlīdzības piedziņu, norādīdama, ka atbildētāja nav izpildījusi 
saistības, kuras uzņēmusies ar 2010.gada 1.aprīļa transporta pakalpojumu 
līgumu, jo 2010.gada 19.jūnijā nav ieradusies Nīderlandē, lai saņemtu no 
prasītājas sadarbības partnera “General Motors Nederland B.V” pārvadāšanai 
paredzēto kravu. Atbildētājas prettiesiskās rīcības rezultātā “Genaral Motors 
Nederland B.V” atteikusies no turpmākas sadarbības ar prasītāju, tādējādi 
radot SIA “Fracht” zaudējumus Ls 9123,53 apmērā.

Prasība pamatota ar Civillikuma 1772., 1779., 1846., 1847.pantu.
[3] Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša 2010.gada 

8.decembra lēmumu pieņemts SIA “Fracht” prasības pieteikums. 
[4] Atbildētāja SIA ražošanas komercfirma “SVVM” 2011.gada 10.janvārī 

iesniegusi tiesā lūgumu par tiesvedības izbeigšanu lietā, norādot, ka lieta nav 
pakļauta izskatīšanai Latvijas tiesā, jo puses 2010.gada 1.aprīļa transporta 
pakalpojumu līgumā vienojušās par strīdu izskatīšanu Harju apriņķa tiesā, 
Igaunijā, kas ir specializējusies strīdu izskatīšanā par starptautiskajiem 
autopārvadājumiem.

[5] Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2011.gada 3.februāra 
lēmumu tiesvedība lietā izbeigta.

Lēmums pamatots ar Civilprocesa likuma 30.panta pirmo daļu, 1992.gada 
11.novembra Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp 
Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku 20.pantu.

[6] Izskatījusi SIA “Fracht” blakus sūdzību, Rīgas apgabaltiesas Civillietu 
tiesas kolēģija ar 2011.gada 20.aprīļa lēmumu Rīgas pilsētas Zemgales 
priekšpilsētas tiesas 2011.gada 3.februāra lēmumu atstājusi negrozītu.

Lēmums pamatots ar tālāk norādītajiem argumentiem.
[6.1] Atbilstoši Civilprocesa likuma 30.panta pirmajai daļai, slēdzot 

līgumu, līdzēji var noteikt to pirmās instances tiesu, kurā izšķirami strīdi, 
kas viņiem varētu celties par šo līgumu vai tā izpildīšanu. Konkrētajā 
gadījumā puses 2010.gada 1.aprīļa transporta pakalpojumu līguma 
9.5.punktā vienojušās par strīdu izšķiršanu Harju apriņķa tiesā. Prasītāja 
minēto līguma punktu par strīdu izskatīšanas kārtību nav apstrīdējusi, tādēļ 
tas ir saistošs līdzējiem. Turklāt puses vienojoties nav grozījušas Civilprocesa 
likuma 25.pantā noteikto priekšmetisko piekritību (Civilprocesa likuma 
25.pants) vai izņēmuma piekritību (Civilprocesa likuma 29.pants). Tādēļ 
nepastāv likumā noteiktie šķēršļi teritoriālās piekritības noteikšanai pusēm 
vienojoties.
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[6.2] Atbilstoši Civilprocesa likuma 5.panta trešajai daļai piekritības 
noteikšanai piemērojama Padomes Regula (EK) Nr.44/2001 (2000.gada 
22.decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās (turpmāk tekstā –Regula), kam ir prioritāte attiecībā pret 
nacionālajām tiesību normām. Regulas 23.punktā ir noteikts, ja puses, 
no kurām vienai vai vairākām domicils ir kādā dalībvalstī, vienojas par 
kādas dalībvalsts tiesu, kurai piekritīgi strīdi, kas radušies starp pusēm, 
jurisdikcija ir šai tiesai. Tā kā konkrētajā gadījumā puses vienojušās par 
strīdu izskatīšanu Harju apriņķa tiesā, kas atrodas Igaunijā, tad lieta 
nav pakļauta izskatīšanai tiesām Latvijā, tostarp Rīgas pilsētas Zemgales 
priekšpilsētas tiesai.

[6.3] Izlemjot jautājumu par jurisdikciju strīda izšķiršanai, nav vērtējams 
jautājums, vai pušu griba, slēdzot transporta pakalpojumu līgumu, bija 
nodot strīdu izskatīšanai Harju apriņķa tiesā. Līdz ar to sūdzības argumenti 
par Civillikuma 1504.panta, kas reglamentē tiesiska darījuma iztulkošanu, 
piemērošanas nepieciešamību nevar būt par pamatu apstrīdētā lēmuma 
atcelšanai. 

[6.4] Pirmās instances tiesa kļūdaini piemērojusi 1992.gada 11.novembra 
Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas 
Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku 20.pantu. Taču 
minētais apstāklis nevar būt par pamatu lēmuma atcelšanai, jo nav novedis 
pie jautājuma par jurisdikciju strīda izšķiršanai nepareizas izlemšanas. 

[7] Par minēto lēmumu prasītājas SIA “Fracht” pārstāvis zvērināts 
advokāts Gints Vilgerts iesniedzis blakus sūdzību, kurā lūdzis lēmumu atcelt 
un nodot lietu izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Sūdzībā norādīti šādi argumenti.
[7.1] Apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Civilprocesa 

likuma 30.pantu. Tiesa nav ņēmusi vērā, ka minētajā tiesību normā 
noteiktā līgumiskā piekritība attiecas tikai uz Latvijas Republikas tiesām. 
No Civilprocesa likuma 1.panta jēgas izriet, ka personai, kas griezusies 
tiesā, ir tiesības uz lietas izskatīšanu Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā. 
Atbilstoši Civilprocesa likuma 2.pantam lietu pēc būtības izskata pirmās 
instances tiesa (likuma “Par tiesu varu” 29.pantā noteiktās pirmās instances 
tiesas). Konkrētajā gadījumā Harju apriņķa tiesa neatrodas Latvijā, tādēļ 
nav piemērojams Civilprocesa likuma 30.pants. Turklāt jāņem vērā, ka 
līgumiskās piekritības mērķis ir padarīt civilprocesu vēl vairāk pieejamu gan 
fiziskajām, gan juridiskajām personām. Taču izskatāmajā lietā abas puses 
ir Latvijā reģistrētas juridiskas personas, tādēļ, iekļaujot līgumā atrunu 
par strīdu izskatīšanu Harju apriņķa tiesā, Civilprocesa likuma 30.pantā 
noteiktais mērķis netiek sasniegts. 
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[7.2] Civillietu tiesas kolēģija nav piemērojusi Civillikuma 1504.–1510.
pantu par tiesiska darījuma iztulkošanu. Transporta pakalpojumu līguma 
9.5.punktā noteikts, ka strīdi tiks izskatīti Harju apriņķa tiesā. Tajā pašā 
laikā līgumā nav norādes par to, ka minētā tiesa atrodas Igaunijā, kā arī 
nav citas informācijas, kas ļautu identificēt līgumā norādīto tiesu. Līdz 
ar to neatkarīgi no tā, vai minētais līguma punkts ir apstrīdēts, tiesai bija 
jānoskaidro, vai prasītājas griba bija nodot strīdu izšķiršanai Igaunijas tiesā. 
Turklāt atbilstoši Civillikuma 1509.pantam šaubu gadījumā līguma punkts 
tulkojams par labu prasītājai, kura no līguma izrietošajā attiecībā uzskatāma 
par parādnieci.

[7.3] Apelācijas instances tiesa nav ievērojusi, ka publiskajās tiesībās 
darbojas princips “atļauts ir tikai tas, kas noteikts ar tiesību normu”. 
Civilprocesuālās tiesības ir publiskās tiesības, tādēļ atļauts ir tikai tas, 
ko noteic Civilprocesa likums. Tā kā Civilprocesa likums nepieļauj pušu 
vienošanos par strīda nodošanu izšķiršanai citu valstu tiesās, tad transporta 
pakalpojumu līguma 9.5.punktā ietvertā norāde par strīda izšķiršanu Harju 
apriņķa tiesā ir pretrunā ar likumu.

[7.4] Apelācijas instances tiesa kļūdaini piemērojusi Padomes Regulu 
(EK) Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās, jo no transporta pakalpojumu līguma izrietošajās tiesiskajās 
attiecībās nav saskatāms pārrobežu elements, kas ļautu atkāpties no 
Civilprocesa likuma noteikumiem un piemērot Regulu. Eiropas Savienības 
tiesību aktu reglamentācija attiecas uz tiesiskajām attiecībām ar pārrobežu 
elementu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 81.pants, Regulas 
preambulas 2., 10.apsvērums), un tās mērķis ir padarīt maksimāli ciešu 
saikni starp jurisdikciju un izšķiramo strīdu. Tādēļ nav pieļaujama situācija, 
ka puses, kuru domicils ir Latvijā, vienojas par lietas izskatīšanu tādas valsts 
tiesā, ar kuru tām nav nekādas saiknes.

[8] Uz Senāta sēdi atbildētājas SIA ražošanas komercfirmas “SVVM” 
pārstāvis nebija ieradies. Ņemot vērā, ka atbildētājai ir paziņots par tiesas 
sēdi likumā noteiktajā kārtībā, Senāts atbilstoši Civilprocesa likuma 468.
panta noteikumiem nolēma izskatīt blakus sūdzību bez tās pārstāvja 
piedalīšanās.

Prasītājas pārstāvji, sniedzot paskaidrojumus, uzturēja blakus sūdzību 
pēc tajā norādītajiem motīviem un lūdza to apmierināt.

[9] Pārbaudījis lietas materiālus un novērtējis blakus sūdzībā norādītos 
argumentus, Senāts atzīst, ka apstrīdētais lēmums atstājams negrozīts, bet 
blakus sūdzība noraidāma.

[10] Senāts nepiekrīt blakus sūdzības iesniedzēja viedoklim, ka 
izskatāmajā lietā nav piemērojami Padomes Regulas (EK) Nr.44/2001 par 
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jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 
noteikumi par jurisdikciju.

[10.1] Civilprocesa likuma 1.pants nodrošina katrai fiziskajai un 
juridiskajai personai tiesības uz tiesas aizsardzību Latvijas Republikas tiesās. 
Tas nozīmē, ka Latvijas tiesās savu tiesību aizstāvēšanai var vērsties ne tikai 
Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un juridiskās personas, bet arī ārvalstu 
fiziskās un juridiskās personas.

Civillietu pakļautība un piekritība tiesām nosakāma pēc Civilprocesa 
likuma 3.nodaļas noteikumiem, ja vien Latvijai saistošajās starptautiskajās 
konvencijās un līgumos nav noteikts citādi.

Tiesību normu piemērošanu civillietās reglamentē Civilprocesa likuma 
5.pants, kura pirmā daļa noteic, ka tiesa izspriež civillietas saskaņā ar 
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikai saistošiem 
starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām. Tādējādi 
tiesai, izskatot civillietu, jāpiemēro nacionālo tiesību normas un Latvijai 
saistošās starptautiskās un Eiropas tiesības neatkarīgi no tā, vai tās attiecas 
uz materiālo vai procesuālo tiesību sfēru.

[10.2] Kopš 2004.gada 1.maija Latvijā ir spēkā un tieši piemērojama 
Padomes Regula (EK) Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un 
izpildi civillietās un komerclietās, kas reglamentē pārrobežu lietu piekritības, 
spriedumu atzīšanas un izpildīšanas jautājumus.

Atbilstoši Eiropas Savienības tiesas judikatūrai, Regulas noteikumu 
piemērošanas nosacījums ir pārrobežu elementa esamība. Tomēr attiecīgo 
tiesisko attiecību starptautiskais raksturs ne vienmēr noteikti izriet no 
vairāku līgumslēdzēju valstu iesaistīšanas sakarā ar prāvas pamatu vai 
prāvas dalībnieku attiecīgo domicilu. Šāda pārrobežu elementa esamībai 
pietiek ar to, ka dalībvalsts tiesai rodas jautājumi par savu starptautisko 
jurisdikciju, kas tieši ir viens no Regulas mērķiem (sk. Eiropas Savienības 
tiesas 2005.gada 1.marta sprieduma lietā Nr.C-281/02 Owusu 25.–26.
punktu).

Tādējādi jautājums par tiesas jurisdikciju var rasties ne tikai tad, ja 
citas valsts iesaistīšanās ir pamatota ar lietas dalībnieku domicilu, strīda 
priekšmetu vai strīdīgā notikuma vietu. Arī lietas dalībnieku vienošanās par 
lietas izskatīšanu citas dalībvalsts tiesā, var būt iemesls, lai rastos jautājums 
par tiesas starptautisko jurisdikciju.

Līdz ar to, pretēji blakus sūdzībā norādītajam, Senāts uzskata, ka Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izlemjot jautājumu par jurisdikciju 
strīda izšķiršanā, pamatoti piemērojusi Regulu. Turklāt strīds, kas saistīts ar 
kravas autopārvadājumiem, Regulas 1.panta izpratnē ietilpst “civiltiesību un 
komerctiesību jomā”.
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[10.3] Pārbaudījusi, vai tai ir jurisdikcija saskaņā ar Regulu, Civillietu 
tiesas kolēģija pamatoti atzinusi, ka lieta nav pakļauta izskatīšanai Latvijas 
tiesā, jo puses līgumā vienojušās par strīdu izskatīšanu Harju apriņķa tiesā, 
kas atrodas Igaunijā.

Regulas preambulas 11.apsvērumā noteikts, ka jurisdikcijas normām 
jābalstās uz principa, ka jurisdikcijas pamatā parasti ir atbildētāja domicils, 
un jurisdikcijai vienmēr ir jābūt pieejamai ar šādu pamatojumu, izņemot 
dažās skaidri noteiktās situācijās, kurās tiesas prāvas priekšmets vai pušu 
autonomija garantē citu sasaistes faktoru. Līgumslēdzēju pušu autonomija, 
izņemot apdrošināšanas, patērētāju vai darba līgumus, ja ir atļauta vienīgi 
ierobežota autonomija, lai noteiktu tiesu, kurai ir jurisdikcija, jāievēro 
saskaņā ar ekskluzīvu jurisdikcijas pamatojumu, kas noteikts šajā regulā 
(preambulas 14.apsvērums).

Regulas 23.pantā noteikts, ja puses, no kurām vienai vai vairākām 
domicils ir kādā dalībvalstī, vienojas par kādas dalībvalsts tiesu(-ām), 
kurai(-ām) piekritīgi visi strīdi, kas radušies vai varētu rasties saistībā ar 
konkrētām tiesiskām attiecībām, jurisdikcija ir šai tiesai vai tiesām. Tā ir 
izņēmuma jurisdikcija, ja vien puses nav vienojušās citādi. Šāda vienošanās, 
kas piešķir jurisdikciju, ir:

a) rakstiski vai mutiski ar apliecinājumu rakstiski; vai
b) tādā formā, kas atbilst pušu starpā izveidotajai praksei; vai
c) starptautiskajā tirdzniecībā, tādā formā, kas atbilst praksei, par ko 

pusēm būtu vajadzējis zināt un ko konkrētajā tirdzniecībā iesaistītās attiecīgā 
līguma veida līgumslēdzējas puses šādā tirdzniecībā plaši pazīst un regulāri 
ievēro.

Kā izriet no Regulas preambulas un 23.panta satura, tad pušu vienošanās 
par strīda izšķiršanu kādā no dalībvalsts tiesām piešķir pušu izvēlētajai tiesai 
izņēmuma jurisdikciju, ja vien līdzēji līgumā nav noteikuši alternatīvu 
strīdu izšķiršanas kārtību. Piemērojot minēto tiesību normu, nepieciešams 
konstatēt, ka, pirmkārt, vienošanās ir noslēgta starp pusēm, no kurām 
vismaz viena ir reģistrēta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, un, 
otrkārt, vienošanās pastāv par tiesas vai tiesu jurisdikciju. Tādējādi Regulas 
23.pants neapšaubāmi aptver tos gadījumus, kad līguma puses, kuru 
domicils ir dažādās valstīs, vienojas par līdzējiem tīkamākās dalībvalsts tiesas 
jurisdikciju. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad abas līguma puses atrodas 
vienā un tajā pašā dalībvalstī un ir vienojušās par citas Eiropas Savienības 
dalībvalsts tiesas jurisdikciju, kā tas ir konkrētajā gadījumā. Līdz ar to Regulas 
23.pants piemērojams arī tādos gadījumos, kad personas, kuru domicils ir 
vienā dalībvalstī, ir vienojušās par strīdu izšķiršanu citas dalībvalsts tiesā 
(sk. Musielak H.J. Kommentar zur Zivilprozessordnung, 8., neubearbeitete 
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Auflage, München: Verlag Franz Vahlen München, 2011, VO (EG) 44/2001 
Art.23, Rn.1; Rauscher T., Wax P., Wenzel J.; Münchener Kommentar zur 
Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 3.Band, 
München: Verlag C.H.Beck, 2008, EuGVO Art.23, Rn.2).

Kā redzams no 2010.gada 1.aprīlī noslēgtā transporta pakalpojumu 
līguma 9.5.punkta, puses vienojušās, ka visi strīdi, kas izriet no noslēgtā 
līguma, tiks izskatīti Harju apriņķa tiesā. Līgumā nav ietverta alternatīva 
strīdu izšķiršanas kārtība (lietas 15.–19.lpp.). Līdz ar to ar šo vienošanos 
puses Harju apriņķa tiesai piešķīrušas izņēmuma jurisdikciju strīdu 
izšķiršanā. 

Savukārt apstāklis, ka līgumā nav norādīta Harju apriņķa tiesas 
atrašanās vieta, nepadara vienošanos par spēkā neesošu, jo līgumā ietvertā 
norāde uz konkrētas tiesas nosaukumu ļauj identificēt tās atrašanās vietu, 
kas konkrētajā gadījumā ir Igaunija. Turklāt prasītāja, iebilstot pret lietas 
izskatīšanu pušu norādītajā tiesā, transporta pakalpojumu līguma 9.5.punktu 
nav apstrīdējusi, tādēļ tiesai ir saistoša līdzēju izteiktā griba.

[10.4] Civilprocesa likuma 223.panta 1.punkts noteic, ka tiesa izbeidz 
tiesvedību lietā, ja lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai.

Konstatējot apstākļus, ka lieta nav pakļauta izskatīšanai Latvijas 
tiesās un tādējādi tā kļūdaini pieņemta izskatīšanai, kā arī ņemot vērā, ka 
atbildētāja iebildusi pret lietas izskatīšanu Latvijā, apelācijas instances tiesa, 
atsaucoties uz Civilprocesa likuma 223.panta 1.punktu, pamatoti tiesvedību 
lietā izbeigusi.

[11] Vienlaicīgi Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesa kļūdaini 
piemērojusi Civilprocesa likuma 30.pantu.

Civilprocesa likuma 30.panta pirmā daļa, kas reglamentē līgumisko 
piekritību noteic, ka, slēdzot līgumu, tā slēdzēji var noteikt to pirmās 
instances tiesu, kurā izšķirami strīdi, kas viņiem varētu celties par šo līgumu 
vai tā izpildīšanu. Minētā tiesību norma, kā tas arī nepārprotami redzams no 
panta nosaukuma, nosaka piekritības jautājumus.

Apelācijas instances tiesa, piemērojot Civilprocesa likuma 30.pantu, 
nav ņēmusi vērā, ka pakļautības un piekritības jēdzieni Civilprocesa likumā 
ir atšķirīgi. Pakļautība ir civillietu izskatīšanas un izlemšanas kompetences 
sadalījums starp dažādām subjektīvo civiltiesību aizsardzības institūcijām. 
Savukārt piekritība ir tiesai pakļauto civillietu sadalījums starp pirmās 
instances tiesām to izskatīšanai pēc būtības (sal. Civilprocesa likuma 
komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna 
vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga, 2006, 57., 60.lpp.).

Tādēļ, ņemot vērā, ka atbilstoši Regulas 23.pantam lieta nav pakļauta 
izskatīšanai Latvijas tiesās, jo puses līgumā vienojušās par lietas izskatīšanu 
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Igaunijas tiesā, nav pamata piemērot Civilprocesa likuma 30.pantu par strīda 
piekritību kādai no Latvijas tiesām pēc pušu vienošanās. Taču minētās tiesību 
normas kļūdaina piemērošana pati par sevi nevar būt par pamatu apstrīdētā 
lēmuma atcelšanai, jo tas nav novedis pie jautājuma par jurisdikciju nepareizas 
izlemšanas.

[12] Rezumējot iepriekš norādīto, Senāts atzīst, ka Civillietu tiesas 
kolēģijas lēmums ir likumīgs un pamatots, tādēļ blakus sūdzība noraidāma.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 448.panta pirmās daļas 1.punktu, 
Senāts 

n o l ē m a
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2011.gada 20.aprīļa lēmumu 

atstāt negrozītu, bet SIA “Fracht” blakus sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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11. Lēmumi 
 par saistību izpildīšanu tiesas ceļā
Saistību bezstrīdus piespiedu izpilde  
pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkta

1. Lai nodotu izpildei saistību pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 
1.punkta, tiesnesim ir jāpārliecinās par publiskas hipotēkas vai komercķīlas 
esamību, jo tieši hipotēka vai komercķīla ir tie tiesiskie instrumenti, uz 
kuriem pamatojoties tiek realizēta saistības bezstrīdus piespiedu izpilde. Tas 
nozīmē, ka saistības izpilde notiek uz hipotēkas rēķina un var tikt apmierināta 
zemesgrāmatā ierakstītā nodrošinājuma apmērā (Civilprocesa likuma 400.
panta pirmās daļas 1.punkts).
2. Bezstrīdus piespiedu izpilde pieļaujama pret personu, kura ir piekritusi 
publiska akta slēgšanai – hipotēkas vai komercķīlas nodibināšanai (Civilprocesa 
likuma 402.panta 1.punkts). Tā var būt gan persona, kas ir tiešās attiecībās ar 
kreditoru (aizņēmējs), tā arī persona, kas nav aizdevuma līguma dalībniece, bet 
ar savu īpašumu ir garantējusi aizdevuma līguma saistību izpildi (Civilprocesa 
likuma 402.panta 1.punkts).

Rīgā 2011.gada 26.janvārī  Lieta Nr.SPC-9/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents  V.Jonikāns,
senatore      A.Briede,
senatore      E.Vernuša,
piedaloties Ģenerālprokuratūras prokurorei I.Šnepstei,
izskatīja atklātā tiesas sēdē Latvijas Republikas ģenerālprokurora 

protestu par Kuldīgas rajona tiesas tiesneses 2009.gada 11.februāra lēmumu 
Nordea Bank Finland Plc pieteikumā par saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildi pret J.V.

Senāts

k o n s t a t ē j a
[1] Nordea Bank Finland Plc (turpmāk – banka) 2004.gada 14.jūlijā 

noslēgusi ar J.V. un G.Z. aizdevuma līgumu, ar kuru banka minētajām 
personām izsniegusi aizdevumu EUR 190 000.
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Aizdevuma līguma 2004.gada 1.novembra, 2005.gada 7.jūnija un 
2006.gada 24.februāra grozījumos mainīti aizdevuma izsniegšanas 
priekšnoteikumi un samazināta aizdevuma pievienotā likme no 2,4% uz 
1,4%.

Saistību, kas izriet no aizdevuma līguma, nodrošināšanai J.Z. saskaņā 
ar 2004.gada 14.jūlija hipotēkas līgumu par labu bankai ieķīlājis nekustamo 
īpašumu “[..]”, [..] pagastā, Kuldīgas rajonā. Īpašumam zemesgrāmatā 
reģistrēta hipotēka.

[2] Banka 2009.gada 10.februārī iesniegusi tiesā pieteikumu par 
saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pret J.V., lūdzot nodot bezstrīdus 
piespiedu izpildei saistību, kas izriet no 2004.gada 14.jūlijā starp banku, 
J.V. un G.Z. noslēgtā aizdevuma līguma, kas saskaņā ar 2004.gada 14.jūlija 
hipotēkas līgumu nodrošināta ar publisku hipotēku uz nekustamo īpašumu 
“[..]”, [..] pagastā, Kuldīgas rajonā, un piedzīt no parādnieka J.V. par labu 
bankai parādu Ls 114 811,99 un līgumā noteikto nokavējuma līgumsodu 
0,2% dienā no parāda summas par laika periodu no 2009.gada 3.februāra 
līdz lēmuma izpildes dienai, piedziņu vēršot uz J.Z. piederošo nekustamo 
īpašumu “[..]” Kuldīgas rajonā, [..] pagastā.

Pieteikumā norādīts, ka saskaņā ar aizdevuma līgumu aizņēmējam bija 
pienākums pakāpeniski atmaksāt aizdevumu, veicot vienādus ikmēneša 
maksājumus un procentus par aizdevuma izmantošanu. Kopš 2008.gada 
31.augusta savas saistības aizņēmējs nav pildījis.

[3] Ar Kuldīgas rajona tiesas tiesneses 2009.gada 11.februāra lēmumu, 
kas pamatots ar Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punktu, 
bezstrīdus piespiedu izpildīšanai pakļauta J.V. saistība pēc 2004.gada 14.jūlijā 
starp Nordea Finland Plc un J.V. un G.Z. noslēgtā aizdevuma līguma un 
saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā no J.V. par labu Nordea Bank 
Finland Plc Latvijas filiāle piedzīta pamatsumma Ls 106 063,58, procenti par 
periodu līdz 2009.gada 5.janvārim Ls 2 239,36, līgumsods Ls 6 509,04, kopā 
Ls 114 811,98.

Pieteikums daļā par tiesībām līdz lēmuma izpildei saņemt līgumsodu ar 
tiesneses lēmumu noraidīts.

[4] Protestā Latvijas Republikas ģenerālprokurors lūdzis Kuldīgas rajona 
tiesas tiesneses 2009.gada 11.februāra lēmumu atcelt un nodot pieteikumu 
jaunai izskatīšanai, norādot uz būtiskiem procesuālo tiesību normu 
pārkāpumiem, kas novedis pie lietas nepareizas izlemšanas.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punktam 
bezstrīdus piespiedu izpildīšanai jānodod nekustamā īpašuma ieķīlājuma 
akts, t.i., jārealizē hipotēka. Savukārt parādnieks minētā likuma 402.
panta 1.punkta izpratnē ir persona, kas piekritusi publiska akta slēgšanai, 
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turklāt tā var būt gan persona, kas ir tiešās attiecībās ar kreditoru, gan 
arī persona, kas nav aizdevuma līguma dalībniece, bet ar savu īpašumu 
uzstājusies kā aizdevuma saistības izpildes garantētāja. Līdz ar to konkrētajā 
gadījumā parādnieks ir J.Z., kurš savu īpašumu ieķīlājis aizdevuma saistības 
nodrošināšanai.

Šos apstākļus tiesnese lēmumā nav vērtējusi, bet nolēmusi bezstrīdus 
piespiedu izpildīšanas kārtībā piedzīt no J.V. par labu bankai parādu. 
Tādējādi tiesnese nav ievērojusi Civilprocesa likuma 405.panta otro daļu. 
Turklāt pretēji Civilprocesa likuma 50.nodaļas tiesību normu būtībai, 
ar savu lēmumu pēc būtības izlēmusi jautājumu par naudas piedziņu 
un lēmuma lemjošo daļu sastādījusi atbilstošu prasības tiesvedības 
kārtībai.

[5] Senāta sēdē prokurore iesniegto protestu pēc tajā norādītajiem 
argumentiem uzturēja, lūdza tiesneses lēmumu atcelt un jautājumu nodot 
jaunai izskatīšanai.

J.V. un Nordea Finland Plc pārstāvis uz tiesas sēdi nebija ieradušies. 
Ņemot vērā Civilprocesa likuma 468.pantā noteikto, ka lietas dalībnieku, 
kuriem pienācīgi paziņots par kasācijas instances tiesas sēdes laiku un vietu, 
neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai, Senāts uzskata par iespējamu 
izskatīt lietu bez J.V. un Nordea Finland Plc pārstāvja piedalīšanās tiesas 
sēdē.

[6] Pārbaudījis lēmuma likumību, Senāts atzīst, ka tiesneses lēmums ir 
atceļams un pieteikums nododams jaunai izskatīšanai.

[7] Pieteicēja lūgusi nodot bezstrīdus piespiedu izpildei saistību, 
kas izriet no 2004.gada 14.jūlijā starp Nordea Finland Plc un J.V. un G.Z. 
noslēgtā aizdevuma līguma, kas saskaņā ar 2004.gada 14.jūlija hipotēkas 
līgumu nodrošināta ar publisku hipotēku uz nekustamo īpašumu “[..]” 
Kuldīgas rajonā, [..] pagastā, un piedzīt no parādnieka J.V. par labu Nordea 
Finland Plc parāda pamatsummu, procentus un nokavējuma līgumsodu, 
kopā Ls 114 811,99 (..), piedziņu vēršot uz J.Z. piederošo nekustamo īpašumu 
“[..]” Kuldīgas rajonā, [..] pagastā.

Kā parādnieks pieteikumā, kas iesniegts Civilprocesa likuma 400.–404.
panta kārtībā, norādīts J.V.

[8] Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana Civilprocesa likuma 
50.nodaļas procesuālajā kārtībā tiek realizēta, pamatojoties uz publiski 
ticamiem aktiem. Šajā nodaļā regulētā pieteikuma izlemšanas kārtība būtiski 
atšķiras no prasības tiesvedības kārtības.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punktu saistību 
bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc līgumiem par saistībām, kas 
nodrošinātas ar publisku hipotēku vai komercķīlu.
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Lai nodotu izpildei saistību pēc minētās Civilprocesa likuma normas, 
tiesnesim ir jāpārliecinās par publiskas hipotēkas vai komercķīlas 
esamību, jo tieši hipotēka un komercķīla ir tie tiesiskie instrumenti, 
pamatojoties uz kuriem pēc tam arī tiek realizēta saistības bezstrīdus 
piespiedu izpilde.

Šāds atzinums izriet no Civilprocesa likuma 402.panta 1.punkta, kurā 
noteikts, ka bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pret personu, kuras 
vārdā akts izdots. Tas nozīmē, ka parādnieks šīs likuma normas izpratnē ir 
persona, kas piekritusi publiska akta slēgšanai – hipotēkas vai komercķīlas 
nodibināšanai. Tā var būt gan persona, kas ir tiešās parādnieka attiecībās ar 
kreditoru, tā arī persona, kas nav aizdevuma līguma dalībniece, bet ar savu 
īpašumu ir garantējusi aizdevuma līguma saistību izpildi.

Tas, ka, pakļaujot izpildei saistību pēc Civilprocesa likuma 400.
panta pirmās daļas 1.punkta, darbojas hipotēka vai komercķīla, izriet no 
Civilprocesa likuma 403.panta otrās daļas, kurā noteikts, ka pieteikumi 
par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc nekustamā īpašuma ieķīlājuma 
aktiem (..) iesniedzami rajona tiesā pēc nekustamā īpašuma atrašanās 
vietas. Lai gan citētajā likuma normā nav izdarīta atsauce uz Civilprocesa 
likuma 400.panta pirmās daļas 1.punktu, ir saprotams, ka tā attiecas tieši uz 
šo saistību bezstrīdus piespiedu izpildes gadījumu, jo publiskā hipotēka ir 
zemesgrāmatā ierakstīts nekustamā īpašuma ieķīlājuma akts.

Tādējādi pats parādnieks pēc pamatsaistības līguma ar viņa doto hipo-
tēku, kā arī jebkura trešā persona, kas šo pašu pamatsaistību nodrošinājusi 
ar savu nekustamo īpašumu, ķīlas saistību ierakstot zemesgrāmatā, saistību 
bezstrīdus piespiedu izpildes gadījumā atbild ar savu ieķīlāto mantu.

Tas nozīmē, ka pamatsaistības izpilde notiks uz hipotēkas rēķina un varēs 
tikt apmierināta zemesgrāmatā ierakstītā nodrošinājuma apmērā.

[9] Tiesnese lēmumā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 400.panta 
pirmās daļas 1.punktu, norādījusi, ka saistība, kas izriet no aizdevuma 
līguma, ir nodrošināta ar hipotēku nekustamajam īpašumam “[..]” Kuldīgas 
rajonā, [..] pagastā, taču, pretēji saistību bezstrīdus piespiedu izpildes 
procesa būtībai Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punktā 
noteiktajā gadījumā, savu atzinumu par pamatsaistības izpildi uz šī pamata 
nav balstījusi. Tiesnese nodevusi bezstrīdus piespiedu izpildei J.V. saistību, 
kura izriet no aizdevuma līguma un nodrošināta ar publisku hipotēku 
uz J.Z. piederošo nekustamo īpašumu, bet pret J.Z. pieteikums nav bijis 
iesniegts. Turklāt lēmuma lemjošā daļa izteikta formā, kādai tai būtu jābūt 
gadījumā, ja pieteikums tiktu izskatīts pēc Civilprocesa likuma 400.panta 
pirmās daļas 2.punkta, nododot izpildei notariāli apliecinātu līgumu par 
naudas samaksu.
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Senāts atzīst, ka tiesnese nepareizi piemērojusi Civilprocesa likuma 400.
panta pirmās daļas 1.punktu, jo, pamatojoties uz šo tiesību normu, saistību 
bezstrīdus piespiedu izpildei var tikt pakļauta tikai pret ķīlas devēju vērsta ar 
publisku hipotēku nostiprināta saistība, kas šajā gadījumā ir tikai J.Z. kā ķīlas 
devēja apņemšanās segt parādu ar ķīlas priekšmetu.

Pie šādiem apstākļiem Kuldīgas rajona tiesas tiesneses 2009.gada 
11.februāra lēmums ir atceļams un pieteikums nododams jaunai izska tī-
ša nai.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu un 485.pantu, 
Augstākās tiesas Senāts

n o l ē m a
Kuldīgas rajona tiesas tiesneses 2009.gada 11.februāra lēmumu atcelt 

un Nordea Bank Finland Plc pieteikumu nodot jaunai izskatīšanai tai pašai 
tiesai.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība,  
pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē  
tiesas ceļā

Prasība pievienot pieteikumam nekustamā īpašuma līdzīpašnieku piekrišanu 
nekustamas lietas pārdošanai izsolē tiesas ceļā attiecināma uz gadījumiem, ja 
nekustamais īpašums atrodas vairāku personu kopīgā īpašumā un to pārdot 
izsolē lūdzis pats nekustamās mantas domājamo daļu īpašnieks, nevis ķīlas 
ņēmējs (Civilprocesa likuma 398.panta 1. un 2.punkts).

Rīgā 2011.gada 9.novembrī  Lieta Nr.SPC-69/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: 
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   A.Laviņš,
senatore referente     S.Lodziņa,
senatore      V.Cīrule,
piedaloties Ģenerālprokuratūras prokurorei I.Šnepstei,
atklātā tiesas sēdē izskatīja lietu sakarā ar Augstākās tiesas Senāta 

Civillietu departamenta priekšsēdētāja protestu par Rīgas pilsētas Latgales 
priekšpilsētas tiesas tiesneses 2011.gada 4.februāra lēmumu AS “Parex 
banka” pieteikumā pret A.G. par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu 
izsolē tiesas ceļā.

Senāts

k o n s t a t ē j a
Starp AS “Parex banka” kā aizdevēju un A.G. kā aizņēmēju 2003.gada 

14.augustā noslēgts aizdevuma līgums, saskaņā ar kuru A.G. izsniegts 
aizdevums USD 50 000.

Ar 2005.gada 13.oktobra vienošanos Nr.1 mainīta aizdevuma valūta no 
ASV dolāriem (USD) uz eiro (EUR) un aizdevuma limits palielināts līdz 
EUR 113 500.

Kredīta līguma saistību nodrošināšanai 2003.gada 14.augustā AS “Parex 
banka” un A.G. noslēdza ķīlas līgumu, ar kuru par labu aizdevējai ieķīlāja 
viņai piederošās 20/1000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgā, 
[adrese].

Hipotēka nostiprināta Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[..], 
kadastra numurs [..].

AS “Parex Banka” 2011.gada 25.janvārī iesniegusi tiesā pieteikumu ar 
lūgumu atļaut pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā A.G. piederošās 20/1000 
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domājamās daļas no nekustamā īpašuma [adrese], Rīgā, ar izsoles sākumcenu 
Ls 59 000 saskaņā ar pievienotajiem pārdošanas nosacījumiem nekustamā 
īpašuma labprātīgai pārdošanai izsolē tiesas ceļā, jo parādniece savas saistības 
nav izpildījusi.

Pieteikums pamatots ar Civillikuma 1319., 1321., 1326., 1327., 2074.
pantu un Civilprocesa likuma 1.pantu, 34.panta pirmās daļas 7.punktu, 395., 
396. un 398.pantu.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses 2011.gada 
4.februāra lēmumu pieteikums noraidīts.

Tiesnese norādījusi, ka saskaņā ar Civillikuma 1073.panta pirmo daļu, 
ja kāds nekustamā īpašuma kopīpašnieks atsavina savu daļu personai, kura 
nav kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot 
no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesība 
vai izpirkuma tiesība, ja pirmpirkuma tiesību nebija iespējams izlietot 
atsavinātāja vainas dēļ.

No Civillikuma 1382.panta izriet, ka, pārdodot nekustamo īpašumu 
labprātīgā izsolē, nav ierobežojumu izlietot izpirkuma tiesību, kā tas ir 
piespiedu izsoles gadījumā. Tādēļ nav pamata apmierināt pieteikumu, ja kādai 
personai uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir pirmpirkuma vai izpirkuma 
tiesība un šis apstāklis nav norādīts izsoles nosacījumos.

Parādniecei pieder 20/1000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, 
tātad pārējiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības, 
bet šis apstāklis nav norādīts pieteicējas iesniegtajos nekustamā īpašuma 
pārdošanas nosacījumos.

Protestu par šo lēmumu iesniedzis Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta priekšsēdētājs, lūdzot to atcelt un pieteikumu nodot jaunai 
izskatīšanai tai pašai tiesai citam tiesnesim.

Protestā norādīts, ka tiesneses lēmumā norādītie iemesli pieteikuma 
noraidīšanai neatbilst likuma prasībām.

Iztulkojot Civilprocesa likuma 396.panta otro, trešo un ceturto daļu 
un 397.panta otro daļu, secināms, ka prasību pievienot pieteikumam 
nekustamā īpašuma līdzīpašnieku piekrišanu nekustamas lietas pārdošanai 
izsolē tiesas ceļā likumdevējs attiecinājis uz gadījumiem, ja nekustamais 
īpašums atrodas vairāku personu kopīgā īpašumā un to pārdot izsolē lūdzis 
pats nekustamās lietas domājamo daļu īpašnieks, nevis ķīlas ņēmējs, kā tas 
ir konkrētajā gadījumā. Ievērojot minēto, tiesnese nepamatoti atsaukusies 
uz Civillikuma 1073.panta pirmajā daļā un 1382.pantā paredzētām 
kopīpašnieku pirmpirkuma un izpirkuma tiesībām, jo minētās tiesību normas 
piemērojamas situācijā, kad pats nekustamās lietas īpašnieks atsavina viņam 
piederošu kopīpašuma domājamo daļu.
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Turklāt atbilstoši Civilprocesa likuma 398.panta 1.punktam nekusta-
mā īpašuma pārdošanu izsolē realizē tiesu izpildītājs, ievērojot šā likuma 
606.pantā noteikto nekustamā īpašuma izsoles izziņošanas kārtību un 
termiņus, kā arī paziņojot par izsoli kopīpašniekiem, ja tādi ir.

Paskaidrojumos sakarā ar protestu AS “Parex banka” norādījusi, ka tas ir 
pamatots un apmierināms.

Senāta sēdē pieteicējas AS “Parex banka” pārstāvis un parādniece A.G. 
nebija ieradušies. Tā kā viņiem pienācīgi paziņots par kasācijas instances 
tiesas sēdes laiku un vietu, Senāts atzina, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 
468.pantu, lieta izskatāma bez šo personu klātbūtnes.

Senāta sēdē prokurore deva atzinumu, ka protests ir apmierināms.
Iepazinies ar lietas materiāliem un protesta argumentiem, Senāts atzīst, 

ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses 2011.gada 4.februāra 
lēmums atceļams un pieteikums nododams jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai 
citam tiesnesim.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396.panta pirmo daļu pieteikumu par 
nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā var iesniegt 
īpašnieks vai ķīlas ņēmējs, kuram ir tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu.

Atbilstoši šā panta otrajai un trešajai daļai pieteikumam par nekustamā 
īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, pievienojami pārdošanas 
nosacījumi, kuros norāda:

1) pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvu;
2) nekustamā īpašuma apgrūtinājumus un ieķīlājumus;
3) izsoles sākumcenu;
4) nosolītās augstākās cenas samaksas veidu un kārtību;
5) tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev;
6) citus pārdošanas nosacījumus, kurus pārdevējs atzīst par nepie cie-

šamiem.
Savukārt šā panta ceturtā daļa noteic, ja pārdodamais nekustamais 

īpašums atrodas vairāku personu kopīgā īpašumā, tad, nosakot pārdošanu 
izsolē tiesas ceļā pēc īpašnieka pieteikuma, ir vajadzīga visu līdzīpašnieku 
piekrišana.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 397.panta otrajai daļai tiesnesis pieņem 
lēmumu atļaut pārdošanu izsolē, pārliecinājies, ka:

1) nekustamais īpašums pieder pieteikuma iesniedzējam vai ķīlas ņēmēja 
parādniekam un ķīlas ņēmējam ir tiesības nekustamo īpašumu pārdot par 
brīvu cenu;

2) nav likumīgu šķēršļu šā īpašuma pārdošanai ar pieteikumā norādītajiem 
nosacījumiem.



C-352

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

Minētajās normās ietvertais tiesiskais regulējums, iztulkojot tās kop-
s akarā, dod pamatu secinājumam, ka prasību pievienot pieteikumam 
nekustamā īpašuma līdzīpašnieku piekrišanu nekustamas lietas pārdošanai 
izsolē tiesas ceļā likumdevējs attiecinājis uz gadījumiem, ja nekustamais 
īpašums atrodas vairāku personu kopīgā īpašumā un to pārdot izsolē lūdzis 
pats nekustamās mantas domājamo daļu īpašnieks, nevis ķīlas ņēmējs, kā tas 
ir šajā gadījumā.

Līdz ar to Senāts atzīst, ka tiesnese nepamatoti atsaukusies uz Civillikuma 
1073.panta pirmajā daļā un 1382.pantā paredzētām kopīpašnieku pirm-
pirkuma un izpirkuma tiesībām, jo šīs tiesību normas piemērojamas tad, kad 
pats nekustamās mantas īpašnieks atsavina viņam piederošo kopīpašuma 
domājamo daļu.

Turklāt, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē, kuru atbilstoši 
Civilprocesa likuma 398.panta 1.punktam realizē tiesu izpildītājs, ir jāievēro 
šā likuma 606.pantā noteiktā nekustamā īpašuma izsoles izziņošanas 
kārtība un termiņi, izsludinot visus pārdošanas nosacījumus, ar kādiem 
tiesa ir atļāvusi izsoli, kā arī paziņojot par izsoli citstarp kopīpašniekiem, 
ja tādi ir.

Tādējādi nav iemesla uzskatīt, ka ķīlas ņēmējam, neiekļaujot pārdo ša-
nas noteikumos informāciju par izsolē pārdodamās nekustamās lietas kop-
īpašniekiem, tiek aizskartas pēdējo pirmpirkuma un izpirkuma tiesības.

Senāts atzīst, ka tiesneses lēmumā norādītie iemesli pieteikuma 
noraidīšanai neatbilst Civilprocesa likuma 49.nodaļā iekļauto procesuālo 
tiesību normu prasībām, tāpēc protests apmierināms.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts

n o l ē m a
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses 2011.gada 4.febru-

āra lēmumu atcelt un pieteikumu nodot jaunai izskatīšanai.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Jēdzienu alfabētiskais rādītājs
lpp. (C–...)*

A
Administratīvais akts
– nelabvēlīgs

tāds, kura dēļ nav iespējama  
privāttiesiska līguma izpilde ..................................................... 55–58, 60–62

Advokāts
– atlīdzība par viņa sniegto palīdzību .............................................74, 75, 101, 183,  

191–193, 196, 238, 278,  
300, 320, 324 

kvīts par samaksas saņemšanu .........................................................308–310
tāda prasījuma izlemšanas kārtība ..................................................307–311
tās apmēra ierobežojums ...........................................................307, 308, 310

– Civilprocesa likuma normās ietvertā jēdziena tulkojums .....................320–324
– tiesības uz advokāta palīdzību ...........................................................................322
– vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu .............................307, 308, 310

Aizdevums – Līgumi: aizdevuma

Apsaimniekošana (dzīvojamās mājas) – sk. Dzīvojamā māja

Atbildētājs (tiesvedībā)
– viņa (viņa pārstāvja) neierašanās uz tiesas sēdi .........................50, 89, 111, 154,  

253, 282, 302, 309,  
315, 322, 339

Atbildība
– par zaudējumiem – sk. Zaudējumi
– solidārā .............................................................. 23–25, 82, 83, 101, 253, 320, 321

Atlīdzība (atlīdzinājums, atlīdzināšana)
– advokātam – sk. Advokāts
– darbiniekam – sk. Darbs: darba samaksa

* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “C” burta.
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– kaitējuma – sk. Kaitējums
– zaudējumu – sk. Zaudējumi
– sk. arī Kompensācija

Atsavināšana 
– atsavinātājs

viņa atbildība par lietas trūkumiem .........................................277, 281–285
– nekustamā īpašuma 

izsolē – sk. Izsole
– sk. arī Līgumi (atsavināšanas līgums)

Atšķirīga attieksme 
– darba tiesiskajās attiecībās

diskriminācija uz dzimuma pamata ..........................123, 126, 182–184, 187
tās aizliegums ............................................................................................ 37, 38

Atvaļinājums – sk. Darbs: atvaļinājums

Atzinums 
– eksperta – sk. Ekspertīze
– prokurora (lietā) – sk. Prokurors
– speciālista ............................................................................................276, 283, 284 

B
Bērns
– viņa tiesības un intereses 

to ievērošana, iesniedzot prasību par paternitātes noteikšanu ........... 30–32
– sk. arī Paternitāte 

Blakus sūdzība 
– lietās par zemesgrāmatu tiesneša lēmumu pārsūdzēšanu .....................257–273
– par pieteikuma sprieduma atcelšanai  

sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem noraidīšanu .................................... 331, 333
– par tiesvedības izbeigšanu .........................................................................336–340
– tās noraidīšana ............................................................................264, 269, 339, 343 

Brīdinājums
– par īres maksas paaugstināšanu ..............................92–94, 97, 98, 108, 109, 112 
– par īres un pamatpakalpojumu maksājumu  

nenokārtošanu (parādu) ....................................................................108–111, 114 



C-355

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

C
Cēloniskais sakars (cēloņsakarība) ............................................................ 321, 323

Cesija – sk. Līgumi: cesijas

Cieņa un gods
– cieņu un godu aizskarošu fotogrāfiju publicēšana ..................................... 84–91

pienākums atvainoties par to publicēšanu .....................................84–86, 91
– prasījums par cieņu un godu aizskarošu ziņu atsaukšanu .................... 331, 332

Cilvēktiesības (pamattiesības) 
– Satversmē nostiprinātās ......................................................84, 85, 87–89, 91, 267,  

308, 322, 323 
– to ierobežojums 

nepieciešams (pieļaujams) ............................................................................87
– uz advokāta palīdzību .........................................................................................322
– uz atbilstīgu atlīdzinājumu  

nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ...................................84, 91, 322, 323
– uz īpašumu ...........................................................................................................267
– uz privāto dzīvi (privātumu) ................................................................................87

tiesības uz savu attēlu ................................................................84, 87, 88, 90
to aizskārums (iejaukšanās personas privātajā dzīvē) .................84, 87–91

– uz taisnīgu tiesu .................................................................................................. 333
– uz tiesas aizsardzību ..................................................................................  338, 340

Civillietas izskatīšana – sk. Tiesvedība 

D
Darbība
– konkludenta ................................................................................................ 107, 113 
– neatļauta ........................................................................................87, 225, 227, 231
– prettiesiska ..........................................................................................231, 247, 322
– sk. arī Rīcība

Darbs
– atjaunošana darbā ............................................129–132, 135, 136, 153, 161–164,  

171, 172, 175, 176, 200 
prasījums ....................................................................117, 119, 131, 132, 134,  

140, 142, 144, 158, 160, 166,  
173–175, 180, 182, 183, 189
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– atlaišana no darba; sk. arī Uzteikums: darba devēja
atlaišanas diena ..................................................................117, 143, 144, 183
atlaišanas pabalsts (tā piedziņas prasījums)....................................145–149 
darba devēja likvidācijas gadījumā .................................158–162, 164–167
darbinieku skaita samazināšanas dēļ ......................160, 162, 164, 174–176
grūtnieces atlaišanas ierobežojumi .................................. 116, 118, 120–126
kapitālsabiedrības valdes locekļa;  
sk. arī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību:  
tās valdes loceklis ...............................................................................116–117

– atvaļinājums
aizliegums uzteikt darba līgumu tā laikā .........................................137–144
atsaukšana no tā.................................................................................137–142
bērna kopšanas .................................................................. 137, 138, 140, 141,  

143, 144, 182–184
paternitātes ..........................................................................................183, 184

– darba devējs
pašvaldības izpilddirekcija; sk. arī Pašvaldība ................................158–172
viņa negodprātīga vai prettiesiska rīcība .......................................... 145, 149
viņa pienākums ievērot vienlīdzīgu tiesību principu ..............190, 195, 199
viņa pienākums izmaksāt iepriekšējo  
vidējo izpeļņu vienu mēnesi pēc  
darba līguma grozīšanas ............................................................173, 177, 180
viņa pienākums izvērtēt darbinieka  
izdarītā pārkāpuma smagumu ........................................130, 133, 150, 156, 

182, 186, 187
viņa pienākums paziņot  
par uzteikuma pamatojumu ..............................................129, 152, 154, 155
viņa pienākums piedāvāt darbiniekam  
citu darbu reorganizācijas gadījumā ..............................  138, 140–143, 162
viņa pienākums pieprasīt no darbinieka  
paskaidrojumu par pārkāpumu ................................................129, 130, 153
viņa pienākums pierādīt uzteikuma pamatotību ............................182–187
viņa pienākums segt izdevumus  
par veselības pārbaudi .............................................. 174, 175, 177, 178, 181

– darba līgums – sk. Līgumi: darba, Uzteikums
– darba piespiedu kavējums

kompensācijas (atlīdzības)  
prasījums par to ......................................  117, 119, 129–132, 134–136, 140, 

150, 152, 154, 158, 160, 161–164, 166,  
174, 175, 177, 180, 182, 183, 189–193,  

195, 196, 199, 200
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vidējās izpeļņas piedziņa ................................. 130–132, 134–136, 140, 146,  
152, 161, 173–175, 177, 180,  
189–193, 195, 196, 199, 200

– darba samaksa (atlīdzība) 
neizmaksātās darba algas piedziņa (prasījums) ..............145, 173, 174, 200 
tās neizmaksāšana .....................................................................145, 146, 149
tās samazināšana ...............................................................173, 177, 178, 180

– darbinieks (darba ņēmējs) .................................................................................140
darba ņēmēja jēdziena attiecināšana  
uz kapitālsabiedrības valdes locekli ..........................................116, 120–125
grūtnieces atlaišanas ierobežojumi  
pēc darba devēja uzteikuma ..............................................................116–127
“strādājošas grūtnieces” statuss .........................................................123–126
viņa atbildība būtiska darba līguma  
vai darba kārtības pārkāpuma gadījumā ...... 128, 129, 132–134, 150–157
viņa disciplinārsodīšana ....................................................................128–134
viņa tiesības darbinieku skaita  
samazināšanas gadījumā ...........................................................................175
viņa tiesības uz iepriekšējas darba samaksas  
vai vidējās izpeļņas saglabāšanu vienu mēnesi  
pēc darba līguma grozīšanas .....................................................173, 177, 180
viņa tiesības uz paternitātes  
un bērnu kopšanas atvaļinājumu .....................................................182–184
viņa tiesību aizsardzība ..............................................................................200 
viņa tiesību aizsardzība darba algas  
neizmaksāšanas gadījumā ................................................................  145, 149

– pārejoša darba nespēja
aizliegums uzteikt darbu tās laikā ...................118, 129, 138, 151, 152, 155 
iestājusies darba vietā, pildot darba pienākumus ...................150, 151, 153
iestājusies pēc uzteikuma saņemšanas .............................................138–143

– tiesiskās attiecības ......................................................................................116–201 
ar kapitālsabiedrības valdes locekli ..................................................  116–127
atšķirīgas attieksmes aizliegums ............................................................ 37, 38
Civillikuma normu piemērošana ...............................................................131 
Komerclikuma normu piemērošana .........................................118–121, 125 
to atzīšana tiesā (prasījums) ......................................................................117
to izbeigšana darba devēja (iestādes)  
likvidācijas gadījumā .........................................................................188–201
to izbeigšana, pusēm vienojoties .......................................................146–148 
to izbeigšana tiesā (prasījums) ........................ 150–153, 190, 191, 196, 198
to izbeigšanas brīdis .......................................................... 190–192, 196, 198
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to izbeigšanas termiņš .................................................................................159 
to turpināšana pēc uzteikuma ....................................................................144 
uzņēmuma pārejas gadījumā ....................................................188, 198, 199 

Darījums 
– tā apstrīdēšana ....................................................................................106, 226, 229
– tā atzīšana par spēkā neesošu

darījuma priekšmeta neiespējamības gadījumā ............................100, 105, 106
ja darījuma dalībnieku subjektīvais mērķis  
ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem ................................ 326, 328
ja darījuma priekšmets ir darbība,  
kas pretēja likumam vai labiem tikumiem ............................................ 225, 231

– tā iztulkošana ........................................................................................81, 338, 339 
šaubu gadījumā ...........................................................................................339 

– tā saistošais spēks rakstiskās formas neievērošanas gadījumā ............  112, 113 
– tā tiesiskuma izvērtēšana tiesā

pēc darījuma veikšanas vietas likuma  
(starpvalstu darījumos)......................................................224, 226, 230, 231
pēc lietas dalībnieka ierunas ......................................................100, 105, 106

– tiesisks ....................................................................................................43, 274–287 
par nākamām lietām ...................................................................................261
tā forma ..........................................................................................................80 
tā priekšmets ....................................................................................... 100, 105

– sk. arī Gribas izteikums, Līgumi, Līgums, Saistība, Vienošanās

Dokumenti 
– ceļošanas ..................................................................................... 204–206, 209, 210
– ieņēmumus un izdevumus attaisnojoši ....................................................... 66, 67
– maksājumu ..........................................................................................109, 193, 309
– tiesas; sk. arī Pavēste

to piegādāšana un izsniegšana .......................................................... 303, 304

Drošības nauda
– tās atmaksāšana .......................................... 21, 29, 41, 70, 71, 106, 149, 172, 181,  

201, 211, 233, 249, 273, 287,  
297, 311, 319

Dzīvojamā māja (ēka)
– tās pārvaldīšana un apsaimniekošana 

apsaimniekošanas izdevumi ............................................................93–95, 97 
apsaimniekošanas maksa ..................................................35, 36, 40, 42, 292
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līguma ar apsaimniekotāju noslēgšana ................................................ 33–44
nepieciešamo izdevumu  
un komunālo maksājumu parāds ............................288–290, 292, 294, 295

Dzīvojamā telpa 
– izlikšana no tās (prasījums) 

īres maksas un pamatpakalpojumu parāda dēļ ...............................107–110
no patvarīgi aizņemtas dzīvojamās telpas  
(īres līguma neesamības gadījumā) ..................................................100–104

– sk. arī Īre, Īres līgums, Īrnieks

Dzīvoklis 
– dzīvokļa īpašnieks

dzīvokļu īpašnieku kopība ..................................................................... 39, 40
iepriekšējo īres līgumu saistošais spēks  
jaunajam īpašniekam .........................................................103, 104, 112, 113  
viņa pienākums maksāt nepieciešamos izdevumus,  
kas saistīti ar mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu..................35, 39, 42–44, 

289–290, 293, 294
viņa pienākums noslēgt līgumu ar dzīvokļu īpašnieku  
kopsapulces izvēlēto apsaimniekotāju................................................... 33–44
viņa pienākums piedalīties daudzdzīvokļu mājas  
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un uzturēšanā .................. 290, 291

– dzīvokļa īpašums 
uz viena laulātā vārda iegādāts laikā,  
kad laulība faktiski izirusi ..................................................................... 22–29

– dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība;  
sk. arī Kooperatīvā sabiedrība

iestāšanās maksājumi ............................................................... 45–48, 50–53
pienākuma uzlikšana valdei izsniegt paju (biedra) karti ............. 47, 48, 51
tās biedra statusa iegūšana .................................................................... 45–53
tās valdes lēmums par biedra uzņemšanu ........................................... 45–52

– dzīvokļu īpašnieku kopsapulce
tās kompetence ............................................................................33–37, 42, 44
tās lēmuma saistošais spēks dzīvokļu īpašniekiem  
(par pienākumu noslēgt apsaimniekošanas līgumu) .........34–37, 39, 40, 42

E
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
– tās judikatūra .................................................................................................. 87–89 
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– tās nolēmums
tā atzīšana par jaunatklātu apstākli nacionālajā tiesā ...................331–335
tā saistošais raksturs ....................................................................................333

– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju

Eiropas Padome 
– tās tiesību akti 

rekomendācija..................................................................................... 333, 334
– sk. arī Tiesību aktu rādītāju

Eiropas Savienības Tiesa
– prejudiciāla jautājuma uzdošana tai .................................................................121
– tās judikatūra .................................................... 116, 122–125, 127, 182, 186, 227,  

234, 241, 246–248, 340 
– tās prejudiciālais nolēmums .............................................................122–125, 186
– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju

Eiropas Savienība 
– tās dalībvalsts

civillietu vai komerclietu izskatīšana citas  
dalībvalsts tiesā pušu vienošanās gadījumā .....................................336–343
tiesības noteikt atšķirīgus darba ņēmēju  
aizsardzības režīmus ..................................................................116, 124, 125

– tiesību piemērošana
darba tiesību jomā ............................................................. 116, 120–126, 184
direktīvas mērķa ievērošana tās pārņemšanā vai  
nacionālo tiesību normu interpretācijā ....................................234, 247, 248
direktīvu piemērojamība ....................................................................234–249
direktīvu piemērojamība attiecībā uz privātpersonām ...........234, 241, 246
direktīvu tiešā piemērojamība ........................................................... 242, 246
izlemjot jautājumu par jurisdikciju ..........................................336, 338–342
mājokļu pakalpojumu novērtēšanas jomā .....................................92, 94–96
pārrobežu elementa tiesiskajās attiecībās nepieciešamība .............. 339, 340
preču zīmju aizsardzības jomā .........................................239–241, 246–248
privātpersonas tiesības atsaukties  
uz direktīvas noteikumiem prasībā pret valsti .........................234, 242, 246
regulu tiešā piemērojamība ........................................................................340
to prioritāte pār nacionālajām tiesībām ...................................................338

– tiesību principi
direktīvu netiešās piemērojamības princips .....................237, 240, 241, 246

– sk. arī Tiesību aktu rādītāju
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Ekspertīze
– eksperta atzinums ............................................................. 274, 285, 291, 293, 294 

tā anulēšanas prasījums .....................................................................274–287
– grāmatvedības .................................................................... 291, 293, 294, 296, 297
– tehniskā................................................................................................275–279, 283

F
Fotogrāfija
– tās prettiesiska publicēšana ........................................................................... 84–91

ar to nodarīta kaitējuma kvalifikācija .................................................. 84, 90
– tiesības to publicēt (preses tiesības) ....................................................................86

G
Galvojums .......................................................................................................... 78, 79
– akcesoritātes princips..................................................................................... 72, 79

izņēmumi no tā ....................................................................................... 72–83
– galvinieks

viņa atbildība par maksātnespējīga  
parādnieka saistībām ................................................................ 72–75, 79–83
viņa atbrīvošana no atbildības  
par parādnieka saistībām ................................................................ 72, 75, 79 

– galvojuma līgums – sk. Līgumi: galvojuma
– tā izbeigšanās ............................................................................................76, 78–80
– tā mērķis .......................................................................................................... 72, 79
– tā spēkā esamība .................................................................................74, 79, 80, 82
– tā veidi (neekspromisoriskais  

un ekspromisoriskais galvojums) .........................................................................81

Gribas izteikums
– darījumā (līgumā) ...................................... 42, 43, 58, 61, 80, 132, 146, 231, 261,  

262, 272, 274–287, 326, 338, 339, 342 
brīvs .......................................................................................43, 173, 180, 210 
divpusējā vai vairākpusējā darījumā ............................................... 274, 286

– klusējot (ar konkludentām darbībām) izteikts ....................................... 107, 113

H
Hipotēka 
– hipotēkas līgums .........................................................................................345–347 
– publiska........................................................................................................344–348 



C-362

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

– tās nodibināšana ......................................................................................... 344, 347
– tās nostiprināšana zemesgrāmatā ............................................344, 345, 347, 349

I, Ī
Iebildumi
– pret prasību

atbildētāja ....................................................17, 40, 47, 53, 93, 114, 135, 176,  
177, 199, 207, 278, 301

prasītāja ........................................................................ 58, 192, 275, 279, 280 
pušu pienākums pierādīt to pamatotību .....................................................40 
tiesas noraidīti .........................................................17, 47, 53, 135, 176, 177,  

278–280, 301

Ieguvējs
– nekustamā īpašuma ................................................................................... 266, 267 

viņa atstumšana; sk. arī Izpirkuma tiesība ..................................... 260, 261
viņa iepriekšēja atteikšanās no pirmpirkuma tiesības .................... 261, 263 

Iesniegums
– darbinieka (darba devējam) .....................................137, 141, 143, 144, 183, 184
– lietas dalībnieka (tiesai)

par izlīguma apstiprināšanu ............................................................. 328, 330
par lietas izskatīšanas atlikšanu ........................................................ 185, 186 

– pārdevējam
par nepienācīgas kvalitātes preci ....................................................... 275, 278

– zemesgrāmatu nodaļai 
par nostiprinājuma lūguma atsaukšanu .........................................  271, 272

Iestāde
– pašvaldības – sk. Pašvaldība
– valsts pārvaldes ........................................................................................... 167, 168

pastarpinātās pārvaldes .............................................................160, 165, 168
tās reorganizācija ..............................................168, 169, 171, 188, 198, 199
tās likvidācija .....................................................168, 169, 171, 188, 192–199
tās rīcības brīvība ............................................................................... 169, 170
tiešās pārvaldes ................................................................................... 167, 168

Intereses
– bērna – sk. Bērns
– mantiskās ..................................................................................................... 145, 149 
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– pretējās puses .......................................................................................................316
– publiski tiesiskās ..................................................................................................327
– sabiedrības (kopējās) ................................................................................. 210, 223 
– tiesiskas (likumiskas) ..........................................................................................328 

Īpašnieks 
– dzīvokļa – sk. Dzīvoklis
– zemnieku saimniecības – sk. Zemnieku saimniecība
– sk. arī Kopīpašnieks 

Īpašuma tiesības
– to atjaunošana uz nekustamo īpašumu 

bijušajam zemes īpašniekam ............................................................. 298, 305
– to atzīšana (iegūšana) 

uz nekustamo īpašumu (dzīvokli) ............................312, 314–316, 318, 319
pamats ................................................................................................. 315, 318 

– to nostiprināšana zemesgrāmatā – sk. Zemesgrāmata
– uz dzīvokli – sk. Dzīvoklis
– uz preču zīmi – sk. Preču zīme
– uz privatizācijas sertifikātiem ......................................................................  18, 21
– uz zemi – sk. Zeme
– sk. arī Nekustamais īpašums

Īpašums ...................................................................................................................318 
– intelektuālais; sk. arī Preču zīme ..............................................................221–249
– nekustams – sk. Nekustamais īpašums
– zemes – sk. Zeme
– sk. arī Dzīvoklis, Ieguvējs, Īpašuma tiesības

Īre (dzīvojamās telpas) 
– īres maksa

Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma piemērošana ...................92, 94–96
peļņas daļas aprēķināšana ..................................................................... 92–97
tās apmēra noteikšana ........................................................................... 92–99
tās noteikšana likumā noteiktajā apmērā ................................108, 109, 112
tās paaugstināšana .................................................................... 92–94, 96–98,  

107–109, 111–114
pienākums to maksāt tiesas noteiktajā apmērā  
no sprieduma pieņemšanas brīža ......................................................... 95, 98

– īres un komunālo pakalpojumu parāds ...........................................108–111, 114
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– tiesiskās attiecības ........................................................................................ 92–115 
faktiskās .......................................................................................102, 103, 106 
to neatzīšana ...............................................................................100, 101, 103 

Īres līgums (dzīvojamās telpas)
– apakšīres līgums .................................................................................101–103, 106
– tā grozīšana ............................................................................................. 94, 97, 112 

piekrišana līguma grozījumiem ar konkludentām darbībām ........107–115
vienošanās par grozījumiem forma .................................................. 112, 113

– tā izbeigšana ................................................................................................ 102, 104 
prasījums .....................................................................................107–110, 114

– tā noslēgšana 
divu līgumu par vienu un to pašu dzīvokli neatzīšana ...........100, 103, 104

– tā noteikumi (sastāvdaļas)
līguma priekšmets ...............................................................................100–106 
līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības nodrošināšana ............. 94, 96, 97
to atbilstības patērētāju tiesībām izvērtēšana ..................107, 111, 114, 115

– tā saistošais spēks dzīvokļa jaunajam īpašniekam .................103, 104, 112, 113 

Īrnieks 
– viņa pienākumi

maksāt īres maksu .................................................................................  95, 98
paziņot izīrētājam brīdinājuma termiņa laikā,  
vai viņš piekrīt (nepiekrīt) piedāvātajam  
īres maksas apmēram ............................................................................. 92, 98 

– viņa tiesības 
ierobežojums atsaukt līguma grozījumu apstiprinājumu ............... 107, 113
to aizsardzība .......................................................................................... 95, 97

Izdevumi
– dzīvojamo māju apsaimniekošanas – sk. Dzīvojamā māja
– tiesāšanās (procesuālie) – sk. Tiesāšanās izdevumi

Izīrētājs
– viņa pienākumi

izsniegt īrniekam īres maksas paaugstināšanas  
finansiālo pamatojumu ..............................................................92, 93, 97, 98

– sk. arī Īres līgums

Izlīgums .................................................................................................325, 328–330 
– kasācijas instances tiesā (neiespējams) ...........................................  325, 328, 329
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Izpirkuma tiesība .........................................................................260, 262, 350, 352 

Izsole
– labprātīga (kopīpašumā esoša nekustamā īpašuma tiesas ceļā)

pēc īpašnieka pieteikuma ...................................................................349–352
pēc ķīlas ņēmēja pieteikuma ..............................................................349–352
pārdošanas nosacījumi.......................................................................350–352

– piespiedu ..............................................................................................................350

Izziņa
– Centrālās statistikas pārvaldes.............................................................................95
– par darbinieka darba algu ....................................................................................23
– par citas valsts pilsonību............................................................................203–206
– Uzņēmumu reģistra ...................................................................17, 18, 20, 21, 223 

J
Judikatūra  
– Eiropas Cilvēktiesību tiesas – sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesa
– Eiropas Savienības Tiesas – sk. Eiropas Savienības Tiesa
– Latvijas Senāta (starpkaru posma) ....................................................................105
– pienākums to ievērot ...........................................................................20, 179, 241
– Satversmes tiesas ..................................................................................38, 322, 327 
– Senāta ............................................................. 20, 38, 40, 41, 44, 80, 127, 156, 168,  

169, 172, 176, 177, 179, 195, 200, 218, 219,  
223, 228, 229, 258, 261, 264, 310

judikatūras maiņa .............................................................257–264, 320–324
tās veidošana ....................................................................................... 142, 310 

– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju

Juridiskā persona
– lietas dalībnieka statuss

procesuālo tiesību nodrošināšana .............................................298, 303, 304
tiesas pavēstes nosūtīšanas kārtība ...................................................298–306

– privāto tiesību ............................................................................................. 165, 167
– publisko tiesību ...................................................................................164, 165, 167

atvasināta ............................................................................................ 165, 168

Juridiskie fakti
– prasības pamatu veidojoši ........................................................................... 63, 290 
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Jurisdikcija
– Eiropas Savienības dalībvalsts tiesas

izņēmuma ...................................................................................336, 341, 342
vienošanās par to neatkarīgi no lietas dalībnieku domicila ...........336–343

K
Kaitējums
– morālais ....................................................................................................... 182, 183 

tā atlīdzības apmērs ......................................................................... 87, 88, 91
tā atlīdzināšana .............................................................84–91, 249, 320–323 

Kasācijas sūdzība – sk. Sūdzība: kasācijas

Komercdarbība 
– individuālais komersants ........................................................................... 266, 267

viņa tiesības slēgt darījumus ......................................................................268
viņa tiesību ierobežojums slēgt darījumus  
par zemes īpašumu .............................................................................265–269

– kapitālsabiedrība; sk. arī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
tās darbības izbeigšana un likvidācija.......................................................197
tās reorganizācija ........................................................................................198

– komercsabiedrība (sabiedrība)
tās naudas līdzekļu izmaksa dalībniekiem...............................252, 255, 256
tās prasība par zaudējumu piedziņu ................................................250–256

– tās ierobežojumi
ar likumu noteikti .......................................................................265, 267, 268

Komercķīla – sk. Ķīla 

Kompensācija
– mantiska 

par godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu ........................................332
– par darba piespiedu kavējumu – sk. Darbs
– par kaitējumu – sk. Kaitējums
– par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu ............................. 235, 237–240, 242,  

243, 245, 247, 249
tās apmēra noteikšana .............................................. 237, 238, 240, 242, 248

Konkurence
– negodīga konkurence.........................................................................235, 237, 239
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Kooperatīvā sabiedrība ..........................................................................................47
– dzīvokļu īpašnieku –  

sk. Dzīvoklis: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
– paju jeb biedra karte ................................................................................ 47, 51, 52
– prasības celšana pret tās biedru ........................................................292, 293, 294
– tās biedra statusa iegūšanas kārtība ............................................................. 45–53

termiņš iestāšanās maksājumu veikšanai ......................................45, 50–52
– tās biedru kopsapulce 

pienākums to sasaukt ............................................................................. 50, 51
tās nesasaukšana ..............................................................................45–49, 51
termiņš valdes lēmumu apstiprināšanai ..................................45, 48, 50, 51 

– tās valde ..................................................................................................................50
tās lēmums par biedra uzņemšanu ....................................................... 45–52

Kopīpašnieks
– viņa piekrišanas nepieciešamība,  

pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē .....................................349–352
– viņa tiesības

izpirkuma tiesība ................................................................260, 262, 350, 352
pirmpirkuma tiesība – sk. Pirmpirkuma tiesība 

Kopīpašums 
– domājamā daļa – sk. Nekustamais īpašums
– laulāto – sk. Manta: laulāto 

Korroborācija – sk. Zemesgrāmata

Kreditors
– maksātnespējīga parādnieka

viņa bezdarbība (nolaidīga rīcība un vilcināšanās),  
veicot parāda piedziņu ...............................................................75, 76, 81, 82

Ķ
Ķīla
– komercķīla ...........................................................................................344, 346, 347
– ķīlas līgums ..........................................................................................................349 
– ķīlas ņēmējs 

viņa tiesības, pārdodot ķīlu ...............................................................349–352 
– sk. arī Hipotēka
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L
Labi tikumi ....................................................................................225, 231, 327, 328 

Labticība (laba ticība) ............................................................... 76, 82, 83, 252, 280  

Laulātais
– bijušais (šķirtais)

viņa tiesības uz laulības laikā iegādāta nekustamā īpašuma  
(zemnieku saimniecības mantas) domājamo daļu .............................. 15–21
viņa tiesības uz īpašuma iegādē ieguldīto līdzekļu  
atlīdzināšanu ..............................................................................15, 20, 22, 28

– mantiskās attiecības
laulātā pienākums pierādīt savu līdzekļu (veikto darbību)  
ieguldījumu kopīgā īpašuma iegādē ...............................................22, 24–28
sk. arī Manta: laulāto

Laulība
– tās šķiršana ..........................................................................................16, 17, 22–25 

Lēmums
– iestādes iekšējs .....................................................................................................172
– pašvaldības – sk. Pašvaldība: tās lēmums
– tiesas – sk. Tiesa: tās lēmums, Tiesnesis

Līdzējs (līgumslēdzējs)
– viņa griba – sk. Gribas izteikums: darījumā
– sk. arī Līgumi, Līgums

Lietu tiesības .................................................................................................257–264 
– absolūto tiesību raksturs .....................................................................................262
– uz likuma pamata pastāvošas....................................................258, 259, 261, 263
– to juridiskās formas.............................................................................................262

Līgumi 
– aizdevuma ................................................................................................... 275, 276

laulības laikā noslēgts (īpašuma iegādei un remontam) ..............23–26, 28
nodrošināts (ar ķīlu, hipotēku) ..................................................344–347, 349 

– apsaimniekošanas (dzīvojamo māju) .......................................................... 33–44 
tā noslēgšana tiesas norādītajā redakcijā ....................................................40

– cesijas .........................................................................................................73, 75–78 
ar atliekošu nosacījumu noslēgts ........................................................... 77, 78
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– darba; sk. arī Darbs 
ar kapitālsabiedrības valdes locekli ..................................................  116–127 
prasījums par tā atzīšanu par noslēgtu .....................................................117
tā grozīšana ........................................................................ 173–181, 189, 190 
tā būtiska pārkāpuma jēdziens ......................................................... 150, 156
tā būtisks pārkāpums ....................................... 128, 129, 132–134, 150–157 
tā nekavējoša izbeigšana ............................................................145, 146, 148
tā uzteikums – sk. Uzteikums

– galvojuma; sk. arī Galvojums ........................................................................ 72–83 
– glabājuma ...........................................................................274, 280–282, 285, 286

atlīdzība glabātājam ..................................................................276–282, 286
glabājuma devēja pienākums paņemt atpakaļ  
glabājumā nodoto lietu ..............................................................279, 280, 282

– hipotēkas – sk. Hipotēka
– īres – sk. Īres līgums
– ķīlas .......................................................................................................................349
– nomas; sk. arī Noma ..................................................................298, 299, 301, 304

līgumsoda un nomas parāda piedziņa, to izbeidzot ........................... 54–57
paziņojums par tā izbeigšanu ............................................................... 55, 57
tā apstrīdēšana....................................................................................325–328
tā izbeigšana līguma izpildes grūtību dēļ ............................................. 54–63
tā izbeigšanās ...............................................................................................301 
tā priekšmets ........................................................................................... 56, 57
zemes nomas; sk. arī Zeme: zemes noma ........................................298–305 

– par pakalpojumu sniegšanu 
transporta pakalpojumu ................................................... 336–339, 341, 342

– pilnvarojuma 
rīcībai ar pilnvarotāja banku kontiem ................................................. 64–70
sk. arī Pilnvarnieks, Pilnvarojums

– pirkuma ................................................................... 73–75, 80, 100, 103, 108, 252,  
270, 272, 272, 275, 277, 280 

nomaksas pirkuma ............................................................................. 299, 301 
par komercsabiedrībai piederoša  
nekustamā īpašuma pārdošanu ........................................................250–252
pārdevēja atbildība par pārdotās preces trūkumiem ...............277, 281–285
remonta izdevumu atlīdzināšana,  
ja bojājums precei radies pircēja vainas dēļ ............276–280, 282–284, 287
tā atcelšanas prasījums  
(nepienācīgas kvalitātes preces dēļ) ..........................275, 276, 283, 285–287
tā noslēgšana ................................................................................................260
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tāds, kurā paredzēta atteikšanās  
no pirmpirkuma tiesībām ................................................................ 258–263  
vienpusēja atkāpšanās no tā .......................................................................273

– starptautisks ................................................................................................ 231, 340 
par tiesisko palīdzību ................................222, 224, 226, 230, 231, 337, 338 

Līgums (civiltiesisks; privāttiesisks) ......................................................................42 
– atkāpšanās no tā 

vienpusēja ........................................................................................... 113, 131 
– līguma slēgšanas brīvība ....................................................................37, 38, 42, 43 

tās ierobežošana ............................................................. 33, 36–38, 40, 42–44
– starptautiskie līgumu noteikumi .................................................................. 59, 60

starptautiskie komerclīgumu principi ................................................... 58, 59
– tā atzīšana par spēkā neesošu 

ja tas noslēgts par kaut ko neiespējamu ............................................... 58, 62
– tā izbeigšana sakarā ar saistību izpildījuma neiespējamību

līguma izpildes grūtību nošķiršana  
no nepārvaramas varas apstākļiem ...................................................... 54–63

– tā noslēgšana
ar atliekošu nosacījumu ......................................................................... 77, 78

– tā noteikumi
netaisnīgi .....................................................................................111, 114, 115

– tā sastāvdaļas
būtiskas .........................................................................................................274 

– tiesīgi noslēgts ......................................................................................... 57, 59, 180  

Līgumsods – sk. Sods

Likumdevējs
– tā mērķis (griba, nodoms) ..................................38, 39, 44, 49, 51, 169, 268, 324

Likums
– ārvalsts .........................................................................................203, 204, 206, 207 

tā piemērošana ...................................................................................221–232 
– likuma jēga ............................................................................................39, 106, 167 
– likumprojekts .......................................................................................................324

tā anotācija ..................................................................................................169
– pārejas noteikumi ............................................. 108–110, 112, 212, 214–219, 302
– speciālais ...................................................................................................... 118, 291 
– tā mērķis ........................................................................................................ 47, 167 
– sk. arī Tiesību aktu rādītāju
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Ļ
Ļauns nolūks (ļaunprātība) 
– pilsonības iegūšanā .............................................................................................219 

M
Manta 
– laulāto 

atsevišķā (mantas šķirtība) ..............................................................22–25, 27 
atsevišķi iegūta (zemnieku saimniecībai piešķirta zeme),  
izmantojot otra laulātā privatizācijas sertifikātus .............................. 15–21
iegādāta laikā, kad laulība faktiski izirusi ...............................22, 25, 27, 28
kopīga manta (kopmanta) .................................................. 17–19, 22–25, 27 
laulības laikā uz viena laulātā vārda iegādāta ..............................22–25, 27
tās sadalīšana ........................................................................16, 17, 19, 23, 24 
tās statusa noteikšana ................................................................19, 20, 22–29 

– zemnieku saimniecības .................................................................................. 15–21 
tās sadalīšanas ierobežojumi ........................................................... 15, 19, 20

Mantinieks 
– tiesību un saistību pāreja viņam 

procesuālo tiesību ...............................................................................288–297

Mantojums 
– mantojuma prasība .............................................................................................317 

par mantojuma apliecības atzīšanu  
par spēkā neesošu .............................................................. 312–316, 318, 319
par mantojuma tiesību atzīšanu  
un mantojuma izprasīšanu ...............................................................312–319

N
Neatļauta darbība ...........................................................................87, 225, 227, 231 
– sk. arī Darbība: prettiesiska

Nekustamais īpašums
– īpašuma tiesības – sk. Īpašuma tiesības 
– tā domājamā daļa 

tās pārdošana labprātīgā izsolē tiesas ceļā .......................................349–352
uz zemnieku saimniecības mantu attiecināma.................................... 15–21
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– tā kadastrālā vērtība .................................................................... 17, 251–253, 256 
dzīvojamās telpas izīrētāja peļņas  
aprēķināšana no tās ............................................................................... 95, 96

– sk. arī Dzīvojamā māja, Dzīvoklis,  
Kopīpašnieks, Zeme, Zemesgrāmatas 

Nepārvarama vara ...................................................................................... 56, 59, 60  
– tāda gadījuma nošķiršana no līguma izpildes grūtībām ........................... 54–63
– pamats līguma izbeigšanai ......................................................................54, 59–61

Nepilngadīgais – sk. Bērns

Nodokļi
– iedzīvotāju ienākuma nodoklis................................................................. 265, 269

tā nepiemērošana ienākumiem no nekustamā īpašuma  
atsavināšanas individuālajam komersantam ..........................265, 268, 269

Noilgums
– prasības

par paternitātes noteikšanu ................................................................... 30–32
par preču zīmes nodošanu (ārvalsts likuma noteikumi) ..........................226

Nokavējums
– nokavējuma procenti – sk. Procenti: nokavējuma
– prasības celšanai – sk. Termiņš: prasības celšanai

Nolēmums – sk. Spriedums, Tiesa: tās lēmums, Tiesnesis: viņa lēmums

Noma
– nomas maksa

taisnīga un patiesa atlīdzība par īpašuma izmantošanu ................ 301, 305
– nomas parāds .................................................................................................. 54–56
– nomnieks

viņa pienākums maksāt nomas maksu .....................................................301
viņa tiesības nemaksāt nomas maksu  
nepārvaramas varas gadījumā .............................................................. 57, 59

– zemes – sk. Zeme: zemes noma 
– sk. arī Līgumi: nomas
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P
Pabalsts
– atlaišanas – sk. Darbs: atlaišana no darba
– bezdarbnieka ............................................................................................... 132, 136

tā atmaksāšana ............................................................................................136 
– bērna piedzimšanas .................................................................................... 137, 143 

Parādnieks
– maksātnespējīgs (galvenais)

galvinieka atbildība par viņa saistībām ............................................... 72–83

Parāds
– galvenais ........................................................................................79, 292, 294, 295 

tā dzēšana ............................................................................................... 78, 79
– īres (nomas) ..........................................................54–56, 108–111, 114, 298–301 
– dzīvojamās mājas uzturēšanai un apsaimniekošanai  

nepieciešamo izdevumu un komunālo maksājumu ......288–290, 292, 294, 295
– sk. arī Piedziņa 

Pārkāpums
– tiesību normas

būtisks ....................................................................................................... 232, 345  
pamats sprieduma atcelšanai – sk. Spriedums: tā atcelšanas pamats

Pārstāvība
– fiziskas personas pārstāvis ..................................................................................303 

viņa neierašanās uz tiesas sēdi .......................................................... 185, 186 
viņa nepielaišana lietas izskatīšanā ................................. 205–207, 210, 211

– juridiskās personas pārstāvis
lietas dalībnieka procesuālā statusa iegūšana .................................. 298, 303
tiesas pavēstes nosūtīšana viņam ......................................................298–306

– tās noformēšana .........................................................................205, 207, 210, 211
– sk. arī Pilnvarnieks, Pilnvarojums

Pašvaldība .....................................................................................................  165, 168
– pašvaldību administratīvā reorganizācija ........................................................198
– tās funkcijas 

to izpildes organizēšana ............................................ 158, 163, 165, 169, 172
to nodošana citam subjektam, likvidējot  
pārvaldes iestādi (izpilddirekciju) ........... 158–160, 162, 163, 168, 170, 171
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– tās izpilddirekcija ...................................................................... 160, 161, 164–167
darba devēja statuss .......................................................... 158–162, 166, 167
tās likvidācija .....................................................................158–162, 166–172
tās reorganizācija .......................................................................160, 162, 163

– tās kompetence  .......................................................................................... 160, 165
izveidot, reorganizēt  
vai likvidēt savas iestādes..................................158, 163, 165, 167, 169, 170

– tās lēmums 
par iestādes (izpilddirekcijas) likvidāciju ....... 159–164, 166, 167, 170–172
publisko tiesību jomā...................................................................................163 

Patērētāju tiesības
– patērētājs ......................................................................................................277–279

viņa maldināšanas par preču izcelsmi  
nepieļaušana .............................................................222, 223, 225–227, 232, 

233, 235–237, 239
– to aizsardzība

īres tiesiskajās attiecībās ........................................... 107, 110, 111, 114, 115

Paternitāte
– tās apstrīdēšana 

bioloģiskā tēva tiesības ........................................................................... 30–32
– tās noteikšana

konstatējot paternitātes faktu ............................................................312–316
tādas prasības noilgums ......................................................................... 30–32

Pavēste (tiesas)
– tās nosūtīšana fiziskajai personai ......................................................................303
– tās nosūtīšana juridiskajai personai .........................................................298–306

tiesības to nosūtīt juridiskās personas pārstāvim ....................298, 303, 304

Paziņojums (aicinājums)
– darba devēja

par darba līguma uzteikumu ...........................129, 138, 139, 142, 143, 151,  
155, 157, 159, 175, 176, 183 

– tiesas; sk. arī Pavēste
par pieteikuma par jaunatklātiem apstākļiem izskatīšanu .....................334
par tiesas sēdes laiku un vietu .................................. 26, 36, 50, 89, 111, 154,  

178, 185, 186, 253, 282, 302–304,  
309, 315, 322, 333, 339, 346, 351

– sk. Brīdinājums 
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Persona 
– pamattiesības – sk. Cilvēktiesības
– trešā persona – sk. Trešā persona

Piedziņa 
– darba samaksas un kompensācijas – sk. Darbs
– līgumsoda – Sods: līgumsods
– parāda .....................................................................................54, 55, 288–290, 294,  

298–301, 345, 346 
no galvinieka .............................................................................. 72–76, 78–82
no pilnvarnieka ....................................................................................... 64–68

– procentu maksājumu .........................................................................55, 56, 64, 65 
– zaudējumu – sk. Zaudējumi

Piekritība ................................................................................................................342 
– izņēmuma .............................................................................................................337
– līgumiskā .....................................................................................337, 338, 342, 343
– priekšmetiskā .......................................................................................................337
– tās noteikšana .....................................................................................338, 340, 347
– teritoriālā ..............................................................................................................337
– sk. arī Tiesvedība: lietas piekritības un pakļautības izvērtēšana

Pierādījumi ...................................................................................................... 26, 316
– pierādīšanas līdzekļi

eksperta atzinums;  
sk. arī Ekspertīze: eksperta atzinums ......................................274, 284, 285
liecinieku liecības ................................................................................ 186, 285
pušu un trešo peronu paskaidrojumi ......................... 29, 132, 314, 315, 317

– pierādīšanas pienākums 
atbildētāja ....................................................................................  40, 110, 314
darba devēja ........................................................................................182–187
laulātā (atsevišķas mantas) .............................................................22, 24–28 
zaudējumu ..................................................................................252, 321–323 

– rakstveida ...........................................................................283–285, 291, 296, 321 
– to iesniegšana 

pēc tiesas pieprasījuma ....................................................................... 322, 323
puses tiesības ................................................................................................186

– to norādīšana spriedumā ...............................................................26, 69, 274, 285  
– to vērtēšana un pārbaude tiesā .................................................274, 284, 285, 316

apelācijas instances tiesā ........................................... 186, 292, 294, 316, 317
kasācijas instances tiesas kompetence............61, 62, 97, 156, 294, 316, 317 
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liecinieku liecību ...................................................... 17, 26, 86, 153, 314, 316 
priekšrocības noteikšana .................................................................... 274, 285 
tiesas pienākums ..............................................26–29, 69, 186, 210, 227, 228

Pieteikums (tiesai)
– par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē  

tiesas ceļā ......................................................................................................349–352
– par saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanu ........................................344–348

tā piekritība ..................................................................................................347
– prasības pieteikums – sk. Prasība

Pilnvarnieks
– viņa atbildība 

pilnvarojuma robežu pārkāpšanas gadījumā ...................................... 67, 68
– viņa pienākumi 

dot norēķinu pilnvarotājam (norēķināšanās pienākums)................... 64–71
rīkoties pēc pilnvarotāja norādījuma .................................................... 66–69

Pilnvarojums 
– mutisks .......................................................................................... 89, 185, 207, 210
– tā apjoms ..........................................................................65, 67–70, 114, 205, 210 
– tā noformēšana

pārstāvim.............................................................................205, 207, 210, 211
– tā robežas ...................................................................................................64, 66–69 

to pārkāpšana ...........................................................................65, 67, 69, 252 
– sk. arī Līgumi: pilnvarojuma

Pilsonība .................................................................................................................219 
– atteikšanās no tās ........................................................................................ 212, 218
– citas valsts (Krievijas)

tās iegūšana ........................................................................ 203, 204, 206–209,  
213, 214, 219, 220

– tās atņemšana (Latvijas pilsonības) ........................................202–206, 208–210,  
212, 214, 216, 218, 219 

kritēriji .................................................................................................202–211
starptautisko tiesību normu ievērošana  
(apatrīdisma nepieļaušana) .............................................................. 202, 210

– tās iegūšana (Latvijas pilsonības) .....................................................212, 214–218
ārvalstīs dzīvojošo personu reģistrēšanās Latvijas  
pilsoņu kopumam .......................................................................207, 213–217
dubultpilsonības iegūšanas ierobežojumi ..................................................219
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sniedzot apzināti nepatiesas ziņas ...........................202, 203, 205, 208–210,  
213, 214, 219

tās likumības izvērtēšana ...................................................................212–220

Pirkums – sk. Līgumi: pirkuma

Pirmpirkuma tiesība ............................................................................................262
– kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma līdzīpašnieka ...................259, 350, 352  

atteikšanās no tās izlietošanas ..........................................................257–264
to rašanās brīdis ................................................................................. 260, 263

– tās juridiskā daba ........................................................................................257–264 

Prasība (arī prasījums) 
– jauna ......................................................................19, 134, 140, 144, 307, 312, 319
– komercsabiedrības (par zaudējumu piedziņu) .......................................250–256
– mantojuma – sk. Mantojums: mantojuma prasība
– prasības nodrošinājums (nodrošināšana);  

sk. arī Galvojums, Ķīla, Hipotēka ........................................................................76
– prasības (prasījuma) tiesība ...................................................................... 226, 254  

to cedēšana ........................................................................................73, 75–78
to izlietošanas termiņš – sk. Termiņš

– prasījuma robežas – sk. Tiesvedība: lietas izskatīšanas robežas
– tās grozīšana (papildināšana, paplašināšana) .........................130, 131, 135, 190  

apelācijas instances tiesā nepieļaujamība ............................88, 89, 132, 134,  
163, 164, 312, 315 

– tās pamats ................................................................................................ 88, 89, 281  
– tās priekšmets ................................................................88, 89, 221, 226, 229, 230,  

233, 274, 281, 285  
mantojuma lietās ................................................................................312–319

Prasītājs 
– viņa aizstāšana ............................................................................................288–297 
– viņa neierašanās uz tiesas sēdi .......................... 36, 111, 178, 184–186, 282, 309 

Preču zīme ..............................................................................................................225
– atļauja to lietot

licences maksa .....................................................................238, 240, 242, 249
– plaši pazīstama ...........................................................236, 237, 239, 241, 243–245

ar to sajaucami līdzīgu apzīmējumu izmantošana ........236–240, 243–245
sajaukšanas iespēju vērtējums ........................................................... 244, 245
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vērtējamie faktori preču zīmes atzīšanai  
par plaši pazīstamu .....................................................................................244 

– tās nelikumīga izmantošana .....................................................................234–249
kompensācijas piedziņa par to ......................................... 235, 237–240, 242,  

243, 245, 247, 249
– tās nodošana (citas valsts uzņēmumam  

piederošas preču zīmes atsavināšana)
īpašuma tiesību nodošanas un īpašnieku maiņas  
apstrīdēšana ........................................................................................221–233
preču zīmes nodošanas līgums .......................................................... 232, 233

– tās reģistrācija (Latvijas Republikas Patentu valdes  
Valsts preču zīmju reģistrā)

citas valsts uzņēmumam piederošas preču zīmes ............................ 222, 223
īpašnieku maiņas .......................................................221–226, 229, 230, 232

Prejudiciālais jautājums (Eiropas Savienības Tiesai) .............................121–125

Privatizācijas sertifikāti
– īpašuma tiesības .............................................................................................. 18, 21 
– to ieguldīšana zemes iegādei, kas piešķirta otram laulātajam  

zemnieku saimniecības izveidei .................................................................... 15–21

Procenti
– līgumiskie .................................................................................................... 345, 346 
– likumiskie  

to piedziņa ............................................................................................... 55, 56 
– nokavējuma ..................................................................................................... 64, 65 

Prokurors
– protests .........................................................................................................344–346 
– viņa piedalīšanās lietas izskatīšanā ................................... 30, 257, 262, 344, 349

atzinums lietā .......................................................................31, 262, 267, 351

Protests
– prokurora – sk. Prokurors: protests
– Senāta departamenta priekšsēdētāja ........................................................349–352    

R
Rīcība
– prettiesiska .................................................. 68, 138, 145, 149, 309, 321–323, 337 
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S
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
– dalībnieku sapulce

lēmums par valdes locekļa atalgojumu ............................................. 117, 118
lēmums par valdes locekļa atsaukšanu .....................................117–123, 126 
tā atzīšana par spēkā neesošu tiesā ................................................... 119, 121

– tās dalībnieks
sabiedrības naudas līdzekļu izmaksa viņam ...........................252, 255, 256

– tās izpildinstitūcija (valde)
tiesības atsaukt no amata valdes locekli, kas ir grūtniece ...............116–127

– tās izpildinstitūcijas (valdes) loceklis
viņa aizsardzība (garantijas)  
atsaukšanas gadījumā ..............................................  116, 120, 121, 123–126
viņa atbildība par sabiedrībai nodarītiem  
zaudējumiem ......................................................................................250–256
viņa atcelšana (atsaukšana) no amata .............................................116–127 
viņa darba ņēmēja statuss .........................................................116, 120–125
viņa iecelšana (ievēlēšana) amatā ....................................................117–119

– tās prasības tiesība
dalībnieku mazākuma prasība ..................................................251, 253–255
prasības celšana sabiedrības vārdā ...................................................250–256

Saistība 
– beznosacījuma .......................................................................................................62
– galvenā saistība 

tās izbeigšanās ..................................................................................76, 78–80
– saistību un tiesību pārņemšana (to pāreja) 

iestādes likvidācijas gadījumā .......................................... 162, 164, 166, 171,  
188, 192–194, 197, 198

mantiniekam – sk. Mantinieks
– saistību izpilde 

bezstrīdus piespiedu izpilde pēc līgumiem  
par saistībām, kas nodrošinātas  
ar publisku hipotēku vai komercķīlu .................................................344–348 
neiespējama; sk. arī Nepārvarama vara .........................................54, 58–61
pēc notariāli apliecinātiem līgumiem par naudas samaksu ....................347
persona, pret kuru pieļaujama bezstrīdus  
piespiedu izpilde .................................................................................344–347 
tiesas ceļā .............................................................................................344–352
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– solidāra – sk. Atbildība: solidārā
– tās nodrošināšana (pastiprināšana) –  

sk. Galvojums, Hipotēka, Ķīla, Sods: līgumsods

Saistību tiesības ....................................................................... 54–91, 257, 262, 263 
– tās izbeigšanās ........................................................................................................31
– to nostiprināšana zemesgrāmatā ......................................................257, 259, 263
– to rašanās (nodibināšanas) pamats .....................................................................42 
– to vispārējo noteikumu piemērošana ģimenes,  

mantojuma un lietu tiesību attiecībām ...............................................................31

Senāts (Augstākās tiesas) – sk. Tiesa

Sods
– disciplinārsods ............................................................................................128–134
– līgumsods ................................................................................................ 73, 82, 299

tā piedziņa (prasījums) ............................ 55, 56, 72–75, 299, 300, 345, 346  

Solidārā atbildība – sk. Atbildība: solidārā

Spriedums 
– administratīvās tiesas (spēkā stājies)

tā atzīšana par jaunatklātu apstākli civillietā ..........................................190
– apelācijas instances tiesas .............................................................................. 62, 63
– papildspriedums .................................................................................300, 309, 310 
– par naudas summas piedziņu

tiesas pienākums atsevišķi norādīt  
galvenā parāda summu un soda procentus ..............................292, 294, 295

– Satversmes tiesas ..........................................................................38, 112, 322, 327 
– tā atcelšana  

daļā ..........................................................................178–181, 243–249, 283–287,  
316, 318, 319 

daļā par tiesāšanās izdevumu piedziņu ........................181, 249, 287, 293–297
materiālo tiesību normu pārkāpuma dēļ ......................19–21, 31, 32, 104–106,  

147–149, 164–172, 178–181,  
196–201, 229–233, 249 

procesuālo tiesību normu pārkāpuma dēļ ...................27–29, 36, 40, 41, 69–71,  
148, 149, 185–187, 196–201,  
208–211, 283–287, 293–297,  

316, 318, 319 
sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem ................................................................190
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– tā izpilde 
izpildīšanas pagrieziens ..............................................................................200 
nekavējoša (spēkā neesoša sprieduma) .............................188, 190, 191, 200

– tā likumība un pamatotība ......................................................28, 29, 83, 306, 343 
– tā motīvu daļa

pienākums norādīt faktus un pierādījumus ................................................69  
pienākums norādīt pierādījumu izvērtējumu ............................26, 274, 285 
tiesas secinājumu pamatošana ............................................. 26–29, 156, 199,  

208, 228, 282
– tā pamatošanas pienākums ................................................................... 69, 70, 148 
– tā pārsūdzēšana

tiesības pārsūdzēt apelācijas instances  
spriedumu .................................................................... 97, 143, 283, 294, 327 

– tā spēkā stāšanās
atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību ............................................... 325, 329
nepārsūdzētajā daļā .................................................. 274, 281, 286, 300, 315

– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju

Sūdzība
– apelācijas

tās robežas ....................................................................................... 18, 19, 281
– blakus sūdzība – sk. Blakus sūdzība
– kasācijas

tās noraidīšana ................................. 53, 63, 78, 83, 91, 96, 98, 99, 115, 127,  
136, 144, 157, 220, 256, 306, 324

tās noraidīšana daļā ..........................................283, 287, 293, 297, 316, 319
tiesības to iesniegt ........................................................ 97, 143, 283, 294, 327

T
Termiņš 
– līguma ....................................................................................................58, 102, 325

tā grozīšanas .........................................................................92, 93, 95, 96, 98
tā izbeigšanas ..........................................................................57, 63, 159, 301
tā noslēgšanas ......................................................................................... 34, 42

– prasības celšanai
komercsabiedrības dalībnieku mazākuma prasības .................................254
par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu ........................................... 31, 32 
pret darba devēju .......................................144, 147, 148, 153, 154, 156, 157
tiesas noteikts .................................................................................................76 
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– saistības (līguma) izpildes ...........................................................81, 277, 285, 299 
– tā aprēķināšana 

darba tiesiskajās attiecībās ................................................................173–181
procesuālo termiņu ......................................................................................173

– uzteikuma – sk. Uzteikums

Tiesa
– tās kompetence ....................................................................................................115 

apelācijas instances tiesas ............................................. 40, 63, 281, 283, 284 
izskatot darba lietas...................................................150–172, 182, 186, 195
kasācijas instances tiesas.........................................61, 62, 97, 156, 283, 294,  

316, 317, 325, 327–329 
pašvaldības lēmuma (par iestādes likvidāciju)  
izvērtēšanā .................................................................158, 163, 167, 169–171

– tās lēmums (nolēmums)
par blakus sūdzību pieņemtā lēmuma atcelšana .............272, 273, 334, 335

– tās pienākumi
interpretēt tiesību normas, ievērojot  
Eiropas Savienības direktīvas ...................................234, 237, 240, 246–248
izlemjot pieteikumu par tiesvedības uzsākšanu  
no jauna sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem ................................  331–334
izskatīt prasību, ievērojot patērētāju tiesību  
aizsardzības noteikumus....................................................107, 111, 114, 115
noskaidrot lietas apstākļus ................................................................. 186, 241

– tiesas sēdes protokols ..................................................40, 185, 186, 195, 205–207 

Tiesāšanās izdevumi .............................................................................................309
– ar lietas vešanu saistītie izdevumi .....................................................................296 

izdevumu par jurista, kas nav advokāts,  
sniegto juridisko palīdzību neattiecināšana uz tiem .......................320–324
par advokāta palīdzību; sk. arī Advokāts ...........74, 75, 101, 183, 191–193,  

196, 238, 278, 300, 307–311, 313 
par rakstveida pierādījumu iegūšanu .......................................291, 293, 296

– tiesas izdevumi ....................................................................................................296
atbrīvošana no to samaksas ..............................................................288–297
ar lietas izskatīšanu saistītie  .................................... 16, 24, 35, 74, 101, 130,  

146, 152, 161, 176, 191, 204, 278,  
293, 296, 297, 307, 308, 313 

ekspertiem izmaksājamās summas ................................................... 296, 297
sk. arī Valsts nodeva
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– to piedziņa 
gadījumā, ja prasītājs atbrīvots no to samaksas ..............288, 291, 295, 296
par labu atbildētājam ............................74, 75, 102, 183, 278, 293, 308, 313 
par labu prasītājam ...................................... 16, 24, 35, 56, 66, 74, 191–193,  

204, 238, 300, 308, 314, 332
par labu valstij ........................................ 16, 24, 35, 130, 146, 152, 161, 176,  

191, 204, 293, 295, 296, 313, 314, 321
tāda prasījuma izlemšana .................................................................307–310

Tiesības 
– mantojuma atstājēja – sk. Mantinieks: tiesību un saistību pāreja viņam
– pamattiesības – sk. Cilvēktiesības
– procesuālās 

puses procesuālo tiesību pārņemšana ...................................76, 77, 288–297
– publiskās (publisko tiesību joma) ............................................................ 163, 165 
– tiesību sistēma

tās integritāte un suverenitāte ...........................................221, 227, 231, 232
– to izlietošana 

pēc labas ticības ........................................................................76, 82, 83, 280  

Tiesību akti
– Eiropas Padomes – sk. Eiropas Padome
– Eiropas Savienības – sk. Eiropas Savienība

direktīvas pārņemšana valsts tiesībās atbilstoši  
direktīvas mērķim ............................................................................... 234, 247

– sk. arī Likums un Tiesību aktu rādītāju

Tiesību norma
– ģenerālklauzula ...........................................................................................150–157
– imperatīva ............................................................................................................202 
– jaunāka..................................................................................................................167
– kolīziju .........................................................................................................221–233 
– speciālā ......................................................................... 44, 120, 131, 231, 265, 268  
– starptautisko tiesību;  

sk. arī Eiropas Padome, Eiropas Savienība
tās piemērošana .................................................................................. 202, 210 

– tās jēga ................................................................. 49, 123, 130, 134, 166, 200, 217,  
248, 254, 338, 346 

– tās mērķis .................................................................................................... 217, 338 
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– tās piemērošana 
Eiropas Savienības tiesību normu ..................................................... 338, 340
pēc analoģijas ...............................................................................................248 
starptautisko tiesību normu............................................................... 244, 340 
starpvalstu līguma par tiesisko  
palīdzību gadījumā ...................................222, 224, 226, 230, 231, 337, 338

– tās spēks laikā..............................................................................241, 249, 321, 323
– tiesību normu kolīzija ................................................................................ 118, 120 
– vispārējā ....................................................................................................... 120, 124 

Tiesību normu interpretācija (iztulkošana)
– ārvalsts tiesību normu .......................................................................221, 227, 231
– Eiropas Savienības tiesību normu ....................................................121–123, 248
– metodes

gramatiskā .................................................................... 48, 166, 217, 226, 248 
sistēmiskā  .....................................................................47–49, 226, 303, 352[ 
teleoloģiskā (pēc jēgas un mērķa) ................................................47, 166, 248
vēsturiskā ......................................................................................................166 

– paplašināta...........................................................................................167, 202, 210
– sašaurināta .......................................................................................49, 56, 130, 218 
– tās nepieciešamība ..............................................................................................247
– tiesas veikta 

nacionālo tiesību contra legem  
interpretācijas nepieļaujamība .......................................................... 234, 248
nepareiza .............................................................. 91, 167, 217, 221, 227, 231  
pienākums interpretēt nacionālās  
tiesības atbilstoši direktīvām .....................................234, 237, 240, 246–248

– tiesību sistēmai atbilstoša ..........................................................221, 227, 231, 232

Tiesību principi 
– civilprocesa ...........................................................................................................339

procesuālās ekonomijas princips ......................................................... 49, 143 
pušu procesuālās līdztiesības princips.......................................206, 211, 334 
sacīkstes princips ........................................................ 132, 136, 182, 186, 323 

– civiltiesību (privāttiesību) 
līgumu brīvības princips ............................................................37, 38, 42, 43
tiesisko attiecību stabilitātes princips ................................................ 107, 113

– publisko tiesību ...................................................................................165, 169, 198
“atļauts ir tikai tas, kas noteikts ar tiesību normu” ..................................339



C-385

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

– vispārējie ...................................................................................................... 234, 248 
atpakaļejoša spēka aizlieguma princips............................................ 234, 248
dubultās sodīšanas aizlieguma princips (ne bis in idem) .......129, 131, 132
labas ticības princips ....................................................................76, 252, 280  
samērīguma princips .......................................................................... 202, 210 
taisnīguma (procesuālā taisnīguma) princips .................................. 169, 170 
tiesiskās drošības princips .................................................................. 234, 248
tiesiskuma princips ......................................................................................269
varas dalīšanas princips ..............................................................................169
vienlīdzības princips ............................................ 36, 160, 195, 199, 267, 269 

Tiesību zinātne (doktrīna) ....................................15, 20, 37, 38, 43, 82, 105, 112,  
198, 229, 241, 247, 262, 272, 310, 318 

– sk. arī Citu avotu rādītāju

Tiesiskās attiecības
– civiltiesiskās (privāttiesiskās) 

pēc kādiem likumiem tās apspriežamas .................. 241, 245, 249, 321, 340 

Tiesnesis
– senatora atsevišķās domas lietā .................................................................... 42–44
– viņa lēmums 

par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē  
tiesas ceļā ..................................................................................................349–352 
par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi ................................................344–348 
tā atcelšana ............................................................................... 346–348, 351, 352  

– viņa pienākumi 
izskatot pieteikumu par saistības bezstrīdus  
piespiedu izpildi ................................................................................344, 346–348 

– zemesgrāmatu – sk. Zemesgrāmata: zemesgrāmatas tiesnesis

Tiesu izpildītājs 
– akts par personas nelikumīgu atrašanos dzīvojamā telpā ..............................100
– viņa pienākumi

pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē .................................... 351, 352

Tiesu prakse  
– tās apkopojums ...................................................................................155, 244, 245
– sk. arī Judikatūra, Spriedums un Judikatūras un tiesu prakses rādītāju
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Tiesvedība 
– kasācijas ................................................................................................................327 

atteikums to ierosināt .........................................................................325–330
sakarā ar prokurora protestu .............................................................344–346   
sakarā ar Senāta departamenta priekšsēdētāja protestu ................349–352 

– lietas dalībnieks
lietas izskatīšana bez viņa klātbūtnes ...................... 26, 36, 50, 89, 111, 135,  

154, 178, 185, 205, 206, 253, 282,  
302, 309, 315, 322, 339, 346, 351 

viņa aizstāšana .......................................................................76, 77, 288–297  
sk. arī Atbildētājs, Pārstāvība, Prasītājs, Prokurors, Trešā persona

– lietas izskatīšana atkārtoti apelācijas instancē .................................................300
– lietas izskatīšanas robežas

apelācijas instancē .............................................27, 40, 47, 52, 62, 63, 88, 89,  
134, 135, 140, 163, 164, 274, 281,  
283, 284, 286, 287, 305, 306, 312,  

315, 318, 319 
kasācijas instancē .......................................................................126, 181, 305

– lietas izskatīšana slēgtā tiesas sēdē ............................................................... 30–31 
– lietas jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem  

apstākļiem .............................................................................................................190 
ja tas izriet no Eiropas Cilvēktiesību tiesas  
(citas starptautiskās tiesas) nolēmuma ............................................331–335

– lietas nodošana jaunai izskatīšanai  
apelācijas instances tiesai ..................................21, 29, 32, 41, 149, 164, 172,  

178, 181, 185, 187, 233,  
273, 287, 297, 311

rajona tiesai ........................................................................346, 348, 351, 352 
– lietas piekritības un pakļautības izvērtēšana;  

sk. arī Jurisdikcija, Piekritība .............................................................338, 340, 343 
ja starp pusēm ir vienošanās par citas  
Eiropas Savienības dalībvalsts  
tiesas jurisdikciju strīdu izšķiršanā ...................................................336–343

– tās apturēšana
uzdodot prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesai ....................121

– tās atjaunošana
pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma saņemšanas ............................122

– tās izbeigšana 
atbildētāja nāves gadījumā ................................................................102–104
izlīguma gadījumā......................................................................325, 328–330
ja lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai ..................285, 336–338, 342, 343 
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ja lietas izskatīšana piekritīga citas valsts tiesai  
(uz pušu vienošanās pamata) ...........................................................336–338 

Tikumības un taisnprātības apsvērumi ...................................................145–149

Tikumība – sk. Labi tikumi 

Trešā persona 
– darījumos (līgumos) .................................................251, 254, 260, 262, 263, 347
– viņas pieaicināšana lietā  ...........................................................250, 251, 253, 254

neierašanās uz tiesas sēdi .................................................................... 26, 253 
procesuālās tiesības ......................................................................................253 

U
Uzņēmumu reģistrs
– tā izziņa ........................................................................................17, 18, 20, 21, 223  

Uzteikums (darba līguma) ........................................................................... 142, 146
– darba devēja ...............................................................................................  132–134

atvaļinājuma laikā .............................................................................137–144
būtiska darba līguma vai darba kārtības  
pārkāpumu dēļ ........................................................................... 150–157, 182
būtiska darba līguma vai darba kārtības  
pārkāpuma dēļ, ja par šo pārkāpumu  
jau piemērots disciplinārsods ............................................................128–136
darba devēja (iestādes) likvidācijas gadījumā ................158–172, 188–201
darbinieka atkārtota pārkāpuma gadījumā .................................... 128, 134
darbinieku skaita samazināšanas dēļ ..............................137–140, 142–144,  

162, 164, 174–176 
grūtniecei .....................................................................................116, 120, 121
pārejošas darba nespējas laikā .................................118, 129, 138, 140–142
prasījums par tā atzīšanu par spēkā neesošu ..........117, 118, 120, 128, 129,  

134, 137, 138, 140–142,  
150–152, 158–161, 174–175,  

179, 182–185, 188–190
prettiesisks ................................................................. 129–131, 136, 152–156,  

160–162, 171, 175–177, 191–193
sakarā ar darba līguma grozījumiem ...................... 173, 180, 181, 189, 190 
tā forma ........................................................................................................157
tā izsniegšana ......................................................................156, 157, 159, 160 
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tā izsniegšanas diena ..................................................................159, 176, 178
tā nosūtīšana (pa pastu) ............................................................151, 154, 157
tā pamatošana (pamatojums) ...........................................129, 152, 154, 155
tā saņemšanas diena ...................................................................................176
termiņš ........................................................................128, 130, 133, 142, 143,  

156, 157, 176, 178, 179, 184 
– darbinieka (darba ņēmēja) 

darba algas neizmaksāšanas dēļ .......................................................145–149
svarīgu iemeslu dēļ, pamatojoties ar tikumības un taisnprātības 
apsvērumiem .......................................................................................145–149
termiņš ................................................................................................. 146, 147

V
Vaina 
– zaudējumu atlīdzība prasījumos...................................... 245, 246, 248, 309, 323  

Valdījums 
– tā atjaunošana 

uz kustamu mantu ................................................................................. 64, 65

Valsts
– starptautiskās saistības

tiesiskās palīdzības līgums ........................222, 224, 226, 230, 231, 337, 338  
– valsts pārvalde ............................................................................165, 166, 168, 169

efektivitātes princips ........................................................................... 169, 198
tās iestādes; sk. arī Iestāde: valsts pārvaldes ...................160, 165, 167, 168

Valsts nodeva
– atbrīvošana no tās samaksas .....................................................291, 292, 295, 296

tādas tiesības pāreja uz prasītāja  
procesuālo tiesību pārņēmēju ............................................288, 292, 296, 297

– tās piedziņa ......................................................... 35, 101, 130, 146, 152, 176, 238,  
289–293, 295–297, 300, 308, 321, 332

Vienošanās
– par juridiskās palīdzības sniegšanu..................................................307, 308, 310
– par jurisdikciju strīdu izšķiršanā

starp vienas Eiropas Savienības dalībvalsts (Latvijas)  
lietas dalībniekiem par strīdu izšķiršanu  
citas dalībvalsts tiesā (Igaunijā) ........................................................336–343
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– par līgumu (darījumu)  
par tā būtiskajām sastāvdaļām ..................................................................274
par tā grozīšanu .......................................... 112, 73–175, 177, 178, 180, 181 
tās forma ......................................................................................................112 

– par pirmpirkuma tiesībām 
par atteikšanos no tām ....................................................................... 258, 259

– sk. arī Darījums 

Z
Zaudējumi ..............................................................................................................309
– to apmērs 

tā noteikšana par preču zīmes  
nelikumīgu izmantošanu ...................................................240, 246, 248, 249

– to atlīdzināšanas (piedziņas) prasījumi
izbeidzot līgumu ..............................................56, 62, 63, 275, 276, 280, 282
komercsabiedrībai nodarīto .............................................. 250–256, 336, 337
kriminālprocesa ietvaros nodarīto ............................................320, 321, 323
nepamatoti celtas prasības dēļ ........................................................... 307, 308
priekšnoteikumi (pamats) ......................................... 252, 253, 309, 321, 323  
zemes nomas attiecības ...............................................................................299
sk. arī Kompensācija

– to pierādīšanas pienākums ................................................................252, 321–323 

Zeme
– darījumi ar to

individuālā komersanta tiesību ierobežojumi..................................265–269
– īpašuma tiesības 

fiziskas personas tiesības iegūt zemi īpašumā..........................265, 267, 268
to subjekts ............................................................................................265–269
uz laulības laikā vienam laulātajam zemnieku  
saimniecības izveidošanai piešķirtu zemi............................................. 15–21 
sk. arī Īpašuma tiesības

– zemes noma 
nomas maksas noteikšana procentos  
no zemes kadastrālās vērtības ................................................  299–302, 305
nomas maksas noteikšana pēc tiesas ieskata ...........................301, 305, 306 
nomas maksas parāds ........................................................................298–301 
piespiedu (faktiskās) nomas attiecības ...........................38, 39, 43, 301, 304  
saistīta ar ēkas nomas līgumu ........................................................... 299, 304
tiesības uz nomas maksas apmēra ierobežojumiem ........................ 302, 305
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tiesisko attiecību atzīšana tiesā .........................................................298–306
vienošanās par tā noteikumiem tiesā ................................................... 40, 41

Zemesgrāmata
– atzīme ...................................................................................................258–260, 263 
– hipotēkas nostiprināšana – sk. Hipotēka
– ieraksti .........................................................................................258, 259, 263, 264

pamats īpašuma tiesību atzīšanai ..................................................... 315, 318  
par tiesību dzēsumu ...................................................................259, 260, 263
par tiesību pārgrozījumu ...........................................................259, 261, 263
to dzēšana....................................................................................314, 316, 319

– nostiprinājuma lūgums 
apliecinājuma pievienošana par tās personas piekrišanu,  
pret kuru nostiprinājums vērsts ........................................................ 271, 272
par atteikumu no pirmpirkuma tiesību izlietošanas .......................258–261
tā atsaukums .......................................................................................270–273
tā atstāšana bez ievērības .................................258, 260, 266–268, 270, 271
tiesības to iesniegt ........................................................................................272 
vienpusēja tā atsaukuma nepieļaujamība ...............................270, 271, 273

– tiesību nostiprināšana  
atteikšanās no pirmpirkuma tiesību  
izlietošanas neierakstīšana ................................................................257–264
atteikums nostiprināt īpašuma tiesības  
uz zemi individuālajam komersantam.............................................265–269
lietu tiesību, kas pastāv uz likuma pamata ...................................... 259, 263
prasība par ierakstu dzēšanu ............................................................. 312, 318 
saistību tiesību ............................................................................257, 259, 263

– zemesgrāmatas tiesnesis
viņa lēmums ...................................................... 257–259, 265, 266, 268–273

Zemnieku saimniecība
– tās amatpersona ........................................................................................ 17, 18, 21
– tās īpašnieks ........................................................................................17, 18, 20, 21
– tās manta ......................................................................................................... 15–21 

tās sadalīšanas ierobežošana ........................................................... 15, 19, 20 

Ziņas 
– apzināti nepatiesas ziņas 

pilsonības iegūšana uz to pamata .............................................202, 203, 205,  
208–210, 213, 214, 219
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Tiesību aktu rādītājs
lpp. (C-...)*

1. Latvijas Republikas tiesību akti

1.1. Latvijas Republikas Satversme 
(pieņemta 15.02.1922.) .................................................................................. 217, 267

1.pants .............................................................................................................165
58.pants...........................................................................................................165
89.pants.............................................................................................................85
92.pants....................................................................... 84, 85, 91, 308, 322, 323
95.pants...................................................................................................... 85, 89
96.pants..........................................................................................85, 87, 88, 89

1.2. Likumi

Ārstniecības likums 
(pieņemts 12.06.1997.)............................................................................................190

Biedrību un nodibinājumu likums 
(pieņemts 30.10.2003.)............................................................................................171

Civillikums  
(pieņemts 28.01.1937.).........................................................................19, 37, 60, 131

1.pants .................................................. 31, 76, 82, 83, 223, 225, 227, 280, 326
3.pants ....................................................................................241, 245, 249, 321
4.pants .............................................................................................................248
5.pants ...................................................................................................... 85, 305
6.pants ........................................................................................................ 30–32
8.pants .............................................................................................................223
19.pants......................................................................... 223, 224, 226, 230, 231
25.pants...........................................................................................................231
89.pants................................................................................................ 18, 25, 26

otrā daļa ......................................................... 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 28
trešā daļa ....................................................................................................17

* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “C” burta.
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91.pants....................................................................................16, 17, 23, 25, 26
149.pants ..........................................................................................................31
157.pants

otrā daļa .......................................................................................... 314, 316
158.pants ........................................................................................................313
177.pants ..........................................................................................................16
179.pants ..........................................................................................................16
391.pants ........................................................................................................313
399.pants ........................................................................................................313
403.–415.pants ...............................................................................................317
404.pants ........................................................................................................314

1.punkts ................................................................................... 313, 317
405.pants ............................................................................................... 314, 317
667.pants ............................................................................................... 313, 314
668.pants .......................................................................................313, 314, 317
670.pants .......................................................................................313, 314, 317
686.pants ........................................................................................................313
Lietu tiesību daļa (841.–1400.pants) ..........................................257, 260, 263
927.pants ........................................................................................................318
988.pants ........................................................................................................223
989.pants ........................................................................................................223
994.pants ............................................................................................... 315, 318
1044.pants ........................................................................................................65
1060.pants ........................................................................................................65
1071.pants ................................................................................................. 35, 42
1073.pants .....................................................................................257, 259–263

pirmā daļa ...............................................................................260, 350, 352
1077.pants ......................................................................................................263
1081.pants ......................................................................................................263
1319.pants ......................................................................................................350
1321.pants ......................................................................................................350
1326.pants ......................................................................................................350
1327.pants ......................................................................................................350
1381.pants ......................................................................................................260
1382.pants ............................................................................................. 350, 352
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1401.pants ........................................................................................................42
1402.pants ................................................................................................. 34, 42
1404.pants ......................................................................................................173
1405.pants ............................................................................................. 105, 223
1407.pants ......................................................................................................165
1413.pants .............................................................................100, 105, 106, 261
1415.pants ........................................... 173, 221, 223, 225, 227, 231, 326, 328
1427.pants ........................................................................ 36, 43, 274, 281, 286
1428.pants

otrā daļa .......................................................................................... 107, 113
1432.pants ............................................................................................. 107, 113
1434.pants ......................................................................................................107

pirmā daļa ................................................................................................113
1438.pants ........................................................................................................26
1440.pants ......................................................................................................173
1445.pants ......................................................................................................173
1469.pants ............................................................................................. 109, 111
1470.pants ............................................................................................. 109, 111
1477.pants .....................................................................................258, 259, 261
1480.pants .....................................................................................258, 259, 261
1488.pants .............................................................................................111–113
1492.pants ........................................................................................................74
1493.pants ................................................................................................. 75, 80
1504.–1510.pants ...........................................................................................339
1504.pants ......................................................................................................338
1505.pants ............................................................................................. 326, 328
1508.pants ................................................................................................. 75, 81
1509.pants ......................................................................................................339
1511.pants ................................................................................................. 38, 42
1518.pants ........................................................................................................65
1519.pants

otrā daļa .....................................................................................................75
1533.pants .....................................................................................260, 263, 281
1543.pants ........................................................................................... 58, 60, 62
1548.pants ........................................................................................................78



C-394

LR AT Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi

1551.pants ........................................................................................................78
1587.pants ......................................................57, 59, 65, 73, 74, 113, 180, 277
1588.pants ......................................................................................................277
1589.pants .......................................................................................58, 131, 277
1592.pants ......................................................................................................173
1612.pants ............................................................................................. 281, 284
1614.pants .....................................................................................277, 281, 282
1635.pants .................................................................... 84, 85, 89, 91, 320–323
1672.pants ......................................................................................................320
1683.pants ............................................................................................... 82, 320
1686.pants ........................................................................................................25
1692.–1715.pants .............................................................................................81
1692.pants ........................................................................................... 72, 78, 79
1694.pants ........................................................................................................79
1695.pants ................................................................................................. 74, 80
1698.pants ................................................................................................. 73, 74
1699.pants ........................................................................................................83
1702.pants ........................................................................................... 73, 74, 81
1703.pants ........................................................................................................73
1710.pants ........................................................................................... 76, 78, 80
1712.pants ...........................................................................................76, 78–80
1714.pants ...........................................................................................75, 80–82
1716.pants ........................................................................................................73
1720.pants ........................................................................................................73
1722.pants ........................................................................................................73
1756.pants ........................................................................................................65
1759.pants 

1.punkts ..............................................................................................65
1765.pants ........................................................................................................65
1770.–1792.pants ...........................................................................................310
1770.–1775.pants ...........................................................................................299
1770.pants .....................................................................................308, 309, 320
1771.pants ......................................................................................................275
1772.pants ......................................................................................................337
1775.pants ............................................................................................. 275, 309
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1776.pants ............................................................................................. 289, 291
1779.pants ............................................................275, 280, 289, 299, 320, 337
1782.pants ............................................................................................. 320, 321
1785.pants ......................................................................................................299
1838.pants ......................................................................................................110
1846.pants ......................................................................................................337
1847.pants ......................................................................................................337
1895.pants ................................................................................................. 30–32
1968.pants ........................................................................... 277, 280– 282, 285
1969.pants .....................................................................................277, 280–282
1984.pants ............................................................................................. 277, 280
1985.pants ............................................................................................. 277, 280
1986.pants ......................................................................................................277
2004.pants ............................................................................................. 260, 263
2021.pants ......................................................................................................280
2039.pants ............................................................................................. 273, 277
2040.pants .....................................................................................273, 275, 277
2045.pants ......................................................................................................275
2057.pants ............................................................................................. 257, 263
2060.pants ............................................................................................. 257, 262
2063.pants ............................................................................................. 257, 263
2074.pants ......................................................................................................350
2112.pants ............................................................................................. 299, 301
2113.pants ........................................................................................................56
2120.pants ...................................................................................92, 96, 97, 301
2123.pants ............................................................................................. 301, 305
2126.pants ............................................................................................. 257, 263
2141.pants ............................................................................................. 299, 301
2144.pants ........................................................................................................57
2147.pants  .......................................................................................... 57, 59, 60

2.punkts ................................................................................. 54, 58, 59
2148.pants 

1.punkts ..............................................................................................60
2168.pants

3.punkts ............................................................................................301
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2178.pants ............................................................................................. 120, 126
2179.pants ............................................................................................. 120, 126
2234.pants ........................................................................................................60
Saistību tiesību daļas 18.nodaļas pirmā apakšnodaļa  
“Pilnvarojuma līgums” (2289.–2317.pants) .................................................68
2289.pants .....................................................................................64, 65, 68, 70
2290.pants ........................................................................................................65
2295.pants ................................................................................................. 65, 67
2300.pants ................................................................................................. 65–69
2301.pants ................................................................................................. 65, 67
2302.pants ........................................................................................................68

pirmā daļa ................................................................................................252
2305.pants .....................................................................................64–66, 68, 70
2329.pants ......................................................................................................253
Saistību tiesību daļas 18.nodaļas piektā apakšnodaļa  
“Norēķināšanās pienākums” (2343.–2346.pants) ........................................68
2343.pants .....................................................................................64–66, 68, 70
2344.pants .....................................................................................64, 66, 68, 70
2352.1 (2352.a) pants ................................................................................ 85, 89
2391.pants ......................................................................................................235

Civilprocesa likums 
(pieņemts 14.10.1998.)...........................................................................115, 211, 339

1.pants ........................................................................... 233, 308, 338, 340, 350
2.pants .............................................................................................................338
3.pants .............................................................................................................241
5.pants ............................................................................................221, 292, 340

pirmā daļa ....................................................................................... 261, 340
trešā daļa ..................................................................................................338
sestā daļa .................................................................. 20, 179, 227, 241, 261

8.pants ....................................................................................186, 228, 241, 243
9.pants ............................................................................................163, 206, 211
10.pants...........................................................................................................323
11.pants

otrā daļa ...................................................................................................228
3.nodaļa (23.–32.pants) ................................................................................340
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25.pants...........................................................................................................337
26.pants...........................................................................................................203
29.pants...........................................................................................................337
30.pants..................................................................................336, 338, 342, 343

pirmā daļa ....................................................................................... 337, 342
33.pants

pirmā daļa ................................................................................................296
otrā daļa .......................................................................................... 203, 296
trešā daļa ......................................................................................... 320, 323

34.pants
pirmā daļa

7.punkts ............................................................................................350
39.pants

pirmā daļa
1.punkts ............................................................................................297

40.pants...........................................................................................................293
41.pants..........................................................................................203, 291, 293

pirmā daļa ................................................................................................296
42.pants...........................................................................................................293

pirmā daļa ....................................................................................... 288, 295
otrā daļa ..........................................................................288, 291, 293, 295

43.pants...........................................................................................................296
44.pants................................................................... 75, 203, 291, 296, 307, 309

pirmā daļa ....................................................................................... 310, 324
1.punkts ......................................... 193, 307–310, 320, 321, 323, 324

trešā daļa ..................................................................................................308
47.pants...........................................................................................................173
6.nodaļa (54.–60.pants) ................................................................................302
54.pants.................................................................................................. 302, 303
55.pants...........................................................................................................303
56.pants.................................................................................................. 303, 304

pirmā daļa ...............................................................................298, 303, 304
sestā daļa  ................................................................................298, 303, 304
septītā daļa ...............................................................................................121

56.1 pants ........................................................................................................304
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71.–73.pants ............................................................................................ 28, 163
73.pants..........................................................................................298, 303, 304

pirmā daļa ....................................................................................... 302, 303
74.pants.................................................................................................. 206, 211

otrā daļa 
2.–9.punkts ......................................................................................303
4.punkts ............................................................................................186

trešā daļa 
3.punkts ................................................................................... 101, 135

77.pants.............................................................................................. 76, 77, 295
pirmā daļa ................................................................................................302
otrā daļa .....................................................................................................77
trešā daļa ......................................................................................... 288, 295

80.pants...........................................................................................................289
otrā daļa ...................................................................................................253

82.pants
pirmā daļa ................................................................................................308

85.pants
pirmā daļa ...............................................................................185, 205, 207
trešā daļa ..................................................................................................211

86.pants
pirmā daļa ................................................................................................303
otrā daļa ..................................................................................205, 207, 210

92.pants.................................................................................................... 26, 316
93.pants.............................................................................................................26

pirmā daļa ............................................28, 40, 97, 281, 290, 314, 315, 321
ceturtā daļa ..................................................................................... 322, 323

95.pants
pirmā daļa ................................................................................................228

97.pants........................................ 28, 67, 69, 70, 195, 284, 292, 294, 326, 328
pirmā daļa ........................................................ 26, 111, 184, 196, 210, 316
otrā daļa .....................................................................................................26
trešā daļa ..................... 154, 196, 226, 228, 241– 243, 253, 274, 285, 315

104.pants ........................................................................................................132
pirmā daļa .................................................................. 29, 67, 314, 315, 317
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otrā daļa .....................................................................................................52
121.pants ........................................................................................................284
124.pants ........................................................................................................284
156.pants

pirmā daļa ................................................................................................184

164.pants
septītā daļa ...................................................................................... 325, 329

178.pants ............................................................................................... 274, 285
pirmā daļa ..................................................................................................77
trešā daļa ....................................................................................................77

179.pants ............................................................................................... 274, 285
pirmā daļa ..................................................................................................77

189.pants
trešā daļa ...................................................................................29, 148, 228

190.pants .......................................................................................148, 292, 315
pirmā daļa ................................................................................................228
otrā daļa ..........................................................................26, 27, 36, 69, 228

192.pants ..................................................58, 62, 130, 154, 163, 312, 315, 318
193.pants ..........................................................................................................18

piektā daļa .............26, 27, 69, 97, 111, 188, 199, 215, 228, 242, 253, 284
194.pants ........................................................................................................206
195.pants ............................................................................................... 292, 294
201.pants ............................................................................................... 309, 310
203.pants ..............................................................................................................

otrā daļa ..................................................................................274, 281, 286
piektā daļa ....................................................................................... 188, 200

204.pants ............................................................................................... 188, 200
205.pants

pirmā daļa ....................................................................................... 188, 200
209.pants

2.punkts ............................................................................................185
210.pants

pirmā daļa
1.punkts ............................................................................................185
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214.pants
5.punkts ....................................................................................... 49, 52

223.pants ........................................................................................................329
1.punkts ................................................................................... 285, 342
4.punkts ..............................................................................................74
5.punkts ................................................................................... 325, 329
7.punkts ............................................................................................103
8.punkts ..............................................................................................77

224.pants ........................................................................................................329
226.pants

pirmā daļa ....................................................................................... 325, 329
49.nodaļa (395.–399.pants) ..........................................................................352
395.pants ........................................................................................................350
396.pants ............................................................................................... 350, 351
397.pants

otrā daļa .......................................................................................... 350, 351
398.pants .............................................................................................349.–352.
50.nodaļa (400.–406.pants) ..........................................................................346
400.–404.pants ...............................................................................................346
400.pants

pirmā daļa
1.punkts ...................................................................................344–348
2.punkts ............................................................................................347

402.pants
1.punkts ...........................................................................344, 345, 347

403.pants
otrā daļa ...................................................................................................347

405.pants
otrā daļa ...................................................................................................346

418.pants ................................................................................................. 19, 281
426.pants ............................................................................................... 312, 315

pirmā daļa ...........27, 40, 47, 48, 52, 88, 89, 175, 274, 281, 286, 287, 306
otrā daļa .....................................................88, 89, 132, 134, 282, 284, 318

427.pants
pirmā daļa ................................................................................................135
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428.pants
otrā daļa .......................................................................................... 325, 329

430.pants
pirmā daļa ................................................................................................186

432.pants ........................................................................................................111
otrā daļa .....................................................................................................62
piektā daļa ................................................................................................282

436.pants
pirmā daļa

3.punkts ................................................................................... 309, 310
otrā daļa ...................................................................................................309

440.pants .......................................................................................103, 325, 329
448.pants

pirmā daļa
1.punkts ...........................................................................264, 269, 343
2.punkts ................................................................................... 273, 335

450.–454.pants ...................................................................................... 325, 327
450.pants

trešā daļa ............................................61, 97, 143, 156, 283, 294, 317, 327
451.pants  .......................................................................................................120
452.pants

otrā daļa .....................................................................................................27
trešā daļa ......................................................................................... 325, 327

2.punkts ................................................................................... 303, 304
458.pants

otrā daļa ................................................ 21, 29, 41, 70, 106, 149, 172, 181,  
201, 211, 233, 249, 273, 287,  

297, 311, 319
57.nodaļa (464.–472.1 pants) ............................................................... 328, 329
464.pants ........................................................................................................329

sestā daļa ..................................................................................................330
464.1 pants ......................................................................................................327

pirmā daļa ................................................................................................327
otrā daļa

2.punkts ................................................................................... 328, 330
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468.pants ..................................................... 26, 36, 50, 89, 111, 154, 253, 282,  
302, 309, 315, 322, 339, 346, 351

472.pants ...................................................................... 21, 29, 53, 71, 201, 211
58.nodaļa (473.–477.1 pants) ............................................................... 328, 329
473.pants ........................................................................................................181

pirmā daļa ............................................. 19, 36, 59, 96, 104, 111, 142, 147,  
155, 164, 185, 196, 208, 216, 229, 242,  

254, 283, 293, 302, 305, 309, 316
otrā daļa .....................................................................................................40

474.pants  .......................................................................................................329
1.punkts ............................................53, 63, 83, 91, 98, 115, 127, 136,  

144, 157, 220, 256, 306, 324
2.punkts ....................................................21, 29, 32, 41, 71, 106, 149,  

172, 181, 187, 201, 211, 233, 249,  
287, 297, 311, 319, 348, 352

3.punkts ..................................................................................... 77, 287
479.pants ............................................................................................... 332, 333

6.punkts ...................................................................................331–334
485.pants ........................................................................................................348
606.pants ............................................................................................... 351, 352
635.pants 

sestā daļa ..................................................................................................200
654.pants  .......................................................................................................228

Darba likums (pieņemts 20.06.2001.) ........................ 37, 117–120, 131, 132, 136,  
140, 141, 143, 151, 158, 167,  

178, 183, 189, 194
2.pants .................................................................................................... 120, 126
3.pants .................................................................................................... 140, 141
4.pants ........................................................................... 158, 160, 161, 166, 167
6.pants ....................................................................................140, 177, 180, 190
7.pants ........................................................................... 160, 161, 190, 195, 199
9.pants .............................................................................................................190
16.pants.........................................................................152, 173, 176, 178–180
28.pants..........................................................................................120, 126, 131
29.pants...........................................................................................................184
30.pants..........................................................................................138, 152, 183
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31.pants...........................................................................................................152
39.pants.................................................................................................. 120, 126
41.pants..........................................................................................118, 120, 126
44.pants.................................................................................................. 118, 120
59.pants...........................................................................................................152
61.pants...........................................................................................................154
69.pants...........................................................................................................174
73.pants...........................................................................................................174
74.pants.................................................................................................. 173, 174
75.pants..................................................................................152, 162, 174, 177
Ceturtā sadaļa (81.–99.pants) ......................................................................131
82.pants.................................................................................................. 174, 177
23.nodaļa (86.–90.pants) ..............................................................................131
90.pants..........................................................................................128, 130–134
93.pants...........................................................................................................152
97.pants...........................................................................................................180
98.pants.........................................................173, 174, 177, 178, 180, 181, 190
Piektā sadaļa (100.–129.pants) ....................................................................131
26.nodaļa (100.–112.pants) ..........................................................................131
100.pants ...............................................................................................145–148
101.pants .....................................................128–130, 132–134, 138–140, 142,  

150–152, 155, 156, 159–162, 164, 166, 167,  
176, 178, 182, 183, 185, 186, 188, 199

102.pants ............................................. 118, 129, 138, 155, 157, 176, 183, 184
103.pants .....................................128, 130, 132, 133, 142, 152, 176–178, 184
108.pants .......................................................................................143, 162, 175
109.pants .............................118, 120, 126, 129, 137, 138, 140, 142, 151, 152
112.pants ............................................................................................... 146, 147
117.pants ...............................................................................162, 188, 198, 199
122.pants ............................................. 118, 129, 144, 147, 154, 161, 174, 183
124.pants ..................................................... 129, 131, 135, 138, 141, 152, 154,  

156, 161, 162, 174, 176, 180, 183
125.pants ............................................. 129, 140, 152, 174, 176, 182, 183, 186
126.pants ..................................... 131, 135, 152, 154, 161, 162, 176, 183, 193
127.pants .......................................................................................174, 188, 200
128.pants ............................................................................................... 146, 152
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131.pants ........................................................................................................152
139.pants ........................................................................................................184
149.pants ........................................................................................................140
155.pants ........................................................................................................183
156.pants ...................................................................... 138, 140, 141, 144, 183

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums  
(pieņemts 04.06.2009.)..............................................................................................39

Dzīvokļa īpašuma likums  
(pieņemts 28.10.2010.)....................................................................................... 39, 40

Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 
(pieņemts 08.02.2007.)...........................................................................240, 241, 248

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā  
(pieņemts 12.06.2009.)................................................................................... 169, 198

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums  
(pieņemts 20.12.2001.)............................................................................................252

Komerclikums  
(pieņemts 13.04.2000.)................................. 118, 119, 171, 197, 252–254, 266, 267

3.pants .............................................................................................................254
4.pants ............................................................................................265, 267, 268
74.pants.................................................................................................. 266, 267
76.pants..................................................................................................266–268
169.pants ...............................................................................................251–253
172.pants .............................................................................. 250, 251, 253–255
182.pants .............................................................................. 251–253, 255, 256
217.pants .......................................................................................118, 119, 121
224.pants .......................................................................................118–121, 125
312.–332.pants ...............................................................................................197
332.pants ........................................................................................................171

Konkurences likums  
(pieņemts 04.10.2001.)............................................................................................235 
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Kooperatīvo sabiedrību likums  
(pieņemts 05.02.1998.)...................................................................... 45–52, 292–294

Krimināllikums  
(pieņemts 17.06.1998.)

204.pants ........................................................................................................320

Latvijas darba likumu kodekss  
(pieņemts 14.04.1972.;  
zaudējis spēku no 01.06.2002.)

33.panta 1.punkts ..........................................................................................167

Ministriju iekārtas likums  
(pieņemts 06.02.1997.;  
zaudējis spēku no 01.01.2003.) ..............................................................................166

Ministru kabineta iekārtas likums  
(pieņemts 15.05.2008.)............................................................................................166

Obligātā militārā dienesta likums  
(pieņemts 10.02.1997.;  
zaudējis spēku no 01.01.2007.) ..................................................................... 189, 194

Par dzīvojamo telpu īri  
(pieņemts 16.02.1993.).........................................92–94, 96, 97, 100–106, 108–114

Par dzīvokļa īpašumu 
(pieņemts 28.09.1995.;  
zaudējis spēku no 01.01.2011.) ..................................... 33–40, 42–44, 49, 289–293

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 
(pieņemts 11.05.1993.)...........................................................................265, 267–269

Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu  
un zemnieka vai zvejnieka saimniecību  
(pieņemts  08.01.1992.)................................................................................ 15, 18, 20

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 
(pieņemts 25.04.2002.)............................................................................................189
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Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām  
(pieņemts 06.08.1991.;   
zaudējis spēku no 10.03.1998.) .....................................................................292–294

Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu  
par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām  
civilajās, ģimenes un krimināllietās  
(pieņemts 21.09.1995.)............................................................................................222

Par pašvaldībām  
(pieņemts 19.05.1994.)...................................................................159, 161, 163, 167

Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm  
(pieņemts 16.06.1999.).................................................223, 225, 227, 232, 233, 235, 

239–241, 243, 245, 247–249

Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 
(pieņemts 20.12.1990.)................................................................................. 85, 88, 91

Par privatizācijas sertifikātiem  
(pieņemts 16.03.1995.)................................................................................. 17, 18, 21

Par tiesu varu  
(pieņemts 15.12.1992.)...................................................................228, 267, 269, 338

Par uzņēmējdarbību  
(pieņemts 26.09.1990.;  
zaudējis spēku no 19.05.2006.) ................................................................................18

Par valsts civildienestu  
(pieņemts 21.04.1994.; 
zaudējis spēku no  01.01.2001.) .............................................................................166

Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 
(pieņemts 21.06.1995.).......................................................... 35, 38, 42, 44, 327, 328 

Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās  
(pieņemts  29.10.1998.)...........................................................................................302

Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 
(pieņemts 20.11.1991.)............................................................ 38, 265–268, 302, 305
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Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
(pieņemts 18.03.1999.)........................... 36, 107, 110, 111, 114, 115, 275, 277, 278

Pilsonības likums 
(pieņemts 22.07.1994.)..................................................................202–210, 212–219

Reklāmas likums  
(pieņemts  20.12.1999.)...........................................................................................235

Valsts pārvaldes iekārtas likums 
(pieņemts 06.06.2002.)......................................... 158, 159, 161–171, 188, 197, 198

Zemesgrāmatu likums  
(pieņemts 22.12.1937.)

1.pants .............................................................................................................258
4.pants .............................................................................................................258
5.pants .................................................................................................... 259, 263
14.–18.pants ...................................................................................................258
31.pants..........................................................................................258, 261, 262
41.pants...........................................................................................................262
44.pants......................................................................... 258, 259, 261, 263, 264
45.pants..........................................................................................258, 260, 272
57.pants...........................................................................................................272
61.pants..........................................................................................266, 270–272
76.pants..........................................................................................266, 270–273
77.pants..........................................................................................261, 266, 270
79.pants.................................................................................................. 266, 270
97.pants...........................................................................................................318

1.3. Augstākās padomes lēmumi

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes  
1991.gada 15.oktobra lēmuma “Par Latvijas Republikas  
pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas  
pamatnoteikumiem” piemērošanu ārvalstīs dzīvojošiem  
Latvijas Republikas pilsoņiem  
(pieņemts 27.11.1991.;  
zaudējis spēku no 25.08.1994.) ..............................................................................220
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Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu  
un naturalizācijas pamatnoteikumiem  
(pieņemts 15.10.1991.;  
zaudējis spēku no 25.08.1994.) .............................................................207, 212–220 

Par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atzīšanas  
nosacījumiem personām, kuras pirms  
1914.gada 1.augusta dzīvoja Latvijas robežās,  
un viņu pēcnācējiem  
(pieņemts 28.10.1992.;  
zaudējis spēku no 25.08.1994.) .....................................................................214–217

1.4. Ministru kabineta noteikumi

Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība 
(03.04.2001. noteikumi Nr.152) .............................................................................154

Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo  
apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika  
(29.01.2002. noteikumi Nr.45) .......................................................................... 93, 94

Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums  
par līguma noteikumiem neatbilstošu  
preci vai pakalpojumu un organizējama  
preces vai pakalpojuma ekspertīze 
(23.03.2004. noteikumi Nr.154) .................................................................... 278, 279

Latvijas pilsonības zaudēšanas  
un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība  
(09.01.2001. noteikumi Nr.13) ............................................. 203, 205, 206, 208, 213

Militārā dienesta iesaukšanas centra nolikums  
(25.09.2001. noteikumi Nr.411) ............................................................189, 194, 198

Noteikumi par mantojuma reģistra  
un mantojuma lietu vešanu   
(27.12.2005. noteikumi Nr.1009) ...........................................................................313

Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju  
valsts tehnisko apskati  
un tehnisko kontroli uz ceļiem  
(11.07.2006. noteikumi Nr.575) .............................................................................279
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Vispārīgie būvnoteikumi  
(01.04.1997.gada noteikumi Nr.112).....................................................................326 

1.5. Ministru padomes lēmums

Par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām  
(04.08.1992. lēmums Nr.307) ........................................................................ 291, 292

1.6. Pašvaldības saistošie noteikumi

Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums  
(Rīgas domes 27.09.2005. saistošie noteikumi Nr.17) ................................. 161, 165 

1.7. Citi tiesību akti un dokumenti

Ministru kabineta rīkojumi

Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju  
(11.12.2006. rīkojums Nr.951) .....................................................192–194, 196–198 

Par Naturalizācijas pārvaldes valsts pārvaldes  
uzdevumu nodošanu Pilsonības  
un migrācijas lietu pārvaldei  
(22.01.2010. rīkojumus Nr.24) ...................................................................... 203, 212

Ministrijas padotības iestādes rīkojums

Par Militārā dienesta iesaukšanas centra likvidāciju  
(21.11.2006. Aizsardzības ministrijas  
Militāra dienesta iesaukšanas centra rīkojums Nr.74) .......................192, 195, 196

Pašvaldības lēmums

Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu  
un rajonu izpilddirekciju likvidāciju  
(Rīgas domes 26.08.2009. lēmums Nr.200) ................................ 159–161, 163, 164, 

167, 171, 172
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2. Starptautiskie tiesību akti

2.1. Starptautiskie līgumi (konvencijas)

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija  
(EP; pieņemta 04.11.1950.;  
Latvijā spēkā ar 27.06.1997.) ........................................................................ 333, 334

6.pants ....................................................................................................332–334
8.pants ..................................................................................................85, 87–89
10.pants..................................................................................................332–334
19.pants.............................................................................................................85
41.pants...........................................................................................................333
46.pants.................................................................................................... 85, 333

Konvencija par apatrīdisma samazināšanu  
(ANO; pieņemta 30.08.1961.;  
Latvijā spēkā no 13.07.1992.) ....................................................................... 202, 210

Eiropas Konvencija par to bērnu tiesisko statusu,  
kuri nav dzimuši laulībā  
(EP; pieņemta 15.10.1975.;  
Latvijā spēkā no 02.10.2003.) ..................................................................................31

Konvencija par kravu starptautisko  
autopārvadājumu līgumu (CMR)  
(pieņemta 19.05.1956.;  
Latvijā spēkā no 14.04.1994.) ................................................................................336

Konvencija par pilsonību  
(EP; pieņemta 06.11.1997.) ........................................................................... 202, 210

Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgums  
par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām  
civilajās, ģimenes un krimināllietās  
(parakstīts 14.04.1993.;  
spēkā no 18.07.1996.) ........................................................... 222, 224, 226, 230, 231

Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām  
starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku  
un Lietuvas Republiku  
(parakstīts 11.11.1992.;  
spēkā no 03.04.1994.) .................................................................................... 337, 338
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Parīzes Konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību 
(pieņemta 20.03.1883.;  
Latvijā spēkā no 07.09.1993.) ................................................................................223

UNIDROIT starptautisko komerclīgumu principi  
(1994.g.; 2010.g. redakcija):  
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm ................... 58, 59 

Vīnes Konvencija par starptautiskajiem  
preču pirkuma-pārdevuma līgumiem  
(ANO; pieņemta 11.04.1980.;  
Latvijā spēkā no 01.08.1998.) ..................................................................................59

2.2. Eiropas Savienības tiesību akti

Dibināšanas līgums

Līgums par Eiropas Savienības darbību  
(parakstīts 25.03.1957.; līdz 30.11.2009. –  
Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (Romas līgums))

81.pants...........................................................................................................339
249.pants (bij. 189.p.)........................................................................... 240, 247

Regulas

Komisijas Regula (EK) Nr.1722/2005 par mājokļu  
pakalpojumu novērtēšanas principiem saistībā  
ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr.1287/2003  
par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās  
(pieņemta 20.10.2005.) .............................................................................................95

Padomes Regula (EK) Nr.44/2001 par jurisdikciju  
un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās  
(pieņemta 22.12.2000.) ..........................................................................336, 338–342

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr.1287/2003  
par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu  
tirgus cenās (pieņemta 15.07.2003.) .........................................................92, 94–96

Direktīvas

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK  
par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu  
(pieņemta 29.04.2004.) ................................................................. 240, 241, 246–248
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Padomes Direktīva 97/80/EK par pierādīšanas  
pienākumu diskriminācijas gadījumos,  
kas pamatojas uz dzimumu  
(pieņemta 15.12.1997.) ...........................................................................................184

Padomes Direktīva 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu,  
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem  
un sievietēm attiecībā uz darba, profesionālās  
izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem  
(pieņemta 09.02.1976.) .................................................................................. 123, 126

Padomes Direktīva 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu,  
lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā  
uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm,  
kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm,  
kas baro bērnu ar krūti  
(pieņemta 19.10.1992.) ..........................................................................116, 120–126

Padomes Pirmā direktīva 89/104/EEK,  
ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus  
attiecībā uz preču zīmēm  
(pieņemta 21.12.1988.) ...........................................................................................239

2.3. Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācija

Ministru komitejas rekomendācija Nr.R(2000)2  
par noteiktas kategorijas lietu atkārtotu  
izskatīšanu vai procesa atjaunošanu  
nacionālajā līmenī pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas  
sprieduma pasludināšanas  
(pieņemta 19.01.2000.) .................................................................................. 333, 334
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3. Ārvalstu tiesību akti

Krievijas Federācijas likums  
“Par Krievijas Federācijas pilsonību” 
(pieņemts 28.11.1991.)...................................................................203, 204, 206, 207

Moldovas likums “Par akciju sabiedrībām” ....................................225, 227, 232

Moldovas likums “Par valsts uzņēmumu”  
(pieņemts 16.06.1994. )................................................................. 222–224, 227, 231

Moldovas Republikas Civilkodekss ...................................................................226
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Tēžu rādītājs*

lpp. (C-...)**
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1. Latvijas Republikas Satversme .......................................................................415
2. Starptautiskie tiesību akti ...............................................................................415
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4. Latvijas Republikas likumi .............................................................................416
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un alfabēta secībā.  
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1. Latvijas Republikas Satversme
92.pants

Fotogrāfijas prettiesiska publicēšana kā kaitējums var tikt kvalificēta 
dažādi, ņemot vērā publicēšanas veidu un aizskartās intereses. Tā var 
tikt atzīta par iejaukšanos privātajā dzīvē, goda un cieņas aizskārumu, 
autortiesību vai īpašuma tiesību aizskārumu u.c., kas tiesai katrā reizē 
jānošķir. 

Ar fotoattēla, kurā prasītājas redzamas kailas, publicēšanu bez personas 
piekrišanas notiek iejaukšanās personas privātajā dzīvē, tiek pārkāpta 
personas fiziskā integritāte, personiskais noslēpums un tiesības uz savu 
attēlu, kas ir pamats morālā kaitējuma atlīdzināšanai (Latvijas Republikas 
Satversmes 92.panta trešais teikums un Civillikuma 1635.pants). (Lieta 
Nr.SKC-161/2011) .......................................................................................................84

2. Starptautiskie tiesību akti

Konvencija par apatrīdisma samazināšanu

Konvencija par pilsonību

1961.gada 30.augusta Konvencija par apatrīdisma samazināšanu un 
Eiropas Padomes 1997.gada Konvencija par pilsonību rekomendē valstīm, 
ja vien tam nav sevišķu iemeslu, neatņemt personām pilsonību, ja tas var 
viņas padarīt par apatrīdiem (Konvencija par apatrīdisma samazināšanu; 
Eiropas Padomes Konvencija par pilsonību). (Lieta Nr.SKC-215/2011) .......... 202

3. Eiropas Savienības tiesību akti

Padomes Direktīva 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai 
veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti 
(desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16.panta 
1. punkta nozīmē) (pieņemta 1992.gada 19.oktobrī)

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas skaidrojumu kapitālsabiedrības 
valdes loceklis, kurš tai sniedz pakalpojumus un ir tās neatņemama 
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sastāvdaļa, jāuzskata par darba ņēmēju atbilstoši Eiropas Padomes 
1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/85/EEK paredzētajiem mērķiem, ja 
viņa darbība noteiktu laiku tiek veikta citas šīs sabiedrības struktūras 
vadībā vai kontrolē un ja kā atlīdzību par šo darbību viņš saņem darba 
samaksu. Tomēr, izmantojot Direktīvas 92/85/EEK 10.panta pirmajā 
punktā piešķirto iespēju paredzēt izņēmumus, komercsabiedrību 
izpildinstitūciju locekļiem var noteikt atšķirīgu aizsardzības līmeni 
salīdzinājumā ar to, kas noteikts darba ņēmējiem, kuri nav šādas 
institūcijas locekļi (un nav iecelti vadošos amatos) (Eiropas Padomes 
1992.gada 19.oktobra Direktīvas 92/85/EEK 10.panta pirmais punkts). 
(Lieta Nr.SKC-1/2011) ............................................................................................116

Padomes Regula (EK) Nr.44/2001 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās  
(pieņemta 2000.gada 22.decembrī)
No Padomes Regulas (EK) Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās preambulas un 23.panta 
satura izriet, ka pušu vienošanās par strīda izšķiršanu kādā no dalībvalsts 
tiesām piešķir pušu izvēlētajai tiesai izņēmuma jurisdikciju, ja vien līdzēji 
līgumā nav noteikuši alternatīvu strīdu izšķiršanas kārtību. Regulas 
23.pants attiecas arī uz gadījumiem, kad abas līguma puses atrodas 
vienā un tajā pašā dalībvalstī un ir vienojušās par Eiropas Savienības 
dalībvalsts tiesas jurisdikciju.

Ja puses, kuru domicils ir Latvijā, ar vienošanos piešķīrušas izņēmuma 
jurisdikciju citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesai, strīds starp 
pusēm nav pakļauts izskatīšanai Latvijas tiesās (Padomes Regulas (EK) 
Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās preambula un 23.pants, Civilprocesa likuma 30.pants). 
(Lieta Nr.SKC-1319/2011) ......................................................................................336

4. Latvijas Republikas likumi

Civillikums

6.pants

Bioloģiskā tēva tiesības uz paternitātes noteikšanu nav uzskatāmas par 
tādām, kas izņemtas no noilguma ietekmes. Tā kā bērna interesēm 
atbilst tāds stāvoklis, kad viņam ir zināmi abi vecāki, tēva tiesības noteikt 
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paternitāti tiesas kārtībā nevar pastāvēt mūža garumā, jo situācija 
bērna dzīvē var mainīties un paternitātes noteikšana zināmos apstākļos 
var neatbilst bērna interesēm (Civillikuma 6.pants, 1895.pants).  
(Lieta Nr.SKC-347/2011) ..........................................................................................30

89.pants

Ja īpašums iegādāts laikā, kad pušu laulība nebija izirusi un pusēm bija 
saimniecība (pusēm bijušas patiesas laulāto attiecības), laulātajam, uz 
kura vārda īpašums nav reģistrēts, pretendējot uz īpašumu/tā daļu, 
jāpierāda vai nu savu līdzekļu ieguldījums īpašuma iegādē (kredīta 
maksājumu veikšanā u.c.), vai veikto darbību raksturs un apjoms, ar 
kuru palīdzību būtu sekmēta strīdus nekustamā īpašuma iegāde. Šaubu 
gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās (Civillikuma 
89.panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKC-47/2011) .........................................................22

Ja strīdus īpašums iegādāts un reģistrēts uz viena laulātā vārda laikā, 
kad pušu laulība faktiski jau bija izirusi un laulātajiem nebija kopīgas 
saimniecības, laulātais, uz kura vārda īpašums nav reģistrēts, nevar 
pretendēt uz šo īpašumu, – viņam, pierādot savu līdzekļu ieguldījumu 
īpašuma iegādē, ir tiesības atprasīt ieguldīto līdzekļu atmaksāšanu 
(Civillikuma 89.panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKC-47/2011) ..................................22

Nosakot mantai laulāto kopīgas mantas statusu, atbilstoši Civillikuma 
89.panta otrajai daļai svarīgi ir noskaidrot, vai strīdā esošais īpašums 
ir iegūts laulības laikā, t.i,. laikā, kad puses ir bijušas patiesās laulāto 
attiecībās un viņiem ir bijusi kopīga saimniecība, un vai manta iegūta 
par abu laulāto līdzekļiem vai vismaz ar otra laulātā darbības palīdzību 
(Civillikuma 89.panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKC-47/2011) ..................................22

1073.pants

Civillikuma 1073. un 2060.pantā paredzētā pirmpirkuma tiesība būtībā 
ir saistību tiesība, kas, noslēdzot darījumu vai uz cita pamata, rodas 
konkrētai personai (kopīpašniekam) kā relatīvas tiesiskas attiecības 
dalībniecei. Civillikuma lietu tiesību daļa regulē tiesiskās attiecības, kas 
saistītas ar nekustamo īpašumu. Taču tāpēc vien, ka 1073.pants iekļauts 
Civillikuma Lietu tiesību daļā, kopīpašnieka pirmpirkuma tiesība 
neiegūst lietu tiesību raksturu (Civillikuma 1073. un 2060.pants). (Lieta 
Nr.SKC-1089/2011) .................................................................................................257
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1413.pants

Pēc lietas dalībnieka ierunas tiesa var vērtēt darījuma tiesiskumu, ja 
ierunā lietas dalībnieks pamatojis attiecīgā darījuma spēkā neesamību 
(nederīgumu) uz likuma pamata, piemēram, Civillikuma 1413.pantu, 
kur noteikts, ka par saistību tiesību priekšmetu var būt tikai tas, kas 
iespējams; pretējā gadījumā darījums nav spēkā (..) (Civillikuma  
1413.pants). (Lieta Nr.SKC-293/2011) .................................................................100

1415.pants

Tiesa nedrīkst interpretēt ārvalsts likumu ar Civillikuma 1415.panta 
palīdzību, jo tas ir pretrunā ar valsts tiesību sistēmas integritāti un 
suverenitāti (Cvillikuma 1415.pants). (Lieta Nr.SKC-131/2011) ......................221

1427.pants

Pie tiesiska darījuma būtības atbilstoši Civillikuma 1427.pantam pieder 
tā taisītāja gribas izteikums, bet divpusējā vai vairākpusējā darījumā 
vajadzīgs visu tā dalībnieku saskanīgs gribas izteikums. Uzskatot, 
ka pušu starpā noslēgts glabājuma līgums, tiesai bija jākonstatē 
pušu vienošanās par darījuma būtiskajām sastāvdaļām (Civillikuma  
1427.pants). (Lieta Nr.SKC-7/2011) .....................................................................274

1428., 1432. un 1434.pants

Īres maksas samaksa paaugstinātā apmērā kvalificējama kā īrnieka 
piekrišana īres līguma grozīšanai. Ja līguma dalībnieks piekritis līguma 
noteikumiem (to grozīšanai), tad viņš nevar bez jebkāda pamatota 
iemesla savu piekrišanu (apstiprinājumu) atsaukt, jo šāda rīcība būtu 
pretrunā ar civiltiesisko attiecību stabilitātes principu (Civillikuma 
1428.panta otrā daļa, 1432., 1434.pants). (Lieta Nr.SKC-427/2011) ................107

1635.pants

Fotogrāfijas prettiesiska publicēšana kā kaitējums var tikt kvalificēta 
dažādi, ņemot vērā publicēšanas veidu un aizskartās intereses. Tā var 
tikt atzīta par iejaukšanos privātajā dzīvē, goda un cieņas aizskārumu, 
autortiesību vai īpašuma tiesību aizskārumu u.c., kas tiesai katrā reizē 
jānošķir. 

Ar fotoattēla, kurā prasītājas redzamas kailas, publicēšanu bez personas 
piekrišanas notiek iejaukšanās personas privātajā dzīvē, tiek pārkāpta 
personas fiziskā integritāte, personiskais noslēpums un tiesības uz 
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savu attēlu, kas ir pamats morālā kaitējuma atlīdzināšanai (Latvijas 
Republikas Satversmes 92.panta trešais teikums un Civillikuma 1635.
pants). (Lieta Nr.SKC-161/2011) .............................................................................84

1692.pants

Galvojuma akcesoritātes princips nav absolūts, un tādos gadījumos, 
kad galvojuma kā papildu saistības daba nonāk pretrunā ar galvojuma 
mērķi, ir pieļaujami izņēmumi no tā.

Galvojot par parādnieka saistībām, galvinieks uzņemas risku 
atbildēt kreditoram par parādnieka saistībām arī tad, ja pēdējais 
nonāktu finansiālās grūtībās. Līdz ar to galvinieka atbildības 
pienākums kreditoram par tāda parādnieka saistībām, kurš nonācis 
maksātnespējas situācijā, tieši atbilst galvojuma mērķim. Turpretī 
galvinieka atsvabināšana no pienākuma atbildēt kreditoram par 
galvenā parādnieka saistībām tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieka sliktais 
finansiālais stāvoklis to novedis līdz maksātnespējai, ir pretrunā ar 
galvojuma mērķi.

Minētais ir pamats tam, lai galvojuma mērķim piešķirtu prioritāti pār 
galvojuma akcesoritāti, kā rezultātā gadījumā, kad galvenais parād-
nieks – komercsabiedrība – izbeidzas (tā tiek izslēgta no komercreģistra, 
izbeidzot maksātnespējas procesu), galvojums no papildu saistības 
pārtop par patstāvīgu saistību, vienlaikus arī kreditora prasījums pret 
galvinieku no galvenajam prasījumam piederīga prasījuma kļūst par 
patstāvīgu (Civillikuma 1692.pants). (Lieta Nr.SKC-86/2011) ...........................72

1895.pants

Bioloģiskā tēva tiesības uz paternitātes noteikšanu nav uzskatāmas par 
tādām, kas izņemtas no noilguma ietekmes. Tā kā bērna interesēm 
atbilst tāds stāvoklis, kad viņam ir zināmi abi vecāki, tēva tiesības noteikt 
paternitāti tiesas kārtībā nevar pastāvēt mūža garumā, jo situācija 
bērna dzīvē var mainīties un paternitātes noteikšana zināmos apstākļos 
var neatbilst bērna interesēm (Civillikuma 6.pants, 1895.pants).  
(Lieta Nr.SKC-347/2011) ..........................................................................................30

2057.pants

Saistību tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā tikai tādos izņēmuma 
gadījumos, kad tas noteikts likumā (Civillikuma 2057., 2063., 2126.
pants). Tā kā zemesgrāmatā nevar ierakstīt uz likuma pamata 
pastāvošu īpašuma aprobežojumu ar kopīpašnieka saistību piedāvāt 
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pirmpirkuma tiesību, tad zemesgrāmatā nevar ierakstīt arī minētā 
aprobežojuma pārgrozījumu (Civillikuma 2057., 2063., 2126.pants). 
(Lieta Nr.SKC-1089/2011) ......................................................................................257

2060.pants

Civillikuma 1073. un 2060.pantā paredzētā pirmpirkuma tiesība būtībā 
ir saistību tiesība, kas, noslēdzot darījumu vai uz cita pamata, rodas 
konkrētai personai (kopīpašniekam) kā relatīvas tiesiskas attiecības 
dalībniecei. Civillikuma lietu tiesību daļa regulē tiesiskās attiecības, kas 
saistītas ar nekustamo īpašumu. Taču tāpēc vien, ka 1073.pants iekļauts 
Civillikuma Lietu tiesību daļā, kopīpašnieka pirmpirkuma tiesība 
neiegūst lietu tiesību raksturu (Civillikuma 1073. un 2060.pants).  
(Lieta Nr.SKC-1089/2011) ......................................................................................257

2063.pants

Saistību tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā tikai tādos izņēmuma 
gadījumos, kad tas noteikts likumā (Civillikuma 2057., 2063.,  
2126.pants). Tā kā zemesgrāmatā nevar ierakstīt uz likuma pamata 
pastāvošu īpašuma aprobežojumu ar kopīpašnieka saistību piedāvāt 
pirmpirkuma tiesību, tad zemesgrāmatā nevar ierakstīt arī minētā 
aprobežojuma pārgrozījumu (Civillikuma 2057., 2063., 2126.pants). 
(Lieta Nr.SKC-1089/2011) ......................................................................................257

2120.pants

Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regula (EK) Nr.1722/2005 “Par 
mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” neregulē jautājumu 
par īres maksas peļņas daļas noteikšanu, taču tajā norādīto var 
pielietot kā vienu no kritērijiem īres maksā pieļaujamās peļņas daļas 
aprēķināšanai. Apstāklis, ka tiesas noteiktajā īres maksā iekļaujamās 
peļņas daļas aprēķināšanas kritēriji konkrētajā gadījumā sakrīt ar 
iepriekšminētās regulas 1.1.punktā minētajiem peļņas daļas noteikšanas 
principiem, sprieduma pareizību neietekmē (Civillikuma 2120.pants).  
(Lieta Nr.SKC-195/2011) ..........................................................................................92

2126.pants

Saistību tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā tikai tādos izņēmuma 
gadījumos, kad tas noteikts likumā (Civillikuma 2057., 2063.,  
2126.pants). Tā kā zemesgrāmatā nevar ierakstīt uz likuma pamata 
pastāvošu īpašuma aprobežojumu ar kopīpašnieka saistību piedāvāt 
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pirmpirkuma tiesību, tad zemesgrāmatā nevar ierakstīt arī minētā 
aprobežojuma pārgrozījumu (Civillikuma 2057., 2063., 2126.pants). 
(Lieta Nr.SKC-1089/2011) ......................................................................................257

2147.pants

Prasībā par līguma izbeigšanu sakarā ar saistības izpildījuma 
neiespējamību ir nepieciešams noskaidrot, vai konkrētajā gadījumā ir 
iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas dotu pamatu vienai pusei 
izvairīties no saistību izpildes, piemēram, prasīt nekavējošu līguma 
izbeigšanu. Svarīgi ir nošķirt nepārvaramas varas gadījumu no līguma 
izpildes grūtībām, kad kāds notikums būtiski maina līguma līdzsvaru, 
taču nepadara tā izpildi neiespējamu. Piemēram, vienas puses izpildes 
samaksas ir pieaugušas vai arī izpildījuma, ko saņem puse, vērtība ir 
samazinājusies (Civillikuma 2147.panta 2.punkts). (Lieta Nr.SKC-11/2011) .......54

2289.pants

Ja atbilstoši Civillikuma 2289.pantam pušu starpā pastāv pilnvarojuma 
līguma tiesiskās attiecības, pilnvarniekam, ja viņš pilnvarots rīkoties ar 
pilnvarotāja banku kontiem, jādod norēķins par izņemtajām naudas 
summām un naudas izlietošanas mērķiem, tādējādi dodot pilnvarotājam 
iespēju izvērtēt gan jautājumu par pilnvarojuma robežu ievērošanu, gan 
to, kuras no izlietotajām naudas summām atbilst viņa vajadzībām un 
mērķiem, bet kuras atrodas ārpus viņa interešu loka (Civillikuma 2289.
pants). (Lieta Nr.SKC-16/2011) ...............................................................................64

2305., 2343. un 2344.pants

Civillikuma 2343. un 2344.pants konkretizē un papildina Civillikuma 
2305.pantu, nosakot pilnvarnieka pienākumu dot norēķinu par 
uzdevuma izpildīšanu un sevišķi par visiem pie tam bijušajiem 
ieņēmumiem un izdevumiem (Civillikuma 2305., 2343., 2344.pants). 
(Lieta Nr.SKC-16/2011) ............................................................................................64

Civilprocesa likums

5.pants

Izšķirot jautājumu par ārvalsts likumu piemērošanu, tiesai vispirms 
ir nepieciešams noteikt izskatāmās prasības priekšmetu (Civilprocesa 
likuma 5.pants). (Lieta Nr.SKC-131/2011) ..........................................................221
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30.pants

No Padomes Regulas (EK) Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās preambulas un 23.panta 
satura izriet, ka pušu vienošanās par strīda izšķiršanu kādā no dalībvalsts 
tiesām piešķir pušu izvēlētajai tiesai izņēmuma jurisdikciju, ja vien līdzēji 
līgumā nav noteikuši alternatīvu strīdu izšķiršanas kārtību. Regulas 
23.pants attiecas arī uz gadījumiem, kad abas līguma puses atrodas 
vienā un tajā pašā dalībvalstī un ir vienojušās par Eiropas Savienības 
dalībvalsts tiesas jurisdikciju.

Ja puses, kuru domicils ir Latvijā, ar vienošanos piešķīrušas izņēmuma 
jurisdikciju citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesai, strīds starp 
pusēm nav pakļauts izskatīšanai Latvijas tiesās (Padomes Regulas (EK) 
Nr.44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās preambula un 23.pants, Civilprocesa likuma 30.pants). 
(Lieta Nr.SKC-1319/2011) ......................................................................................336

33.pants

Apelācijas instances tiesa, konstatējot, ka kvītis par juridiskās 
palīdzības sniegšanu prasītājai ir izrakstījis nevis zvērināts advokāts, 
bet gan juristu asociācijas pārstāvis, pamatoti noraidījusi prasījumu par 
izdevumu juridiskās palīdzības samaksai piedziņu (Civilprocesa likuma 
33.panta trešās daļas 1.punkts un 44.panta pirmās daļas 1.punkts).  
(Lieta Nr.SKC-377/2011) ........................................................................................320

42.pants

Lietas dalībniekam, kurš nav iepriekš samaksājis tiesas izdevumus valsts 
ienākumos, ir jāsamaksā valstij nenomaksātie tiesas izdevumi, ja tiesas 
nolēmums nav viņa labā un viņš nav atbrīvots no tiesas izdevumiem. Bet, 
ja prasītājs, tostarp prasītāja tiesību pārņēmējs, bijis atbrīvots no valsts 
nodevas samaksas valsts ienākumos, iesniedzot prasības pieteikumu un 
apelācijas sūdzību, tad nav tiesiska pamata, izspriežot lietu pēc būtības, 
piedzīt no prasītāja šos tiesas izdevumus (Civilprocesa likuma 42.panta 
pirmā, otrā daļa). (Lieta Nr.SKC-36/2011) ..........................................................288

44.pants

Apelācijas instances tiesa, konstatējot, ka kvītis par juridiskās 
palīdzības sniegšanu prasītājai ir izrakstījis nevis zvērināts advokāts, 
bet gan juristu asociācijas pārstāvis, pamatoti noraidījusi prasījumu par 



C-423

Tēžu rādītājs

izdevumu juridiskās palīdzības samaksai piedziņu (Civilprocesa likuma 
33.panta trešās daļas 1.punkts un 44.panta pirmās daļas 1.punkts).  
(Lieta Nr.SKC-377/2011) ........................................................................................320

Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkta noteikums, kas 
ierobežo atlīdzības piedziņu par izdevumiem advokāta palīdzības 
samaksai līdz piecu procentu apmēram no prasījumu apmierinātās 
daļas, attiecas uz visu tiesvedības gaitu, nevis tikai uz vienu procesa 
stadiju vai procesuālu darbību (piemēram, iztiesāšanu pirmās, apelācijas 
vai kasācijas instances tiesā) (Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 
1.punkts). (Lieta Nr.SKC-143/2011) .....................................................................307

Ja puse atbilstoši Civilprocesa likuma 44.pantam lietas izskatīšanas 
gaitā nav pieteikusi lūgumus par tiesāšanās izdevumu piedziņu, tostarp 
arī par izdevumiem advokāta palīdzības samaksai, tad šos jautājumus 
nevar izlemt citā, pavisam jaunā tiesvedības procesā, prasību pamatojot 
ar Civillikuma normām par zaudējumu atlīdzināšanu (Civilprocesa 
likuma 44.pants). (Lieta Nr.SKC-143/2011) ........................................................307

47.pants

Atšķirībā no Civilprocesa likumā noteiktā termiņu skaitījuma, kas sākas 
nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kas nosaka tā sākumu 
(Civilprocesa likuma 47.pants), darba tiesībās termiņu aprēķināšana 
sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa 
sākumu (Darba likuma 16.pants, Civilprocesa likuma 47.pants).  
(Lieta Nr.SKC-849/2011) ........................................................................................173

56.pants

Atkāpties no Civilprocesa likuma 56.panta pirmās un sestās daļas 
noteikumiem tiesai izņēmuma veidā rastos pamats tad, ja juridiskā 
persona vērstos ar lūgumu pavēsti nosūtīt tās pilnvarotajam 
pārstāvim nepastarpināti, un tiesa šo lūgumu būtu pieņēmusi, 
pievienodama lietai (Civilprocesa likuma 56.panta pirmā un sestā daļa).  
(Lieta Nr.SKC-116/2011) ........................................................................................298

Lai gan Civilprocesa likuma 73.panta normu izpratnē puses pārstāvis līdz 
ar attiecīga pilnvarojuma izsniegšanu iegūst lietas dalībnieka procesuālo 
statusu, minētais nedod pamatu atzinumam, ka pavēste, ar kuru uz tiesu 
aicināta juridiska persona, nosūtāma tās pārstāvim.
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Apstāklis, ka juridiskas personas amatpersona, izmantojot savas 
procesuālās tiesības, pilnvarojusi vest lietu citam pārstāvim, tostarp 
advokātam, negroza un neatceļ Civilprocesa likuma 56.panta 
pirmajā un sestajā daļā noteikto tiesas pavēstu nosūtīšanas kārtību 
(Civilprocesa likuma 56.panta pirmā un sestā daļa, 73.pants). (Lieta 
Nr.SKC-116/2011) ........................................................................................... 298

73.pants

Lai gan Civilprocesa likuma 73.panta normu izpratnē puses pārstāvis līdz 
ar attiecīga pilnvarojuma izsniegšanu iegūst lietas dalībnieka procesuālo 
statusu, minētais nedod pamatu atzinumam, ka pavēste, ar kuru uz tiesu 
aicināta juridiska persona, nosūtāma tās pārstāvim.

Apstāklis, ka juridiskas personas amatpersona, izmantojot savas 
procesuālās tiesības, pilnvarojusi vest lietu citam pārstāvim, tostarp 
advokātam, negroza un neatceļ Civilprocesa likuma 56.panta 
pirmajā un sestajā daļā noteikto tiesas pavēstu nosūtīšanas kārtību 
(Civilprocesa likuma 56.panta pirmā un sestā daļa, 73.pants). (Lieta 
Nr.SKC-116/2011) ........................................................................................... 298

77.pants

Civilprocesa likuma 77.panta trešā daļa noteic, ka visas darbības, 
kas izpildītas procesā līdz tiesību pārņēmēja iestāšanās brīdim, 
tiesību pārņēmējam ir tikpat obligātas, cik obligātas tās bija personai, 
kuras tiesības pārņemtas. Tādējādi uz procesuālo tiesību pārņēmēju 
pāriet visas darbības, kas līdz tiesību pārņemšanas brīdim attiecās 
uz sākotnējo prasītāju, cita starp, sākotnējā prasītāja tiesība būt 
atbrīvotam no valsts nodevas samaksas valsts ienākumos, iesniedzot 
prasības pieteikumu (Civilprocesa likuma 77.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-36/2011) ............................................................................................. 288

97.pants

Prasījuma priekšmets prasības tiesvedības kārtībā nevar būt 
ekspertīzes atzinuma anulēšana, un tiesai nav tiesiska pamata izskatīt 
to kā patstāvīgu prasījumu. Eksperta atzinums ir viens no pierādīšanas 
līdzekļiem civilprocesā, ar kuru palīdzību tiesa nosaka tādu faktu 
esamību vai neesamību, kuriem ir nozīme lietas izspriešanā. Veicot 
pierādījumu novērtēšanu, tiesa atbilstoši Civilprocesa likuma 97.panta 
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trešajai daļai spriedumā norāda, kādēļ tā vienam pierādījumam devusi 
priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu un atzinusi vienus faktus 
par pierādītiem, bet citus par nepierādītiem. No minētās likuma normas 
izriet, ka nekādas procesuāli tiesiskas darbības, bez to novērtēšanas, 
attiecībā uz pierādījumiem netiek veiktas (izņēmums Civilprocesa 
likuma 178., 179.pants) (Civilprocesa likuma 97.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-7/2011) .......................................................................................................274

164.pants

Civilprocesa likuma 164.panta septītajā daļā noteikts: iekams lietas 
izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, ir iespējams (..) noslēgt izlīgumu 
(..). Minētā likuma norma attiecas gan uz tiesvedību pirmās instances 
tiesā, gan atbilstoši Civilprocesa likuma 428.panta otrajai daļai – uz 
apelācijas instances tiesu. To apstiprina arī Civilprocesa likuma 223.panta 
5.punkts un 440.pants, kas paredz tiesvedības izbeigšanu gadījumā, ja 
tiesa izlīgumu ir apstiprinājusi. Lai gan Civilprocesa likuma 226.panta 
pirmajā daļā ir noteikts, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, 
patiesībā tas ir pieļaujams tajās procesa stadijās, kad vēl nav pabeigta 
lietas izskatīšana pēc būtības. Izlīgums kasācijas instances tiesā, 
vadoties pēc kasācijas instances tiesas uzdevumiem un kompetences, 
nav iespējams (Civilprocesa likuma 164.panta septītā daļa, 223.panta 
5.punkts, 428.panta otrā daļa, 440.pants). (Lieta Nr.SKC-538/2011) .............325

192.pants

Prasījumiem par mantojuma apliecības atzīšanu par spēkā neesošu, 
īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamu īpašumu un ieraksta dzēšanu 
zemesgrāmatā jābūt ietvertiem prasības pieteikumā.

Ja prasības pieteikumā nav lūgts atzīt par spēkā neesošu izdoto 
mantojuma apliecību, dzēst ierakstu zemesgrāmatā un atzīt īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu, tiesa, paplašinot prasījumu, 
uzskatot to par prasības formālu konkretizāciju, pārkāpj prasījuma 
robežas, kas nav pieļaujams. Norādītie prasījumi var būt atsevišķas 
jaunas prasības priekšmets (Civilprocesa likuma 192., 426.pants).  
(Lieta Nr.SKC-241/2011) .....................................................................................312

193.pants

Darba likuma 127.panta pirmajā daļā un Civilprocesa likuma 205.panta 
pirmajā daļā paredzētās tiesas tiesības noteikt sprieduma nekavējošu 
izpildi pilnīgi vai tā noteiktā daļā ir izņēmums no Civilprocesa likuma 
203.panta piektajā daļā un 204.pantā noteiktās vispārējās kārtības, 
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kas paredz, ka spriedumu izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā. 
Spriedumam daļā par tā nekavējošu izpildi jāatbilst Civilprocesa likuma 
193.panta piektajai daļai un ir jābūt motivētam (Darba likuma 127.panta 
pirmā daļa un Civilprocesa likuma 193.panta piektā daļa, 203.panta 
piektā daļa, 204.pants, 205.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKC-980/2011)......188

203.pants

Darba likuma 127.panta pirmajā daļā un Civilprocesa likuma 205.panta 
pirmajā daļā paredzētās tiesas tiesības noteikt sprieduma nekavējošu 
izpildi pilnīgi vai tā noteiktā daļā ir izņēmums no Civilprocesa likuma 
203.panta piektajā daļā un 204.pantā noteiktās vispārējās kārtības, 
kas paredz, ka spriedumu izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā. 
Spriedumam daļā par tā nekavējošu izpildi jāatbilst Civilprocesa likuma 
193.panta piektajai daļai un ir jābūt motivētam (Darba likuma 127.panta 
pirmā daļa un Civilprocesa likuma 193.panta piektā daļa, 203.panta 
piektā daļa, 204.pants, 205.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKC-980/2011)......188

Izskatot prasījumu, par kuru pirmās instances tiesas spriedums stājies 
spēkā, apelācijas tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 203.panta otrās 
daļas normu par tiesas sprieduma spēkā stāšanos tā nepārsūdzētajā 
daļā un ar to saistīto Civilprocesa likuma 426.panta pirmo daļu, 
kas nosaka lietas izskatīšanas robežas apelācijas instances tiesā 
(Civilprocesa likuma 203.panta otrā daļa, 426.panta pirmā daļa).  
(Lieta Nr.SKC-7/2011) .......................................................................................274

204. un 205.pants

Darba likuma 127.panta pirmajā daļā un Civilprocesa likuma 205.panta 
pirmajā daļā paredzētās tiesas tiesības noteikt sprieduma nekavējošu 
izpildi pilnīgi vai tā noteiktā daļā ir izņēmums no Civilprocesa likuma 
203.panta piektajā daļā un 204.pantā noteiktās vispārējās kārtības, 
kas paredz, ka spriedumu izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā. 
Spriedumam daļā par tā nekavējošu izpildi jāatbilst Civilprocesa likuma 
193.panta piektajai daļai un ir jābūt motivētam (Darba likuma 127.panta 
pirmā daļa un Civilprocesa likuma 193.panta piektā daļa, 203.panta 
piektā daļa, 204.pants, 205.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKC-980/2011)......188
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223.pants

Civilprocesa likuma 164.panta septītajā daļā noteikts: iekams lietas 
izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, ir iespējams (..) noslēgt izlīgumu 
(..). Minētā likuma norma attiecas gan uz tiesvedību pirmās instances 
tiesā, gan atbilstoši Civilprocesa likuma 428.panta otrajai daļai – uz 
apelācijas instances tiesu. To apstiprina arī Civilprocesa likuma 223.panta 
5.punkts un 440.pants, kas paredz tiesvedības izbeigšanu gadījumā, ja 
tiesa izlīgumu ir apstiprinājusi. Lai gan Civilprocesa likuma 226.panta 
pirmajā daļā ir noteikts, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, 
patiesībā tas ir pieļaujams tajās procesa stadijās, kad vēl nav pabeigta 
lietas izskatīšana pēc būtības. Izlīgums kasācijas instances tiesā, 
vadoties pēc kasācijas instances tiesas uzdevumiem un kompetences, 
nav iespējams (Civilprocesa likuma 164.panta septītā daļa, 223.panta 
5. punkts, 428.panta otrā daļa, 440.pants). (Lieta Nr.SKC-538/2011) ............325

398.pants

Prasība pievienot pieteikumam nekustamā īpašuma līdzīpašnieku 
piekrišanu nekustamas lietas pārdošanai izsolē tiesas ceļā attiecināma 
uz gadījumiem, ja nekustamais īpašums atrodas vairāku personu kopīgā 
īpašumā un to pārdot izsolē lūdzis pats nekustamās mantas domājamo 
daļu īpašnieks, nevis ķīlas ņēmējs (Civilprocesa likuma 398.panta 1. un 
2.punkts). (Lieta Nr.SPC-69/2011) .......................................................................349

400.pants

Lai nodotu izpildei saistību pēc Civilprocesa likuma 400.panta pirmās 
daļas 1.punkta, tiesnesim ir jāpārliecinās par publiskas hipotēkas vai 
komercķīlas esamību, jo tieši hipotēka vai komercķīla ir tie tiesiskie 
instrumenti, uz kuriem pamatojoties tiek realizēta saistības bezstrīdus 
piespiedu izpilde. Tas nozīmē, ka saistības izpilde notiek uz hipotēkas 
rēķina un var tikt apmierināta zemesgrāmatā ierakstītā nodrošinājuma 
apmērā (Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkts). (Lieta 
Nr.SPC-9/2011) .......................................................................................................344

402.pants

Bezstrīdus piespiedu izpilde pieļaujama pret personu, kura ir piekritusi 
publiska akta slēgšanai – hipotēkas vai komercķīlas nodibināšanai 
(Civilprocesa likuma 402.panta 1.punkts). Tā var būt gan persona, 
kas ir tiešās attiecībās ar kreditoru (aizņēmējs), tā arī persona, kas 
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nav aizdevuma līguma dalībniece, bet ar savu īpašumu ir garantējusi 
aizdevuma līguma saistību izpildi (Civilprocesa likuma 402.panta 
1.punkts). (Lieta Nr.SPC-9/2011) .........................................................................344

426.pants

Izskatot prasījumu, par kuru pirmās instances tiesas spriedums stājies 
spēkā, apelācijas tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 203.panta otrās 
daļas normu par tiesas sprieduma spēkā stāšanos tā nepārsūdzētajā daļā 
un ar to saistīto Civilprocesa likuma 426.panta pirmo daļu, kas nosaka 
lietas izskatīšanas robežas apelācijas instances tiesā (Civilprocesa likuma 
203.panta otrā daļa, 426.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKC-7/2011) ................274

Prasījumiem par mantojuma apliecības atzīšanu par spēkā neesošu, 
īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamu īpašumu un ieraksta dzēšanu 
zemesgrāmatā jābūt ietvertiem prasības pieteikumā.

Ja prasības pieteikumā nav lūgts atzīt par spēkā neesošu izdoto 
mantojuma apliecību, dzēst ierakstu zemesgrāmatā un atzīt īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu, tiesa, paplašinot prasījumu, 
uzskatot to par prasības formālu konkretizāciju, pārkāpj prasījuma 
robežas, kas nav pieļaujams. Norādītie prasījumi var būt atsevišķas 
jaunas prasības priekšmets (Civilprocesa likuma 192., 426.pants).  
(Lieta Nr.SKC-241/2011) .....................................................................................312

428. un 440.pants

Civilprocesa likuma 164.panta septītajā daļā noteikts: iekams lietas 
izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, ir iespējams (..) noslēgt izlīgumu 
(..). Minētā likuma norma attiecas gan uz tiesvedību pirmās instances 
tiesā, gan atbilstoši Civilprocesa likuma 428.panta otrajai daļai – uz 
apelācijas instances tiesu. To apstiprina arī Civilprocesa likuma 223.panta 
5.punkts un 440.pants, kas paredz tiesvedības izbeigšanu gadījumā, ja 
tiesa izlīgumu ir apstiprinājusi. Lai gan Civilprocesa likuma 226.panta 
pirmajā daļā ir noteikts, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, 
patiesībā tas ir pieļaujams tajās procesa stadijās, kad vēl nav pabeigta 
lietas izskatīšana pēc būtības. Izlīgums kasācijas instances tiesā, 
vadoties pēc kasācijas instances tiesas uzdevumiem un kompetences, 
nav iespējams (Civilprocesa likuma 164.panta septītā daļa, 223.panta 
5. punkts, 428.panta otrā daļa, 440.pants). (Lieta Nr.SKC-538/2011) ............325
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450.–454.pants

Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst Civilprocesa likuma 450.–454.panta 
prasībām, Senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību, 
ja nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu 
un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā, ja vien nav 
konstatējams Civilprocesa likuma 452.panta trešās daļas noteikumu 
pārkāpums.

Senāts kasācijas kārtībā vērtē jautājumu par kasācijas sūdzības atbilstību 
pieņemamības kritērijiem un kasācijas tiesvedības ierosināšanu un lemj 
par apelācijas instances tiesas sprieduma likumību un pamatotību.

Atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību, apelācijas instances tiesas 
spriedums stājas spēkā un tiesvedības process lietā beidzas. Tas nozīmē, 
ka jebkādu ar šo procesu saistīto papildu jautājumu izskatīšana, kas 
varētu ietekmēt tiesas sprieduma spēku, izņemot lietas jaunu izskatīšanu 
sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, vairs nav iespējama (Civilprocesa 
likuma 450.–454.pants). (Lieta Nr.SKC-538/2011) .............................................325

479.pants

Civilprocesa likuma 479.panta sestais punkts strikti nenosaka, ka visos 
gadījumos, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir taisījusi kādu nolēmumu, 
būtu jāatceļ spriedums, kas bija pamats sūdzības iesniegšanai Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā. Tiesību normā lietotais jēdziens “izriet” ļauj secināt, 
ka, esot pieteikumam par jaunatklātiem apstākļiem, nacionālajai tiesai 
ir jāvērtē Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums, tajā minētie apstākļi 
un argumenti, izdarot savus secinājumus. Tiesas secinājumiem ir 
jābalstās uz argumentiem, kāpēc tā uzskatījusi, ka izriet vai neizriet 
nepieciešamība uzsākt tiesvedību no jauna, nevis uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmuma argumentācijas atstāstu (Civilprocesa likuma  
479.panta sestais punkts). (Lieta Nr.SKC-1174/2011) ........................................331

Darba likums

4.pants

Pašvaldības izpilddirekcija kvalificējama kā darba devēja Darba likuma 
4.panta izpratnē un ir tiesīga lemt par personāla atlaišanu sakarā ar 
izpilddirekcijas likvidāciju. Pašvaldības izpilddirekcijai kā darba devējai 
piemīt tiesībspēja un rīcībspēja un uz to attiecināmi Darba likumā 
un citos normatīvajos aktos ietvertie darba devēja pienākumi (Darba 
likuma 4.pants). (Lieta Nr.SKC-473/2011) ..........................................................158
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16.pants

Atšķirībā no Civilprocesa likumā noteiktā termiņu skaitījuma, kas sākas 
nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kas nosaka tā sākumu 
(Civilprocesa likuma 47.pants), darba tiesībās termiņu aprēķināšana 
sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa 
sākumu (Darba likuma 16.pants, Civilprocesa likuma 47.pants). (Lieta 
Nr.SKC-849/2011) ...................................................................................................173

Darba likuma 16.panta kārtībā izdarīti grozījumi darba līgumā ir pušu 
brīvas gribas izpausmes akts un kā jebkurš civiltiesisks darījums stājas 
spēkā līdzēju norunātajā laikā. Ņemot vērā, ka šāda darba līguma 
grozīšana nav saistīta ar darba devēja uzteikumu, par nepamatotu 
atzīstama Darba likuma 98.panta otrajā daļā noteiktās garantijas 
piemērošana, vēl mēnesi saglabājot darbiniekam noteikto darba samaksu 
vai vidējo izpeļņu (Darba likuma 16.pants un 98.panta otrā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-849/2011) ...................................................................................................173

Termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas termiņa pēdējā mēneša 
attiecīgajā datumā. Par “attiecīgo datumu” atbilstoši vispārpieņemtajai 
izpratnei par mēneša garumu atzīstams pēdējā mēneša iepriekšējās 
dienas datums (mēneša termiņa tecējumam sākoties 8.decembrī, 
attiecīgais datums, kad beidzas mēnesis, ir 7.janvāris) (Darba likuma 
16.panta trešā daļa). (Lieta Nr.SKC-849/2011) ...................................................173

90.pants

Kritērijs Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punkta un 90.panta 
pirmās daļas piemērošanai pēc būtības ir viens: noteiktās darba kārtības 
vai darba līguma pārkāpums. Minēto normu sastāvus norobežo vien 
pārkāpuma būtiskums. Tieši šī pazīme nosaka, kurā gadījumā var tikt 
piemērots disciplinārsods, bet kurā – darba līguma uzteikums. Taču 
tas norāda, ka vienlaikus gan disciplinārsods, gan uzteikums nevar tikt 
piemērots (Darba likuma 90.panta pirmā daļa, 101.panta pirmās daļas 
1.punkts). (Lieta Nr.SKC-281/2011) .....................................................................128

98.pants

Darba likuma 16.panta kārtībā izdarīti grozījumi darba līgumā ir pušu 
brīvas gribas izpausmes akts un kā jebkurš civiltiesisks darījums stājas 
spēkā līdzēju norunātajā laikā. Ņemot vērā, ka šāda darba līguma 
grozīšana nav saistīta ar darba devēja uzteikumu, par nepamatotu 
atzīstama Darba likuma 98.panta otrajā daļā noteiktās garantijas 
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piemērošana, vēl mēnesi saglabājot darbiniekam noteikto darba samaksu 
vai vidējo izpeļņu (Darba likuma 16.pants un 98.panta otrā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-849/2011) ...................................................................................................173

100.pants

Tikumības un taisnprātības apsvērumi ir tādi apsvērumi, kas saistīti ar 
ētikas un morāles normām (nemantiskām vērtībām).

Darba algas neizmaksāšana aizskar darba ņēmēja mantiskās intereses, 
turklāt likumā ir paredzēta kārtība, kādā darbinieks var novērst šādu 
tiesību prettiesisku aizskārumu no darba devēja puses. Ne vienmēr, 
kad darba devēja rīcība ir vērtējama kā negodprātīga vai prettiesiska, 
to ir iespējams attiecināt un saistīt ar darbinieka tikumības un 
taisnprātības apsvērumiem (Darba likuma 100.panta piektā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-291/2011) ...................................................................................................145

101.pants

Atzinums, ka “(..) piezīmju un rājienu summēšanās kādā noteiktā 
periodā nerada darbiniekam nekādas tiesiskas sekas”, ir kļūdains. Senāts 
atzīst, ka tieši piemērotais sods darbiniekam ir tas kritērijs, uz kuru 
pamatojoties, atkārtota pārkāpuma gadījumā atbilstoši Darba likuma 
101.panta otrajai daļai darba devējs var uzteikt darba līgumu pēc 
Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.–5.punkta. Piemērotie sodi var 
ierobežot darbinieka izaugsmes iespējas, ietekmēt atalgojumu nākotnē 
vai radīt viņam citas nelabvēlīgas sekas (Darba likuma 101.panta pirmās 
daļas 1.–5.punkts un otrā daļa). (Lieta Nr.SKC-281/2011) ................................128

Darba likuma 101.panta otrās daļas otrais teikums nosaka, ka, lemjot 
par iespējamo darba līguma uzteikumu, darba devējam ir pienākums 
izvērtēt izdarītā pārkāpuma smagumu, apstākļus, kādos tas izdarīts, 
kā arī darbinieka personiskās īpašības un līdzšinējo darbu. Tā kā citētā 
tiesību norma paredz darba devēja pienākumu, nevis tiesību izvērtēt 
tiesību normā noteikto, tad tiesai ir jānoskaidro, vai darba devējs ir to 
ievērojis (Darba likuma 101.panta otrās daļas otrais teikums). (Lieta 
Nr.SKC-921/2011) ...................................................................................................182

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktā norādīts: “(..) būtiski 
pārkāpis darba līgumu (..)”. Jēdziens “būtiski” ir ģenerālklauzula, 
kuras aizpildīšana ar saturu ir atstāta tiesību piemērotāju ziņā. No 
minētā secināms, ka vispirms, protams, darba devējam ir izvērtējams, 
vai pārkāpums ir būtisks, taču, skatot strīdu tiesā, neapšaubāmi tiesas 
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pienākums ir pārbaudīt, vai darba devējs pareizi šo jēdzienu piemērojis 
konstatētajiem apstākļiem (Darba likuma 101.panta pirmās daļas 
1.punkts). (Lieta Nr.SKC-299/2011) .....................................................................150

Darba likuma 101.panta trešajā daļā noteiktais termiņš darba 
līguma uzteikumam – ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma 
atklāšanas dienas, kā arī 103.panta pirmās daļas 2.punkts, kas darba 
devēja uzteikuma termiņu nosaka 10 dienas, pietiekoši skaidri norāda 
uz nepieciešamību konstatēt jaunu pārkāpumu, nevis uzteikt darba 
līgumu, pamatojoties uz iepriekš izdarītajiem pārkāpumiem, par kuriem 
darbinieks jau ir disciplināri sodīts (Darba likuma 101.panta trešā daļa 
un 103.panta pirmās daļas 2.punkts). (Lieta Nr.SKC-281/2011) ......................128

Kritērijs Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punkta un 90.panta 
pirmās daļas piemērošanai pēc būtības ir viens: noteiktās darba kārtības 
vai darba līguma pārkāpums. Minēto normu sastāvus norobežo vien 
pārkāpuma būtiskums. Tieši šī pazīme nosaka, kurā gadījumā var tikt 
piemērots disciplinārsods, bet kurā – darba līguma uzteikums. Taču 
tas norāda, ka vienlaikus gan disciplinārsods, gan uzteikums nevar tikt 
piemērots (Darba likuma 90.panta pirmā daļa, 101.panta pirmās daļas 
1.punkts). (Lieta Nr.SKC-281/2011) .....................................................................128

Nenošķirot likvidācijas un reorganizācijas procedūras, tiesa nepamatoti 
piemērojusi Darba likuma 117.panta otrās daļas normu, kas situācijā, 
kad iestāde likvidēta, nav piemērojama. Iestādes kā darba devējas 
likvidācija ir pamats darba līguma uzteikumam pēc Darba likuma 101.
panta pirmās daļas 10.punkta (Darba likuma 101.panta pirmās daļas 
10.punkts un 117.panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKC-980/2011) ...........................188

103.pants

Darba likuma 101.panta trešajā daļā noteiktais termiņš darba 
līguma uzteikumam – ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma 
atklāšanas dienas, kā arī 103.panta pirmās daļas 2.punkts, kas darba 
devēja uzteikuma termiņu nosaka 10 dienas, pietiekoši skaidri norāda 
uz nepieciešamību konstatēt jaunu pārkāpumu, nevis uzteikt darba 
līgumu, pamatojoties uz iepriekš izdarītajiem pārkāpumiem, par kuriem 
darbinieks jau ir disciplināri sodīts (Darba likuma 101.panta trešā daļa 
un 103.panta pirmās daļas 2.punkts). (Lieta Nr.SKC-281/2011) ......................128

109.pants

Nav pieļaujama darbinieka atsaukšana no atvaļinājuma uz vienu dienu, 
kad to neprasa steidzami darba uzdevumi, bet ar vienīgo vai galveno 
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mērķi uzteikt darba līgumu (Darba likuma 109.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-288/2011) ...................................................................................................137

117.pants

Nenošķirot likvidācijas un reorganizācijas procedūras, tiesa nepamatoti 
piemērojusi Darba likuma 117.panta otrās daļas normu, kas situācijā, 
kad iestāde likvidēta, nav piemērojama. Iestādes kā darba devējas 
likvidācija ir pamats darba līguma uzteikumam pēc Darba likuma  
101.panta pirmās daļas 10.punkta (Darba likuma 101.panta pirmās 
daļas 10.punkts un 117.panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKC-980/2011) .................188

125.pants

Neskatoties uz to, ka civilprocesā darbojas sacīkstes princips, attiecībā uz 
darba strīdiem Darba likuma 125.pants nosaka izņēmumu no tā, proti, 
darba devēja pierādīšanas pienākumu. Minētais izriet no principa, ka 
darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskajās attiecībās darbinieks 
ir vājākā vai neaizsargātā līgumslēdzēja puse, kas attiecas arī uz lietas 
izskatīšanu tiesā (Darba likuma 125.pants, Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra). (Lieta Nr.SKC-921/2011) ..................................................................182

127.pants

Darba likuma 127.panta pirmajā daļā un Civilprocesa likuma 205.panta 
pirmajā daļā paredzētās tiesas tiesības noteikt sprieduma nekavējošu 
izpildi pilnīgi vai tā noteiktā daļā ir izņēmums no Civilprocesa likuma 
203.panta piektajā daļā un 204.pantā noteiktās vispārējās kārtības, 
kas paredz, ka spriedumu izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā. 
Spriedumam daļā par tā nekavējošu izpildi jāatbilst Civilprocesa likuma 
193.panta piektajai daļai un ir jābūt motivētam (Darba likuma 127.panta 
pirmā daļa un Civilprocesa likuma 193.panta piektā daļa, 203.panta 
piektā daļa, 204.pants, 205.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKC-980/2011)......188

Komerclikums

4.pants

Tā kā speciālajā tiesību normā likuma “Par zemes reformu Latvijas 
Republikas pilsētās” 20.pantā individuālais komersants nav minēts kā 
subjekts, kas var slēgt darījumus par zemes īpašumu, tad nav pamata 
viņam nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Komerclikuma 
4.panta pirmā daļa nosaka, ka komercdarbības ierobežojumus var 
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noteikt ar likumu, – attiecībā uz individuālo komersantu ierobežojums 
slēgt darījumus par zemes īpašumu izriet no likuma “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās”. Tajā pašā laikā likums neaizliedz Latvijas 
pilsonim, kurš ir reģistrējies kā komersants, iegūt īpašumā zemi kā fiziskai 
personai (likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 
20.pants, Komerclikuma 4.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKC-1451/2011) .....265

172.pants

Komerclikuma 172.panta izpratnē prasība ceļama sabiedrības vārdā, 
un šajā tiesību normā nav paredzēts, ka viens no dalībniekiem var celt 
prasību pret kādu no pantā nosauktajām personām un lūgt piedzīt 
zaudējumus par labu konkrētam dalībniekam, nevis sabiedrībai 
(Komerclikuma 172.pants). (Lieta Nr.SKC-192/2011) .......................................250

Kooperatīvo sabiedrību likums

Ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas normu, 
nosakot, ka biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde 
pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā, 
valdes lēmumam ir piešķirts kooperatīva biedra statusu nodibinošs 
spēks (Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-266/2011) .....................................................................................................45

Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektās daļas otrajā teikumā 
noteiktais viena mēneša termiņš attiecas uz maksājumu izdarīšanu, 
bet neattiecas uz biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) sasaukšanu 
(Kooperatīvo sabiedrību likuma 18.panta piektā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-266/2011) .....................................................................................................45

Par dzīvojamo telpu īri

Lai konstatētu, vai radies strīds par jauna īres maksas apmēra noteikšanu 
vai nav, īrniekam brīdinājuma termiņa laikā jāpaziņo izīrētājam, vai viņš 
piekrīt piedāvātajam īres maksas apmēram. Savukārt, lai īrnieks varētu 
pārliecināties par brīdinājumā piedāvātās paaugstinātās īres maksas 
apmēra pamatotību, izīrētājam, izsniedzot brīdinājumu, jāpievieno īres 
maksas paaugstināšanas finansiālais pamatojums, jo tas dod iespēju 
īrniekam izšķirties pieņemt piedāvāto īres maksu vai nepieņemt. 
Noraidot piedāvāto īres maksas paaugstinājumu, strīds būs jāizšķir tiesā 
(likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 13.pants). (Lieta Nr.SKC-195/2011) ............92
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Tiesas akcepts situācijai, kad par vienu dzīvokli ir noslēgti un spēkā esoši 
divi īres līgumi, ir pretrunā likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.pantam 
(likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 3.pants). (Lieta Nr.SKC-293/2011).............100

Par dzīvokļa īpašumu
Līguma slēgšanas brīvības ierobežojums var arī nebūt strikti noteikts 
likumā, bet tas var izrietēt no apstākļiem un būt nepieciešams, lai 
tiktu sakārtotas tiesiskās attiecības. Senāts atzīst, ka šāda nostādne 
ir piemērojama arī strīdos par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas līguma noslēgšanu (likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 
27.1 panta piektā daļa). (Lieta Nr.SKC-43/2011) ...................................................33

Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces likumā noteikto 
kompetenci, tā ir tiesīga lemt arī par to, ka visiem īpašniekiem ir 
jānoslēdz ar kopsapulces izvēlēto apsaimniekotāju līgums, kas atbilstoši 
likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 27.1 panta piektajai daļai ir saistošs 
visiem īpašniekiem.

Ja persona izvairās šādā gadījumā slēgt līgumu, tad strīds risināms 
tiesā ar prasību vai nu uzlikt par pienākumu noslēgt līgumu, vai atzīt, 
ka šāds līgums kopsapulces apstiprinātajā redakcijā starp pusēm ir 
noslēgts (likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 27.1 panta piektā daļa). (Lieta 
Nr.SKC-43/2011) .......................................................................................................33

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos 
ienākumus (1.pants), tādējādi likums nereglamentē individuālā 
komersanta darbību. Likuma 11.7 pantā ir minēta persona, kura 
reģistrēta kā individuālais komersants, tātad fiziska persona. Līdz ar to 
arī no šī likuma izriet, ka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu iegūst 
fiziska persona, bet kura kā individuālais komersants veic saimniecisko 
darbību, un tāpēc likums noteicis fiziskai personai kā likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” subjektam kādus atvieglojumus attiecībā 
uz ienākuma nodokli (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1., 
11.7 pants). (Lieta Nr.SKC-1451/2011) .................................................................265
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Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka  
vai zvejnieka saimniecību
Zemes gabals, kas laulības laikā piešķirts vienam laulātajam pastāvīgā 
lietošanā tādas zemnieku saimniecības izveidošanai, kurā viņš ir 
vienīgais dibinātājs, ar mērķi izmantot šo zemes gabalu par zemnieku 
saimniecības galveno ražošanas līdzekli, bet vēlāk ticis izpirkts par 
privatizācijas sertifikātiem (tai skaitā arī par otra laulātā privatizācijas 
sertifikātiem), ir uzskatāms par pirmā laulātā “atsevišķi iegūtās mantas” 
objektu.

Apstāklis, ka šāda zemes gabala izpirkšanai izmantoti arī otra laulātā 
privatizācijas sertifikāti, nerada otra laulātā īpašuma tiesības uz to. Otrs 
laulātais var pretendēt uz to līdzekļu atlīdzināšanu, kurus viņš ieguldījis 
zemnieku saimniecības izveidošanā (likuma “Par individuālo (ģimenes) 
uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 10.pants, tiesību 
doktrīna). (Lieta Nr.SKC-14/2011) .........................................................................15

Zemnieku saimniecības īpašnieka mantai ir īpašs statuss, un tā nav 
pakļaujama sadalei tādā veidā, ka kādai citai personai tiktu atzītas 
īpašuma tiesības uz šo mantu (likuma “Par individuālo (ģimenes) 
uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 3., 10.pants). (Lieta 
Nr.SKC-14/2011) .......................................................................................................15

Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās
Tā kā speciālajā tiesību normā likuma “Par zemes reformu Latvijas 
Republikas pilsētās” 20.pantā individuālais komersants nav minēts kā 
subjekts, kas var slēgt darījumus par zemes īpašumu, tad nav pamata 
viņam nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Komerclikuma 
4.panta pirmā daļa nosaka, ka komercdarbības ierobežojumus var 
noteikt ar likumu, – attiecībā uz individuālo komersantu ierobežojums 
slēgt darījumus par zemes īpašumu izriet no likuma “Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās”. Tajā pašā laikā likums neaizliedz Latvijas 
pilsonim, kurš ir reģistrējies kā komersants, iegūt īpašumā zemi kā fiziskai 
personai (likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 
20.pants, Komerclikuma 4.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKC-1451/2011) .....265

Patērētāju tiesību aizsardzības likums
Tiesas pienākums izvērtēt īres līguma grozījumu atbilstību Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma 5.pantā paredzētajiem kritērijiem rodas tad, 
ja pieteikts pret izīrētājiem kā līguma dalībniekiem un minēto grozījumu 
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iniciatoriem vērsts attiecīgs prasījums vai celti iebildumi ierunu veidā 
(Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 5.pants). (Lieta Nr.SKC-427/2011) ....107

Pilsonības likums

Iegūtā Latvijas pilsonība pēc Pilsonības likuma pārejas noteikumu 
3.punktā minētajiem iegūšanas diviem pamatiem nav apstrīdama, 
izņemot gadījumu, ja persona no Latvijas pilsonības ir atteikusies 
(likuma 23.pants) vai ja Latvijas pilsonība tai ir atņemta tiesas ceļā 
(likuma 24.pants).

Pilsonības iegūšanas likumību ir tiesības izvērtēt un izvirzīt jautājumu 
par tās atņemšanu, neatkarīgi no pilsonības iegūšanas laika, ja tiek 
konstatēti Pilsonības likuma 24.panta pirmajā daļā norādītie pārkāpumi, 
jo prettiesiski iegūtā pilsonība nekļūst leģitīma, neatkarīgi no laika, kāds 
ir pagājis kopš tās piešķiršanas (Pilsonības likuma 23., 24.pants, pārejas 
noteikumu 3.punkts). (Lieta Nr.SKC-255/2011) .................................................212

Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta norma, kas nosaka, ka 
tiesa Latvijas pilsonību var atņemt, ja persona, apliecinot savu piederību 
pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti 
nepatiesas ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību, 
nav imperatīva tiesību norma, un, izvērtējot konkrētos lietas apstākļus 
un nonākot pie secinājuma, ka pilsonības atņemšana būtu pretrunā 
samērīguma principam, tiesa var prasību noraidīt (Pilsonības likuma 
24.panta pirmās daļas 3.punkts). (Lieta Nr.SKC-215/2011) ..............................202

Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkta norma par apzināti 
nepatiesu ziņu sniegšanu nav tulkojama paplašināti un šīs normas 
sastāvā nevar iekļaut tādu ziņu nesniegšanu, kuras varētu būt svarīgas 
pilsonības jautājuma izlemšanai, bet kuras atbildīgā valsts iestāde no 
pilsonības pretendenta nav tieši pieprasījusi (Pilsonības likuma 24.panta 
pirmās daļas 3.punkts). (Lieta Nr.SKC-215/2011) ..............................................202

Strīdā par Latvijas pilsonības atņemšanu izšķirošais nav jautājums par 
to, vai persona Latvijas pilsonību ieguvusi atbilstoši Latvijas likumiem, 
bet gan tas, vai, iegūstot Latvijas pilsonību, persona nav sniegusi par 
sevi apzināti nepatiesas ziņas (Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 
3.punkts). (Lieta Nr.SKC-215/2011) .....................................................................202
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Valsts pārvaldes iekārtas likums
Tiesas kompetencē neietilpst lietderības apsvērumu pārbaude par 
to, kādā veidā organizējama pašvaldības funkciju izpilde, jo iestāžu 
institucionālā uzbūve un tās maiņa ir pašvaldībai ar likumu noteiktā 
kompetence, kas vērsta uz tai doto uzdevumu efektīvu izpildi. 
Pašvaldība tiesīga brīvi izvēlēties, kuru no Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 15.pantā noteiktajām metodēm izmantot, pārkārtojot struktūru, 
tāpēc tiesas kompetencē nav vērtēt jautājumus par nepieciešamību 
likvidēt vai nelikvidēt kādu iestādi, bet gan izvērtēt vienīgi procesuālās 
kārtības ievērošanu (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pants). (Lieta 
Nr.SKC-473/2011) ...................................................................................................158

Tiesas secinājums, ka iestāde ir likvidēta, bet tās tiesības un saistības 
ir pārņēmusi cita iestāde, neatbilst likvidācijas institūta būtībai un ir 
radījis būtisku pretrunu, kas novedis pie lietas nepareizas izspriešanas. 
Likvidētās iestādes pārvaldes uzdevumu nodošana citai/citām iestādei/
iestādēm atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantam un nedod 
pamatu apšaubīt pašu likvidācijas faktu (Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 15.pants). (Lieta Nr.SKC-980/2011) ........................................................188

Zemesgrāmatu likums
Zemesgrāmatu likuma 76.panta ceturtā daļa paredz, ka līdz lēmuma 
pieņemšanai nostiprinājuma lūguma iesniedzējs var atsaukt savu 
lūgumu. Nostiprinājuma lūguma atsaukums noformējams tāpat 
kā nostiprinājuma lūgums, un nostiprinājuma žurnālā to ieraksta 
kā papildinājumu. No šīs tiesību normas nepārprotami izriet, ka 
nostiprinājuma lūguma atsaukums rada tiesiskas sekas tikai tad, ja tas 
noformēts tāpat kā nostiprinājuma lūgums.

Vienpusējs nostiprinājuma lūguma atsaukums, ja nostiprinājumu lūgušas 
vairākas personas, nav pieļaujams un ir pretrunā ar Zemesgrāmatu 
likuma 76.panta ceturtās daļas noteikumiem (Zemesgrāmatu likuma 
76.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr.SKC-1801/2011) .............................................270

5. Eiropas Savienības Tiesas judikatūra
Atlaist (atsaukt no amata) grūtnieces laika posmā no viņu grūtniecības 
sākuma līdz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām aizliegts 
tad, ja ir acīmredzama atlaišanas iemesla saistība ar grūtniecību 
vai kāda iemesla dēļ, kas būtībā pamatots ar šo stāvokli. Tomēr šis 
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aizliegums nav absolūts, jo grūtnieci var atlaist ar viņas grūtniecības 
stāvokli nesaistītu iemeslu dēļ (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra).  
(Lieta Nr.SKC-1/2011) ............................................................................................116

Attiecībā uz strīdu starp privātpersonām direktīva pati par sevi nevar 
radīt pienākumu attiecībā uz privātpersonām, un līdz ar to uz to nevar 
atsaukties, vēršoties pret privātpersonām (Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra).

Visos gadījumos, kad direktīvas noteikumi pēc to satura ir bez 
nosacījumiem un pietiekami precīzi, privātpersonām ir tiesības uz 
tiem atsaukties valsts tiesās prasībās pret valsti, ja tā nav transponējusi 
direktīvu noteiktajā termiņā valsts tiesībās vai arī ja tā ir veikusi 
nepareizu transpozīciju, kas tādējādi izslēdz direktīvas piemērošanu 
horizontālajās attiecībās (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta 
Nr.SKC-175/2011) ...................................................................................................234

Nacionālo tiesu pienākums ir interpretēt nacionālās tiesības atbilstoši 
direktīvām, taču, kā tas izriet no Eiropas Savienības Tiesas judikatūras, 
valsts tiesai, kurai ir jāiztiesā prāva tikai starp privātpersonām, līdzko 
tai ir jāpiemēro valsts tiesību normas, kas ir pieņemtas, lai transponētu 
pienākumus, ko paredz direktīva, ir jāņem vērā valsts tiesību normu 
kopums un tas ir jāinterpretē, cik vien iespējams, direktīvas teksta 
un mērķa kontekstā, lai nonāktu pie risinājuma, kas atbilst direktīvas 
mērķim. No minētās atziņas izriet, ka nacionālo tiesību normu 
interpretācija atbilstoši direktīvas mērķim ir veicama, ja direktīvas 
pārņemšana valsts tiesībās nav notikusi atbilstoši direktīvā izvirzītajam 
mērķim (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta Nr.SKC-175/2011) ....234

Neskatoties uz to, ka civilprocesā darbojas sacīkstes princips, attiecībā uz 
darba strīdiem Darba likuma 125.pants nosaka izņēmumu no tā, proti, 
darba devēja pierādīšanas pienākumu. Minētais izriet no principa, ka 
darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskajās attiecībās darbinieks 
ir vājākā vai neaizsargātā līgumslēdzēja puse, kas attiecas arī uz lietas 
izskatīšanu tiesā (Darba likuma 125.pants, Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra). (Lieta Nr.SKC-921/2011) ..................................................................182

Valsts tiesas pienākuma robežas ņemt vērā direktīvas saturu, interpretējot 
attiecīgās valsts tiesību normas, nosaka vispārējie tiesību principi, 
īpaši tiesiskās drošības princips un atpakaļejoša spēka aizlieguma 
princips, un minētais pienākums nevar būt pamats valsts tiesību contra 
legem interpretācijai (Eiropas Savienības Tiesas judikatūra). (Lieta 
Nr.SKC-175/2011) ...................................................................................................234
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6. Tiesību zinātnes atziņas
Tiesību doktrīnas

Zemes gabals, kas laulības laikā piešķirts vienam laulātajam pastāvīgā 
lietošanā tādas zemnieku saimniecības izveidošanai, kurā viņš ir 
vienīgais dibinātājs, ar mērķi izmantot šo zemes gabalu par zemnieku 
saimniecības galveno ražošanas līdzekli, bet vēlāk ticis izpirkts par 
privatizācijas sertifikātiem (tai skaitā arī par otra laulātā privatizācijas 
sertifikātiem), ir uzskatāms par pirmā laulātā “atsevišķi iegūtās mantas” 
objektu.

Apstāklis, ka šāda zemes gabala izpirkšanai izmantoti arī otra laulātā 
privatizācijas sertifikāti, nerada otra laulātā īpašuma tiesības uz to. Otrs 
laulātais var pretendēt uz to līdzekļu atlīdzināšanu, kurus viņš ieguldījis 
zemnieku saimniecības izveidošanā (likuma “Par individuālo (ģimenes) 
uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 10.pants, tiesību 
doktrīna). (Lieta Nr.SKC-14/2011) .........................................................................15
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Senāta Krimināllietu departamenta 
lēmumu daļas anotācija

1. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta kompetence 
izriet no likuma “Par tiesu varu” 47.panta, kā arī no Kriminālprocesa likuma 
569.panta. Tajos noteikts, ka Senāta Krimināllietu departaments ir kasācijas 
instances tiesa visās pārsūdzētajās lietās, kuras izskatījusi Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palāta un apgabaltiesu Krimināllietu tiesas kolēģijas 
kā apelācijas instances tiesas, kā arī krimināllietās, kuras pirmās instances 
tiesas (gan rajona (pilsētu) tiesas, gan apgabaltiesas) izskatījušas vienošanās 
procesā. 

No Kriminālprocesa likuma 62.nodaļas izriet, ka Senāta Krimināllietu 
departaments no jauna skata lietas, kurās apelācijas instances tiesas vai 
Senāta nolēmums ir stājies spēkā, ja kriminālprocess atjaunots sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem. Savukārt no Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas 
nosacījumiem izriet, ka Senāta Krimināllietu departaments no jauna izskata 
arī spēkā stājušos tiesas nolēmumus krimināllietās sakarā ar materiālo vai 
procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu. 

2. Senāta Krimināllietu departamentā 2011.gadā saņemtas 726 lietas 
(kas ir par 66 lietām vairāk nekā 2010.gadā), bet izskatītas 725 lietas (kas ir 
par 81 lietu vairāk nekā 2010.gadā). Tādējādi neizskatītas ir 55 lietas, kas ir 
tikai par vienu lietu vairāk nekā 2010.gadā. Līdz ar to Senāta Krimināllietu 
departamentā katru gadu palielinās ienākošo krimināllietu skaits. Daļā no 
lietām pieņemts lēmums par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu 
kasācijas kārtībā, pārējās krimināllietas izskatītas rakstveida procesā vai 
tiesas sēdē mutvārdu procesā. 

3. Šajā krājumā ievietota daļa no 2011.gadā Senāta Krimināllietu 
departamentā pieņemtajiem lēmumiem, tostarp tādās lietās, kas skatītas 
tiesas sēdē mutvārdu procesā. Krājumā ietverti 40 Senāta Krimināllietu 
departamenta lēmumi, kas sadalīti trīs nodaļās:

Lēmumi Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumos;
Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas jautājumos;
Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos.
Krājumā ievietotajiem lēmumiem papildus, kā jau ierasts, pievienots 

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Tēžu rādītājs, Judikatūras 
un tiesu prakses rādītājs, Citu avotu rādītājs, Publicēto lēmumu rādītājs pēc 
lietu numuriem. 

Anotācija
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4. Senāta Krimināllietu departamenta lēmumiem ir nozīmīga loma 
judikatūras veidošanā dažādu krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību 
institūtu izpratnē un attīstībā. Daļa no Senāta Krimināllietu departamenta 
lēmumiem līdz ar Senāta Administratīvo lietu departamenta un Senāta 
Civillietu departamenta lēmumiem tiek publicēti gan Augstākās tiesas 
mājaslapā, gan Tiesu informatīvās sistēmas judikatūras datubāzē. Daļa no 
Senāta departamentu lēmumiem sistemātiski tiek publicēti žurnālā “Jurista 
Vārds”. Šie Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi papildina Senāta 
Krimināllietu departamenta judikatūru, kas ar katru Senāta pastāvēšanas 
gadu arvien paplašinās. 

5. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumu nodaļā 
“Lēmumi Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumos” 
ievietotie lēmumi skar jautājumus par papildsoda – policijas kontroles – 
piemērošanu, ja tā izciešanas laikā izdarīts kriminālpārkāpums; par 
Krimināllikuma 49.panta nosacījumu piemērošanu; par “sprieduma 
taisīšanas” izpratni attiecībā uz Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu un 
50.panta piekto daļu, kā arī par līdzdalībnieka darbību kvalifikāciju.

Tā 2011.gada 24.marta lēmumā lietā Nr.SKK-111 Senāts atzinis: ja 
papildsoda – policijas kontroles – laikā persona izdara jaunu noziedzīgu 
nodarījumu, kas atzīstams par kriminālpārkāpumu, tad attiecībā uz viņu 
nav piemērojami Krimināllikuma 45.panta ceturtās daļas nosacījumi par 
neizciestā papildsoda aizstāšanu ar brīvības atņemšanu. 

2011.gada 21.jūnija lietā Nr.SKK-332 Senāts, tulkojot Krimināllikuma 
51.pantu kopsakarā ar Kriminālprocesa likuma 74.1pantu un likuma “Par 
tiesu varu” 16.pantu, secinājis, ka ar sprieduma taisīšanu Krimināllikuma 
51.panta pirmās daļas izpratnē jāsaprot sprieduma stāšanās spēkā. Šāda 
sprieduma taisīšanas izpratne attiecināma arī uz Krimināllikuma 50.panta 
piekto daļu.

Savukārt 2011.gada 27.oktobra lēmumā lietā Nr.SKK-153 Senāts, izskatījis 
lietu atklātā tiesas sēdē mutvārdu procesā, norādījis: ja līdzdalībniekam 
zināmi apstākļi, kas raksturo izdarītāja noziedzīgā nodarījuma kvalificējošās 
pazīmes, tad šie apstākļi jāinkriminē arī līdzdalībniekam.

6. Nodaļā “Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas 
jautājumos” ietverti lēmumi par Krimināllikuma Sevišķās daļas tiesību 
normu piemērošanu – noziedzīgo nodarījumu kvalifikāciju, atsevišķu 
noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmju izpratni.

Ievērojot, ka kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūrā pēc noziedzīgo 
nodarījumu veidiem vislielākais skaits ir lietas par noziedzīgiem nodarī ju-
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miem pret īpašumu (268 lietas jeb 39%), krājumā ievietoti lēmumi, kuros 
Senāta aplūkotie tiesību jautājumi attiecas uz Krimināllikuma XVIII nodaļas 
“Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu” normu pareizu piemērošanu. 

Līdzīgi kā citus gadus, Senāts precizējis un papildinājis savu iepriekšējo 
gadu praksi saistībā ar Krimināllikuma 275.pantā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma sastāva konstatēšanu, dažādu Krimināllikuma XXIV nodaļā 
“Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā” paredzēto noziedzīgo 
nodarījumu sastāvu pazīmju konstatāciju pareizai to kvalifikācijai. Šajā 
nodaļā ievietoti arī atsevišķi Senāta lēmumi par Krimināllikuma XX 
nodaļas “Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko 
kārtību” attiecībā uz dažādu ar narkotisko un psihotropo vielu apriti saistītu 
noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumiem. Nodaļā ievietoti arī 
Senāta lēmumi saistībā ar citu Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētu 
noziedzīgu nodarījumu sastāva pazīmju izpratni. 

Kasācijas instances tiesa 2011.gada 29.septembra lēmumā lietā 
Nr.SKK-504 ir izteikusi viedokli par krāpšanas norobežošanu no 
piesavināšanās, savukārt 2011.gada 12.maija lēmumā lietā Nr.SKK-223 Senāts 
norādījis, ka apsūdzībā pēc Krimināllikuma 179.pantā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma nevar aprobežoties ar vispārēju norādi par aizsargāto interešu un 
tiesību apdraudējumu, bet ir arī jānorāda, kā šāds apdraudējums izpaudies. 
Tāpat 2011.gada 18.maija lēmumā lietā Nr.SKK-180 Senāts norādījis, ka, 
iztiesājot lietu un izlemjot jautājumu par būtisku kaitējumu Krimināllikuma 
109.panta izpratnē, jāievēro likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās 
un piemērošanas kārtību” 23.panta nosacījumi un 1.pielikumā norādītie 
kritēriji.

Attiecībā uz bankas kases izdevuma orderi Senāts 2011.gada 17.janvāra 
lēmumā lietā Nr.SKK-6 norādījis, ka tas nav atzīstams par dokumentu 
Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas izpratnē. 2011.gada 1.februāra 
lēmumā lietā Nr.SKK-61 Senāts norādījis, kā izpaužas Krimināllikuma 
269.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse.

2011.gadā no kasācijas kārtībā izskatītajām lietām 16% jeb 109 lietas 
ir par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko 
kārtību. Šo lietu skaitā ir arī krimināllietas, kas saistītas ar narkotisko un 
psihotropo vielu nelikumīgu apriti. 2011.gada 22.marta lēmumā lietā 
Nr.SKK-131 Senāts vērsis uzmanību, ka normatīvais akts, kurā norādīts 
narkotisko un psihotropo vielu nosaukums un apmērs, līdz kuram daudzumi 
atzīstami par nelieliem, un apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par 
lieliem, ir likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību” 2.pielikums. 

Anotācija
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Ja noziedzīgā nodarījuma brīdī narkotiskā viela ir iekļauta aizliegto 
vielu sarakstā, bet ar likumu vēl nav noteikts apmērs, līdz kuram daudzumi 
atzīstami par nelieliem, un apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par 
lieliem, tiesai jāvērtē šo darbību kvalifikācijas atbilstība Krimināllikuma 
253.1panta attiecīgajai daļai vai Krimināllikuma 253.2panta otrajai daļai. 
Savukārt 2011.gada 5.decembra lēmumā lietā Nr.SKK-636 Senāts norādījis, 
ka atbildību pastiprinošo vai mīkstinošo apstākļu esamība vai neesamība 
nav Krimināllikuma 253.1panta noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas 
jautājums. Tā kā psihotropo vielu realizācijas sastāva obligāta pazīme nav 
mantkārība, tās realizēšana aiz mantkārības var veidot atbildību pastiprinošu 
apstākli. 2011.gada 22.septembra lēmumā lietā Nr.SKK-525 Senāts analizējis 
Krimināllikuma 256.pantā – narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta 
sēšana un audzēšana – paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses 
izpratni.

Senāta 2011.gada 20.janvāra lēmumā lietā Nr.SKK-2 un 2011.gada 
1.marta lēmumā lietā Nr.SKK-7 Senāts vērtējis noziedzīgo nodarījumu 
kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 318. un 320.panta. 

7. Līdzīgi kā iepriekšējos gados visvairāk Senāta Krimināllietu 
departamenta lēmumu ietverti trešajā nodaļā “Lēmumi Kriminālprocesa 
likuma piemērošanas jautājumos”.

Krājumā ievietotajos Senāta Krimināllietu departamenta lēmumos 
galvenokārt ir skaidroti šādi jautājumi: jaunatklāti apstākļi, tiesas tiesības 
grozīt celto apsūdzību, ievērojot kriminālprocesa pamatprincipus, 
apsūdzības grozīšana, tostarp pirmās instances tiesā, kā arī uz smagāku, 
atteikšanās no apsūdzības, apsūdzēto un viņu aizstāvju pieteikto lūgumu 
izvērtēšana lietas iztiesāšanas laikā, cietušā tiesības piedalīties apelācijas 
instances tiesas sēdē, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 605.panta trešo 
daļu pieņemtā tiesas lēmuma saturs, kā arī medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļa grozīšanas pamats un personu loks, kas var pārsūdzēt šādu 
lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu, ārvalsts 
izdotās personas kriminālatbildības un soda izpildes ietvari, kaitējuma 
kompensācijas noteikšana.

Kasācijas instances tiesa izteikusi arī viedokli par atsevišķu krimināl-
procesa pamatprincipu izpratni: tiesībām uz aizstāvību, tiesas spriešanu 
un cilvēktiesību garantēšanu. 2011.gada 25.janvāra lietā Nr.SKK-9 Senāts 
norādījis, ka tiesību uz aizstāvību pamatprincipa saturā ietilpst tiesības 
personai pašai īstenot aizstāvību vai uzaicināt par aizstāvi pēc savas izvēles 
personu, kura saskaņā ar likumu var būt aizstāvis. Savukārt valsts nodrošina 
aizstāvību tad, ja persona sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi. 
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Kasācijas instances tiesa izteikusi viedokli par ārvalsts izdotās personas 
kriminālatbildības un soda izpildes ietvariem, norādot, ka personu var saukt 
pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu tikai par noziedzīgu nodarījumu, 
par kuru tā izdota (2011.gada 14.oktobra lēmums lietā Nr.SKK-J-472). 

Senāta Krimināllietu departaments vērsis uzmanību uz to, ka tiesai, 
konstatējot, ka nav Kriminālprocesa likuma 592.pantā noteiktā medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas pamata, pieņemot lēmumu par 
krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai, nav 
jālemj jautājums par to, vai persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, jo 
tas ietilpst tās tiesas kompetencē, kas pēc pirmstiesas procesa pabeigšanas 
izskatīs lietu pēc būtības (2011.gada 7.septembra lēmums lietā Nr.SKK-397). 
Savukārt 2011.gada 20.oktobra lēmumā lietā Nr.SKK-531 Senāts norādījis, 
kāds ir medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanas pamats, turklāt 
vērsis uzmanību, ka Kriminālprocesa likuma 608.panta piektajā daļā nav 
paredzēti nekādi izņēmumi attiecībā uz to personu tiesībām pārsūdzēt tiesas 
lēmumu, kuras nav piedalījušās tiesas sēdē.

Vairākos lēmumos apskatīti jautājumi, kas attiecas uz apsūdzības 
saturu un grozīšanu. Senāts ir vērsis uzmanību, ka lēmumā par personas 
saukšanu pie kriminālatbildības noziedzīgā nodarījuma apstākļi, tostarp 
apsūdzētās personas faktiskās darbības, jānorāda tādā apmērā, lai apsū-
dzētā persona būtu spējīga īstenot aizstāvību pret viņai uzrādīto apsūdzību 
(2011.gada 28.janvāra lēmums lietā Nr.SKK-22), savukārt prokurors pirmās 
instances tiesā ir tiesīgs grozīt tikai jau esošu apsūdzību par tādu noziedzīgu 
nodarījumu, kurā persona ir apsūdzēta un nodota tiesai (2011.gada 
31.marta lēmums lietā Nr.SKK-39). Senāts arī skaidrojis, kādos gadījumos 
uzskatāms, ka apsūdzība ir grozīta uz smagāku (2011.gada 9.jūnija lēmums 
lietā Nr.SKK-201). 2011.gada 26.maija lēmumā lietā Nr.SKK-277 skaidrojis 
atteikšanās no apsūdzības būtību.

Senāts arī norādījis: ja ir neatbilstība starp pirmās instances tiesas 
saīsināto un pilnā sprieduma rezolutīvo daļu, tad atzīstams, ka pirmās 
instances tiesas spriedums nav derīgs kā procesuāls dokuments. Neparakstīts 
pirmās instances tiesas spriedums arī ir nederīgs procesuāls dokuments, 
šāds spriedums apelācijas instances tiesai jāatceļ pilnībā, nevis kādā daļā 
(2011.gada 25.maija lēmums lietā Nr.SKK-274). 

Šajā nodaļā atrodami arī lēmumi par tiesas sprieduma pamatošanas 
nepieļaujamību ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā 
(2011.gada 11.novembra lēmums lietā Nr.SKK-480) vai tiesas atzinumu 
pamatošanas nepieļaujamību ar pierādījumiem, kas nav pārbaudīti likumā 
noteiktajā kārtībā (2011.gada 9.jūnija lēmums lietā Nr.SKK-198).

Anotācija
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8. Krājumā ievietotie Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 
lēmumi tāpat apskata citus ar Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma 
tiesību normu piemērošanu saistītus jautājumus, kas attiecas uz 2011.gadā 
spēkā esošo tiesību normu piemērošanu. Mainoties un pilnveidojoties 
Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normām, var rasties 
nepieciešamība tās interpretēt un piemērot citādi.

Augstākās tiesas Senāta  
Krimināllietu departamenta senatora palīdze 

Mg.iur. Nora Magone
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Annotation for the Chapter 
of Rulings of the Senate Department 
of Criminal Cases

1. The competence of the Department of Criminal Cases of the Senate 
of the Supreme Court follows from Section 47 of the Law on Judicial Power 
and from Section 569 of the Criminal Procedure Law. These acts state that 
the Department of Criminal Cases of the Senate is a court of cassation for all 
appealed cases that have been reviewed by the Chamber of Criminal Cases 
of the Supreme Court and by the Criminal Divisions of regional courts as 
the courts of appeals and for the criminal cases that have been reviewed by 
the courts of first instance (both district [city] courts and regional courts) 
under the agreement proceedings. It follows from Chapter 62 of the Criminal 
Procedure Law that the Department of Criminal Cases of the Senate reviews 
de novo cases in which the ruling of the court of appeals or the Senate has 
come into force, provided the criminal proceedings have been resumed 
due to newly disclosed circumstances, while it follows from Chapter 63 of 
the Criminal Procedure Law that the Department of Criminal Cases of the 
Senate reviews de novo court rulings that have come into force in criminal 
cases and are related to a substantial violation of the norms of material or 
procedural law.

2. In 2011 the Department of Criminal Cases of the Senate received 726 
cases (66 cases more than in 2010) and reviewed 725 cases (81 cases more 
than in 2010), resulting in 55 non-reviewed cases, which is only one case 
more than in 2010. It follows that the number of criminal cases submitted 
to the Department of Criminal Cases of the Senate increases with every 
year. In part of the cases the decision was passed on the refusal to review the 
legality of the ruling under the cassation procedures; other criminal cases 
were reviewed through written proceedings or through verbal proceedings 
in a court session.

3. This collection contains part of the decisions passed by the Department 
of Criminal Cases of the Senate in 2011, including in the cases reviewed 
through verbal proceedings in a court session. The collection contains 40 
decisions of the Department of Criminal Cases of the Senate that are divided 
in three chapters:

Decisions Regarding Issues of Application of the General Part of the 
Criminal Law;

Annotation
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Decisions Regarding Issues of Application of the Special Part of the 
Criminal Law;

Decisions Regarding Issues of Application of the Criminal Procedure 
Law.

The decisions included in the collection, as already customary, are 
supplemented with the Index of Concepts in Alphabetic Order, Index of 
Regulatory Enactments, Index of Theses, Index of Judicature and Case Law, 
Index of Other Sources and Index of Published Decisions According to Case 
Numbers.

4. The decisions of the Department of Criminal Cases of the Senate play 
an important role for the creation of judicature in the understanding and 
development of different criminal law and criminal procedure law institutes. 
Some decisions of the Department of Criminal Cases of the Senate are 
published on the Supreme Court homepage and the Judicature Database of 
the Court Information System together with the decisions of the Department 
of Administrative Cases of the Senate and the Department of Civil Cases 
of the Senate. Some decisions of the Department of Criminal Cases of the 
Senate are regularly published in the magazine Jurista Vārds. These decisions 
of the Department of Criminal Cases of the Senate supplement the judicature 
of the Department of Criminal Cases of the Senate that expands with every 
year of existence of the Senate.

5. The decisions of the Department of Criminal Cases of the Senate 
comprised under the chapter “Decisions Regarding Issues of Application of 
the General Part of the Criminal Law” regard issues of imposing additional 
penalty – police supervision – if during serving of a sentence term a criminal 
offence has been committed, of application of the provisions of Section 49 
of the Criminal Law, of the interpretation of “rendering of a judgment” in 
relation to Section 51 Paragraph One and Section 50 Paragraph Five of the 
Criminal Law, and of qualifying the conduct of the accomplice.

Thus, in the decision of 24 March, 2011, in case No. SKK-111 the 
Senate found that if a person commits a new criminal offence while serving 
an additional penalty – police supervision – the provisions of Section 
45 Paragraph Four of the Criminal Law that prescribe substitution of the 
additional penalty not yet served with deprivation of liberty do not apply 
with respect to such person.

In the decision of 21 June, 2011, in case No. SKK-332 the Senate, 
construing Section 51 of the Criminal Law in relation to Section 74.1 of 
the Criminal Procedure Law and Section 16 of the Law on Judicial Power, 
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concluded that rendering the judgment in the context of Section 51 Paragraph 
One of the Criminal Law should be understood as the coming into force of 
the judgment. The same interpretation of the rendering of judgment also 
applies to Section 50 Paragraph Five of the Criminal Law.

In the decision of 27 October 2011, in case No. SKK-153 the Senate, 
having reviewed the case at an open court hearing through verbal proceedings, 
indicated that if the accomplice is aware of facts that characterise the 
qualifying particulars of the criminal offence committed by the offender, 
such facts should also incriminate the accomplice.

6. The chapter “Decisions Regarding Issues of Application of the Special 
Part of the Criminal Law” contains decisions regarding the application of 
the provisions of the Special Part of the Criminal Law – qualification of 
criminal offences and understanding of constituent elements of criminal 
offences.

Taking into account that the majority of cases within the structure of 
the cases reviewed under the cassation procedures, when divided according 
to the types of criminal offences, were cases related to offences committed 
against property (268 cases or 39 %), the collection comprises the decisions 
in which the legal issues regarded by the Senate refer to correct application 
of the provisions of Chapter XVIII of the Criminal Law “Criminal Offences 
against Property”. Like in other years, the Senate adjusted and updated its 
practice of previous years in relation to establishing the constituent elements 
of a criminal offence prescribed by Section 275 of the Criminal Law and 
establishing the constituent elements of different criminal offences specified 
in Chapter XXIV of the Criminal Law “Criminal Offences Committed in 
State Authority Service” for the purposes of correct qualification thereof. 
This chapter also contains separate Senate decisions related to Chapter XX 
of the Criminal Law “Criminal Offences against General Safety and Public 
Order”, with regard to issues of qualification of different criminal offences 
related to circulation of narcotic and psychotropic substances. The chapter 
also contains the Senate decisions related to construing of the constituent 
elements of other criminal offences specified in the Special Part of the 
Criminal Law.

In the decision of 29 September, 2011, in case No. SKK-504 the court of 
cassation expressed the opinion on separating fraud from misappropriation, 
while in the decision of 12 May, 2011, in case No. SKK-223 the Senate 
indicated that, if the charges are brought on the basis of the criminal offence 
prescribed under Section 179 of the Criminal Law, such charge may not 
suffice with a general reference to the threatening of the protected rights 

Annotation
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and interests, but should also describe the way such threat has manifested. 
Furthermore, in its decision of 18 May, 2011, in case No. SKK-180 the Senate 
indicated that, when adjudging a case and resolving the issue of substantial 
harm as defined in Section 109 of the Criminal Law, the provisions of Section 
23 of the Law on the Procedure of Coming into Force and Application of 
the Criminal Law and the criteria specified in Annex 1 thereof should be 
considered.

With regard to the bank’s cash withdrawal order, the Senate indicated in 
the decision of 17 January, 2011, in case No. SKK-6 that it cannot be accepted 
as a document as defined in Section 275 Paragraph One of the Criminal Law. 
In the decision of 1 February, 2011, in case No. SKK-61 the Senate indicated 
how the objective side of the criminal offence prescribed under Section 269 
of the Criminal Law is manifested.

In 2011, 16 % or 109 of the cases adjudged under the cassation 
procedures concerned criminal offences committed against general safety 
and public order. Among these cases were criminal cases related to illicit 
turnover of narcotic and psychotropic substances. In the decision of 22 
March, 2011, in case No. SKK-131 the Senate called attention to the fact 
that the regulatory enactment that specifies names of the narcotic and 
psychotropic substances, the amounts thereof that are considered small 
and the threshold above which the amounts are deemed as big is Annex 
2 of the Law on the Procedure of Coming into Force and Application of 
the Criminal Law. If as upon committing the criminal offence the narcotic 
substance is included in the list of prohibited substances, but the law does 
not yet specify the threshold below which the amounts thereof are deemed 
small and the threshold above which the amounts are deemed big, the 
court should assess the correspondence of the qualification of such acts 
to the relevant paragraph of Section 2531 of the Criminal Law or Section 
2532 Paragraph Two of the Criminal Law. Furthermore, in the decision 
of 5 December, 2011, in case No. SKK-636 the Senate indicated that the 
existence or non-existence of aggravating or mitigating conditions is not 
the issue of qualification of a criminal offence under Section 253.1 of the 
Criminal Law, and because the desire to acquire property is not a compulsory 
element of the sale of psychotropic substances, the sale thereof out of the 
desire to acquire property may serve as an aggravating condition. In the 
decision of 22 September, 2011, in case No. SKK-525 the Senate analysed 
the understanding of the objective side of the criminal offence prescribed 
under Section 256 of the Criminal Law – unauthorised sowing and growing 
of plants containing narcotic substances.
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In the decision of 20 January, 2011, in case No. SKK-2 and in the decision 
of 1 March, 2011, in case No. SKK-7 the Senate assessed qualification of 
criminal offences pursuant to Sections 318 and 320 of the Criminal Law.

7. Like in previous years, most of the decisions of the Department of 
Criminal Cases of the Senate are included in the third chapter “Decisions 
Regarding Issues of Application of the Criminal Procedure Law”.

The decisions of the Department of Criminal Cases of the Senate 
included in the collection basically explains the following issues: newly 
disclosed circumstances, the authority of the court to amend the charges 
with consideration of the fundamental principles of criminal proceedings, 
amending of the charges, in the court of first instance among others, including 
by increasing the gravity thereof, withdrawal from prosecution, reviewing 
motions of the accused and their defence counsel during adjudication of 
a case, the right of the aggrieved party to participate in the hearing of the 
court of appeals, the content of the court decision passed pursuant to Section 
605 Paragraph Three of the Criminal Procedure Law, as well as the basis for 
amending of the compulsory measure of a medical nature and the range of 
persons authorised to appeal the decision on the amending of the compulsory 
measure of a medical nature, the scope of criminal liability and enforcement 
of the sentence for a person extradited by a foreign country, determining 
compensation for loss.

The court of cassation also expressed its opinion on the construing of 
certain fundamental principles of the criminal proceedings: the right to 
defence, the right to trial and guaranteeing of human rights. In the decision 
of 25 January, 2011, in case No. SKK-9 the Senate indicated that the content 
of the fundamental principle of the right to defence contains the person’s 
right, at the person’s own discretion, to either defend himself or herself or to 
engage a person authorised under the law to act as his or her defence counsel. 
The State provides for the defence counsel in the event the person is unable to 
engage a defence counsel due to the person’s financial standing.

The court of cassation expressed its opinion regarding the scope of 
criminal liability and enforcement of the sentence for a person extradited by 
a foreign country, indicating that the person may be held criminally liable, 
tried and sentenced only for the criminal offence that the person has been 
extradited for (the decision of 14 October 2011 in case No. SKK-J-472).

The Department of Criminal Cases of the Senate called attention to that, 
if it is established that there is no basis to impose the compulsory measure of 
a medical nature stipulated by Section 592 of the Criminal Procedure Law 
the court, when passing the decision on transferring the criminal case to 

Annotation
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the prosecutor for the completion of the pre-trial procedure, does not have 
to resolve as to whether the person had committed the criminal offence 
because this issue is within the competence of the court that will adjudge 
the case on the merits after the completion of the pre-trial procedure (the 
decision of 7 September 2011 in case No. SKK-397). But in its decision of 
20 October, 2011, in case No. SKK-531 the Senate specified the basis for 
amending the compulsory measure of a medical nature and furthermore 
called attention to that Section 608 Paragraph Five of the Criminal 
Procedure Law does not provide for any exceptions with respect to the 
right to appeal a court decision by the persons who have not participated 
in a court session.

Several decisions regard issues related to the content of the charge and 
amendment thereof. The Senate called attention to that the circumstances 
of the criminal offence, the actual conduct of the accused person among 
others, should be indicated in the decision on holding the person 
criminally liable to such extent that the accused person is able to ensure 
defence against the charges brought (the decision of 28 January 2011 in 
case No. SKK-22), while the prosecutor in the court of first instance is 
authorised only to amend an existing charge of such criminal offence that 
the person is accused of and brought before the court (the decision of 31 
March 2011 in case No. SKK-39). The Senate also explained in what cases 
it should be deemed that the charge has been replaced with a graver charge 
(the decision of 9 June 2011 in case No. SKK-201) and in the decision of 26 
May 2011, in case No. SKK-277 the Senate explained the substance of the 
withdrawal from prosecution.

The Senate also indicated that if there is a disagreement between the 
resolution part of the brief and complete judgment of the court of first 
instance it should be found that the judgment of the court of first instance 
is not valid as a procedural document and a judgment of the court of first 
instance that is not signed is also not a valid procedural document, and the 
court of appeals should revoke such judgment in its entirety and not only in 
part thereof (the decision of 25 May 2011 in case No. SKK-274).

This chapter also contains decisions on the unacceptability of 
substantiating a court judgment with evidence that is part of another 
criminal proceeding (the decision of 11 November 2011 in case No. SKK-
480) or the unacceptability of substantiating the court findings with evidence 
that has not been verified according to the procedure stipulated by the law 
(the decision of 9 June 2011 in case No. SKK-198).
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8. The decisions of the Department of Criminal Cases of the Senate 
compiled in the collection also look at other issues related to the application 
of the provisions of the Criminal Law and Criminal Procedure Law that refer 
to the application of legal provisions in force in 2011. As a result of changing 
and improving provisions of the Criminal Law and Criminal Procedure Law 
there might arise a need for different interpretation and application of such 
legal provisions.

Senator’s assistant for the Department  
of Criminal Cases of the Supreme Court Senate 

Mg.iur. Nora Magone

Annotation
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1. Lēmumi Krimināllikuma 
 Vispārīgās daļas 
 piemērošanas jautājumos
Krimināllikuma 45.panta ceturtās daļas piemērošana,  
ja izdarīts kriminālpārkāpums

Ja papildsoda – policijas kontroles – laikā izdarīts kriminālpārkāpums, 
Krimināllikuma 45.panta ceturtā daļa nav piemērojama (Krimināllikuma 
45.panta ceturtā daļa).

Rīgā 2011.gada 24.martā Lieta Nr.SKK-111/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents    A.Freibergs,
senators      P.Dzalbe,
senators      V.Čiževskis
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā J.J. kasācijas 

sūdzību par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 
20.decembra lēmumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rēzeknes tiesas 2010.gada 8.novembra spriedumu
J.J., personas kods [..],
atzīts par vainīgu Krimināllikuma 300.panta otrajā daļā un 253.2panta 

pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīts:
– par Krimināllikuma 300.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanu ar piespiedu darbu uz 180 stundām;
– par Krimināllikuma 253.2panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanu ar piespiedu darbu uz 150 stundām.
Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu sods J.J. noteikts, daļēji 

saskaitot piespriestos sodus, piespiedu darbs uz 280 stundām.
Saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu un 52.pantu, nosakot 

sodu pēc spriedumu kopības, piespiedu darbs aizstāts ar brīvības atņemšanu 
uz 35 dienām, kam daļēji pievienots neizciestais papildsods – policijas 
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kontrole, kas noteikts ar Rēzeknes tiesas 2009.gada 24.septembra spriedumu, 
to aizstājot ar brīvības atņemšanu, un galīgais sods J.J. noteikts – brīvības 
atņemšana uz 3 mēnešiem.

Drošības līdzeklis, līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā, noteikts – 
nodošana policijas uzraudzībā.

Ar Rēzeknes tiesas spriedumu J.J. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka 
viņš, būdams liecinieks krimināllietā, sniedza apzināti nepatiesu liecību, 
iztiesājot tiesā lietu par smagu noziegumu.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2009.gada 5.novembrī tiesas spriedumā 
norādītos apstākļos.

J.J. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 300.panta otrās daļas. 
Turklāt ar Rēzeknes tiesas spriedumu J.J. atzīts par vainīgu un sodīts par 

to, ka viņš atkārtoti gada laikā neatļauti lietoja psihotropās vielas bez ārsta 
nozīmējuma tiesas spriedumā konstatētos apstākļos.

J.J. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 253.2 panta pirmās daļas. 
Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētā J.J. apelācijas sūdzību, 

Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija ar 2010.gada 20.decembra 
lēmumu Rēzeknes tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Par šo lēmumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētais J.J., kurš lūdz 
atcelt lēmumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai, jo viņš neesot izdarījis 
Krimināllikuma 300.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, 
neesot devis apzināti nepatiesas liecības. 

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Latgales apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmums jāatceļ daļā par galīgā soda noteikšanu 
J.J. saskaņā ar Krimināllikuma 51., 52.pantu un šajā daļā lieta nosūtāma jaunai 
izskatīšanai Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai. Pārējā daļā 
apelācijas instances tiesas lēmums jāatstāj negrozīts.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 584.panta otrajai daļai kasācijas 
instances tiesa drīkst pārsniegt kasācijas sūdzībā vai protestā izteikto prasību 
apjomu un ietvarus gadījumos, kad tā konstatē šā likuma 574. un 575.pantā 
norādītos pārkāpumus un tie nav norādīti sūdzībā vai protestā.

Senāts atzīst, ka konkrētā lietā Krimināllietu tiesas kolēģija, izskatot 
lietu daļā par galīgā soda noteikšanu J.J. saskaņā ar Krimināllikuma 51. 
un 52.pantu, ir nepareizi piemērojusi Krimināllikuma Vispārīgās daļas 
normu un pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 1.punktā norādīto 
Krimināllikuma pārkāpumu.

Kasācijas instances tiesa konstatē, ka apelācijas instances tiesa nepareizi 
piemērojusi Krimināllikuma 45.panta ceturto daļu, kura nosaka: ja 
notiesātais papildsoda (policijas kontroles) izciešanas laikā izdara jaunu 
noziegumu, tiesa neizciesto papildsoda laiku aizstāj ar brīvības atņemšanu 
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un nosaka galīgo sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52.pantā paredzētajiem 
noteikumiem.

Kā redzams no lietā konstatētā, J.J. atbrīvots no Cēsu audzināšanas 
iestādes nepilngadīgajiem pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas 2010.
gada 29.martā. Pēc atbrīvošanas J.J. izcieta papildsodu – policijas kontroli 
uz 1 gadu.

Tiesa konstatēja, ka Krimināllikuma 300.panta otrajā daļā paredzēto 
noziegumu J.J. izdarīja 2009.gada 5.novembrī, bet Krimināllikuma 253.2panta 
pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu viņš izdarīja papildsoda – 
policijas kontroles – izciešanas laikā.

Atbilstoši Krimināllikuma 7.panta otrajai daļai kriminālpārkāpums ir 
nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne 
ilgāku par diviem gadiem, vai vieglāks sods.

Krimināllikuma 253.2panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais 
nodarījums ir kriminālpārkāpums, bet ne noziegums.

Tāpēc, ja papildsoda – policijas kontroles – laikā izdarīts kriminālpār-
kāpums, Krimināllikuma 45.panta ceturtā daļa nav piemērojama.

Sakarā ar pirmās un apelācijas instances tiesas nepareizu Krimināllikuma 
Vispārīgās daļas normas piemērošanu pieļauts Kriminālprocesa likuma 
574.panta 1.punktā norādītais Krimināllikuma pārkāpums, kas noveda pie 
nelikumīga nolēmuma daļā par galīgā soda noteikšanu J.J. pēc Krimināllikuma 
51. un 52.panta.

Pārējā daļā apelācijas instances tiesas nolēmums jāatstāj negrozīts.
Kasācijas sūdzībā apstrīdēti tiesas nodibinātie faktiskie lietas apstākļi un 

pierādījumu vērtējums.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmo un trešo daļu 

kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē, lietas faktiskos 
apstākļus neskaidro un lietu pēc būtības neizskata.

Lietu pēc būtības izskata pirmās instances tiesa, bet gadījumos, kad 
iesniegts apelācijas protests vai sūdzība, lietu pēc būtības izskata arī apelācijas 
instances tiesa.

Kasācijas instances tiesa uzsver, ka lietā esošo pierādījumu novērtēšana 
piekrīt tiesai, kas izspriež lietu pēc būtības. Jautājums par to, vai lietā esošie 
pierādījumi ir pietiekami apsūdzētā vainīguma nodibināšanai vai nav 
pietiekami, ir būtības jautājums, kas kasācijas kārtībā nav pārbaudāms. Tāpat 
kasācijas kārtībā nav pārbaudāmi kasācijas sūdzības vai protesta iesniedzēja 
secinājumi par citādu lietas apstākļu novērtēšanu, nekā tos ir novērtējusi 
apelācijas instances tiesa.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances tiesa, 
izvērtējusi pierādījumus lietā, atzina, ka pirmās instances tiesas spriedums 
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daļā par J.J. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 300.panta 
otrās daļas un 253.2panta pirmās daļas ir tiesisks un pamatots.

Apelācijas instances tiesa secināja: “J.J. vainīgums izvirzītajā un tiesas 
sēdē uzturētajā apsūdzībā, kā arī noziedzīgo darbību juridiskā kvalifikācija 
apstiprinās pilnā apjomā ar pirmās instances tiesas sēdē pārbaudītiem, 
spriedumā uzrādītiem un pareizi novērtētiem pierādījumiem. Atkārtoti 
pārbaudot pierādījumus apelācijas instances tiesā, arī apelācijas instances 
tiesa nonāk pie analoģiskiem secinājumiem, kādus izdarījusi pirmās instances 
tiesa.”

Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesa, izvērtēdama lietā esošos 
pierādījumus, nav pārkāpusi Kriminālprocesa likumā noteiktās prasības. 
Tiesa konstatējusi apsūdzētā J.J. darbībās visas nepieciešamās un obligātās 
Krimināllikuma 300.panta otrajā daļā un 253.2panta pirmajā daļā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmes.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 

20.decembra lēmumu atcelt daļā par galīgā soda noteikšanu J.J. saskaņā 
ar Krimināllikuma 51. un 52.pantu un atceltajā daļā lietu nosūtīt jaunai 
izskatīšanai Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai. Pārējā daļā 
lēmumu atstāt negrozītu.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, 
ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu 
ar kvalificējošām pazīmēm 

Ja līdzdalībniekiem zināmi apstākļi, kas raksturo izdarītāja noziedzīgā 
nodarījuma kvalificējošās pazīmes, tad šie apstākļi jāinkriminē arī 
līdzdalībniekiem (Krimināllikuma 20.panta piektā daļa).

Rīgā 2011.gada 27.oktobrī Lieta Nr.SKK-153/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   P.Dzalbe,
senatore      I.Radzeviča,
senators      V.Čiževskis,
piedaloties prokurorei I.Zemītei,
aizstāvjiem V.Jakobijam un M.Ļūļai-Frankēvicai,
apsūdzētajam V.K., 
tulcei V.Apiņai,
izskatīja lietu atklātā tiesas sēdē mutvārdu procesā sakarā ar apsūdzētā 

V.B. un viņa aizstāvja V.Jakobija, apsūdzētā V.K. un viņa aizstāves M.Ļūļas-
Frankēvicas kasācijas sūdzībām par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 
palātas 2010.gada 19.oktobra spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.gada 3.janvāra 

spriedumu 
V.B., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Latvijas kriminālkodeksa 99.panta 1.punktā, 146.panta otrajā daļā, 
Krimināllikuma 15.panta trešajā daļā un 118.panta 3.punktā, 233.panta 
otrajā daļā, un sodīts pēc Latvijas kriminālkodeksa 99.panta 1.punkta ar 
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem; pēc Latvijas kriminālkodeksa 146.panta 
otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem; pēc Krimināllikuma 15.panta 
trešās daļas un 118.panta 3.punkta ar brīvības atņemšanu uz 15 gadiem, 
konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz 2 gadiem; pēc Krimināllikuma 
233.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem. 

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo, ceturto daļu sods pēc 
noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts – brīvības atņemšana uz 15 gadiem, 
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konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 2 gadiem, t.i., vieglākos sodus 
ietverot smagākajā. Saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu galīgais sods pēc 
vairākiem spriedumiem noteikts – brīvības atņemšana uz 15 gadiem un 6 
mēnešiem, konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 2 gadiem, t.i., daļēji 
pievienojot neizciesto sodu pēc Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 
1994.gada 10.maija sprieduma.

V.K., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 20.panta trešajā, ceturtajā daļā, 15.panta trešajā daļā un 117.
panta 9.punktā, 233.panta otrajā daļā, un sodīts pēc Krimināllikuma 20.panta 
trešās, ceturtās daļas, 15.panta trešās daļas un 117.panta 9.punkta ar brīvības 
atņemšanu uz 10 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz 2 
gadiem; pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
4 gadiem. 

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo, ceturto daļu sods pēc 
noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts – brīvības atņemšana uz 10 gadiem, 
konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 2 gadiem, t.i., vieglākos sodus 
ietverot smagākajā. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, 
52.panta otro daļu galīgais sods noteikts – brīvības atņemšana uz 10 gadiem, 
konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 2 gadiem, un naudas sods Ls 640, 
t.i., vieglākos sodus ietverot smagākajā pēc Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas 2005.gada 7.marta sprieduma.

A.B., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā, 15.panta trešajā daļā un 117.panta 
9.punktā, 233.panta otrajā daļā, un sodīts pēc Krimināllikuma 20.panta 
ceturtās daļas, 15.panta trešās daļas un 117.panta 9.punkta, piemērojot 
Krimināllikuma 49.panta nosacījumus, ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu un 6 
mēnešiem; pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu 
uz 6 mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu galīgais sods pēc 
noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts – brīvības atņemšana uz 1 gadu un 
6 mēnešiem, t.i., vieglāko sodu ietverot smagākajā. 

Cietušās I.Z. pieteiktā kaitējuma kompensācija Ls 825,44 atstāta bez 
izskatīšanas. 

Ar pirmās instances tiesas spriedumu V.B. atzīts par vainīgu un sodīts par 
to, ka viņš aiz mantkārības izdarīja slepkavību ar nodomu (tīšu slepkavību) 
pastiprinošos apstākļos.

1992.gada 20.marta vakarā, sākot no plkst. 20.00, V.B. savā darbavietā – 
dzelzceļa stacijas “Zasulauks” pārbrauktuves dežuranta mājiņā – kopā ar 
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paziņu A.K. lietoja V.B. sagādātos alkoholiskos dzērienus. Ap plkst. 23.00 
A.K., apsolot atnest naudu alkohola iegādei, devās uz savu netālu esošo 
dzīvesvietu [..] ielā [..], Rīgā, bet piemānīja V.B. un naudu neatnesa, tāpēc 
aptuveni plkst. 23.30 V.B. atnāca pie A.K. un pieprasīja naudu iedzeršanas 
turpināšanai. Kad A.K. atbildēja, ka naudas nav un nebūs, V.B., būdams 
dzēruma stāvoklī, mantkārīgā nolūkā, lai pēc A.K. nonāvēšanas netraucēti 
iegūtu kustamu mantu tālākai pārdošanai, atgriezās dzelzceļa stacijas 
“Zasulauks” dežuranta mājiņā, no kuras paņēma slepkavībai nepieciešamo 
ieroci – dzelzs izlocīšanas atslēgu – un, ieradies A.K. dzīvesvietā, tīši, 
slepkavības nolūkā ne mazāk kā 12 reizes iesita ar to cietušajam pa galvu un 
ne mazāk kā l reizi pa krūtīm, un nodarīja smagus, dzīvībai bīstamus miesas 
bojājumus, no kuriem notikuma vietā iestājās A.K. nāve, – vairākas sistas 
brūces uz pieres, sistu brūci kreisās uzacs apvidū un uz virsdegunes, sistu 
brūci kreiso deniņu apvidū, vairākas sistas brūces uz kreisās un labās uzacs, 
uz augšlūpas un apakšlūpas, daudzšķautņainu deguna kaula un apakšžokļa 
lūzumu, galvaskausa pamatnes daudzšķautņainu lūzumu, daudzus plašus 
subarahnoidālus asinsizplūdumus un labās ribas loka lūzumu pie tās 
piestiprināšanas vietas.

Pēc sitienu izdarīšanas V.B. uzmeta gultā esošajam A.K. uz sejas 
spilvenu un, netraucēti darbodamies, nolaupīja no A.K. dzīvesvietas piecas 
audiokasetes un pārnēsājamu kasešu magnetafonu ne mazāk kā Ls 20 
vērtībā.

Pēc slepkavības izdarīšanas V.B. ar sērkociņiem aizdedzināja drēbes 
istabas skapī, bet pēc tam devās projām no nozieguma vietas un ceļā uz 
dzelzceļa stacijas “Zasulauks” dežuranta mājiņu krūmos noslēpa nolaupītās 
mantas. Nākamajā rītā V.B. paņēma nolaupītās mantas un vēlāk pārdeva 
kasetes un magnetafonu nenoskaidrotai personai, bet iegūto naudu iztērēja 
savām vajadzībām.

V.B. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Latvijas kriminālkodeksa 
99.panta 1.punkta.

V.B. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš izdarīja svešas mantas tīšu 
iznīcināšanu, kas saistīta ar dedzināšanu.

V.B. alkohola ietekmē ar mērķi noslēpt viņa izdarīto A.K. slepkavību 
1992.gada 21.marta naktī tūlīt pēc slepkavības izdarīšanas ar sērkociņiem 
aizdedzināja drēbes [..] ielas [..]. nama istabas skapī un naktī, redzot no 
notikuma vietas dūmus, pārliecinājās, ka māja deg.

V.B. tīšo darbību rezultātā ar dedzināšanu tika iznīcināta A.U. piederošā 
māja Ls 3500 vērtībā un mantas: kažoks, krekli, cepure, uzvalks, gultasveļa, 
televizors, mēbeles ne mazāk kā Ls 1000 vērtībā, t.i., manta ne mazāk kā 
Ls 4500 kopvērtībā.
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V.B. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Latvijas kriminālkodeksa 
146.panta otrās daļas.

V.B. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš mantkārības nolūkā, 
būdams persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību, izdarīja sagatavošanos 
citas personas tīšai prettiesiskai nonāvēšanai (slepkavībai), bet V.K. atzīts par 
vainīgu un sodīts par to, ka viņš uzkūdīja un atbalstīja sagatavošanos citas 
personas tīšai prettiesiskai nonāvēšanai (slepkavībai) mantkārīgā nolūkā, 
ko pēc viņa pasūtījuma kā tiešais izpildītājs bija gatavs izdarīt V.B., savukārt 
A.B. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš atbalstīja sagatavošanos citas 
personas tīšai prettiesiskai nonāvēšanai (slepkavībai) mantkārīgā nolūkā.

V.B. 1994.gada 10.maijā ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 
spriedumu notiesāts pēc Latvijas kriminālkodeksa 141.panta trešās daļas un 
99.panta 1.punkta ar brīvības atņemšanu uz 13 gadiem, konfiscējot mantu, t.i., 
būdams persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību, tika atbrīvots no brīvības 
atņemšanas soda izciešanas nosacīti pirms termiņa 2003.gada 26.jūnijā, un 
nolēma turpmāk pelnīt iztiku ar pasūtījuma slepkavību izpildīšanu, saņemot 
par to atlīdzību.

Šajā nolūkā V.B. neizciestā soda laikā  2004.gada pavasarī vienojās ar 
radinieku A.B. par to, ka A.B. par šo V.B. nodomu izstāstīs abu kopīgajam 
paziņam V.K., par kuru bija zināms, ka viņam ir saistība ar organizēto 
noziedzību.

2004.gada pavasarī V.K. pēc A.B. ieteikuma un ar A.B. starpniecību 
sazinājās ar V.B. un aiz atriebības mantkārīgā nolūkā, lai atbrīvotos no 
pazīstamā A.A., ar kuru viņam bija domstarpības un nesaskaņas nelegālajā 
biznesā, un tādējādi iegūtu kontroli un nostiprinātu savu autoritāti biznesā, 
piedāvāja V.B. izdarīt A.A. slepkavību, apsolot par to samaksāt, tādā veidā 
uzkūdot citu personu izdarīt slepkavību.

Mantkārīga nolūka vadīts, V.B. piekrita noslepkavot A.A. un vienojās 
ar V.K. par slepkavības veidu – A.A. nošaušanu un atlīdzības apmēru – par 
slepkavību V.K. samaksās V.B. Ls 600, sagādās šaujamieroci un munīciju, kā 
arī parādīs A.A. un vietas, kur A.A. visbiežāk iespējams sastapt.

Par šo panākto vienošanos ar V.K. V.B. informēja A.B. un 2004.gada aprīļa 
beigās satikās ar V.K. interneta kafejnīcā Rīgā, [..] ielā [..], bet pēc tam ar V.K. 
automašīnu devās uz daudzdzīvokļu namu [..] ielā [..], kuru V.K. parādīja 
V.B. kā A.A. dzīvesvietu, paskaidrojot, ka A.A. kopā ar draudzeni dzīvo vienā 
no dzīvokļiem ar Nr. [..], kā arī parādīja V.B. automašīnu stāvvietu [..] ielā 
[..], kurā A.A. draudzene novieto savu automašīnu “Mercedes Benz”, valsts 
reģistrācijas numurs [..], un nodeva V.B. A.A. fotogrāfiju, lai slepkavības 
izpildītājs nekļūdīgi atpazītu upuri, un avansu par A.A. slepkavības izdarīšanu 
Ls 150.
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Pārliecinājies, ka V.B. ir sapratis viņa sniegtās norādes, V.K. lika V.B. kopā 
ar viņu doties uz [..] ielu, kur vienā no daudzdzīvokļu nama kāpņu telpām 
saskaņā ar iepriekšējo vienošanos nodeva V.B. A.A. slepkavības izdarīšanai 
nepieciešamo šaujamieroci – Tokareva konstrukcijas (turpmāk – TT) markas 
pistoli Nr.M23682 – un trīs aptveres ar šaujamieroča munīciju, ne mazāk kā 
14 TT markas pistoles patronas.

Saskaņā ar iepriekšējo vienošanos un pienākumu sadali A.B., kurš 
V.K. bija ieteicis V.B. kā slepkavības izdarītāju, pēc tam, kad V.K. nodeva 
V.B. šaujamieroci un munīciju, 2004.gada aprīļa beigās apmācīja V.B., kā 
pareizi pielādēt un izlādēt TT markas pistoli un šaut ar to. Šajā nolūkā A.B. 
ar viņam piederošo automašīnu aizveda šaujamieroci - TT markas pistoli – 
un šaujamieroča munīciju – ne mazāk kā 14 TT markas pistoles patronas – 
uz netālu no Jūrmalas esošo meža masīvu, kur parādīja V.B., kā rīkoties ar 
šaujamieroci un drošāk izdarīt šāvienus. 

V.B. 2004.gada aprīļa beigās un maija pirmajā pusē, bruņojies ar V.K. 
sagādāto šaujamieroci un munīciju, nolūkā izdarīt iepriekš izplānoto A.A. 
slepkavību, regulāri katru rītu no Jūrmalas ieradās pie mājas [..] ielā [..], Rīgā, 
un gaidīja A.A. parādīšanos, kā arī sekoja, vai A.A. parādīsies automašīnu 
stāvvietā [..] ielā [..] vai netālu esošajā Purvciema tirgū. Turklāt vairākas reizes 
V.B. uz Rīgu no Jūrmalas atveda un atpakaļ aizveda A.B. ar viņam piederošo 
automašīnu, tādā veidā turpinot atbalstīt A.A. slepkavības izdarīšanu.

Pamanīt A.A. netālu no dzīvesvietas V.B. izdevās tikai vienu reizi, bet 
A.A. tobrīd atradās kopā ar draudzeni, par kuru V.B. bija saņēmis V.K. 
norādi viņu nenoslepkavot, tāpēc V.B. no viņa gribas neatkarīgu iemeslu 
dēļ nevarēja izdarīt ieplānoto noziegumu, slepkavību, līdz galam, par ko pa 
telefonu paziņoja V.K., izstāstot, ka slepkavību izdarīt nav izdevies, jo A.A. 
nevar sastapt. Bet V.K. savukārt apsolīja iegūt konkrētāku informāciju par 
A.A. atrašanās vietu un noskaidroja, ka A.A. pēkšņi ir mainījis dzīvesvietu 
un slēpjas. Ņemot vērā šo apstākli, V.K. lika V.B. saglabāt viņam iedoto 
šaujamieroci un munīciju, lai pēc A.A. atrašanas turpinātu īstenot ieplānoto 
slepkavības nodomu, bet to izdarīt neizdevās, jo A.A. V.K. zināmajā 
dzīvesvietā neatgriezās, turpināja slēpties, un V.K. nevarēja sniegt V.B. A.A. 
slepkavības izdarīšanai nepieciešamās norādes, līdz ar to V.K., V.B. un A.B. 
neizdevās izdarīt noziegumu līdz galam no viņu gribas neatkarīgu iemeslu 
dēļ un 2006.gada 18.janvārī V.B. tika aizturēts.

V.B. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 15.panta 
trešās daļas un 118.panta 3.punkta; V.K. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc 
Krimināllikuma 20.panta trešās, ceturtās daļas, 15.panta trešās daļas un 117.
panta 9.punkta; A.B. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 
20.panta ceturtās daļas, 15.panta trešās daļas un 117.panta 9.punkta.
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Turklāt V.B. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš iegādājās, glabāja, 
nēsāja un pārvadāja šaujamieroci un šaujamieroča munīciju bez attiecīgas 
atļaujas; V.K. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš iegādājās, nēsāja un 
realizēja šaujamieroci un šaujamieroča munīciju bez attiecīgas atļaujas, bet 
A.B. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka bez attiecīgas atļaujas pārvadāja 
šaujamieroci un šaujamieroča munīciju.

Ne vēlāk kā 2004.gada aprīlī V.K. bez attiecīgas atļaujas iegādājās no 
izmeklēšanā nenoskaidrotas personas šaušanai derīgu Latvijā nereģistrētu 
šaujamieroci – 7,62 mm TT pistoli Nr.M23682, kas pieskaitāma pie vītņstobra 
šaujamieročiem, un šaujamieroča munīciju – ne mazāk kā četrpadsmit 
7,62 mm kalibra TT pistoļu patronas, kas pieskaitāmas pie vītņstobru 
šaujamieroču munīcijas un ir derīgas šaušanai. 

2004.gada aprīļa beigās Rīgā, [..] ielas daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā, 
V.K. bez attiecīgas atļaujas nēsāja un realizēja – nodeva V.B. –, bet V.B. 
iegādājās – saņēma no V.K. – kā A.A. slepkavības pasūtītāja minēto šaušanai 
derīgo Latvijā nereģistrēto šaujamieroci – 7,62 mm TT pistoli Nr.M23682, kas 
pieskaitāma pie vītņstobra šaujamieročiem, un šaujamieroča munīciju – ne 
mazāk kā četrpadsmit 7,62 mm kalibra TT pistoļu patronas, kas pieskaitāmas 
pie vītņstobru šaujamieroču munīcijas un ir derīgas šaušanai.

Saņemto šaujamieroci un šaujamieroča munīciju V.B. un A.B. 2004.ga-
da aprīlī bez attiecīgas atļaujas pārvadāja ar A.B. piederošo automašīnu no 
Jūrmalas pilsētas uz netālu esošo meža masīvu, kur A.B. apmācīja V.B., kā 
pareizi rīkoties un šaut ar minēto šaujamieroci, savukārt V.B. laikā no 2004.
ga da aprīļa beigām līdz maija vidum regulāri katru rītu pārvadāja un nēsāja 
šaujamieroci – 7,62 mm TT pistoli Nr.M23682 un šaujamieroča munīciju – 
ne mazāk kā četrpadsmit 7,62 mm kalibra TT pistoļu patronas – no Jūrmalas 
uz Rīgu. Turklāt ne mazāk kā divas reizes V.B. no Jūrmalas uz Rīgu ar savu 
automašīnu atveda A.B., zinot, ka V.B. ir bruņojies ar V.K. iedoto šaujamieroci 
un šaujamieroča munīciju un dodas izdarīt A.A. slepkavību.

Laika posmā no 2004.gada aprīļa beigām līdz 2006.gada 21.janvārim 
V.B. minēto šaujamieroci un šaujamieroča munīciju bez attiecīgas atļaujas 
glabāja savā dzīvesvietā: sākumā Jūrmalā, [..] ielā [..], bet vēlāk, kopš 2004.
gada vasaras, faktiskajā dzīvesvietā Rīgas rajona Salaspilī, [..] ielā [..].

V.B., V.K., A.B. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 
233.panta otrās daļas. 

Ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 19.oktobra 
spriedumu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.ga-
da 3.janvāra spriedums atcelts daļā par V.B. notiesāšanu pēc Latvijas 
kriminālkodeksa 99.panta 1.punkta, 146.panta otrās daļas, pēc 
Krimināllikuma 233.panta otrās daļas, daļā par sodu, kas noteikts saskaņā 
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ar Krimināllikuma 50.panta pirmo, ceturto daļu, daļā par V.K. noteikto 
sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, kā arī daļā par A.B. 
notiesāšanu pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas un noteikto sodu. 

Kriminālprocess V.B. apsūdzībā pēc Latvijas kriminālkodeksa 99.panta 
1.punkta, 146.panta otrās daļas izbeigts. Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
233.panta otrās daļas V.B. no kriminālatbildības atbrīvots. 

A.B. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas, 15.panta 
trešās daļas un 117.panta 9.punkta, piemērojot Krimināllikuma 49.panta 
nosacījumus, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu un 6 mēnešiem. Saskaņā ar 
Krimināllikuma 55.pantu A.B. ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti, 
ar pārbaudes laiku uz 1 gadu un 6 mēnešiem. Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
233.panta otrās daļas A.B. atzīts par nevainīgu un attaisnots.

Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.
Apsūdzētais V.B. un viņa aizstāvis V.Jakobijs, apsūdzētais V.K. un viņa 

aizstāve M.Ļūļa-Frankēvica iesnieguši kasācijas sūdzības.
Apsūdzētā V.B. aizstāvis V.Jakobijs kasācijas sūdzībā lūdz atcelt abu 

instanču tiesu spriedumus un izbeigt kriminālprocesu V.B. apsūdzībā pēc 
Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 118.panta 3.punkta, vadoties pēc 
Krimināllikuma 16.panta nosacījumiem.

Aizstāvis V.Jakobijs norāda, ka tiesa, taisot notiesājošu spriedumu, 
pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 19.pantu, nav pilnīgi, vispusīgi un 
objektīvi izmeklējusi un izvērtējusi visus lietas apstākļus. 

Tiesa nepamatoti nav ņēmusi vērā V.B. liecības par to, ka viņš pats 
pieņēmis lēmumu neturpināt savas darbības, t.i., A.A. novērošanu 
un meklēšanu, “pasūtījuma” izpildi. No kriminālprocesā iegūtajiem 
pierādījumiem viennozīmīgi redzams, ka V.B. pēc paša gribas un iniciatīvas 
pārtraucis savas darbības, kaut gan viņam bija iespēja tās turpināt un novest 
līdz galam. Apsūdzētajam V.B. bijusi gan iespēja, gan līdzekļi vajadzīgā 
rezultāta sasniegšanai, taču viņš labprātīgi atteicies no darbībām, atteikšanās 
nav bijusi uzspiesta no ārienes, to nebija noteikuši arī nepārvarami apstākļi.                                                                        

Apelācijas instances tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 129. 
un 130.pantu, nav izvērtējusi visus lietā iegūtos pierādījumus un ziņu 
ticamību un pieļaujamību. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 131.panta 
nosacījumiem tiesa nav izvērtējusi visas krimināllietā iegūtās ziņas un 
faktus atbilstoši V.B. subjektīvajām domām, viņa reālajām darbībām un 
pieņemtajiem lēmumiem sakarā ar savu darbību izbeigšanu.      

Apelācijas instances tiesa atbilstoši Kriminālprocesa likuma 124., 
127., 128.panta nosacījumiem nav izvērtējusi un nav pārbaudījusi visus 
krimināllietas materiālus to kopumā un savstarpējā sakarībā, “tādējādi 
pārkāpjot KPL 514.p. 1.d. 2.pkt. nosacījumus”, nav noskaidrojusi, vai iegūtie 
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pierādījumi ir ticami un pietiekami, lai “saistībā ar visiem iegūtajiem faktiem 
un ziņām dotu pamatu izdarīt neapgāžamu secinājumu par to, ka V.B. kaut 
kādu apstākļu spiests pret savu gribu neizdarīja noziegumu līdz galam”. 
Aizstāvis V.Jakobijs uzskata, ka apelācijas instances tiesa nav taisījusi tiesisku 
un pamatotu nolēmumu.

Apsūdzētais V.B. kasācijas sūdzībā lūdz pārskatīt lietu, jo apelācijas 
instances tiesa nav ņēmusi vērā argumentus un pierādījumus, kas apstiprina 
viņa nevainīgumu.

Apsūdzētais V.B. norāda, ka pirmstiesas kriminālprocesā policijas 
darbinieku psiholoģiskās ietekmes rezultātā viņš aprunājis V.K. Vēstuli, kurā 
it kā V.K. izteicis draudus, viņš pats kā mākslinieks uzrakstījis un izsniedzis 
cietuma darbiniekam kameras pārmeklēšanas laikā. Apsūdzētais V.B. norāda, ka 
V.K. nav bijusi iespēja iedarboties uz viņu, lai atteiktos no sniegtajām liecībām.

Apsūdzētā V.K. aizstāve M.Ļūļa-Frankēvica kasācijas sūdzībā lūdz atcelt 
abu instanču tiesu spriedumus V.K. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 20.panta 
trešās, ceturtās daļas, 15.panta trešās daļas un 117.panta 9.punkta, 233.panta 
otrās daļas, taisīt jaunu nolēmumu un attaisnot V.K.

Aizstāve M.Ļūļa-Frankēvica norāda, ka tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa 
likuma 19., 129., 130.panta nosacījumus un visas saprātīgas šaubas nav 
vērtējusi par labu apsūdzētajam V.K. Tiesa nav vispusīgi pārbaudījusi 
apsūdzībā norādīto nozieguma motīvu, savukārt spriedumi lietās Nr.K04-
355/07-8 un Nr.K04-380-05/20 izmantojami kā legālās prezumpcijas avoti, 
un tie neapliecina V.K. un V.V. noziedzīgu saistību.

Tiesa nepamatoti nav ņēmusi vērā un nav ticējusi V.K. konsekventi 
sniegtajām liecībām, kuras apelācijas instances tiesā apstiprinājis apsūdzētais 
V.B., atsaukdams savas iepriekš sniegtās liecības. Tiesa “nekritiski” vērtējusi 
V.B. liecības par savstarpējām attiecībām ar V.K., kā arī nav pārbaudījusi V.B. 
sniegto informāciju apelācijas instances tiesas sēdē, ka ieroci viņam nodevis 
A.S., kas izslēdz V.K. atbildību pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas. Bez 
tam pirmstiesas kriminālprocesā nav veikta ieroča daktiloskopiskā ekspertīze, 
kas dotu atbildi uz jautājumu, vai ierocis bijis apsūdzētā V.K. rokās.

Aizstāve M.Ļūļa-Frankēvica uzskata, ka tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa 
likuma 125., 128., 129., 130.panta nosacījumus par V.K. iespējām pasūtīt 
A.A. slepkavību 2004.gada aprīļa beigās, un norāda, ka A.A. atbrīvots no 
apcietinājuma 2004.gada 23.aprīlī, bet laikā no 2004.gada 11.aprīļa līdz 
30.aprīlim, no 3.maija līdz 10.jūnijam V.K. atradies ārpus Latvijas Republikas 
teritorijas.

Turklāt pastāv pamatotas šaubas par V.B. liecību sniegšanu draudu 
ietekmē, jo lietā esošo Centrālcietuma darbinieku izņemto vēstuli V.B. nav 
saņēmis.



K-33

1. Lēmumi Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumos

Aizstāve M.Ļūļa-Frankēvica uzskata, ka tiesa nav izvērtējusi un 
pārbaudījusi visus krimināllietas materiālus atbilstoši Kriminālprocesa 
likuma 124., 127., 128.panta nosacījumiem, tāpēc nav pamata izdarīt 
secinājumu, ka apsūdzētais V.K. ir veicis viņam inkriminētās darbības.

Izskatāmās lietas apstākļi un noteiktais sods esot pretrunā ar Latvijas 
Republikas Satversmes 91., 92., 95.pantu, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 3., 10.pantu, Starptautiskā pakta par 
pilsoņu un politiskajām tiesībām 7., 26.pantu, 14.panta pirmo un piekto daļu.

Apsūdzētais V.K. kasācijas sūdzībā lūdz atcelt abu instanču tiesu 
spriedumus, attaisnot viņu, nepiemērot konfiskāciju mantai, kas nepieder 
viņam, un atbrīvot no samaksas par advokāta G.Šņores pakalpojumiem. 
Lietu lūdz izskatīt tiesas sēdē mutvārdu procesā.

Apelācijas instances tiesa nav pamatojusi noziedzīgo nodarījumu 
juridisko kvalifikāciju, nav noskaidrojusi nozieguma motīvu un nodomu, 
nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 9.pantu.

Lietā neesot pierādījumu par to, ka apsūdzētais V.B. saņēmis naudu vai 
viņam apsolīta atlīdzība. Tiesa savus atzinumus pamatojusi tikai ar apsūdzētā 
V.B. liecībām, kuras viņš kardināli grozījis. Līdz ar to tiesa pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 124.panta otro un piekto daļu, 19.panta trešo daļu. 

Tiesa nepamatoti atzinusi par ierobežoti pieļaujamiem nepieļaujamus 
pierādījumus: konfrontēšanas protokolu (6.sēj., l.l. 189–195; Kriminālprocesa 
likuma 327.panta otrās daļas, 130.panta pirmās daļas pārkāpums); atpazīšanas 
protokolu (3.sēj., l.l. 30–31; Kriminālprocesa likuma 176.panta, 177.panta 
septītās daļas, 327.panta otrās daļas pārkāpums); kratīšanas protokolu (3.sēj., 
l.l. 3–4; Kriminālprocesa likuma 327.panta otrās daļas, 142.panta ceturtās 
daļas, 182.panta astotās daļas, 235.panta pirmās un otrās daļas, 236.panta 
pārkāpums); V.B. liecību protokolus (2.sēj., l.l. 160–162; 3.sēj., l.l. 18–24, 
53–59, 81–82; Kriminālprocesa likuma 130.panta otrās daļas 1.punkta, 139.
panta trešās daļas pārkāpums); ekspertīzes atzinumu (6.sēj., l.l. 233–238; 
Kriminālprocesa likuma 50.panta pirmās daļas, 53.panta, 33.panta trešās un 
ceturtās daļas, 203.panta ceturtās daļas, 19.panta trešās daļas pārkāpums); 
izņemšanas protokolu (2.sēj., l.l. 169–170; Kriminālprocesa likuma 189.panta 
otrās un trešās daļas, 142.panta ceturtās daļas, 326.panta ceturtās daļas, 327.
panta otrās daļas pārkāpums); A.B. liecību protokolu (6.sēj., l.l. 149–155; 
Kriminālprocesa likuma 327.panta otrās daļas, 326.panta otrās un ceturtās 
daļas, 130.panta otrās daļas 1.punkta, 139.panta trešās daļas pārkāpums); 
A.B. liecību protokolus pirmstiesas izmeklēšanā (3.sēj., l.l. 109–113; 119–
126; 134–139; Kriminālprocesa likuma 130.panta otrās daļas 1.punkta, 
139.panta trešās daļas pārkāpums); ekspertīzes atzinumu (7.sēj., l.l. 36–40; 
Kriminālprocesa likuma 124.panta piektās daļas, 19.panta trešās daļas 
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pārkāpums); A.B. liecību pārbaudes uz vietas protokolu (3.sēj., l.l. 176–184) 
un V.B. liecību pārbaudes uz vietas protokolu (3.sēj., l.l. 33–45), kur viņi katrs 
norāda uz dažādām vietām un objektiem. Tāpat tiesa nepamatoti, pārkāpjot 
Kriminālprocesa likuma 130.panta otrās daļas 1.punktu un 139.panta trešo 
daļu, atzinusi par ticamām A.B. liecības, kuras viņš sniedzis savas personiskās 
ieinteresētības dēļ un acīmredzot vienojoties ar policijas darbiniekiem. 
Savukārt liecinieku, policijas darbinieku O.Ž., A.F., V.G., G.P., liecības nevar 
atzīt par ticamām, jo, pēc apsūdzētā V.K. ieskata, viņi ieinteresēti nesniegt 
liecības par pieļautajiem likumu pārkāpumiem.

Apgalvojumu par to, ka V.K. ietekmējis citus līdzapsūdzētos, tostarp arī 
V.B., neapstiprinot neviens pierādījums lietā. Turklāt apsūdzētais V.K. atzīmē, 
ka izņemto vēstuli V.B. nav saņēmis.

Tiesa nav pienācīgi izvērtējusi apsūdzētā V.K. alibi, jo no 2004.gada 
11. līdz 30.aprīlim viņš nav atradies Latvijā, taču apsūdzībā norādīts, ka 
noziegums izdarīts 2004.gada aprīļa beigās. Pēc apsūdzētā V.K. ieskata, vienas 
dienas laikā fiziski nav iespējams veikt visas apsūdzībā minētās darbības, līdz 
ar to tiesa pārkāpusi Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
6.panta 1.punktu.

Tiesas apgalvojums, ka apsūdzētā V.K. rīcībā bijuši ievērojami naudas 
līdzekļi un ka viņš nav uzturējis sūdzību daļā par atbrīvošanu no samaksas 
par advokāta G.Šņores pakalpojumiem, neatbilst patiesībai. Apsūdzētais V.K. 
norāda, ka mantas konfiskācijai ir pakļauti viņa mātes T.K. naudas līdzekļi, 
pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 1.pielikuma 3.punktu. 

Apsūdzētais V.K. iesniedzis paskaidrojumus par kasācijas sūdzībām, 
kuros norāda, ka abu instanču tiesas nav ievērojušas Kriminālprocesa 
likuma 19., 124., 125., 128., 129., 130.panta prasības un pārkāpušas Latvijas 
Republikas Satversmes 91., 92., 95.pantu.

Pirmās instances un apelācijas instances tiesas spriedumā nav neviena 
pierādījuma, kas apstiprinātu V.K. vainu Krimināllikuma 20.panta trešās, 
ceturtās daļas, 15.panta trešās daļas un 117.panta 9.punktā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā.

Apsūdzētais V.K. atzīmē, ka apelācijas instances tiesā apsūdzētais V.B. 
atsauca savas iepriekš sniegtās liecības, norādot, ka nepatiesi apmelojis V.K., 
taču tiesa nav ņēmusi vērā šo argumentu. Tāpat uz šo lietu kā pierādījums 
neesot attiecināma V.B. adresētā vēstule, ko izņēmusi cietuma Drošības 
daļa.

Apelācijas instances tiesa uzrādījusi jaunu slepkavības motīvu – atriebību, 
bet nav pārkvalificējusi noziedzīgo nodarījumu, izslēdzot mantkārīgu 
motīvu. Lietā neesot neviena pierādījuma, kas apliecinātu V.K. vēlmi pasūtīt 
un organizēt A.A. slepkavību.
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Kriminālprocesā visas šaubas tulkotas par labu apsūdzībai. Kratīšanas 
protokoli (3.sēj., l.l. 3–4, l.l. 7–8), izņemšanas protokols (2.sēj., l.l. 169–170) 
noformēti, pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 327.panta otrās daļas prasības. 
Līdz ar to par nepieļaujamām atzīstamas ziņas, kas ietvertas kratīšanas 
protokola (3.sēj., l.l. 3–4) pirmajā lapā, izņemšanas protokola pirmajā lapā, 
jo tās nav parakstījušas visas personas, kas piedalījušās šajās izmeklēšanas 
darbībās, savukārt kratīšanas protokols (3.sēj., l.l. 7–8) nav arī attiecināms 
uz apsūdzību.

V.B. liecību pārbaudē uz vietas videoieraksts izdarīts ar vairākkārtējiem 
pārtraukumiem, tādējādi, pēc apsūdzētā V.K. ieskata, gan videoieraksts, 
gan šīs procesuālās darbības protokols atzīstami par nepieļaujamiem 
pierādījumiem. 

Apsūdzētais V.K. paskaidrojumos norāda, ka A.B. un V.B. liecības 
pirmstiesas izmeklēšanā ir pretrunīgas, tāpēc tās ir nepatiesas un nevar 
tikt izmantotas kā pierādījumi krimināllietā. Savukārt, ja tās atzīstamas 
par ticamām, tad A.A. slepkavības pasūtītājs ir A.B., nevis V.K., jo viņa – 
V.K. – vaina nav pierādīta Krimināllikuma 233.panta otrajā daļā paredzētajā 
noziegumā. V.K. paskaidro, ka laikā no 2004.gada 25.februāra līdz 2.aprīlim, 
no 11. līdz 30.aprīlim, no 3.maija līdz 10.jūnijam neatradās Latvijā. A.A. 
atbrīvots no apcietinājuma 2004.gada 23.aprīlī, taču apsūdzībā norādīts, 
ka pasūtījums slepkavības izdarīšanai noticis 2004.gada aprīļa beigās, ko 
apsūdzētajam V.K. nebija iespējams izdarīt.

Pēc apsūdzētā V.K. ieskata, kompleksās poligrāfa psiholoģiskās 
ekspertīzes slēdziens (6.sēj., l.l. 230–238; 7.sēj., l.l. 34–40) nav objektīvs un 
nevar tikt izmantots kā pierādījums krimināllietā. V.K. lūgumi par diviem 
pārskaitījumiem no Centrālcietumā saņemtās algas nevarot kalpot kā 
pierādījums personas mantiskajam stāvoklim un arguments par būtisku 
naudas līdzekļu esamību viņa rīcībā. Turklāt apsūdzētais V.K. norāda, ka bija 
lūdzis noņemt arestu mātes naudas līdzekļiem, kas uzlikts kriminālprocesa 
ietvaros, taču tiesa to nav izdarījusi.

Ar Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2011.gada 
7.aprīļa lēmumu lieta nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē mutvārdu procesā.

Tiesas sēdē apsūdzētais V.K., apsūdzētā V.K. aizstāve M.Ļūļa-Frankēvica, 
apsūdzētā V.B. aizstāvis V.Jakobijs kasācijas sūdzības uzturēja un apstiprināja 
motīvus, kas norādīti kasācijas sūdzībās.

Apsūdzētajam V.B. tika paziņots par kasācijas instances tiesas sēdes 
laiku un vietu, izskaidrotas tiesības piedalīties tiesas sēdē, taču viņš neizteica 
vēlēšanos piedalīties tiesas sēdē. Tāpēc atbildoši Kriminālprocesa likuma 
586.panta pirmajai daļai kasācijas instances tiesa nolēma izskatīt lietu bez 
apsūdzētā V.B. piedalīšanās tiesas sēdē.
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Tiesas sēdē Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās 
izskatāmo krimināllietu nodaļas prokurore I.Zemīte izteica viedokli, ka 
apelācijas instances tiesas spriedums ir tiesisks un pamatots, atstājams 
negrozīts, bet kasācijas sūdzības noraidāmas.

Izskatījis lietu tiesas sēdē mutvārdu procesā, Augstākās tiesas Senāta 
Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums 
atstājams negrozīts, bet apsūdzētā V.B. un viņa aizstāvja V.Jakobija, apsūdzētā 
V.K. un viņa aizstāves M.Ļūļas-Frankēvicas kasācijas sūdzības noraidāmas.

Krimināllietā procesuālajos dokumentos tiek lietoti jēdzieni “pasūtījuma 
slepkavība”, “pasūtīt slepkavību”.

Krimināllikumā nav izdalīts īpašs slepkavības veids – pasūtījuma 
slepkavība.

Krimināllikuma 117.panta 9.punktā ir paredzēta atbildība par slepkavību, 
ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā.

Augstākās tiesas 2009./2010.gada apkopojuma “Tiesu prakse krimināllietās 
par slepkavībām” kopsavilkuma 16.2.punktā norādīts, ka slepkavība mantkārīgā 
nolūkā, par ko atbildība paredzēta Krimināllikuma 117.panta 9.punktā, tiek 
izdarīta, veicot tā sauktās “pasūtījuma slepkavības”, par kuru izdarīšanu apsolīta 
vai jau pirms tam nodota atlīdzība. Šāds viedoklis ir izteikts arī juridiskajā 
literatūrā (Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. 
Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003, 765 с.).

Izvirzās jautājums, kā kvalificējamas līdzdalībnieku darbības.
Ja izdarītājam, kurš par slepkavību ir saņēmis atlīdzību vai kuram par 

slepkavību apsolīta atlīdzība, ir mantkārīgs motīvs, tad līdzdalībniekiem var 
būt dažādi motīvi, turklāt līdzdalībnieks, kas nodevis vai apsolījis atlīdzību, 
var arī ciest zaudējumus.

Apelācijas instances tiesa izslēgusi no pirmās instances tiesas sprieduma 
norādi par to, “ka V.K. ar A.A. saistīja domstarpības un nesaskaņas nelegālajā 
biznesā un V.K., atbrīvojoties no A.A., bija nolūks iegūt kontroli un 
nostiprināt autoritāti minētajā biznesā”. Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka 
“pasūtījumu” V.K. izdarījis aiz atriebības.

Apelācijas instances tiesa par pierādītām atzinusi šādas apsūdzēto 
darbības. Apsūdzētais V.B.: iepazinās ar A.A. dzīvesvietu, automašīnu 
stāvvietu, saņēma A.A. fotogrāfiju, avansu par A.A. slepkavības izdarīšanu, 
šaujamieroci un munīciju slepkavības izdarīšanai, apguva šaujamieroča 
pielietošanu, regulāri novēroja A.A. dzīvesvietu, automašīnu stāvvietu, 
telefoniski sazinājās ar V.K. par savām darbībām, saglabāja iedoto šaujamieroci 
un munīciju līdz aizturēšanai.

Apsūdzētais V.K.: parādīja V.B. A.A. dzīvesvietu, automašīnu stāvvietu, 
nodeva V.B. A.A. fotogrāfiju, avansu par slepkavības izdarīšanu, šaujamieroci 
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un munīciju slepkavības izdarīšanai, apsolīja iegūt konkrētāku informāciju 
par A.A. dzīvesvietu, lika V.B. saglabāt šaujamieroci un munīciju, lai pēc A.A. 
atrašanas varētu turpināt īstenot slepkavības izdarīšanu.

Apsūdzētais A.B.: ieteica V.K. kā slepkavības izdarītāju V.B., apmācīja 
V.B. šaujamieroča pielietošanā, vairākas reizes veda V.B. uz mežu saistībā 
ar šaujamieroča pielietošanas apmācību, no Jūrmalas uz Rīgu un atpakaļ 
saistībā ar A.A. dzīvesvietas, automašīnu stāvvietas novērošanu.

Krimināllikuma 20.panta piektajā, sestajā, septītajā daļā noteikts, ka 
līdzdalībnieks noziedzīgos nodarījumos saucams pie atbildības saskaņā ar 
to pašu Krimināllikuma pantu, kas paredz izdarītāja atbildību. Individuālās 
noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, kas attiecas uz noziedzīga 
nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku, neietekmē citu dalībnieku vai 
līdzdalībnieku atbildību. Ja līdzdalībnieks nav apzinājies kādu no izdarītāja 
un citu līdzdalībnieku izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, viņš par 
tiem nav saucams pie kriminālatbildības.

Atbilstoši Krimināllikuma 20.panta pirmajai, trešajai un ceturtajai 
daļai par līdzdalību uzskatāma apzināta darbība vai bezdarbība, ar kuru 
persona (līdzdalībnieks) kopīgi ar citu personu (izdarītāju) piedalījusies 
tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet pati nav bijusi tā tiešā izdarītāja. 
Par uzkūdītāju uzskatāma persona, kas pamudinājusi citu personu izdarīt 
noziedzīgu nodarījumu. Par atbalstītāju uzskatāma persona, kas apzināti 
veicinājusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, dodot padomus, norādījumus, 
līdzekļus vai novēršot šķēršļus tā izdarīšanai, kā arī persona, kas iepriekš 
apsolījusi noslēpt noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku.

Apelācijas instances tiesa atzinusi: ja līdzdalībniekiem zināmi apstākļi, 
kas raksturo izdarītāja noziedzīgā nodarījuma kvalificējošās pazīmes, tad šie 
apstākļi jāinkriminē arī līdzdalībniekiem. Ar lietā iegūtajiem, pārbaudītajiem 
un novērtētajiem pierādījumiem tiesa ir konstatējusi, ka “līdzapsūdzētajiem 
bija skaidri zināms, ka A.A. noslepkavošanu V.B. ir gatavojies izdarīt par 
atlīdzību, tas ir, aiz mantkārības, tāpēc mantkārības nolūks tiek inkriminēts 
visiem apsūdzētajiem”.

Kasācijas instances tiesas ieskatā, šādi apelācijas instances tiesas atzinumi 
atbilst Krimināllikuma prasībām.

Atbilstoši Krimināllikuma 16.panta pirmajai daļai labprātīga atteikšanās 
no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas ir personas uzsāktā noziedzīgā 
nodarījuma pilnīga pārtraukšana pēc šīs personas gribas, tai apzinoties, ka 
pastāv iespēja noziedzīgo nodarījumu izdarīt līdz galam.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 2009.gada 
24.novembra lēmumā (lieta Nr.SKK-532) ir analizējis labprātīgas atteikšanās 
būtību, pazīmes un atzinis, ka no Krimināllikuma 16.panta pirmās daļas izriet, 
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ka personai labprātīgi, pilnīgi un galīgi jāatsakās no noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanas līdz galam, apzinoties, ka pastāv iespēja to izdarīt līdz galam.

Kasācijas instances tiesa uzsver, ka labprātīgu atteikšanos no noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas raksturo visu Krimināllikuma 16.panta pirmajā 
daļā paredzēto pazīmju kopums. Iztrūkstot kaut vienai pazīmei, nevar atzīt 
labprātīgu atteikšanos.

Apelācijas instances tiesa atzinusi par ticamām apsūdzētā V.B. liecības, 
ka viņš pēc pusotras divu nedēļu neveiksmīgas novērošanas piezvanījis V.K., 
kurš atradies Sanktpēterburgā, un teicis, ka A.A. visu šo laiku nav redzējis, 
savukārt V.K. teicis, lai viņš pagaida, kamēr savāks papildinformāciju par A.A. 
Pašu pasūtījumu V.K. nav atcēlis, ieroci un naudu atpakaļ nepieprasījis, kamēr 
V.K. vācis informāciju, viņš turpinājis gatavoties nozieguma izdarīšanai – 
mēģinājis izgatavot pistolei  klusinātāju, pēc kāda laika tam vīrietim, kuru 
pasūtīja, bija tiesa un viņš “devās bēguļot” un vispār pazuda no rajona, 
“pasūtījums” palika neizpildīts. V.K. periodiski zvanījis un interesējies, kā 
tiek izpildīts “pasūtījums”, viņš nebija atteicies no nodoma noslepkavot A.A.

No šīm liecībām izriet, ka nav notikusi ne labprātīga, ne pilnīga, ne galīga 
atteikšanās no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas.

Atbilstoši Krimināllikuma 15.panta trešajai daļai par sagatavošanos 
noziegumam atzīstama līdzekļu vai rīku sameklēšana un pielāgošana vai 
citāda tīša labvēlīgu apstākļu radīšana tīša nozieguma izdarīšanai, ja turklāt 
tas nav turpināts no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Kriminālatbildība 
iestājas tikai par sagatavošanos smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem.

Apelācijas instances tiesa ir atzinusi, ka, neskatoties uz to, ka veiktās 
darbības vēl nebija tieši vērstas pret aizsargājamo interesi, tomēr tika veikta 
virkne darbību, kas veicināja noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, radīja 
labvēlīgus apstākļus noziedzīga nodarījuma izdarīšanai.

No apelācijas instances tiesas atzinuma izriet, ka tiesa atbilstoši 
Krimināllikuma 15.panta trešajai daļai ir konstatējusi citādu tīšu labvēlīgu 
apstākļu radīšanu tīša nozieguma izdarīšanai.

Raksturojot sagatavošanos noziegumam un norobežojot sagatavošanos 
noziegumam no nozieguma mēģinājuma, apelācijas instances tiesa ir norādījusi: 
“Sagatavošanās noziegumam ir jebkāda vainīgā apzināta darbība, kas rada 
vēlamos priekšnoteikumus nozieguma izdarīšanai. Darbībām, kas kvalificējamas 
kā sagatavošanās noziegumam, jābūt tādām, kas pārsniedz nodoma atklāšanu 
vai nozieguma plānošanas domas. No otras puses, darbība nedrīkst būt tieši 
vērsta uz nozieguma izdarīšanu, tas ir, nedrīkst būt sasniegta mēģinājuma 
stadija. Konkrētajā lietā šādi apstākļi neapšaubāmi tika konstatēti.” Burtiski 
tādu pašu viedokli, atsaucoties uz Krievijas juridisko literatūru, ir paudis M.Leja 
rakstā “Krimināltiesību normu interpretācija” (Jurista Vārds, Nr.42 (637)).



K-39

1. Lēmumi Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumos

Apelācijas instances tiesa ir rūpīgi un detalizēti izvērtējusi lietā iegūtos 
pierādījumus. Atsauces kasācijas sūdzībās uz Kriminālprocesa likuma 
pārkāpumiem pierādījumu vērtēšanā nav guvušas apstiprinājumu. Vispārīgas 
norādes uz pierādījumu pilnīgu, vispusīgu, objektīvu, kritisku vērtēšanu 
neatbilst Kriminālprocesa likuma normām, jo šādus pierādījumu vērtēšanas 
veidus likums neparedz. Atsauces apsūdzētā V.K. aizstāves M.Ļūļas-Frankēvicas 
un apsūdzētā V.K. kasācijas sūdzībās uz Latvijas Republikas Satversmes, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas, 
Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pārkāpumiem ir bez pamatojuma.

Apelācijas instances tiesa ir noskaidrojusi visus juridiski nozīmīgos 
apstākļus, iztiesājot konkrēto krimināllietu, un pamatoti, tiesiski atzinusi 
apsūdzētā V.B. rīcībā Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 118.panta 
3.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu; V.K. rīcībā Krimināllikuma 
20.panta trešajā, ceturtajā daļā, 15.panta trešajā daļā un 117.panta 9.punktā 
un Krimināllikuma 233.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
sastāvu; A.B. rīcībā Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā, 15.panta trešajā 
daļā un 117.panta 9.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu. Sods 
visiem apsūdzētajiem noteikts atbilstoši Krimināllikuma prasībām. Tiesa 
spriedumā ir izlēmusi visus jautājumus, kas paredzēti Kriminālprocesa likuma 
514.pantā, un apelācijas instances tiesas spriedums atbilst Kriminālprocesa 
likuma 511., 512. un 564.panta prasībām.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 586. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 19.oktobra 

spriedumu atstāt negrozītu, bet apsūdzētā V.B. un viņa aizstāvja V.Jakobija, 
apsūdzētā V.K. un viņa aizstāves M.Ļūļas-Frankēvicas kasācijas sūdzības 
noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Sprieduma taisīšana Krimināllikuma 
51.panta pirmās daļas un 50.panta piektās daļas izpratnē

Tulkojot Krimināllikuma 51.panta pirmās daļas jēdzienu – sprieduma 
taisīšana – saistībā ar Kriminālprocesa likuma 74.1pantu, likuma “Par tiesu 
varu” 16.pantu, ar sprieduma taisīšanu Krimināllikuma 51.panta pirmajā 
daļā jāsaprot sprieduma stāšanās spēkā. Šāda izpratne attiecināma arī uz 
Krimināllikuma 50.panta piekto daļu (Krimināllikuma 51.panta pirmā daļa, 
50.panta piektā daļa, Kriminālprocesa likuma 74.1pants, likuma “Par tiesu 
varu” 16.pants).

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā  Lieta Nr.SKK-332/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      I.Radzeviča,
senators      A.Freibergs
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar apsūdzētā J.S. kasācijas sūdzību 

par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 16.marta 
spriedumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Daugavpils tiesas 2010.gada 3.novembra spriedumu 
J.S., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 253.panta pirmajā daļā, 262.panta otrajā daļā, un sodīts pēc 
Krimināllikuma 253.panta pirmās daļas ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem 
un ar policijas kontroli uz 1 gadu; pēc Krimināllikuma 262.panta otrās daļas 
ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības 
uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu sods pēc 
noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts – brīvības atņemšana uz 2 gadiem 
un 3 mēnešiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 2 gadiem, un 
policijas kontrole uz 1 gadu, t.i., daļēji saskaitot piespriestos sodus. Saskaņā 
ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu un 52.panta pirmās daļas 2.punktu 
galīgais sods pēc vairākiem spriedumiem noteikts – brīvības atņemšana uz 
2 gadiem 3 mēnešiem un 10 dienām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesības uz 4 gadiem, un policijas kontrole uz 1 gadu, t.i., pilnīgi pievienojot 
neizciesto sodu pēc Daugavpils tiesas 2010.gada 26.maija sprieduma.
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Ar Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
16.marta spriedumu Daugavpils tiesas 2010.gada 3.novembra spriedums 
atcelts un taisīts jauns spriedums. Apelācijas instances tiesa grozīja apsūdzības 
pēc Krimināllikuma 253.panta pirmās daļas faktiskos apstākļus, nemainoties 
noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijai, un noteica tādus pašus sodus kā pirmās 
instances tiesa.

Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.
Ar tiesu spriedumiem J.S. atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 

262.panta otrās daļas par to, ka viņš 2010.gada 1.jūnijā ap plkst. 11.25 vadīja 
automašīnu “Volvo 440”, valsts reģistrācijas numurs [..], pa Strādnieku 
ielu Daugavpilī bez noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesībām, būdams alkohola un narkotisko vielu ietekmē.

Turklāt J.S. atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 253.panta 
pirmās daļas par to, ka viņš 2010.gadā Daugavpilī neatļauti iegādājās 
psihotropo vielu – 3,1451 g metamfetamīnu – un glabāja to pie sevis līdz 
2010.gada 1.jūnijam plkst. 11.25, kad viņu Daugavpilī, Strādnieku ielā, 
aizturēja policijas darbinieki.

Apsūdzētais J.S. iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā lūdz izbeigt 
kriminālprocesu.

Apsūdzētais J.S. uzskata, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi: 
Krimināllikuma 10.panta otro daļu, jo viņš tīši nav lietojis narkotiskās 

(psihotropās) vielas;
Kriminālprocesa likuma 19.panta pirmo un trešo daļu, 511.panta otro 

daļu, 512.panta otro daļu, 527.panta pirmo un otro daļu, jo netika izslēgta 
iespēja, ka kāds ir iebēris narkotiskās (psihotropās) vielas alkoholā, kuru 
viņš lietojis, kā arī cita persona ielikusi viņa apģērba kabatā maisiņu ar 
narkotiskām (psihotropām) vielām, turklāt policijas darbinieku liecības ir 
pretrunīgas un tās nav novērtētas;

Kriminālprocesa likuma 128., 130.pantu, jo tiesa nav pareizi izvērtējusi 
pierādījumus par to, ka viņš nav vadījis transportlīdzekli;

Kriminālprocesa likuma 17., 18.pantu, 130.panta otrās daļas 2., 
4.punktu, jo aizturēšana un protokola sastādīšana bija jāveic ceļu policijas 
darbiniekiem, nevis kriminālpolicijas darbiniekiem, turklāt ziņas par 
faktiem, kas izmantotas kriminālprocesā viņa vainas apstiprināšanai 
apsūdzībā pēc Krimināllikuma 262.panta otrās daļas, iegūtas, pārkāpjot 
Kriminālprocesa likuma 13.panta pirmo daļu, 130.panta otrās daļas 1., 
4.punktu;

Kriminālprocesa likuma 16.pantu, 50.panta pirmo daļu, 130.panta 
otrās daļas 4.punktu un trešo daļu, jo tiesa nav atzinusi kriminālpolicijas 
darbinieku interešu konfliktu un pilnvaru pārsniegšanu;
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Kriminālprocesa likuma 17., 18.pantu, 48.panta otrās daļas 1., 6.punktu, 
126.panta otro, ceturto daļu, 130.panta trešo daļu, jo tiesa nav uzlikusi 
pienākumu apsūdzībai pierādīt policijas darbinieku interešu konfliktu;

Kriminālprocesa likuma 127., 131.pantu, jo tiesa nav ņēmusi vērā 
pretrunas liecinieku A.I. un J.J. liecībās;

Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmo daļu, jo tiesa nav noskaidrojusi, 
kas un kad izņēmis celofāna paketi, atstājusi bez ievērības pirmstiesas 
procesa virzītāja pieļautos Kriminālprocesa likuma 29.panta pirmās daļas 
1., 2., 4.punkta pārkāpumus, kā arī pirmstiesas kriminālprocesā un pirmās 
instances tiesā pārkāptās apsūdzētā tiesības, kas paredzētas Kriminālprocesa 
likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktā, 70.panta pirmās daļas 1., 3.punktā, 
71.panta 8.punktā, turklāt atbilstoši Kriminālprocesa likuma 194.pantam, 
195.panta 8.punktam lietā obligāti bija nosakāma daktiloskopiskā ekspertīze 
par pirkstu nospiedumu pēdu esamību uz celofāna paketes;

Kriminālprocesa likuma 128.pantu, 19.panta trešo daļu, 562.panta pirmo 
daļu, 511.panta otro daļu, 512.panta otro daļu, jo apelācijas instances tiesas 
atzinumi nav pamatoti ar pierādījumiem, kas nav pieļaujams, tiesai vajadzēja 
rasties šaubām par apsūdzētā vainu un iztiesāt lietu ārpus apelācijas sūdzības 
robežām.

Kasācijas sūdzības papildinājumos apsūdzētais J.S. atkārtoti norāda, 
ka viņš labprātīgi nav lietojis narkotiskās (psihotropās) vielas un šo vielu 
konstatēšana viņa organismā nevar būt par pierādījumu tam, ka pie viņa 
atrastās vielas pieder viņam un ka viņš vadījis transportlīdzekli, kā arī izklāsta 
savu versiju par pierādījumiem un pierādījumu vērtēšanu.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka ir atceļams 
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 16.marta 
spriedums daļā par galīgā soda noteikšanu pēc vairākiem spriedumiem, lieta 
šajā daļā nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, pārējā daļā 
apelācijas instances tiesas spriedums atstājams negrozīts, bet apsūdzētā J.S. 
kasācijas sūdzība noraidāma.

Kasācijas sūdzībā apsūdzētais J.S., atsaucoties uz dažādām 
Kriminālprocesa likuma normām, būtībā apstrīd lietas faktiskos apstākļus 
un pierādījumu vērtējumu. Tādi paši motīvi bija ietverti arī apsūdzētā J.S. 
apelācijas sūdzībā.

No apelācijas instances tiesas sprieduma redzams, ka tiesa rūpīgi 
izanalizējusi lietā iegūtos un pārbaudītos pierādījumus, pierādīšanā un 
pierādījumu ticamības, attiecināmības, pieļaujamības, pietiekamības 
vērtēšanā ievērojusi Kriminālprocesa likuma 123., 124., 126., 127., 128., 
129., 130., 19.panta prasības. Tiesa ir pārbaudījusi apsūdzētā J.S. versijas 
par transportlīdzekļa vadīšanu, psihotropās vielas nokļūšanu viņa apģērba 
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kabatā, narkotiskā reibuma rašanos, atzinusi šīs versijas par nepatiesām un 
atspēkojusi ar pārbaudītajiem un novērtētajiem pierādījumiem. Attiecībā par 
policijas darbinieku rīcību apelācijas instances tiesa ir atzinusi, ka “policijas 
darbinieku pieļautie procesuālie defekti, kas izpaužas nepareiza pārkāpuma 
izdarīšanas laika norādīšanā procesuālajā dokumentā, par ko strīdas 
apsūdzētais, nav tik būtiski, lai radītu šaubas par procesuālajā dokumentā 
konstatētā fakta esamību vai ietekmētu apsūdzētā atbildību, ierobežotu 
apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, kā arī procesuālos dokumentus nedrīkstētu 
izmantot kā pierādījumus apsūdzētā vainīgumam Kriminālprocesa likuma 
128.–130.panta izpratnē”.

Attiecībā uz apsūdzētā J.S. iebildēm par dažādu dienestu policijas dar-
binie ku kompetenci, kasācijas instances tiesa norāda, ka saskaņā ar likuma 
“Par policiju” 9.pantu jebkura policijas darbinieka pienākums ir visā Latvijas 
Republikas teritorijā neatkarīgi no viņa ieņemamā amata, atrašanās vietas un 
laika gadījumā, ja pie viņa griežas personas ar pieteikumu vai ziņojumu par no-
ti kumu, kurš apdraud personu un sabiedrības drošību, kā arī pašam konsta tē-
jot tādu notikumu, veikt iespējamos pasākumus, lai novērstu likumpārkāpumu, 
glābtu cilvēkus un sniegtu viņiem palīdzību likumpārkāpumu izdarījušo 
personu konstatēšanā un aizturēšanā, noskaidrot aculieciniekus, apsargāt 
notikuma vietu, kā arī paziņot par notikušo tuvākajai policijas iestādei.

Atsauces kasācijas sūdzībā uz aizdomās turētā tiesību, apsūdzētā tiesību 
pirmstiesas procesā, apsūdzētā tiesību pirmās instances tiesā pārkāpumiem 
ir bez jebkāda saprotama pamatojuma. Turklāt daktiloskopisko ekspertīzi 
Kriminālprocesa likuma 195.pants nenosauc par obligātu ekspertīzi.

Apelācijas instances tiesa ar pārbaudītajiem un novērtētajiem 
pierādījumiem ir konstatējusi lietas faktiskos apstākļus, apsūdzētā J.S. 
darbības un to atbilstību Krimināllikuma 262.panta otrās daļas, 253.panta 
pirmās daļas juridiskajām pazīmēm. Tiesai nav radušās saprātīgas šaubas par 
apsūdzētā J.S. vainīgumu šo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā.

Krimināllikuma 51.panta pirmajā daļā noteikts: ja notiesātais pēc 
sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas izdarījis jaunu 
noziedzīgu nodarījumu, tiesa jaunajā spriedumā noteiktajam sodam pilnīgi 
vai daļēji pievieno sodu, kas nav izciests pēc iepriekšējā sprieduma.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 74.1 pantu no notiesājoša sprieduma 
vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas apsūdzētais iegūst 
notiesātā statusu.

Kriminālprocesa likuma 632.pantā ietverti noteikumi par sprieduma 
stāšanos spēkā.

Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 16.panta otrajai daļai un ceturtajai 
daļai spriedums, kas stājies likumīgā spēkā, ir izpildāms, tam ir likuma spēks 
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un visiem tas ir obligāts. Tas nozīmē, ka tiesiskas sekas izraisa likumīgā spēkā 
stājies tiesas spriedums.

Tulkojot Krimināllikuma 51.panta pirmās daļas jēdzienu “sprieduma 
taisīšana” saistībā ar Kriminālprocesa likuma 74.1pantu, likuma “Par tiesu 
varu” 16.pantu, kasācijas instances tiesa uzskata, ka ar sprieduma taisīšanu 
Krimināllikuma 51.panta pirmajā daļā jāsaprot sprieduma stāšanās spēkā. 
Šāda izpratne attiecināma arī uz Krimināllikuma 50.panta piektajā daļā esošo 
jēdzienu “sprieduma taisīšana”.

No Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
16.marta sprieduma redzams, ka tiesa, piemērojot Krimināllikuma 51.panta 
pirmo daļu un 52.panta pirmās daļas 2.punktu, galīgo sodu J.S. noteikusi, 
pilnīgi pievienojot neizciesto sodu pēc Daugavpils tiesas 2010.gada 26.maija 
sprieduma. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija spriedumā 
konstatējusi, ka jaunu noziedzīgu nodarījumu apsūdzētais J.S. izdarījis 2010.
gada 1.jūnijā, t.i., laikā, kad nebija spēkā stājies Daugavpils tiesas 2010.gada 
26.maija spriedums. Līdz ar to apelācijas instances tiesa, nosakot galīgo 
sodu apsūdzētajam J.S., nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 51.panta 
pirmo daļu, kas ir Kriminālprocesa likuma 574.panta 1.punktā paredzētais 
pārkāpums un pamats tiesas sprieduma atcelšanai šajā daļā un lietas jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā atceltajā daļā.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Atcelt Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

16.marta spriedumu daļā par galīgā soda noteikšanu J.S., piemērojot 
Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu un 52.panta pirmās daļas 2.punktu, 
lietu šajā daļā nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, pārējā 
daļā apelācijas instances tiesas spriedumu atstāt negrozītu, bet apsūdzētā 
J.S. kasācijas sūdzību noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Vairāku atbildību mīkstinošu apstākļu esamība  
kā priekšnosacījums Krimināllikuma 49.panta  
nosacījumu piemērošanai

Vairāku atbildību mīkstinošu apstākļu konstatēšana ir viens no likumā 
norādītajiem Krimināllikuma 49.panta piemērošanas obligātajiem 
priekšnosacījumiem, kuram iztrūkstot Krimināllikuma 49.panta piemērošanai 
nav tiesiska pamata. Minēto priekšnosacījumu nevar aizvietot ar apsūdzētā 
personību pozitīvi raksturojošām ziņām un atsaucēm uz noziedzīgā nodarījuma 
nepabeigto raksturu vai sankcijas bardzību (Krimināllikuma 49.pants).

Rīgā 2011.gada 18.oktobrī Lieta Nr.SKK-526/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senatore referente     I.Radzeviča,
senators      V.Čiževskis,
senators      A.Freibergs 
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar Latgales tiesas apgabala 

prokuratūras prokurora A.Medņa kasācijas protestu par Latgales apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 29.jūnija spriedumu un 

k o n s t a t ē j a
Ar Preiļu rajona tiesas 2011.gada 8.marta spriedumu
R.A., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas 

ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu; pēc Krimināllikuma 15.panta trešās daļas 
un 176.panta ceturtās daļas ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, konfiscējot 
mantu, un ar policijas kontroli uz 2 gadiem; pēc Krimināllikuma 233.panta 
otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, ietverot vieglākos sodus 
smagākajā, sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības R.A. noteikts – brīvības 
atņemšana uz 10 gadiem, konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 2 gadiem.

Lietā vēl atzīti par vainīgiem un sodīti V.K., personas kods [..], un 
R.K., personas kods [..], par kuriem tiesas nolēmums kasācijas kārtībā nav 
apstrīdēts.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu  R.A. atzīts par vainīgu un sodīts 
par to, ka viņš personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja svešas 
kustamas mantas slepenu nolaupīšanu (zādzību), iekļūstot citā telpā.
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Šādas R.A. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 175.panta trešās 
daļas.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu R.A. atzīts par vainīgu un 
sodīts par to, ka viņš personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās sagatavojās 
noziegumam – ar vardarbības piedraudējumu saistītai tīšai svešas kustamas 
mantas nolaupīšanai, iekļūstot telpā un lietojot šaujamieročus, kas netika 
turpināts no vainīgo gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.

Šādas R.A. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 15.panta trešās 
daļas  un 176.panta ceturtās daļas.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu R.A. atzīts par vainīgu un 
sodīts par to, ka viņš bez attiecīgas atļaujas iegādājās un glabāja šaujamieroci 
un šaujamieroča munīciju.

Šādas R.A. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 233.panta otrās 
daļas.

Ar  Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
29.jūnija spriedumu, iztiesājot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzēto 
V.K. un R.A., kā arī apsūdzētā R.A. aizstāvja A.Leičenko apelācijas sūdzībām, 
Preiļu rajona tiesas 2011.gada 8.marta spriedums atcelts daļā par soda 
noteikšanu V.K. un R.A. pēc Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 
176.panta ceturtās daļas, kā arī daļā par galīgā soda noteikšanu saskaņā ar 
Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu.

R.A. pēc Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 176.panta ceturtās 
daļas sodīts, piemērojot Krimināllikuma 49.pantu, ar brīvības atņemšanu uz 
4 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, ietverot vieglākos 
sodus smagākajā, sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības R.A. noteikts – 
brīvības atņemšana uz 4 gadiem, konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 
2 gadiem.

Par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
29.jūnija spriedumu Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors 
A.Mednis iesniedzis kasācijas protestu, kurā lūdz atcelt tiesas spriedumu daļā 
par R.A. noteikto sodu pēc Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 176.
panta ceturtās daļas, kā arī daļā par galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 
50.panta pirmo daļu un nosūtīt krimināllietu šajā daļā jaunai izskatīšanai 
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā.

Pamatojot šādu lūgumu, prokurors norādījis, ka apelācijas instances 
tiesa, nosakot apsūdzētajam  R.A. sodu pēc Krimināllikuma 15.panta trešās 
daļas un 176.panta ceturtās daļas, nelikumīgi piemērojusi Krimināllikuma 
49.pantu un tādā veidā pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 
1.punktā paredzēto Krimināllikuma Vispārīgās daļas normu pārkāpumu. 
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Tiesa piemērojusi Krimināllikuma 49.pantu un noteikusi apsūdzētajam 
R.A. zemāku sodu par Krimināllikuma 176.panta ceturtās daļas sankcijā 
paredzēto, nepastāvot Krimināllikuma 49.panta piemērošanas obligātajam 
priekšnosacījumam – vairākiem atbildību mīkstinošiem apstākļiem, kas 
attiecināmi tieši uz Krimināllikuma 15.panta trešajā daļā un 176.panta 
ceturtajā daļā paredzēto noziegumu. Atbildību mīkstinošie apstākļi, ko pirmās 
instances tiesa konstatējusi saistībā ar Krimināllikuma 175.panta trešajā daļā 
un 233.panta otrajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, nav 
attiecināmi uz soda noteikšanu pēc Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 
176.panta ceturtās daļas, jo saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu 
sods par katru noziedzīgo nodarījumu tiek noteikts atsevišķi. Savukārt pati 
apelācijas instances tiesa konstatējusi tikai vienu apsūdzētā R.A. atbildību 
mīkstinošu apstākli, kas attiecināms uz Krimināllikuma 15.panta trešajā 
daļā un 176.panta ceturtajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, līdz ar 
to Krimināllikuma 49.panta piemērošanai, nosakot apsūdzētajam R.A. sodu 
par šo noziedzīgo nodarījumu, nav tiesiska pamata.

Izskatījis krimināllietas materiālus un izvērtējis prokurora kasācijas 
protesta motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Latgales 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 29.jūnija spriedums 
atceļams daļā par soda noteikšanu R.A. pēc Krimināllikuma 15.panta trešās 
daļas un 176.panta ceturtās daļas, kā arī daļā par galīgā soda noteikšanu 
saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu un lieta šajā daļā nosūtāma 
jaunai izskatīšanai Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances 
tiesa, nosakot apsūdzētajam R.A. sodu pēc Krimināllikuma 15.panta trešās 
daļas un 176.panta ceturtās daļas, piemērojot Krimināllikuma 49.pantu, kā 
arī nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, 
pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 1.punktā minēto pārkāpumu – 
Krimināllikuma Vispārīgās daļas panta nepareizu piemērošanu.

Krimināllikums pieļauj tiesai iespēju konkrētā krimināllietā, ja tam 
ir tiesisks pamats, atkāpties no Krimināllikuma 46.pantā norādītā soda 
noteikšanas vispārīgā principa par to, ka sods piespriežams tādā apmērā, 
kādu nosaka Krimināllikuma Sevišķās daļas pants, un piespriest vainīgajam 
citādu, labvēlīgāku sodu. Šāda soda piemērošanas iespēja atzīstama par 
izņēmumu no vispārējās soda noteikšanas kārtības, un tā realizējama, strikti 
ievērojot likumā ietvertos nosacījumus.

Krimināllikuma 49.pants nosaka, kādos gadījumos un kādā veidā tiesa 
var noteikt apsūdzētajam vieglāku sodu, nekā paredzēts likumā. 

Saskaņā ar Krimināllikuma 49.panta pirmo daļu, ja tiesa, ievērojot 
vairākus vainīgā atbildību mīkstinošus apstākļus un vainīgā personību, atzīst 
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par nepieciešamu noteikt viņam sodu, kas ir zemāks par minimālo robežu, 
kāda par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu ir paredzēta likumā, vai atzīst par 
nepieciešamu noteikt citu, vieglāka soda veidu, tā var sodu attiecīgi mīkstināt, 
spriedumā obligāti norādot šāda nolēmuma motīvus. 

No minētās tiesību normas izriet, ka viens no Krimināllikuma 49.panta 
piemērošanas obligātiem priekšnosacījumiem ir vairāku atbildību mīkstinošu 
apstākļu konstatēšana, turklāt šiem atbildību mīkstinošajiem apstākļiem 
jāattiecas uz konkrēto noziedzīgo nodarījumu, jo tiesa sodu nosaka atsevišķi 
par katru noziedzīgo nodarījumu, ievērojot Krimināllikuma 35. un 46.panta 
nosacījumus. Atbilstoši likuma prasībām tiesai šāds nolēmums obligāti 
jāmotivē.

No pirmās instances tiesas sprieduma izriet, ka tiesa par R.A. atbildību 
mīkstinošiem apstākļiem saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta otro daļu 
atzinusi to, ka apsūdzētais atzinis  savu vainu Krimināllikuma 175.panta 
trešajā daļā un 233.panta otrajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos 
un nožēlojis izdarīto, kā arī  daļēji atlīdzinājis cietušajam – sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “[A]” – nodarītos zaudējumus 420 latu apmērā. 
Pirmais no šiem atbildību mīkstinošajiem apstākļiem ir attiecināms uz 
Krimināllikuma 175.panta trešajā daļā un 233.panta otrajā daļā paredzētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, bet otrais – uz Krimināllikuma 175.panta 
trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. Līdz ar to šie apstākļi nevar 
būt par pamatu Krimināllikuma 49.panta piemērošanai un vieglāka soda 
noteikšanai par likumā paredzēto pēc Krimināllikuma 15.panta trešās daļas 
un 176.panta ceturtās daļas.  

Apelācijas instances tiesa papildus par apsūdzētā R.A. atbildību 
mīkstinošu apstākli atzinusi to, ka viņš, sniedzot liecības, sekmējis citas 
personas (liecinieka A.M., kurš realizējis R.A. šaujamieroci) izdarītā  
nozieguma atklāšanu. Minētais atbildību mīkstinošais apstāklis ir attiecināms 
uz Krimināllikuma 15.panta trešajā daļā un 176.panta ceturtajā daļā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu. 

Tādējādi ir pamats secināt, ka lietā konstatēts tikai  viens atbildību 
mīkstinošs apstāklis, kas attiecas uz Krimināllikuma 15.panta trešajā daļā un 
176.panta ceturtajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Ievērojot minēto, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesa, nosakot apsūdzētajam R.A. sodu pēc Krimināllikuma 
15.panta trešās daļas un 176.panta ceturtās daļas, nepamatoti piemērojusi 
Krimināllikuma 49.pantu, jo attiecībā uz šo noziedzīgo nodarījumu lietā nav 
konstatēti vairāki atbildību mīkstinoši apstākļi. Kā jau norādīts iepriekš, vairāku 
atbildību mīkstinošu apstākļu konstatēšana ir viens no likumā norādītajiem 
Krimināllikuma 49.panta piemērošanas obligātajiem priekšnosacījumiem, 
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kuram iztrūkstot Krimināllikuma 49.panta piemērošanai nav tiesiska pamata. 
Minēto priekšnosacījumu nevar aizvietot ar apsūdzētā personību pozitīvi 
raksturojošām ziņām un atsaucēm uz noziedzīgā nodarījuma nepabeigto 
raksturu vai sankcijas bardzību.   

Ievērojot minēto, apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par soda 
noteikšanu R.A. pēc Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 176.panta 
ceturtās daļas nevar atzīt par tiesisku un pamatotu.

Ievērojot to, ka bargākais brīvības atņemšanas sods R.A. noteikts pēc 
Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 176.panta ceturtās daļas, kā arī to, 
ka galīgais sods R.A. noteikts, ietverot vieglākos sodus smagākajā, t.i., sodā, 
kas noteikts pēc  Krimināllikuma 15.panta trešās daļas un 176.panta ceturtās 
daļas, apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams arī daļā par galīgā 
soda noteikšanu R.A. saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu. 

Vadoties no Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 29.jūnija 

spriedumu atcelt daļā par R.A. noteikto sodu pēc Krimināllikuma 15.panta 
trešās daļas un 176.panta ceturtās daļas, kā arī daļā par galīgo sodu saskaņā 
ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu un krimināllietu šajā daļā nosūtīt 
jaunai izskatīšanai Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā.

Pārējā daļā Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.
gada 29.jūnija spriedumu atstāt negrozītu.

Lēmums nav pārsūdzams.
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2.  Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas 
 piemērošanas jautājumos
Valsts amatpersona, esot atvaļinājumā,  
nezaudē amatpersonas statusu un tiesības veikt  
savus amata pienākumus

Valsts amatpersona, esot atvaļinājumā, nezaudē amatpersonas statusu un 
tiesības veikt savus amata pienākumus. Amatpersona, esot atvaļinājumā, var 
veikt savus amata pienākumus un izmantot amatpersonas tiesības, neskatoties 
uz to, ka viņas vietā iecelts pienākumu izpildītājs (Krimināllikuma 316.pants).

Rīgā 2011.gada 20.janvārī Lieta Nr.SKK-2/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senators referents     V.Čiževskis,
senatore      A.Nusberga,
senators      A.Freibergs
izskatīja atklātā tiesas sēdē mutvārdu procesā krimināllietu sakarā ar 

apsūdzētā V.U. aizstāvju zvērinātu advokātu Allas Ignatjevas un Gunas 
Kaminskas kasācijas sūdzībām un Rīgas tiesas apgabala prokuratūras 
prokurores Ineta Misēvičas kasācijas protestu par Rīgas apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 26.marta spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2007.gada 5.jūlija spriedumu
V.U., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas 

ar naudas sodu Ls 150 minimālo mēnešalgu apmērā (Ls 18 000), atņemot 
tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus uz 5 gadiem.

A.L., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās daļas 

ar naudas sodu Ls 60 minimālo mēnešalgu apmērā (Ls 7200), atņemot 
tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus uz 3 gadiem.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu V.U. atzīts par vainīgu un sodīts par 
to, ka, būdams valsts amatpersona, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, 
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mantkārīgā nolūkā izdarījis tīšas darbības, kas radījušas būtisku kaitējumu 
valsts varai, pārvaldības kārtībai un ar likumu aizsargātām personas tiesībām 
un interesēm.

Kā konstatējusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa 2007.gada 5.jūlija 
spriedumā, noziedzīgs nodarījums izdarīts šādos apstākļos. 2006.gada 
12.februārī ap plkst. 14.30 Rīgā V.U. bez transportlīdzekļa reģistrācijas un 
vadītāja apliecības vadījis dienesta automašīnu “Ford Mondeo”, reģistrācijas 
numurs [..]. Pretēji dienesta interesēm atvaļinājuma laikā, izmantojot 
automašīnu savām vajadzībām, Lielirbes ielā pie jaunceltnes “Panorama 
Plaza” viņš kā pasažieri paņēmis M.J. un vedis viņu uz SIA “[A]” kafejnīcu 
[..] ielā [..] (SIA “[A]” valdes loceklis ir V.U.). Izdarot kreiso pagriezienu no 
Lielirbes ielas uz Ventspils ielu, V.U. pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumus, 
neieņemot kreiso malējo stāvokli uz brauktuves, nepalaidis garām tajā pašā 
virzienā pa kreiso malējo joslu braucošo A.S. vadīto automašīnu “BMW 528”, 
reģistrācijas numurs [..], kā rezultātā izraisījis ceļu satiksmes negadījumu. 
Par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā noticis ceļu 
satiksmes negadījums, 2006.gada 12.februārī Rīgas pilsētas galvenās policijas 
pārvaldes Patruļpolicijas vienības 2.bataljona 5.rotas inspektors S.B. sastādījis 
apskates protokolu Nr.[..]. 

Pamatojoties uz ceļu satiksmes negadījuma vietā fiksētajām pēdām, 
aculiecinieces V.S. (automašīnas “BMW” pasažieres) un abu autovadītāju 
sniegtajiem paskaidrojumiem, S.B. 2006.gada 8.martā sastādījis administratīvā 
pārkāpuma protokolu Nr.[..] par to, ka V.U. 2006.gada 12.februārī izdarījis 
pārkāpumus, par ko Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – 
LAPK) 149.6panta piektajā daļā paredzēts naudas sods no 10 līdz 30 latiem, 
149.4panta pirmajā un četrpadsmitajā daļā paredzēts brīdinājums vai naudas 
sods 2 latu apmērā.

2006.gada 12.februārī materiāli par V.U. administratīvo pārkāpumu 
nosūtīti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai uz Ogres rajona policijas 
pārvaldi (turpmāk – Ogres RPP). Tur V.U., ļaunprātīgi izmantojot dienesta 
stāvokli, nolūkā panākt nepamatotu, nelikumīgu, bet viņam labvēlīgu lēmuma 
pieņemšanu laika posmā no 2006.gada 23.februāra falsificēja patiesos lietas 
apstākļus un pierādījumus, pievienojot materiāliem notikuma vietā neesošu 
personu G.T. un I.Š. nepatiesus paskaidrojumus.

Minētās administratīvās lietas Nr.[..] materiāli pārsūtīti uz Valsts policijas 
Galvenās kārtības policijas pārvaldi (turpmāk – VP GKPP). 2006.gada 
25.maijā VP GKPP Sabiedriskās drošības pārvaldes 3.biroja (Ceļu policijas 
biroja) priekšnieks nolēmis V.U. sodīt pēc LAPK 149.4panta pirmās daļas 
un izteikt brīdinājumu, bet lietvedību pēc LAPK 149.6panta piektās daļas 
izbeigt, uzskatot, ka nav pierādīta administratīvā pārkāpuma izdarīšana, jo 
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ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto dalībnieku paskaidrojumi ir pretrunīgi, 
un norādīts uz iepriekšminētajiem pierādījumiem, kurus V.U. iepriekš 
falsificējis un pievienojis materiāliem.

Tādējādi V.U. mantkārīgā nolūkā veicis darbības, kas vērstas uz esošo 
pierādījumu slēpšanu un citu labvēlīgu apstākļu radīšanu, lai slēptu viņa 
pieļautā administratīvā pārkāpuma esamību, lai izvairītos no administratīvās 
atbildības un naudas soda. Līdz ar to V.U. apdraudējis ar likumu aizsargātās 
personas – automašīnas “BMW 528” vadītāja A.S. – tiesības uz likumīgiem 
un pamatotiem lēmumiem administratīvo tiesību lietās, kā arī jurisdikcijas 
intereses administratīvā pārkāpuma atklāšanā.

Turklāt 2006.gada 12.jūnijā plkst. 07.33 V.U. kā Ogres RPP priekšniekam 
piezvanījis viņa pakļautībā strādājošais Kārtības policijas biroja (turpmāk – 
KPB) nodaļas 2.iecirkņa inspektors D.G. un paziņojis, ka Ogres rajona 
Lielvārdē atpūtas klubā “[..]” spēļu zālē/bārā, būdams alkohola reibumā, 
lietojis dienesta šaujamieroci.

 2006.gada 12.jūnijā plkst. 07.36 V.U. piezvanījis uz Ogres RPP dežūrdaļu, 
kur uzzinājis, ka D.G. klubā “[..]” alkohola reibumā uzvedies huligāniski, 
tāpēc bāra darbiniece izsaukusi policijas inspektoru A.B. Plkst. 07.54. V.U. 
atkārtoti piezvanījis uz dežūrdaļu, kur uzzinājis, ka uz notikuma vietu 
izbraucis Ogres Kriminālpolicijas priekšnieks A.L. un nosaucis A.L. mobilā 
tālruņa numuru.

2006.gada 12.jūnijā plkst. 07.55 V.U. piezvanījis A.L. un informējis 
par D.G. prettiesiskajām darbībām, kā arī paziņojis, ka notikuma vietā 
paņēmis izšauto čaulu. V.U. konstatējis, ka D.G. faktiski izdarījis noziedzīgu 
nodarījumu, par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma 231.panta otrajā 
daļā, nodarījuma laikā D.G. lietojis pastāvīgai nēsāšanai izsniegto dienesta 
ieroci. V.U., saprotot, ka tiks veiktas pārbaudes Ogres RPP un vērtēta viņa 
atbilstība ieņemamajam amatam, ka tiks sodīts iecirkņa inspektors D.G. un 
notikušais izraisīs sabiedrisko rezonansi, apspriedis ar A.L. iespēju noslēpt un 
falsificēt patiesos lietas apstākļus. Lai no turpmākās izmeklēšanas noslēptu 
faktu, ka D.G. notikuma laikā bija alkohola reibumā, un tas netiktu fiksēts 
izmeklēšanas darbību protokolos, V.U. ieteicis A.L. uz alkohola pārbaudi 
aizvest citu, D.G. līdzīgu personu.

2006.gada 12.jūnijā plkst. 08.29 V.U. no mobilā tālruņa Nr.[..] piezvanījis 
viņa pakļautībā strādājošais Ogres RPP Kārtības policijas priekšnieks J.M. 
Sarunas gaitā V.U. konstatēja, ka D.G. prettiesiskās darbības ir fiksētas bāra 
telpās uzstādītajā videonovērošanā. 

2006.gada 12.jūnijā plkst. 08.40 V.U. atkārtoti piezvanījis A.L. un 
apņēmies izdarīt konkrētas nelikumīgas darbības pierādījumu falsificēšanā, 
proti, samainīt D.G. dienesta šaujamieroci pret līdzīga izskata gāzes pistoli, 
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notikuma vietā atrasto šaujamieroča čaulīti apmainīt pret gāzes pistoles 
čaulīti, kam V.U. piekritis.

V.U., ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, veicis darbības, 
kas vērstas uz esošo pierādījumu noslēpšanu un citu labvēlīgu apstākļu 
radīšanu. Lai slēptu noziedzīgo nodarījumu, pieļāvis, ka notikuma vietā 
operatīvās grupas darbinieki savu pilnvaru ietvaros nepildītu nepieciešamās 
procesuālās izmeklēšanas darbības, kas vērstas uz ziņu iegūšanu par 
faktiskajiem apstākļiem, kā rezultātā notikuma vietas apskates laikā netika 
sastādīts apskates protokols, netika fiksētas nozieguma pēdas, netika izņemti 
priekšmeti, kas satur ziņas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, t.i., 
šaujamierocis, šāviena rezultātā bojātā grīdas flīze, šaujamieroča patronas 
čaulīte, videonovērošanas ieraksta kasete, bet apzināti pieļāva, ka A.L. falsificē 
pierādījumus.

V.U., nolūkā noslēpt noziedzīga nodarījuma esamību un panākt 
nepamatotu, nelikumīgu, bet viņam un D.G. labvēlīgu lēmumu pieņemšanu, 
apdraudēja ar likumu aizsargāto personu, proti, cietušo D.T., R.G., S.T. un 
N.G. tiesības uz likumīgiem un pamatotiem lēmumiem, kas aizsargā viņu 
intereses, jo 2006.gada 12.jūnijā tika ierosināts kriminālprocess Nr.[..] 
pēc Krimināllikuma 20.nodaļas par to, ka divas nenoskaidrotas personas 
traucējušas spēļu zāles “[..]” darbu un piekāvušas D.G. Pirmstiesas 
izmeklēšana tika uzsākta pret D.T. un R.G.

V.U., būdams valsts amatpersona, rīkojoties pretēji dienesta interesēm, 
ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, ar minētajām darbībām 
nodarījis būtisku kaitējumu valsts varai un pārvaldes kārtībai, degradējis 
Iekšlietu ministrijas policijas darbinieku prestižu un autoritāti, Latvijas 
Republikas iedzīvotāju uzticību policijas amatpersonām, apdraudējis ar 
likumu aizsargātās personu tiesības un intereses.

V.U. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas.
Ar pirmās instances tiesas spriedumu A.L. atzīts par vainīgu un sodīts 

par to, ka, būdams valsts amatpersona, ļaunprātīgi izmantojot dienesta 
stāvokli, izdarījis tīšas darbības, kas radījušas būtisku kaitējumu valsts 
varai, pārvaldības kārtībai un ar likumu aizsargātām personas tiesībām un 
interesēm.

2006.gada 12.jūnijā ap plkst. 07.55 Ogres RPP Ogrē, Brīvības ielā 6, 
A.L., iepazīstoties ar dežūrdaļā saņemto informāciju par notikumiem naktī, 
uzzinājis, ka Ogres rajona Lielvārdē atpūtas klubā “[..]” spēļu zālē/bārā viņa 
pakļautībā strādājošais KPB 2.nodaļas 2.iecirkņa inspektors D.G., būdams 
alkohola reibumā, lietojis dienesta šaujamieroci.

A.L., pildot savus amata pienākumus, izbrauca uz notikuma vietu kopā 
ar viņa pakļautībā strādājošiem Ogres RPP darbiniekiem: dežurantu A.M., 
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iecirkņa inspektoru A.B., autovadītāju G.S. A.L., atrodoties notikuma vietā 
un veicot operatīvos pasākumus, vadoties no savas pieredzes un apstākļiem, 
no D.G. un klātesošo personu stāstītā, konstatējis, ka D.G. izdarījis noziedzīgu 
nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 231.panta otrajā daļā un kura 
laikā kā nozieguma izdarīšanas rīku D.G. lietojis dienesta šaujamieroci.

Noskaidrojis apstākļus par D.G. huligāniskajām darbībām, A.L. izsaucis 
operatīvo grupu, kuras sastāvā bijusi izmeklētāja L.M. un eksperts kriminālists 
J.F., kā arī autovadītājs G.S.

Pirms operatīvās grupas ierašanās notikuma vietā A.L. plkst. 07.55 no 
mobilā tālruņa piezvanījis V.U. un informējis viņu par D.G. prettiesiskajām 
darbībām, kā arī darījis zināmu, ka notikuma vietā paņēmis izšauto patronas 
čaulu. A.L., saprotot, ka tiks veiktas pārbaudes Ogres RPP un tiks sodīts 
iecirkņa inspektors D.G., ar kuru viņam ir draudzīgas attiecības, apsprieda ar 
V.U. iespēju noslēpt un falsificēt patiesos lietas apstākļus un pierādījumus, lai 
panāktu nepamatotu, nelikumīgu, bet D.G. labvēlīgu lēmumu pieņemšanu. 
Plkst. 08.40 A.L. atkārtoti piezvanījis V.U. un apņēmies izdarīt konkrētas 
nelikumīgas darbības pierādījumu falsificēšanā, proti, samainīt D.G. dienesta 
šaujamieroci pret līdzīga izskata gāzes pistoli, notikuma vietā atrasto 
šaujamieroča čaulīti apmainīt pret gāzes pistoles čaulīti, ko V.U. apzināti 
pieļāvis.

Saņemot mutisku piekrišanu no tiešā priekšnieka V.U. attiecībā par 
konkrētām nelikumīgām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta 
stāvokli, A.L. veicis darbības, kas vērstas uz esošo pierādījumu noslēpšanu 
un citu labvēlīgu apstākļu radīšanu, lai slēptu noziedzīgā nodarījuma 
esamību, t.i., notikuma vietā apzināti pieļāvis, lai operatīvās grupas 
darbinieki savu pilnvaru ietvaros nepildītu procesuālās izmeklēšanas 
darbības, kas vērstas uz ziņu iegūšanu par faktiskajiem apstākļiem, kā 
rezultātā notikuma vietas apskates laikā netika sastādīts apskates protokols, 
netika fiksētas nozieguma pēdas, netika izņemti priekšmeti, kas satur ziņas 
par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Turklāt, turpinot savas noziedzīgās 
darbības, A.L. paņēmis no D.G. šaujamieroci un to noslēpis savā apģērba 
kabatā, lai pēc tam samainītu ar gāzes ieroci, kā arī samainījis šaujamieroča 
patronas čaulīti pret gāzes pistoles patronas čaulīti, tādējādi tīši falsificējot 
pierādījumus.

A.L., būdams valsts amatpersona, rīkojoties pretēji dienesta interesēm, 
ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, ar minētajām darbībām 
nodarījis būtisku kaitējumu valsts varai un pārvaldības kārtībai, degradējis 
Iekšlietu ministrijas darbinieku prestižu un autoritāti, Latvijas Republikas 
iedzīvotāju uzticību policijas amatpersonām, apdraudējis ar likumu 
aizsargātās tiesības un intereses.
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A.L. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās daļas.
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija, izskatot lietu apelācijas 

kārtībā sakarā ar apsūdzētā A.L. un apsūdzētā V.U. aizstāvju A.Ignatjevas 
un G.Kaminskas iesniegtajām apelācijas sūdzībām, pirmās instances 
tiesas spriedumu atcēlusi daļā par V.U. noziedzīgā nodarījuma juridisko 
kvalifikāciju un V.U. noteikto sodu, kā arī daļā par A.L. noteikto sodu. 

 V.U. atzīts par vainīgu un sodīs pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās 
daļas ar naudas sodu 12 minimālo mēnešalgu apmērā (Ls 2160), bez tiesību 
atņemšanas ieņemt noteiktus amatus.

 A.L. atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās 
daļas ar naudas sodu 10 minimālo mēnešalgu apmērā (Ls 1800), bez tiesību 
atņemšanas ieņemt noteiktus amatus. 

Par apelācijas instances tiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniegusi 
apsūdzētā V.U. aizstāve A.Ignatjeva, kura spriedumu pārsūdz daļā par epizodi, 
kas saistīta ar 2006.gada 12.februārī notikušo ceļu satiksmes negadījumu. 

Sūdzības iesniedzēja citē apelācijas instances tiesas spriedumā minētos 
secinājumus un sniedz savu, no tiesas atšķirīgu, faktisko apstākļu un 
pierādījumu vērtējumu.

Pēc aizstāves ieskata, tiesai spriedumā bija precīzi jānorāda apsūdzētā V.U. 
veiktās darbības, kas saistītas ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, 
kā arī jākonstatē, ka šādas darbības var veikt tikai valsts amatpersona, kas 
viņu atšķir no pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem. Līdz ar to tās 
var realizēt, tikai izmantojot dienesta stāvokli.

Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka apsūdzētais V.U. konkrētajā lietā bijis 
administratīvo tiesību subjekts, nevis valsts amatpersona. Līdz ar to V.U. kā 
administratīvā procesa dalībniekam bija likumīgas tiesības administratīvā 
procesa lietā iesniegt pierādījumus un dokumentus, tostarp G.T. 
paskaidrojumu, kā arī tiesības ziņot par vēl vienu liecinieci. Iepriekšminētās 
V.U. tiesības nav saistītas ar viņa dienesta stāvokli. 

Sūdzības iesniedzēja nepiekrīt apelācijas instances tiesas secinājumam, ka 
lieciniece I.Š. 2006.gada 12.februārī nav atradusies V.U. vadītajā automašīnā 
“Ford Mondeo”. Tiesa spriedumā norādījusi, ka caur tonētiem automašīnas 
loga stikliem nav iespējams nepamanīt automašīnas salonā esošo pasažieru 
skaitu. Aizstāve, nepiekrītot šādam tiesas secinājumam, norādījusi, ka 
transportlīdzekļiem ar tonētiem logu stikliem salonā notiekošo, ja nav iedegts 
tā apgaismojums, no ārpus redzēt ir apgrūtināti vai pat neiespējami. 

Apelācijas instances tiesa nepamatoti secinājusi, ka apsūdzētais V.U. 
izmantojis tādu personu paskaidrojumus, kuri faktiski nav bijuši ceļu 
satiksmes negadījuma liecinieki. Šādam tiesas secinājumam konkrētajā lietā 
nav pierādījumu.
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Kasatore norāda, ka viena no Krimināllikuma 318.panta obligātajām 
pazīmēm ir būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldības kārtībai, vai ar 
likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm. No V.U. izvirzītās 
apsūdzības izriet, ka konkrētā nodarījuma būtiskais kaitējums izpaudies 
kā A.S. interešu un tiesību uz likumīgiem un pamatotiem lēmumiem 
administratīvā pārkāpuma lietā aizskārums. Apsūdzētais V.U. apdraudējis 
arī jurisdikcijas intereses administratīvo pārkāpumu atklāšanā. 

Sūdzības iesniedzēja pievērš uzmanību faktam, ka no pierādījumiem, 
kurus apelācijas instances tiesa pieņēmusi, bet nav izvērtējusi, t.i., Rīgas 
Tehniskās universitātes Autotransporta institūta eksperta G.L. veiktā 
pētījuma, izriet, ka V.U. administratīvajā lietā ir cietušais un viņa liecības ir 
patiesas. Apelācijas instances tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 124.
panta pirmo daļu, jo tiesai bija pienākums izvērtēt minēto pierādījumu. 

Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka apsūdzētais V.U. nav veicis darbības, kas 
saistītas ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī viņa nodarījumā 
nav konstatēts būtisks kaitējums. Tādējādi V.U. atzīstams par nevainīgu 
viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.

Apelācijas instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 1.panta, 574.
panta 2.punkta pārkāpumu.

 Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 
569.panta pirmo daļu, 570., 571., 573. un 575.panta trešo daļu, sūdzības 
iesniedzēja lūdz atcelt Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.
gada 26.marta spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai.

Par apelācijas instances tiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniegusi 
apsūdzētā V.U. aizstāve G.Kaminska, kura spriedumu pārsūdz daļā par 
epizodi, kas saistīta ar 2006.gada 12.jūnija notikumiem Ogres rajona 
Lielvārdē kafejnīcā “[..]”.

Pēc aizstāves domām, apelācijas instances tiesa nepamatoti atzinusi, 
ka apsūdzētais V.U. ir Krimināllikuma 318.pantā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma subjekts.

Apelācijas instances tiesa spriedumā nav sniegusi atbildi uz aizstāvības 
izvirzīto jautājumu, vai apsūdzētais V.U. 2006.gada 12.jūnijā, būdams 
atvaļinājumā, varēja ļaunprātīgi izmantot savu dienesta stāvokli, dodams 
saistošus norādījumus Ogres rajona policijas pārvaldes darbiniekiem.

Valsts civildienesta pārvalde 2007.gada 13.augustā sniegusi slēdzienu, ka 
saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 2.panta ceturto daļu un Darba likuma 
141.pantu atvaļinājums ir atpūtas laiks, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic 
viņa darba pienākumi un kuru darbinieks izmanto pēc sava ieskata. Pēc 
kasatores domām, tiesa minēto pierādījumu vērtējusi pretēji Kriminālprocesa 
likuma 19.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem. 
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Sūdzības iesniedzēja uzskata, ka tiesai bija jāizlemj jautājums, vai 
atvaļinājuma laikā, kad amatpersonas pilnvaras ar augstākas amatpersonas 
rīkojumu uzdotas citai personai, V.U. varēja ļaunprātīgi izmantot dienesta 
stāvokli. Minēto apstākli tiesa spriedumā nav vērtējusi.

Tādējādi apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 
1.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, 35.pantu, 46.pantu un 318.
panta pirmo daļu, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 574.pantu ir 
Krimināllikuma pārkāpums. 

Apelācijas instances tiesa spriedumā nav norādījusi, kuras apsūdzētā 
V.U. darbības radījušas kaitējumu valsts varai, kuras – pārvaldības kārtībai, 
kuras – ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm. Līdz ar to 
tiesa nav konstatējusi Krimināllikuma 318.pantā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma objektīvo pusi.

Pēc aizstāves ieskata, apstākli, ka dežurējošā izmeklētāja L.M., kā arī 
dežurējošais eksperts J.F. nav rūpīgi pildījuši savus darba pienākumus, nevar 
inkriminēt V.U. kā dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Sūdzības 
iesniedzēja atsaucas arī uz citiem tiesas secinājumiem, noliedzot to saistību 
ar apsūdzētā V.U. vainu viņam izvirzītajā apsūdzībā. Turklāt kļūdains 
ir apelācijas instances tiesas secinājums, ka 2006.gada jūnijā L.M. bijusi 
stažiere policijas pārvaldē, jo viņa minētajā laika posmā bijusi izmeklētāja. 
Kasatore uzskata, ka šāds tiesas atzinums netieši pasliktina apsūdzētā V.U. 
stāvokli. 

Apelācijas instances tiesa spriedumā atsaukusies uz Ogres rajona tiesas 
2009.gada 4.marta spriedumu, ar kuru Ogres policijas pārvaldes darbinieks 
D.G. atzīts par vainīgu un notiesāts pēc Krimināllikuma 231.panta otrās 
daļas. Apelācijas instances tiesa norādījusi, ka atbilstoši Kriminālprocesa 
likuma 125.panta pirmās daļas 2.punktam minētajā spriedumā konstatētie 
fakti atzīstami par pierādītiem attiecībā uz apsūdzēto V.U. bez papildu 
procesuālo darbību veikšanas. Kasatore nepiekrīt šādam tiesas secinājumam, 
jo uzskata, ka tas ir pretrunā Kriminālprocesa likuma 19.panta otrās daļas 
nosacījumiem.

Ogres rajona tiesa 2009.gada 4.martā, izskatot krimināllietu D.G. 
apsūdzībā pēc Krimināllikuma 231.panta otrās daļas, saskaņā ar 
Kriminālprocesa likuma 499.panta pirmās daļas nosacījumiem lietu izskatījusi 
bez pierādījumu pārbaudes. Tādējādi Ogres rajona tiesas secinājumi par 
noziedzīgā nodarījuma apstākļiem, kas saistīti ar V.U. dienesta stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu D.G. interesēs, nav pamatoti ar lietā pārbaudītiem 
pierādījumiem. Aizstāves ieskatā, apelācijas instances tiesa, atzīstot Ogres 
rajona tiesas 2009.gada 4.marta spriedumu par atbilstošu Kriminālprocesa 
likuma 125.panta pirmās daļas 2.punktam, pārkāpusi apsūdzētā V.U. 
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tiesības uz aizstāvību. Tādējādi tiesa nav ievērojusi Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta trešās daļas b. punkta 
nosacījumus. 

Kasatore atsaucas uz Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 
lēmumu Nr.SKK-95/2006, kurā norādīts, ka fakta legālā prezumpcija nav 
absolūta. 

Pēc sūdzības iesniedzējas domām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja operatīvo izstrāžu nodaļas (turpmāk – KNAB OIN) galvenās speciālistes 
L.H. 2006.gada 10.jūlija ziņojumu Nr.[1], kā arī 2006.gada 4.septembra 
ziņojumu Nr.[2] nevar vērtēt kā pierādījumu Kriminālprocesa likuma 
127.panta izpratnē. Arī 2006.gada 10.jūlija ziņojumam Nr.[1] pievienoto 
audioieraksta atšifrējumu nevar atzīt par pierādījumu, jo šī informācijas iegūta 
operatīvo darbību rezultātā un tā nav pārbaudīta Kriminālprocesa likuma 
noteiktajā kārtībā. Turklāt minētais audioieraksts nav nodots fonoskopiskās 
ekspertīzes veikšanai. 

 Operatīvās darbības likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka 
viens no operatīvo darbību uzdevumiem ir noziedzīgu nodarījumu izdarījušo 
personu un pierādījumu avotu noskaidrošana. Aizstāve uzskata, ka minētais 
tiesību akts neparedz pierādījumu iegūšanu operatīvo darbību rezultātā.

Līdz ar to apelācijas instances tiesa nepamatoti par pierādījumu lietā 
atzinusi dokumentu, kas nav iegūts Kriminālprocesa likuma noteiktajā 
kārtībā un nav atzīstams par dokumentu atbilstoši Kriminālprocesa likuma 
135.pantā noteiktajam.

Aizstāve kasācijas sūdzībā norāda, ka tiesa nav konstatējusi 
Krimināllikuma 318.pantā  raksturotā noziedzīgā nodarījuma objektīvo 
pusi, kas izpaužas aktīvās darbībās, kuras radījušas būtisku kaitējumu. V.U. 
darbībās 2006.gada 12. jūnijā nav konstatēta neviena aktīvas rīcības pazīme. 
Tiesa nav nodibinājusi, ka ar V.U. darbībām ir nodarīts ievērojams mantisks 
zaudējums un ievērojams citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējums.

Kasatore uzskata, ka apelācijas instances tiesa nav veikusi visu 
lietā pārbaudīto pierādījumu izvērtēšanu spriedumā, kas ir pretrunā 
Kriminālprocesa likuma 1., 19., 128.–139., 511. un 512.panta nosacījumiem. 
Tiesa nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 2.punkta 
nosacījumus, kā rezultātā pieņemts nelikumīgs nolēmums. Pēc aizstāves 
domām, minētie Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumi atzīstami par 
būtiskiem šā likuma pārkāpumiem Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās 
daļas izpratnē. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Kriminālprocesa likuma 1., 
20.panta otrās daļas, 72.panta ceturtās daļas, 86.panta, 569.panta pirmās 
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daļas, 570.panta pirmās daļas, 571.panta pirmās daļas un 587.panta pirmās 
daļa 2.punkta, sūdzības iesniedzēja lūdz pilnībā atcelt Rīgas apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 26.marta spriedumu un nosūtīt lietu 
jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai.

Par apelācijas instances tiesas spriedumu kasācijas protestu iesniegusi 
Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore I.Misēviča.

Prokurore uzskata, ka apelācijas instances tiesas spriedums jāatceļ 
daļā par papildsoda nepiemērošanu. Apelācijas instances tiesa pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 6.punkta nosacījumus par to, 
ka notiesājoša sprieduma motīvu daļā jānorāda motīvi par konkrētā soda 
piemērošanu.

Apelācijas instances tiesa nav argumentējusi, kāpēc apsūdzētajiem V.U. 
un A.L. nav lietderīgi piemērot pirmās instances tiesas noteikto papildsodu – 
atņemt tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus. Protesta iesniedzēja 
nepiekrīt tiesas spriedumā norādītajam, ka no nozieguma izdarīšanas 
pagājis ilgs laiks un apsūdzētās personas Iekšlietu ministrijas struktūrās vairs 
nestrādā. 

Prokurore norāda, ka lieta izskatīta saprātīgos termiņos, turklāt 
apsūdzētie nav varējuši strādāt Iekšlietu ministrijas struktūrās, jo viņiem bija 
noteikts drošības līdzeklis – aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatu 
tiesībsargājošās iestādēs. 

Protesta iesniedzēja uzskata, ka tādējādi tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa 
likuma 511.panta otrās daļas nosacījumus. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 
571.panta trešās daļas un 587.panta pirmās daļas 2.punkta, prokurore lūdz 
atcelt Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 26.marta 
spriedumu daļā par papildsoda nepiemērošanu.

Prokurora viedokli Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas 
kārtībā iesniegusi Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas prokurore 
I.Kačāne.

Prokurore uzskata, ka iesniegtais kasācijas protests ir pamatots, jo 
apelācijas instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 527.panta 
otrās daļas 6.punkta pārkāpumu. Tiesa spriedumā nav motivējusi, kāpēc 
apsūdzētajiem V.U. un A.L. nevar piemērot noteikto papildsodu. 

Attiecībā par epizodi, kas saistīta ar 2006.gada 12.februārī notikušo 
ceļu satiksmes negadījumu, prokurore norāda, ka apelācijas instances tiesa 
atbilstoši Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 2.punktam norādījusi 
motīvus, kāpēc noraidījusi citus pierādījumus lietā. Tāpat apelācijas instances 
tiesa spriedumā pamatojusi, kāpēc nav vērtējusi Rīgas Tehniskās universitātes 
Autotransporta institūta eksperta atzinumu.
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Apelācijas instances tiesa spriedumā pamatoti norādījusi, ka apsūdzētais 
V.U., esot atvaļinājumā, nebija zaudējis savu amatpersonas statusu un 
atzīstams par Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma subjektu. Pēc prokurores ieskata, kaut arī V.U. atvaļinājuma laikā 
nav pildījis darba pienākumus, tomēr vienlaicīgi viņš nebija atbrīvots no 
amatpersonas statusa, t.i., darba tiesiskās attiecības nebija pārtrauktas. 

Apelācijas instances tiesas spriedumā izskaidrots, kā izpaudušās apsūdzētā 
V.U. darbības, kas saistītas ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un 
radījušas būtisku kaitējumu valsts varai, pārvaldības kārtībai un ar likumu 
aizsargātām personas tiesībām un interesēm. 

Prokurore uzskata, ka KNAB OIN galvenās speciālistes L.H. 2006.gada 
10.jūlija un 4.septembra ziņojumu tiesa pamatoti atzinusi par dokumentu, 
kurš ir pierādījums kriminālprocesā, jo apsūdzības pierādīšanā tikusi 
izmantota tikai ziņojumā ietvertā informācija. 

Kasācijas sūdzībā pamatoti norādīts, ka krimināllietā esošajam 
audioierakstam nav veikta fonoskopiskā ekspertīze. Tomēr prokurore 
pievērš uzmanību apstāklim, ka minētajā audioierakstā esošās sarunas nav 
nolieguši paši apsūdzētie. Tādējādi konkrētajā kriminālprocesā pieļautais 
pārkāpums nav atzīstams par būtisku, jo pierādījumi lietā vērtēti atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 128.panta otrās daļas nosacījumiem. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, prokurore uzskata, ka Rīgas apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 26.marta spriedums atceļams daļā 
par papildsoda nepiemērošanu un lieta šajā daļā nosūtāma jaunai izskatīšanai, 
bet apsūdzētā V.U. aizstāvju iesniegtās kasācijas sūdzības noraidāmas. 

Ar Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2010.gada 
21.oktobra lēmumu lieta nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē mutvārdu 
procesā. 

Kasācijas instances tiesas sēdē aizstāves A.Ignatjeva un G.Kaminska 
uzturēja iesniegtās kasācijas sūdzības un lūdza apelācijas instances tiesas 
spriedumu atcelt, lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai 
vai arī kriminālprocesu izbeigt. 

Prokurore I.Kačāne uzturēja iesniegto kasācijas protestu un lūdza 
apelācijas instances tiesas spriedumu atcelt daļā par papildsoda nepiemērošanu 
apsūdzētajiem V.U. un A.L. Pārējā daļā lūdza tiesas spriedumu atstāt 
negrozītu.

Izskatījis lietas materiālus, izvērtējis kasācijas sūdzību un kasācijas 
protesta motīvus, kasācijas sūdzību iesniedzēju paskaidrojumus un 
prokurores viedokli, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas spriedums jāatceļ pilnībā un lieta jānosūta jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā.
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Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka konkrētajā gadījumā 
kasācijas instances tiesā izskatāmās prasības attiecas arī uz apsūdzētā A.L. 
atzīšanu par vainīgu un sodīšanu, kaut gan kasācijas sūdzība par A.L. nav 
iesniegta. Tāpēc, pārbaudot apelācijas instances tiesas nolēmuma tiesiskumu, 
ievērojot Kriminālprocesa likuma 584.panta otro daļu, nepieciešams 
pārsniegt kasācijas sūdzību ietvarus un pārbaudīt apelācijas instances tiesas 
nolēmuma tiesiskumu arī daļā par apsūdzētā A.L. atzīšanu par vainīgu un 
sodīšanu pēc Krimināllikuma 318.panta pirmās daļas.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511.panta otro daļu tiesas 
spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam. Kriminālprocesa likuma 
512.panta pirmajā daļā noteikts, ka tiesa, taisot spriedumu, pamatojas uz 
materiālo un procesuālo tiesību normām, bet šī panta otrajā daļā noteikts, 
ka tiesa spriedumu pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē 
vai kurus saskaņā ar šā likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams 
pārbaudīt. Kriminālprocesa likuma 527.panta pirmajā daļā noteikts, 
ka notiesājoša sprieduma aprakstošajā daļā sniedz pierādītā noziedzīga 
nodarījuma aprakstu un juridisko kvalifikāciju, minot tā izdarīšanas 
laiku, vietu, izdarīšanas veidu, apsūdzētā vainas formu, motīvus un šā 
nodarījuma sekas, bet šī panta otrās daļas 1.punktā noteikts, ka notiesājoša 
sprieduma motīvu daļā norāda pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas 
secinājumi. Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajā daļā noteikts, 
ka nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums 
par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi 
apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances 
tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus 
pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās. Bet šā likuma 564.panta 
astotajā daļā noteikts, ka, ja apelācijas instances tiesa taisa pēc būtības jaunu 
spriedumu, tā aprakstošajai daļai, motīvu daļai un rezolutīvajai daļai jāatbilst 
prasībām, kādas šajā likumā noteiktas pirmās instances tiesas spriedumam.

Konkrēto tiesas spriedumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu, jo 
tiesa nav ievērojusi iepriekš minētās procesuālās tiesību normas, kā arī 
materiālās tiesību normas. Tādā veidā apelācijas instances tiesa ir pieļāvusi 
Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu Kriminālprocesa likuma 575.
panta trešās daļas izpratnē.

Tā tiesas sprieduma aprakstošajā daļā norādīts par pierādītu atzīts fakts, 
ka apsūdzētais V.U. 2006.gada 12.februārī, vadot dienesta automašīnu “Ford 
Mondeo” ar valsts numura zīmi [..], izraisījis ceļu satiksmes negadījumu. 
Spriedumā detalizēti sniegts šī ceļu satiksmes negadījuma apraksts. Taču 
tiesas secinājumi par V.U. vainu ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā nav 
pamatoti ne ar kādiem pierādījumiem. Izejot no šāda tiesas secinājuma 
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par V.U. vainu, tālāk spriedumā tiek atzīts, ka V.U., nolūkā izvairīties no 
administratīvā soda par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, falsificējis 
administratīvā pārkāpuma lietas materiālus.

Krimināllietu departaments uzskata, ka tādā veidā apsūdzības pirmā daļa 
ir cieši saistīta ar jau konkrēto apsūdzību par amatpersonas dienesta stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu, un tas šo apsūdzību padara smagāku. Konkrētajā 
lietā saskatāms fakts, ka tiesas secinājumi izdarīti uz pieņēmuma pamata par 
V.U. vainu ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, un sakarā ar to konstatēts 
motīvs falsificēt pierādījumus administratīvā pārkāpuma lietā. Turklāt 
apelācijas instances tiesas spriedumā ir izteikti pretrunīgi secinājumi. Ja 
sprieduma aprakstošajā daļā, kā jau iepriekš minēts, ir atzīts, ka V.U. izraisījis 
ceļu satiksmes negadījumu, tad sprieduma motīvu daļā (30.lpp.) norādīts, 
ka nav izšķirošas nozīmes apstāklim, vai V.U. bija vai nebija vainojams 
automašīnu sadursmes izraisīšanā, jo tas neietilpst šajā kriminālprocesā 
pierādāmo apstākļu lokā. Tāpat tiesas spriedumā nav minēti nekādi konkrēti 
pierādījumi secinājumam, ka V.U. personīgi kā policijas pārvaldes priekšnieks 
būtu saņēmis administratīvā pārkāpuma materiālus un pats tiem pievienojis 
notikuma vietā neesošu personu nepatiesus paskaidrojumus.

Krimināllietu departaments norāda: ja tiesa no V.U. apsūdzības pēc 
Krimināllikuma 318.panta otrās daļas izslēgusi noziedzīgā nodarījuma 
kvalificējošo pazīmi mantkārību, tad, pārkvalificējot apsūdzētā darbības 
uz Krimināllikuma 318.panta pirmo daļu, bija nepieciešams sniegt jaunu 
par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma aprakstu. Šāda prasība izriet no 
Kriminālprocesa likuma 564.panta astotās daļas un 527.panta pirmās daļas 
nosacījumiem. Apelācijas instances tiesa spriedumā nav sniegusi jaunu par 
pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma aprakstu. 

Senāta Krimināllietu departaments atzīmē, ka apelācijas instances tiesa, 
atzīdama V.U. un A.L. par vainīgiem noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, 
kas paredzēts Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā, nav konkretizējusi, 
kādā veidā izpaudusies būtiska kaitējuma nodarīšana valsts pārvaldei, valsts 
varai vai ar likumu aizsargātām personu tiesībām un interesēm. Būtiska 
kaitējuma nodarīšana ir viens no minētā noziedzīgā nodarījuma sastāva 
objektīvās puses pazīmēm, kas ir pierādīšanas priekšmets Kriminālprocesa 
likuma 124.panta izpratnē un kriminālprocesā ir jāpierāda tāpat kā citi 
būtiski noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļi. Taču, kā tas redzams 
no tiesas sprieduma, tad atzinumi par būtiska kaitējuma esamību faktiski 
izdarīti vairāk pieņēmuma formā. Atzinumam, ka apsūdzēto rīcība 
degradējusi policijas darbinieku prestižu un autoritāti, iedzīvotāju uzticību 
policijas amatpersonām, apdraudējusi jurisdikcijas intereses administratīvo 
pārkāpumu atklāšanā, ir vispārīgs raksturs. No tiesas sprieduma nav 
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saprotams, kā ar apsūdzēto darbībām ir aizskartas D.G., D.T., R.G., S.T. 
un A.S. tiesības un intereses. Konkrētajā gadījumā nav atklāts cēloniskais 
sakars. 

Tā no tiesas sprieduma redzams, ka A.S. nav saukts pie administratīvās 
atbildības par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, nav izteicis pretenzijas 
par materiāla kaitējuma nodarīšanu vai arī pretenzijas par to, ka cita persona 
nav atzīta par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā. D.G. saukts pie 
kriminālatbildības un ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu, un sodīts pēc 
Krimināllikuma 231.panta otrās daļas neatkarīgi no V.U. un A.L. iespējamās 
iejaukšanās noziedzīgā nodarījuma atklāšanā. Pieņemot par pierādītu faktu, 
ka A.L. ar V.U. atbalstu samainīja notikuma vietā patronas čaulīti vai arī 
ieroci, tad nav saprotams, kā tas varēja ietekmēt D.T., R.G. un S.T. tiesības 
un intereses.

Būtiska kaitējuma pamatkritēriji ir noteikti 1998.gada 15.oktobra likumā 
“Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, kura 23.pants 
nosaka, ka atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 
iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams 
mantiskais zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātas 
intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

Krimināllietu departaments šajā sakarībā norāda, ka, ja apsūdzēto 
rīcībā nekonstatē ievērojama mantiskā zaudējuma nodarīšanu, tad, lai 
atzītu būtiska kaitējuma esamību, kvalificējot apsūdzēto darbības pēc 
Krimināllikuma 318.panta pirmās daļas, būtu jākonstatē ievērojams 
apdraudējums, kā tas noteikts likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās 
un piemērošanas kārtību” 23.pantā. Krimināllietu departaments atzīmē, ka 
apelācijas instances tiesas spriedumā nav norādes arī par to, ka apsūdzēto 
darbību rezultātā būtu radies ievērojams apdraudējums valsts varai, 
pārvaldības kārtībai vai personu tiesībām un interesēm.

Tiesu prakses apkopojumā jau agrāk izteiktas atziņas par minētā noziedzīgā 
nodarījuma sastāva pazīmi. “Tā kā izskatāmās kategorijas krimināllietās 
kritērijs, kas norobežo noziedzīgo nodarījumu no disciplināratbildības, 
ir kaitīgās sekas – būtisks kaitējums, ko radījusi prettiesiskā darbība (vai 
bezdarbība), viens no nozīmīgākajiem ir jautājums par tā konstatēšanu, 
izvērtēšanu un motivāciju (..), apsūdzībā jābūt norādītam, kāds konkrēti 
kaitējums ir nodarīts un kāpēc tas ir vērtējams kā būtisks krimināltiesiskā 
izpratnē, jo jāņem vērā, ka šīs prasības neievērošana var būt pamats personas 
attaisnošanai. 

Nebūtu pieļaujami, ka apsūdzībā tiek ietvertas tikai tādas vispārīgas 
norādes kā “valsts varai”, “pārvaldības kārtībai”, “ar likumu aizsargātām 
personas tiesībām un interesēm”, nenorādot, kādu ietekmi aizskārums ir 
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atstājis uz valsts varu, pārvaldības kārtību (piemēram, norādot, cik lielā 
mērā ir ietekmēts normāla darba process) vai kādas konkrēti un cik lielā 
mērā ar likumu aizsargātās intereses un tiesības ir aizskartas” (Tiesu prakse 
krimināllietās par valsts amatpersonu un uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
organizāciju atbildīgo darbinieku izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem. 
2002.–2003.g.).

Ņemot vērā iepriekšminēto, Senāta Krimināllietu departaments atzīmē, 
ka apelācijas instances tiesa, nepievērsdama pienācīgu uzmanību būtiska 
kaitējuma konstatēšanai un izvērtēšanai, spriedumu nav pamatojusi ar 
materiālo tiesību normām, kas ir arī viena no Kriminālprocesa likuma 512.
panta prasībām par sprieduma tiesiskumu un pamatotību.

Tā kā krimināllieta tiek nosūtīta apelācijas instances tiesai jaunai 
izskatīšanai, tad kasācijas instances tiesa nevērtē kasācijas sūdzībās izteiktās 
prasības, kas attiecas uz atsevišķu pierādījumu pieļaujamības apstrīdēšanu. 
Izskatot lietu no jauna, apelācijas instances tiesai minētās prasības jāizvērtē. 

 Tiesas sprieduma aprakstošajā daļā, kas attiecas uz V.U. inkriminētām 
darbībām 2006.gada 12.jūnijā, norādīts, ka V.U. apsprieda ar A.L. iespēju 
noslēpt un falsificēt patiesos lietas apstākļus, ieteica to darīt A.L. un pieļāva, 
ka A.L. to darīs. Šajā sakarībā apelācijas instances tiesai nepieciešams izvērtēt, 
vai minētās V.U. darbības atbilst Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses pazīmēm, ņemot vērā 
juridiskajā literatūrā izteiktās atziņas par šo jautājumu: “Krimināllikuma 
318.pantā paredzētajam noziegumam objektīvā puse izpaužas aktīvās 
darbībās, kas radījušas būtisku kaitējumu” (Krastiņš U., Liholaja V., Niedre 
A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. Sevišķā daļa. 3.grāmata. 
Rīga: “AFS”, 2007, 419.lpp.).

Jautājumā par to, vai valsts amatpersona atvaļinājuma laikā var veikt 
amata pienākumus un vai viņas rīkojumi saistoši citām amatpersonām, 
apelācijas instances tiesa savā spriedumā ir sniegusi skaidrojumu. Senāta 
Krimināllietu departaments piekrīt apelācijas instances tiesas viedoklim un 
norāda, ka valsts amatpersona, esot atvaļinājumā, nezaudē amatpersonas 
statusu un tiesības veikt savus amata pienākumus. Neviena likuma norma 
neaizliedz amatpersonai, esot atvaļinājumā, veikt savus amata pienākumus 
un izmantot amatpersonas tiesības, neskatoties uz to, ka viņas vietā iecelts 
pienākumu izpildītājs. 

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances tiesa 
nav pieļāvusi kasācijas protestā norādīto Kriminālprocesa likuma 527.
panta otrās daļas 6.punkta pārkāpumu. Minētā likuma norma nosaka, 
ka tiesas spriedumā jānorāda motīvi par konkrēta soda piemērošanu. 
V.U. nav piemērots Krimināllikuma 318.panta pirmās daļas sankcijā 
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paredzētais papildsods – tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus. 
Taču šī soda piemērošana saskaņā ar minēto likuma normu nav obligāta, 
tāpēc šādā gadījumā tiesai nav arī obligāts pienākums motivēt papildsoda 
nepiemērošanu, bet tiesa atbilstoši Kriminālprocesa likuma 564.pantam ir 
motivējusi savu viedokli par šī papildsoda nepiemērošanu. 

Pamatojoties uz minēto, ievērojot Kriminālprocesa likuma 586. un 587.
pantu, Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 26.marta 

spriedumu atcelt pilnībā un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Bankas kases izdevumu orderis nav dokuments 
Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas izpratnē

Kases izdevumu orderis ir kases operāciju uzskaites līdzeklis, bet dokuments, 
kas apliecina konkrētas fiziskas personas tiesības pieprasīt skaidras naudas 
izmaksu no tās norēķinu konta, ir pase vai cits personu apliecinošs dokuments, 
kas dod iespēju veikt personas identifikāciju. 
Bankas kases izdevumu orderi paraksta naudas saņēmējs, apliecinot, ka 
nauda ir saņemta, bet šis dokuments nepiešķir nekādas tiesības. Bankas kases 
izdevumu orderis nav dokuments Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas 
izpratnē (Krimināllikuma 275.panta pirmā daļa).

Rīgā 2011.gada 17.janvārī Lieta Nr.SKK-6/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senators referents     V.Čiževskis,
senatore      A.Nusberga,
senators      A.Freibergs
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar Jēkabpils rajona 

virsprokurores V.Belkovskas iesniegto kasācijas protestu par Zemgales 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 12.oktobra lēmumu 
un

k o n s t a t ē j a
Ar Jēkabpils rajona tiesas 2010.gada 1.jūnija spriedumu
Z.P., personas kods [..],
atzīta par nevainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 275.panta pirmās 

daļas un attaisnota.
Cietušā V.S. kompensācijas pieteikums par mantisko zaudējumu Ls 320 

apmērā un par morālo aizskārumu Ls 300 apmērā noraidīts. 
Z.P. pirmstiesas kriminālprocesā apsūdzēta par dokumenta, kas piešķir 

tiesības, viltošanu un viltota dokumenta izmantošanu. 
Z.P. celtajā apsūdzībā norādīts, ka 2006.gada 6.decembrī ap plkst. 09.10 

Jēkabpilī, Draudzības alejā 2, akciju sabiedrības (turpmāk – AS) “Latvijas 
Krājbanka” Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā Z.P., veicot paraksta 
oriģināla atdarināšanu, parakstījusies I.S. vārdā uz AS “Latvijas Krājbanka” 
kases izdevumu ordera Nr.14 – dokuments, kas sastādīts par naudas izmaksu 
I.S. un piešķir I.S. tiesības saņemt pensiju. Pēc dokumenta falsifikācijas Z.P. 
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iesniegusi to AS “Latvijas Krājbanka” operatorei O.G., uzdodot šo dokumentu 
par īstu. 

Šādas Z.P. darbības pirmstiesas kriminālprocesā kvalificētas pēc 
Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzību bija iesniedzis 
cietušais V.S., un apelācijas protestu bija iesniegusi Jēkabpils rajona 
prokuratūras virsprokurore.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģija ar 2010.gada 12.oktobra lēmumu Jēkabpils rajona tiesas 2010.
gada 1.jūnija spriedumu atstājusi negrozītu.

Par apelācijas instances tiesas lēmumu kasācijas protestu iesniegusi 
Jēkabpils rajona prokuratūras virsprokurore V.Belkovska. 

Protesta iesniedzēja uzskata, ka apelācijas instances tiesas lēmums ir 
prettiesisks un pilnībā atceļams.

Prokurore nepiekrīt apelācijas instances tiesas atzinumam, ka, neskatoties 
uz dokumenta juridisko spēku, tam nepieciešama vēl cita obligāta pazīme – 
dokumentam jāpiešķir tiesības vai jāatbrīvo no pienākumiem. Prokurore 
citē Dokumentu juridiskā spēka likuma 1.panta otrajā daļā noteikto (spēkā 
no 2010.gada 1.jūlija), no kā izriet: ja dokumentam ir juridisks spēks, tad arī 
šis dokuments piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem. 

Protesta iesniedzēja pievērš uzmanību Ministru kabineta 2003.gada 
21.oktobra noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, 
norādot, ka apsūdzētā Z.P. un bankas kasiere O.G. pārkāpusi minēto 
noteikumu 15., 17. un 33.punktu, tādējādi apdraudējušas Krimināllikuma 
275.pantā noteikto noziedzīga nodarījuma objektu.

Prokurore nepiekrīt tiesas atzinumam, ka tiesības saņemt pensiju izriet 
no likuma, bet dokuments, kas piešķir tiesības, ir pase vai cits personu 
apliecinošs dokuments, kas dod iespēju veikt personas identifikāciju. Protesta 
iesniedzēja uzskata, ka pase nepiešķir tiesības, tikai dod iespēju identificēt 
personu, kura paraksta dokumentu, konkrētajā gadījumā – kases ieņēmuma 
orderi, kas piešķir tiesības. 

Prokurore atsaucas uz Augstākās tiesas pētījumu “Tiesu prakse lietās par 
krāpšanu”, norādot, ka mantkārīga nolūka neesamība neizslēdz nodarījuma 
kvalificēšanu pēc Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas. Konkrētais noziedzīgais 
nodarījums ir pabeigts ar brīdi, kad vainīgā persona parakstās dokumentā, 
atveidojot citas personas parakstu, un šā dokumenta iesniegšanas brīdī. 

Pamatojoties uz minēto un vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 
569.–573.panta, 574.panta 2.punkta, virsprokurore V.Belkovska lūdz atcelt 
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 12.oktobra 
lēmumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai.
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Kriminālprocesa likuma 578.panta otrās daļas kārtībā apsūdzētā Z.P. 
iesniegusi iebildumus pret prokurores kasācijas protestu. 

Apsūdzētā Z.P. norāda, ka viņai nav bijis nodoma viltot I.S. parakstu un 
nekad to nav darījusi. 

Z.P. uzskata, ka V.S. konkrētajā lietā ir nepamatoti atzīts par cietušo, līdz 
ar to viņam nebija tiesības iesniegt lietā kompensācijas pieteikumu. 

Pēc Z.P. ieskata, prokurore kasācijas protestā nepamatoti atsaukusies uz 
Dokumentu juridiskā spēka likumu, kurš stājies spēkā 2010.gada 1.jūlijā, jo 
viņai, Z.P., izvirzītajā apsūdzībā norādīts, ka konkrētais noziegums noticis 
2006.gada 6.decembrī. Z.P. uzskata, ka prokurore arī nepamatoti atsaukusies 
uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites 
noteikumi”, jo tiesības veikt kases operācijas AS “Latvijas Krājbanka” ir tikai 
bankas darbiniekiem. Turklāt bankas kases izdevuma orderi nevar vērtēt kā 
dokumentu Krimināllikuma 275.panta izpratnē. 

 Kasācijas protestā nepamatota ir atsauce uz Augstākās tiesas pētījumu 
“Tiesu prakse lietās par krāpšanu”, jo pati prokurore atzinusi, ka viņa, Z.P., 
nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu mantkārīgā nolūkā.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, apsūdzētā Z.P. lūdz atstāt negrozītu 
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 12.oktobra 
lēmumu, bet  prokurores kasācijas protestu noraidīt.

Izskatījis rakstveida procesā krimināllietas materiālus, izvērtējis kasācijas 
protesta motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums jāatstāj negrozīts, bet kasācijas protests jānoraida. 

Krimināllikuma 1.pantā noteikts, ka pie kriminālatbildības ir saucama tikai 
tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tas ir, kura ar 
nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarījusi šajā likumā paredzētu nodarījumu, 
kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes – subjekts, subjektīvā 
puse, objekts un objektīvā puse. Gadījumā ja iztrūkst kaut viena no minētajām 
pazīmēm, nevar atzīt, ka persona būtu izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. 

Krimināllietu departaments konstatē, ka abu instanču tiesas pamatoti 
atzinušas, ka apsūdzētās Z.P. nodarījumā nav Krimināllikuma 275.panta 
pirmajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāva. 

Krimināllikuma 275.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
objekts ir pārvaldības kārtība, konkrēti, oficiālās dokumentācijas lietvedības 
noteiktā kārtība. Minētā noziedzīgā nodarījuma objekta apdraudējums 
ir saistīts ar kaitējuma nodarīšanu nodarījuma priekšmetam. Konkrētajā 
gadījumā noziedzīga nodarījuma priekšmets ir dokumenti, kas piešķir 
tiesības vai atbrīvo no pienākumiem.

No apsūdzētajai Z.P. celtās apsūdzības redzams, ka Z.P. veikusi I.S. 
paraksta oriģināla atdarīšanu uz AS “Latvijas Krājbanka” kases izdevuma 
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ordera Nr.14 (sastādīts par naudas izmaksu I.S.), kas apsūdzībā norādīts kā 
dokuments, kas I.S. piešķir tiesības saņemt pensiju.  

Kā redzams no pirmās instances tiesas sēdes protokola (lietas 1.sējums, 
205.lapa), AS “Latvijas Krājbanka” kontu menedžere O.G. tiesas sēdē 
liecinājusi, ka uz banku pēc pensijas I.S. bija atnācis kopā ar Z.P. Bankas 
darbiniece O.G. izrakstījusi kases izdevumu orderi par naudas izmaksu I.S., 
savās liecībās norādot, ka paraksts uz kases ordera ir apliecinājums, ka nauda 
ir izsniegta. Cita persona naudu var saņemt tikai ar pilnvarojumu.

Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances tiesa lēmumā 
pamatoti norādījusi, ka atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra 
noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” kases izdevumu 
orderis ir kases operāciju uzskaites līdzeklis, bet dokuments, kas apliecina 
konkrētas fiziskas personas tiesības pieprasīt skaidras naudas izmaksu no 
tās norēķinu konta, ir pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kas dod 
iespēju veikt personas identifikāciju. Bankas kases izdevumu orderi paraksta 
naudas saņēmējs, apliecinot, ka nauda ir saņemta, bet šis dokuments nepiešķir 
nekādas tiesības. 

Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka bankas 
kases izdevumu orderi nevar atzīt par dokumentu Krimināllikuma 275.panta 
pirmās daļas izpratnē. 

Prokurore kasācijas protestā nepiekrīt apelācijas instances tiesas 
atzinumam, ka, neskatoties uz dokumenta juridisko spēku, tam nepieciešama 
vēl cita obligāta pazīme – dokumentam jāpiešķir tiesības vai jāatbrīvo no 
pienākumiem. Krimināllietu departaments norāda, ka šāds prokurores 
viedoklis nav pamatots. Senāts jau iepriekš savos lēmumos norādījis (lēmumi 
lietās Nr.SKK-350/10; Nr.SKK-330/10), ka “likumdevējs, ņemot vērā, ka 
jēdziena “dokuments” izpratne ir visai plaša, Krimināllikumā sašaurinājis 
“dokumentu” loku, par kuru viltošanu iestājas kriminālatbildība saskaņā ar 
Krimināllikuma 275.pantu. Šāda jēdziena “dokuments” loka sašaurināšana 
veikta, izdarot šā panta pirmajā daļā atrunu, ka kriminālatbildība pēc šī 
panta iestājas tikai tad, ja persona vilto tādu dokumentu, kas piešķir tiesības 
vai atbrīvo no pienākumiem”.

Kasācijas instances tiesa secina, ka prokurore kasācijas protestā 
nepamatoti atsaukusies uz Dokumentu  juridiskā spēka likumu, kas stājies 
spēkā 2010.gada 1.jūlijā. Z.P. izvirzītajā apsūdzībā norādīts, ka viņai 
inkriminētais noziedzīgais nodarījums noticis 2006.gada 6.decembrī. Senāts 
atzīmē, ka nodarījuma izdarīšanas brīdī spēkā bija Ministru kabineta 1996.
gada 23.aprīļa noteikumi Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi” (zaudējuši spēku no 2010.gada 1.jūlija), kuros bija noteikts, kas 
ir dokuments. Kā jau lēmumā iepriekš minēts, Krimināllikuma 275.pantā 
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paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets ir ar speciālu pazīmi, t.i., 
dokuments, kas personai piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem. Līdz 
ar to dokuments Krimināllikuma 275.panta izpratnē nav jebkurš dokuments, 
kas atbilda Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.154 vai 
atbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam.

Prokurores atsauce kasācijas protestā uz Ministru kabineta 2003.gada 
21.oktobra noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, 
norādot, ka apsūdzētā Z.P. un bankas kasiere O.G. pārkāpusi minēto 
noteikumu 15., 17. un 33.punktu, ir nevietā. Krimināllietu departaments 
norāda, ka konkrētajā lietā O.G. nav izvirzīta nekāda apsūdzība, līdz ar 
to nav pamata izlemt jautājumu par to, vai O.G. ir ievērojusi viņas darba 
pienākumus reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kasācijas instances tiesa secina, ka prokurores 
kasācijas protestā izteiktie argumenti nav pamatoti.

Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances tiesa pamatoti 
atbilstoši Kriminālprocesa likuma 519.panta pirmajai daļai taisījusi 
attaisnojošu nolēmumu, jo apsūdzētās Z.P. izdarītajā nodarījumā nav 
noziedzīga nodarījuma sastāva.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 

12.oktobra lēmumu atstāt negrozītu, bet Jēkabpils rajona virsprokurores 
V.Belkovskas kasācijas protestu noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija  
pēc Krimināllikuma 320.panta

Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 318.panta un 320.pan-
ta ir paredzēta tajos gadījumos, kad kukuļņēmēja darbību rezultātā ir iestājušās 
Krimināllikuma 318.pantā paredzētās sekas – būtisks kaitējums valsts varai vai 
pārvaldes kārtībai, vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, kā 
arī par tām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas (Krimināllikuma 
318. un 320.pants).

Rīgā 2011.gada 1.martā Lieta Nr.SKK-7/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senatore referente     A.Nusberga,
senators      P.Dzalbe,
senators      V.Čiževskis 
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā M.Š., viņa aizstāvja 

A.Važņa un apsūdzētā A.V. aizstāvja J.Močuļska kasācijas sūdzībām par 
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 17.septembra 
spriedumu un 

k o n s t a t ē j a
Ar Latgales apgabaltiesas 2008.gada 22.septembra spriedumu 
M.Š., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas ar 

brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, konfiscējot mantu.
M.Š. atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 

318.panta otrās daļas. 
A.V., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 323.panta otrās daļas ar 

brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, konfiscējot mantu.
Lietā vēl atzīts par vainīgu un sodīts A.R., par kuru spriedums kasācijas 

kārtībā nav pārsūdzēts.
Ar pirmās instances tiesas spriedumu A.V. atzīts par vainīgu un sodīts 

par to, ka, būdams valsts amatpersona, izdarījis kukuļdošanu, tas ir, apzināti 
prettiesiski ar starpnieku nodeva valsts amatpersonai mantiska rakstura 
labumu (naudu) par darbības izdarīšanu kukuļdevēja interesēs; A.R., 
būdams valsts amatpersona, veica darbības, kas izpaužas kukuļa nodošanā 
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no kukuļdevēja kukuļņēmējam, tas ir, starpniecību kukuļošanā, bet M.Š. 
pieņēma kukuli, tas ir, būdams valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta 
stāvokli, apzināti prettiesiski ar starpnieku pieprasīja un pieņēma mantiska 
rakstura labumu (naudu) par darbības izdarīšanu kukuļdevēja interesēs.

Kā konstatējusi un spriedumā atspoguļojusi Latgales apgabaltiesa, 
laika posmā no 2005.gada 27.jūnija līdz 2005.gada 30.augustam A.V., 
būdams valsts amatpersona, Latvijas Republikas Militārās izlūkošanas un 
drošības dienesta (turpmāk – MIDD) darbinieks, vērsies pie A.R., kurš arī 
tajā laikā strādājis MIDD un bijis valsts amatpersona, ar lūgumu palīdzēt 
iegūt traktortehnikas vadītāja apliecību bez eksāmenu kārtošanas. A.R. ar 
šo lūgumu vērsies pie M.Š., kurš tajā laikā bijis valsts amatpersona – valsts 
aģentūras “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” Daugavpils reģiona 
daļas vecākais inspektors, un ar kuru A.R. bijušas draudzīgas attiecības. 
M.Š., izmantojot savu dienesta stāvokli, pieprasījis kukuli Ls 60 par to, ka 
nodrošinās nelikumīgu traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanu, 
pārkāpjot Ministru kabineta Noteikumu Nr.634 “Traktortehnikas vadītāja 
kvalifikācijas iegūšanas un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas 
kārtība” noteikto kārtību. A.V. un A.R. vienojušies, ka A.R. nodos kukuli 
M.Š., bet pēc tam saņems un nodos A.V. traktortehnikas vadītāja apliecību. 
Minētajā laikā, rīkojoties saskaņā ar šo vienošanos, A.V. nodevis A.R. kukuli 
tālākai nodošanai M.Š., savukārt A.R. kukuli nodevis M.Š. 

M.Š., izmantojot savu dienesta stāvokli, savā darba vietā – minētās 
aģentūras Daugavpils reģiona daļas telpās Daugavpilī, Sēlijas ielā 25, 
nelikumīgi, bez praktiskā vadīšanas eksāmena un teorētiskā eksāmena 
kārtošanas, 2005.gada 30.augustā piešķīris A.V. B1C1D1 kategoriju 
traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju un izsniedzis A.R. attiecīgu 
traktortehnikas vadītāja apliecību Nr.A074377 uz A.V. vārda, kuru A.R. 
vēlāk nodevis A.V.

A.V. darbības pirmās instances tiesā kvalificētas pēc Krimināllikuma 
323.panta otrās daļas, A.R. darbības pēc Krimināllikuma 322.panta otrās 
daļas, M.Š. darbības pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas.

Apelācijas protestu par pirmās instances tiesas spriedumu bija iesniedzis 
Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors 
S.Petruhno, lūdzot atcelt Latgales apgabaltiesas spriedumu daļā par M.Š. 
attaisnošanu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas un taisīt 
šajā daļā jaunu spriedumu. Apelācijas sūdzības bija iesnieguši apsūdzētais 
A.R., apsūdzētais A.V. un viņa aizstāvis J.Močuļškis, apsūdzētā M.Š. aizstāvis 
A.Vaznis, lūdzot apsūdzētos attaisnot viņiem celtajās apsūdzībās.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 
palāta ar 2010.gada 17.septembra spriedumu Latgales apgabaltiesas 2008.ga-
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da 22.septembra spriedumu atcēlusi daļā par M.Š. attaisnošanu apsūdzībā 
pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas, daļā par M.Š. noteikto sodu 
pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas, daļā par A.V. noteikto sodu pēc 
Krimināllikuma 323.panta otrās daļas un daļā par A.R. atzīšanu par vainīgu 
un sodīšanu pēc Krimināllikuma 322.panta otrās daļas.

M.Š. atzīts par vainīgu Krimināllikuma 318.panta otrajā daļā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 
2 gadiem, atņemot uz 5 gadiem tiesības ieņemt amatus valsts un pašvaldību 
iestādēs.

M.Š. pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas noteikts sods – brīvības 
atņemšana uz 2 gadiem, konfiscējot mantu. 

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, daļēji saskaitot 
piespriestos sodus, sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības M.Š. noteikts – 
brīvības atņemšana uz 3 gadiem 6 mēnešiem, konfiscējot mantu un atņemot 
uz 5 gadiem tiesības ieņemt amatus valsts un pašvaldību iestādēs.

A.V. pēc Krimināllikuma 323.panta otrās daļas noteikts sods – brīvības 
atņemšana uz 3 gadiem, konfiscējot mantu.

Atzīts, ka A.R. ir izdarījis Krimināllikuma 322.panta otrajā daļā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu, un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 615.panta 
trešo daļu kriminālprocess pret viņu izbeigts, A.R. nereabilitējot.

Ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas spriedumu apmierināts 
prokurora apelācijas protests. M.Š. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka, 
būdams valsts amatpersona, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, 
mantkārīgā nolūkā izdarīja tīšas darbības, kas radījušas būtisku kaitējumu 
valsts varai un pārvaldes kārtībai. Kā konstatējusi un spriedumā atspoguļojusi 
apelācijas instances tiesa, M.Š., būdams valsts amatpersona, valsts aģentūras 
“Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” Daugavpils reģiona daļas vecākais 
inspektors, 2005.gada 30.augustā savā darba vietā minētās valsts aģentūras 
Daugavpils reģiona daļas telpās Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, pretēji dienesta 
interesēm, mantkārīgā nolūkā, bez praktiskās vadīšanas un teorētiskā 
eksāmena kārtošanas, nelikumīgi izsniedzis personai traktortehnikas vadītāja 
apliecību šādos apstākļos.

M.Š., izmantojot savu dienesta stāvokli, caur starpnieku A.R. pieprasījis 
no A.V. kukuli Ls 60 par to, ka nodrošinās nelikumīgu, pārkāpjot “Ceļu 
satiksmes likumā” 22.panta otrā daļā, likuma “Par reglamentētajām 
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 18.panta pirmās daļas 
1.punktā un Ministru kabineta noteikumos Nr.634 “Traktortehnikas 
vadītāja kvalifikācijas iegūšanas un traktortehnikas vadītāja apliecības 
izsniegšanas kārtība” noteikto kārtību, traktortehnikas vadītāja apliecības 
izsniegšanu.
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2005.gadā laika periodā no 27.jūnija līdz 30.augustam, pirmstiesas 
kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā dienā, A.V. nodevis A.R. kukuli 
tālākai nodošanai M.Š., bet A.R. kukuli nodevis M.Š. 

M.Š., ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, nelikumīgi, bez 
praktiskās vadīšanas eksāmena un teorētiskā eksāmena kārtošanas, 2005.ga-
da 30.augustā piešķīris A.V. B1, C1, D1 kategoriju traktortehnikas vadītāja 
kvalifikāciju un izsniedzis A.R. traktortehnikas vadītāja apliecību Nr.A074377 
uz A.V. vārda, kuru A.R. vēlāk nodevis A.V.

Ar šādu rīcību M.Š. radījis būtisku kaitējumu valsts varai un pārvaldības 
kārtībai, jo, būdams valsts amatpersona, rupji pārkāpjot likumā noteikto 
mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanas kārtību, apzināti 
ignorējis un nav ievērojis šādus valsts pārvaldes principus, kuri noteikti 
“Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10.pantā:

valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos 
aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var 
izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim;

valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs;
valsts pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot valsts 

pārvaldes funkcijas, nav savu interešu.
Tādējādi M.Š. būtiski grāvis sabiedrības uzticēšanos visu valsts 

amatpersonu darbībai.
M.Š. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas.
Par apelācijas instances tiesas spriedumu kasācijas sūdzības iesnieguši 

apsūdzētā A.V. aizstāvis J.Močuļskis, apsūdzētā M.Š. aizstāvis A.Vaznis un 
apsūdzētais M.Š.

Apsūdzētā A.V. aizstāvis kasācijas sūdzībā lūdz atcelt apelācijas 
instances tiesas 2010.gada 17.septembra spriedumu un lietu nodot jaunai 
izskatīšanai. Uzskata šo spriedumu par neobjektīvu, nepamatotu un 
atceļamu, jo tas neatbilst Krimināllikuma 1., 8., 9., 20.panta prasībām, 
taisīts, neievērojot Kriminālprocesa likuma 1., 15., 16., 19., 50., 130., 511., 
514., 527., 562., 564.panta prasības. 

Pēc aizstāvja J.Močuļska ieskata, lietas materiāli nesatur pierādījumus par 
A.V. vainīgumu viņam inkriminētajā nodarījumā, visas šaubas un pretrunas 
lietā nav iztulkotas A.V. par labu, nevainīguma prezumpcija atklāti ignorēta. 
Apelācijas instances tiesas spriedums nav konstruēts, lai noskaidrotu patiesību 
lietā, novērstu vai izskaidrotu pretrunas un konstatētus apstākļus, kas varētu 
ietekmēt apsūdzēto atbildību, bet, tieši otrādi, subjektīvi ir piemeklēti 
apsūdzoši traktējumi tām šaubām lietā, kas būtu iztulkojamas apsūdzētajam 
par labu, un vienlaicīgi ignorētas šaubas, kuras nav izskaidrojamas no 
apsūdzības aspekta.
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Aizstāvis norāda, ka apelācijas instances tiesa pretēji Kriminālprocesa 
likuma 19.panta nosacījumiem izdarījusi nepareizu secinājumu, ka Ls 60 
esot nodoti M.Š., kaut gan lietā nav pierādījumu, ka M.Š. būtu prasījis un 
saņēmis naudu. Pēc aizstāvja ieskata, apelācijas instances tiesa centusies 
iedibināt nelikumīgu un bīstamu judikatūru, kur jebkuru divu cilvēku 
sarunas par naudas summu nodošanu trešajai personai būs pietiekams 
pamats notiesājoša sprieduma taisīšanai visām trim personām, neņemot 
vērā, ka trešajai personai, kura ir pozitīvi raksturota, pilnīgi nekas nav bijis 
zināms par viņam paredzēto kukuli. Apelācijas instances tiesa nav vērtējusi 
A.V. un A.R. sarunās nosauktos Ls 60 savstarpējā sakarībā ar sarunās 
minētajām citām naudas summām, kuras figurēja kā savstarpējie norēķini 
starp A.V. un A.R. saistībā ar A.V. iegādātajiem īpašumiem no A.R. mātes, 
kuru koroborācijas un atdalīšanas jautājumus kārtojis A.R. 

Nosaucot Ls 60 kā kukuļa summu, tiesa nonākusi pretrunā pati ar savā 
spriedumā norādīto, ka traktortehnikas vadītāju kvalifikācijas iegūšanas 
un apliecības izsniegšanas izmaksas ir Ls 21,80, kā rezultātā iespējamā 
kukuļa summa nekādā veidā nevarēja būt Ls 60. Atbilstoši Kriminālprocesa 
likuma 19.panta un 527.panta prasībām par labu A.V. nav novērtēts fakts, 
ka, nezināmos apstākļos iegūtos telefona sarunu ierakstus tikai pēc gada 
nododot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, MIDD darbinieki 
radīja šķēršļus iespējami likumīgu operatīvo darbību rezultātā iegūto ziņu 
savlaicīgai procesuālai nostiprināšanai.

Aizstāvis J.Močuļskis norāda, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi arī 
Kriminālprocesa likuma 455.panta otrās daļas prasības par to, kurš un kādā 
kārtībā ir tiesīgs iegūt pierādījumus lietā, kā arī Kriminālprocesa likuma 
193.panta noteikumus par eksperta veikto izmeklēšanas darbību kārtību. 
Spriedumā ignorēts fakts, ka eksperts pēc būtības nepietiekamā, tātad 
nepieļaujamā, pierādījumā patvarīgi veicis pierādījuma loģiskās secības 
kārtošanu, lai atzītu, ka šis pierādījums ir atbilstošs Kriminālprocesa likuma 
130.panta prasībām, tas ir, eksperts nelikumīgi realizējis tiesības, kuras 
viņam nav paredzētas Kriminālprocesa likuma 193.–209.pantā. Turklāt gan 
pirmās, gan apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi faktu, ka lietas materiāli 
nesatur pierādījumus par mobilā telefona numura [..] lietotāja piederību. 
Lietā nav arī pierādīts, ka A.V. paraksts saistībā ar eksāmena kārtošanu būtu 
viltots.

Aizstāvis uzskata, ka spriedumā nav analizēts, kādēļ A.V. nepieciešamās 
darbības – traktora vadītāja tiesību iegūšana – nebūtu izdarāmas bez 
kukuļa piedāvāšanas. No lietas materiāliem nav redzams, vai, pēc valsts 
apsūdzības ieskata, piedāvātais kukulis ir pieņemts. Lietā nav pierādīts 
kukuļa pieprasīšanas fakts, kā arī nav nekādu ziņu par to, vai jebkāds kukulis 
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valsts amatpersonai nodots, tas ir, spriedumā nav analizēta noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanas stadija, bet izdarīts nepamatots pieņēmums par 
apsūdzēto darbību kvalifikāciju. Atbilstoši Krimināllikuma 323.pantam 
noziedzīgais nodarījums uzskatāms par pabeigtu, ja piedāvātais kukulis 
ir pieņemts. Ja piedāvātais kukulis nav ticis pieņemts, personas darbības 
kvalificējamas kā kukuļdošanas mēģinājums. Neņemot vērā to, ka lietas 
materiāli nesatur nekādus pierādījumus par kukuļa nodošanu, tiesa atzinusi 
A.V. par vainīgu Krimināllikuma 323.pantā paredzēta pabeigta noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanā, ignorējusi ziņu neesamību lietā par iespējamā kukuļa 
apmēru, kā arī par to, vai kukulis sasniedzis savu mērķi. Apelācijas instances 
tiesas spriedums nesatur atbildi uz apelācijas sūdzībā norādīto jautājumu, 
kādā veidā valsts amatpersonas dienesta statuss sekmējis A.V. inkriminētā 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Pēc aizstāvja ieskata, taisot notiesājošu spriedumu, tiesa atstājusi bez 
ievērības Kriminālprocesa likuma 130.panta pirmajā daļā noteiktās prasības, 
ka kriminālprocesa laikā iegūtās ziņas par faktiem ir pieļaujams izmantot kā 
pierādījumus tikai tad, ja tās iegūtas un procesuāli nostiprinātas šajā likumā 
noteiktajā kārtībā. Tiesas spriedums satur atsauces uz nepieļaujamiem 
pierādījumiem, kā rezultātā tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 
127.panta trešo daļu un 130.panta otrās daļas 3.punktu. Pārkāpti arī 
Kriminālprocesa likuma 130.panta otrās daļas 4.punkta, 12.panta nosacījumi, 
jo nav pārbaudīts, vai pierādījumi iegūti likumā noteiktajā kārtībā, tas ir, lietai 
nav pievienoti dokumenti, kas apstiprinātu akceptu operatīvajām darbībām, 
lai noklausītos A.V. un A.R. sarunas. Lietā nav iesniegti pierādījumi, ka 
noklausāmais telefona numurs [..] bijis A.V. lietošanā.

Aizstāvis norāda, ka apelācijas instances tiesas spriedums neatbilst 
Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās daļas un 512.panta otrās daļas 
prasībām. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 561.panta pirmo daļu lieta 
apelācijas instances tiesā izskatāma kārtībā, kāda noteikta krimināllietu 
izskatīšanai pirmās instances tiesā, izņemot 53.nodaļā noteikto. Apelācijas 
instances tiesa nav izskaidrojusi vai novērsusi visas saprātīgās šaubas, kas 
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.panta trešās daļas nosacījumiem 
jātulko par labu apsūdzētajam.

Pēc kasatora ieskata, apelācijas instances tiesa ir pārkāpusi Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Septītā protokola 2.pantu, kur 
garantētas cilvēka tiesības uz vainas pierādījumu skatīšanu augstākas 
instances tiesā. Izskatot lietu, apelācijas instances tiesa nav ievērojusi arī 
Kriminālprocesa likuma 514.panta nosacījumu, ka viens no tiesas apspriedē 
izlemjamiem jautājumiem ir – vai apsūdzētajam inkriminētajā nodarījumā 
ir noziedzīga nodarījuma sastāvs. Aizstāvis norāda, ka apelācijas instances 
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tiesa, atceļot spriedumu tā daļā un taisot jaunu spriedumu, pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 564.panta astotās daļas nosacījumus.

Apsūdzētais A.V. iesniedzis Senātam paskaidrojumus, kuros norāda, 
ka vēlas vērst uzmanību uz MIDD un KNAB amatpersonu tendenciozi 
veiktajām darbībām, izmantojot dienesta pilnvaras un dienesta stāvokli, 
paužot personiskas antipātijas, kā arī tiesas procesu paviršo gaitu, ignorējot 
lietas izskatīšanu pēc būtības, necieņu un nevērīgu attieksmi pret likumiem, 
kā arī absolūtu indivīda beztiesiskumu, kā rezultātā nācies stāties tiesas 
priekšā par nodarījumu, kuru nav izdarījis.

Apsūdzētā M.Š. aizstāvis A.Vaznis lūdz skatīt kasācijas sūdzību mutvārdu 
procesā, atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu un izbeigt pret M.Š. 
kriminālprocesu nozieguma sastāva trūkuma dēļ.

Pēc aizstāvja ieskata, apsūdzētā notiesāšana pēc Krimināllikuma 318.
panta otrās daļas un 320.panta otrās daļas ir nelikumīga un nepamatota. 
Taisot spriedumu, tiesa būtiski pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 511.panta 
otrās daļas, 512.panta otrās daļas, 520.panta pirmās daļas, 527.panta otrās 
daļas 1. un 2.punkta, 130.panta prasības.

Aizstāvis A.Vaznis norāda, ka pirmās un otrās instances tiesas spriedumi 
galvenokārt balstīti uz A.V. un A.R. telefonsarunu audioierakstiem. 
Kriminālprocesa likuma 130.pantā noteiktas prasības par pierādījumu 
pieļaujamību. Kriminālprocesa laikā iegūtās ziņas par faktiem ir pieļaujams 
izmantot kā pierādījumus, ja tās iegūtas un procesuāli nostiprinātas šajā 
likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 127.panta 
prasībām “operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem, 
arī ziņas, kas fiksētas ar tehnisku līdzekļu palīdzību, drīkst izmantot kā 
pierādījumus tikai tad, ja tās iespējams pārbaudīt šajā likumā noteiktajā 
procesuālajā kārtībā”. Lietai nav pievienota uzziņa, kuru būtu parakstījis 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kura iestāde, kad un uz kādu laika periodu 
akceptējusi operatīvās darbības pasākumu veikšanu. Pretēji likuma prasībām 
procesa virzītājs uz apsūdzēto pieprasījumu šādu uzziņu atteicis pievienot. 
Pēc aizstāvja ieskata, līdz ar to rupji pārkāpta Kriminālprocesa likuma norma 
par pierādījumu pieļaujamību.

Kasators uzskata, ka krimināllietā nav neviena pierādījuma par to, ka 
M.Š. būtu pieprasījis un saņēmis kukuli.

Pēc aizstāvja A.Važņa ieskata, par dienesta pārkāpumiem, kurus veicis 
M.Š. sakarā ar A.V. traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanu, M.Š. 
pienāktos rājiens saskaņā ar Darba likuma 90.panta pirmo daļu, kā tas 
redzams no Latvijas Republikas valsts aģentūras “Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra” direktora vēstules par dienesta pārbaudes rezultātiem. Turklāt 
ar krimināllietas materiāliem nav pierādīts M.Š. mantkārīgais nolūks, nav 
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konstatēts, ka konkrētajā gadījumā būtu iestājušās smagas sekas, tas ir, nav 
Krimināllikuma 318.pantā paredzētā nozieguma sastāva.

Apsūdzētais M.Š. kasācijas sūdzībā lūdz atcelt tiesas spriedumu daļā par 
viņam noteikto sodu pēc Krimināllikuma 318.panta otrās daļas, 320.panta 
otrās daļas un 50.panta pirmās daļas un nosūtīt lietu jaunai iztiesāšanai.

Pēc apsūdzētā ieskata, apelācijas instances tiesa ir pieļāvusi 
Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 6.punkta būtisku pārkāpumu. 
Ar 2009.gada 19.novembra likuma grozījumiem Krimināllikuma 320.panta 
otrās daļas sankcijā brīvības atņemšanas soda apmērs noteikts uz laiku līdz 
astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

M.Š. norāda, ka apelācijas instances tiesai, piemērojot mantas konfiskāciju, 
kas ir bargākais Krimināllikumā paredzētais papildsods, bija jānorāda motīvi 
par konkrētā soda piemērošanu.

Pēc apsūdzētā ieskata, apelācijas instances tiesa nav norādījusi motīvus, 
kā konkrētā noziedzīgā nodarījuma raksturs, radītais kaitējums un 
apsūdzētā personība ir saistāmi ar noteikto sodu. Apelācijas instances tiesa 
nav vērtējusi, vai kriminālsoda mērķi un taisnīgu krimināltiesisko attiecību 
noregulējumu šajā lietā nav iespējams panākt ar sodu, kas nav saistāms ar 
brīvības atņemšanu, nav izvērtējusi Krimināllikuma 55.panta nosacījumu 
piemērošanas iespēju.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments neatrod pamatu 
lietas izskatīšanai mutvārdu procesā, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 
583.panta nosacījumiem ir iespējams pieņemt lēmumu pēc lietā esošajiem 
materiāliem.

Izskatījis krimināllietas materiālus rakstveida procesā, apsvēris apsūdzētā 
A.V. aizstāvja J.Močuļska, apsūdzētā M.Š. aizstāvja A.Važņa un apsūdzētā 
M.Š. kasācijas sūdzību motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka 
apelācijas instances tiesas 2010.gada 17.septembra spriedums jāatceļ un lieta 
jānosūta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai šādu apsvērumu dēļ.

Kasācijas instances tiesa atzīst, ka apelācijas instances tiesa pieļāvusi 
Kriminālprocesa likuma 562.panta pirmās daļas, 564.panta ceturtās daļas 
511., 512., 124., 127., 128., 129., 130., 19., 23., 615.panta pārkāpumu, kas 
noveda pie nelikumīga nolēmuma. 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511.panta otro daļu tiesas 
spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam. Kriminālprocesa likuma 
512.panta pirmajā daļā noteikts, ka tiesa, taisot spriedumu, pamatojas uz 
materiālo un procesuālo tiesību normām, bet šā panta otrajā daļā noteikts, 
ka tiesa spriedumu pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē 
vai kurus saskaņā ar šā likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams 
pārbaudīt.
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Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances tiesa 
nav izskatījusi apelācijas sūdzību motīvus. Apelācijas sūdzībās apsūdzētais 
A.V., viņa aizstāvis J.Močuļskis, apsūdzētā M.Š. aizstāvis A.Vaznis 
norādījuši konkrētus argumentus, kāpēc apstrīd apsūdzēto A.V. un M.Š. 
vainīgumu inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos. Apelācijas instances 
tiesa aprobežojusies ar Kriminālprocesa likuma 564.panta sestās daļas 
piemērošanu un nav sniegusi atzinumus un pierādījumus par pierādīšanas 
priekšmetā ietilpstošajiem apstākļiem, kas noteikti Kriminālprocesa likuma 
124.pantā. 

Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajā daļā noteikts, ka apelācijas 
instances tiesas nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances 
tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko 
noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina tiesas 
atzinumu, motīvi, kāpēc tiesa noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc 
kuriem tā vadās.

Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedumā nav norādīti 
motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida apelācijas sūdzībās izteiktos 
argumentus un pierādījumus.

Kasācijas sūdzībās pareizi norādīts, ka saskaņā ar Krimināllikuma 
1.pantu pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura 
ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu (tīši) vai 
aiz neuzmanības izdarījusi šajā likumā paredzētu nodarījumu, kam ir visas 
noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.

Savukārt Kriminālprocesa likuma 124.panta pirmajā daļā noteikts, 
ka pierādīšanas priekšmets ir visu kriminālprocesa gaitā pierādāmo 
apstākļu kopums un ar tiem saistītie fakti un palīgfakti. Kā pierādījumus 
kriminālprocesā var izmantot tikai ticamas, attiecināmas un pieļaujamas 
ziņas par faktiem.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 124.panta otro daļu kriminālprocesā 
ir pierādāma noziedzīgā nodarījuma sastāva esamība vai neesamība, kā arī 
citi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā paredzētie apstākļi, kuriem 
ir nozīme konkrēto krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulējumā.

Saskaņā ar Krimināllikuma 320.panta otro daļu (likuma redakcijā 
līdz 2009.gada 19.novembrim) kriminālatbildība iestājas par kukuļa 
pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura 
labumu, to piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi 
valsts amatpersona pati vai ar starpnieku, par kādas darbības izdarīšanu vai 
neizdarīšanu kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai citas personas interesēs, 
izmantojot savu dienesta stāvokli, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, 
ja kukulis pieprasīts. 
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Kukuļa pieprasīšanas gadījumā valsts amatpersona pati ierosina dot 
kukuli par nelikumīgu darbību izdarīšanu vai likumīgu darbību neizdarīšanu 
kukuļdevēja interesēs. Noziegums ir pabeigts ar kukuļa pieņemšanas brīdi. 
No objektīvās puses kukuļņemšana izpaužas valsts amatpersonas aktīvās 
darbībās – kāda materiāla vai citāda veida labuma (atlīdzības), vai to 
piedāvājuma prettiesiskā pieņemšanā jebkādā veidā tieši no kukuļdevēja, 
kukuļa piedāvātāja vai ar starpniecību par kādas darbības (likumīgas 
vai nelikumīgas) izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja interesēs. No 
subjektīvās puses kukuļņemšana var tikt izdarīta tikai ar tiešu nodomu, tas 
ir, valsts amatpersona apzinās, ka viņa saņem kukuli par kādas darbības 
izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja interesēs, izmantojot savu dienesta 
stāvokli, un vēlas šo kukuli saņemt.

Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 318.panta un 
320.panta ir paredzēta tajos gadījumos, kad kukuļņēmēja darbību rezultātā 
ir iestājušās Krimināllikuma 318.pantā paredzētās sekas – būtisks kaitējums 
valsts varai vai pārvaldes kārtībai, vai ar likumu aizsargātām personas 
tiesībām un interesēm, kā arī par tām pašām darbībām, ja tās izraisījušas 
smagas sekas. 

Senāts vērš uzmanību tam, ka būtisks kaitējums ir obligāta Krimināllikuma 
318.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīme, tādēļ apsūdzībā 
jānorāda, kāds konkrēti kaitējums ir nodarīts un kāpēc tas vērtējams kā 
būtisks krimināltiesiskā izpratnē.

Dr.habil.jur. U.Krastiņš norāda, ka pati darbība – dienesta stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana, kas vērtējama kā tīša darbība vai bezdarbība, – 
nav krimināli sodāma. Kriminālatbildība iestājas, ja dienesta stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā iestājušās nodarījuma sastāvā ietvertās 
kaitīgās sekas – būtisks kaitējums valsts varai vai pašvaldības kārtībai, vai 
ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm (Vaina komplicētos 
noziedzīgos nodarījumos. Jurista Vārds, 2010. 11.maijs, Nr.19).

Pēc Senāta Krimināllietu departamenta ieskata, konkrētajā krimināllietā 
būtiskais kaitējums nav formulēts un argumentēts atbilstoši likuma prasībām. 
Būtiskais kaitējums ir norādīts pārāk vispārīgi. Apsūdzībā nav norādīts, kā 
tieši izpaudies šī noziedzīgā nodarījuma, kas ir ar materiālu sastāvu, būtiskais 
kaitējums valsts varai vai pārvaldes kārtībai, vai ar likumu aizsargātām 
personas tiesībām un interesēm. Kā redzams no apelācijas instances tiesas 
sprieduma, tad atzinums par būtiska kaitējuma esamību faktiski izdarīts 
pieņēmumu formā. Atzinumam, ka M.Š. rīcība būtiski grāvusi sabiedrības 
uzticēšanos visu valsts amatpersonu darbībai, ir vispārīgs raksturs. No 
tiesas sprieduma nav saprotams, kādā veidā ar M.Š. darbībām būtu grauta 
sabiedrības uzticēšanās visu valsts amatpersonu darbībai.
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Tiesu prakses apkopojumā jau agrāk izteiktas atziņas par Krimināllikuma 
318.panta sastāva pazīmi. “Tā kā izskatāmās kategorijas krimināllietās kritērijs, 
kas norobežo noziedzīgo nodarījumu no disciplināratbildības, ir kaitīgas 
sekas – būtisks kaitējums, ko radījusi prettiesiskā darbība (vai bezdarbība), – 
viens no nozīmīgākajiem ir jautājums par tā konstatēšanu, izvērtēšanu un 
motivāciju (..) apsūdzībā jābūt norādītam, kāds konkrēti kaitējums ir nodarīts 
un kāpēc tas ir vērtējams kā būtisks krimināltiesiskā izpratnē, jo jāņem vērā, 
ka šīs prasības neievērošana var būt pamats personas attaisnošanai. Nebūtu 
pieļaujami, ka apsūdzībā tiek ietvertas tikai tādas vispārējas norādes kā “valsts 
varai”, “pārvaldības kārtībai”, “ar likumu aizsargātām personas tiesībām un 
interesēm”, nenorādot, kādu ietekmi aizskārums ir atstājis uz valsts varu, 
pārvaldības kārtību” (Tiesu prakse krimināllietās par valsts amatpersonu un 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai organizāciju atbildīgo darbinieku izdarītiem 
noziedzīgiem nodarījumiem. 2002.–2003.g.).

Apsūdzībā arī nav norādīts, kā tieši izpaudies M.Š. mantkārīgais nolūks. 
Taču apelācijas instances tiesa atzinusi par pierādītu faktu, ka M.Š., būdams 
valsts amatpersona, ļaunprātīgi izmantodams dienesta stāvokli, mantkārīgā 
nolūkā izdarījis tīšas darbības. Šāds tiesas secinājums ir jāpamato ar 
pierādījumiem.

Senāta Krimināllietu departaments norāda, ka ir apsverams jautājums, 
vai konkrētajā gadījumā A.V. rīkojies kā amatpersona vai kā privātpersona, 
tas ir, vai viņš uzskatāms par viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma 
speciālo subjektu. 

No celtās apsūdzības apraksta nav saprotams, kāda saistība ir A.V. vēlmei 
saņemt traktortehnikas vadīšanas apliecību bez eksāmenu kārtošanas ar viņa 
kā valsts amatpersonas statusu. 

Kriminālprocesa likuma 511.panta otrajā daļā noteikts, ka tiesas 
spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam. Minētās likuma normas 
prasības attiecas arī uz apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Konkrētajā 
lietā apelācijas instances tiesas nolēmumu nevar atzīt par tiesisku un 
pamatotu, jo tiesa nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 128.panta otrās 
daļas nosacījumus, ka to, ka cik ticamas ir pierādīšanā izmantojamās ziņas 
par faktiem, izvērtē, aplūkojot visus kriminālprocesa laikā iegūtos faktus vai 
ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā.

 Pēc Senāta ieskata, apelācijas instances tiesa atbilstoši Kriminālprocesa 
likuma 23.pantam nav rūpīgi izmeklējusi un noskaidrojusi visus lietas 
faktiskos apstākļus, pārbaudījusi pierādījumus, lai pamatotu A.V. 
vainīgumu pēc Krimināllikuma 323.panta otrās daļas, M.Š. vainīgumu pēc 
Krimināllikuma 318.panta otrās daļas un 320.panta otrajā daļā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā. 
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Kriminālprocesa likuma 128.panta trešajā daļā noteikts, ka nevienam 
no pierādījumiem nav iepriekš noteikta augstāka ticamības pakāpe nekā 
pārējiem pierādījumiem.

Kriminālprocesa likuma 127.panta trešajā daļā noteikts, ka operatīvās 
darbības pasākumos iegūtās ziņas par faktiem, arī ziņas, kas fiksētas ar 
tehnisku līdzekļu palīdzību, drīkst izmantot kā pierādījumu tikai tad, ja tās 
iespējams pārbaudīt šajā likumā noteiktajā kārtībā, bet šā panta ceturtajā 
daļā (2009.gada 12.marta likuma redakcijā) noteikts: ja krimināllietā kā 
pierādījumu izmanto šā panta trešajā daļā minētās ziņas, tai pievieno uzziņu 
par to, kura iestāde, kad un uz kādu laika periodu akceptējusi operatīvās 
darbības pasākumu veikšanu.

Apelācijas instances tiesas spriedumā no 13. līdz 23.lappusei ir 
izklāstīti tie pierādījumi, kurus tiesa atzīst par A.V., M.Š., A.R. vainīguma 
pierādījumiem.

Pēc Senāta departamenta ieskata, šāds pierādījumu izklāsts ir tendenciozs 
un nepilnīgs. Pierādījumi nav novērtēti atbilstoši Kriminālprocesa likuma 19., 
124., 128., 129., 130.panta prasībām, tāpēc tiesas secinājumi nav atzīstami par 
tiesiskiem un pamatotiem. Apelācijas instances tiesa, spriedumā atsaucoties 
uz liecinieku liecībām, A.R. un A.V. telefonsarunu ierakstiem, nav tās 
izvērtējusi atbilstoši Kriminālprocesa likuma 128.panta otrajā un trešajā daļā 
noteiktajam.

Izvērtējot pierādījumus, apelācijas instances tiesa atzinusi par ticamām 
A.R. sākotnējās liecības pirmstiesas izmeklēšanā, norādot, ka tās apstiprinās 
ar A.R. un A.V. telefonsarunu ierakstiem, liecinieku M.S. un M.I. liecībām.

Apelācijas instances tiesa konstatējusi sekojošo: “Apsūdzētā A.R. 
apgalvojums, ka 2006.gada 18.aprīlī uz nopratināšanu pie KNAB izmeklētājas 
viņš tika nelikumīgi atvests piespiedu kārtā, ir pretrunā ar viņa paša 
paskaidrojumiem apelācijas instances tiesas sēdē, ka pēc MIDD priekšnieka 
vietnieka M.S. norādījuma sniegt KNAB liecības par iesniegumā izklāstītiem 
faktiem viņš pats divu MIDD darbinieku pavadībā devās uz KNAB, proti, 
viņš neatteicās turp doties un netika nogādāts piespiedu kārtā.

Turklāt pat pieļaujot, ka A.R. KNAB tika nogādāts pret paša gribu, nav 
pamata uzskatīt, ka šā apstākļa ietekmē viņš sākotnējā nopratināšanā ir 
sniedzis nepatiesas liecības.

(..) Savukārt apelācijas tiesas sēdē apsūdzētais A.R. paskaidrojis, ka 
M.S. sākotnēji draudēja, bet vēlāk liecību sniegšanas gadījumā solīja viņu 
paaugstināt amatā” (4.sējums, l.l. 124).

Par to, ka apelācijas instances tiesai bija šaubas par pierādījumu ticamību, 
attiecināmību un pieļaujamību, liecina tas, ka apelācijas instances tiesas 
sēdē kā liecinieks tika nopratināts eksperts E.E. Kā redzams no apelācijas 
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instances tiesas sēdes protokola, tad E.E. liecinājis: “Papildus savām liecībām 
vēlos iesniegt tiesai šo dokumentu, kā arī dokumentu, ko sastādīju vakar, kas 
būtībā apstiprina šajā nezināmās izcelsmes dokumentā esošās informācijas 
pareizību (..) Pētot procesa virzītāja iesniegto materiālu, tika secināts, ka 
ar iesniegto informāciju nepietiek, lai konstatētu sarunas laiku” (4.sējums, 
l.l. 40).

Krimināllietu departaments uzskata, ka apelācijas instances tiesa nav 
ievērojusi Kriminālprocesa likuma 19.panta trešās daļas nosacījumus par to, 
ka visas saprātīgas šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē par 
labu personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību. 

Krimināllietu departaments konstatē, ka ne pirmās instances tiesas 
spriedumā, ne apelācijas instances tiesas spriedumā nav norādīti pierādījumi 
atzinumam, ka apsūdzētais M.Š. pieprasījis un pieņēmis kukuli. Tiesu 
nolēmumos norādītie un tiesas sēdēs pārbaudītie pierādījumi attiecas tikai uz 
Krimināllikuma 320.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva 
objektīvās puses pierādīšanu apsūdzētā M.Š. darbībās, tas ir, ka M.Š. nelikumīgi, 
bez praktiskās vadīšanas eksāmena un teorētiskā eksāmena kārtošanas piešķīris 
A.V. B1, C1, D1 kategoriju traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju un izsniedzis 
A.R. attiecīgu traktortehnikas vadītāja apliecību uz A.V. vārda.

Turklāt Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka konkrētajā lietā 
konstatējama pretruna par apsūdzībā norādīto kukuļa summu, kuru apelācijas 
instances tiesa savā spriedumā nav izvērtējusi. Kā redzams no apelācijas 
instances tiesas sprieduma, tad apelācijas instances tiesa atzinusi: “Apsūdzēto 
un aizstāvju apgalvojums, ka tiesas izmeklēšanā nav iegūti pierādījumi kukuļa 
nodošanai M.Š., kā arī tam, ka A.V. ir nodevis naudu A.R., ir nepamatots, jo 
no A.R. sākotnējām liecībām (1.sējums, l.l. 73) viennozīmīgi izriet, ka viņš 
M.Š. nodevis kopā Ls 60, no kuriem Ls 30 naudas nodošanas brīdī bija A.V. 
iedotā nauda, bet Ls 30 viņš piemaksāja no sevis. Piemaksātos Ls 30 A.V. 
viņam, A.R., atdevis tad, kad viņš nodeva A.V. traktora vadīšanas tiesības.” 

Tālāk apelācijas instances tiesa norādījusi, ka “no izdrukas par 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pakalpojumu cenām redzams, ka 
traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšana un apliecības izsniegšana 
maksā Ls 21,8” (1.l. 15).

Apelācijas instances tiesa kļūdaini norādījusi, ka kriminālprocess pret 
A.R. izbeidzams, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 615.panta trešās 
daļas nosacījumiem. 

Senāta Krimināllietu departaments atzīmē, ka Kriminālprocesa likuma 
56.nodaļas “Kriminālprocess lietās par mirušo reabilitāciju” normas 
reglamentē sevišķo procesu mirušā reabilitācijai, kad kriminālprocess bija 
izbeigts pirmstiesas procesā.
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Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 23.pantā ietverto kriminālprocesa 
pamatprincipu krimināllietās tiesu spriež tiesa, tiesas sēdē izskatot un 
izlemjot pret personu celto apsūdzību pamatotību.

Šis norādītais kriminālprocesa pamatprincips strikti jāievēro arī lietās, 
kad apsūdzētais lietas iztiesāšanas laikā miris.

Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesai, konstatējot Kriminālprocesa 
likuma 377.panta 5.punktā norādīto apstākli – ja persona, kura saucama vai 
saukta pie kriminālatbildības, ir mirusi, izņemot gadījumus, kad process 
nepieciešams, lai mirušo reabilitētu, – kriminālprocess bija jāizbeidz saskaņā 
ar Kriminālprocesa likuma 481.panta pirmās daļas 1.punktu: tiesa izbeidz 
kriminālprocesu, ja iztiesāšanas laikā tā konstatē šā likuma 377.panta 
3.–10.punktā norādītos apstākļus, kas nepieļauj kriminālprocesu.

Pēc Senāta Krimināllietu departamenta ieskata, izskatot konkrēto 
krimināllietu, būtu apsverams jautājums, vai ir ievēroti Kriminālprocesa 
likuma 14.panta nosacījumi – tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu 
saprātīgā termiņā. Kā redzams no krimināllietas materiāliem, apsūdzētie 
ilgstoši ir apsūdzēto statusā.

Šajā lietā kriminālprocess uzsākts 2006.gada 12.aprīlī par valsts 
amatpersonu iespējamām pretlikumīgām darbībām, kukuļošanu, kas 
veikta 2005.gadā no jūnija līdz septembrim (1.sējums, l.l. 7). Lēmums par 
krimināllietas nodošanu tiesai pieņemts 2007.gada 4.oktobrī (2.sējums, 
l.l. 172–179).

Tā kā apelācijas instances tiesa nav izskatījusi lietu atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma prasībām, tad tiesas nolēmumu nevar atzīt par 
tiesisku un pamatotu, tas ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesai.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 585. un 587.pantu, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Atcelt Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 

2010.gada 17.septembra spriedumu, lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesai.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Krimināllikuma 269.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
objektīvā puse

Krimināllikuma 269.panta pirmajā daļā paredzēta kriminālatbildība par 
uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai sakarā ar tās likumisku 
dienesta darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā ar tās līdzdalību 
noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā. Šā 
noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse izpaužas kā uzbrukums. Ar 
uzbrukumu jāsaprot aktīvas darbības (Krimināllikuma 269.pants).

Rīgā 2011.gada 1.februārī Lieta Nr.SKK-61/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      A.Nusberga,
senators      A.Freibergs
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona 

prokuratūras prokurora A.Sirmā kasācijas protestu par Rīgas apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 12.novembra lēmumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2010.gada 20.maija spriedumu 
S.S., personas kods [..], 
atzīts par nevainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 269.panta pirmās 

daļas un attaisnots.
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 

12.novembra lēmumu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2010.gada 20.maija 
spriedums atstāts negrozīts.

Pirmstiesas kriminālprocesā pret S.S. celta apsūdzība par to, ka viņš 
izdarījis uzbrukumu varas pārstāvim sakarā ar likumisku dienesta darbību.

2009.gada 14.septembrī ap plkst. 20.50 S.S. alkohola ietekmē savā 
dzīvesvietā [..] ielā [..], Rīgā, būdams negatīvi noskaņots pret Rīgas pašvaldības 
policijas Ziemeļu rajona pārvaldes darbiniekiem E.M. un A.A., kuri, pildot 
dienesta pienākumus, ieradās dzīvoklī sakarā ar izsaukumu par ģimenes 
konfliktu, pārrunu laikā ar inspektoru E.M. piedraudēja izrēķināties ar viņu 
un viņa ģimenes locekļiem, kā arī atbrīvot viņu no ieņemamā amata. Nolūkā 
izdarīt uzbrukumu varas pārstāvim sakarā ar viņa likumisko darbību S.S. 
pārrunu laikā ar inspektoru E.M., uzdevis viņam jautājumu par ieroča esamību 
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un, nesaņēmis uz to atbildi, noliecās pie istabā esošā klubkrēsla, izņēma no 
tā pistolei līdzīgu priekšmetu un, īstenojot savu noziedzīgo nodomu, pavērsa 
to pret inspektoru E.M., tādā veidā piedraudot un demonstrējot gatavību 
pielietot vardarbību pret inspektora E.M. dzīvību un veselību.

S.S. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 269. panta 
pirmās daļas.

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūras prokurors A.Sirmais 
iesniedzis kasācijas protestu, kurā lūdz atcelt abu instanču tiesu nolēmumus 
un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai.

Prokurors abu instanču tiesu nolēmumus uzskata par nepamatotiem, jo 
tiesas pieļāvušas Krimināllikuma pārkāpumus un būtiskus Kriminālprocesa 
likuma pārkāpumus.

Abu instanču tiesas, piešķirot lielāku ticamību apsūdzētā S.S. un I.P. 
sniegtajām liecībām pirmās instances tiesā, nevērtējot tās kopsakarā ar 
cietušā E.M., liecinieku A.A. un I.P. sniegtajām liecībām pirmstiesas procesā, 
nepamatoti uzlabojušas apsūdzētā S.S. stāvokli, tādējādi rupji pārkāpjot 
Kriminālprocesa likuma 128.panta prasības. 

Prokurors nepiekrīt tiesu secinājumam, ka cietušais E.M. atradās 
šķietamās aizstāvēšanās stāvoklī, jo no eksperta atzinuma izrietot, ka ieroča 
makets, kas tika atņemts S.S., ir ļoti līdzīgs rūpnieciski izgatavotam ierocim. 
Līdz ar to uzbrukuma brīdī cietušais E.M. nevarēja un viņam nevajadzēja 
apzināties, ka viņš atrodas šķietamās aizstāvēšanās stāvoklī un viņa 
darbības vērtējamas kā nepieciešamā aizstāvēšanās. Tādējādi tiesas, tikai 
daļēji izvērtējot ekspertu atzinumā konstatēto, nepamatoti piemērojušas 
Krimināllikuma 30.panta pirmo daļu.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums atstājams negrozīts, bet prokurora A.Sirmā kasācijas 
protests noraidāms.

Krimināllikuma 269.panta pirmajā daļā paredzēta kriminālatbildība 
par uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai sakarā ar 
tās likumisku dienesta darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā ar 
tās līdzdalību noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai 
pārtraukšanā.

Šā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse izpaužas kā uzbrukums. 
Ar uzbrukumu jāsaprot aktīvas darbības. Juridiskajā literatūrā ir izteikts 
viedoklis, ka ar uzbrukumu jāsaprot jebkāda vardarbība, kas apdraud cietušā 
dzīvību vai veselību, vai draudi nekavējoties lietot tādu vardarbību (Krastiņš 
U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Rīga, 1999, 295.lpp.).

Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka apsūdzētā S.S. rīcībā nav noziedzīga 
nodarījuma sastāva subjektīvās un objektīvās puses. Tiesa norādījusi, ka 
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ar šaušanai nederīgu revolvera maketu nevar tikt realizēti draudi pielietot 
vardarbību, kas apdraud cietušā dzīvību vai veselību. Turklāt S.S. nebija 
nodoma pielietot vardarbību, kas apdraudētu cietušā dzīvību vai veselību, 
vai arī nodoma izteikt draudus, nekavējoties pielietot šādu vardarbību.

Kā būtisku Kriminālprocesa likuma pārkāpumu prokurors norāda 
Kriminālprocesa likuma 128.panta pārkāpumu, nekonkretizējot šā panta 
daļu. Kriminālprocesa likuma 128.pants reglamentē pierādījumu ticamību. 
Pierādījumu ticamības novērtēšana ietilpst pirmās instances un apelācijas 
instances tiesas kompetencē. Apelācijas instances tiesa ir novērtējusi 
pierādījumu ticamību.

Norāde prokurora protestā uz Krimināllikuma 30.panta pārkāpumu 
neattiecas uz apsūdzēto S.S. Apelācijas instances tiesa ir atzinusi, ka cietušais 
E.M. ir atradies šķietamās aizstāvēšanās situācijā.

Norādes uz citu Krimināllikuma vai Kriminālprocesa likuma normu 
pārkāpumiem kasācijas protests nesatur.

Līdz ar to kasācijas instances tiesa secina, ka pēc prokurora kasācijas 
protestā izteiktajiem motīviem nav pamata apelācijas instances tiesas lēmuma 
grozīšanai vai atcelšanai.

Turklāt kasācijas instances tiesa atzīmē, ka atbilstoši Kriminālprocesa 
likuma 569.panta pirmajai daļai kasācijas protestu šajā lietā varēja iesniegt 
par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Tāpēc neatbilst likuma prasībām 
prokurora lūgums kasācijas protestā par abu instanču tiesu nolēmumu 
atcelšanu.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 12.novembra 

lēmumu atstāt negrozītu, bet Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūras 
prokurora A.Sirmā kasācijas protestu noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Krimināllikuma 326.1panta pirmajā daļā 
2009.gada 19.novembra likuma redakcijā ir sašaurināts 
to darbību saturs, par kuru izdarīšanu personu var saukt 
pie kriminālatbildības pēc šī panta

Izvērtējot Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas normas dispozīciju 2009.
gada 19.novembra likuma redakcijā, atzīstams, ka spēkā esošā Krimināllikuma 
326.1panta pirmās daļas dispozīcija saskaņā ar Krimināllikuma 5.panta otro 
daļu ir labvēlīgāka par 2004.gada 12.februāra likumā izteikto 326.1panta 
pirmās daļas dispozīciju, kura bija plašāka. 
Tātad likumdevējs ir sašaurinājis to darbību saturu, par kurām paredzēta 
atbildība pēc Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas (Krimināllikuma 
5.panta otrā daļa un 326.1panta pirmā daļa).

Rīgā 2011.gada 15.martā Lieta Nr.SKK-79/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senators referents     A.Freibergs,
senators      P.Dzalbe,
senators      V.Čiževskis
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā I.O. aizstāvja 

Egona Rusanova kasācijas sūdzību un tās papildinājumiem par Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 16.novembra spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2009.gada 

17.septembra spriedumu
I.O., personas kods [..],
atzīts par vainīgu Krimināllikuma 15.panta ceturtajā daļā un 323.panta 

otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīts, piemērojot 
Krimināllikuma 55.panta nosacījumus, ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem 
nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem.

Drošības līdzekļi – nodošana policijas uzraudzībā, aizliegums izbraukt 
no valsts un noteiktas nodarbošanās aizliegums – I.O. atstāti negrozīti, līdz 
spriedums stāsies spēkā.

Konfiscēti naudas līdzekļi Ls 1000 apmērā, kas glabājas Valsts ieņēmumu 
dienesta depozītu kontā Nr.[..].
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Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedumu I.O. 
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 
323.panta otrās daļas par to, ka viņš, būdams valsts amatpersona, izdarīja 
kukuļdošanas mēģinājumu, tas ir, ar starpnieku mēģināja nodot materiālas 
vērtības valsts amatpersonai, lai tā, izmantodama savu dienesta stāvokli, 
izdarītu kādu darbību kukuļdevēja interesēs.

Kā konstatējusi un spriedumā atspoguļojusi pirmās instances tiesa, 
noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos apstākļos.

“2009.gada 22.janvārī ap plkst. 14.50 I.O., būdams valsts amatpersona – 
Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes Muitas noteikumu 
pārkāpumu novēršanas daļas Rēzeknes iekšzemes fiziskās kontroles sektora 
muitas maiņas priekšnieks –, iepriekš norunātas tikšanās laikā Rīgas 
autoostas tuvumā ar valsts amatpersonu – Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu 
policijas pārvaldes Iekšējās drošības daļas priekšnieka v.i. S.S. – piedāvāja 
S.S. kā kukuļdošanas starpniekam naudu Ls 1000 apmērā, lai viņš, brīvi 
pēc saviem ieskatiem rīkojoties ar minēto naudas summu, izmantojot savu 
dienesta stāvokli, sazinātos ar Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas 
pārvaldes Inspekcijas daļas priekšnieku E.C. un kā kukuļdošanas starpnieks 
nodotu kukuli vai daļu no kukuļa tālāk E.C. vai citām Valsts ieņēmumu 
dienesta amatpersonām, kuras, izmantojot savu dienesta stāvokli un izdarot 
darbības I.O. interesēs, nodrošinātu pozitīva atzinuma sagatavošanu par I.O., 
kā rezultātā tiktu pagarināts I.O. darba līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu, 
kā arī I.O. netiktu piemērota rotācija uz muitas kontroles punktu “Rēzeknes 
dzelzceļa stacija” Muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas daļas Rēzeknes 
iekšzemes fiziskās kontroles sektorā.

2009.gada 10.februārī ap plkst. 15.00 I.O., būdams valsts amatpersona, 
atkārtotas tikšanās laikā Rīgas autoostas tuvumā ar S.S. vēlreiz apstiprināja 
savu nodomu nodot S.S. kā kukuļdošanas starpniekam naudu Ls 1000 
apmērā, lai viņš, brīvi pēc saviem ieskatiem rīkojoties ar minēto naudas 
summu, izmantojot savu dienesta stāvokli, veiktu I.O. interesēs iepriekš 
minētās darbības.

2009.gada 16.februārī I.O. no sava personīgā konta Nr.[..] a/s “GE Money 
Bank” pārskaitīja S.S. kā kukuļdošanas starpniekam viņa personīgajā kontā 
Nr.[..] “Nordea” bankā naudu Ls 1000, taču savu noziedzīgo nodomu, vērstu 
uz kukuļa nodošanu valsts amatpersonai ar starpnieku, I.O. nerealizēja līdz 
galam no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo S.S. nekādas darbības, vērstas 
uz kukuļa tālāku nodošanu E.C. vai citām valsts amatpersonām, neveica, bet 
par notikušo paziņoja tiesībsargājošām iestādēm.”

Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētā I.O. aizstāvja 
E.Rusanova apelācijas sūdzību, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta ar 
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2010.gada 16.novembra spriedumu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas 2009.gada 17.septembra spriedumu atcēla daļā par I.O. notiesāšanu 
pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 323.panta otrās daļas.

I.O. atzīts par vainīgu Krimināllikuma 326.1panta pirmajā daļā (2004.
gada 12.februāra likuma redakcijā) paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu piespriestais brīvības atņemšanas 
sods noteikts nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 6 mēnešiem.  

Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.
Krimināllietu tiesu palāta konstatēja, ka I.O. piedāvāja un nodeva 

personai materiālu vērtību, lai tā, izmantodama savu dienesta stāvokli, 
personiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību. Noziedzīgais nodarījums 
izdarīts šādos tiesu palātas konstatētos apstākļos.

“2009.gada 22.janvārī ap plkst. 14.50 I.O., būdams valsts amatpersona – 
Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes Muitas noteikumu 
pārkāpumu novēršanas daļas Rēzeknes iekšzemes fiziskās kontroles sektora 
muitas maiņas priekšnieks –, iepriekš norunātas tikšanās laikā Rīgas 
autoostas tuvumā ar valsts amatpersonu – Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu 
policijas pārvaldes Iekšējās drošības daļas priekšnieka v.i. S.S. – piedāvāja 
S.S. naudu Ls 1000 apmērā, lai viņš, brīvi pēc saviem ieskatiem rīkojoties 
ar minēto naudas summu, izmantojot savu dienesta stāvokli, sazinātos ar 
Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes Inspekcijas daļas 
priekšnieku E.C. vai citām Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām, 
kuras, izmantojot savu dienesta stāvokli un izdarot darbības I.O. interesēs, 
nodrošinātu pozitīva atzinuma sagatavošanu par I.O., kā rezultātā tiktu 
pagarināts I.O. darba līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī I.O. 
netiktu piemērota rotācija uz muitas kontroles punktu “Rēzeknes dzelzceļa 
stacija” Muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas daļas Rēzeknes iekšzemes 
fiziskās kontroles sektorā.

2009.gada 10.februārī ap plkst. 15.00 I.O., būdams valsts amatpersona, 
atkārtotas tikšanās laikā Rīgas autoostas tuvumā ar S.S. vēlreiz apstiprināja 
savu nodomu nodot S.S. naudu Ls 1000 apmērā, lai viņš, brīvi pēc saviem 
ieskatiem rīkojoties ar minēto naudas summu, izmantojot savu profesionālo 
stāvokli, veiktu I.O. interesēs iepriekš minētās darbības.

2009.gada 16.februārī I.O. no sava personīgā konta Nr.[..] a/s “GE Money 
Bank” pārskaitīja S.S. viņa personīgajā kontā Nr.[..] “Nordea” bankā naudu 
Ls 1000.”

Šādas I.O. darbības kvalificētas kā Krimināllikuma 326.1panta pirmajā 
daļā (2004.gada 12.februāra likuma redakcijā) paredzētais noziedzīgais 
nodarījums.
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Kasācijas sūdzību un tās papildinājumus iesniedzis apsūdzētā I.O. 
aizstāvis E.Rusanovs, kurš lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu 
un kriminālprocesu izbeigt.

Aizstāvis norāda, ka I.O. atzīts par vainīgu un sodīts par Krimināllikuma 
326.1panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu 
likuma 2004.gada 12.februāra redakcijā. Ar 2009.gada 19.novembra likumu 
Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas dispozīcijā un sankcijā izdarīti 
grozījumi. Aizstāvis uzskata, ka Krimināllikuma 5.panta otrās daļas izpratnē 
minētie dispozīcijas grozījumi pēc būtības I.O. darbības atzīst vai nu par 
nesodāmām, vai vismaz viņam ir citādi labvēlīgas, savukārt norādītā panta 
daļas sankcija iepriekšējā redakcijā ir labvēlīgāka I.O. nekā tā paša panta 
daļas sankcija jaunajā redakcijā.

Aizstāvis norāda: “Kasācijas sūdzības priekšmetu var sadalīt trīs 
Krimināllikuma piemērošanas pamatproblēmās, kas gan visas kopā – pilnībā 
vai tikai daļēji, gan katra par sevi atsevišķi ir pamats sprieduma atcelšanai un 
kriminālprocesa izbeigšanai:

1. Citi standarti, kas izvirzās noziedzīgo darbību apraksta kvantitātei un 
kvalitātei sakarā ar grozījumiem Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas 
dispozīcijā 2009.gada 19.novembra likuma redakcijā, proti, apsūdzībā un/
vai spriedumā obligāti bija norādāms, kādā veidā izpaudās vai bija jāizpaužas 
paredzamās ietekmēšanas prettiesiskumam;

2. Citi standarti, kas izvirzās noziedzīgo darbību apraksta kvantitātei un 
kvalitātei sakarā ar grozījumiem 326.1panta pirmās daļas dispozīcijā 2009.gada 
19.novembra likuma redakcijā, proti, apsūdzībā un/vai spriedumā obligāti 
bija norādāms, kādā veidā izpaudās personas interešu prettiesiskums;

3. Ievērojot attiecīgās normas pirmavota – Eiropas Padomes 1999.
ga da 27.janvāra Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas, ko Latvijas 
Republikas Saeima ratificēja ar 2000.gada 7.decembra likumu, 12.pantā 
ietverto kriminalizējamo krimināltiesisko attiecību, tajā skaitā objekta un 
objektīvās puses skaidrojumu, proti, ka kriminālizējamas ir tādas darbības 
kā tīši veiktas darbības, kā jebkāda nepienākošos labumu/priekšrocību 
apsolīšana, došana vai piedāvāšana tieši vai netieši jebkurai personai, kas 
apgalvo vai apstiprina, ka tā ir spējīga prettiesiski ietekmēt kādas personas 
lēmuma pieņemšanu. 

Tātad kriminalizētas ir vienīgi tādas darbības, kad persona, kurai būtu 
jāveic ietekmēšana, jau ir apgalvojusi vai apstiprinājusi, vai arī vienlaicīgi ar 
piedāvājumu apgalvo vai apstiprina personai, kuras interesēs ietekmēšanai 
būtu jānotiek, ka tā ir spējīga prettiesiski ietekmēt citas personas. Pēdējais 
aspekts cieši saistās ar kasācijas sūdzībā tālāk izklāstīto problemātiku, proti, ka 
saskaņā ar Krimināllikuma 15.panta trešo un sesto daļu pie kriminālatbildības 
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nav saucamas personas, kas izdarījušas sagatavošanos kriminālpārkāpumam 
vai kriminālpārkāpuma mēģinājumu, jo, kā jau minēts, atbilstoši 2004.gada 
12.februāra likumam Krimināllikuma 326.1panta pirmajā daļā paredzētais 
noziedzīgais nodarījums vēl bija kriminālpārkāpums un atbilstoši jau 
pieminētā Krimināllikuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem 2004.gada 
12.februāra likums šajā daļā I.O. bija labvēlīgāks nekā 2009.gada 19.novembra 
likums.

Tāpat no likuma teksta nav secināms, kāda ir atšķirība starp ietekmēšanu 
un prettiesisku ietekmēšanu. Tomēr saskaņā ar I.O. labvēlīgāka likuma 
redakciju Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas dispozīcijā nepārprotami 
vairs nav kriminalizēta vienkārši valsts amatpersonas lēmumu pieņemšanas 
jebkura ietekmēšana, kriminalizējot vienīgi valsts amatpersonu darbību 
prettiesisku ietekmēšanu.”

Aizstāvis norāda, ka, lai arī lietā nepastāv strīds par apsūdzētā I.O. 
faktiskajām darbībām, tomēr ņemams vērā, ka I.O. faktiskais mērķis bija 
nevis tieši Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes Inspekcijas 
daļas priekšnieka E.C. vai citu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu 
prettiesiska ietekmēšana, bet gan (kā norādīts spriedumā) lai tiktu pagarināts 
I.O. darba līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī I.O. netiktu piemērota 
rotācija uz muitas kontroles punktu “Rēzeknes dzelzceļa stacija” Muitas 
noteikumu pārkāpumu novēršanas daļas Rēzeknes iekšzemes fiziskās 
kontroles sektorā.

Izskatot lietu apelācijas instancē, tiesa vispār bez ievērības atstāja un 
pat neanalizēja aizstāvības apelācijas sūdzībā norādītos argumentus, ka I.O. 
darbības, lai “netiktu piemērota pieminētā rotācija”, bija izslēdzamas no 
apsūdzības, jo ir pretrunā ar objektīviem faktiem, jo minētā rotācija jau bija 
notikusi (1.sēj., l.l. 120, 121), un I.O. likumā noteiktajā kārtībā, izmantojot 
viņam pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tās likumību bija pat 
apstrīdējis (1.sēj., l.l. 123, 124–125). Bez tam ne S.S. liecības, ne arī sarunu 
ieraksti, kā arī citi lietas materiāli nesatur ziņas, ka nauda tika nodota S.S. par 
to, lai netiktu piemērota minētā rotācija.

Savukārt spriedumā noziedzīgā nodarījuma aprakstā nav norādīts, nedz 
kā izpaužas vai būtu izpaudies Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas 
pārvaldes Inspekcijas daļas priekšnieka E.C. vai citu Valsts ieņēmumu 
dienesta amatpersonu ietekmēšanas prettiesiskums, nedz arī kā izpaužas 
paša I.O. interešu prettiesiskums.

Kasācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka S.S. rīkojies pretēji likumā 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (2007.gada 
7.jūnija redakcijā) noteiktajam un Operatīvās darbības likuma 1., 2., 4., 6., 7., 
9., 15.pantā noteiktajam.
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Pat ja uzskatītu, ka S.S. ir rīkojies likumīgi, I.O. darbības neveido un 
nevar veidot pabeigta noziedzīga nodarījuma sastāvu tā paša iemesla dēļ, 
kādēļ viņa darbības sākotnēji bija kvalificētas pēc Krimināllikuma 15.panta 
ceturtās daļas un 323.panta otrās daļas kā kukuļdošanas mēģinājums. 
Krimināllikuma 323.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums 
uzskatāms par pabeigtu, ja kukulis ir pieņemts, savukārt, ja piedāvātais kukulis 
nav ticis pieņemts, personas darbības pareizi kvalificējamas kā kukuļdošanas 
mēģinājums. Šādu viedokli izteicis Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 
departaments 2006.gada 23.oktobra lēmumā lietā Nr.SKK-615/2006.

Tāpat līdzīgu viedokli pauž arī krimināltiesību zinātnieki. Piemēram, 
profesore V.Liholaja rakstā “Kukuļošanas kvalifikācija un sods: dažādi 
problēmjautājumi” (Jurista Vārds, 2007. 7.augusts, Nr.32(485)). 

Minētais izriet arī no Krimināllikuma 323. un 326.1 panta dispozīciju 
konstrukcijas.

Pēc aizstāvja domām, nepastāv šaubas, ka līdzīgi tulkojams arī 
Krimināllikuma 326.1pantā paredzētais noziedzīgā nodarījuma sastāvs.

Taču par sagatavošanos vai mēģinājumu izdarīt kriminālpārkāpumu 
persona nav saucama pie kriminālatbildības.

Kasācijas sūdzībā un papildinājumos aizstāvis norāda, ka, izskatot lietu, 
pieļauti arī Kriminālprocesa likuma būtiski pārkāpumi, kas noveda pie 
nelikumīga nolēmuma.

Aizstāvis uzskata, ka kriminālprocesā no paša tā sākuma, pat vēl pirms tā 
uzsākšanas, proti, Operatīvās darbības likuma normu pielietojuma stadijā, tika 
pieļauti tādi būtiski Latvijas Republikas Satversmē un Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā garantētu un aizsargātu I.O. 
cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumi, kas secīgi un vienlaicīgi izraisīja 
arī Kriminālprocesa likuma 2.panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas, 
15.panta un attiecīgi arī šī likuma 130.panta pārkāpumus, kuru raksturs un 
intensitāte izraisīja visu pret I.O. iegūto pierādījumu nepieļaujamību. 

Aizstāvis uzskata, ka process pret I.O. no paša tā sākuma bija netaisnīgs 
un neatbilstošs Satversmē un Konvencijā garantētajām tiesībām uz taisnīgu 
tiesu. Kasācijas sūdzības papildinājumos detalizēti izklāstītas ar operatīvās 
darbības veikšanu saistītās tiesību normas, kuras, pēc kasatora ieskata, ir 
pārkāptas.

Atbilstoši Operatīvās darbības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem 
aizliegts personas kūdīt uz noziedzīgu darbību.

Aizstāvis norāda, ka Krimināllikuma 326.1panta pirmajā daļā paredzētās 
darbības I.O. bija izdarījis tādēļ, ka valsts amatpersonas S.S. darbības, kas 
pārkāpa Operatīvās darbības likuma 1., 2., 4., 6., 7., 9., 15.pantā paredzēto, 
izraisīja un sekmēja I.O. nodoma atklāšanas pāraugšanu jau noziedzīga 
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nodarījuma attiecīgajās stadijās brīdī, kad šādas darbības pašas par sevi vēl 
neveidoja noziedzīga nodarījuma sastāvu.

Iepriekš norādītā kontekstā it īpaši I.O. aizstāvība par nelikumīgu (vai 
vismaz juridiski nekorektu) uzskata S.S. 2009.gada 22.janvāra darbības, kurās 
S.S. veica sarunas ar I.O. fiksēšanu audio un video ierakstā, izmantodams VID 
Finanšu policijas pārvaldes aparatūru un arī tās pašas iestādes darbinieku 
aktīvu palīdzību, novērtēšanu kā operatīvo izzināšanu, konkrētāk vienu no 
operatīvās izzināšanas veidiem – operatīvo aptauju.

Šāds amatpersonas S.S. rīcības novērtējums vienkārši pašsaprotami 
atrodas klajā pretrunā ar operatīvās aptaujas mērķi, būtību un jēgu.

Apšaubāmas ir arī visas turpmākās operatīvās darbības subjekta 
amatpersonas darbības un to likumība, to vidū it kā likumīgi veiktais 
operatīvais eksperiments, kura izdarīšanas akcepts tika iegūts, pamatojoties 
uz iepriekš veiktām nelikumīgām darbībām.

Līdz ar to arī šādi iegūti 2009.gada 10.februāra un turpmākā operatīvā 
eksperimenta rezultāti nav izmantojami pierādīšanā.

Aizstāvis plaši izklāsta un analizē kasācijas sūdzības papildinājumos 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru līdzīgos gadījumos, uzskatot, ka 
konkrētā lietā noticis Satversmes 92.panta un Konvencijas 6.panta pirmajā 
daļā garantēto tiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu pārkāpums.

Aizstāvis norāda, ka vienlaicīgi noticis arī Kriminālprocesa likuma 
2.panta pirmās daļas, 12.panta pirmās daļas, 15.panta pārkāpums.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas noteikumiem 
viedokli par kasācijas sūdzības motīviem iesniegusi Ģenerālprokuratūras 
Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas 
prokurore I.Ščepavičute.

Prokurore viedokli sniedz par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju pēc 
Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas sakarā ar 2009.gada 19.novembra 
likuma grozījumiem un saistībā ar Krimināllikuma 5.panta piemērošanu.

Prokurore norāda, ka ar 2009.gada 19.novembra likumu Krimināllikuma 
326.1pantā tika izdarīti grozījumi, kas stājās spēkā 2009.gada 23.decembrī. 
Krimināllikuma 326.1pantā paredzētais sods ir palielināts, nosakot brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem (iepriekšējā viena gada vietā) par aktīvo 
tirgošanos ar ietekmi un līdz pieciem gadiem (iepriekšējo divu gadu vietā) 
par pasīvo tirgošanos ar ietekmi, un tādējādi tas ir salīdzināms ar sodiem 
par citiem kukuļošanas nosacījumiem. Līdz ar to tirgošanās ar ietekmi tagad 
tiek uzskatīta par “mazāk smagu noziegumu”, kura noilguma termiņš ir pieci 
gadi, nevis divi gadi, kā iepriekš.

Krimināllikuma 326.1pants tagad aptver gan tiešo, gan netiešo aktīvo un 
pasīvo tirgošanos ar ietekmi, iekļaujot frāzi “personiski vai ar starpnieku [..] 
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lai prettiesiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai pamudinātu kādu 
citu personu prettiesiski ietekmēt valsts amatpersonas darbību”.

Taisot 2010.gada 16.novembra spriedumu, Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palāta nav ņēmusi vērā izdarītos grozījumus Krimināllikuma 326.1pantā 
un nav pievērsusi uzmanību faktam, ka likumdevējs jaunajā redakcijā 
neparedz atbildību par panta dispozīcijā izklāstītajām darbībām, kuras pēc 
sava satura nav prettiesiskas.

Neizdarot pierādījumu uzskaiti un pārvērtēšanu, no tiesas spriedumā 
pierādītā noziedzīgā nodarījuma apraksta nevar izsecināt, kādā veidā 
izpaudās apsūdzētā I.O. personas interešu prettiesiskums. Vienlaicīgi tiesas 
sprieduma pierādītā noziedzīgā nodarījuma aprakstā nav norādīts arī, kā 
izpaužas VID Galvenās muitas pārvaldes Inspekcijas daļas priekšnieka E.C. 
vai citu VID amatpersonu ietekmēšanas prettiesiskums.

Noziedzīgā nodarījuma aprakstā norādīts, ka I.O. piedāvāja S.S. 
naudu Ls 1000 apmērā, lai viņš, brīvi pēc saviem ieskatiem rīkodamies ar 
minēto naudas summu, izmantodams savu dienesta stāvokli, sazinātos 
ar Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes Inspekcijas daļas 
priekšnieku E.C. vai citām Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām, kuras, 
izmantodamas savu dienesta stāvokli un izdarīdamas darbības I.O. interesēs, 
nodrošinātu pozitīva atzinuma sagatavošanu par  I.O., kā rezultātā tiktu 
pagarināts I.O. darba līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī I.O. netiktu 
piemērota rotācija uz muitas kontroles punktu “Rēzeknes dzelzceļa stacija” 
Muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas daļas Rēzeknes iekšzemes fiziskās 
kontroles sektorā. Tiesa nav atspoguļojusi faktu, ka norādītā rotācija jau bija 
notikusi.

Ņemot vērā norādīto, prokurore uzskata, ka spriedumā nav izklāstīts 
apsūdzētā nodoma un darbību prettiesiskums atbilstoši likuma normas 
grozījumiem, līdz ar ko Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.
gada 16.novembra spriedumu nevar uzskatīt par likumīgu un pamatotu.

Viedoklī prokurore izvērtē arī  I.O. darbību kvalifikāciju pēc 
Krimināllikuma 326.1panta (bez norādes uz mēģinājumu).

Krimināllikuma 326.1pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums no 
objektīvās puses izpaužas darbībās: labumu piedāvāšanā vai nodošanā (panta 
pirmajā daļā), un nodarījums ir pabeigts ar šo darbību izdarīšanas brīdi, 
neatkarīgi no tālākās labumu pieņemošās personas rīcības. 

Ņemot vērā to, ka I.O. tika celta apsūdzība un ar pirmās instances 
tiesas spriedumu viņš tika notiesāts par kukuļdošanas mēģinājumu, kas 
Krimināllikuma izpratnē tiek atzīts par smagāku noziedzīgu nodarījumu 
nekā Krimināllikuma 326.1pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums, 
atzīstot, ka apsūdzētā I.O. darbības veido pabeigta noziedzīgā nodarījuma 
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sastāvu (pēc Krimināllikuma 326.1panta), tiesa, pēc prokurores ieskata, 
nav paplašinājusi apsūdzības robežas un nav pieļāvusi apsūdzētās personas 
stāvokļa nelikumīgu pasliktināšanu.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 16.novembra spriedums jāatceļ 
un lieta jānosūta jaunai izskatīšanai.

Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka “apsūdzība un pirmās instances tiesa 
nepamatoti ir kvalificējusi apsūdzētā darbības kā kukuļdošanas mēģinājumu, 
jo no objektīvās puses kukuļdošana izpaužas aktīvās darbībās – kukuļa 
priekšmeta nodošanā vai piedāvāšanā kukuļņēmējam – valsts amatpersonai 
personiski vai ar starpnieku, pie kam tās mērķis ir panākt, lai kukuļņēmējs, 
kas ir valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai 
neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja interesēs. No subjektīvās puses minēto 
noziedzīgo nodarījumu var izdarīt tikai ar tiešu nodomu, proti, vainīgais 
apzinās, ka viņš nodod (piedāvā) kukuli valsts amatpersonai nolūkā panākt, 
lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību 
viņa (vainīgā) interesēs, un vēlas šo kukuli nodot. Savukārt tirgošanās ar 
ietekmi no objektīvās puses izpaužas aktīvās darbībās – labuma nodošanā vai 
piedāvāšanā, lai labuma saņēmējs, kas ir jebkura persona, ietekmētu valsts 
amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu vai pamudinātu uz to citu 
personu, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli.”

Tiesu palāta secinājusi, ka I.O. ir izdarījis Krimināllikuma 326.1panta 
pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas saskaņā ar Krimināllikuma 
7.panta otro daļu ir kvalificējams kā kriminālpārkāpums.

Prokurora protests par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 
spriedumu nav iesniegts.

Senāts atzīmē, ka tiesu palātas spriedumā nav Krimināllikuma 326.1panta 
pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma analīzes, tas ir, tiesu palāta 
nav salīdzinājusi norādītās normas 2004.gada 12.februāra likuma redakciju 
ar šobrīd spēkā esošā 2009.gada 19.novembra likuma redakciju.

Kasācijas instances tiesa konstatē, ka 2009.gada 19.novembra likuma 
redakcijā pēc Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas paredzēta atbildība 
“par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labuma piedāvāšanu vai 
nodošanu personiski vai ar starpnieku jebkurai personai, lai tā, izmantojot 
savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, prettiesiski ietekmētu 
valsts amatpersonas darbību vai pamudinātu kādu citu personu prettiesiski 
ietekmēt valsts amatpersonas darbību jebkuras personas interesēs, neatkarīgi 
no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti 
šai personai vai jebkurai citai personai, ja nav šā likuma 323.pantā paredzētā 
nozieguma pazīmju”.
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Senāts atzīst, ka minēto normu redakcijas būtiski atšķiras – pēc 2009.gada 
19.novembra likuma redakcijas pie kriminālatbildības saucama un sodāma 
tikai tāda persona, kura vēlas, lai attiecīgā amatpersona tiktu prettiesiski 
ietekmēta.

Apelācijas instances tiesa secinājusi: “Nepārprotami I.O. vēlējās, lai tiktu 
pagarināts viņa darba līgums ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī viņam 
netiktu piemērota rotācija uz muitas kontroles punktu “Rēzeknes dzelzceļa 
stacija” Muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas daļas Rēzeknes iekšzemes 
fiziskās kontroles sektorā. Taču tajā pašā laikā, izvērtējot gan apsūdzētā I.O. 
liecības pirmās instances tiesas sēdē un apelācijas instances tiesas sēdē, gan 
liecinieku S.S. un E.C. sniegtās liecības pirmās instances tiesas sēdē (2.sēj., 
ll. 14–18), ir secināms, ka apsūdzētais vienlaicīgi arī apzinājās, ka ne S.S., ne 
arī E.C. nav tieši tās amatpersonas, kuras var pieņemt šādus I.O. labvēlīgus 
lēmumus sakarā ar viņa pārcelšanu iepriekšējā amatā vai arī lemt par darba 
attiecību turpināšanu ar viņu vispār, taču uzskatīja, ka liecinieki var ietekmēt 
tieši vai netieši amatpersonas, kuru kompetencē ietilpst šāda lēmuma 
pieņemšana, izmantojot savu dienesta stāvokli.”

Krimināllikuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka nodarījuma (darbības 
vai bezdarbības) noziedzīgumu un sodāmību nosaka likums, kas bijis spēkā 
šā nodarījuma izdarīšanas laikā.

Savukārt šā panta otrajā daļā teikts, ka likumam, kas atzīst nodarījumu 
par nesodāmu, mīkstina sodu vai ir citādi labvēlīgs personai, ja vien 
attiecīgajā likumā nav noteikts citādi, ir atpakaļejošs spēks, proti, tas attiecas 
uz nodarījumiem, kas izdarīti pirms attiecīgā likuma spēkā stāšanās, kā 
arī uz personu, kura izcieš sodu vai izcietusi sodu, bet kurai saglabājusies 
sodāmība.

Izvērtējot Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas sankciju, jāatzīst, ka 
šobrīd spēkā esošās šīs normas sankcija neapšaubāmi ir bargāka par 2004.
gada 12.februāra likuma redakcijā izteikto sankciju.

Savukārt, izvērtējot šīs normas dispozīciju, Senāts atzīst, ka šobrīd spēkā 
esošā Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas dispozīcija ir I.O. labvēlīgāka 
nekā ar 2004.gada 12.februāra likumu izteiktā 326.1panta pirmās daļas 
dispozīcija, kura bija plašāka.

Tātad likumdevējs ir sašaurinājis to darbību saturu, par kurām paredzēta 
atbildība pēc Krimināllikuma 326.1panta pirmās daļas.

Ar 2009.gada 19.novembra likuma “Grozījumi Krimināllikumā” 
Pārejas noteikumu 8.punktu noteikts, ka tiesu, prokuratūras un pirmstiesas 
izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajos kriminālprocesos par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti 
pēc Krimināllikuma 158.panta saistībā ar neslavas celšanu masu saziņas 
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līdzeklī, 190.1panta otrās un trešās daļas, 221.2, 272.1, 294., 301., 317., 320., 
322. un 323.panta nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.

Šajos Pārejas noteikumos likumdevējs nav iekļāvis Krimināllikuma 
326.1pantu.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Krimināllietu tiesu palātai 
bija jāvērtē, vai konkrētajā gadījumā I.O. ir rīkojies ar mērķi, lai S.S. prettiesiski 
ietekmētu kādu amatpersonu, kā arī tiesas sprieduma motīvu daļā jānorāda, 
ar kādiem pierādījumiem šāds tiesas atzinums apstiprinās. Šāds vērtējums 
spriedumā nav atrodams.

Kasācijas instances tiesa atzīst, ka apelācijas instances tiesa lietas 
izskatīšanā  pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 1., 2.punktā 
norādītos Krimināllikuma pārkāpumus, kā arī Kriminālprocesa likuma 575.
panta trešajā daļā paredzēto būtisko Kriminālprocesa likuma pārkāpumu, 
kas noveda pie nelikumīga nolēmuma.

Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajā daļā noteikts, ka apelācijas 
instances tiesas nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances 
tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko 
noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas 
instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida 
kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās.

Senāts konstatē, ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas spriedumā 
pretēji Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajā daļā noteiktajam nav 
norādīti pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu par 
to, ka I.O. rīkojies, lai amatpersona tiktu prettiesiski ietekmēta.

Turklāt kasācijas sūdzībā norādīts, ka I.O. jau bija piemērota spriedumā 
nosauktā rotācija uz muitas kontroles punktu “Rēzeknes dzelzceļa stacija”. 

Lietā atrodas I.O. 2008.gada 23.decembra iesniegums Valsts civildienesta 
pārvaldes priekšniekam un 2008.gada 11.decembra iesniegums Valsts 
ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes direktorei par pārcelšanu 
darbā apstrīdēšanu.

Tātad apsūdzībā norādītā “rotācija” jau bija veikta. Tāpēc tiesu palātas 
spriedumā minēti lietas apstākļiem neatbilstoši fakti.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka Krimināllietu tiesu 
palāta, kvalificēdama I.O. nodarījumu pēc Krimināllikuma 326.1panta 
pirmās daļas, nav motivējusi, kāpēc I.O. darbības kvalificējamas kā pabeigts 
noziedzīgs nodarījums, bet nevis kā mēģinājums, jo I.O. apsūdzēts un 
ar pirmās instances tiesas spriedumu atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc 
Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 323.panta otrās daļas.

Lietā ar pirmās instances tiesas spriedumu konstatēts, ka savu noziedzīgo 
nodomu I.O. nerealizēja līdz galam no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, 
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jo S.S. nekādas darbības, vērstas uz kukuļa tālāku nodošanu amatpersonām, 
neveica, bet par notikušo paziņoja tiesībsargājošām iestādēm.

Apelācijas instances tiesa atzina, ka S.S. rīkojies atbilstoši Operatīvās 
darbības likumam, un 2009.gada 4.februārī tika saņemts prokurora akcepts 
veikt operatīvo eksperimentu.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka tiesu 
palāta, grozīdama I.O. apsūdzību no nepabeigta noziedzīga nodarījuma uz 
pabeigtu noziedzīgu nodarījumu, nav izvērtējusi, vai konkrētajā gadījumā 
netiek aizskartas apsūdzētā I.O. tiesības uz aizstāvību un vai tādējādi netiek 
pasliktināts I.O. stāvoklis.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka minētie pārkāpumi noveda 
pie Kriminālprocesa likuma 511., 512.pantam neatbilstoša nolēmuma 
pieņemšanas apelācijas instances tiesā, tāpēc Krimināllietu tiesu palātas 
spriedums ir jāatceļ un lieta jānosūta jaunai izskatīšanai.

Izskatot lietu atkārtoti, apelācijas instances tiesai jāievēro materiālās un 
procesuālās tiesību normas.

Tā kā lieta tiek nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, 
Senāts šajā lēmumā nevērtē pārējos kasācijas sūdzībā izklāstītos argumentus. 
Kasācijas instances tiesa uzskata, ka aizstāvja lūgums par kriminālprocesa 
izbeigšanu šajā procesa stadijā ir priekšlaicīgs.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 16.novembra 

spriedumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palātai.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija  
pēc Krimināllikuma 253.1panta

Normatīvais akts, kurā norādīts narkotisko un psihotropo vielu nosaukums un 
apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, un apmērs, sākot ar 
kuru daudzumi atzīstami par lieliem, ir likuma “Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” 2.pielikums. Uz noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas brīdi 1-(4-hlorfenil) piperazīns (pCPP) bija iekļauts aizliegto 
vielu sarakstā, taču ar likumu nebija noteikts apmērs, līdz kuram daudzumi 
atzīstami par nelieliem, un apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami 
par lieliem. Līdz ar to tiesai bija jāvērtē šo darbību kvalifikācijas atbilstība 
Krimināllikuma 253.1panta attiecīgajai daļai vai Krimināllikuma 253.2panta 
otrajai daļai (Krimināllikuma 253.1pants, 253.2panta otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 22.martā Lieta Nr.SKK-131/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senators referents     A.Freibergs,
senatore      I.Radzeviča,
senators      P.Dzalbe
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā M.K. kasācijas 

sūdzību par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 
30.novembra spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 

2.februāra spriedumu
M.K., personas kods [..],
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 253.1panta otrajā daļā, 253.2panta pirmajā daļā un sodīts:
- pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 6 

gadiem un policijas kontroli uz 2 gadiem;
- pēc Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas ar brīvības atņemšanu uz 

1 gadu.
Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu pēc noziedzīgu 

nodarījumu kopības, vieglāko sodu ietverot smagākajā, galīgais sods noteikts – 
brīvības atņemšana uz 6 gadiem un policijas kontrole uz 2 gadiem.
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A.D., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 253.1 panta otrajā daļā, 233.panta otrajā daļā un sodīts:
– pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 

5 gadiem 6 mēnešiem;
– pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 

1 gadu.
Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu pēc noziedzīgu 

nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, galīgais sods 
noteikts – brīvības atņemšana uz 6 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sods 
noteikts – nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem.  

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta sesto daļu A.D. uzlikts par 
pienākumu reģistrēties Valsts probācijas dienestā 5 darba dienu laikā pēc 
sprieduma spēkā stāšanās, nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas 
dienesta piekrišanas un piedalīties probācijas programmās saskaņā ar Valsts 
probācijas dienesta norādījumiem. 

Ar pirmās instances tiesas spriedumu M.K. un A.D. atzīti par vainīgiem un 
sodīti pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas par to, ka viņi personu grupā 
pēc iepriekšējas vienošanās neatļauti iegādājās un glabāja narkotiskās vielas 
realizācijas nolūkā, kā arī neatļauti realizēja narkotiskās vielas. Noziedzīgais 
nodarījums izdarīts šādos tiesas konstatētos apstākļos: “2009.gada septembrī, 
pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotā laikā, apsūdzētie M.K. un A.D. 
vienojās realizēt narkotiskās vielas, sadalot lomas – A.D. apņēmās iegādāties 
narkotiskās vielas saturošas tabletes, bet M.K. apņēmās atrast tām pircēju.

Šajā nolūkā A.D. pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotā laikā 
un vietā Jelgavā no nenoskaidrotas personas realizācijas nolūkā neatļauti 
iegādājās 100 tabletes ar reljefa logo “Delfīns” 27,8386 g kopsvarā, kas satur 
1-(4-hlorfenil) piperazīnu (pCPP) – aizliegtām sevišķi bīstamām narkotiskām 
vielām pielīdzinātu vielu, kuras nelegālā aprite un ļaunprātīga lietošana var 
apdraudēt veselību (1.saraksts), kuras pēc tam līdz to realizācijai neatļauti 
glabāja savā dzīvesvietā Jelgavā, [..].

2009.gada 15.septembrī apsūdzētais M.K. pie būvmateriālu veikala 
“Pilsēta” Jelgavā, Rūpniecības ielā, satikās ar policijas darbinieku, kurš, viņam 
nezinot, veica operatīvos pasākumus un piedāvāja iegādāties narkotiskās 
vielas – MDMA saturošas ekstazy tabletes.

2009.gada 17.septembrī apsūdzētais M.K. satikās ar speciālo izmeklēšanas 
eksperimentu veicošu personu un ierosināja tai braukt uz pagalmu Jelgavā, 
Aspazijas ielā, [..], kur jau bija norunāta tikšanās ar līdzapsūdzēto A.D., lai 
īstenotu kopīgo nodomu neatļauti realizēt narkotiskās vielas.
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Pēc plkst. 15.20 ar speciālo izmeklēšanas eksperimentu veicošās personas 
vadīto automašīnu abi ieradās norādītajā vietā, kur viņus jau gaidīja A.D., 
kurš apsēdās blakus vadītājam, M.K. apsēdās aizmugurējā sēdeklī, tādējādi 
nodrošinot līdzapsūdzētā drošību. Tad A.D. nodeva speciālo izmeklēšanas 
eksperimentu veicošajai personai iepakojumu ar 100 tabletēm ar reljefa logo 
“Delfīns” 27,8386 g kopsvarā, kas satur 1-(4-hlorfenil) piperazīnu (pCPP), 
pretī saņemot naudu Ls 200. Pēc narkotisko vielu realizēšanas un naudas 
saņemšanas apsūdzētie M.K. un A.D. tika aizturēti notikuma vietā.”

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu M.K. atzīts par vainīgu un 
sodīts pēc Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas par to, ka viņš lietoja 
narkotiskās un psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma atkārtoti gada 
laikā.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu A.D. atzīts par vainīgu un 
sodīts pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas par to, ka viņš iegādājās, 
pārvadāja un glabāja šaujamieroča munīciju bez attiecīgas atļaujas.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar Zemgales tiesas apgabala 
prokuratūras prokurora P.Sondora apelācijas protestu, apsūdzēto A.D. un 
M.K. apelācijas sūdzībām, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta ar 
2010.gada 30.novembra spriedumu Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas 2010.gada 2.februāra spriedumu atcēla daļā par A.D. noteikto 
sodu pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas un galīgo sodu saskaņā ar 
Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu.

Pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas A.D. sodīts ar brīvības 
atņemšanu uz 5 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu pēc noziedzīgo 
nodarījumu kopības, ietverot vieglāko sodu smagākajā, galīgais sods A.D. 
noteikts – brīvības atņemšana uz 5 gadiem.

Piemērojot Krimināllikuma 55.pantu, brīvības atņemšanas sods noteikts 
nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem.

Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.
Par šo spriedumu kasācijas sūdzību iesniedza apsūdzētais M.K., kurš 

lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu un lietu nosūtīt jaunai 
izskatīšanai.

Kasācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palāta, izskatot lietu, pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 562.panta 
pirmo daļu, jo nav izvērtējusi viņa apelācijas sūdzības motīvus par sodu, 
kāds noteikts pēc Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas. Šo pārkāpumu 
apsūdzētais M.K. uzskata par būtisku Kriminālprocesa likuma pārkāpumu, 
tādēļ apelācijas instances tiesas spriedums neatbilst likuma prasībām – 
Kriminālprocesa likuma 511.panta otrajai daļai un 512.pantam.
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Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas kārtībā viedokli iesniegusi 
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo 
krimināllietu nodaļas prokurore I.Harjo, kura norāda, ka apelācijas instances 
tiesas spriedums ir atstājams negrozīts, bet apsūdzētā M.K. kasācijas sūdzība 
noraidāma.

Prokurore norāda, ka lieta iztiesāta apsūdzētā M.K. apelācijas sūdzībā 
izteikto prasību apjomā. Apelācijas instances tiesas sprieduma aprakstošajā 
daļā ir norādīts, ka apsūdzētais M.K. lūdz samazināt viņam noteikto sodu un 
piemērot Krimināllikuma 55.panta nosacījumus.

Prokurore uzskata, ka apelācijas instances tiesa savā spriedumā, 
nenorādīdama konkrēti, pēc kādiem Krimināllikuma pantiem M.K. lūdz 
samazināt viņam piespriesto sodu, nav pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 511. 
un 512.panta prasības, un tas arī nav atzīstams par būtisku Kriminālprocesa 
likuma pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa tiesas nolēmuma atcelšanu.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka ir jāatceļ  
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 30.novembra 
spriedums daļā par A.D. un M.K. katra atzīšanu par vainīgu un sodīšanu 
pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas un galīgā soda noteikšanu pēc 
Krimināllikuma 50.panta pirmās daļas, daļā par M.K. noteikto sodu pēc 
Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas. Atceltajās daļās lieta jānosūta 
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas palātai jaunai izskatīšanai.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 584.panta otrajai daļai kasācijas 
instances tiesa drīkst pārsniegt kasācijas sūdzībā vai protestā izteikto prasību 
apjomu un ietvarus gadījumos, kad tā konstatē šā likuma 574. un 575.pantā 
norādītos pārkāpumus un tie nav norādīti sūdzībā vai protestā.

A.D. un M.K. atzīti par vainīgiem un sodīti pēc Krimināllikuma 253.1panta 
otrās daļas par to, ka viņi personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās neatļauti 
iegādājās un glabāja narkotiskās vielas realizācijas nolūkā, kā arī neatļauti 
realizēja narkotiskās vielas. 

Krimināllikumā par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu realizāciju 
ir paredzēta kriminālatbildība 253.1pantā un 253.2panta otrajā daļā.

Pēc Krimināllikuma 253.1panta personu sauc pie kriminālatbildības pēc 
pirmās vai trešās daļas atkarībā no tā, kādu narkotisko vai psihotropo vielu 
daudzumu persona realizējusi.

Atbildība pēc Krimināllikuma 253.2panta otrās daļas iestājas personai, 
kura realizējusi narkotiskās vai psihotropās vielas nelielā apmērā.

Tiesa konstatējusi, ka A.D. un M.K. noziedzīgo nodarījumu izdarījuši 
2009.gada 17.septembrī.

Normatīvais akts, kurā norādīts narkotisko un psihotropo vielu 
nosaukums un apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, 
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un apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem, ir likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2.pielikums.

Uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi nebija stājušies spēkā 2009.
gada 19.novembrī pieņemtie “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””, kuros ir norādīts, ka 2.pielikums 
tiek papildināts ar 8.1punktu “Vielas un augi, kuru nelegāla aprite un 
ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību”, kura 8.apakšpunktā norādīta 
viela 1-(4-hlorfenil) piperazīns (pCPP), kā arī noteikts apmērs, līdz kuram 
daudzumi atzīstami par nelieliem, un apmērs, sākot ar kuru daudzumi 
atzīstami par lieliem.

Atbilstoši Krimināllikuma 1.panta pirmajai daļai pie kriminālatbildības 
saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarījusi šajā likumā 
paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.

Atbilstoši Krimināllikuma 5.panta pirmajai daļai nodarījuma (darbības 
vai bezdarbības) noziedzīgumu un sodāmību nosaka likums, kas bijis spēkā 
šā nodarījuma izdarīšanas laikā.

Senāts konstatē, ka no 2009.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu 
Nr.428 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos 
Nr.847 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, 
psihotropajām vielām un prekursoriem”” 7.9.punkta redzams, ka uz 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi 1-(4-hlorfenil) piperazīns (pCPP) 
bija iekļauts aizliegto vielu sarakstā, taču ar likumu nebija noteikts apmērs, 
līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, un apmērs, sākot ar kuru 
daudzumi atzīstami par lieliem.

Kā redzams no lietā esošajiem dokumentiem (2.sēj., l.l. 24–25, 36), 
pirmās instances tiesā gan M.K. aizstāvja aizstāvības runā, gan A.D. aizstāvja 
iesniegtajā debašu runā bija lūgts izvērtēt minēto apstākli.

Pie norādītajiem apstākļiem Senāta Krimināllietu departaments atzīmē, 
ka abu instanču tiesām bija jārodas saprātīgām šaubām par A.D. un M.K. 
vainīgumu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas un šī 
noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju.

Senāts atzīst, ka abu instanču tiesu spriedumos A.D. un M.K. norādītā 
noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās 
daļas ir patvaļīga un nav pamatota ar normatīvo aktu.

Senāts atzīst, ka abu instanču tiesas šajā daļā nepareizi piemēroja 
Krimināllikumu, pieļaujot Kriminālprocesa likuma 574.panta 1. un 2.punktā 
norādīto Krimināllikuma pārkāpumu.

Tāpēc apelācijas instances tiesas spriedumu nevar atzīt par tiesisku un 
atbilstošu Kriminālprocesa likuma 511., 512.panta prasībām.
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Vienlaicīgi Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesa, izskatot lietu daļā 
par M.K. noteikto sodu pēc Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas, nav 
ievērojusi Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās daļas nosacījumus.

Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajā daļā noteikts, ka apelācijas 
instances tiesas nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances 
tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko 
noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas 
instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida 
kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās.

Senāts konstatē, ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas spriedumā 
nav dots atzinums par M.K. noteikto sodu pēc Krimināllikuma 253.2panta 
pirmās daļas.

Pirmās instances tiesa par vienu no M.K. atbildību pastiprinošiem 
apstākļiem atzinusi to, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts, atrodoties 
narkotisko vielu ietekmē.

M.K. atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 
Krimināllikuma 253.1panta otrajā daļā un 253.2panta pirmajā daļā. 
Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas M.K. inkriminēta 
neatļauta narkotisko un psihotropo vielu lietošana atkārtoti gada laikā bez 
ārsta nozīmējuma.

Pirmās instances tiesa, nosakot sodu M.K., nav norādījusi, ka M.K. 
atrašanās narkotisko vielu ietekmē kā atbildību pastiprinošs apstāklis tiek 
ņemts vērā tikai apsūdzībā pēc 253.1panta otrās daļas. Arī apelācijas instances 
tiesa nav norādītajam pievērsusi uzmanību.

Izskatot lietu atkārtoti, apelācijas instances tiesai jāievēro materiālās un 
procesuālās tiesību normas.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 30.novembra 

spriedumu atcelt daļā par A.D. un M.K. katra atzīšanu par vainīgu un sodīšanu 
pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas un galīgā soda noteikšanu pēc 
Krimināllikuma 50.panta pirmās daļas, daļā par M.K. noteikto sodu pēc 
Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas. Atceltajās daļās lietu nosūtīt 
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātai jaunai izskatīšanai.

Pārējā daļā spriedumu atstāt negrozītu.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Būtisks kaitējums Krimināllikuma 109.panta izpratnē 

Likumdevējs ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma kritērijus 
pielikumos var gan noteikt, gan arī nenoteikt. Gadījumos, kad šādi kritēriji 
likuma pielikumos ir noteikti, tie obligāti jāpiemēro. 
Iztiesājot lietu un izlemjot jautājumu par būtisku kaitējumu Krimināllikuma 
109.panta izpratnē, jāievēro likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās 
un piemērošanas kārtību” 23.panta nosacījumi, proti, jākonstatē, ka 
noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts ievērojams mantisks zaudējums 
un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai arī 
citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums bijis ievērojams. 
Savukārt, izvērtējot jautājumu par šo citu ar likumu aizsargāto interešu 
un tiesību apdraudējuma esamību un apmēru, jāvadās no likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 1.pielikumā 
norādītajiem kritērijiem. 
Ievērojot to, ka šajā pielikumā atšķirībā no iepriekš pastāvējušā tiesiskā 
regulējuma norādīti konkrēti kritēriji, pēc kuriem nosakāms apdraudējums 
vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām 
meža vides saglabāšanā, tad, pamatojoties uz Krimināllikuma 5.panta otro 
daļu, šie kritēriji piemērojami, izvērtējot ar likumu aizsargāto interešu un 
tiesību apdraudējumu arī tajās krimināllietās, kurās celtas apsūdzības par 
noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms 2002.gada 12.jūnija, kad 
stājās spēkā likums, ar kuru minētais pielikums pievienots likumam “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (Krimināllikuma 
5.panta otrā daļa, 109.pants, likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību” 23.pants, 1.pielikums).

Rīgā 2011.gada 18.maijā Lieta Nr.SKK-180/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senatore referente     I.Radzeviča,
senators      V.Čiževskis,
senators      A.Freibergs
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā G.R. aizstāves 

Z.Bičkovičas kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas 2011.gada 1.februāra spriedumu un
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k o n s t a t ē j a
Ar Kuldīgas rajona tiesas 2010.gada 13.septembra spriedumu  
G.R., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 109.panta trešās daļas ar 

brīvības atņemšanu uz 1 gadu.
Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu sods noteikts nosacīti, ar pārbaudes 

laiku uz 1 gadu.
Ar pirmās instances tiesas spriedumu G.R. atzīts par vainīgu un sodīts 

par to, ka viņš, mantkārīgu tieksmju vadīts, izdarīja patvaļīgu koku ciršanu 
svešā mežā, ar savām darbībām nodarot būtisku kaitējumu. 

Noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos tiesas konstatētos apstākļos.
2001.gada janvāra sākumā, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi 

nenoskaidrotā laika posmā, G.R. personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās 
ar notiesātu personu organizēja patvaļīgu koku ciršanu svešā mežā Kuldīgas 
virsmežniecības Alsungas mežniecības Kuldīgas rajona Gudenieku pagasta 
saimniecības “[1]” mežā. G.R. un notiesātā persona Alsungas mežniecībā 
organizēja ciršanas apliecinājuma Nr.010056 izņemšanu, kas atļāva Kuldīgas 
virsmežniecības Alsungas mežniecības saimniecības “[1]” meža 1.kvartāla 
1.nogabalā, 4.nogabalā un 2.nogabalā krājas kopšanas cirtē, cirtes izpildes 
veids – krājas kopšana, izcirst 127 m3  koksnes, taču G.R. un notiesātā persona 
tīši, mantkārīgu tieksmju vadīti, pārkāpjot izsniegtā ciršanas apliecinājuma 
nosacījumus, saimniecības “[1]” meža 1.kvartāla 3.nogabalā veica patvaļīgu 
koku ciršanu, kā rezultātā

– 1.kvartāla 2.nogabalā 7,4 ha platībā patvaļīgi nocirta zaļas augošas priedes 
ar kopējo krāju 1238 m3 (ciršanas apliecinājums izsniegts uz 60 m3 koksnes), 
nodarot mežam – valstij mantisku zaudējumu 26,631,75 latu apmērā; 

–  1.kvartāla 3.nogabalā 0,9 ha platībā patvaļīgi, bez ciršanas apliecinājuma 
nocirta zaļas augošas priedes ar kopējo krāju 111 m3, nodarot mežam – valstij 
mantisku zaudējumu 2380,91 lata apmērā;

– 1.kvartāla 4.nogabalā 3,1 ha platībā patvaļīgi nocirta zaļas augošas 
priedes ar kopējo krāju 425 m3 (ciršanas apliecinājums izsniegts uz 39 m3 
koksnes), nodarot mežam – valstij mantisku kaitējumu 9143,74 latu apmērā.  

Tādā veidā G.R. personu grupā ar notiesātu personu organizēja patvaļīgu 
koku ciršanu, kā rezultātā Kuldīgas rajona Gudenieku pagasta “[1]” mežā ir 
nodarīts ievērojams un būtisks kaitējums meža videi, jo ir radīts mantisks 
zaudējums 38 154,40 latu apmērā, iznīcinātas mežaudzes 11,4 ha platībā, 
patvaļīgās koku ciršanas rezultātā vēja iedarbībai ir pakļautas un tiek bojātas 
blakus esošās mežaudzes ievērojamā platībā, priekšlaicīgi no meža vides 
patvaļīgi izņemti 1774,72 m3 dzīvotspējīgas koksnes un ievērojami apdraudētas 
citas ar likumu aizsargātas intereses un tiesības meža vides saglabāšanā.



K-108

LR AT Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

Turpinot savu noziedzīgo darbību, G.R. 2001.gadā, laika posmā no 
10.septembra līdz 18.septembrim, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās 
ar notiesātu personu organizēja patvaļīgu koku ciršanu svešā mežā Kuldīgas 
virsmežniecības Skrundas mežniecības Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju 
saimniecības “[2]” mežā. G.R. un notiesātā persona organizēja saimniecības 
“[2]” meža ciršanas apliecinājuma Nr.010213 izņemšanu, kas atļāva Kuldīgas 
virsmežniecības Skrundas mežniecības 1.kvartāla 1.nogabalā, 2.nogabalā, 
4.nogabalā un 7.nogabalā kopšanas cirtē, cirtes izpildes veids – krājas kopšanas 
cirte, 2,7 ha platībā izcirst 123 m3 koksnes, taču G.R. un notiesātā persona 
tīši, mantkārīgu tieksmju vadīti, pārkāpjot izsniegtā ciršanas apliecinājuma 
nosacījumus, veica patvaļīgu koku ciršanu, kā rezultātā

– 1.kvartāla 1.nogabalā 0,2 ha platībā patvaļīgi tika nocirsti zaļi augoši 
koki, nodarot mežam –  valstij mantisku zaudējumu 864,04 latu apmērā;

– 1.kvartāla 2.nogabalā 0,2 ha platībā patvaļīgi tika nocirsti zaļi augoši 
koki, nodarot mežam – valstij mantisku zaudējumu 372,81 lata apmērā;

– 1.kvartāla 4.nogabalā 1,0 ha platībā patvaļīgi tika nocirsti zaļi augoši 
koki, nodarot mežam –  valstij mantisku zaudējumu 5000,04 latu apmērā;  

– 1.kvartāla 7.nogabalā 1,1 ha platībā patvaļīgi tika nocirsti zaļi augoši 
koki, nodarot mežam –  valstij mantisku zaudējumu 6147,11 latu apmērā.

Tādā veidā G.R. un notiesātās personas darbību rezultātā Kuldīgas rajona 
Skrundas pagasta saimniecības “[2]” mežā ir nodarīts būtisks kaitējums meža 
videi, jo radīts 12 384 latu kaitējums, priekšlaicīgi no meža aprites izņemti 
480 m3 dzīvotspējīgas koksnes, meža audze 2,5 ha platībā ir iznīcināta, tā 
rezultātā ir vēja izgāzti un lauzti zaļi augoši koki, līdz ar to tiek bojāta atlikušās 
mežaudzes kvalitāte un produktivitāte, vējgāžu un vējlaužu darbības rezultātā 
valsts mežā ir izgāztas 20 augošas egles, tiek apdraudētas arī blakus esošās 
citu īpašnieku mežaudzes, prognozējama kaitēkļu savairošanās, mežam ir 
iznīcināta ainaviskā vērtība, dažās izcirtuma daļās paaugstināsies mitruma 
režīms, kas veicinās pārpurvošanos, kā arī ir ievērojami apdraudētas ar 
likumu aizsargātās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā.

Šādas G.R. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 109.panta trešās daļas.
Ar Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

1.februāra spriedumu, iztiesājot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētā 
G.R. aizstāves Z.Bičkovičas apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas 
spriedums atcelts daļā par G.R. noteikto sodu.

G.R. pēc Krimināllikuma 109.panta trešās daļas sodīts ar naudas sodu 
10 minimālo mēnešalgu jeb 2000 latu apmērā, norādot, ka naudas sods valsts 
labā samaksājams 30 dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā.

No pirmās instances tiesas sprieduma rezolutīvās daļas izslēgta norāde 
“soda izciešanu sākt skaitīt no 2010.gada 13.septembra”.
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Pārējā daļā spriedums atstāts negrozīts.
Par apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētā G.R. aizstāve 

Z.Bičkoviča iesniegusi kasācijas sūdzību, kurā lūdz izskatīt lietu tiesas 
sēdē  mutvārdu procesā, atcelt  apelācijas instances tiesas spriedumu un 
kriminālprocesu izbeigt.

Pamatojot šādu lūgumu, aizstāve norādījusi, ka G.R. notiesāts 
nelikumīgi, jo viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās 
puses pazīme – būtiska kaitējuma nodarīšana – konstatēta, pārkāpjot 
Krimināllikuma 109.panta trešo daļu, nepareizi interpretējot likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (acīmredzot domāts likuma 
“Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”) 23.pantu un 
nepiemērojot šā likuma 1.pielikumu.

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta pirmajā daļā paredzēti tikai divi gadījumi, kad iespējams konstatēt 
būtisko kaitējumu Krimināllikuma Sevišķās daļas normu izpratnē, proti, ja 
nodarīts ievērojams mantisks zaudējums un apdraudētas citas ar likumu 
aizsargātās intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams. 
Savukārt minētā likuma 23.panta trešajā daļā norādīts, ka noziedzīgo 
nodarījumu rezultātā  ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma 
kritērijus var noteikt šā likuma pielikumos.

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
1.pielikuma “Kritēriji, pēc kuriem nosakāms apdraudējums vai ievērojams 
apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides 
saglabāšanā” 1.punktā izsmeļoši uzskaitīti gadījumi, kad apdraudētas ar 
likumu aizsargātās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā, 3.punktā 
norādīts, kad šāds apdraudējums atzīstams par ievērojamu, savukārt 4.punktā 
noteikts, ka atzinumu par apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu ar 
likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā sagatavo 
Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraugāmajā teritorijā 
noticis noziedzīgais nodarījums.

Minētais likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību” 1.pielikums, kas nosaka kritērijus ar likumu aizsargāto interešu un 
tiesību apdraudējumam meža vides saglabāšanā, ir labvēlīgāks personai, tādēļ 
atbilstoši Krimināllikuma 5.panta otrajai daļai tam ir atpakaļejošs spēks. Ievērojot 
minēto, ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums izskatāmajā 
kriminālprocesā izvērtējams atbilstoši 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

Apelācijas instances tiesa spriedumā vienīgi interpretējusi likuma 
normas, taču nav izvērtējusi un konstatējusi būtiskā kaitējuma esamību 
atbilstoši iepriekš minēto likumu prasībām, kā arī nav izvērtējusi pirmās 
instances tiesas secinājumu pamatotību daļā par būtisko kaitējumu.     
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Turklāt lietā nav sniegts likumā noteiktais Valsts meža dienesta teritoriālās 
struktūrvienības atzinums par apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu 
ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā. 
Savukārt vienīgo lietā esošo eksperta A.G. atzinumu, kurā, pamatojoties 
uz likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem, konstatēts, ka ar likumu aizsargātās 
intereses un tiesības meža vides saglabāšanā nav apdraudētas, apelācijas 
instances tiesa vispār nav izvērtējusi.

Tāpat apelācijas instances tiesa nepamatoti secinājusi, ka gadījumos, 
kad mežam koku patvaļīgas ciršanas laikā nodarīts zaudējums vismaz 50 
minimālo mēnešalgu kopsummas apmērā, tas vērtējams kā būtisks kaitējums 
neatkarīgi no kādiem papildu kritērijiem.    

Izdarot šādu secinājumu, tiesa patvaļīgi  paplašinājusi to likumā noteikto 
gadījumu skaitu, kad iespējams konstatēt Krimināllikuma Sevišķās daļas 
normās noteikto pazīmi – būtisko kaitējumu. Tiesas atsauce uz likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 20.pantu nav 
pamatota, jo minētajā normā norādīts, ka tā attiecināma uz gadījumiem, kad 
Krimināllikuma Sevišķās daļas normā paredzēta cita kvalificējošā pazīme –  
noziedzīgais nodarījums izdarīts lielā apmērā.

Turklāt, ievērojot to, ka katra mežaudze ir unikāla un līdz ar to ar vienām 
un tām pašām darbībām var radīt apdraudējumu vienā nogabalā, bet neradīt 
citā, apdraudējuma vai   ievērojama apdraudējuma esamība atbilstoši likumā 
noteiktajiem kritērijiem, pēc aizstāves ieskata, izvērtējama katrai mežaudzei 
jeb nogabalam atsevišķi, nevis summējot datus par visām mežaudzēm jeb 
nogabaliem, kā tas norādīts tiesas spriedumā.   

Turklāt aizstāve norāda, ka tiesas spriedums nav atzīstams par tiesisku, jo 
tas taisīts uz nelikumīgas apsūdzības pamata.

Motivējot šādu viedokli, aizstāve norādījusi, ka G.R. grozītajā apsūdzībā 
saistībā ar būtiska kaitējuma nodarīšanu nav inkriminēta mantisko zaudējumu 
nodarīšana lielā vai ievērojamā apmērā. Turklāt apsūdzībā, pretēji likumam, 
vairākkārt norādīts, ka nodarīts nevis mantisks zaudējums, bet mantisks 
kaitējums vai vienkārši kaitējums, kas aprēķināts naudas izteiksmē. Tāpat 
apsūdzībā nav norādīts, kā tieši atbilstoši likumā noteiktajiem kritērijiem 
izpaudies ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā 
apdraudējums vai ievērojams apdraudējums. Turklāt apsūdzībā nekonsekventi 
norādīts, ka “[2]” ievērojami apdraudētas ar likumu aizsargātās intereses un 
tiesības meža vides saglabāšanā, savukārt “[1]” ievērojami apdraudētas citas 
ar likumu aizsargātās intereses un  tiesības meža vides saglabāšanā. Ievērojot 
to, ka intereses un tiesības meža vides saglabāšanā jau ir vienas no likuma 
“Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta 
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pirmajā daļā norādītajām citām ar likumu aizsargātajām interesēm un 
tiesībām, prokurora pielietotais jēdziens “citas ar likumu aizsargātās intereses 
un tiesības meža vides saglabāšanā”  nav atzīstams par tiesisku.        

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 23.pantu tiesa izskata un izlemj 
pret personu celto apsūdzību pamatotību, turklāt tai nav tiesību precizēt 
apsūdzību, tādēļ tiesas spriedums, kas taisīts uz šādas likumam neatbilstošas 
apsūdzības pamata, nav atzīstams par likumīgu.

Turklāt pati apelācijas instances tiesa spriedumā saistībā ar G.R. 
inkriminētajām darbībām vairākkārt lietojusi likumam neatbilstošus 
jēdzienus. 

Tā sprieduma 6.lappuses 6.rindkopā tiesa norādījusi: “Kā būtiska 
kaitējuma kritērijus pirmās instances tiesa vērtējusi mežam nodarīto materiālo 
zaudējumu, kas aprēķināts Ls 38 154,40 “[1]” mežā un Ls 12 384 “[2]” mežā, 
kā arī citus apstākļus, kas radīja mežā bojājumu – mežaudzes iznīcināšanu 
11,4 ha un 2,5 ha platībā, mežaudžu bojāšanu ievērojamā platībā.”

Atbilstoši likumam jāvērtē nevis mantisks zaudējums un “citi apstākļi”, 
bet gan ievērojams mantisks zaudējums un citu ar likumu aizsargāto interešu 
un tiesību apdraudējums vai ievērojams apdraudējums. Savukārt jēdziens 
“mežaudžu bojāšana ievērojamā platībā” likumā vispār nav ietverts. Turklāt 
no iepriekšminētās tiesas atziņas aplami izriet, ka mežs vienlaicīgi ir gan 
bojāts, gan iznīcināts.     

Turklāt sprieduma 6.lappuses 7.rindkopā tiesa norādījusi: “[..] zaudējumu 
summa vairākkārtīgi pārsniedz Speciālajā likumā noteikto ievērojamā 
mantiskā kaitējuma apmēru.”  Arī šajā rindkopā tiesas lietotais jēdziens 
“ievērojams mantisks kaitējums” likumā nav noteikts. 

Turklāt aizstāve norāda, ka apelācijas instances tiesa pretēji 
Kriminālprocesa likuma 562.panta pirmās daļas prasībām sprieduma motīvu 
daļā nav izvērtējusi būtisku apelācijas sūdzības argumentu par to, ka pirmās 
instances tiesa pretrunā ar pašas atreferētajiem pierādījumiem atzinusi, 
ka G.R. piedalījies koku ciršanā. Apelācijas sūdzībā tika norādīts uz koku 
faktisko cirtēju A.A., J.V., A.E. un A.M. liecībām, no kurām izriet, ka G.R. 
nekad nav rādījis viņiem, kādi koki, kur un kādā daudzumā jāzāģē, kā arī 
nav maksājis par padarīto darbu, taču apelācijas instances tiesa atstājusi šo 
liecinieku liecības bez ievērības. Ievērojot to, ka norādīto liecinieku liecības ir 
pretrunā ar pirmās instances tiesas secinājumiem, apelācijas instances tiesai 
bija pienākums novērtēt šādu apelācijas sūdzības argumentu, taču apelācijas 
instances tiesa to nav izdarījusi, un šis apstāklis, pēc aizstāves ieskata, 
ietekmējis tiesas nolēmuma rezolutīvās daļas objektivitāti. 

Turklāt aizstāve norāda, ka saskaņā ar Krimināllikuma 58.panta piekto 
daļu un Kriminālprocesa likuma 379.panta pirmās daļas 4.punktu ir pamats 
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G.R. atbrīvošanai no kriminālatbildības un kriminālprocesa izbeigšanai, jo 
krimināllieta  netika izskatīta un kriminālprocess netika pabeigts saprātīgā 
termiņā. 

Lieta pirmās instances tiesā tika izskatīta 8 gadus 2 mēnešus un 9 dienas kopš 
brīža, kad A.R. ieguva tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. 
Tādējādi tika pārkāptas G.R. tiesības uz krimināllietas savlaicīgu izskatīšanu 
tiesā (Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 
pirmā daļa), uz savu tiesību un likumisko interešu aizstāvību taisnīgā tiesā 
(Latvijas Republikas Satversmes 92.pants) un uz kriminālprocesa pabeigšanu 
saprātīgā termiņā (Kriminālprocesa likuma 14.panta pirmā daļa).

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas noteikumiem 
prokurora viedokli iesniegusi Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 
departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas prokurore I.Kačāne, 
kura uzskata, ka apelācijas instances tiesas lēmums atstājams negrozīts,  bet 
aizstāves kasācijas sūdzība noraidāma.

Prokurore norāda, ka kasācijas sūdzības autores norāde par būtiskā 
kaitējuma esamības neizvērtēšanu tiesā ir nepamatota, jo krimināllietas 
materiālos esošais komisijas ekoloģiskās ekspertīzes slēdziens sniedz konkrētas 
un pamatotas atbildes par būtiskā nemateriālā kaitējuma nodarīšanu dabai, 
videi, mežam un ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām, kas pēc 
būtības atbilst likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību” 1.pielikumam un tieši – šī pielikuma 6.panta pirmās daļas 6.punktam 
(acīmredzot domāts 1.punkta 6.apakšpunktam), kurā noteikts, ka ar likumu 
aizsargātās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā ir apdraudētas arī 
citos gadījumos, ja ir atzinums par apdraudējumu ar likumu aizsargātajām 
interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā. 

Par pamatotu atzīstams pirmās instances tiesas secinājums arī par to, 
ka likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
1.pielikumā būtiskā kaitējuma formulējums neaptver visu šī jēdziena saturu, 
jo tas neparedz tādu meža videi nelabvēlīgu faktoru kā bojāto vai iznīcināto 
koku sugu nozīmīgums, zemsedzes izkalšana, augsnes mitruma zudums, 
dzīvnieku, putnu un kukaiņu sugu barības un uzturēšanās vietu iznīcināšana, 
koku izšūpošana vēja ietekmē, kas izraisa koku kaitēkļu vairošanos, koku 
izgāšanās blakus meža platībās, oglekļa dioksīda piesaistes un skābekļa 
veidošanās traucējumi, vērtēšanu, kā arī patvaļīgi nocirsto koku ekonomiskā 
nozīmīguma novērtējumu. Apsūdzētais ar savu noziedzīgo darbību ir būtiski 
aizskāris sabiedrības intereses Latvijas Republikas ratificētās 1992.gada 
5.jūnija Konvencijas par bioloģisko daudzveidību, kā arī 1992.gada 9.maija 
ANO Vispārējās konvencijas par klimata izmaiņām izpratnē, un tiesa šādu 
kaitējumu ir konstatējusi.
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Kasācijas sūdzības autores norādei par to, ka grozītā apsūdzība ir 
nelikumīga, jo tajā nav norādīts, ka mantiskie zaudējumi nodarīti ievērojamā 
vai lielā apmērā, ir formāls raksturs. Grozītā apsūdzība atzīstama par 
vieglāku, jo tajā norādīts ievērojami mazāks kopējais izcirsto koku daudzums 
un materiālais kaitējums nekā sākotnējā apsūdzībā. Sākotnējās apsūdzības 
grozīšana atzīstama par pamatotu, jo bija stājies spēkā Kuldīgas rajona tiesas 
2007.gada 8.novembra spriedums, ar kuru tika  notiesāts līdzapsūdzētais A.L. 
Līdz ar to atbilstoši Kriminālprocesa likuma 125.pantam ar šo spriedumu 
konstatētie fakti atzīstami par pierādītiem bez procesuālo darbību veikšanas. 
Grozot apsūdzību, A.R. tiesības uz aizstāvību nav pārkāptas, jo tiesas sēdē 
apsūdzētais tika iepazīstināts ar grozīto apsūdzību un nekādus iebildumus 
neizteica. Apstāklis, ka tiesa spriedumā  ir norādījusi ekoloģiskās ekspertīzes 
secinājumus, nav atzīstams par apsūdzības precizēšanu vai paplašināšanu.                

Tāpat par formālu atzīstama kasācijas sūdzības autores norāde arī uz 
Kriminālprocesa likuma 562.panta pirmās daļas pārkāpumu. Kasācijas 
sūdzībā faktiski apšaubīti tiesas konstatētie noziedzīgā nodarījuma faktiskie 
apstākļi un tiesas kompetence apsūdzības pierādījumu novērtēšanā, taču 
kasācijas instances tiesa saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta trešo 
daļu pierādījumus lietā no jauna neizvērtē. Tiesas izmeklēšana un tiesas 
debates apelācijas instances tiesā notika apelācijas sūdzībā izteikto prasību 
apmērā, un apelācijas instances tiesai nav radušās šaubas par pirmās instances 
tiesas konstatēto apsūdzētā vainīgumu. 

Par nepamatotu atzīstama kasācijas sūdzības autores norāde arī par to, 
ka G.R. nevar saukt pie kriminālatbildības un sodīt, bet kriminālprocess 
jāizbeidz, jo tas nav ticis pabeigts saprātīgā termiņā. No lietas materiāliem 
redzams, ka laika posmā no 2006.gada 5.jūnija līdz 2008.gada 25.augustam 
tiesas sēdes tikušas atliktas galvenokārt paša apsūdzētā G.R. neierašanās 
dēļ, līdz ar to Kriminālprocesa likuma 58.panta piektās daļas un 379.panta 
pirmās daļas 4.punkta piemērošanai nav pamata.

Ievērojot minēto, Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas spriedums atzīstams par tiesisku un pamatotu. Pasludinot šādu 
spriedumu, tiesa atbilstoši Kriminālprocesa likuma 1.pantam ir panākusi 
kriminālprocesuālo attiecību taisnīgu noregulējumu. Kriminālprocesa 
likuma 575.pantā norādītos Kriminālprocesa likuma būtiskos pārkāpumus, 
kas varētu būt par pamatu tiesas sprieduma atcelšanai, tiesa nav pieļāvusi.

Kasācijas sūdzības autores lūgums par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā 
ir noraidāms, jo konkrētā lieta nav atzīstama par tādu, kurai varētu būt īpaša  
nozīme likuma normu interpretēšanā, jo jautājumā par būtisku kaitējumu 
Krimināllikuma 109.panta izpratnē Senāta Krimināllietu departaments jau 
ir izveidojis stabilu tiesu praksi.   
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Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments uzskata, ka lieta 
izskatāma rakstveida procesā, jo lēmumu iespējams pieņemt pēc lietā 
esošajiem materiāliem.   

Izskatījis rakstveida procesā krimināllietas materiālus un izvērtējis 
kasācijas sūdzības motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka 
apelācijas instances tiesas 2011.gada 1.februāra spriedums atceļams un lieta 
nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Krimināllikuma 1.pantā noteikts, ka pie kriminālatbildības saucama 
un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarījusi šajā 
likumā paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva 
pazīmes.

G.R. apsūdzēts pēc Krimināllikuma 109.panta trešās daļas par patvaļīgu 
koku ciršanu svešā mežā, ja ar šīm darbībām nodarīts būtisks kaitējums.

Tādējādi būtisks kaitējums ir viena no G.R. inkriminētā noziedzīgā 
nodarījuma sastāva objektīvās puses obligātām pazīmēm, kas nosaka 
nodarījuma juridisko kvalifikāciju.   

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta pirmajā daļā noteikts, ka atbildība par Krimināllikumā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja:

1) noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts ievērojams mantisks 
zaudējums un  apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un 
tiesības;

2) citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums ir 
ievērojams.

No minētās likuma normas izriet, ka gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma 
rezultātā nodarīts ievērojams mantisks zaudējums, nepieciešams konstatēt 
vēl citu ar likumu aizsargāto interešu un  tiesību apdraudējumu, savukārt 
gadījumos, kad noziedzīgā nodarījuma rezultātā ievērojams mantisks 
zaudējums nav nodarīts, citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējumam jābūt ievērojamam.

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta otrajā daļā norādīts, ka par ievērojamu mantisku zaudējumu atzīstams 
mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai 
laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

Citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma un ievērojama 
apdraudējuma kritēriji likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību” 23.pantā nav noteikti, taču minētā panta trešajā daļā 
norādīts, ka noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu 
un tiesību apdraudējuma kritērijus var noteikt šā likuma pielikumos.
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No minētā likuma jēgas izriet, ka likumdevējs ar likumu aizsargāto 
interešu un  tiesību apdraudējuma kritērijus pielikumos var gan noteikt, gan 
arī nenoteikt. Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka gadījumos, kad 
šādi kritēriji likuma pielikumos ir noteikti, tie obligāti jāpiemēro. 

Ar 2002.gada 9.maija likumu likumam “Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” pievienots pielikums (likuma 2002.
gada 24.oktobra redakcijā – 1.pielikums) “Kritēriji, pēc kuriem nosakāms 
apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām 
interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā”.  

Minētajā pielikumā norādītās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā 
ir atzīstamas par citām ar likumu aizsargātām interesēm un tiesībām likuma 
“Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta 
izpratnē, kuras tiek apdraudētas Krimināllikuma 109.pantā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma – patvaļīgas koku ciršanas un bojāšanas – rezultātā. 
Līdz ar to pielikumā norādītie kritēriji ir jāpiemēro, izlemjot jautājumu par 
būtisku kaitējumu minētās kategorijas lietās.  

Tādējādi, iztiesājot lietu un izlemjot jautājumu par būtisku kaitējumu 
Krimināllikuma 109.panta izpratnē, jāievēro likuma “Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta nosacījumi, proti, 
jākonstatē, ka noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts ievērojams mantisks 
zaudējums un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības 
vai arī citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums bijis 
ievērojams. Savukārt, izvērtējot jautājumu par šo citu ar likumu aizsargāto 
interešu un tiesību apdraudējuma esamību un apmēru, jāvadās no likuma 
“Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 1.pielikumā 
norādītajiem kritērijiem.

Ievērojot minēto, Senāta Krimināllietu departaments atzīst par 
nepamatotiem pirmās instances tiesas secinājumus par to, ka jautājums par 
būtiska kaitējuma esamību vai neesamību izlemjams, vienīgi pamatojoties 
uz likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.pantu, nevērtējot meža videi radīto apdraudējumu atbilstoši likuma 
“Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 1.pielikumā 
norādītajiem kritērijiem.

Uz minētajiem pirmās instances tiesas pieļautajiem pārkāpumiem 
saistībā ar likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību” 23.panta nepareizu interpretāciju un minētā likuma 1.pielikuma 
nepiemērošanu apsūdzētā A.R. aizstāve bija norādījusi arī savā apelācijas 
sūdzībā, taču apelācijas instances tiesa, atsaucoties uz Kriminālprocesa 
likuma 564.panta sesto daļu, šos apelācijas sūdzības argumentus nav 
izvērtējusi, tādā veidā pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās 
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daļas prasības. Minētais pārkāpums atzīstams par Kriminālprocesa likuma 
būtisku pārkāpumu šī likuma 575.panta trešās daļas izpratnē.   

Jāatzīmē, ka arī valsts apsūdzības uzturētājs apelācijas instances tiesas 
sēdē atzina, ka “pirmās instances tiesa kļūdaini secinājusi, ka šie [likuma 
“Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 1.pielikumā 
norādītie] kritēriji nav obligāti piemērojami”.    

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
1.pielikuma  1.punkta 1.–6.apakšpunktā izsmeļoši noteikti seši gadījumi, kad 
konstatējams ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā 
apdraudējums, savukārt 3.punktā noteikti gadījumi, kad šāds apdraudējums 
atzīstams par ievērojamu.

Ievērojot to, ka minētajā pielikumā atšķirībā no iepriekš pastāvējušā 
tiesiskā regulējuma norādīti konkrēti kritēriji, pēc kuriem nosakāms 
apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām 
interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā, Senāta Krimināllietu 
departaments atzīst, ka, pamatojoties uz Krimināllikuma 5.panta otro 
daļu, šie kritēriji piemērojami, izvērtējot ar likumu aizsargāto interešu un 
tiesību apdraudējumu arī tajās krimināllietās, kurās izvirzītas apsūdzības 
par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms 2002.gada 12.jūnija, kad 
stājās spēkā likums, ar kuru minētais pielikums pievienots likumam “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.

Šāda atziņa izriet arī no Senāta Krimināllietu departamenta lēmuma 
lietā Nr.SKK-149/06.

Tādējādi, iztiesājot lietas, kurās izvirzītas apsūdzības par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas izdarīti pirms 2002.gada 12.jūnija, un izvērtējot ar likumu 
aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu šajās lietās, tiesām jāizvērtē 
izvirzītās apsūdzības atbilstība likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās 
un piemērošanas kārtību” 1.pielikumā norādītajiem kritērijiem. Konkrētajā 
lietā šāds izvērtējums  nav veikts.   

Turklāt Senāta Krimināllietu departaments, pamatojoties uz 
Kriminālprocesa likuma 584.panta otro daļu, atzīst par nepieciešamu 
pārsniegt kasācijas sūdzībā izteikto prasību apjomu, jo konstatē, ka pirmās 
instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, kas 
nav norādīts sūdzībā.

No pirmās instances tiesas sprieduma redzams, ka tiesa savus secinājumus 
par ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu, A.R. patvaļīgi 
izcērtot kokus “[1]” un “[2]” mežā, nav izdarījusi, pamatojoties uz apsūdzībā 
norādītajiem apstākļiem, bet, atsaucoties uz lietas materiāliem pievienoto 
ekoloģiskās ekspertīzes atzinumu, sprieduma motīvu daļā vairāku lappušu 
garumā pati norādījusi vēl citas intereses un tiesības meža vides saglabāšanā, 
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kuras, pēc tās ieskata, tikušas apdraudētas A.R. noziedzīgo darbību 
rezultātā, un uz šī pamata izdarījusi secinājumu par to, ka A.R. darbībās ir 
Krimināllikuma 109.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
sastāva obligātā pazīme – būtisks kaitējums.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka šādi, faktiski papildinot 
apsūdzību, pirmās instances tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 17.pantā 
norādīto kriminālprocesa pamatprincipu par procesuālo funkciju nodalīšanu 
un tādā veidā pieļāvusi Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu šā 
likuma 575.panta trešās daļas izpratnē. 

Ievērojot to, ka apelācijas instances tiesa iepriekšminētos pirmās instances 
tiesas pieļautos Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma pārkāpumus nav 
novērsusi, un pati pieļāvusi Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, tās 
spriedumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu Kriminālprocesa likuma 511.
panta otrās daļas un 512.panta izpratnē, tādēļ tas atceļams un lieta nosūtāma 
jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai.

Apsūdzētā G.R. aizstāves apelācijas sūdzībā izteiktais lūgums par G.R. 
atbrīvošanu no kriminālatbildības un kriminālprocesa izbeigšanu, atsaucoties 
uz to, ka krimināllieta nav izskatīta un kriminālprocess nav pabeigts saprātīgā 
termiņā, saistīts ar lietā iegūto pierādījumu izvērtēšanu, tādēļ tas kasācijas 
kārtībā nav izlemjams.   

Ievērojot to, ka lieta apelācijas instances tiesā jāizskata no jauna atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 53.nodaļas prasībām, pārējie apsūdzētā G.R. 
aizstāves kasācijas sūdzībā norādītie argumenti netiek izvērtēti.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

1.februāra spriedumu atcelt un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā.  

Lēmums nav pārsūdzams.
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Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmeta vērtība 

Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
sastāvu veido nevis bojātās vai iznīcinātās mantas atjaunošanas izdevumi, 
bet bojātās vai iznīcinātās mantas vērtība (Krimināllikuma 185.panta pirmā 
daļa).

Rīgā 2011.gada 20.aprīlī Lieta Nr.SKK-194/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      I.Radzeviča,
senators      V.Čiževskis
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar apsūdzētā A.D. kasācijas 

sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
11.janvāra spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2010.gada 29.aprīļa spriedumu 
A. D., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā, 175.panta trešajā daļā, 193.panta 
ceturtajā daļā, un sodīts pēc Krimināllikuma 185.panta pirmās daļas ar 
brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem; pēc Krimināllikuma 175.panta trešās 
daļas ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem; pēc Krimināllikuma 193.panta 
ceturtās daļas ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, konfiscējot 
mantu, un ar policijas kontroli uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 
50.panta pirmo daļu sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts – 
brīvības atņemšana uz 6 gadiem un 6 mēnešiem, konfiscējot mantu, un 
policijas kontrole uz 2 gadiem, t.i., daļēji saskaitot piespriestos sodus. 

Saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu galīgais sods pēc 
vairākiem spriedumiem noteikts – brīvības atņemšana uz 6 gadiem, 
6 mēnešiem un 9 dienām, konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 
2 gadiem, t.i., daļēji pievienojot neizciesto sodu pēc Jūrmalas pilsētas tiesas 
2008.gada 5.augusta sprieduma.

Piedzīta no A.D. par labu Z.H. materiālā kaitējuma kompensācija 
Ls 100,-.
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Lietā vēl atzīti par vainīgiem un sodīti S.I., A.P., P.F., kuri nolēmumu 
kasācijas kārtībā nav pārsūdzējuši.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu A.D. atzīts par vainīgu un sodīts par 
to, ka viņš izdarīja svešas mantas tīšu bojāšanu un atkārtotu svešas kustamas 
mantas slepenu nolaupīšanu, kas saistīta ar iekļūšanu telpā. Noziedzīgie 
nodarījumi izdarīti šādos tiesas konstatētajos apstākļos.

“Tā, A.D., būdams persona, kura agrāk sodīta par zādzības izdarīšanu, 
neizciesta soda laikā, atkārtoti 2009.gada 15.septembrī ap plkst. 14.00 
pirmstiesas izmeklēšanas gaitā precīzi nenoskaidrotā laikā, mantkārīgu 
motīvu vadīts, zādzības izdarīšanas nolūkā iekļuva dzīvojamās mājas [..] 
ielā [..], Jūrmalā, teritorijā. Sava noziedzīgā nodoma realizācijas nolūkā 
A.D. uzkāpa uz dzīvojamās mājas piebūves nojumes, pēc kā, prettiesiski  
izsitot, sabojāja otrā stāva telpas logu, nodarot cietušajai Z.H. materiāla 
rakstura kaitējumu par kopējo summu Ls 100, ko sastāda loga atjaunošanas 
izmaksas.

Caur sabojāto logu A.D. prettiesiski iekļuva dzīvojamās mājas otrā stāva 
telpās, no kurienes slepeni, izmantojot apstākli, ka neviena persona viņa 
darbības nenovēro, mantkārīgu motīvu vadīts, sagatavoja promnešanai:

– sešus apkures radiatorus “Ekorad”, katra vērtība Ls 80, par summu 
Ls 480;

– saliekamās bēniņu kāpnes, kuru vērtība Ls 60.
Turpinot realizēt savu noziedzīgo nodomu, no dzīvojamās mājas pirmā 

stāva telpām A.D., mantkārīgu nolūku vadīts, sagatavoja prom nešanai piecus 
apkures radiatorus “Ekorad”, katra vērtība Ls 80, par kopējo vērtību Ls 400.

Lai pabeigtu savas noziedzīgās darbības, kas izpaudās kā svešas kustamas 
mantas slepena nolaupīšana, A.D. no dzīvojamās mājas iznesa 9 apkures 
radiatorus, kuru kopējā vērtība ir Ls 720, un saliekamās bēniņu kāpnes, kuru 
vērtība ir Ls 60. Prettiesiski ieguvis norādītās mantas, A.D. no notikuma 
vietas devās prom, ar zādzību nodarot cietušajai Z.H. materiāla rakstura 
kaitējumu par kopējo summu Ls 780.”

A.D. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 185.panta 
pirmās daļas un 175.panta trešās daļas.

Turklāt A.D. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš atkārtoti, 
nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, 2009.gada 9.maijā plkst. 
6.45 un plkst. 7.00 samaksājot par degvielu degvielas uzpildes stacijā Jūrmalā, 
Kaugurciema ielā 83, ar svešu degvielas karti, kā arī atkārtoti 2009.gada 
9.maijā plkst. 14.56 mēģinot samaksāt par cigaretēm veikalā “Super Netto” 
Jūrmalā, Raiņa ielā 74, ar svešu “Nordea” bankas Maestro karti.

A.D. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 193.panta 
ceturtās daļas.
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Par pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais A.D. bija iesniedzis 
apelācijas sūdzību.

Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 11.janvāra 
spriedumu Jūrmalas pilsētas tiesas 2010.gada 29.aprīļa spriedums daļā par 
A.D. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu, kaitējuma kompensācijas piedziņu 
atstāts negrozīts.

Apsūdzētais A.D. iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā lūdz atcelt apelācijas 
instances tiesas spriedumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā.

Apsūdzētais A.D. nepiekrīt apelācijas instances tiesas secinājumam par 
iespēju piemērot Kriminālprocesa likuma 564.panta sesto daļu, jo apelācijas 
instances tiesā tika pārbaudīti vairāki jauni pierādījumi.

Kasācijas sūdzībā analizēts videoieraksts kopsakarā ar liecinieces E.V. 
liecībām un norādīts, ka, vadoties no nevainīguma prezumpcijas principa, 
apelācijas instances tiesai bija jāatzīst, ka lietā nav pietiekošu pierādījumu 
par viņa vainu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 193.panta ceturtās daļas. 
Fakts, ka viņš, apsūdzētais A.D., zinājis, ka izmanto svešu maksāšanas 
līdzekli (degvielas karti), nekādā gadījumā neliecina par to, ka viņš izdarījis 
Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, 
jo Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā paredzēta atbildība par darbībām, 
kas izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa. 
Tāpēc tiesa nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 193.panta ceturto daļu.

Apsūdzētais A.D. norāda, ka apelācijas instances tiesa spriedumā 
nepilnīgi atspoguļojusi cietušās Z.H. iesnieguma tekstu, viņš arī apšauba 
liecinieka A.T. kā notikuma aculiecinieka liecības.

Apsūdzētais A.D. uzskata, ka cietušās Z.H. un liecinieka A.T. liecības 
ir pretrunīgas. Viņam nav saprotams, kāpēc tiesa nolēma izskatīt lietu bez 
minēto personu klātbūtnes. 

Atzīstot viņu, A.D., par vainīgu zādzības izdarīšanā pēc Krimināllikuma 
175.panta trešās daļas, apelācijas instances tiesa nav vērtējusi eksperta 
atzinumu, no kura izriet, ka viena rokas delnas fragmenta pēda, kas tika 
izņemta 2009.gada 15.septembrī no radiatora virsmas, nepieder A.D. un to ir 
atstājusi kāda cita persona.

Apelācijas instances tiesa bez ievērības atstājusi liecinieces Z.H. lūgumu, 
ka viņai nav pret A.D. nekāda rakstura pretenziju. Minētais lūgums spriedumā 
netika vērtēts, kas noveda pie lietas nepareizas iztiesāšanas, jo nebija pamata 
piedzīt par labu Z.H. zaudējumus Ls 100 apmērā. 

Apsūdzētais A.D. uzskata, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi 
vienlīdzības principu, priekšroku dodot apsūdzībai un pārkāpjot viņa tiesības 
uz aizstāvību.
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Turklāt apsūdzētais A.D. uzskata, ka viņam noteiktais sods ir pārāk 
bargs.

Apsūdzētais A.D. kasācijas sūdzībā vērš uzmanību apstāklim, ka viņam nav 
saprotams, kāpēc, konstatējot, ka pirmās instances tiesā no lietas materiāliem 
pazuduši Z.H. iesniegumi, apelācijas instances tiesa neizlēma jautājumu par 
krimināllietas materiālu atjaunošanu. Par tiesas paviršībām liecinot arī fakts, 
ka sprieduma norakstā ir atzīme, ka cauršūtas un sanumurētas 15 lpp., kaut 
gan spriedumam ir 29 lapas.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka ir atceļams 
apelācijas instances tiesas spriedums daļā par A.D. atzīšanu par vainīgu un 
sodīšanu pēc Krimināllikuma 185.panta pirmās daļas, par Ls 100 piedziņu 
no A.D. par labu Z.H., kā arī par galīgā soda noteikšanu A.D. atbilstoši 
Krimināllikuma 50.panta pirmajai daļai, 51.panta pirmajai daļai, atceltajā 
daļā lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, pārējā daļā 
apelācijas instances tiesas spriedums atstājams negrozīts, bet apsūdzētā A.D. 
kasācijas sūdzība noraidāma.

Kasācijas sūdzībā daļēji atkārtoti apelācijas sūdzības motīvi par pierādījumu 
vērtēšanu, noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 193.panta 
ceturtās daļas, kas izskatīti apelācijas instances tiesā.

Apelācijas instances tiesa pareizi un pamatoti konstatējusi apsūdzētā 
A.D. rīcībā Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma sastāva subjektīvo un objektīvo pusi. Tiesas spriedumā atzīts, ka 
ar A.P. un A.D. liecībām faktu, ka uz degvielas kartes bija uzrakstīts svešas 
personas vārds un uzvārds, pierādīts, ka apsūdzētais A.D. zināja, ka izmanto 
svešu maksāšanas līdzekli. Apelācijas instances tiesa ir apstiprinājusi pirmās 
instances tiesas atzinumu un pierādījumus par to, ka atkārtotība veidojas 
gadījumos, ja nelikumīgas darbības ar maksāšanas līdzekļiem izdarītas ar 
vairākām personām piederošiem maksāšanas līdzekļiem.

Apelācijas instances tiesa ir veikusi Kriminālprocesa likumā paredzētās 
darbības, lai nodrošinātu cietušās Z.H. un liecinieka A.T. piedalīšanos lietas 
iztiesāšanā, un nolēmusi, ka ir pamats nolasīt cietušās Z.H. un liecinieka 
A.T. liecības tiesā, kam apsūdzētais A.D. nav iebildis, kas fiksēts tiesas sēdes 
protokolā. Apelācijas instances tiesā apsūdzētā A.D. aizstāve V.Sikko ir 
iesniegusi cietušās Z.H. lūgumu un iesniegumu, kurus apelācijas instances 
tiesa ir pārbaudījusi un novērtējusi kā pierādījumus.

Apelācijas instances tiesa A.D. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 175.
panta trešās daļas ir izskatījusi apelācijas sūdzības motīvus, pārbaudījusi 
un novērtējusi pierādījumus, konstatējusi apsūdzētā A.D. darbībās visas 
Krimināllikuma 175.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
pazīmes.
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Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmo un trešo 
daļu kasācijas instances tiesa lietas faktiskos apstākļus nenoskaidro un 
pierādījumus lietā, sodu ietekmējošos apstākļus no jauna neizvērtē. Kasācijas 
instances tiesa konstatē, ka apelācijas instances tiesa pierādījumu vērtēšanā, 
tostarp pierādījumu pietiekamības un ticamības vērtēšanā, nav pieļāvusi 
Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumus.

Lietā esošais tiesas sprieduma oriģināls un noraksti ir uzrakstīti uz 29 
lappusēm jeb 15 lapām.

No tiesas spriedumā formulētās A.D. apsūdzības izriet, ka A.D., lai 
izdarītu zādzību no dzīvojamās mājas Jūrmalā, [..] ielā [..], izsitis un sabojājis 
mājas otrā stāva telpas logu, nodarot cietušajai Z.H. materiālu zaudējumu 
par Ls 100, ko veido loga atjaunošanas izmaksas. Šīs darbības noziedzīgo 
nodarījumu ideālajā kopībā ar Krimināllikuma 175.panta trešo daļu tiesa 
kvalificējusi pēc Krimināllikuma 185.panta pirmās daļas.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 1.punktu 
notiesājoša sprieduma motīvu daļā tiesa norāda pierādījumus, uz kuriem 
pamatoti tiesas secinājumi.

Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajā un sestajā daļā noteikts, 
ka nolēmuma motīvu daļā norādāmi apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas 
instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas 
atzinumu, likumi, pēc kuriem tiesa vadās. Ja apelācijas instances tiesa atstāj 
pirmās instances tiesas spriedumu bez grozījumiem, tā var neatkārtot pirmās 
instances tiesas spriedumā minētos pierādījumus un atzinumus.

No pirmās instances tiesas sprieduma redzams, ka tiesa sprieduma 
motīvu daļā nav norādījusi pierādījumus, kas apstiprina apsūdzētā A.D. 
vainīgumu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 185.panta pirmās daļas, likumus, 
kas pamato cietušās Z.H. materiālas kompensācijas apmierināšanu. 
Apelācijas instances tiesa uzskatījusi, ka nav pamata atkārtot pirmās instances 
tiesas spriedumā minētos pierādījumus un atzinumus par apsūdzētā A.D. 
vainīgumu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 185.panta pirmās daļas.

Kasācijas instances tiesa atzīt, ka apelācijas instances tiesas spriedumu 
daļā par apsūdzētā A.D. vainīgumu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 185.
panta pirmās daļas un cietušās Z.H. materiālās kompensācijas izlemšanu 
nevar atzīt par tiesisku un pamatotu, jo tiesa ir pārkāpusi Kriminālprocesa 
likuma 564.panta ceturto un sesto daļu, kas šajā lietā atzīstams par būtisku 
pārkāpumu Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē, kas 
ir pamats apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanai norādītajā daļā. 
Vienlaicīgi ir atceļams spriedums daļā par galīgā soda noteikšanu A.D. 
atbilstoši Krimināllikuma 50.panta pirmās daļas un 51.panta pirmās daļas 
nosacījumiem. Turklāt kasācijas instances tiesa norāda, ka Krimināllikuma 
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185.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu veido 
nevis bojātās vai iznīcinātās mantas atjaunošanas izdevumi, bet bojātās vai 
iznīcinātās mantas vērtība.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Atcelt Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

11.janvāra spriedumu daļā par A.D. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc 
Krimināllikuma 185.panta pirmās daļas, par Ls 100 piedziņu no A.D. par 
labu Z.H., kā arī par galīgā soda noteikšanu A.D. atbilstoši Krimināllikuma 
50.panta pirmajai daļai, 51.panta pirmajai daļai. Atceltajā daļā lietu nosūtīt 
jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā apelācijas instances 
tiesas spriedumu atstāt negrozītu, bet apsūdzētā A.D. kasācijas sūdzību 
noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Krimināllikuma 179.panta objektīvā puse – 
būtisks kaitējums 

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta, Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmās daļas izpratnē apsūdzībā 
nevar aprobežoties ar vispārīgu norādi par aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējumu, bet ir jānorāda, kā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējums izpaudies. Līdz ar to būtiska kaitējuma esamība nesakrīt ar 
Krimināllikuma 179.panta objektu – fiziskas personas mantisku apdraudējumu 
(Krimināllikuma 179.pants, Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmā daļa, 
likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.pants).

Rīgā 2011.gada 12.maijā Lieta Nr.SKK-223/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      I.Radzeviča,
senators      V.Čiževskis
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar cietušā Ž.P. kasācijas sūdzību 

un Jēkabpils rajona prokuratūras virsprokurores V.Belkovskas kasācijas 
protestu par Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
28.februāra lēmumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Jēkabpils rajona tiesas 2010.gada 26.augusta spriedumu 
I.L., personas kods [..], 
atzīta par nevainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 179.panta pirmās 

daļas un attaisnota.
Ž.P. pieteikums par kaitējuma kompensāciju atstāts bez izskatīšanas.
Ar Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

28.februāra lēmumu Jēkabpils rajona tiesas 2010.gada 26.augusta spriedums 
atstāts negrozīts.

Pirmstiesas kriminālprocesā I.L. celta apsūdzība par to, ka viņa, būdama 
persona, kurai uzticēta sveša manta, izdarīja tās prettiesisku iegūšanu 
(piesavināšanos).

“I.L., būdama persona, kurai glabāšanai viņas garāžā Jēkabpilī, [..] ielā 
[..], tika uzticēta individuālā komersanta Ž.P. manta – trīs krūmgrieži “Stihl 
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FS450”, kurus darbā lietoja pie Ž.P. IK “[..]” strādājošais I.L. piedzīvotājs A.J., 
2009.gada 8.martā tos piesavinājās, atsakoties krūmgriežus atdot īpašniekam, 
pēc tā aizveda tos uz pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu vietu, prettiesiski 
tos iegūstot.

Ar augstāk minētajām darbībām I.L. nodarīja IK “[..]” īpašniekam Ž.P. 
mantisko zaudējumu par summu Ls 1309,32.” 

I.L. darbības pirmstiesas kriminālprocesā tika kvalificētas pēc 
Krimināllikuma 179.panta pirmās daļas. 

Cietušais Ž.P. iesniedzis kasācijas sūdzību un Jēkabpils rajona 
prokuratūras virsprokurore V.Belkovska iesniegusi kasācijas protestu.

Cietušais Ž.P. kasācijas sūdzībā lūdz atcelt apelācijas instances tiesas 
lēmumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Cietušais Ž.P. apelācijas instances tiesas lēmumu uzskata par nepamatotu, 
jo tiesa pārkāpusi materiālo tiesību normas, nepareizi piemērojot 
Krimināllikuma Sevišķās daļas normu konkrētajiem apstākļiem.

Cietušais Ž.P. analizē lietas faktiskos apstākļus un norāda, ka mantu – 
krūmgriežus – bija uzticējis lieciniekam A.J., lai viņš ar tiem varētu strādāt. 
Taču A.J., nebūdams šīs mantas īpašnieks, uzticēja krūmgriežus glabāšanā 
apsūdzētajai I.L. Līdz ar to kūmgriežus netieši, ar citas personas – A.J. – 
starpniecību viņš nodeva glabāšanā I.L. Turklāt apsūdzētā I.L. zināja par 
viņas īpašumā novietotajiem krūmgriežiem un neiebilda pret to glabāšanu. 
Pēc cietušā Ž.P. ieskata, neviena persona nevar glabāt kādu mantu vai 
priekšmetu svešā īpašumā bez īpašnieka piekrišanas. Turklāt krūmgrieži 
atradās apsūdzētās I.L. faktiskajā valdījumā un citām personām, tai skaitā 
policijai un cietušajam Ž.P., mantas likumīgajam īpašniekam, nebija nekāda 
likumīga iespēja piekļūt mantai un atgūt to.

Kasācijas sūdzībā cietušais Ž.P. norāda, ka konkrētajā gadījumā 
liecinieks A.J. darbojās kā starpnieks starp mantas īpašnieku Ž.P. un mantas 
glabātāju I.L. Mutiska vienošanās par būtiskajiem līguma noteikumiem, ja 
to spēj pierādīt, ir pietiekams pamats, ka glabājuma darījums ir noslēgts. Ar 
kriminālprocesā iegūtajiem pierādījumiem apstiprinājās fakts par apsūdzētās 
I.L. kā personas, kuras faktiskajā valdījumā jeb turējumā atradās krūmgrieži, 
tiesisko stāvokli, ko arī apstiprināja viņas tālākās darbības, pārvietojot 
cietušā Ž.P. krūmgriežus uz citu vietu. I.L. paturēja kā ķīlu svešu mantu sava 
iespējamā prasījuma pret A.J. nodrošināšanai.

Cietušais Ž.P. uzskata, ka abu instanču tiesas burtiski un gramatiski 
tulkojušas Krimināllikuma 179.panta pirmās daļas dispozīciju, nonākdama 
pie secinājuma, ka apsūdzētā I.L. nebija uzņēmusies atbildību par mantu – 
krūmgriežiem. Pēc cietušā Ž.P. ieskata, no Krimināllikuma 179.panta pirmās 
daļas dispozīcijas neizriet, ka apsūdzētās personas vainīguma pierādīšanai ir 
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jākonstatē tāds apstāklis kā atbildības uzņemšanās, jo panta norma nosaka, 
ka pie kriminālatbildības tiek saukta persona, kura prettiesiski ieguvusi svešu 
mantu, ja šai personai manta uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies. Līdz ar 
to apsūdzētajai I.L. nebija ar īpašām darbībām jāizsaka sava griba uzņemties 
atbildību par viņas īpašumā atrodošos svešu mantu, bet pietika ar to, ka 
viņa piekrita šo mantu turēt un glabāt savā īpašumā. Tālākas apsūdzētās I.L. 
darbības liecina par cietušā Ž.P. piederošā īpašuma prettiesisku iegūšanu, 
jo, tā kā viņa turpināja mantas aizturēšanu un neatdeva cietušajam Ž.P. to 
pēc viņa pieprasījuma, tad apsūdzētās I.L. rīcība nav vērtējama kā svešas 
mantas slepena vai atklāta nolaupīšana (paņemšana) bez mantas īpašnieka 
piekrišanas, bet gan kā piesavināšanās.

Jēkabpils rajona prokuratūras virsprokurore V.Belkovska kasācijas 
protestā lūdz atcelt abu instanču tiesu nolēmumus un lietu nosūtīt jaunai 
izskatīšanai.

Virsprokurore apelācijas instances tiesas lēmumu uzskata par prettiesisku, 
jo tiesa nav pareizi piemērojusi Krimināllikuma Sevišķās daļas 179.pantu, nav 
saskatījusi apsūdzētās I.L. darbībās šā panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma sastāvu, kā arī pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 514., 519., 525. 
un 526.pantu, nav analizējusi lietā konstatētos un tiesas noskaidrotos apstākļus. 
Turklāt nepareizi ir traktēta Kriminālprocesa likuma 455.panta trešā daļa. 

Virsprokurore uzskata, ka apsūdzētās I.L. darbībās ir Krimināllikuma 
179.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīga nodarījuma sastāvs. Kasācijas 
protestā virsprokurore analizē lietas faktiskos apstākļus un norāda, ka ar 
to brīdi, kad apsūdzētā I.L. piekrita uzņemties krūmgriežus glabāt savā 
īpašumā – garāžā, kur tiem nevar piekļūt nepiederošas personas, viņai 
izveidojās īpašs tiesisks stāvoklis attiecībā uz šo mantu. Cietušais Ž.P. šo 
mantu apsūdzētajai I.L. uzticēja nevis tieši, bet pastarpināti caur liecinieku 
A.J., kurš savukārt nevarēja būt valdītājs pār šo mantu, kamēr manta atradās 
viņam nepiederošā īpašumā. Krimināllikuma komentāros un zinātniskajās 
publikācijās netiek prasīts, lai uzticēto mantu fiziski glabātājam nodotu 
rokās tikai tās īpašnieks. Pēc virsprokurores ieskata, būtiski ir noskaidrot 
vienošanās vai mutiskā līguma saturu.

2009.gada 2.martā lieciniekam A.J. pēc kopdzīves pārtraukšanas ar 
apsūdzēto I.L. bija liegta iespēja paturēt šos krūmgriežus valdījumā, viņam 
tie nebija pieejami, kā arī darbs ar tiem netika veikts. 2009.gada 8.martā 
krūmgrieži bija vienīgi apsūdzētās I.L. glabājumā un, telefoniski atsakoties 
tos atdot, viņa tos piesavinājās.

Virsprokurore norāda, ka “noziedzīgā nodarījuma notikums” un 
“noziedzīgā nodarījuma sastāvs” ir divi dažādi krimināltiesību jēdzieni. 
Virsprokurore atsaucas uz Kriminālprocesa likuma 525.panta otrās daļas 
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1.punktu un uzskata, ka tiesai bija jāanalizē notikuma objektīvā puse 
mantiska noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, jo tas, ka noziedzīgā nodarījuma 
notikums šajā gadījumā ir bijis, izriet no abu instanču tiesu spriedumiem.

Virsprokurore nepiekrīt tiesas secinājumam, ka nav jāvērtē pilns 
inkriminētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs, tā vidū – vai apsūdzētā ir veikusi 
inkriminētās darbības, subjektīvā puse, vaina, jo:

– vērtēt, vai ir pierādīta apsūdzētās I.L. vaina, ja noziedzīgs nodarījums 
ir noticis, nepieciešams, lai lemtu par lietas nosūtīšanu prokuroram saskaņā 
ar Kriminālprocesa likuma 526.panta pirmās daļas 5.punktu, ja viņas 
piedalīšanos noziedzīgajā nodarījumā tiesa uzskatītu par nepierādītu;

– ja apsūdzētās I.L. piedalīšanos noziedzīgā nodarījumā tiesa uzskatītu 
par pierādītu, bet tiesas ieskatā nav pareiza kvalifikācija pēc Krimināllikuma 
panta, krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam būtu iespējams 
attiecīgu Krimināllikuma pantu viņai inkriminēt. Tiesai saskaņā ar 
Kriminālprocesa likumu ir tiesības pārkvalificēt noziedzīgo nodarījumu no 
viena uz citu pantu arī gadījumos, ja prokurors to nav lūdzis. Tātad tiesai 
likumā nav liegts izvērtēt subjektīvo pusi, arī nepiekrītot apsūdzībā minētajai 
kvalifikācijai.

Tiesas viedoklis, ka, pārkvalificējot noziedzīgo nodarījumu no 
Krimināllikuma 179.panta pirmās daļas uz 279.panta pirmo daļu, būtu 
pārkāptas apsūdzētās I.L. tiesības uz aizstāvību, pēc virsprokurores ieskata, ir 
bez pamata, jo noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi – darbības, sekas – 
nemainās. Krimināllikuma 279.panta pirmās daļas sankcija ir labvēlīgāka 
apsūdzētajai I.L. Kaitējums daļā par zaudējumu nav atšķirīgs, tas ir ievērojams 
likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta otrās daļas izpratnē, bet daļā par likuma aizsargāto interešu un 
tiesību apdraudējumu nav atšķirīgs no Krimināllikuma 179.panta objekta – 
fiziskās personas mantisko interešu apdraudējuma.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums atstājams negrozīts, bet Jēkabpils rajona prokuratūras 
virsprokurores V.Belkovskas kasācijas protests un cietušā Ž.P. kasācijas 
sūdzība noraidāma.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmo daļu šajā lietā 
pārsūdzēšana kasācijas kārtībā ir rakstveida kasācijas protesta vai sūdzības 
iesniegšana Augstākās tiesas Senātam par tāda apelācijas instances tiesas 
nolēmuma tiesiskumu, kurš vēl nav stājies spēkā, nolūkā panākt tā atcelšanu 
pilnībā vai kādā tā daļā vai arī grozīšanu juridisku iemeslu dēļ. Tāpēc 
likumam neatbilstoši ir virsprokurores un cietušā lūgumi par abu instanču 
tiesu nolēmumu atcelšanu un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai pirmās 
instances tiesā.
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Kasācijas sūdzībā un kasācijas protestā pēc būtības tiek apšaubīts 
lietas faktisko apstākļu juridiskais novērtējums apelācijas instances tiesas 
lēmumā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmo un trešo 
daļu kasācijas instances tiesa lietas faktiskos apstākļus nenoskaidro un 
pierādījumus lietā no jauna neizvērtē.

No apelācijas instances tiesas lēmuma redzams, ka tiesa ir izdarījusi 
šādus atzinumus:

– apsūdzētā I.L. attaisnota sakarā ar to, ka viņas nodarījumā nav 
Krimināllikuma 179.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
sastāva;

– cietušajam Ž.P. nav bijusi vienošanās ar apsūdzēto I.L. par to, ka I.L. 
apņemas glabāt krūmgriežus, tos garāžā glabājis A.J., tāpēc nav pamata 
apgalvojumam, ka cietušais Ž.P. uzticējis šo mantu glabāšanai I.L. pastarpināti 
caur A.J.

Kasācijas instances tiesai nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas 
atzinumus, kuri pamatoti ar pārbaudītajiem un novērtētajiem pierādījumiem. 
Kasācijas instances tiesa turklāt atzīmē, ka atļauja lietot telpu mantu 
glabāšanai nenozīmē glabājuma saistību pārņemšanu. Līdz ar to apelācijas 
instances tiesa tiesiski un pamatoti atzinusi, ka apsūdzētā I.L. attaisnojama 
apsūdzībā, kāda viņai celta pirmstiesas kriminālprocesā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 23.pantu krimināllietās tiesu 
spriež tiesa, tiesas sēdēs izskatot un izlemjot pret personu celto apsūdzību 
pamatotību, attaisnojot nevainīgas personas vai arī atzīstot personas par 
vainīgām noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nosakot valsts institūcijām 
un personām obligāti izpildāmu krimināltiesisko attiecību noregulējumu, 
kas, ja nepieciešams, realizējams piespiedu kārtā.

No apelācijas instances tiesas lēmuma redzams, ka apelācijas 
instances tiesa ir izvērtējusi celtās apsūdzības faktisko apstākļu atbilstību 
Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu 
juridiskajām pazīmēm un atzinusi, ka apsūdzētās I.L. rīcībā varētu saskatīt 
Krimināllikuma 175.pantā vai 279.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 
pazīmes. Tiesa ir norādījusi, ka ir būtiska atšķirība starp to, “vai sveša 
kustama manta tiek tīši, prettiesiski, bez atlīdzības, aiz mantkārības paņemta 
vai arī manta tiek aizturēta ar kādu nosacījumu savstarpēju mantisku strīdu 
(starp A.J. un I.L.) risināšanas gaitā”. Savukārt par Krimināllikuma 279.pantā 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm apsūdzētās I.L. rīcībā apelācijas 
instances tiesa atzinusi, ka apsūdzības faktisko apstākļu grozīšana, tiesā 
norādot būtiska kaitējuma radīšanu atbilstoši likuma “Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta noteikumiem, pārkāptu  
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apsūdzētā tiesības uz aizstāvību un būtu pretrunā ar Kriminālprocesa likuma 
455.panta trešo daļu.

Kasācijas instances tiesai nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas 
atzinumus, jo tie izriet no Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma 
prasībām. Virsprokurores kasācijas protestā norādītais, ka būtiska kaitējuma 
pazīme sakrīt ar Krimināllikuma 179.panta objektu – fiziskas personas 
mantisku apdraudējumu –, ir nepareizs. 

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta, Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmās daļas izpratnē apsūdzībā 
nevar aprobežoties ar vispārēju norādi par aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējumu, bet ir jānorāda, kā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējums izpaudies.

Izteiktie motīvi neapstiprina cietušā Ž.P. kasācijas sūdzības un 
virsprokurores V.Belkovskas kasācijas protesta apgalvojumus, tāpēc kasācijas 
sūdzība un kasācijas protests kā nepamatoti ir noraidāmi.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

28.februāra lēmumu atstāt negrozītu, bet cietušā Ž.P. kasācijas sūdzību un 
Jēkabpils rajona prokuratūras virsprokurores V.Belkovskas kasācijas protestu 
noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Krāpšana un piesavināšanās 
ir mantas nolaupīšanas veidi

Starp pazīmēm, kas raksturo piesavināšanās kā noziedzīga nodarījuma sastāva 
subjektu un subjektīvo pusi, norādāms tas, ka sveša manta atrodas vainīgās 
personas pārziņā vai manta tai uzticēta, t.i., manta pie šīs personas nonākusi 
tiesiski, un tikai pēc tam vainīgajai personai rodas nodoms mantu prettiesiski 
pārņemt savā valdījumā, t.i., nolaupīt.
Starp pazīmēm, kas raksturo krāpšanas kā noziedzīga nodarījuma subjektu 
un subjektīvo pusi, norādāms, ka nodoms prettiesiski iegūt svešu mantu 
savā valdījumā vainīgajai personai rodas pirms tam, kad manta nonākusi 
pie šīs personas, vai mantas saņemšanas brīdī, un viltus, uzticēšanās tiek 
izmantots kā mantas prettiesiskas iegūšanas veids. Krāpšanas gadījumā 
svešas mantas saņemšanas brīdī vainīgā persona jau zina, ka saņemto 
mantu neatgriezīs cietušajam, un tādā veidā izpaužas uzticības ļaunprātīga 
izmantošana.
Vienošanās starp cietušo un vainīgo personu par mantas nodošanu nākotnē 
nenozīmē to, ka manta jau ir uzticēta vainīgajai personai vai manta jau atrodas 
vainīgās personas pārziņā. Tā ir uzticības izrādīšana vainīgajai personai, kura 
turpmāk šo uzticību var izmantot ļaunprātīgi (Krimināllikuma 177. un 179.
pants).

Rīgā 2011.gada 29.septembrī Lieta Nr.SKK-504/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      I.Radzeviča,
senatore      A.Nusberga
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar Ģenerālprokuratūras 

Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas 
prokurores I.Harjo kasācijas protestu un cietušā Č.N. pārstāvja A.Ļitvinova 
kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 
23.maija lēmumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.gada 22.aprīļa 

spriedumu 
M.A., personas kods [..], 
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atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas ar 
brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta 
noteikumiem M.A. ar šo sodu notiesāta nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 
diviem gadiem. 

M.D., personas kods [..],
 atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas 

ar brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 
55.panta noteikumiem M.D. ar šo sodu notiesāts nosacīti, ar pārbaudes laiku 
uz diviem gadiem. 

Ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 23.maija 
spriedumu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.gada 
22.aprīļa spriedums atcelts. 

M.A. atzīta par nevainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 177.panta 
trešās daļas un attaisnota.

M.D. atzīts par nevainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 177.panta 
trešās daļas un attaisnots.

Cietušā Č.N. pieteikums par kaitējuma kompensāciju Ls 17 070 atstāts 
bez izskatīšanas.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētie M.A. un M.D. bija 
atzīti par vainīgiem un sodīti par to, ka viņi personu grupā pēc iepriekšējas 
vienošanās, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos un ar viltu, ieguvuši svešu 
mantu lielā apmērā (krāpšana). 

Pirmās instances tiesa konstatējusi šādus noziedzīgā nodarījuma 
apstākļus.

“Laikā līdz 2003.gada 8.jūlijam Vjetnamas Republikas pilsonis Č.N. 
vienojies ar savu paziņu M.A., ka viņai tiks nodota nauda 400 000 ASV 
dolāru apmērā. Saskaņā ar savstarpējo vienošanos M.A. saņemto naudu 
vajadzējis nogādāt a/s “Starptautiskā Baltijas banka” filiālē, nodot bankas 
darbiniekam ievietošanai bankas klienta individuālajā seifā un par to 
paziņot Č.N. 

M.A. pirms 2003.gada 8.jūlija, zinot, ka minētā naudas summa atrodas 
Latvijā un noteikti tiks nodota viņai, vienojusies ar savu paziņu M.D. izdarīt 
krāpšanu, tas ir, izmantojot uzticēšanos, ar viltu iegūt Č.N. piederošo mantu – 
naudas līdzekļus 400 000 ASV dolāru apmērā.

Īstenojot noziedzīgo nodomu, M.A. un M.D. vienojušies, ka pēc tam, 
kad M.A. saņems minēto naudas summu, tiks inscenēts ceļu satiksmes 
negadījums, kurā tiks iesaistīta M.A. vadītā automašīna. Lai attaisnotu lielā 
apmērā izdarīto krāpšanu, Č.N. tiktu sniegti skaidrojumi, ka M.A. notikušajā 
ceļu satiksmes negadījumā guvusi galvas traumu un viņai ir iestājusies 
amnēzija, tas ir, daļējs atmiņas zudums. 
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Sagatavojoties noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, M.D. vienojies ar savu 
brālēnu I.N., ka viņš noslēgs depozīta seifa abonēšanas līgumu a/s “Parex 
banka” filiālē [..] ielā [..], Rīgā. I.N. pēc tam, kad 2003.gada 8.jūlijā noslēdzis 
individuālā seifa abonēšanas līgumu un viņam ticis nodots depozīta seifs 
Nr.[..], nodevis M.D. seifa atslēgu un piekļūšanas paroli. 

2003.gada 8.jūlijā apmēram plkst. 10.00 degvielas uzpildes stacijā Rīgā, 
pie uzbraukšanas uz Salu tilta no Bauskas pilsētas puses, M.A. satikusies ar 
H.O. H.O. nodevis M.A. mugursomu, kurā atradies polietilēna iepakojums 
ar Č.N. mantu – naudu 400 000 ASV dolāru apmērā. 

Tajā pašā dienā, tas ir, 2003.gada 8.jūlijā, pirmstiesas kriminālprocesā 
precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā M.A. satikusies ar M.D., kuram nodevusi 
pirms tam no H.O. saņemtos naudas līdzekļus 400 000 ASV dolāru apmērā. 
M.D. organizējis minētās naudas summas ievietošanu a/s “Parex banka” 
individuālajā seifā Nr.[..] [..] ielā [..], Rīgā.

2003.gada 8.jūlijā plkst. 13.22 Ludzas ielas un Mazās Kalna ielas 
krustojumā, Rīgā, noticis inscenēts ceļu satiksmes negadījums – sadursme 
starp M.A. vadīto automašīnu “Volkswagen Golf ”, reģistrācijas numurs [1], 
un automašīnu “Volkswagen Golf ”, reģistrācijas numurs [2]. Automašīna 
“Volkswagen Golf ”, valsts reģistrācijas numurs [2], piederējusi I.M., un to 
vadījusi pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrota persona. 

Pēc notikušā M.A. tikusi nogādāta ārstniecības iestādē, kur viņai 
konstatēti vieglas smaguma pakāpes miesas bojājumi. 

M.A. saskaņā ar iepriekš panākto noziedzīgo vienošanos, tiekoties ar Č.N. 
2003.gada 11.jūlijā, paziņojusi, ka neko neatceras par naudas saņemšanas un 
nodošanas apstākļiem. 

Krāpšanas rezultātā M.A. un M.D. ieguvuši svešu mantu – naudas 
līdzekļus 400 000 ASV dolāru apmērā. Saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto 
kursu minētā naudas summa noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienā 
sastādīja 227 600 latus. Šo naudas summu M.A. un M.D. līdz 2003.gada 
20.augustam izmantojuši savām vajadzībām.”

M.A. un M.D. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 177.panta trešās 
daļas.

Kasācijas protestu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 
2011.gada 23.maija spriedumu iesniegusi Ģenerālprokuratūras Krimināl-
tiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas prokurore 
I.Harjo. Prokurore lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu par 
apsūdzēto M.A. un M.D. attaisnošanu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā citā tiesas sastāvā.

Kasācijas protesta iesniedzēja uzskata, ka apelācijas instances tiesas 
spriedums ir atzīstams par prettiesisku un nepamatotu, jo ir pieļauti 
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Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās daļas, 512.panta pirmās un otrās 
daļas un 564.panta ceturtās daļas pārkāpumi, kas konkrētajā  lietā esot 
atzīstami par būtiskiem pārkāpumiem Kriminālprocesa likuma 575.panta 
trešās daļas izpratnē.

Pēc kasācijas protesta iesniedzējas domām, pirmās instances tiesa savā 
spriedumā, analizējot apsūdzēto M.A. un M.D. darbības, konstatējusi visas 
Krimināllikuma 177.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes.

Prokurore norāda, ka nevar piekrist apelācijas instances tiesas 
apgalvojumam, ka “līdz naudas nodošanas brīdim M.A. un M.D. nav veikuši 
nevienu darbību, kas būtu vērtējama kā krāpnieciska darbība”, jo apsūdzētie 
pirms naudas saņemšanas veica mērķtiecīgas un detalizētas darbības, 
sagatavojoties krāpšanas izdarīšanai, – M.A. nepatiesi apgalvoja cietušajam 
Č.N., ka ir atradusi piemērotu nekustamo īpašumu; tika atrasta automašīna, 
kas piedalīsies ceļu satiksmes negadījuma inscenējumā un kuru nopirka 
M.D. pazīstams cilvēks I.M.; tika noorganizēts, ka šī pati automašīna ir it kā 
nozagta; M.D. vienojās ar savu brālēnu I.N. par individuālā seifa abonēšanas 
līguma noslēgšanu “Parex bankā” Rīgā, tika saņemta seifa atslēga un piekļuves 
parole. Visas šīs darbības norāda uz apsūdzēto nodomu, kas bija vērsts uz 
krāpšanas izdarīšanu.

Turklāt šāds iepriekšējais krāpšanas nodoms ir atspoguļots lēmumā 
par apsūdzēto saukšanu pie kriminālatbildības un pirmās instances tiesas 
sprieduma aprakstošajā daļā.

Prokurore I.Harjo uzskata, ka attaisnojošo spriedumu nevar atzīt par 
tiesisku, tātad arī taisnīgu situācijā, kad, pēc apelācijas instances tiesas 
ieskata, apsūdzētie ir piedalījušies noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un viņu 
nodarījumā ir noziedzīga nodarījuma sastāvs, tikai cita, smagāka, kas viņiem 
nav inkriminēts, jo tādā gadījumā nav panākts Kriminālprocesa likuma 
1.pantā ietvertais krimināltiesisko attiecību taisnīgs noregulējums.

Cietušā Č.N. pārstāvis A.Ļ. kasācijas sūdzībā lūdz atcelt apelācijas 
instances tiesas spriedumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai.

Kasācijas sūdzības iesniedzējs uzskata, ka apelācijas instances tiesas 
spriedums nav tiesisks, jo tajā pieļauti Krimināllikuma pārkāpumi un 
būtiski Kriminālprocesa likuma pārkāpumi, kas noveduši pie nelikumīga 
nolēmuma.

Cietušā pārstāvis nepiekrīt apelācijas instances tiesas secinājumiem, 
ka pirms naudas saņemšanas no cietušā apsūdzētie neveica nekādas 
krāpnieciskas darbības pret cietušo, lai saņemtu cietušā naudu.

Cietušā pārstāvis norāda, ka saskaņā ar Krimināllikuma 177.panta 
pirmo daļu krāpšana ir svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, 
ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu.
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Kasācijas sūdzības iesniedzējs atsaucies uz Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas apkopojumu “Tiesu prakse lietās par krāpšanu” 
(2008./2009.gads), kurā norādīts: fakts, ka krāpšana tika izdarīta ar viltu 
vai ļaunprātīgi izmantojot personas uzticēšanos, vai arī pastāvot abām 
minētajām pazīmēm, noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju neietekmē. 
Minētajā apkopojumā arī norādīts, ka visbiežāk praksē krāpšanas tiek 
izdarītas ar viltu vai arī ar viltu, izmantojot citas personas uzticēšanos, 
un aplūkotajā tiesu praksē nav konstatēti gadījumi, kad krāpšana būtu 
izdarīta bez viltus, izmantojot vien citas personas uzticēšanos. Neskatoties 
uz norādīto, krimināltiesību teorija un prakse neizslēdz gadījumus, kad 
krāpšana var tikt izdarīta arī bez viltus, izmantojot vien citas personas 
uzticēšanos.

Cietušā pārstāvis norāda, ka liecinieks H.O. savās 2006.gada 7.februāra 
liecībās (1.sēj., l.l. 207) norādījis, ka apmēram nedēļu pēc tam, kad viņš 
saņēmis no cietušā paku ar naudu un nodevis to glabāšanai A.K., bet pats 
aizbraucis uz Poliju, viņam piezvanījis Č.N. un pateicis, ka viņa līgava M.A. 
beidzot atradusi piemērotu nekustamo īpašumu un ir steidzīgi jāsamaksā 
nauda. Viņš teicis, ka zvana no Maskavas un personīgi nevar būt klāt pie 
nekustamā īpašuma iegādes, un lūdzis nodot paku M.A. Nākošajā dienā 
H.O. piezvanījusi M.A. un lūgusi atbraukt pēc iespējas ātrāk, jo steidzami ir 
jāveic mājas iegādes noformēšana.

Pēc kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, no minētā nepārprotami var 
secināt, ka M.A., sniedzot Č.N. un H.O. nepatiesas ziņas par to, ka viņa 
ir atradusi nekustamo īpašumu, kura iegādei steidzami ir vajadzīga nauda, 
apzināti maldināja cietušo, lai pamudinātu viņu un viņa pārstāvi H.O., kura 
rīcībā atradās nauda, nodot to apsūdzētajai. Īstenībā nekāda nekustamā 
īpašuma, kura iegādei steidzami būtu nepieciešama nauda, nebija, bet M.A. 
šo faktu ir izmantojusi un maldinājusi H.O. un Č.N., lai iegūtu naudu savā 
rīcībā, turklāt izmantojot situāciju, kad cietušais atradās Maskavā un pats 
nevarēja ierasties Rīgā un noformēt nekustamā īpašuma iegādi. Minētais 
dod pamatu secinājumam, ka apsūdzētā M.A. naudas iegūšanai tomēr ir 
izmantojusi ne vien cietušā uzticību, bet arī viltu.

Cietušā pārstāvis uzskata, ka ceļu satiksmes negadījuma inscenēšana, ko 
veikuši apsūdzētie, arī ir vērtējama kā krāpšanas objektīvās puses elements – 
viltus, jo šīs apsūdzēto darbības tika vērstas uz to, lai atvieglotu krāpšanas 
izdarīšanu, tas ir svešas naudas iegūšanu un paturēšanu savā rīcībā, radot 
cietušajam pārliecību, ka nauda nevis izkrāpta, bet ir nozaudēta nelaimes 
gadījuma rezultātā. Minētās apsūdzēto darbības ir vienotas krāpšanas 
shēmas sastāvdaļa, kas ir aptvertas ar vienotu noziedzīgo nodomu – naudas 
izkrāpšanu.
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Ņemot vērā minēto, kasācijas sūdzības iesniedzējs uzskata, ka pirmās 
instances tiesa savā spriedumā pareizi konstatējusi apsūdzēto darbībās abas 
krāpšanas objektīvās puses pazīmes: viltu un uzticēšanās ļaunprātīgu izmantošanu. 
Savukārt apelācijas instances tiesas secinājums, ka apsūdzēto darbībās ir cita 
noziedzīga nodarījuma – piesavināšanās – sastāvs, nav pamatots.

Kasācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka Krimināllietu tiesu palātas 
2011.gada 23.maija spriedumā nav norādes uz Kriminālprocesa likuma 
519.panta attiecīgo punktu, ar kuru pamatota attaisnojoša sprieduma 
taisīšana, tomēr no sprieduma 6.lappuses izriet, ka tiesa atzīst, ka lietā nav 
konstatējams apsūdzētajiem inkriminētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs, bet 
gan cits noziedzīga nodarījuma sastāvs ar smagāku apsūdzību. Norādītais 
dod pamatu secinājumam, ka apelācijas instances tiesa taisījusi attaisnojošu 
spriedumu, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 519.panta 1.punktu. 
Izejot no šīs normas jēgas, apsūdzētais ir attaisnojams, ja viņa izdarītajā 
nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, tas nozīmē, ka nevis viņam 
inkriminētā, bet vispār nav nekāda noziedzīgā nodarījuma sastāva, tas ir, 
pastāv kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis Kriminālprocesa likuma 
377.panta 2.punkta izpratnē.

Cietušā pārstāvis uzskata, ka, konstatējot apsūdzēto darbībās noziedzīga 
nodarījuma – piesavināšanās – sastāvu un atzīstot, ka viņu vaina krāpšanā 
nav pierādīta, viņi var tikt attaisnoti, pamatojoties uz Kriminālprocesa 
likuma 519.panta 2.punktu.

Minētais pārkāpums ir būtisks Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās 
daļas izpratnē, kas ir novedis pie nelikumīga sprieduma, jo Kriminālprocesa 
likuma normu nepareiza piemērošana attaisnojoša sprieduma pamatojumam 
rada neatgriezeniskas procesuālas sekas lietas izspriešanai. Proti, ja 
attaisnojošs spriedums tiek pamatots ar Kriminālprocesa likuma 519.panta 
1.punktu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā krimināllieta tiek nodota 
arhīvā, bet visi lietā esošie lietiskie pierādījumi iznīcināti. Tas nozīmē, ka vairs 
nepastāv iespēja šīs krimināllietas ietvaros atkārtoti saukt apsūdzētos pie 
kriminālatbildības, līdz ar ko netiek ievērots soda neatvairāmības princips, 
kā arī tiek pārkāptas cietušā konstitucionālās tiesības uz taisnīgu tiesu.

Kasācijas instances tiesa atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums ir 
atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Apsūdzībā ir norādītas šādas apsūdzēto M.A. un M.D. darbības:
1) M.A. 2003.gada 8.jūlijā plkst. 10.00 saņēma Č.N. naudu 400 000 ASV 

dolārus;
2) laikā līdz 2003.gada 8.jūlijam Č.N. vienojās ar M.A., ka nodos viņai 

naudu 400 000 ASV dolārus, kurus vajadzēja nogādāt a/s “Starptautiskā 
Baltijas banka” filiālē glabāšanai seifā;
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3) laikā līdz 2003.gada 8.jūlijam M.A. vienojās ar M.D., ka, izmantojot 
uzticēšanos, ar viltu iegūs Č.N. naudu, pēc naudas saņemšanas inscenēs ceļu 
satiksmes negadījumu, lai paskaidrotu Č.N., ka M.A. zaudējusi atmiņu;

4) laikā līdz 2003.gada 8.jūlijam M.D. vienojās ar I.N. par depozīta seifa 
abonēšanas līgumu, I.N. nodeva M.D. seifa atslēgu un paroli;

5) 2003.gada 8.jūlijā M.A. satikās ar M.D. un nodeva viņam saņemto 
naudu 400 000 ASV dolārus, M.D. organizēja naudas ievietošanu a/s “Parex 
banka” individuālajā seifā;

6) 2003.gada 8.jūlijā plkst. 13.22 notika inscenētā sadursme starp M.A. 
vadīto automašīnu un pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotas personas 
vadīto automašīnu;

7) 2003.gada 11.jūlijā M.A. paziņoja Č.N., ka viņa neko neatceras par 
naudas saņemšanas un nodošanas apstākļiem.

Apelācijas instances tiesa, atzīstot par pierādītām apsūdzībā norādītās 
M.A. un M.D. darbības, ir devusi šādus atzinumus:

1) pirms naudas saņemšanas no cietušā Č.N. M.A. un M.D. nav veikuši 
nekādas krāpnieciskas darbības pret cietušo, lai saņemtu naudu; šādu darbību 
veikšana viņiem nav arī inkriminēta;

2) M.A. ir atzīstama par noziedzīgā nodarījuma – piesavināšanās – 
speciālo subjektu, jo viņa ir persona, kurai cietušais uzticēja naudu noteikta 
uzdevuma izpildei - nogādāt naudu a/s “Starptautiskā Baltijas banka” filiālē;

3) nauda nav iegūta ar viltu un ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos;
4) lietā nav pierādīta krāpšanas subjektīvā puse, jo cietušais pats lūdzis 

M.A. naudu nogādāt bankā, tas ir, faktiski pilnvarojis M.A. veikt speciālu 
uzdevumu;

5) apsūdzībā minētās darbības – ceļu satiksmes negadījuma inscenēšana, 
M.A. atsaukšanās uz atmiņas zudumu ceļu satiksmes negadījuma dēļ – 
vērtējamas kā cietušā maldināšana nolūkā slēpt noziedzīgo nodarījumu;

6) M.D. darbības vērtējamas kā piesavināšanās atbalstīšana;
7) M.D. vienošanās ar I.N. par seifa abonēšanas līguma noslēgšanu 

apstiprina to, ka viņš jau iepriekš bija apsolījis M.A. noslēpt noziedzīgā kārtā 
iegūto naudu 400 000 ASV dolārus;

8) lietas materiālos nav apstiprinājuma tam, ka M.A. radās nodoms 
izdarīt krāpšanu laikā, kad Č.N. bija nodevis naudu citai personai, bet pats 
izbraucis no Latvijas;

9) lietā nav pierādīts apsūdzības apgalvojums, ka M.A. jau ilgāku laiku 
pirms 2003.gada 8.jūlija ir vienojusies ar M.D. izdarīt krāpšanu.

Kasācijas instances tiesa uzskata, ka apelācijas instances tiesas atzinumi, 
kas norādīti 1., 2., 3., 4., 6.punktā, ir kļūdaini, bet atzinumi, kas norādīti 8., 
9.punktā, nav pamatoti ar pierādījumiem. Turklāt apelācijas instances tiesa 
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nav vērtējusi, kad M.A. radās nodoms nolaupīt Č.N. naudu, kāds bija M.A. 
un M.D. vienošanās saturs, kam ir būtiska nozīme M.A. un M.D. darbību 
juridiskajai kvalifikācijai.

Krāpšana un piesavināšanās ir mantas nolaupīšanas veidi.
Krimināllikuma 179.pantā ir paredzēta atbildība par svešas mantas 

prettiesisku iegūšanu vai izšķērdēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai šī manta 
uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies (piesavināšanās).

Starp pazīmēm, kas raksturo piesavināšanās kā noziedzīga nodarījuma 
sastāva subjektu un subjektīvo pusi, kasācijas instances tiesas ieskatā, 
norādāms tas, ka sveša manta atrodas vainīgās personas pārziņā vai manta 
tai uzticēta, t.i., manta pie šīs personas nonākusi tiesiski, un tikai pēc tam 
vainīgajai personai rodas nodoms mantu prettiesiski pārņemt savā valdījumā, 
t.i., nolaupīt.

Savukārt Krimināllikuma 177.pantā paredzēta atbildība par krāpšanu – 
svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, ļaunprātīgi izmantojot 
uzticēšanos vai ar viltu.

Starp pazīmēm, kas raksturo krāpšanas kā noziedzīga nodarījuma 
subjektu un subjektīvo pusi, norādāms, ka nodoms prettiesiski iegūt svešu 
mantu savā valdījumā vainīgajai personai rodas pirms tam, kad manta 
nonākusi pie šīs personas, vai mantas saņemšanas brīdī, un viltus, uzticēšanās 
tiek izmantots kā mantas prettiesiskas iegūšanas veids. Krāpšanas gadījumā 
svešas mantas saņemšanas brīdī vainīgā persona jau zina, ka saņemto 
mantu neatgriezīs cietušajam, un tādā veidā izpaužas uzticības ļaunprātīga 
izmantošana.

Vienošanās starp cietušo un vainīgo personu par mantas nodošanu 
nākotnē nenozīmē to, ka manta jau ir uzticēta vainīgajai personai vai manta 
jau atrodas vainīgās personas pārziņā. Tā ir uzticības izrādīšana vainīgajai 
personai, kura turpmāk šo uzticību var izmantot ļaunprātīgi.

“Uzticība” un “uzticētā” ir divi atšķirīgi jēdzieni – pirmais raksturo 
personu, bet otrais – mantu.

Augstākās tiesas apkopojumā “Tiesu prakse lietās par krāpšanu” 
(2008./2009.gads, 63.lpp.), norobežojot krāpšanu no piesavināšanās, norā-
dīts, ka salīdzinājumā ar krāpšanu nodoms piesavināties svešu mantu 
personai veidojas brīdī, kad manta jau faktiski atrodas viņas rīcībā.

Juridisko zinātņu doktors D.Mežulis, atsaucoties uz tiesību zinātniekiem 
B.Volženkinu, V.Liholaju, monogrāfijā “Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība” 
ir norādījis: “Ja nolūks nolaupīt mantu ir jau mantas saņemšanas brīdī, tad 
nodarījums jāvērtē kā krāpšana, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos; ja tas 
radies vēlāk, tad veidosies piesavināšanās sastāvs. (..) Uzticēšanās attiecības 
starp cietušo un vainīgo raksturo pārliecība par abpusēju godīgumu un 
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patiesīgumu savstarpējos darījumos. Šīs uzticēšanās attiecības var būt 
juridiski noformētas vai balstīties tikai uz faktiskajiem apstākļiem” (Mežulis 
D. Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība. Rīga: SIA “Biznesa augstskola 
“Turība””, 2006, 192., 193.lpp.).

Par vainīgās personas nodoma patieso saturu var liecināt ne tikai šīs 
personas liecības, bet arī viņas rīcība, ko apstiprina pierādījumi.

Tā kā apelācijas instances tiesa ir devusi kļūdainu juridisku vērtējumu 
faktiskajiem apstākļiem un līdz ar to pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.
panta 2.punktā paredzēto pārkāpumu, kā arī savus atzinumus nav pamatojusi 
ar konkrētiem pierādījumiem, kas ir Kriminālprocesa likuma 564.panta 
ceturtās daļas, 512.panta pārkāpums, ko kasācijas instances tiesa atzīst 
par būtisku Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē, tad 
apelācijas instances tiesas spriedumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu, 
tiesas spriedums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 23.maija 

spriedumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances 
tiesā.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Krimināllikuma 256.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
objektīvā puse

Krimināllikuma 256.pantā paredzēto nodarījumu sastāvu objektīvās puses 
pazīmes ir sēšana un audzēšana. Noziedzīgais nodarījums ir pabeigts ar sēšanu 
(sēklas iesēšanu vai dīgstu pārstādīšanu) un audzēšanu neatkarīgi no tā, vai 
raža iegūta vai nav iegūta.
Lai neatļauta narkotisko vielu saturošu augu sēšana un audzēšana būtu 
kvalificējama pēc Krimināllikuma 256.panta otrās daļas kā izdarīta lielās 
platībās, katrā konkrētā gadījumā ir jāņem vērā tā teritorijas platība, kurā 
speciāli tiek iesēti un audzēti narkotiskās vielas saturoši augi, kā arī narkotisko 
vielu saturošu augu daudzums, skaits konkrētā platībā, audzēšanas blīvums, 
kā arī augu veids (Krimināllikuma 256.panta otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 22.septembrī Lieta Nr.SKK-525/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      A.Nusberga,
senators      A.Freibergs
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar Organizētās noziedzības un 

citu nozaru specializētās prokuratūras virsprokurora A.Černišova kasācijas 
protestu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 20.jūnija 
lēmumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 

5.novembra spriedumu 
A. Ž., personas kods [..], 
atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 

253.1panta pirmās daļas.
Ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 20.jūnija 

lēmumu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 
5.novembra spriedums atstāts negrozīts.

Pirmstiesas kriminālprocesā A.Ž. bija celta apsūdzība par to, ka viņš 
neatļauti izgatavojis un realizācijas nolūkā glabājis narkotiskās vielas.

“No 2009.gada 6.oktobra līdz 2010.gada 22.janvārim plkst. 20.10 
pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā A.Ž., būdams narkotisko 
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vielu ietekmē, nolūkā ilgstoši izdarīt smagu noziedzīgu nodarījumu, tieši – 
aiz mantkārīgām tieksmēm neatļauti izgatavot audzēšanas procesā, glabāt 
realizācijas nolūkā aizliegtu sevišķi bīstamu narkotisko vielu kanabisu 
(nežāvētu marihuānu), pieņēmis lietošanā māju “[A]” Sējas pagastā, Rīgas 
rajonā, kur uzstādījis un pielāgojis esošos un iegādātos siltumapgādes, 
ūdens apgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, elektroapgādes ierīces, 
dzīvojamās telpas, gaisa temperatūras mērīšanas termometrus, puķu podus 
un citus priekšmetus. Pēc kā A.Ž. iedēstījis puķu podos ar augsni kaņepju 
augus un sēklas un, apgaismojot, aplejot ar ūdeni un augsnes bagātinātājiem, 
izaudzējis, tādējādi izgatavojis aizliegtu sevišķi bīstamu narkotisko vielu 
kanabisu (nežāvētu marihuānu), pavisam 109 kaņepju augus, no kuriem 
kopā atdalītās nežāvētās lapas sastāda 490 gramus norādīto narkotisko vielu 
kanabisu (nežāvētu marihuānu).

2010.gada 22.janvārī plkst. 20.10 pie šīs mājas policijas darbinieki 
aizturējuši A.Ž., bet šajā datumā plkst. 21.20 policijas darbinieki veikuši 
sankcionētu kratīšanu norādītajā mājā, kuras laikā izņēmuši 109 kaņepju 
augus, no kuriem kopā atdalītās nežāvētās lapas sastāda 490 gramus norādīto 
narkotisko vielu kanabisu (nežāvētu marihuānu).

Saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2005.gada 8.novembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.847 “Par Latvijā 
kontrolējamām narkotiskām vielām, psihotropām vielām un prekursoriem” 
kanabiss (nežāvēta marihuāna) ir pieskaitāms pie aizliegtām sevišķi bīstamām 
narkotiskām vielām (1.saraksts).

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” 2.pielikumu “Kritēriji nelikumīgā 
apritē esošu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var 
tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai 
(prekursori), iedalījumu apmēriem” no 5 gramiem kanabisa (nežāvētas 
marihuānas) daudzums pārsniedz apmērus, līdz kuriem kanabisa (nežāvētas 
marihuānas) daudzumi atzīstami par nelieliem.    

Tādējādi A.Ž. pārkāpis Latvijas Republikas likuma “Par narkotisko un 
psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” 5.panta prasības, saskaņā 
ar kuru aizliegts audzēt, ražot, importēt, izplatīt, glabāt, nodot par atlīdzību 
vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai 1.sarakstā 
iekļautos augus, vielas un zāles.”

A.Ž. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas.
Kasācijas protestu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.

gada 20.jūnija lēmumu iesniedzis Organizētās noziedzības un citu nozaru 
specializētās prokuratūras virsprokurors A.Černišovs. Virsprokurors lūdz 
atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai. 
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Virsprokurors uzskata, ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta, 
pieņemot lēmumu atstāt spēkā pirmās instances tiesas spriedumu par A.Ž. 
attaisnošanu pēc Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas, ir pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 525.panta otrās daļas 2.punktu, jo nav pareizi 
izvērtēts apsūdzētā attaisnošanas pamats un pierādījumi, kas to apstiprina, 
kā arī nepareizi izvērtēts konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs.

A.Černišovs nepiekrīt pirmās instances tiesas viedoklim daļā par to, ka 
apsūdzētā A.Ž. darbībās nav Krimināllikuma 253.1panta pirmās daļas sastāva 
objektīvās puses – viņa darbības nevar atzīt par narkotisko vielu izgatavošanu 
un glabāšanu šā panta izpratnē, jo A.Ž. ir neatļauti izaudzējis, tādā veidā 
izgatavojot, un glabājis personīgi izaudzētos kaņepju augus, kas satur 
sevišķi bīstamo narkotisko vielu  kanabisu (nežāvētu marihuānu). Tādējādi 
pirmās instances tiesa sašaurināti tulkojusi narkotisko un psihotropo vielu 
izgatavošanu.

Protesta iesniedzējs norāda, ka Krimināllikuma komentāriem ir tikai 
rekomendējošs raksturs un tie nav saistoši burtiskā sašaurinātā likuma 
tulkojumā.

Virsprokurors uzskata, ka, ja A.Ž. būtu audzējis narkotisko vielu 
nesaturošus kaņepju augus, tad arī nebūtu narkotisko vielu izgatavošana, 
jo narkotisko vielu kanabisu (nežāvētu marihuānu) var izgatavot, tikai 
izaudzējot kaņepju augus.

A.Černišovs norāda, ka A.Ž. arī neatļauti glabājis narkotisko vielu 
kanabisu (nežāvētu marihuānu), un pirmās instances tiesas spriedumā 
pareizi norādīta definīcija, ka narkotisko vielu glabāšana izpaužas jebkādās 
darbībās, kas saistītas ar šo vielu atrašanos vainīgā valdījumā neatkarīgi no 
tā, kas ir faktiskais īpašnieks.

Kasācijas protesta iesniedzējs norāda, ka Krimināllikuma 256.pantā 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir formāls, tas ir, pabeigts ar 
narkotiskās vielas saturošu augu kultivēšanu (sēšanu vai audzēšanu), neatkarīgi 
no tā, vai raža ir iegūta vai ne. Kriminālatbildība pēc šā panta iestājas jau no 
brīža, kad minētie augi ir iesēti vai iedēstīti, bet vēl nesatur narkotiskās vielas. 
Ja augā tiek konstatēta narkotiskā viela un to turpina audzēt, lai sasniegtu 
lielāku narkotiskās vielas koncentrāciju, tad šīs darbības vērtējamas jau kā 
narkotisko vielu neatļautas izgatavošanas un glabāšanas veids.

Virsprokurors uzskata, ka, pamatojoties uz minēto, A.Ž. darbībās ir 
noziedzīga nodarījuma sastāvs, kas paredzēts Krimināllikuma 253.1panta 
pirmajā daļā.

Iebildumus kasācijas protestam iesniegusi apsūdzētā A.Ž. aizstāve 
L.Pētersone. Aizstāve lūdz nepieņemt kasācijas protestu izskatīšanai saskaņā 
ar Kriminālprocesa likuma 573.panta otro daļu, bet gadījumā, ja lieta tiek 
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izskatīta kasācijas instances tiesā, apelācijas instances tiesas lēmumu atstāt 
negrozītu.

Aizstāve uzskata, ka kasācijas protestā izteiktā norāde, ka Krimināllietu 
tiesu palāta ir pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 525.panta otrās daļas 
2.punktu, nav pamatota un ir noraidāma.

Atsaucoties uz virsprokurora kasācijas protestā norādīto, ka lietā ir 
pierādīta Krimināllikuma 253.1panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma objektīvā puse, aizstāve uzskata, ka augoši kaņepju augi paši par 
sevi nav narkotiskās un psihotropās vielas šā panta izpratnē.

Aizstāve atzīst par pamatotiem abu instanču tiesu nolēmumus, kuros 
konstatēts, ka apsūdzētā A.Ž. darbībās nav Krimināllikuma 253.1panta 
pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva.

L.Pētersone norāda, ka pēc kasācijas protestā analizētā Krimināllikuma 
256.panta apsūdzētais A.Ž. nav saukts pie kriminālatbildības.

Apsūdzētā aizstāve uzskata, ka apelācijas instances tiesa ir izvērtējusi 
visus lietā minētos apstākļus un tiesas lēmums ir likumīgs un pamatots.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā.

Krimināllikuma 253.1panta pirmajā daļā ir paredzēta kriminālatbildība 
par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, 
glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko 
vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu.

Savukārt Krimināllikuma 256.pantā ir paredzēta kriminālatbildība par 
narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu.

Krimināllikuma 253.1panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
sastāva objektīvajā pusē paredzētas šādas darbības: izgatavošana, iegādāšanās, 
glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, realizēšana.

Savukārt Krimināllikuma 256.pantā speciāli ir norādītas šādas noziedzīga 
nodarījuma sastāva objektīvās puses darbības: sēšana un audzēšana.

Apelācijas instances tiesa ir atzinusi, ka ar izgatavošanu jāsaprot jebkuras 
darbības, kuru rezultātā, ķīmiski vai mehāniski savienojot vai pārstrādājot 
dažādas izejvielas vai pusfabrikātus, vai palielinot šo vielu koncentrāciju, tiek 
iegūta neatļauta narkotiskā vai psihotropā viela. Savukārt glabāšana izpaužas 
jebkādās darbībās, kas saistītas ar narkotisko un psihotropo vielu atrašanos 
vainīgā valdījumā, bet audzēšana ir sējumu un asnu (domājams, dīgstu, 
stādu) kopšana ar mērķi panākt to nogatavošanos.

Apelācijas instances tiesa, pamatojot atzinumu par to, ka narkotiskās 
vielas saturoša auga audzēšana ir citādāka darbība nekā izgatavošana un 
glabāšana, interpretējusi jēdzienu “izgatavošana”, izmantojot likumā “Par 
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narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” sniegto 
izgatavošanas legālo definīciju. Interpretējot jēdzienus “glabāšana” un 
“audzēšana”, apelācijas instances tiesa nav atsaukusies uz “Krimināllikuma 
komentāriem”, kā to nepareizi norāda virsprokurors kasācijas protestā. 
Turklāt Senāta Krimināllietu departaments norāda, ka likumu zinātniskie 
komentāri ir likumu neoficiālā doktrinālā tulkošana un tie ir pieļaujami 
tiesas atzinumu pamatošanai.

Apelācijas instances tiesas secinājumi par Krimināllikuma 253.1pantā un 
256.pantā ietverto jēdzienu – izgatavošana, glabāšana, audzēšana – izpratni 
at bilst arī juridiskajā literatūrā izteiktajiem viedokļiem. (Sk., piemēram, 
Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais 
komentārs. Sevišķā daļa. Rīga: AFS, 2007, 278., 289.lpp.; Krastiņš U., Liholaja V., 
Niedre A. Krimināltiesības. Rīga: TNA, 1999, 274., 280., 282.lpp.; Комментарий 
к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ответственний редактор 
доктор Л.Л.Кругликов, М.Волтере Клувер.  2005, 716 c.)

Pirmās instances un apelācijas instances tiesas ir apsvērušas jautājumu 
par apsūdzības grozīšanu un nodarījuma kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 
256.pan ta otrās daļas, kur viena no paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm 
ir narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta audzēšana lielās platībās.

Pirmās instances tiesa spriedumā ir norādījusi: “Izlemjot jautājumu, vai 
narkotiskās vielas saturošie augi audzēti lielās platībās, ņemams vērā gan 
narkotisko vielu saturošu augu audzēšanai, kultivēšanai izmantotās zemes, 
vietas, telpas lielums, gan kultivējamo augu īpašības, daudzums. Ņemot vērā 
tiesas izmeklēšanas laikā noskaidrotos apstākļus, ka apsūdzētais īpašumā 
“[A]” marihuānu (kaņepes) audzējis vienā slēgtā speciāli aprīkotā mājas 
istabā, kratīšanas laikā nogriezto un izņemto zaļo augu daudzumu – 109 
augi, nežāvētu lapu kopējais svars – 490 grami, šāds apjoms nav atzīstams 
par šo augu audzēšanu lielās platībās.”

Savukārt apelācijas instances tiesa lēmumā atzinusi: “Izvērtējot šo pazīmi, 
ir jāņem vērā teritorijas platība, kurā speciāli tiek iesēti un audzēti narkotiskās 
vielas saturošie augi, to daudzums, blīvums, veids un narkotisko vielu 
daudzums audzētajos augos.” Tiesa konstatējusi, ka, veicot mājas “[A]” apskati, 
nav noskaidrota teritorijas platība, kurā tika audzēta marihuāna, lietā pierādīts, 
ka A.Ž. audzēja 109 kaņepju augus 109 podos un ka atdalītās, nežāvētās lapas 
sastādīja 490 gramus narkotisko vielu kanabisu, nežāvētu marihuānu.

Kasācijas instances tiesa atzīst par kļūdainu pirmās instances un apelācijas 
instances tiesas Krimināllikuma 256.panta otrajā daļā paredzētās noziedzīgā 
nodarījuma sastāva obligātās pazīmes – lielas platības – interpretāciju.

Senāta Krimināllietu departaments 2003.gada 26.augusta lēmumā lietā 
Nr.SKK-494, izskatot jautājumu par kritērijiem, sākot ar kādiem neatļauta 
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narkotisko vielu saturošu augu sēšana un audzēšana būtu kvalificējama kā 
izdarīta lielās platībās pēc Krimināllikuma 256.panta otrās daļas, atzinis, 
ka, pirmkārt, katrā konkrētā gadījumā ir jāņem vērā tās teritorijas platība, 
kurā speciāli tiek iesēti un audzēti narkotiskās vielas saturoši augi. Kā otrs 
apstāklis ir jāņem vērā narkotisko vielu saturošu augu daudzums, skaits 
konkrētā platībā, audzēšanas blīvums, kā arī augu veids.

Apelācijas instances tiesa galveno uzsvaru ir likusi uz atdalīto, nežāvēto 
lapu daudzumu, kas nav sasniedzis likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās 
un piemērošanas kārtību” 2.pielikuma “Kritēriji nelikumīgā apritē esošu 
narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas 
narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursori), 
iedalījumu apmēriem” noteikto kanabisa, nežāvētas marihuānas, lielo apmēru. 
Turklāt tas, ka augi audzēti podos, nevis zemes platībā, nevar būt par apstākli, 
kas padara par neiespējamu vērtēt to, vai augi audzēti lielās platībās. 

Kā jau iepriekš teikts, Krimināllikuma 256.pantā paredzēto nodarījumu 
sastāvu objektīvās puses pazīmes ir sēšana un audzēšana. Noziedzīgais 
nodarījums ir pabeigts ar sēšanu (sēklas iesēšanu vai dīgstu pārstādīšanu) un 
audzēšanu, neatkarīgi no tā, vai raža iegūta vai nav iegūta.

Kļūdaini tulkojot Krimināllikuma 256.panta otro daļu, apelācijas 
instances tiesa ir pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 2.punktā 
paredzēto pārkāpumu, kas ir pamats apelācijas instances tiesas lēmuma 
atcelšanai.

Atceļot tiesas nolēmumu, kasācijas instances tiesa izmanto 
Kriminālprocesa likuma 584.panta otrajā daļā paredzētās tiesības un 
uzskata, ka tādējādi netiek pārkāptas apsūdzētā A.Ž. tiesības uz aizstāvību 
vai pasliktināts viņa stāvoklis, jo kasācijas protests iesniegts nolūkā atzīt 
apsūdzētā A.Ž. rīcībā smagāku noziedzīgu nodarījumu.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 20.jūnija lēmumu 

atcelt un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Mantkārība kā atbildību pastiprinošs apstāklis 
Krimināllikuma 253.1pantā paredzētajam 
noziedzīgajam nodarījumam

Atbildību pastiprinošo un mīkstinošo apstākļu esamība vai neesamība nav 
Krimināllikuma 253.1panta noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas jautājums. 
Tā kā psihotropo vielu realizācijas sastāva obligāta pazīme nav mantkārība, 
tad realizēšana aiz mantkārības var veidot atbildību pastiprinošu apstākli 
(Krimināllikuma 253.1pants).

Rīgā 2011.gada 5.decembrī Lieta Nr.SKK-636/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senatore referente     A.Nusberga,
senators      A.Freibergs, 
senators      P.Dzalbe
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar apsūdzētā L.M. un apsūdzētā 

I.S. aizstāvja A.Serova kasācijas sūdzībām par Vidzemes apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 4.oktobra lēmumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Madonas rajona tiesas 2011.gada 6.jūlija spriedumu 
L.M., personas kods [..],
atzīts par vainīgu Krimināllikuma 253.1panta otrajā daļā paredzētajā 

noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, ar 
policijas kontroli uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu galīgais sods L.M. noteikts – 
brīvības atņemšana uz 5 gadiem, ar policijas kontroli uz 2 gadiem.

I.S., personas kods [..],
atzīts par vainīgu Krimināllikuma 253.1panta otrajā daļā paredzētajā 

noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem 
9 mēnešiem, ar policijas kontroli uz 2 gadiem, konfiscējot mantu;

atzīts par vainīgu Krimināllikuma 270.panta pirmajā daļā pare dzētajā 
noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu sods I.S. noteikts – 
brīvības atņemšana uz 6 gadiem, ar policijas kontroli uz 2 gadiem, konfiscējot 
mantu.
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Ar pirmās instances tiesas spriedumu L.M. atzīts par vainīgu un sodīts 
par to, ka viņš izdarīja psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu 
realizācijas nolūkā, kā arī psihotropu vielu neatļautu realizēšanu personu 
grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

L.M. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas.
Ar pirmās instances tiesas spriedumu I.S. atzīts par vainīgu un sodīts 

par to, ka viņš izdarīja psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, 
pārvadāšanu realizācijas nolūkā; narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, 
glabāšanu realizācijas nolūkā, kā arī psihotropo vielu neatļautu realizēšanu 
personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās.

I.S. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 253.1panta otrās daļas.
Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu I.S. atzīts par vainīgu 

un sodīts par to, ka viņš, lietojot vardarbību un piedraudot ar vardarbību, 
izdarīja pretošanos varas pārstāvim, kurš izpildīja tam uzliktos dienesta 
pienākumus.

I.S. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 270.panta pirmās daļas.
Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzības daļā par sodu 

bija iesnieguši apsūdzētie L.M., I.S. un I.S. aizstāvis A.Serovs. 
Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu 

tiesas kolēģija ar 2011.gada 4.oktobra lēmumu pirmās instances tiesas 
spriedumu atstājusi negrozītu.

Par apelācijas instances tiesas lēmumu apsūdzētais L.M. un I.S. aizstāvis 
A.Serovs iesnieguši kasācijas sūdzības.

Apsūdzētais L.M. lūdz atcelt Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas 2011.gada 4.oktobra lēmumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai.

Kasācijas sūdzības iesniedzējs L.M. norāda, ka apelācijas instances tiesas 
nolēmums ir nepamatots, jo Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģija pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 1.punktā noteikto 
pārkāpumu, tas ir, Krimināllikuma Vispārīgās daļas pantu nepareizu 
piemērošanu.  

Pēc L.M. ieskata, viņam nepareizi kā atbildību pastiprinošs apstāklis 
atzīts, ka noziegums izdarīts mantkārīgu tieksmju dēļ. Viņš narkotiskās vielas 
paturējis savām vajadzībām, nevis realizācijai.

Kasācijas sūdzībā apsūdzētais L.M. arī norāda, ka apelācijas instances 
tiesa nepamatoti viņam kā atbildību mīkstinošu apstākli nav atzinusi to, ka 
viņš veicinājis noziedzīga nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu.

Apsūdzētā I.S. aizstāvis A.Serovs kasācijas sūdzībā lūdz atcelt Vidzemes 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmumu daļā par apsūdzētajam 
I.S. noteikto sodu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances 
tiesā.
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Pēc A.Serova ieskata, apelācijas instances tiesas nolēmums ir nepamatots 
un atceļams, jo pirmās instances tiesa un apelācijas instances tiesa, 
taisot nolēmumus, pieļāvušas Krimināllikuma Vispārīgās daļas normu 
pārkāpumus.

Kasācijas sūdzībā A.Serovs norāda, ka kļūdains un nekorekts ir tiesu 
apgalvojums par to, ka aizliegto vielu realizācija par naudu ir atzīstama 
par atbildību pastiprinošo apstākli saskaņā ar Krimināllikuma 48.panta 
11.punktu. Krimināllikuma 253.1pantā paredzētās darbības, kas ir saistītas 
ar atsavināšanu (realizācija) – nodošana, dāvināšana, pārdošana –, raksturo 
nodarījuma sastāva objektīvo pusi. Savukārt realizācijas nolūks ir atzīstams 
par nodarījuma subjektīvās puses sastāvdaļu, nevis vērtējams kā atbildību 
pastiprinošs apstāklis.

Rakstveida viedoklī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras 
Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas 
prokurore I.Kačāne norādīja, ka Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas lēmums atstājams negrozīts, bet kasācijas sūdzības noraidāmas.

Prokurores I.Kačānes ieskatā, apelācijas instances tiesa, atzīstot pirmās 
instances tiesas secinājumus par L.M. un I.S. noteikto sodu par tiesiskiem 
un pamatotiem, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 1.pantam ir panākusi 
krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu.

Prokurore rakstveida viedoklī norādīja, ka, ņemot vērā, ka konkrētajā 
gadījumā aizliegtās vielas tirgotas par noteiktu cenu un apsūdzētais L.M. kā 
atlīdzību saņēma divus iepakojumus ar psihotropo vielu, gan pirmās, gan 
apelācijas instances tiesas pamatoti secinājušas, ka noziedzīgais nodarījums 
izdarīts mantkārīgu tieksmju dēļ.

Izskatījis lietas materiālus, izvērtējis kasācijas sūdzību motīvus, Augstākās 
tiesas Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas lēmums atstājams negrozīts, 
bet apsūdzētā L.M. un apsūdzētā I.S. aizstāvja A.Serova kasācijas sūdzības 
noraidāmas.

Soda noteikšana ir tiesas prerogatīva. Saskaņā ar Krimināllikuma 46.panta 
otro daļu tiesa, nosakot sodu, ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma 
raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību, atbildību mīkstinošos un 
pastiprinošos apstākļus.

Senāta Krimināllietu departaments uzskata, ka pirmās instances tiesa un 
apelācijas instances tiesa apsūdzētajiem L.M. un I.S. pamatoti konstatējušas 
atbildību pastiprinošo apstākli, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts 
mantkārīgu tieksmju dēļ. Abu instanču tiesas nolēmumos motivējušas šā 
atbildību pastiprinošā apstākļa piemērošanu.

Senāta Krimināllietu departaments nepiekrīt aizstāvja A.Serova 
kasācijas sūdzībā norādītajam argumentam, ka kļūdains un nekorekts ir 
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tiesu apgalvojums par to, ka aizliegto vielu realizācija par naudu ir atzīstama 
par atbildību pastiprinošo apstākli saskaņā ar Krimināllikuma 48.panta 
11.punktu. 

Senāta Krimināllietu departaments norāda, ka jautājums par 
atbildību pastiprinošo un mīkstinošo apstākļu esamību vai neesamību nav 
Krimināllikuma 253.1panta noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas jautājums. 
Psihotropo vielu realizācijas sastāva obligāta pazīme nav mantkārība, tāpēc 
realizācija aiz mantkārības var veidot atbildību pastiprinošu apstākli.

Prof. Dr.iur. V.Liholaja norāda, ka ar narkotisko vai psihotropo vielu 
realizēšanu jāsaprot jebkādi to tālāk nodošanas paņēmieni, ar kuru palīdzību 
šīs vielas nonāk citas personas īpašumā vai valdījumā, – pārdošana, 
aizdošana, uzdāvināšana, uzcienāšana, parāda atdošana, injicēšana citai 
personai, nodošana citai personai bez jebkādiem nosacījumiem (Liholaja 
V. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. Sevišķā daļa. 3.grāmata. 
Rīga: AFS, 2007).

Turklāt par nepamatotu kasācijas instances tiesa atzīst apsūdzētā L.M. 
kasācijas sūdzībā norādīto argumentu, ka apelācijas instances tiesa viņam kā 
atbildību mīkstinošu apstākli nav atzinusi to, ka viņš veicinājis noziedzīga 
nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu. Apelācijas instances tiesa savā 
nolēmumā norādījusi, ka nesaskata tādu apsūdzēto rīcību, kas būtu aktīvi 
veicinājusi noziedzīga nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu.

Tādējādi Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas 
instances tiesa nav pieļāvusi kasācijas sūdzībās minētos tiesību normu 
pārkāpumus. Apelācijas instances tiesas lēmums atbilst Kriminālprocesa 
likuma 564.panta prasībām. 

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 585. un 587.pantu, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

4.oktobra lēmumu atstāt negrozītu, bet apsūdzētā L.M. un apsūdzētā I.S. 
aizstāvja A.Serova kasācijas sūdzības noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.



K-149

2. Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas jautājumos

Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalificējošā pazīme – 
liels apmērs

Ja vainīgā persona izdarījusi divas vai vairākas krāpšanas, kas katra par 
sevi ietver visas Krimināllikuma 177.panta attiecīgajās daļās paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, noziedzīgais nodarījums 
kvalificējams pēc smagākās Krimināllikuma 177.panta daļas. Kvalifikācija 
pēc Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā norādītās kvalificējošās 
pazīmes – liels apmērs – ir tikai tad, ja kaut viens no šiem nodarījumiem 
kvalificējams pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas (Krimināllikuma 
177.panta trešā daļa).

Rīgā 2011.gada 19.decembrī Lieta Nr.SKK-671/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senatore referente     A.Nusberga,
senators      P.Dzalbe, 
senatore      I.Radzeviča
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar apsūdzētā A.P. aizstāves 

A.Mazures kasācijas sūdzību par Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas 2011.gada 10.oktobra lēmumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Cēsu rajona tiesas 2011.gada 1.jūnija spriedumu 
A.P., personas kods [..],
atzīts par vainīgu Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā (1998.gada 

17.jūnija likuma redakcijā, kas stājās spēkā 1999.gada 1.aprīlī) paredzētajā 
noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem;

atzīts par vainīgu Krimināllikuma 275.panta otrajā daļā (1998.gada 
17.jūnija likuma redakcijā, kas stājās spēkā 1999.gada 1.aprīlī) paredzētajā 
noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu galīgais sods A.P. 
noteikts – brīvības atņemšana uz 5 gadiem.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu A.P. atzīts par vainīgu un sodīts 
par to, ka viņš atkārtoti izdarīja krāpšanu, tas ir, svešas mantas iegūšanu, 
ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu, un tā izdarīta un mēģināta 
izdarīt lielā apmērā.
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Kā konstatējusi un spriedumā atspoguļojusi Cēsu rajona tiesa, 
noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos apstākļos. 

SIA “[A]”, vienotais reģistrācijas numurs 40103140055, iepriekšējie 
nosaukumi bija “[B]” un “[C]”. 2003.gada 7.jūlijā Uzņēmumu reģistrs 
pieņēma lēmumu mainīt juridisko adresi no [..] iela [..], Rīga, uz [..], 
Cēsis, mainīt nosaukumu no SIA “[C]” uz SIA “[A]”, kā arī izdarīt ierakstu 
Uzņēmumu reģistra žurnālā par izmaiņām amatpersonu sastāvā – iecelt 
A.P., personas kods [..], par sabiedrības ar ierobežotu atbildību direktoru ar 
paraksta tiesībām. 

A.P., nolūkā izkrāpt no Valsts kases naudu, laika posmā no 2004.gada 
janvāra līdz aprīlim atkārtoti sagatavoja un iesniedza Valsts ieņēmumu 
dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļā pieprasījumus ar lūgumu 
atmaksāt no budžeta vai novirzīt nodokļa parāda segšanai pievienotās 
vērtības nodokļa pārmaksu par 2003.gada un 2004.gada saimnieciskajiem 
darījumiem, apzināti iekļaujot tajos informāciju par nenotikušiem 
darījumiem ar SIA “[D]” un SIA “[E]”. Tādējādi saskaņā ar pievienotās 
vērtības nodokļa deklarācijām un to pielikumiem A.P. mantkārīgā nolūkā, 
izdarot un mēģinot izdarīt krāpšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar 
viltu ieguva un mēģināja iegūt svešu mantu – naudu kopsummā Ls 6058,80 
kā it kā pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksu.

Epizode par Ls 1974,60 izkrāpšanu no Valsts kases par faktiski nenotikušu 
darījumu.

2003.gada 1.decembrī nenoskaidrotā vietā A.P., gatavojoties nozieguma 
izdarīšanai, apzinoties, ka darījums faktiski nav noticis, lai radītu apliecinājumu 
darījumam, kā SIA “[A]” direktors parakstīja preču pavadzīmi-rēķinu, sērija 
HG-VII, Nr.988519, kurā bija norādītas nepatiesas ziņas par to, ka 2003.
gada 1.decembrī SIA “[A]” no SIA “[D]” iegādājusies 29 000 starpliku, 2100 
paliktņu un 1200 kilogramus stīpojamo lentu par kopējo summu Ls 12 944,60, 
tajā skaitā arī pievienotās vērtības nodoklis Ls 1974,60.

Zinot, ka darījums ar SIA nav noticis, A.P. preču pavadzīmi-rēķinu, 
sērija HG-VII, Nr.988519, precīzi nenoskaidrotā laikā iesniedza uzņēmuma 
grāmatvedībā.

A.P., būdams SIA “[A]” direktors, balstoties uz tiesībām pārstāvēt 
uzņēmumu un pieņemt lēmumus uzņēmuma vārdā, zinot, ka darījums starp 
SIA “[A]” un SIA “[D]” nav noticis, 2004.gada 15.janvārī nenoskaidrotā vietā 
sagatavoja, parakstīja un 2004.gada 15.janvārī iesniedza Valsts ieņēmumu 
dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļā SIA “[A]” pievienotās 
vērtības nodokļa deklarāciju par 2003.gada decembri un deklarācijas otro 
pielikumu – pārskatu – par priekšnodokļa summām, kas iekļautas pievienotās 
vērtības nodokļa deklarācijā, kurā bija atspoguļotas nepatiesas ziņas par SIA 
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“[A]” darījumu ar SIA “[D]” pēc preču pavadzīmes-rēķina, sērija HG-VII, 
Nr.988519, datētas ar 2003.gada 1.decembri. Tādējādi, izmantojot viltu un 
Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku uzticēšanos, pretlikumīgā veidā ieguva 
SIA “[A]” tiesības, kas noteiktas likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 
10.panta pirmās daļas 1.punktā, kā priekšnodokli atskaitīt Ls 1974,60 un par 
attiecīgo nepamatoti atskaitīto priekšnodokļa summu Ls 1974,60 pretlikumīgi 
samazināja valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli.

SIA “[A]” direktors A.P., zinot, ka darījums starp SIA “[A]” un 
SIA “[D]” nav noticis, 2004.gada 15.janvārī nenoskaidrotā vietā sagatavoja 
un parakstīja un 2004.gada 15.janvārī iesniedza Valsts ieņēmumu dienesta 
Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļā SIA “[A]” pieprasījumu par 
SIA “[A]” 2003.gada decembrī izveidojušos pievienotās vērtības nodokļa 
pārmaksas atmaksu Ls 10027,91, kas izveidojusies sakarā ar uzņēmuma 
produkcijas realizēšanu, tajā skaitā par iepriekš minēto uzņēmuma 
deklarēto faktiski nenotikušo darījumu ar SIA “[D]” Ls 1974,60.

2004.gada 16.februārī Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās 
iestādes Cēsu nodaļa pieņēma atzinumu Nr.143 par pievienotās vērtības 
nodokļa pārmaksas pārbaudes rezultātiem, kurā noteikts no apstiprinātās 
pārmaksas Ls 1223,62 novirzīt nodokļu maksājumu dzēšanai un Ls 8804,29 
pārskaitīt uz SIA “[A]” norēķinu kontu Nr.1100-123375-001 a/s “Latvijas 
Krājbanka”. 

2004.gada 17.februārī Ls 8804,29 tika ieskaitīta SIA “[A]” norēķinu kontā 
Nr.1100-123275-001 a/s “Latvijas Krājbanka”.

Tādējādi A.P. pēc viltotiem dokumentiem un grāmatvedības datiem, 
kas tika iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu 
dienesta darbinieku uzticēšanos, ka grāmatvedība atbilst patiesībai par veikto 
darījumu, no Valsts kases izkrāpa naudu Ls 1974,60  par faktiski nenotikušu 
darījumu ar SIA “[D]”.

Epizode par Ls 2225,70 izkrāpšanu no Valsts kases par faktiski nenotikušu 
darījumu.

2004.gada 9.janvārī nenoskaidrotā vietā atkārtoti A.P., gatavojoties 
nozieguma izdarīšanai, apzinoties, ka darījums faktiski nav noticis, lai radītu 
apliecinājumu darījumam, pats kā SIA “[A]” direktors parakstīja preču 
pavadzīmi-rēķinu, sērija HG-VII, Nr.326381, kurā bija norādītas nepatiesas 
ziņas par to, ka 2004.gada 9.janvārī SIA “[A]” no SIA “[E]” iegādājusies 33 500 
starpliku, 2400 paliktņu un 1230 kilogramus stīpojamo lentu par kopējo 
summu Ls 14 590,70, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis Ls 2225,70.

Zinot, ka darījums ar SIA nav noticis, A.P. preču pavadzīmi-rēķinu, 
sērija HG-VII, Nr.326381, precīzi nenoskaidrotā laikā iesniedza uzņēmuma 
grāmatvedībā. 
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A.P., būdams SIA “[A]” direktors, balstoties uz tiesībām pārstāvēt 
uzņēmumu un pieņemt lēmumus uzņēmuma vārdā, zinot, ka darījums starp 
SIA “[A]” un SIA “[E]” nav noticis, 2004.gada 16.februārī nenoskaidrotā vietā 
sagatavoja, parakstīja un 2004.gada 18.februārī iesniedza Valsts ieņēmumu 
dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļā SIA “[A]” pievienotās 
vērtības nodokļa deklarāciju par 2004.gada janvāri un deklarācijas otro 
pielikumu – pārskatu – par priekšnodokļa summām, kas iekļautas pievienotās 
vērtības nodokļa deklarācijā, kurā tika norādītas nepatiesas ziņas par SIA 
“[A]” darījumu ar SIA “[E]” pēc preču pavadzīmes-rēķina, sērija HG-VII, 
Nr.326381, datēta ar 2004.gada 9.janvāri. Tādējādi, izmantojot viltu un 
Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku uzticēšanos, pretlikumīgā veidā ieguva 
SIA “[A]” tiesības, kas noteiktas likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 
10.panta pirmās daļas 1.punktā, kā priekšnodokli atskaitīt Ls 2225,70 un par 
attiecīgo nepamatoti atskaitīto priekšnodokļa summu Ls 2225,70 pretlikumīgi 
samazināja valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli.

SIA “[A]” direktors A.P., zinot, ka darījums starp SIA “[A]” un SIA 
“[E]” nav noticis, 2004.gada 23.februārī nenoskaidrotā vietā sagatavoja un 
parakstīja, un 2004.gada 26.februārī iesniedza Valsts ieņēmumu dienesta 
Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļā SIA “[A]” pieprasījumu par SIA 
“[A]” 2004.gada janvārī izveidojušos pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas 
atmaksu Ls 10614,27 apmērā, kas izveidojusies sakarā ar uzņēmuma 
darījumiem ar kokmateriāliem, tajā skaitā par minēto uzņēmuma deklarēto 
faktiski nenotikušo darījumu ar SIA “[E]” par summu Ls 2225,70.

2004.gada 26.martā Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās 
iestādes Cēsu nodaļa pieņēma atzinumu Nr.326 par pievienotās vērtības 
nodokļa pārmaksas pārbaudes rezultātiem, kurā noteikts no apstiprinātās 
pārmaksas Ls 2459,59 novirzīt nodokļu maksājumu dzēšanai un Ls 8154,68 
pārskaitīt uz SIA “[A]” norēķinu kontu Nr.1100-123375-001 a/s “Latvijas 
Krājbanka”. 

2004.gada 29.martā Ls 8154,68 tika ieskaitīti SIA “[A]” norēķinu kontā 
Nr.1100-123275-001 a/s “Latvijas Krājbanka”. 

Tādējādi A.P. pēc viltotiem dokumentiem un grāmatvedības datiem, 
kas tika iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu 
dienesta darbinieku uzticēšanos, ka grāmatvedība atbilst patiesībai par veikto 
darījumu, no Valsts kases atkārtoti izkrāpa Ls 2225,70 par faktiski nenotikušu 
darījumu ar SIA “[E]”. 

Epizode par mēģinājumu izkrāpt no Valsts kases Ls 1858,50 par faktiski 
nenotikušu darījumu.

2004.gada 3.februārī nenoskaidrotā vietā A.P., gatavojoties nozieguma 
izdarīšanai, apzinoties, ka darījums faktiski nav noticis, lai radītu apliecinā-
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jumu darījumam, pats kā SIA “[A]” direktors parakstīja preču pavadzīmi-
rēķinu, sērija HI-VII, Nr.059570, kurā bija norādītas nepatiesas ziņas par to, 
ka 2004.gada 3.februārī SIA “[A]” no SIA “[D]” iegādājusies 23 000 starpliku, 
2150 paliktņu un 1000 kilogramu stīpojamo lentu par kopējo summu 
Ls 12 183,50, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis Ls 1858,50. 

Zinot, ka darījums ar SIA nav noticis, A.P. preču pavadzīmi-rēķinu, 
sērija HI-VII, Nr.059570, precīzi nenoskaidrotā laikā iesniedza uzņēmuma 
grāmatvedībā. 

A.P., būdams SIA “[A]” direktors, pamatojoties uz tiesībām pārstāvēt 
uzņēmumu un pieņemt lēmumus uzņēmuma vārdā, zinot, ka darījums starp 
SIA “[A]” un SIA “[D]” nav noticis, 2004.gada 15.martā nenoskaidrotā vietā 
sagatavoja un parakstīja, un 2004.gada 17.martā iesniedza Valsts ieņēmumu 
dienesta Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļā SIA “[A]” pievienotās 
vērtības nodokļa deklarāciju par 2004.gada februāri un deklarācijas otro 
pielikumu – pārskatu – par priekšnodokļa summām, kas iekļautas pievienotās 
vērtības nodokļa deklarācijā, kurā tika atspoguļotas nepatiesas ziņas par SIA 
“[A]” darījumu ar SIA “[D]” pēc preču pavadzīmes-rēķina, sērija HI-VII, 
Nr.059570, datēta ar 2004.gada 3.februāri. Tādējādi, izmantojot viltu un 
Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku uzticēšanos, pretlikumīgā veidā ieguva 
SIA “[A]” tiesības, kas noteiktas likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 
10.panta pirmās daļas 1.punktā, kā priekšnodokli atskaitīt Ls 1858,50 un par 
attiecīgo nepamatoti atskaitīto priekšnodokļa summu Ls 1858,50 pretlikumīgi 
samazināja valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokli.

A.P., zinot, ka darījums starp SIA “[A]” un SIA “[D]” nav noticis, 2004.
gada 17.martā nenoskaidrotā vietā sagatavoja un parakstīja, un 2004.gada 
22.martā iesniedza Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes 
Cēsu nodaļā SIA “[A]” pieprasījumu par SIA “[a]” 2004.gada februārī 
izveidojušos pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas Ls 8573,82 atmaksu, 
kas izveidojusies sakarā ar uzņēmuma darījumiem ar kokmateriāliem, tajā 
skaitā par iepriekš minēto faktiski nenotikušo uzņēmuma deklarēto darījumu 
ar SIA “[D]” Ls 1858,50.

2004.gada 28.jūlijā Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās 
iestādes Cēsu nodaļa pieņēma atzinumu Nr.34 par pievienotās vērtības 
nodokļa pārmaksas pārbaudes rezultātiem, kurā noteikts par daļēju 
pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu Ls 81,73 apmērā, kā arī par 
pieprasīto summu Ls 8573,82 tiks uzsākts daļējs audits, kura rezultātā A.P. 
pieprasītā SIA “[A]” 2004.gada februārī izveidojusies pievienotās vērtības 
nodokļa pārmaksas atmaksa netika veikta.

Tādējādi A.P. pēc viltotiem dokumentiem un grāmatvedības datiem, 
kas tika iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu 
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dienesta darbinieku uzticību, ka grāmatvedība atbilst patiesībai par veikto 
darījumu, no Valsts kases atkārtoti mēģināja izkrāpt Ls 1858,50 par faktiski 
nenotikušu darījumu ar SIA “[D]”, bet šo noziedzīgo nodarījumu neizdarīja 
līdz galam no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.  

Šādas A.P. darbības pirmās instances tiesā kvalificētas pēc Krimināllikuma 
177.panta trešās daļas (1998.gada 17.jūnija likuma redakcijā).

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu A.P. atzīts par vainīgu 
un sodīts par to, ka viņš atkārtoti, mantkārīgā nolūkā viltoja un atkārtoti 
izmantoja viltotus dokumentus, kuri piešķir tiesības un uzliek pienākumus.

Kā konstatējusi un spriedumā atspoguļojusi Cēsu rajona tiesa, 
noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos apstākļos.

2003.gada 1.decembrī A.P. nenoskaidrotā vietā viltoja preču pavadzīmi-
rēķinu, sērija HG-VII, Nr.988519, kurā tika norādītas nepatiesas ziņas par 
to, ka 2003.gada 1.decembrī SIA “[A]” no SIA “[D]” iegādājusies 29 000 
starpliku, 2100 paliktņu un 1200 kilogramus stīpojamo lentu par kopējo 
summu Ls 12 944,60, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis Ls 1974,60, 
kuru personīgi parakstīja un iekļāva SIA “[A]” grāmatvedībā. 

2004.gada 9.janvārī A.P. nenoskaidrotā vietā atkārtoti viltoja preču 
pavadzīmi- rēķinu, sērija HG-VII, Nr.326381, kurā tika norādītas nepatiesas 
ziņas par to, ka 2004.gada 9.janvārī SIA “[A]” no SIA “[E]” iegādājusies 33 500 
starpliku, 2400 paliktņu un 1230 kilogramus stīpojamo lentu par kopējo 
summu Ls 14 590,70, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis Ls 2225,70, 
kuru personīgi parakstīja un iekļāva SIA “[A]” grāmatvedībā. 

2004.gada 3.februārī A.P. nenoskaidrotā vietā atkārtoti viltoja preču 
pavadzīmi-rēķinu, sērija HI-VII, Nr.059570, kurā tika norādītas nepatiesas 
ziņas par to, ka 2004.gada 3.februārī SIA “[A]” no SIA “[D]” iegādājusies 
23 000 starpliku, 2150 paliktņu un 1000 kilogramu stīpojamo lentu par kopējo 
summu Ls 12 183,50, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis Ls 1858,50, 
kuru personīgi parakstīja un iekļāva SIA “[A]” grāmatvedībā. 

Šādas A.P. darbības pirmās instances tiesā kvalificētas pēc Krimināllikuma 
275.panta otrās daļas (1998.gada 17.jūnija likuma redakcijā).

Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzības bija iesnieguši 
apsūdzētais A.P. un viņa aizstāve V.Mazure, kuri norādījuši, ka pārsūdz pirmās 
instances tiesas spriedumu pilnā apjomā kā faktisku, tā juridisku iemeslu dēļ.

Ar Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
10.oktobra lēmumu Cēsu rajona tiesas 2011.gada 1.jūnija spriedums atstāts 
negrozīts. 

Par apelācijas instances tiesas lēmumu apsūdzētā A.P. aizstāve A.Mazure 
iesniegusi kasācijas sūdzību, kurā lūdz atcelt Vidzemes apgabaltiesas 2011.
gada 10.oktobra lēmumu. 
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A.P. aizstāves ieskatā, apelācijas instances tiesas lēmums ir pirmās 
instances tiesas sprieduma kopija, turklāt apelācijas instances tiesa pieļāvusi 
materiālo un procesuālo normu pārkāpumus.

Kasācijas sūdzībā A.P. aizstāve norāda, ka abu instanču tiesas pārkāpušas 
Kriminālprocesa likuma 514.panta otro daļu, jo tiesu nolēmumos nav norādīti 
konkrēti pierādījumi, ar kuriem  pierādīts A.P. vainīgums Krimināllikuma 
275.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. 

A.P. aizstāve uzskata, ka abu instanču tiesas savos nolēmumos nav 
norādījušas, vai A.P. trīs parakstītās pavadzīmes-rēķini atzīstami par 
dokumentiem Krimināllikuma 275.panta izpratnē.

Aizstāves A.Mazures ieskatā, apelācijas instances tiesa nav norādījusi, 
tieši kādi konkrēti pierādījumi attiecas uz katru no apsūdzētajam inkriminēto 
noziedzīgo nodarījumu sastāviem,  īpaši uz objektīvās un subjektīvās puses 
esamību, nav analizējusi un vērtējusi visus lietā pārbaudītos pierādījumus.

Kasācijas sūdzībā aizstāve A.Mazure norāda, ka apelācijas instances 
tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 527.panta pirmās un otrās daļas 
prasības, jo nav vērtējusi aizstāvības argumentus par apsūdzībā norādītajiem 
faktiskajiem lietas apstākļiem A.P. inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā 
pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas.

Aizstāves A.Mazures ieskatā, tiesa formāli vērtējusi apsūdzētā tiesību 
pārkāpumu attiecībā uz saprātīga termiņa ievērošanu kriminālprocesā un 
tādējādi pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 14.panta nosacījumus. Turklāt 
apelācijas instances tiesa pārkāpusi arī Krimināllikuma 46.panta prasības, tas 
ir, nepamatoti par atbildību mīkstinošu apstākli nav atzinusi sadarbību ar 
izmeklēšanu un prokuroru.

A.Mazures ieskatā, tiesa nepamatoti A.P. noteikusi pienākumu atlīdzināt 
kaitējumu Valsts ieņēmumu dienestam pieteiktās kompensācijas apmērā, 
kā arī pienākumu atlīdzināt procesuālos izdevumus par advokāta darba 
samaksu.

A.P. aizstāve kasācijas sūdzībā norāda, ka apelācijas instances tiesa 
lēmuma motīvu daļā nav vērtējusi  apelācijas sūdzībā norādītos apstākļus 
un faktus. 

Izskatījis lietas materiālus, izvērtējis kasācijas sūdzības motīvus, 
Augstākās tiesas Senāts atzīst, ka Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas 2011.gada 10.oktobra lēmums atceļams daļā par A.P. 
atzīšanu par vainīgu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas un daļā 
par galīgā soda noteikšanu un lieta šajā daļā nosūtāma jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā; pārējā daļā apelācijas instances tiesas lēmums 
atstājams negrozīts, bet apsūdzētā A.P. aizstāves A.Mazures kasācijas 
sūdzība noraidāma.
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Saskaņā ar Krimināllikuma 18.nodaļu krāpšana ir noziedzīgs nodarījums 
pret īpašumu, viens no īpašuma nolaupīšanas veidiem.

Krāpšanas objekts ir cietušā mantiskās intereses. Krāpšanas priekšmets 
var būt kā nauda, tā manta, tā arī tiesības uz mantu.

Krāpšana atbilstoši Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas dispozīcijai 
var tikt izdarīta viltus ceļā vai ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos.

Pēc Senāta Krimināllietu departamenta ieskata, krāpšana kā svešas 
mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana viltus ceļā var izpausties, paziņojot 
apzināti nepatiesas, patiesībai neatbilstošas ziņas vai noklusējot patiesus 
faktus. Apzināti nepatiesas ziņas, kuras tiek sniegtas, izdarot  krāpšanu, vai 
arī kuras tiek noklusētas, var attiekties uz jebkuriem apstākļiem. Vainīgā 
subjektīvā attieksme pret nodarījumu izpaužas tieša nodoma veidā – viņš 
apzinās savu darbību kaitīgumu, paredz zaudējumu nodarīšanu cietušajam 
un vēlas iedzīvoties no prettiesiski iegūta mantiska labuma.

No pirmās instances tiesas sprieduma un apelācijas instances lēmuma 
izriet, ka apsūdzētais A.P. no 2004.gada janvāra līdz aprīlim atkārtoti 
izdarīja krāpšanu, tas ir, svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot 
uzticēšanos vai ar viltu, un tā izdarīta un mēģināta izdarīt lielā apmērā 
vairākās epizodēs – pirmajā epizodē A.P. izkrāpa no Valsts kases Ls 1974,60 
par faktiski nenotikušu darījumu, nākamajā epizodē izkrāpa no Valsts kases 
Ls 2225,70 un trešajā epizodē mēģināja izkrāpt no Valsts kases Ls 1858,50 par 
faktiski nenotikušu darījumu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” 20.pantu atbildība par Krimināllikumā 
paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja nozieguma 
priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka 
par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu 
kopsummu. 2004.gadā Latvijas Republikas valdības noteiktais minimālais 
mēnešalgu apmērs bija Ls 80,-, tas ir, lieli apmēri būtu, ja katrā no apsūdzībā 
norādītajām epizodēm A.P. būtu izkrāpis vismaz Ls 4000.

Saskaņā ar Krimināllikuma 25.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto 
noziedzīgo nodarījumu atkārtotība ir tad, kad viena persona izdara divus 
vai vairākus noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti vienā un tajā pašā 
Krimināllikuma pantā, vai arī divus vai vairākus noziedzīgus nodarījumus, kas 
paredzēti dažādos Krimināllikuma pantos, ja atbildība par šādu atkārtotību 
paredzēta likumā un par tiem saglabājušās juridiskas sekas.

Senāta Krimināllietu departaments norāda: ja vainīgā persona izdarījusi 
divas vai vairākas krāpšanas, kas katra par sevi satur visas Krimināllikuma 
177.panta attiecīgajās daļās paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, 
noziedzīgais nodarījums kvalificējams pēc smagākās Krimināllikuma 
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177.panta daļas. Kvalifikācija pēc Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā 
norādītās kvalificējošās pazīmes – liels apmērs – ir tikai tad, ja kaut viens 
no šiem nodarījumiem kvalificējams pēc Krimināllikuma 177.panta trešās 
daļas.

Līdz ar to apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Krimināllikuma 
177.panta trešo daļu, kas ir Kriminālprocesa likuma 574.panta 2.punktā 
paredzētais pārkāpums, un tas ir pamats lēmuma atcelšanai daļā par A.P. 
atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas.

Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 275.panta otrās daļas tiesu nolēmumi 
atstājami negrozīti.

Saskaņā ar Krimināllikuma 22.nodaļu dokumenta, zīmoga vai spiedoga 
viltošana un viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšana un 
izmantošana ir noziedzīgs nodarījums pret pārvaldības kārtību.

Pēc Senāta Krimināllietu departamenta ieskata, izvērtējot, vai konkrētais 
dokuments ir Krimināllikuma 275.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
priekšmets,  jāanalizē personai celtā apsūdzība. Senāta Krimināllietu 
departaments atzīst, ka apsūdzībā pēc Krimināllikuma 275.panta jābūt 
norādītai vismaz vienai tiesībai, ko persona var iegūt, vai vismaz vienam 
pienākumam, no kura persona var tikt atbrīvota, izmantojot konkrēto 
dokumentu. Krimināllikuma 275.panta objekts  ir pārvaldības kārtība, bet 
objektīvā puse izpaužas kā aktīva darbība.  Konkrētajā lietā viltotās preču 
pavadzīmes-rēķini tika iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā atkārtoti, 
mantkārīgā nolūkā, lai iegūtu it kā pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa 
atmaksu.

Līdzīgi Senāta Krimināllietu departaments lēmis jau lietā Nr.SKK-9/2009, 
ka preču pavadzīme-rēķins ir atzīstams par dokumentu Krimināllikuma 
275.panta izpratnē, jo tas piešķir tiesības un ir viens no dokumentiem, kas 
iesniedzams VID PVN atmaksas saņemšanai.

Apelācijas instances tiesa pamatoti konstatējusi, ka A.P. darbības, 
“kas saistītas ar dokumentu viltošanu un izmantošanu, kvalificējamas pēc 
Krimināllikuma 275.panta otrās daļas. Kā otrās daļas kvalificējošās pazīmes ir 
tas, ka darbības ar viltotiem dokumentiem izdarītas atkārtoti un mantkārīgā 
nolūkā”.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka atbilstoši Krimināllikuma 
26.panta otrās daļas nosacījumiem personas viens noziedzīgs nodarījums, 
kas atbilst vairāku dažādu noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmēm, veido 
noziedzīgo nodarījumu ideālo kopību. Tādējādi persona, vēloties apdraudēt 
kādas noteiktas ar likumu aizsargātas intereses un veicot šā mērķa sasniegšanai 
nepieciešamās darbības, nodara kaitējumu arī citām ar likumu aizsargātām 
interesēm.
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Atbildot uz kasācijas sūdzībā izvirzīto, ka “tiesa nepamatoti noteikusi 
A.P. pienākumu atlīdzināt kaitējumu Valsts ieņēmumu dienesta pieteiktās 
kompensācijas apmērā” un “tiesa nepamatoti noteikusi A.P. pienākumu 
atlīdzināt procesuālos izdevumus par advokāta darba samaksu”, Senāta 
Krimināllietu departaments atzīst, ka pirmās instances tiesa ir izvērtējusi un 
argumentējusi A.P. pienākumu atlīdzināt kaitējumu valsts labā un pienākumu 
atlīdzināt procesuālos izdevumus.

Tā kā lieta tiek nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, 
apsūdzētā A.P. aizstāves A.Mazures kasācijas sūdzībā norādītie argumenti 
par aizstāvības izteiktā lūguma par Krimināllikuma 49.1panta nosacījumu 
piemērošanu vai nepiemērošanu kasācijas instances tiesā netiek izvērtēti. 

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 585. un 587.pantu, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Atcelt Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

10.oktobra lēmumu daļā par A.P. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc 
Krimināllikuma 177.panta trešās daļas un daļā par galīgā soda noteikšanu. 
Atceltajā  daļā nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Pārējā daļā apelācijas instances tiesas lēmumu atstāt negrozītu, bet 
apsūdzētā A.P. aizstāves A.Mazures kasācijas sūdzību noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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3.  Lēmumi Kriminālprocesa likuma 
 piemērošanas jautājumos
Par jaunatklātu apstākļu pamatotību 

Lai arī, iztiesājot lietu pirmās instances un apelācijas instances tiesā, tiesas 
nav veikušas visas likumā paredzētās darbības cietušās nopratināšanai tiesā, 
ievērojot, ka cietusī ir mirusi, nav nepieciešams un turklāt iespējams atjaunot 
iepriekšējo stāvokli (restutio in integrum), iztiesājot lietu no jauna. 
Lai apšaubītu tiesu rīcības tiesiskumu pierādījumu vērtēšanā, ir jābūt 
pamatotiem argumentiem par konkrētu likuma normu pārkāpumiem. Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas konstatējums, ka tiesājamajam (apsūdzētajam) nav bijusi 
iespēja tieši uzdot jautājumus cietušajai tiesā tiesas sēdes laikā, nenozīmē, 
ka pilnībā tiek apšaubīts pierādījumu vērtējums (Kriminālprocesa likuma 
62.nodaļa).

Rīgā 2011.gada 28.aprīlī Lieta Nr.SKK-J-1/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators   I.Bičkovičs,
senatore      A.Nusberga, 
senatore      I.Radzeviča,
senators      P.Dzalbe,
senators      Z.Gencs,
piedaloties prokuroram A.Mickevičam, 
izskatīja tiesas sēdē Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta 

Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurora atzinumu par 
jaunatklātu apstākļu esamību kriminālprocesā Nr.06715298 un 

k o n s t a t ē j a
Ar Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās 

izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurora 2010.gada 26.aprīļa lēmumu, 
pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 26.panta trešo daļu, 45.panta 
otrās daļas 3.punktu, 657.panta ceturto daļu, atjaunots kriminālprocess 
Nr.06715298 daļā par E.P., personas kods [..], apsūdzību un notiesāšanu 
pēc Latvijas kriminālkodeksa 141.panta trešās daļas sakarā ar jaunatklātu 
apstākļu esamību.
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Kriminālprocesa likuma 658.panta pirmās un otrās daļas kārtībā 
Augstākajā tiesā saņemts Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 
departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurora 
atzinums. Virsprokurors atzīst, ka kriminālprocesā Nr.06715298 ir pamats 
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1999.gada 11.oktobra 
sprieduma, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2000.gada 23.marta 
lēmuma un Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2000.gada 
14.jūnija rīcības sēdes lēmuma atcelšanai daļā par E.P., personas kods [..], 
notiesāšanu pēc Latvijas kriminālkodeksa 141.panta trešās daļas.

Atzinumā norādīts, ka ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk 
tekstā – ECT) 2009.gada 15.septembra spriedumu lietā “Pacula pret 
Latviju” (iesniegums Nr.65014/01) nolemts, ka krimināllietā Nr.06715298, 
notiesājot E.P. pēc Latvijas kriminālkodeksa 141.panta trešās daļas, ir noticis 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk tekstā – 
Konvencija) 6.panta pirmā paragrāfa un trešā paragrāfa “d” (6.panta pirmās 
daļas un trešās daļas d) punkta) punkta pārkāpums. ECT secinājusi, ka 
apsūdzētajam E.P. lietas iztiesāšanas gaitā ir bijusi liegta Konvencijas 6.panta 
trešā paragrāfa “d” punktā noteikto tiesību izmantošana, kā rezultātā noticis 
Konvencijas 6.panta pirmajā paragrāfā noteikto tiesību pārkāpums.

Turpmāk virsprokurors atzinumā norāda, ka Kriminālprocesa likuma 
15., 71., 72.pantā apsūdzētajam ir paredzētas Konvencijas 6.pantā noteiktās 
tiesības. Savukārt saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 655.panta otrās daļas 
5.punktu starptautiskas tiesu institūcijas atzinums par to, ka Latvijas tiesas 
nolēmums neatbilst Latvijai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem 
aktiem, uzskatāms par jaunatklātu apstākli, kas, iztiesājot lietu, nav 
bijis zināms tiesai un ir pamats kriminālprocesa atjaunošanai sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem.

Saskaņā ar Eiropas Padomes Ministru komitejas 2000.gada 19.janvāra 
Rekomendāciju Nr.R(2000)2 “Par noteiktas kategorijas lietu atkārtotu 
izskatīšanu nacionālajā līmenī pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma 
pasludināšanas” (turpmāk tekstā – Rekomendācija) un Eiropas Padomes 
Ministru komitejas 2006.gada 10.maija Noteikumiem par spriedumu 
un mierizlīgumu nosacījumu izpildes uzraudzīšanu (turpmāk tekstā – 
Noteikumi) Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm (turpmāk tekstā – Konven-
ci jas dalībvalstīm) tiek rekomendēts veikt vispārējus pasākumus, ciktāl tas 
ir iespējams, tā stāvokļa atjaunošanai (restutio in integrum) personai, kādā 
tā atradās līdz Konvencijas pārkāpumam, un Ministru komitejai ir uzlikts 
par pienākumu pārbaudīt, vai Konvencijas dalībvalsts, ja tas nepieciešams 
un ņemot vērā attiecīgās Konvencijas dalībvalsts ieskatus, ir izvēlējusies 
līdzekļus, kas nepieciešami, lai ievērotu ECT spriedumu:
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1) nodrošinātu, ka pārkāpums ir pārtraukts;
2) cik vien iespējams, veiktu pasākumus restutio in integrum personai, 

kuras tiesības tikušas pārkāptas;
3) veiktu vispārējus pasākumus jaunu, līdzīgu pārkāpumu turpmākai 

nepieļaušanai, kā arī šādu notiekošu pārkāpumu atklāšanai un 
pārtraukšanai.

Pēc virsprokurora ieskata, pašlaik saskaņā ar Rekomendācijas 2.punkta i) 
apakšpunktu konstatējams Konvencijas pārkāpuma negatīvo seku iedarbības 
turpinājums, proti, nacionālo tiesu nolēmumi par E.P. atzīšanu par vainīgu un 
notiesāšanu pēc būtības ir pretrunā Konvencijai, un ECT konstatētā Konvencijas 
pārkāpuma pamatā ir procesuālas dabas kļūdas, kurām ir tik nopietns raksturs, 
ka ietekmē valsts iekšējo tiesvedību kopumā. Neraugoties uz to, ka procesuālās 
normas (Latvijas kriminālprocesa kodekss), kuru neievērošana bija par 
pamatu pieļautajam Konvencijas pārkāpumam, ir zaudējušas juridisko spēku 
un aizstātas ar citām Kriminālprocesa likuma normām, analoģiska pārkāpuma 
atkārtošanas iespējamība nacionālajā tiesvedībā, pēc virsprokurora ieskata, ir 
reāla. Šāda pārkāpuma novēršanai nākotnē ir nepieciešams veikt vispārējus 
pasākumus prokuroru un tiesnešu informēšanai un apmācīšanai. Viens no 
prokuroru un tiesnešu apmācības veidiem ir judikatūras veidošana.

Virsprokurors norāda, ka pašreizējā brīdī pilnīga restutio in integrum 
lietā, atceļot pirmās – apelācijas un kasācijas instances tiesu nolēmumus 
šajā lietā, nav iespējama, jo notiesātais R.P. miris 2007.gada 11.aprīlī, bet 
apsūdzības lieciniece, cietusī T.B., mirusi 2001.gada 22.augustā. Tāpēc E.P. 
šajā daļā formāli var nodrošināt Konvencijas 6.panta trešās daļas d) punktā 
noteikto prasību izpildi. Attiecībā pret pārējiem apsūdzības lieciniekiem – 
A.A., S.A., A.J., Ņ.Ž. (krimināllietas materiālos liecinieces uzvārds norādīts 
nepareizi kā Ž.) – ir iespējams E.P. nodrošināt Konvencijas 6.panta trešās 
daļas d) punktā noteikto tiesību izpildi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā Kriminālprocesa 
likuma 23.pantu, virsprokurors uzskata, ka konkrētajā lietā ECT spriedums 
ir pamats Rīgas apgabaltiesas 1999.gada 11.oktobra sprieduma, Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2000.gada 23.marta lēmuma un Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2000.gada 14.jūnija rīcības sēdes 
lēmuma atcelšanai daļā par E.P. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu apsūdzībā 
pēc Latvijas kriminālkodeksa 141.panta trešās daļas un šajā daļā lietu nodot 
iztiesāšanai pirmās instances tiesai.

Izvērtējot virsprokurora atzinuma motīvus, kas tika uzturēti tiesas sēdē, 
ievērojot ECT spriedumu, iepazīstoties ar kriminālprocesa Nr.06715298 
materiāliem, Augstākās tiesas Senāts atzīst, ka virsprokurora atzinumā 
izteiktais lūgums noraidāms.
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No pieejamā Eiropas Cilvēktiesību tiesas Trešās nodaļas 2009.gada 
15.septembra sprieduma “Lietā Pacula pret Latviju” tulkojuma, ko veikusi 
Latvijas Ārlietu ministrija, redzams sekojošais. Tiesa ir norādījusi, ka 
Konvencijā terminam “liecinieks” ir autonoma nozīme un B. jāuzskata par 
apsūdzības liecinieci. Turklāt pierādījumu izvērtēšana principā tiek atstāta 
pašu nacionālo tiesu ziņā, un, acīmredzamai patvaļībai neesot, tā nevar 
apšaubīt nacionālo tiesu secinājumus. Tiesa uzskatījusi, ka B., tas ir, personas, 
kuras liecības bija izšķirošas iesniedzēja notiesāšanai, nopratināšana tiesas 
sēdē principā bija nepieciešama, lai ievērotu Konvencijas 6§ 3.d) pantu 
(6.panta trešās daļas d) punktu). Taču prokuratūra un tiesa nav apsvērusi 
iespēju nopratināt B. viņas atrašanās vietā, jo viņas veselības stāvoklis 
bija tāds, kas padarīja par neiespējamu nogādāt B. tiesā. Iesniedzējam 
bija dota iespēja nopratināt B. tikai pirmstiesas izmeklēšanā notikušajā 
konfrontēšanā, kad persona bija aizdomās turētā statusā, policijas priekšā, 
nevis tiesneša, kas iemiesotu sevī neatkarības un objektivitātes garantijas, 
priekšā, un tādā veidā tā varēja izraisīt pamatotas šaubas par pušu sacīkstes 
un līdztiesības principa ievērošanu šādas procesuālas darbības laikā. ECT ir 
secinājusi, ka, neizmantojot visas spēkā esošo nacionālo procesuālo tiesību 
normu piedāvātās iespējas, krimināllietu iztiesājošās tiesas nerīkojās ar 
pietiekošu uzcītību, kāda nepieciešama, lai nodrošinātu pilnīgu aizstāvības 
tiesību ievērošanu. Tādējādi procesa rūpība lietā nenodrošināja iesniedzēja 
tiesības uz aizstāvību, viņš neizbaudīja taisnīgu procesu un ir noticis 
Konvencijas 6§ 1. un 3.d) panta (6.panta pirmās daļas un trešās daļas d) 
punkta) pārkāpums attiecībā uz iesniedzēja notiesāšanu par laupīšanu, 
pielietojot vardarbību pret B.

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 
pirmā daļa un trešās daļas d) punkts paredz sekojošo:

“1. Ikvienam ir tiesības, nosakot (..) viņam izvirzītās apsūdzības 
krimināllietā pamatotību, uz taisnīgu (..) lietas izskatīšanu (..) tiesā. (..)

3. Ikvienam, kas tiek apsūdzēts noziegumā, ir sekojošs tiesību 
minimums:

(..)
d) uz apsūdzības liecinieku nopratināšanu vai nopratināt tos pašam 

un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un nopratināšanu tajos pašos 
apstākļos kā apsūdzības lieciniekus: (..).”

No ECT sprieduma satura izriet, ka persona B. ir cietusī T.B.
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1999.gada 11.oktobra 

spriedumu E.P. notiesāts pēc Latvijas kriminālkodeksa 139.panta otrās daļas 
ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem, pēc Latvijas kriminālkodeksa 141.panta 
trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, konfiscējot mantu. Saskaņā 
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ar Latvijas kriminālkodeksa 38.panta pirmo daļu galīgais sods noteikts – 
brīvības atņemšana uz 8 gadiem, konfiscējot mantu.

Pēc Latvijas kriminālkodeksa 141.panta trešās daļas E.P. notiesāts par 
to, ka viņš kā persona, kas agrāk izdarījusi laupīšanu, personu grupā pēc 
iepriekšējas vienošanās, iekļūstot telpās, izdarīja uzbrukumu nolūkā iegūt 
mantu, kas saistīts ar vardarbību, kas bīstama cietušā dzīvībai un veselībai, 
kā arī ar šādas vardarbības piedraudējumu.

Noziegums izdarīts šādos tiesas konstatētajos apstākļos. 
1998.gada 6.martā ap plkst. 20.00 E.P. pēc iepriekšējas vienošanās ar 

R.P. un citu nenoskaidrotu personu nolūkā iegūt mantu iegāja T.B. dzīvoklī 
Rīgas rajona Baldonē, [..], dzīvoklis Nr.[..] un, piedraudot, ka nodedzinās 
māju, pieprasīja no T.B. naudu un zeltlietas. R.P. pārmeklēja dzīvokli un 
paņēma naudu Ls 40,-. Kad T.B. gribēja atņemt savu naudu, R.P. atlauza 
viņai roku aiz muguras un divas reizes iesita pa galvu, no kā T.B. pakrita un 
zaudēja samaņu. Pēc tam E.P., R.P. un cita persona lika T.B. sagatavot naudu 
un zeltlietas līdz 11.martam un ar nolaupīto naudu aizgāja no dzīvokļa.

Naktī no 1998.gada 7.marta uz 8.martu ap plkst. 3.00 R.P. un E.P. atkal 
ieradās pie T.B. dzīvokļa un ar viltu, nosaucot T.B. kaimiņu uzvārdus, 
iekļuva dzīvoklī. R.P. un E.P. pieprasīja naudu, zeltlietas un alkoholu, 
piedraudēja T.B., ka viņu nogalinās, ja netiks izpildītas prasības. R.P. iesita 
ar dūri un iespēra ar kāju T.B. pa galvu un T.B. pakrita. E.P. šajā laikā 
pārmeklēja T.B. mantas. R.P. uzlika T.B. roku uz galda, draudēja nogriezt 
viņai pirkstus, ja neatdos naudu, un ar nazi sagrieza T.B. rādītājpirkstu. 
Tad R.P. nogrūda T.B. uz grīdas, E.P. ar celi piespieda viņas galvu pie grīdas 
un pielika nazi pie kakla. R.P. iedūra ar nazi T.B. labās rokas augšdelmā, 
vairākas reizes bakstīja ar nazi viņai mugurā, pieprasot naudu un zeltlietas. 
Pēc tam iegrūda T.B. virtuvē, kur R.P. un E.P. vienlaicīgi ne mazāk kā 20 
reizes iespēra T.B. pa galvu un ķermeni. E.P. ar nagiem ieķērās T.B. sejā 
kreisās acs apvidū. R.P. un E.P. vēlreiz pārmeklēja skapjus un atvilknes, 
R.P. norāva T.B. no krūtīm drēbes, lika tupēt uz ceļiem. Tad R.P. un E.P. 
nolaupīja no dzīvokļa T.B. mantas: 0,5 l spirtu un 0,5 l atšķaidītu spirtu 
par kopējo vērtību Ls 2,30; 6 spilvena pārvalkus par kopējo vērtību Ls 
9,-; 4 palagus Ls 10,- kopvērtībā; 20 grāmatas Ls 20,- kopvērtībā; pavisam 
mantu par Ls 41,30; kā arī pasi uz A.J. vārda. Aizejot no dzīvokļa, R.P. vēl 
vienu reizi iesita T.B. pa seju.

Ar vardarbību E.P. un R.P. nodarīja T.B. miesas bojājumus – durti grieztu 
brūci labā augšdelmā, grieztu brūci labās plaukstas 2.pirkstā, ķermeņa 
sasitumu, galvas sasitumu ar sistu brūci mutes gļotādā, kas pēc sava rakstura 
pieskaitāmi viegliem miesas bojājumiem, kas izraisījuši īslaicīgu veselības 
satricinājumu virs 6 dienām, bet ne vairāk par 21 dienu. 
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Ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2000.gada 23.marta 
lēmumu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 1999.gada 
11.oktobra spriedums atstāts negrozīts.

Ar Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2000.gada 
14.jūnija rīcības sēdes lēmumu tiesājamā E.P. kasācijas sūdzība noraidīta, 
nevirzot lietu izskatīšanai kasācijas instances tiesā. 

Pirmās instances tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā.
Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2004.gada 28.aprīļa 

lēmumu E.P. nosacīti pirms termiņa atbrīvots no atlikušā brīvības atņemšanas 
soda – 10 mēnešiem un 12 dienām – izciešanas.

Krimināllietas  izskatīšanas laikā cietušo pratināja atbilstoši spēkā 
esošā Latvijas kriminālprocesa kodeksa 281., 282., 285.pantā paredzētajiem 
liecinieka nopratināšanas noteikumiem. Cietušo, kas nebija ieradies tiesā 
slimības dēļ vai aiz citiem iemesliem, kas kavē viņa ierašanos tiesā, tiesa varēja 
nopratināt viņa atrašanās vietā. Šādā gadījumā nopratināšanā bija jāpiedalās 
tiesas sastāvam, prokuroram, tiesājamajam, aizstāvim, kā arī citām Latvijas 
kriminālprocesa likuma 243.pantā norādītajām personām. Tiesa bija tiesīga 
arī nolasīt cietušā pirmstiesas izmeklēšanā dotās liecības, ja cietušais nebija 
klāt tiesas sēdē tādu iemeslu dēļ, kas izslēdza iespēju ierasties tiesā.

Cietusī T.B. bija dzimusi 1927.gadā, paskaidrojumā tiesai norādījusi, 
ka viņa uz tiesu ierasties nevar sliktā veselības stāvokļa dēļ, savas liecības 
apstiprina. 

Pirmās instances – apelācijas instances tiesa neizmantoja likumā 
paredzētās tiesības nopratināt cietušo T.B. dzīvesvietā, bet nolasīja viņas 
liecības, kas dotas pirmstiesas izmeklēšanā. Kasācijas instances tiesa šādu 
tiesu rīcību neatzina par būtisku Kriminālprocesa likuma pārkāpumu. 
Savukārt ECT šādu Latvijas tiesu rīcību novērtēja kā pietiekošas uzcītības 
trūkumu Konvencijas kontekstā. 

Cilvēktiesības kriminālprocesā vienādā mērā ir attiecināmas kā uz 
apsūdzēto (tiesājamo), tā uz cietušo. Nozieguma rezultātā cietušajai T.B. tika 
nodarīts ne tikai mantisks zaudējums, bet arī fiziskas un garīgas ciešanas, 
turklāt vairākkārt. Cietušajai kā cienījamā vecumā esošam cilvēkam 
atkārtotas vardarbības un ciešanu atsaukšanas atmiņā, sastapšanās ar 
apsūdzēto (tiesājamo) personu vēl vairāk padziļinātu garīgās ciešanas un līdz 
ar to arī atstātu negatīvu iespaidu arī uz vispārējo veselības stāvokli. Šādā 
aspektā ECT nav vērtējusi Latvijas tiesu rīcību.

Kriminālprocesa Nr.06715298 materiālos atrodas 1998.gada 9.marta 
T.B. iesnieguma protokols par notikumiem 1998.gada 6.martā un naktī 
uz 8.martu Baldonē, [..], dzīvoklī Nr.[..], 1998.gada 10.marta cietušās T.B. 
nopratināšanas protokols, 1998.gada 10.marta cietušās T.B. un aizdomās 
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turētā E.P. konfrontēšanas protokols, 1998.gada 24.marta un 6.aprīļa cietušās 
T.B. papildu nopratināšanas protokoli. Pabeidzot pirmstiesas izmeklēšanu 
(kriminālprocesu), pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem apsūdzētais E.P. 
neizteica lūgumu par papildus izmeklēšanas darbību veikšanu ar T.B. Pirmās 
instances tiesa, pamatojoties uz Latvijas kriminālprocesa kodeksa 285.
panta trešo daļu, nolasīja T.B. liecības. Pabeidzot tiesas izmeklēšanu pirmās 
instances tiesā, tiesājamais (apsūdzētais) E.P. un viņa aizstāve nepieteica 
lūgumu aicināt uz tiesas sēdi un tiesā nopratināt cietušo T.B. Apelācijas 
instances tiesa pārbaudīja cietušās T.B. liecības pirmstiesas izmeklēšanā 
(kriminālprocesā).

No pirmās instances tiesas sprieduma un apelācijas instances tiesas 
lēmuma redzams, ka tiesas ir analizējušas un novērtējušas cietušās T.B. 
liecības, kas fiksētas pirmstiesas izmeklēšanas (kriminālprocesa) protokolos 
gan atsevišķi, gan kopsakarā ar citiem iegūtajiem un pārbaudītajiem 
pierādījumiem. Kasācijas instances tiesa nav konstatējusi Latvijas 
kriminālprocesa kodeksa prasību pārkāpumu pierādījumu vērtēšanā.

Pēc Senāta atzinuma, lai apšaubītu tiesu rīcības tiesiskumu pierādījumu 
vērtēšanā, ir jābūt pamatotiem argumentiem par konkrētu likuma normu 
pārkāpumiem. ECT konstatējums, ka tiesājamajam (apsūdzētajam) nav bijusi 
iespēja tieši uzdot jautājumus cietušajai tiesā tiesas sēdes laikā, nenozīmē, ka 
pilnībā tiek apšaubīts pierādījumu vērtējums.

T.B. mirusi 2001.gada 22.augustā, t.i., drīz pēc noziedzīgā nodarījuma. 
Līdz ar to cietušo krimināllietā T.B. šobrīd vairs nav iespējams nopratināt 
tiesā. Šādā situācijā, izskatot no jauna krimināllietu pēc būtības, atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 501.panta 3.punktam pirmās instances tiesai un 
apelācijas instances tiesai būtu iespējams tikai nolasīt cietušās T.B. liecības 
pirmstiesas kriminālprocesā (izmeklēšanā). Bet pirmās instances tiesā un 
apelācijas instances tiesā jau ir nolasītas un izvērtētas šīs liecības. Savukārt 
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta trešo daļu kasācijas instances 
tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē. Līdz ar to nav nepieciešams un 
turklāt nav iespējams piemērot restutio in integrum, t.i., izskatīt no jauna 
krimināllietu tiesā ar cietušās T.B. nopratināšanu.

Kopš 2005.gada 1.oktobra spēkā ir Kriminālprocesa likums. 
Kriminālprocesa likuma 2.nodaļā ir ietverti kriminālprocesa pamatprincipi, 
tostarp ikviena tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā, objektīvā un neatkarīgā 
tiesā un cilvēktiesību garantēšana kriminālprocesā. Kriminālprocesa likuma 
140.pantā paredzēta procesuālo darbību veikšana, izmantojot tehniskos 
līdzekļus, t.i., procesa virzītājs procesuālo darbību (arī pratināšanu) var 
veikt, izmantojot tehniskos līdzekļus – telefonkonferenci, videokonferenci, 
ja to prasa kriminālprocesa intereses. Līdz ar to Latvijas likuma līmenī ir 
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ievērojami samazināta iespēja starptautiski atzīto cilvēktiesību neievērošanai 
kriminālprocesā. Savukārt tiesu nolēmumi un ECT spriedumi, t.i., judikatūra, 
ir pieejama tiesībsargājošo institūciju amatpersonām, tostarp tiesnešiem un 
prokuroriem.

Līdz ar to virsprokurora atzinumā norādītie motīvi tiesu nolēmumu 
atcelšanai un krimināllietas jaunai izskatīšanai nav guvuši apstiprinājumu 
Senāta tiesas sēdē.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 659., 660.panta, Augstākās tiesas 
Senāts 

n o l ē m a
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo 

krimināllietu nodaļas virsprokurora atzinumu par Rīgas apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 1999.gada 11.oktobra sprieduma, Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2000.gada 23.marta lēmuma un Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2000.gada 14.jūnija rīcības sēdes 
lēmuma krimināllietā Nr.06715298 atcelšanu daļā par E.P., personas kods 
[..], notiesāšanu pēc Latvijas kriminālkodeksa 141.panta trešās daļas un šajā 
daļā lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Apsūdzētā tiesības uz aizstāvību

Tiesību uz aizstāvību pamatprincipa saturā ietilpst tiesības personai pašai 
īstenot aizstāvību vai uzaicināt par aizstāvi pēc savas izvēles personu, kura 
saskaņā ar likumu var būt aizstāvis. Savukārt valsts nodrošina aizstāvību, ja 
persona sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi (Kriminālprocesa 
likuma 20.pants).

Rīgā 2011.gada 25.janvārī Lieta Nr.SKK-9/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senators      P.Gruziņš,
senators      N.Salenieks
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar apsūdzētā O.S. kasācijas 

sūdzību par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 
14.oktobra spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Ludzas rajona tiesas 2010.gada 14.aprīļa spriedumu 
O.S., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts 

Krimināllikuma 116.pantā, un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem un 
policijas kontroli uz 3 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto 
daļu galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts – brīvības 
atņemšana uz 11 gadiem 1 mēnesi un policijas kontrole uz 3 gadiem, t.i., 
daļēji pievienojot piespriesto sodu pēc Rēzeknes tiesas 2009.gada 17.jūnija 
sprieduma.

Ar Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 
14.oktobra spriedumu Ludzas rajona tiesas 2010.gada 14.aprīļa spriedums 
atcelts daļā par soda noteikšanu. O.S. pēc Krimināllikuma 116.panta sodīts 
ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un policijas kontroli uz 3 gadiem. 
Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu galīgais sods pēc noziedzīgo 
nodarījumu kopības noteikts – brīvības atņemšana uz 10 gadiem 1 mēnesi 
un policijas kontrole uz 3 gadiem, t.i., daļēji pievienojot piespriesto sodu 
pēc Rēzeknes tiesas 2009.gada 17.jūnija sprieduma.

Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts. 
Ar tiesas spriedumiem O.S. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš 

izdarīja citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību).
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2006.gada 7.decembrī pēc plkst. 18.00 Ludzā, [..] ielā [..], [..] dzīvoklī, 
O.S. alkohola ietekmē, slepkavības nolūkā ar nazi izdarīja piecus dūrienus 
M.A.: vienu dūrienu kakla priekšējā virsmā apakšējā trešdaļā kreisajā 
pusē, vienu dūrienu sejas priekšējā virsmā labā vaiga kaula rajonā, vienu 
dūrienu deguna rajonā vidējā trešdaļā un deguna galiņa rajonā, vienu 
dūrienu kakla priekšējā pusē augšējā trešdaļā labajā pusē, vienu dūrienu 
labās plaukstas proksimālās falangas rajonā priekšējā virsmā. Vardarbības 
rezultātā O.S. M.A. nodarīja smagus miesas bojājumus, kas ir bīstami 
dzīvībai: durti grieztu ievainojumu kakla priekšējā virsmā apakšējā 
trešdaļā kreisajā pusē ar miega artērijas šķērsbojājumu, asiņošanu krūšu 
kurvja labajā pusē pleirālā dobumā 2100 mililitri, labās plaušas atelektāzi; 
necaurejošas durti grieztas brūces: vienu necaurejošu durti grieztu brūci 
sejas priekšējā virsmā labā vaiga kaula rajonā, vienu necaurejošu durti 
grieztu brūci deguna rajonā vidējā trešdaļā un deguna galiņa rajonā, 
vienu necaurejošu durti grieztu brūci kakla priekšējā pusē augšējā trešdaļā 
labajā pusē 3 cm no apakšžokļa horizontālā zara rajona, vienu necaurejošu 
durti grieztu brūci labās plaukstas proksimālās falangas rajonā priekšējā 
virsmā.

M.A. nāve iestājās 2006.gada 7.decembrī no akūtas sirds un plaušu 
mazspējas, kas attīstījās durti griezta ievainojuma kakla priekšējā virsmā 
apakšējā trešdaļā kreisajā pusē ar miega artērijas šķērsbojājumu, asiņošanu 
krūšu kurvja labajā pusē pleirālā dobumā 2100 mililitri, labās plaušas 
atelektāzes rezultātā, neilgā (dažu minūšu) laikā pēc miesas bojājumu 
nodarīšanas un ir tiešā cēloņsakarībā ar iepriekš minēto miesas bojājumu 
nodarīšanu. 

O.S. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 116.panta.
Apsūdzētais O.S. iesniedzis kasācijas sūdzību un papildinājumus.
Kasācijas sūdzībā apsūdzētais O.S. lūdz samazināt viņam noteikto sodu, 

jo tiesa neesot ņēmusi vērā atbildību mīkstinošos apstākļus, viņa uzvedību 
pēc atbrīvošanas no cietuma, viņa vēlmi rūpēties par vecmāmiņu. Turklāt 
apsūdzētais O.S. norāda, ka apelācijas instances tiesas sēdes norisi viņš 
slikti atceroties sava veselības stāvokļa dēļ, bet pirmās instances tiesā viņam 
nebija dota iespēja izvēlēties aizstāvi. Tiesas nozīmētais aizstāvis neesot 
ievērojis viņa intereses un uzturējis apsūdzību pēc Krimināllikuma 121., 123.
panta. Apsūdzētais O.S. lūdz lietu izskatīt mutvārdu procesā tiesas sēdē un 
nodrošināt viņam aizstāvi.

Kasācijas sūdzības papildinājumos apsūdzētais O.S. apstrīd apsūdzību, jo 
tā balstīta uz netiešiem pierādījumiem. Pirmās instances tiesā viņam neesot 
bijusi iespēja apstrīdēt apsūdzību, iepazīties ar lietas materiāliem ar viņa 
izraudzītā aizstāvja piedalīšanos. Apelācijas instances tiesa neesot noteikusi 
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viņam tiesu psihiatrisko ekspertīzi, lai novērstu saprātīgas šaubas par to, ka 
viņam obligāti bijis nepieciešams advokāts. Atrodoties apcietinājumā, viņš 
uzzinājis, ka nomirusi vecmāmiņa, kas vēl vairāk pasliktinājis viņa veselības 
stāvokli.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments uzskata, ka atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 583.panta otrajai daļai lieta izskatāma rakstveida 
procesā. Lietā esošie materiāli ir pietiekoši lēmuma pieņemšanai, un šī lieta 
nav saistīta ar īpašu nozīmi likuma normu interpretēšanā.

Kasācijas instances tiesa atzīst, ka apelācijas instances tiesas lēmums 
atstājams negrozīts, bet apsūdzētā O.S. kasācijas sūdzība noraidāma.

No kasācijas sūdzības un tās papildinājumiem satura uzriet, ka 
apsūdzētais O.S. apstrīd vainīgumu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 116.
panta, soda noteikšanas atbilstību Krimināllikuma normām un uzskata, ka 
viņam ir bijušas ierobežotas tiesības uz aizstāvību pirmās instances tiesā, ko 
nav ņēmusi vērā apelācijas instances tiesa.

No krimināllietā esošajiem materiāliem redzams, ka kriminālprocesā 
tiesības uz aizstāvību O.S. radās 2006.gada 21.augustā, krimināllieta tiesu 
izskatīšanā atrodas no 2007.gada 22.jūnija. Pirmstiesas kriminālprocesā un 
lietas izskatīšanā tiesā līdz 2010.gada 15.februārim O.S. pēc paša vēlēšanās 
tiesības uz aizstāvību īstenoja pats bez aizstāvja palīdzības. 2010.gada 
15.februārī pirmās instances tiesas sēdē apsūdzētais O.S. paziņoja, ka viņam ir 
nepieciešams advokāts un advokātu viņš izvēlēsies, griežoties ar iesniegumu 
Juridiskās palīdzības administrācijā. 

Ņemot vērā O.S. pieteikto lūgumu, tiesa lietas iztiesāšanu atlika uz 2010.
gada 23.martu. Turklāt tiesa par apsūdzētā O.S. lūgumu rakstiski paziņoja 
Juridiskās palīdzības administrācijai un zvērinātu advokātu vecākajai. 2010.
gada 12.martā Juridiskās palīdzības administrācija sniedza atbildi O.S. un 
paskaidroja, ka informāciju par zvērinātu advokātu sarakstu var iegūt cietuma 
bibliotēkā. 2010.gada 23.marta tiesas sēdē zvērinātu advokātu vecākā bija 
nodrošinājusi advokāta V.Petrovska kā apsūdzētā O.S. aizstāvja piedalīšanos 
kriminālprocesā.

Tiesas sēdē O.S. paziņoja, ka viņam nepieciešams cits advokāts, kuru 
viņš pats izvēlēsies, un izteica noraidījumu advokātam V.Petrovskim. Tiesa 
nesaskatīja Kriminālprocesa likuma 87.pantā uzskaitītos apstākļus, kas 
liedz advokātam V.Petrovskim piedalīties kriminālprocesā. No tiesas sēdes 
protokola redzams, ka advokāts V.Petrovskis piedalījies lietas iztiesāšanā 
kā apsūdzētā O.S. aizstāvis. No Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2010.
gada 29.marta atbildes uz O.S. iesniegumu redzams, ka apsūdzētajam O.S. 
nosūtīts praktizējošs advokātu saraksts uz 23 lapām. No 2010.gada 13.aprīļa 
tiesas sēdes, kad lietas iztiesāšana tika pabeigta, protokola redzams, ka 
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apsūdzētais O.S. nav izteicis iebildumus par advokāta V.Petrovska kā 
aizstāvja darbību.

Apelācijas sūdzībā apsūdzētais O.S. norādīja, ka līdz apelācijas instances 
tiesas sēdei un apelācijas instances tiesas sēdē viņam nav nepieciešama 
advokāta palīdzība. No apelācijas instances tiesas 2010.gada 14.oktobra 
sēdes protokola redzams, ka apsūdzētais O.S. nepieteica lūgumu nodrošināt 
aizstāvja piedalīšanos lietas iztiesāšanā.

Apelācijas instances tiesas sēdē apsūdzētais O.S. apelācijas sūdzību 
uzturēja daļā par viņa aizstāvības tiesību neievērošanu pirmās instances 
tiesā, atzīstot savu vainīgumu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

No apelācijas instances tiesas sēdes sprieduma redzams, ka tiesa 
izanalizējusi lietā esošās ziņas par apsūdzētā O.S. aizstāvības tiesību 
realizēšanas gaitu un atzinusi, ka no tiesību uz aizstāvību rašanās brīža, 
t.i., 2006.gada 21.augusta, līdz 2010.gada 13.aprīlim O.S. bijis pietiekošs 
laiks izvēlēties un noslēgt vienošanos ar savām interesēm atbilstošu Latvijā 
vai Eiropas Savienības dalībvalstīs praktizējošu advokātu. Turklāt pirmās 
instances tiesa pareizi nepieņēmusi zvērinātam advokātam V.Petrovskim 
pieteikto noraidījumu un nav liegusi apsūdzētajam O.S. Kriminālprocesa 
likumā paredzētās tiesības uz aizstāvību.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamentam nav pamata 
apšaubīt apelācijas instances tiesas atzinumus.

Kriminālprocesa likuma 83.pantā ir uzskaitīti kriminālprocesi, kuros 
aizstāvja piedalīšanās ir obligāta. Pirmās instances tiesa un apelācijas 
instances tiesa nav konstatējusi, ka lieta O.S. apsūdzībā atbilstu kādam no 
uzskaitītajiem kriminālprocesiem.

Kriminālprocesa likuma 87.pantā norādīti apstākļi, kas liedz advokātam 
piedalīties kriminālprocesā. Abu instanču tiesas nav konstatējušas šos 
apstākļus.

Kriminālprocesa likuma 71.pantā ir paredzētas apsūdzētā tiesības pirmās 
instances tiesā, tostarp tiesības uzaicināt aizstāvi vai lūgt nodrošināt aizstāvja 
piedalīšanos tiesas sēdē.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 80.pantu vienošanos ar advokātu par 
aizstāvību slēdz pati persona vai tās interesēs cita persona. Procesa virzītājs 
neslēdz vienošanos par aizstāvību un nevar aicināt konkrētu advokātu par 
aizstāvi, bet nodrošina ieinteresēto personu ar nepieciešamo informāciju un 
dod tai iespēju izmantot sakaru līdzekļus aizstāvja uzaicināšanai. Ja persona, 
kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav noslēgusi vienošanos par aizstāvību, bet 
aizstāvja piedalīšanās ir obligāta vai persona vēlas aizstāvja piedalīšanos, 
procesa virzītājs paziņo attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu 



K-171

3. Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos

advokātu vecākajam par nepieciešamību nodrošināt aizstāvja piedalīšanos 
kriminālprocesā.

Kasācijas instances tiesa konstatē, ka pirmās instances tiesa kā procesa 
virzītājs ir izpildījusi Kriminālprocesa likuma 80.panta prasības.

Kriminālprocesa likuma 2.nodaļā ir ietverti kriminālprocesa 
pamatprincipi, tostarp cilvēktiesību garantēšana, tiesības uz kriminālprocesa 
pabeigšanu saprātīgā termiņā, tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā, tiesības uz 
aizstāvību.

Tiesību uz aizstāvību pamatprincipa saturā ietilpst tiesības personai 
pašai īstenot aizstāvību vai uzaicināt par aizstāvi pēc savas izvēles personu, 
kura saskaņā ar likumu var būt aizstāvis. Savukārt valsts nodrošina 
aizstāvību, ja persona sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi.

Aizstāvja uzaicināšana pēc savas izvēles prezumē vienošanās noslēgšanu 
ar konkrētu advokātu par aizstāvības realizēšanu. Šādu vienošanos ilgstošā 
laikā, nepastāvot objektīviem šķēršļiem, O.S. nebija noslēdzis. Viņa 
paziņojumi par valsts nodrošinātā aizstāvja aizstāšanu ar citu aizstāvi ir bez 
motivācijas.

Samērojot kriminālprocesa pamatprincipus un apsūdzētā O.S. 
rīcību, pirmās instances tiesas rīcību, kasācijas instances tiesa atzīst, ka 
kriminālprocesā nav pārkāptas apsūdzētā O.S. tiesības uz aizstāvību un 
taisnīgu tiesu.

Kriminālprocesa likuma 195.pantā ir noteikti obligātās ekspertīzes 
gadījumi, tostarp lai noteiktu apsūdzētā psihisko stāvokli, ja procesa 
virzītājam rodas pamatotas šaubas par apsūdzētā pieskaitāmību. Pirmās 
instances un apelācijas instances tiesai nav radušās šaubas par apsūdzētā O.S. 
pieskaitāmību. Lietā nav objektīvu ziņu, kas dotu pamatu šaubām par viņa 
pieskaitāmību. 

Apelācijas instances tiesai nav radušās šaubas par apsūdzētā O.S. 
vainīgumu un viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju pēc 
Krimināllikuma 116.panta. Tiesa ir izvērtējusi Krimināllikumā paredzētos 
sodu ietekmējošos apstākļus un samazinājusi apsūdzētajam O.S. noteikto 
sodu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmo un trešo 
daļu kasācijas instances tiesa lietas faktiskos apstākļus nenoskaidro 
un pierādījumus lietā, to vidū sodu ietekmējošos apstākļus, no jauna 
neizvērtē.

Tā kā apelācijas instances tiesa nav pieļāvusi Krimināllikuma pārkāpumu 
un Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, tad nav juridiska pamata 
apelācijas instances tiesas sprieduma grozīšanai vai atcelšanai.
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Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 14.oktobra 

spriedumu atstāt negrozītu, bet apsūdzētā O.S. kasācijas sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Tiesas nolēmums par kompensācijas nenoteikšanu 
kriminālprocesā vai kompensācijas pieteikuma atstāšanu  
bez izskatīšanas

Tiesas nolēmums par kompensācijas nenoteikšanu kriminālprocesā vai kom-
pensācijas pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas, kā tas ir attaisnojošā spriedumā, 
visos gadījumos nenozīmē, ka tiesa nav izskatījusi pēc būtības kompensācijas 
pieteikumu, ja vien no tiesas sēdes protokola nav redzams, ka tiesa vispār atstājusi 
bez ievērības kompensācijas pieteikumu vai cietušais nav iesniedzis pierādījumus 
par kaitējuma esamību un apmēru, ja likums uzliek par pienākumu cietušajam 
pierādīt šos apstākļus (Kriminālprocesa likuma 514.pants).

Rīgā 2011.gada 20.janvārī Lieta Nr.SKK-12/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      A.Nusberga,
senators      A.Freibergs
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar apsūdzētās K.S. aizstāvja 

U.Lapiņa kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas 2010.gada 1.novembra lēmumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 15.jūlija 

spriedumu 
K.S., personas kods [..], 
atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts 

Krimināllikuma 260.panta otrajā daļā, un sodīta ar brīvības atņemšanu uz 
2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta pirmo daļu K.S. ar brīvības 
atņemšanas sodu notiesāta nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem. 

Cietušās N.Š. pieteiktā morālā kaitējuma kompensācija nav noteikta.
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 

1.novembra lēmumu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 
15.jūlija spriedums atcelts daļā par kaitējuma kompensācijas nenoteikšanu, 
un lieta šajā daļā nosūtīta jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu K.S. atzīta par vainīgu un sodīta 
par to, ka viņa, vadot transportlīdzekli, pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, 
kā rezultātā nodarīja cietušajai smagus miesas bojājumus. 
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2009.gada 9.novembrī ap plkst.18.33 K.S. vadīja automašīnu “Volvo-V70”, 
valsts numura zīme [..], un brauca ar to Rīgā pa Lielirbes ielu no Kalnciema 
ielas puses Ventspils ielas virzienā.

Tuvojoties ar ceļa zīmēm Nr.530 un Nr.531 apzīmētai neregulējamai 
gājēju pārejai, kas atrodas pie Kalnciema ielas nama Nr.87, K.S. pārkāpa 
Ceļu satiksmes noteikumu 4., 10., 113., 159.punkta prasības, nepievērsa 
pietiekamu uzmanību apkārtnei un tās izmaiņām, nerīkojās tā, lai neradītu 
satiksmei bīstamu situāciju, savlaicīgi nesamazināja braukšanas ātrumu 
un pilnībā neapturēja automašīnu pirms gājēju pārejas, lai dotu ceļu 
gājējai N.Š., kura šķērsoja brauktuvi pa gājēju pāreju no labās uz kreiso 
pusi attiecībā pret automašīnas kustības virzienu un kurai bija kustības 
priekšroka, kā rezultātā ar automašīnas priekšējo daļu notrieca gājēju 
N.Š.

Minēto Ceļu satiksmes noteikumu prasību pārkāpumu un uzbraukuma 
rezultātā K.S. nodarīja cietušajai N.Š. smagus miesas bojājumus, kas bīstami 
dzīvībai, – galvas sasitumu, galvas smadzeņu satricinājumu, labās plecu 
joslas sasitumu ar labā atslēgas kaula lūzumu, kreisā apakšstilba sasitumu 
ar vaļēju lielā lielakaula (dubultlūzums) un mazā lielakaula diafizāru (vidējā 
1/3) lūzumu, labā apakšstilba sasitumu ar sistu brūci, muguras jostas daļas 
sasitumu ar 5.jostas skriemeļa labā sānu izauguma lūzumu.

K.S. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 260.panta 
otrās daļas.

Apsūdzētās K.S. aizstāvis U.Lapiņš iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā lūdz 
atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai.

Aizstāvis U.Lapiņš uzskata, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 511., 512.pantu un tiesas lēmums nav tiesisks un 
pamatots. Apelācijas instances tiesa lēmumā nav norādījusi, kādus konkrēti 
būtiskus Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumus ir pieļāvusi pirmās 
instances tiesa. No lietas materiāliem redzams, ka pirmās instances tiesas 
sēdē cietušās N.Š. kaitējuma kompensācijas pieteikums ticis pārbaudīts 
un vērtēts tiesas spriedumā. Pirmās instances tiesa, nenosakot kaitējuma 
kompensāciju kriminālprocesā, nav pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 
22.panta nosacījumus.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesai.

No apelācijas instances tiesas lēmuma izriet, ka tiesa lēmuma 
pamatošanai par pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu daļā par 
kaitējuma kompensācijas nenoteikšanu un lietas nosūtīšanu šajā daļā jaunai 
iztiesāšanai pirmās instances tiesai izteikusi šādus argumentus:
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– pirmās instances tiesa iesniegto kaitējuma kompensācijas pieteikumu 
nepārbaudīja un nevērtēja;

– pirmās instances tiesa pieteikto kaitējuma kompensāciju neizlēma pēc 
būtības, t.i., nenoteica kaitējuma kompensāciju;

– apelācijas instances tiesa, pirmo reizi izskatot kaitējuma kompensācijas 
pieteikumu, pārkāptu cietušās tiesības pārsūdzēt nolēmumu par faktiskajiem 
apstākļiem nākamās instances tiesā, jo kasācijas instances tiesa pierādījumus 
no jauna neizvērtē. Šāds princips izteikts Senāta Krimināllietu departamenta 
lēmumā lietā Nr.SKK-23/2009.

Kā lēmuma juridiskais pamats norādīts Kriminālprocesa likuma 566., 
563.pants.

Kasācijas instances tiesa konstatē, ka apelācijas instances tiesas atzinumi 
ir kļūdaini.

Cietusī N.Š. atbilstoši Kriminālprocesa likuma 351.panta pirmajai daļai 
iesniegusi pieteikumu par morālā kaitējuma Ls 20 000,- kompensāciju.

Lieta pirmās instances tiesā iztiesāta, neizdarot pierādījumu pārbaudi.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 499.panta otro daļu, ja apsūdzētais 

nepiekrīt tikai kaitējuma kompensācijas apmēram un ja šis apmērs neietekmē 
noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju, tiesa var veikt pierādījumu 
pārbaudi tikai jautājumā par kompensācijas apmēru.

No pirmās instances tiesas sēdes protokola redzams, ka apsūdzētā K.S. 
nav atzinusi pieteiktā kaitējuma kompensācijas apmēru. Tiesa nav atstājusi 
bez ievērības pieteikto kaitējuma kompensāciju un nolēmusi pārbaudīt 
kompensācijas pieteikuma pamatotību, un uzklausījusi cietušās N.Š. pārstāvi 
šajā jautājumā. Tiesas debatēs prokurors runā teicis, ka morālā kaitējuma 
pamatotība un apjoms jāizlemj tiesai, bet apsūdzētās aizstāvis U.Lapiņš 
izteicis viedokli, ka neesot iespējams noteikt kaitējuma apmēru. Pēdējā vārdā 
apsūdzētā K.S. teikusi, ka prasītā kaitējuma kompensācija esot par lielu un 
viņa nespējot samaksāt.

Līdz ar to kļūdains ir apelācijas instances tiesas atzinums, ka pirmās 
instances tiesa nav pārbaudījusi kaitējuma kompensācijas pieteikumu. 
Atsauce apelācijas instances tiesas lēmumā uz judikatūru, t.i., lietu 
Nr.SKK-23/2009, ir nepamatota, jo lietā Nr.SKK-23/2009 Senāts ir izteicis 
viedokli citādā tiesiskā situācijā, kad kriminālprocesā bija pieteikta gan 
morālā, gan materiālā kompensācija.

Senāta Krimināllietu departaments izskaidro, ka tiesas nolēmums par 
kompensācijas nenoteikšanu kriminālprocesā vai kompensācijas pieteikuma 
atstāšanu bez izskatīšanas, kā tas ir attaisnojošā spriedumā, visos gadījumos 
nenozīmē, ka tiesa nav izskatījusi pēc būtības kompensācijas pieteikumu, 
ja vien no tiesas sēdes protokola nav redzams, ka tiesa vispār atstājusi bez 
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ievērības kompensācijas pieteikumu vai cietušais nav iesniedzis pierādījumus 
par kaitējuma esamību un apmēru, ja likums uzliek par pienākumu cietušajam 
pierādīt šos apstākļus. Konkrētajā lietā morālā kaitējuma nodarīšana 
cietušajam tiek prezumēta, bet tās apmēru nosaka tiesa.

Kriminālprocesa likuma 566.pants nosaka, ka, ja apelācijas instances 
tiesa, izskatot lietu, konstatē Kriminālprocesa likuma pārkāpumu, kas katrā 
ziņā izraisa sprieduma atcelšanu, vai kādu citu būtisku Kriminālprocesa 
likuma pārkāpumu, kuru tā pati nevar novērst, nepārkāpjot apsūdzētā tiesības 
uz aizstāvību, tā pieņem lēmumu par pirmās instances tiesas sprieduma 
atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai.

Apelācijas instances tiesa lēmumā nav norādījusi, kādus konkrēti 
Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumus, kas būtu atzīstami par būtiskiem 
pārkāpumiem un kurus tā pati nevar novērst, nepārkāpjot apsūdzētā tiesības 
uz aizstāvību, ir pieļāvusi pirmās instances tiesa. Tāpēc apelācijas instances 
tiesas lēmums nav tiesisks un pamatots.

Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās daļās, 512.panta pirmās 
daļas, 566.panta pārkāpumus apelācijas instances tiesā kasācijas instances 
tiesa atzīst šajā lietā par būtiskiem pārkāpumiem Kriminālprocesa likuma 
575.panta trešās daļas izpratnē, kas ir pamats lēmuma atcelšanai un lietas 
nosūtīšanai jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 1.novembra 

lēmumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Tiesas tiesības grozīt celto apsūdzību,  
ievērojot kriminālprocesa pamatprincipus

No Kriminālprocesa likuma 23.panta, kas ir kriminālprocesa pamatprincips, 
izriet, ka tiesas spriešanā ietilpst ne tikai personas atzīšana par vainīgu vai 
attaisnošana celtajā apsūdzībā, bet arī personas atzīšana par vainīgu vai 
attaisnošana noziedzīgā nodarījumā, izskatot un izlemjot celtās apsūdzības 
pamatotību. Tas nozīmē, ka arī tiesa var grozīt celto apsūdzību, ievērojot 
kriminālprocesa pamatprincipus, tostarp apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, lai 
panāktu krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu (Kriminālprocesa 
likuma 20. un 23.pants).

Rīgā 2011.gada 25.janvārī Lieta Nr.SKK-15/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senators      A.Freibergs,
senators      V.Čiževskis
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar Jelgavas prokuratūras prokurora 

V.Kmeta kasācijas protestu par Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas 2010.gada 1.novembra lēmumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Jelgavas tiesas 2010.gada 21.maija spriedumu 
E.S., personas kods [..], 
atzīts par nevainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 231.panta otrās daļas 

un attaisnots.
Cietušo K.K. un A.K. kaitējuma kompensācijas pieteikums atstāts bez 

izskatīšanas.
Ar Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 

1.novembra lēmumu Jelgavas tiesas 2010.gada 21.maija spriedums atstāts 
negrozīts.

Pirmstiesas kriminālprocesā E.S. celta šāda apsūdzība.
“2009.gada 15.martā ap plkst. 1.30 apsūdzētais E.S., būdams alkohola 

ietekmē, atrodoties Jelgavas rajona Ozolnieku novada [..] pagasta mājās “[..]” 
D.L. lauku īpašumā esošajā pirts teritorijā, kur notika plānots pasākums – 
dzimšanas dienas svinības, izraisīja konfliktu, kura laikā, ignorējot 
vispārpieņemtās uzvedības normas un rupji traucējot sabiedrisko mieru, 
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izpaužot acīmredzamu necieņu pret sabiedrību, nodarīja miesas bojājumus 
cietušajiem K.K. un A.K.

Vardarbības rezultātā cietušajam A.K. nodarīti miesas bojājumi: galvas 
sasitums ar asinsizplūdumu un sistu brūci kreisā vaiga gļotādas apvidū; 
krūškurvja priekšējās virsmas sasitums ar krūškaula lūzumu, kas pēc sava 
rakstura pieskaitāmi vidējiem miesas bojājumiem, kas izraisījuši ilgstošu 
veselības traucējumu uz laiku virs 21 dienas, un cietušajai K.K. nodarīti miesas 
bojājumi: galvas sasitumi ar asinsizplūdumu un sistu brūci deguna apvidū, 
deguna kaula lūzumu, asinsizplūdumu labās acs rajonā, asinsizplūdumu un 
sistu brūci apakšlūpas gļotādā, kas pēc sava rakstura pieskaitāmi viegliem 
miesas bojājumiem, kas izraisījuši īslaicīgus veselības traucējumus uz laiku 
virs 6 dienām, bet ne ilgāk kā 21 dienu.

Norādīts, ka ar huligāniskām darbībām apsūdzētais E.S. rupji traucējis 
sabiedrisko kārtību un pirtī esošo personu mieru, huligāniskās darbības 
bijušas ilgstošas un ilga ne mazāk kā 15 minūtes, kas izjaukušas plānotā 
pasākuma norisi un svinības tika pārtrauktas.”

E.S. noziedzīgais nodarījums pirmstiesas kriminālprocesā kvalificēts pēc 
Krimināllikuma 231.panta otrās daļas.

Jelgavas prokuratūras prokurors V.Kmets iesniedzis kasācijas protestu, 
kurā lūdz atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu un lietu nosūtīt jaunai 
izskatīšanai.

Prokurors uzskata, ka tiesas nolēmums ir nepamatots un nelikumīgs. 
Apelācijas instances tiesa pievienojusies pirmās instances tiesas atzinumiem 
un atkārtoti norādījusi, ka apsūdzībā nav norādīts, ar kādām konkrētām 
darbībām cietušajiem nodarīti miesas bojājumi, tāpēc tiesai nav iespējams 
izvērtēt, vai apsūdzētā darbībās varētu būt saskatāmas citu noziedzīgu 
nodarījumu sastāvu pazīmes, kas paredzētas, piemēram, Krimināllikuma 
126.panta pirmajā daļā un 130.panta otrajā daļā. 

Prokurors norāda, ka nevar uzskatīt, ka krimināltiesiskās attiecības 
ir taisnīgi noregulētas, ja persona tiek atzīta par nevainīgu un attaisnota 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanā sakarā ar nepilnībām apsūdzības faktisko 
apstākļu izklāstā. Atkārtotu tiesāšanu par noziedzīgo nodarījumu nepieļauj 
Kriminālprocesa likuma 25.panta pirmās daļas nosacījumi. Līdz ar to tiek 
pārkāpts arī Kriminālprocesa likuma 15.pants.

Apelācijas instances tiesa uzskatījusi, ka amatā augstākam prokuroram 
bija jāiesniedz apelācijas protests un jānorāda precīzi un skaidri lietas 
faktiskie apstākļi, kas ietver sevī gan izdarīto darbību aprakstu, laiku, vietu, 
veidu un citus būtiskus apstākļus, kas svarīgi nodarījuma juridiskajam 
novērtējumam. Prokurors uzskata, ka šādi apelācijas instances tiesas motīvi 
neatbilst Kriminālprocesa likuma prasībām. Saskaņā ar Kriminālprocesa 
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likuma 405.panta pirmās daļas 2.punktu lēmumā par personas saukšanu 
pie kriminālatbildības norāda katra inkriminētā noziedzīgā nodarījuma 
faktiskos apstākļus, kas nosaka juridisko kvalifikāciju. Procesa virzītājs 
šīs likuma normas prasības izpildījis. Savukārt Kriminālprocesa likuma 
527.panta pirmā daļa nosaka, ka tiesa sprieduma aprakstošajā daļā sniedz 
pierādītā noziedzīgā nodarījuma aprakstu un juridisko kvalifikāciju. Jēdziens 
“noziedzīgā nodarījuma apraksts” jāsaprot plašāk nekā jēdziens “noziedzīga 
nodarījuma faktiskie apstākļi”. Apelācijas instances tiesa pienākumus, kas 
uzlikti tiesai ar likumu, nepamatoti pārlikusi izpildīšanai valsts apsūdzībai.

Turklāt apelācijas instances tiesa atreferējusi prokurora iesniegtos 
pierādījumus, norādījusi par pretrunām liecībās, bet nav novērtējusi pierādījumu 
ticamību atbilstoši Kriminālprocesa likuma 128.panta otrās daļas prasībām.

Prokurors uzskata, ka apelācijas instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa 
likuma 574.panta 1., 2.punktā un 575.panta trešajā daļā paredzētos 
pārkāpumus.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai.

Par pirmās instances tiesas attaisnojošo spriedumu prokurors V.Kmets, 
kurš uzturēja apsūdzību pirmās instances tiesā, bija iesniedzis apelācijas 
protestu, kurā lūdza atcelt pirmās instances tiesas spriedumu, taisīt jaunu 
notiesājošu spriedumu, atzīt par vainīgu E.S. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
231.panta otrās daļas un noteikt viņam sodu.

No apelācijas instances tiesas lēmuma redzams, ka tiesa, noraidot 
prokurora apelācijas protestu, izteikusi šādus atzinumus:

– pirmās instances tiesa pamatoti nav konstatējusi Krimināllikuma 231.
panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu, t.i., objektīvo un 
subjektīvo pusi apsūdzētā E.S. darbībās;

– apsūdzētais E.S. nav atradies nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī;
– tā kā celtajā apsūdzībā nav norādīts, konkrēti ar kādām darbībām 

cietušajiem nodarīti miesas bojājumi, tiesai nav iespējams izvērtēt, vai apsūdzētā 
darbībās varētu būt citu noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmes, kas paredzētas 
Krimināllikuma 126.panta pirmajā daļā un 130.panta otrajā daļā;

– ne pirmās instances tiesā, ne apelācijas protestā nav sniegta precīza, 
lietas faktiskos apstākļus aptveroša apsūdzība pēc Krimināllikuma 231.panta 
vai 126.panta, amatā augstāks prokurors nav iesniedzis apelācijas protestu 
par pirmās instances tiesas spriedumu; 

– nekonkrētās apsūdzības dēļ pirmās instances tiesai un apelācijas 
instances tiesai nav iespējams apsūdzētā darbības kvalificēt pēc citiem 
Krimināllikuma pantiem, kā, piemēram, par noziedzīgiem nodarījumiem 
pret personas veselību;
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– lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības noziedzīgā 
nodarījuma apstākļi, to vidū apsūdzētā faktiskās darbības, bija jānorāda tādā 
apmērā, lai apsūdzētais varētu ne tikai zināt, par kāda noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu viņš tiek apsūdzēts, bet arī kādas konkrēti darbības viņam tiek 
inkriminētas, un līdz ar to apsūdzētais varētu aizstāvēties pret apsūdzību;

– tikai apelācijas instancē mainot attaisnotai personai noziedzīgā nodarījuma 
faktiskos apstākļus, tiktu pārkāptas Kriminālprocesa likuma 20.pantā garantētās 
tiesības arī pie nosacījuma, ja apsūdzība mainītos uz vieglāku.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas atzinumi šajā lietā ir kļūdaini. 

No apelācijas instances tiesas lēmuma izriet, ka tiesa saskatījusi 
nepieciešamību grozīt apsūdzību – noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus 
un juridisko kvalifikāciju. Noziedzīgā nodarījuma iespējamā juridiskā 
kvalifikācija varētu būt Krimināllikuma 126.panta pirmā daļa un 130.
panta otrā daļa, bet noziedzīgā nodarījuma faktiskajās darbībās norādāmas 
konkrētas apsūdzētā E.S. darbības, kuru rezultātā nodarīti miesas bojājumi 
cietušajiem. Taču prokurors pirmās instances tiesā un apelācijas instances 
tiesā nav grozījis apsūdzību. Savukārt tiesa pati nevar grozīt apsūdzību 
konkrētajā lietā, jo tādā gadījumā pārkāptu apsūdzētā tiesības uz aizstāvību.

Kasācijas instances tiesa atzīst, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 17., 
36.pantu valsts apsūdzības uzturēšanas, grozīšanas funkcijas neapšaubāmi 
realizē prokurors.

Kriminālprocesa likuma 23.pantā noteikts, ka tiesas spriešanā ietilpst:
– pret personu celtās apsūdzības pamatotības izskatīšana un izlemšana,
– nevainīgu personu attaisnošana,
– personas atzīšana par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un 

likumā paredzēto ietekmēšanas līdzekļu noteikšana.
No šīs Kriminālprocesa likuma normas, kas ir kriminālprocesa 

pamatprincips, izriet, ka tiesas spriešanā ietilpst ne tikai personas atzīšana 
par vainīgu vai attaisnošana celtajā apsūdzībā, bet arī personas atzīšanā par 
vainīgu vai attaisnošana noziedzīgā nodarījumā, izskatot un izlemjot celtās 
apsūdzības pamatotību. Tas nozīmē, ka arī tiesa var grozīt celto apsūdzību, 
ievērojot kriminālprocesa pamatprincipus, tostarp apsūdzētā tiesības uz 
aizstāvību, lai panāktu krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments ir izteicis viedokli 
par apsūdzības grozīšanu tiesā (skat., piemēram, lietu Nr.SKK-84/2009).

Krimināllikuma 126.panta pirmajā daļā un 130.panta otrajā daļā 
paredzētās sankcijas ir vieglākas nekā Krimināllikuma 231.panta otrajā daļā 
paredzētā sankcija. Līdz ar to ir pamats atzīt, ka noziedzīgā nodarījuma 
juridiskā kvalifikācija pēc Krimināllikuma 126.panta pirmās daļas, 130.panta 



K-181

3. Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos

otrās daļas ir vieglāka nekā pēc Krimināllikuma 231.panta otrās daļas un 
šāda kvalifikācija nepasliktina apsūdzētā stāvokli.

No E.S. liecībām pirmstiesas kriminālprocesā, pirmās instances un 
apelācijas instances tiesā redzams, ka viņš apstiprina savu piedalīšanos 
notikumā, sakarā ar kuru uzsākts kriminālprocess. Lietā ir pretrunas par 
notikuma dalībnieku darbībām, to apjomu, raksturu, t.i., par faktiskajiem 
apstākļiem. Lietas faktisko apstākļu noskaidrošana ir tiesas kompetencē, kas 
izskata lietu pēc būtības, t.i., pārbauda un novērtē lietā iegūtos pierādījumus.

Apelācijas instances tiesa lēmumā nav norādījusi, kā šajā lietā, 
apsūdzībā norādot konkrētas darbības, būtu pārkāptas apsūdzētā tiesības uz 
aizstāvību.

Ņemot vērā to, ka apsūdzētais E.S. apstiprina savu piedalīšanos notikumā, 
tad konkrētu darbību, kas pierādītas ar iegūtajiem, pārbaudītajiem un 
novērtētajiem pierādījumiem, norādīšana apsūdzībā pēc kasācijas instances 
tiesas ieskata nepārkāpj Kriminālprocesa likumā paredzētās apsūdzētā 
tiesības uz aizstāvību.

Līdz ar to kasācijas instances tiesa atzīst, ka apelācijas instances tiesas 
lēmums nav tiesisks un pamatots. Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās 
daļas un 512.panta pirmās daļas pārkāpumu apelācijas instances tiesā kasācijas 
instances tiesa atzīst par būtisku pārkāpumu Kriminālprocesa likuma 575.
panta trešās daļas izpratnē, un tas ir pamats apelācijas instances tiesas lēmuma 
atcelšanai un lietas nosūtīšanai jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai.

Kasācijas protestā izteiktajam viedoklim par jēdzienu “noziedzīgā 
nodarījuma faktiskie apstākļi” un “noziedzīgā nodarījuma apraksts” izpratni 
šajā lietā nav izšķirošas juridiskas nozīmes. Turklāt Augstākās tiesas Senāta 
Krimināllietu departaments lietā Nr.SKK-84/2009 ir izteicis viedokli par 
jēdziena “noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi” izpratni.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Atcelt Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 

1.novembra lēmumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances 
tiesai.

Lēmums nav pārsūdzams.



K-182

LR AT Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

Apelācijas instances tiesas kompetence  
izvērtēt morālā kaitējuma kompensācijas  
noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību

Apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 
566.panta nosacījumu pārkāpumu, kas novedis pie nelikumīga nolēmuma 
Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē.
Ja pirmās instances tiesa, izskatot lietu, bija vērtējusi pierādījumus daļā par 
kaitējuma kompensācijas, tostarp morālā kaitējuma kompensācijas, noteik-
šanu un apmēru, apelācijas instances tiesa pati var izvērtēt morālā kaitēju ma 
kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību (Kriminālprocesa 
likuma 352.panta pirmā daļa, 566.pants).

Rīgā 2011.gada 26.janvārī Lieta Nr.SKK-17/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senators referents     P.Gruziņš,
senators      A.Freibergs,
senators      P.Dzalbe
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar apsūdzētā A.P. 

kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 
2010.gada 3.novembra lēmumu un 

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2010.gada 27.maija spriedumu
A.P., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 260.panta pirmās daļas 

ar piespiedu darbu uz 150 stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesības uz 1 gadu.

Pieteikums par kaitējuma kompensāciju apmierināts daļēji, piedzīts no 
A.P. par labu V.G. Ls 300 par advokāta sniegto juridisko palīdzību, pārējā 
daļā pieteikums par kaitējuma kompensāciju atstāts bez izskatīšanas.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu A.P. atzīts par vainīgu un sodīts 
par to, ka viņš, vadot transportlīdzekli, pārkāpa Ceļu satiksmes noteikumus, 
kā rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums.

Kā konstatējusi un spriedumā atspoguļojusi pirmās instances tiesa, 
noziedzīgs nodarījums izdarīts šādos apstākļos.
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2009.gada 9.decembrī ap plkst. 18.10 A.P. vadīja automašīnu “Audi 
A6”, valsts reģistrācijas numurs [..], un brauca ar to Rīgā pa Tvaika ielu no 
Sliežu ielas puses Gaujienas ielas virzienā. Tuvojoties Tvaika ielas namam 
Nr.54/3, A.P. pārkāpa Ceļu satiksmes noteikumu 4., 10., 34., 70., 113. un 
121.3.punkta prasības, nerīkojās saskaņā ar šiem noteikumiem, nepievērsa 
pietiekamu uzmanību apkārtnei un tās izmaiņām, brauca ar ātrumu, kas 
negarantē kustības drošību konkrētā situācijā (slapja brauktuve), veica 
priekšā braucošā transportlīdzekļa apdzīšanu, iebrauca pretējā kustības 
joslā, nepārliecinoties par ceļu satiksmes drošību un to, ka netiks traucēti 
pretimbraucošie transporta līdzekļi, kā rezultātā automašīna “Audi A6” ar 
priekšējo daļu ietriecās pretimbraucošās automašīnas “Volvo 850”, valsts 
reģistrācijas numurs [..], kuru vadīja V.G., priekšējā daļā.

Minēto Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un transportlīdzekļu 
sadursmes rezultātā automašīnas “Volvo” vadītājai V.G. tika nodarīti vidēja 
smaguma miesas bojājumi.

Šādas A.P. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 260.panta pirmās 
daļas.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar cietušās V.G. apelācijas sūdzību, 
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija ar 2010.gada 3.novembra 
lēmumu pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par kaitējuma 
kompensācijas nenoteikšanu un lieta šajā daļā nosūtīta jaunai izskatīšanai 
pirmās instances tiesai.

Kasācijas sūdzību par šo lēmumu iesniedzis apsūdzētais A.P., kurš 
nepiekrīt tiesas nolēmumam daļā par morālā kaitējuma kompensācijas 
noteikšanu, kā arī tiesas noteiktajam papildsodam.

Izskatījis krimināllietas materiālus un apsvēris apsūdzētā A.P. kasācijas 
sūdzības motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka pirmās instances tiesā 
tiesas sēdē cietusī V.G. bija iesniegusi kompensācijas pieteikumu (l.l. 70–72), 
kurā lūdza noteikt morālā kaitējuma kompensāciju Ls 4800 un izdevumus, 
kas saistīti ar juridisko palīdzību – Ls 300.

 Lieta pirmās instances tiesā tika iztiesāta, saskaņā ar Kriminālprocesa 
likuma 499.pantu neizdarot pierādījumu pārbaudi. 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 499.panta otro daļu, ja apsūdzētais 
nepiekrīt tikai kaitējuma kompensācijas apmēram un ja šis apmērs neietekmē 
noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju, tiesa var veikt pierādījumu 
pārbaudi tikai jautājumā par kompensācijas apmēru. 
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No pirmās instances tiesas sēdes protokola redzams, ka tiesa nolēma lietu 
izskatīt, neizdarot pierādījumu pārbaudi, pārbaudīt dokumentus, kas raksturo 
personību, un, tā kā apsūdzētais atzīst faktu par kompensācijas pieteikumu, 
bet apmēra noteikšanu atstāja pēc tiesas ieskatiem, pārbaudīt pierādījumus 
daļā par kompensāciju (l.l. 79). Tiesa uzklausījusi cietušās pārstāvja un 
apsūdzētā viedokli par kaitējuma kompensācijas apmēru, arī tiesas debatēs 
cietušās pārstāvis lūdzis pilnībā apmierināt kompensācijas pieteikumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu kaitējuma kompensācija 
apmierināta daļēji, par labu cietušajai V.G. no A.P. piedzīti Ls 300 par 
advokāta sniegto juridisko palīdzību. Pārējā daļā pieteikums par kaitējuma 
kompensāciju atstāts bez izskatīšanas.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzību bija iesniegusi 
cietusī V.G. (l.l. 61), lūdzot atcelt to daļā par kaitējuma kompensāciju, taisīt 
šajā daļā jaunu nolēmumu, ar kuru apmierināt kompensācijas pieteikumu 
pilnā apmērā. 

Savukārt apsūdzētais A.P. apelācijas sūdzību iesniedzis nebija, arī 
prokurors apelācijas protestu iesniedzis nebija.

Apelācijas instances tiesa, izvērtējusi apelācijas sūdzības motīvus, nolēma 
pirmās instances tiesas spriedumu atcelt daļā par kaitējuma kompensācijas 
nenoteikšanu un lietu šajā daļā nosūtīt jaunai izskatīšanai pirmās instances 
tiesā. 

Apelācijas instances tiesa lēmuma motīvu daļā konstatējusi, ka 
“pirmās instances tiesa savā spriedumā norāda, ka cietušās pieteikumu ir 
izvērtējusi, un atzīstot, ka, tā kā Krimināllikuma 260.panta 1.daļā paredzētais 
noziedzīgais nodarījums klasificējams kā kriminālpārkāpums – kā 
vieglāka noziedzīgā nodarījuma kategorija, cietušās pieteikums par morālā 
kaitējuma kompensāciju apmierināms tikai tajā daļā, ko viņa var saņemt no 
apdrošināšanas kompānijas”. Apelācijas instances tiesa izdarīja secinājumu, 
ka šis “Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas izdarītais atzinums ir pretrunā 
ar Kriminālprocesa likuma 26.nodaļu, kā arī ar Augstākās tiesas Senāta 
atzinumiem par morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšanu”. Savu 
viedokli tiesa pamatoja ar Senāta Krimināllietu departamenta lēmumiem 
lietās Nr.SKK-269/2007, Nr.SKK-8/2010, kā arī Senāta Administratīvo lietu 
departamenta spriedumu lietā Nr.SKA-104/2010.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances tiesa 
izdarījusi kļūdainu secinājumu, norādīdama, ka pirmās instances tiesas 
spriedumā pretēji Kriminālprocesa likuma 352.panta pirmās daļas 2.–5.punkta 
prasībām nav izvērtējusi cietušās V.G. pieteikto kaitējuma kompensāciju. 
Šāds pirmās instances tiesas detalizēts kaitējuma kompensācijas vērtējums 
ir atrodams tās sprieduma 2.–3.lapā (l.l. 84–85). Senāts konstatē, ka pirmās 
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instances tiesa spriedumā ir vērtējusi gan pieteiktā materiālā kaitējuma, gan 
morālā kaitējuma atlīdzināšanu, tostarp tā apmēru. Senāts konstatē, ka pirmās 
instances tiesa kļūdaini sprieduma rezolutīvajā daļā norādījusi, ka “pārējā 
daļā pieteikumu par kaitējuma kompensāciju atstāt bez izskatīšanas”, jo no 
sprieduma motīvu daļas redzams, ka faktiski pārējā daļā pirmās instances 
tiesa nolēmusi kaitējuma kompensāciju nenoteikt, papildus norādot, ka, “ja 
cietušais uzskata, ka ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, 
viņam ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā 
kārtībā”. 

Ievērojot iepriekš minēto, Senāts atzīst, ka apelācijas instances 
tiesa nepamatoti secināja, ka pirmās instances tiesa pieļāvusi “būtisku 
kriminālprocesa (acīmredzot domāts – Kriminālprocesa likuma) pārkāpumu, 
ko apelācijas instances tiesa nevar novērst, jo tiesa kaitējuma kompensāciju 
neizlēma pēc būtības, atstājot tiesības prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa 
likumā noteiktajā kārtībā”. 

Turklāt 2007.gada 1.marta lēmumā lietā Nr.SKK-96/2007 Senāta 
Krimināllietu departaments norādījis, ka “no Kriminālprocesa likuma 
normām, kas regulē tiesas apspriedē izlemjamos jautājumus un galīgā 
nolēmuma saturu, izriet, ka tiesa, izlemjot jautājumu par kompensācijas 
pieteikumu, var apmierināt (piedzīt) prasību par kaitējuma atlīdzību, 
neapmierināt (noraidīt) to, atstāt bez izskatīšanas pieteikumu par nodarījuma 
rezultātā radītā kaitējuma atlīdzināšanu un (vai) nenoteikt kompensāciju. 
Kompensācijas nenoteikšana vai pieteikuma atstāšana bez izskatīšanas 
neliedz personai tiesības prasīt kaitējuma atlīdzināšanu civiltiesiskā kārtībā 
jeb Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Tāpat, ja cietušais uzskata, ka ar 
kompensāciju kriminālprocesā nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, viņam 
ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā”.

Senāta Krimināllietu departaments vērš uzmanību uz tā 2011.gada 
20.janvāra lēmumā lietā Nr.12/11 norādīto, ka “tiesas nolēmums par 
kompensācijas nenoteikšanu kriminālprocesā vai kompensācijas pieteikuma 
atstāšanu bez izskatīšanas, kā tas ir attaisnojošā spriedumā, visos gadījumos 
nenozīmē, ka tiesa nav izskatījusi pēc būtības kompensācijas pieteikumu, 
ja vien no tiesas sēdes protokola nav redzams, ka tiesa vispār atstājusi bez 
ievērības kompensācijas pieteikumu vai cietušais nav iesniedzis pierādījumus 
par kaitējuma esamību un apmēru, ja likums uzliek par pienākumu cietušajam 
pierādīt šos apstākļus”. Konkrētajā lietā morālā kaitējuma nodarīšana 
cietušajam tiek prezumēta, bet tās apmēru nosaka tiesa.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 566.pantu, ja apelācijas instances 
tiesa, izskatot lietu, konstatē šā likuma pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa 
sprieduma atcelšanu, vai kādu citu būtisku šā likuma pārkāpumu, kuru tā 
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pati nevar novērst, nepārkāpjot apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, tā pieņem 
lēmumu par pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu pilnībā vai kādā 
tā daļā un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai citā 
sastāvā.

Tā kā pirmās instances tiesa, izskatot lietu, bija vērtējusi pierādījumus daļā 
par kaitējuma kompensācijas, tostarp morālās kompensācijas, noteikšanu 
un apmēru, apelācijas instances tiesa nepamatoti norādīja uz būtisku 
kriminālprocesa pārkāpumu (bez atsauces uz konkrētu Kriminālprocesa 
likuma pantu, tā daļu vai punktu), jo tā pati varēja izvērtēt morālās kaitējuma 
kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību. 

Apelācijas instances tiesa savā lēmumā atsaukusies uz Senāta Krimināllietu 
departamenta 2007.gada 20.aprīļa lēmumu lietā Nr.SKK-269/2007, 2010.gada 
4.februāra lēmumu lietā Nr.SKK-8/2010, kā arī uz Senāta Administratīvo 
lietu departamenta 2010.gada 16.februāra spriedumu lietā Nr.SKA-104/2010. 
Senāta Krimināllietu departamenta ieskatā nepamatota atsaukšanās uz tā 
lēmumiem maldina kriminālprocesā iesaistītās personas.

Senāta Krimināllietu departaments norāda, ka konkrētā gadījumā 
tiesa nevietā atsaukusies uz Senāta Krimināllietu departamenta 2007.gada 
20.aprīļa lēmumu lietā Nr.SKK-269/2007, jo šajā lietā Senāts izteicies par 
Kriminālprocesa likuma 26.nodaļas tiesību normu piemērošanu situācijā, kad 
noziedzīgais nodarījums izdarīts pēc 2005.gada 1.oktobra, kad spēkā stājās 
Kriminālprocesa likums, taču vēl pirms grozījumu izdarīšanas Civillikuma 
1635.pantā, kas stājās spēkā 2006.gada 1.martā.

Apelācijas instances tiesas lēmumā minēts, ka Senāta Krimināllietu 
departamenta 2010.gada 8.februāra lēmumā norādīts, ka Latvijas Republikā 
nav noteikti normatīva līmeņa kritēriji morālās kompensācijas apmēra 
Kriminālprocesa likuma 352.panta izpratnē, tāpēc tiesai ar īpašu atbildību 
jāizvērtē gan noziedzīgā nodarījuma raksturs un smagums, morālā aizskāruma 
dziļums un publiskums, kā arī citi konkrētā lietā nozīmīgi apstākļi. Senāts 
atzīmē, ka papildus minētajai tēzei lēmumā norādīts, ka, lemjot par morālās 
kaitējuma kompensācijas apmēru, jāievēro samērīguma princips un tas, ka 
morālā kaitējuma kompensācija ir tikai viens no kompensācijas veidiem un 
neaizstāj cietušā mantai un veselībai nodarīto kaitējumu.

Apelācijas instances tiesa lēmuma motīvu daļā atsaukusies uz Senāta 
Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 16.februāra spriedumu lietā 
Nr.SKA-104/2010. Taču no šīs atsauces nav saprotams, kādus secinājumus par 
to saistībā ar konkrēto lietu tiesa ir izdarījusi. Turklāt Senāta Administratīvo 
lietu departamenta spriedums balstīts uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likuma normām par tiesībām uz atbilstīgu 
atlīdzinājumu administratīvajā procesā.
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Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances 
tiesa, izskatot lietu, pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 566.panta nosacījumu 
pārkāpumu, kas novedis pie nelikumīga nolēmuma Kriminālprocesa likuma 
575.panta trešās daļas izpratnē.

Ievērojot iepriekš norādīto, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, 
ka apelācijas instances tiesas lēmumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu, 
tāpēc tas atceļams un lieta nosūtāma izskatīšanai apelācijas instances tiesai. 

Kasācijas sūdzībā apsūdzētais norādījis, ka nepiekrīt tiesas noteiktajam 
papildsodam. Senāta Krimināllietu departaments norāda, ka saskaņā ar 
Kriminālprocesa likuma 569.pantu kasācijas sūdzību iesniedz par apelācijas 
instances tiesas nolēmumu, nevis par pirmās instances tiesas spriedumu. 
Kā redzams no tiesu nolēmumiem, sods, tostarp papildsods, apsūdzētajam 
A.P. tika noteikts ar pirmās instances tiesas spriedumu. Apelācijas sūdzību 
apsūdzētais A.P. neiesniedza, tādējādi neapstrīdot pirmās instances tiesas 
noteikto sodu. Ar apelācijas instances tiesas lēmumu pirmās instances tiesas 
spriedums šajā daļā atstāts negrozīts. Līdz ar to šajā daļā apsūdzētais A.P. 
tiesas nolēmumu apstrīdēt nevarēja. 

Vadoties no Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 3.novembra 

lēmumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Grozot apsūdzību un mainot  
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, vietu,  
tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi

Lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības noziedzīgā nodarījuma 
apstākļi, tostarp apsūdzētās personas faktiskās darbības, ir jānorāda tādā 
apmērā, lai apsūdzētā persona būtu spējīga īstenot aizstāvību pret viņai 
uzrādīto apsūdzību.
Grozot apsūdzību un mainot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, vietu, 
tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi (Kriminālprocesa likuma 405.pants, 
455.panta trešā daļa un 462.pants).

Rīgā 2011.gada 28.janvārī Lieta Nr.SKK-22/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senators referents     P.Gruziņš,
senators      A.Freibergs,
senators      P.Dzalbe
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar Rēzeknes proku ra-

tūras prokurores I.Nagles kasācijas protestu par Latgales apgabaltiesas Kri-
mi nāl lietu tiesas kolēģijas 2010.gada 9.novembra lēmumu un 

k o n s t a t ē j a
Ar Rēzeknes tiesas 2010.gada 1.oktobra spriedumu
V.T., personas kods [..],
atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 180.

panta otrās daļas.
Pirmās instances tiesā V.T. celta apsūdzība par to, ka viņš, būdams agrāk 

sodīts par zādzību, atkārtoti izdarīja svešas kustamas mantas zādzību nelielā 
apmērā.

2009.gada 30.oktobrī pēc plkst. 11.30 V.T. SIA “Maxima Latvija” veikalā 
P.Brieža ielā 26, Rēzeknē, paņēma no veikala plaukta vienu 19 santīmus vērto 
buljona “Maggi” paciņu, ielika to virsjakas kabatā un nesamaksājis pagāja 
garām kasei. 

Šādas V.T. darbības pirmstiesas kriminālprocesā kvalificētas pēc 
Krimināllikuma 180.panta otrās daļas.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar Rēzeknes prokuratūras 
prokurores I.Nagles apelācijas protestu, Latgales apgabaltiesas Krimināllietu 
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tiesas kolēģija ar 2010.gada 9.novembra lēmumu pirmās instances tiesas 
spriedumu atstāja negrozītu.

Kasācijas protestu par šo lēmumu iesniegusi Rēzeknes prokuratūras 
prokurore, kura lūdz atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu un izbeigt 
kriminālprocesu pēc Kriminālprocesa likuma 377.panta 5.punkta.

Kasācijas protestā norādīts, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 455.panta trešajā daļā noteikto, kas atzīstams par 
būtisku pārkāpumu Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē. 

Prokurore nepiekrīt tiesas secinājumam, ka tiesa, konstatējot no 
apsūdzības atšķirīgus apstākļus, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 
455.panta trešo daļu apsūdzību grozīt nevarēja, jo tiktu pasliktināts 
apsūdzētā stāvoklis un aizskartas tiesības uz aizstāvību. Pēc tiesas ieskata, 
apsūdzētajam ir tiesības zināt, kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā to 
apsūdz, un izvēlēties aizstāvības pozīciju.

Kasācijas sūdzībā prokurore norāda pirmstiesas kriminālprocesā veiktās 
procesuālās darbības un pauž viedokli, ka apsūdzētā tiesības nebija pārkāptas, 
taču konkrētajā gadījumā esot konstatējama acīmredzama pārrakstīšanās 
kļūda, ko pirmstiesas procesa laikā pieļāva prokurors. Šo kļūdu varēja labot, 
pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 455.panta trešo daļu, kas nav 
atzīstams par apsūdzības grozīšanu.

 Prokurore vērš uzmanību, ka apsūdzības grozīšana ir reglamentēta 
Kriminālprocesa likuma 461. un 462.pantā. 

Izskatījis krimināllietas materiālus un apsvēris Rēzeknes prokuratūras 
prokurores kasācijas protesta motīvus, Senāta Krimināllietu departaments 
atzīst, ka apelācijas instances tiesas lēmums atstājams negrozīts, bet kasācijas 
protests noraidāms.

Senāta Krimināllietu departaments nepiekrīt kasācijas protestā paus-
tajam viedoklim, ka apelācijas instances tiesa pārkāpa Kriminālprocesa 
likuma 455.panta trešajā daļā noteikto. 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 455.panta trešo daļu tiesa var atzīt 
par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos 
apstākļus, ja ar to nepasliktinās apsūdzētā stāvoklis un netiek pārkāptas viņa 
tiesības uz aizstāvību. Savukārt Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmā daļa 
nosaka, ka katrai personai, par kuru izteikts pieņēmums vai apgalvojums, ka 
tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir tiesības uz aizstāvību, tas ir, tiesības 
zināt, kāda nodarījuma izdarīšanā to tur aizdomās vai apsūdz, un izvēlēties 
savu aizstāvības pozīciju.

Pirmās instances tiesa, ņemot vērā Kriminālprocesa likuma 455.panta 
trešajā daļā noteikto, secināja, ka “šajā krimināllietā tiktu atzīti par pierādītiem 
no apsūdzības atšķirīgi apstākļi – noziedzīga nodarījuma izdarīšanas 
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datums, tādā veidā tiktu pārkāptas apsūdzētā tiesības uz aizstāvību” (l.l. 83). 
Pirmās instances tiesa konstatēja, ka apsūdzētā V.T. vaina Krimināllikuma 
180.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, kas 
norādīta apsūdzībā, nav pierādīta. Ievērojot Kriminālprocesa likuma 519.
panta 2.punktu, tiesa konstatēja, ka apsūdzētais V.T. atzīstams par nevainīgu 
un attaisnojams, jo nav pierādīta Krimināllikuma 180.panta otrajā daļā 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka kasācijas protestā 
faktiski atkārtoti apelācijas protesta motīvi, kurus apelācijas instances tiesa 
izvērtējusi un argumentēti noraidījusi.

Apelācijas instances tiesa, izvērtējusi apelācijas protesta motīvus, 
norādīja: “Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 23.pantu krimināllietās tiesu 
spriež tiesa, tiesas sēdēs izskatot un izlemjot pret personu celto apsūdzību 
pamatotību, attaisnojot nevainīgas personas vai arī atzīstot personas par 
vainīgām noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Šā likuma 17.pants nosaka, ka 
apsūdzības, aizstāvības un tiesas spriešanas funkcijas ir nodalītas. Šā likuma 
455.panta trešā daļa nosaka, ka tiesa var atzīt par pierādītiem no apsūdzības 
atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus, ja ar to nepasliktinās 
apsūdzētā stāvoklis un netiek pārkāptas viņa tiesības uz aizstāvību. Vadoties 
no šīm likuma normām, Krimināllietu tiesas kolēģija atzīst, ka konkrētajā 
gadījumā, konstatējot no apsūdzības atšķirīgu nozieguma izdarīšanas laiku, 
tiesa pati apsūdzību grozīt nevarēja. 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 462.pantu lietas iztiesāšanas gaitā 
pirmās instances tiesā apsūdzību var grozīt prokurors. Pēc apsūdzētā V.T. 
nāves 2010.gada 24.jūnijā grozīt agrāk viņam inkriminēto apsūdzību nav 
iespējams. Grozot noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus un atzīstot, ka 
buljona kubiciņa zādzību 2009.gadā apsūdzētais izdarīja nevis 30.oktobrī, bet 
gan 15.novembrī, tiktu pasliktināts viņa stāvoklis un aizskartas tiesības uz 
aizstāvību. 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmo daļu personai, par 
kuru izteikts apgalvojums, ka tā izdarīja noziedzīgo nodarījumu, ir tiesības 
zināt, kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā to apsūdz un izvēlēties 
aizstāvības pozīciju.” 

Apelācijas instances tiesa konstatēja, ka pirmās instances tiesa apsūdzēto 
V.T. pamatoti attaisnojusi.

Kriminālprocesa likuma 405.pantā noteikts lēmuma par personas 
saukšanu pie kriminālatbildības (apsūdzības) saturs. No šā panta 
pirmās daļas 2.punkta izriet, ka apsūdzībā norādāmi katra inkriminētā 
noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi, kas nosaka juridisko kvalifikāciju. 
Krimināllietu departaments norāda, ka lēmumā par personas saukšanu 
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pie kriminālatbildības noziedzīgā nodarījuma apstākļi, to vidū apsūdzētās 
personas faktiskās darbības, ir jānorāda tādā apmērā, lai apsūdzētā persona 
būtu spējīga īstenot aizstāvību pret viņai uzrādīto apsūdzību. Senāts atzīmē, 
ka, grozot apsūdzību un mainot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, 
vietu, tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi. Līdz ar to abu instanču tiesas 
pamatoti norādījušas, ka, mainot V.T. inkriminētā noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas laiku, aizskartas viņa tiesības uz aizstāvību. Konkrētajā lietā tiesa 
pamatoti norādīja, ka pēc apsūdzētā V.T. nāves 2010.gada 24.jūlijā grozīt 
viņam inkriminēto apsūdzību nav iespējams. 

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka abu instanču tiesu 
nolēmumi grozāmi daļā. 

Kriminālprocesa likuma 481.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 
tiesa izbeidz kriminālprocesu vai tā daļu, ja iztiesāšanas laikā tā konstatē 
šā likuma 377.panta 3.–10.punktā norādītos apstākļus, kas nepieļauj 
kriminālprocesu. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 5.punktu 
uzsāktais kriminālprocess ir jāizbeidz, kad persona, kura saukta pie 
kriminālatbildības, ir mirusi, izņemot gadījumus, kad process ir nepieciešams, 
lai mirušo reabilitētu. Ievērojot Kriminālprocesa likuma 23.pantā ietverto 
kriminālprocesa principu kopumā ar 377.panta 5.punktu, pirmās instances 
tiesas pienākumos ietilpst izlemt, vai mirusī apsūdzētā persona ir vai nav 
izdarījusi šo noziedzīgo nodarījumu.

No lietas materiāliem redzams, ka pirmās instances tiesa ir izvērtējusi 
apsūdzētās personas iespējamo vainu un konstatējusi, ka apsūdzētais 
atzīstams par nevainīgu, taču tiesa nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 
377.panta 5.punkta, 481.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumus, ka šāds 
kriminālprocess izbeidzams. 

Vadoties no Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Rēzeknes tiesas 2010.gada 1.oktobra spriedumu un Latgales apgabaltiesas 

Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 9.novembra lēmumu grozīt un 
kriminālprocesu V.T. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 180.panta otrās daļas 
izbeigt.

Pārējā daļā Rēzeknes tiesas 2010.gada 1.oktobra spriedumu un Latgales 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 9.novembra lēmumu 
atstāt negrozītus.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Apsūdzības grozīšana pirmās instances tiesā

Prokurors pirmās instances tiesā ir tiesīgs grozīt tikai jau esošu apsūdzību 
par tādu noziedzīgu nodarījumu, kurā persona ir apsūdzēta un nodota tiesai 
(Kriminālprocesa likuma 461., 462.pants).

Rīgā 2011.gada 31.martā Lieta Nr.SKK-39/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     A.Freibergs,
senators      P.Dzalbe,
senators      V.Čiževskis
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā G.C. aizstāvja 

Edgara Golta kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 
palātas 2010.gada 5.oktobra spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.gada 

20.novembra spriedumu
G.C., personas kods [..], atzīts par vainīgu Krimināllikuma 175.panta 

trešajā daļā, 117.panta 6.punktā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā 
un sodīts:

– pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
2 gadiem;

– pēc Krimināllikuma 117.panta 6.punkta ar brīvības atņemšanu uz 13 
gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz 3 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, vieglāko sodu ietverot 
smagākajā, galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības G.C. noteikts – 
brīvības atņemšana uz 13 gadiem, konfiscējot mantu, un policijas kontrole 
uz 3 gadiem, soda izciešanas sākumu skaitot no 2008.gada 20.novembra, 
ieskaitot soda termiņā iepriekšējo apcietinājumu no 2008.gada 18.februāra 
līdz 2008.gada 20.novembrim.

Drošības līdzeklis G.C. atstāts negrozīts.
J.Z., personas kods [..], atzīts par vainīgu Krimināllikuma 175.panta 

trešajā daļā, 15.panta ceturtajā daļā, 20.panta ceturtajā daļā un 176.panta 
otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīts:

– pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
2 gadiem;
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– pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 
176.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem 6 mēnešiem un ar 
policijas kontroli uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, vieglāko sodu ietverot 
smagākajā, galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības J.Z. noteikts – 
brīvības atņemšana uz 3 gadiem 6 mēnešiem un policijas kontrole uz 2 gadiem, 
soda izciešanas sākumu skaitot no 2008.gada 20.novembra, ieskaitot soda 
termiņā iepriekšējo apcietinājumu no 2008.gada 19.februāra līdz 2008.gada 
21.februārim un no 2008.gada 4.novembra līdz 2008.gada 20.novembrim.

Drošības līdzeklis J.Z. atstāts negrozīts.
M.B., personas kods [..], atzīts par vainīgu Krimināllikuma 175.panta 

trešajā daļā, 15.panta ceturtajā daļā, 20.panta ceturtajā daļā un 176.panta 
otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīts:

– pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
2 gadiem;

– pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 20.panta ceturtās daļas 
un 176.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un ar policijas 
kontroli uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, vieglāko sodu ietverot 
smagākajā, sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības M.B. noteikts – brīvības 
atņemšana uz 4 gadiem un policijas kontrole uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu piespriestajam sodam daļēji – 
četru mēnešu apjomā – pievienots neizciestais sods pēc Talsu rajona tiesas 
2007.gada 6.novembra sprieduma, un galīgais sods pēc spriedumu kopības 
M.B. noteikts – brīvības atņemšana uz 4 gadiem 4 mēnešiem un policijas 
kontrole uz 2 gadiem.

M.B. atzīts par vainīgu pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas un 
sodīts ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu. Saskaņā ar Krimināllikuma 59.pantu 
no šī piespriestā soda atbrīvots.

Cietušo SIA “KTB Stende” kaitējuma kompensācijas pieteikums Ls 41,30, 
SIA “Agro Stende” kaitējuma kompensācijas pieteikums Ls 433,42 un SIA 
“Agrosiloss” kaitējuma kompensācijas pieteikums Ls 462,14 ir apmierināts, 
piedzenot to solidāri no apsūdzētajiem G.C., M.B. un J.Z.

Cietušā I.K. kaitējuma kompensācijas pieteikums Ls 206 apmierināts, 
piedzenot to no G.C.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu G.C., M.B. un J.Z. atzīti par 
vainīgiem un sodīti pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas par to, ka 
viņi 2008.gada 8.februārī izdarīja svešas kustamas mantas nolaupīšanu 
personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, saistītu ar iekļūšanu telpās tiesas 
spriedumā norādītajos apstākļos.
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Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu G.C. atzīts par vainīgu un 
sodīts par to, ka viņš, būdams alkohola ietekmē, izdarīja citas personas tīšu 
prettiesisku nonāvēšanu, kas saistīta ar laupīšanu, tas ir, izdarīja slepkavību 
pastiprinošos apstākļos.

Kā konstatējusi un spriedumā atspoguļojusi pirmās instances tiesa, 
noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos apstākļos.

“2008.gada 18.februārī G.C. ar M.B. un J.Z. vienojās par laupīšanas 
izdarīšanu, iekļūstot I.K. un viņa mātes M.S.K. mājā [..] ielā [..], Stendē, Talsu 
rajonā, lai iegūtu senlaicīgus un antikvārus priekšmetus, kurus G.C. apsolīja 
realizēt un iegūto naudu sadalīt apsūdzēto starpā.

G.C., iekļuvis minētās mājas dzīvojamā telpā, ieraudzīja gultā gulošo 
cilvēku un, lai nepieļautu šīs personas pretošanos iecerētā mērķa – mantu 
nolaupīšanas sasniegšanai,  ar līdzpaņemto nazi izdarīja ne mazāk kā astoņus 
dūrienus M.S.K., dzimušas 1925.gadā, ķermenī, kā rezultātā iestājās sievietes 
nāve. Laupīšanu neizdevās realizēt, jo G.C. ieraudzīja no mājas otrā stāva lejā 
kāpjam I.K. un metās bēgt.

Izdarīto dūrienu rezultātā M.S.K. tika nodarīti šādi miesas bojājumi: kakla 
rajonā – durti griezta brūce uz kakla labās sānu virsmas ar kakla mīksto audu 
bojājumu, caurejošs labās lāpstiņas un mēles kaula muskuļa, labās iekšējās 
jūga vēnas un kopējās miega artērijas bojājums, ar ievainojuma kanālu ap 
7 cm garu, virzītu uz leju, pa kreisi, uz mugurpusi; krūšu kurvja rajonā – durti 
griezta brūce uz krūšu kurvja priekšējās virsmas labajā pusē ar krūšu kurvja 
priekšējās sienas mīksto audu bojājumu, caurejošs 3.ribas bojājums, labās 
plaušas augšdaivas virspusējs bojājums, augšējās dobās vēnas un aortas loka 
augšupejošās daļas priekšējās sienas caurejošs bojājums ar asinsizplūdumu 
labajā pleiras dobumā un sirds somiņā ar ievainojuma kanāla ap 8 cm garumā 
virzienu uz leju, pa kreisi, uz mugurpusi; vēdera rajonā – durti griezta 
vēderplēves dobumā neieejoša brūce uz vēdera priekšējās sienas tā labajā 
pusē lejas daļā ar mīksto audu bojājumu, ar ap 3 cm gara ievainojuma kanāla 
virzienu uz augšu, pa labi, uz mugurpusi; ekstremitāšu rajonā – griezta brūce 
uz labās kājas augšstilba augšējās trešdaļas priekšējās virsmas ar mīksto audu 
bojājumu un ap 2,5 cm gara ievainojuma kanāla virzienu uz augšu, pa labi, 
uz mugurpusi; durti griezta brūce uz labās kājas augšstilba augšējās trešdaļas 
ārējās sānu virsmas ar mīksto audu bojājumu un ap 6,5 cm gara ievainojuma 
kanāla virzienu uz augšu, pa kreisi, uz mugurpusi; griezta brūce kreisās ceļa 
locītavas rajonā ar mīksto audu, saišu un augšstilba kaula bojājumu, griezta 
brūce uz kreisās rokas 1.pirksta un kreisās rokas 2.pirksta mugurējās virsmas 
ar mīksto audu bojājumu.

Griezta brūce kreisās ceļa locītavas rajonā pēc sava rakstura pieskaitāma 
vidēji smagiem miesas bojājumiem, kas dzīvām personām rada veselības 
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traucējumus virs 21 dienas, bet durti griezts vēdera priekšējās sienas 
ievainojums ar brūci, durti grieztas brūces uz labās kājas augšstilba un 
grieztas brūces uz kreisās rokas pirkstiem pēc sava rakstura pieskaitāmas 
viegliem miesas bojājumiem, kas dzīvām personām rada īslaicīgus veselības 
traucējumus līdz 21 dienai.

Durti griezts kakla ievainojums ar brūci un krūšu kurvja ievainojums 
katrs par sevi un kopumā pēc sava rakstura pieskaitāms smagiem, dzīvībai 
bīstamiem miesas bojājumiem un bija cēloniskā sakarā ar M.S.K. nāves 
iestāšanos 2008.gada 18.februārī.”

Šādas G.C. darbības pirmās instances tiesa kvalificēja pēc Krimināllikuma 
117.panta 6.punkta.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu J.Z. un M.B. atzīti 
par vainīgiem un sodīti par to, ka viņi abi alkohola ietekmē izdarīja 
nepabeigta noziedzīga nodarījuma – laupīšanas mēģinājuma personu 
grupā pēc iepriekšējas vienošanās, saistītu ar iekļūšanu dzīvojamās telpās – 
atbalstīšanu.

Kā konstatējusi un spriedumā atspoguļojusi pirmās instances tiesa, 
noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos apstākļos.

“M.B., G.C. un J.Z. [..] ielā [..], Stendē, Talsu rajonā, alkoholisko dzērienu 
lietošanas laikā kopīgi vienojās par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, 
saistītu ar iekļūšanu I.K. un viņa mātes M.S.K. mājā [..] ielā [..], Stendē, Talsu 
rajonā, lai iegūtu senlaicīgus un antikvārus priekšmetus, kurus G.C. apsolīja 
realizēt un iegūto naudu sadalīt apsūdzēto starpā. Apsūdzētie vienojās, ka 
nepieciešamības gadījumā tiks pielietota vardarbība vai tās piedraudējums, 
tādēļ pirms došanās uz K. dzīvesvietu, visi trīs devās uz G.C. bijušo dzīvokli 
[..] ielā [..], Stendē, Talsu rajonā, kur G.C. paņēma nazi.

Ap plkst. 15.00 visi trīs apsūdzētie devās uz K. dzīvesvietu, pieejot 
mājai no meža puses. Saskaņā ar savstarpējo vienošanos bija paredzēts, ka 
dzīvojamā mājā pirmais iekļūs G.C., izsitot logu un atverot no iekšpuses 
durvis, bet pēc tam mājā ieies arī M.B. un J.Z. Saskaņā ar norunu G.C. 
pārlēca pāri žogam un piegāja pie mājas loga, izsita to un iekļuva istabā. 
M.B. un J.Z. palika ārpusē, uzmanīja apkārtni un gaidīja norunāto signālu 
no G.C., lai piedalītos laupīšanā. G.C., iekļuvis istabā, ieraudzīja gultā 
gulošo cilvēku un, lai nepieļautu tā pretošanos, ar līdzpaņemto nazi izdarīja 
ne mazāk kā astoņus dūrienus M.S.K. ķermenī, kā rezultātā iestājās viņas 
nāve. Laupīšanu neizdevās realizēt līdz galam, jo G.C. ieraudzīja no mājas 
otrā stāva kāpjam lejā I.K. un metās bēgt, uzsaucot M.B. un J.Z., lai tie arī 
bēg prom. Tādā veidā laupīšanas izdarītājam G.C. neizdevās līdz galam 
realizēt kopīgi plānoto noziegumu no viņa gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ.”
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Šādas J.Z. un M.B. darbības pirmās instances tiesa kvalificēja pēc 
Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 176.pan-
ta otrās daļas.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzēto G.C. un J.Z. apelācijas 
sūdzībām, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta ar 2010.gada 5.oktobra 
spriedumu Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.gada 
20.novembra spriedumu atcēla daļā par SIA “KTB Stende”, SIA “Agro Stende”, 
SIA “Agrosiloss” noteikto kaitējuma kompensāciju.

Krimināllieta šajā daļā nosūtīta jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. 
Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.
Par šo spriedumu kasācijas sūdzību iesniedza apsūdzētā G.C. aizstāvis 

E.Golts, kurš lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par G.C. 
atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 117.panta 6.punkta un 
nosūtīt lietu šajā daļā jaunai iztiesāšanai.

Kasācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palāta, izskatīdama lietu, pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 
otrajā daļā (iespējams, domāts 2.punktā) minēto pārkāpumu, jo neesot 
pierādīta G.C. vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 
117.panta 6.punkta. 

Kasācijas sūdzībā izklāstīti fakti, kuri, pēc kasatora domām, nav ņemti 
vērā, izskatot lietu.

Kasācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka G.C. nodarījums, kas izdarīts 
2008.gada 18.februārī, būtu kvalificējams pēc Krimināllikuma 15.panta 
ceturtās daļas un 175.panta trešās daļas kā zādzības, kas izdarīta, iekļūstot 
dzīvoklī, mēģinājums.

Kasators norāda, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa 
likuma 562.panta pirmo daļu, jo nav vērtējusi pēc būtības apelācijas sūdzībā 
norādītos faktus un nav pārbaudījusi pierādījumus par noziedzīgā nodarījuma 
faktiskiem apstākļiem, kurā apsūdzēts G.C. pēc Krimināllikuma 117.panta 
6.punkta, tādējādi pieļaujot Kriminālprocesa likuma 575.panta pirmās daļas 
8.punkta pārkāpumu.

Kasācijas sūdzībā norādīts, ka abu iepriekšējo instanču tiesas pieļāvušas 
arī citus būtiskus Kriminālprocesa likuma pārkāpumus Kriminālprocesa 
likuma 575.panta trešās daļas izpratnē. 

Kasators uzskaita pierādījumus, kurus, pēc viņa domām, tiesas nepareizi 
novērtējušas savos spriedumos, tādējādi nepamatoti notiesājot G.C. pēc 
Krimināllikuma 117.panta 6.punkta.

Kasācijas sūdzībā lūgts kasācijas instances tiesā lietu izskatīt mutvārdu 
procesā, lai apsūdzētajam G.C. būtu iespēja pamatot savu viedokli tiesas zālē 
personīgi.
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Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas kārtībā viedokli iesniegusi 
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo 
krimināllietu nodaļas prokurore I.Ščepavičute.

Prokurore uzskata, ka apsūdzētā G.C. aizstāvja kasācijas sūdzība nav 
pamatota, jo tajā formāli norādīts uz tiesas it kā pieļautajiem Kriminālprocesa 
likuma normu pārkāpumiem. Kasācijas sūdzībā faktiski apšaubīts tiesas 
secinājums par G.C. vainas pierādījumiem, kuru pārvērtēšana neietilpst 
kasācijas instances tiesas kompetencē.

Sniedzot viedokli jautājumā par apsūdzības grozīšanu J.Z. pirmās 
instances tiesā, prokurore norāda, ka apsūdzības grozīšana notikusi, 
neievērojot un pārkāpjot Kriminālprocesa likuma normas.

Prokurore norāda, ka Kriminālprocesa likuma 461.pantā ir paredzētas 
ekskluzīvas prokurora tiesības grozīt apsūdzību.

2008.gada 10.septembrī, pieņemot lēmumu par apsūdzības grozīšanu 
iztiesāšanas gaitā J.Z., prokurore A.Kārkliņa, pēc prokurores I.Sčepavičutes 
domām, nevarēja atcelt savu 2008.gada 4.jūnija lēmumu par krimināllietas 
izbeigšanu attiecībā pret J.Z., jo saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 48.pantu 
procesa virzītājs bija tiesa, un tas arī ir pretrunā ar Kriminālprocesa likuma 
43.pantā noteiktajām valsts apsūdzības uzturētāja pilnvarām pirmās instances 
tiesā.

Prokurores viedoklī norādīts, ka prokurores A.Kārkliņas 2008.gada 
10.septembra lēmums par apsūdzības grozīšanu J.Z. neatbilst Krimināl-
procesa likuma 461. un 462.pantā paredzētajām tiesību normām, jo 
faktiski tiesā notikusi nevis apsūdzības grozīšana, bet jaunas apsūdzības 
uzrādīšana personai, kura šajā epizodē atradās liecinieka statusā un pret 
kuru kriminālprocess tika izbeigts likumā noteiktajā kārtībā.

Prokurore norāda, ka atbilstoši Kriminālprocesa likuma 461. un 462.
pantam apsūdzības grozīšana šajā iztiesāšanas stadijā J.Z. būtu iespējama 
tikai apsūdzības epizodē pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas. 
Jaunas apsūdzības celšana J.Z. iztiesāšanas laikā notikusi, pārkāpjot 
Kriminālprocesa likuma normas, kas noveda šajā daļā pie nelikumīga 
pirmās un apelācijas instances tiesu nolēmuma, līdz ar ko daļā par 
J.Z. notiesāšanu pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 20.panta 
ceturtās daļas un 176.panta otrās daļas Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palātas 2010.gada 5.oktobra spriedums jāatceļ un kriminālprocess 
jāizbeidz. 

Vienlaicīgi prokurore lūdz apsvērt iespēju izslēgt no sprieduma 
aprakstošās daļas norādi par to, ka G.C. vienojās ar J.Z. par laupīšanas 
izdarīšanu, un norādi par to, ka M.B. izdarīja laupīšanas mēģinājuma 
atbalstīšanu grupā ar J.Z.
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Pārējā daļā prokurore lūdz apelācijas instances tiesas spriedumu atstāt 
negrozītu.

Apsūdzētā G.C. aizstāvis E.Golts kasācijas sūdzībā pieteicis lūgumu 
skatīt lietu mutvārdu procesā tiesas sēdē, savu lūgumu motivējot ar to, lai 
apsūdzētajam G.C. būtu iespēja pamatot savu viedokli tiesas zālē personīgi.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 583.panta otrajai daļai, ja 
nepieciešami papildu paskaidrojumi no personām, kurām ir tiesības 
piedalīties procesā, vai, pēc Augstākās tiesas Senāta ieskata, attiecīgajai 
lietai var būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā, nosaka lietas 
izskatīšanu tiesas sēdē.

Senāts, izvērtējis kasācijas sūdzībā pieteikto lūgumu izskatīt lietu 
mutvārdu procesā, atzīst, ka lieta izskatāma rakstveida procesā, jo papildu 
paskaidrojumi nav nepieciešami un lieta nav atzīstama par tādu, kurai var 
būt īpaša nozīme likuma normu interpretēšanā.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka ir 
jāatceļ Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.gada 
20.novembra spriedums un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 
2010.gada 5.oktobra spriedums daļā par J.Z. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu 
pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 176.
panta otrās daļas un galīgā soda noteikšanu J.Z. saskaņā ar Krimināllikuma 
50.panta pirmo daļu. Atceltajās daļās kriminālprocess jāizbeidz. Drošības 
līdzeklis J.Z. jāatceļ un viņš jāatbrīvo no apcietinājuma.

Apelācijas instances tiesas spriedums jāgroza un no tā jāizslēdz norāde, 
ka apsūdzībā pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 20.panta ceturtās 
daļas un 176.panta otrās daļas M.B. šo noziedzīgo nodarījumu izdarīja 
personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar J.Z., kā arī jāizslēdz norāde no 
sprieduma, ka G.C. vienojās ar J.Z. par laupīšanas izdarīšanu.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 5.oktobra spriedums jāatceļ arī 
daļā par lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai daļā par 
SIA “KTB Stende”, SIA “Agro Stende”, SIA “Agrosiloss” noteiktajām kaitējuma 
kompensācijām.

Pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedums jāatstāj negrozīts, bet 
apsūdzētā G.C. aizstāvja E.Golta kasācijas sūdzība jānoraida.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 584.panta otrajai daļai kasācijas 
instances tiesa drīkst pārsniegt kasācijas sūdzībā vai protestā izteikto prasību 
apjomu un ietvarus gadījumos, kad tā konstatē šā likuma 574. un 575.pantā 
norādītos pārkāpumus un tie nav norādīti sūdzībā vai protestā.

Pirmās instances tiesa J.Z. un M.B. atzina par vainīgiem un sodīja pēc 
Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 176.panta 
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otrās daļas par to, ka viņi abi alkohola ietekmē izdarīja nepabeigta noziedzīga 
nodarījuma – laupīšanas mēģinājuma personu grupā pēc iepriekšējas 
vienošanās, saistītu ar iekļūšanu dzīvojamās telpās – atbalstīšanu.

Apelācijas instances tiesa šajā daļā pirmās instances tiesas spriedumu 
atstāja negrozītu.

Prokurora protests par apelācijas instances tiesas spriedumu nav 
iesniegts.

Kā redzams no lietā esošajiem dokumentiem, G.C., M.B. un J.Z. nodoti 
tiesai apsūdzībā pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas par 2008.gada 
8.februārī izdarīto svešas, kustamas mantas nolaupīšanu personu grupā pēc 
iepriekšējas vienošanās, saistītu ar iekļūšanu telpās (2.sēj., l.l. 197–205).

Par šo noziedzīgo nodarījumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem pirmās 
un apelācijas instances tiesā. Lieta pirmās instances tiesā šajā daļā 
izskatīta, neizdarot pierādījumu pārbaudi, vadoties no Kriminālprocesa 
likuma 499.panta.

G.C. un M.B. nodoti tiesai arī apsūdzībā pēc Krimināllikuma 15.panta 
ceturtās daļas un 176.panta otrās daļas, G.C. arī apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
117.panta 9.punkta.

Prokurore A.Kārkliņa pirmstiesas kriminālprocesā 2008.gada 4.jūnijā 
pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu daļā pret J.Z. saistībā ar 
apsūdzību pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 176.panta otrās 
daļas (2.sēj., l.l. 145–147).

Senāts konstatē, ka J.Z., uzsākot lietas iztiesāšanu pirmās instances tiesā, 
par laupīšanas mēģinājumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās nebija 
apsūdzēts, faktiski par šo noziedzīgo nodarījumu J.Z. bija liecinieka statusā.

Lieta tika iztiesāta pirmās instances tiesā 2008.gada 4., 5. un 
10.septembrī.

Prokurore A.Kārkliņa 2008.gada 10.septembrī tiesas sēdē iesniedza 
lēmumus par apsūdzības grozīšanu iztiesāšanas gaitā G.C., M.B., kā arī J.Z.

Prokurore J.Z. pirmās instances tiesā cēla apsūdzību pēc Krimināllikuma 
15.panta ceturtās daļas un 176.panta otrās daļas, atceļot prokurores 2008.gada 
4.jūnijā pieņemto lēmumu par krimināllietas izbeigšanu daļā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 456.panta otro daļu prokurors uztur 
tiesā valsts apsūdzību, pamato to ar pierādījumiem, izsaka savu viedokli par 
lietas iztiesāšanas laikā konstatētajiem apstākļiem, piedalās tiesas debatēs. 

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 461.panta pirmajai daļai, ja 
krimināllietas iztiesāšanas gaitā prokurors atzīst, ka celtā un izsniegtā 
apsūdzība ir grozāma uz vieglāku vai smagāku vai arī apsūdzība grozāma 
sakarā ar noziedzīga nodarījuma faktisko apstākļu maiņu, nemainoties šā 
nodarījuma kvalifikācijai, viņa pienākums ir grozīt apsūdzību, motivējot to, 
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bet saskaņā ar šā panta otro daļu prokurors var grozīt apsūdzību uz vieglāku, 
ja nemainās noziedzīga nodarījuma faktiskie apstākļi, līdz brīdim, kad 
tiesa aiziet taisīt spriedumu, bet pārējos gadījumos līdz tiesas izmeklēšanas 
pabeigšanai.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 23.pantam krimināllietās tiesu 
spriež tiesa, tiesas sēdēs izskatot un izlemjot pret personu celto apsūdzību 
pamatotību, attaisnojot nevainīgas personas vai arī atzīstot personas par 
vainīgām noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nosakot valsts institūcijām 
un personām obligāti izpildāmu krimināltiesisko attiecību noregulējumu, 
kas, ja nepieciešams, realizējams piespiedu kārtā. 

Tulkojot norādītās tiesību normas, Senāts atzīst, ka prokurors pirmās 
instances tiesā ir tiesīgs grozīt tikai jau esošu apsūdzību par noziedzīgu 
nodarījumu, kurā persona ir apsūdzēta un nodota tiesai, bet ne celt lietā par 
šo nodarījumu neapsūdzētai personai apsūdzību no jauna.

Apelācijas instances tiesas izskatīšanas priekšmets bija arī apsūdzētā J.Z. 
apelācijas sūdzība.

Tiesu palāta atzina, ka “apsūdzētais J.Z. tiesiski un pamatoti atzīts 
par vainīgu viņam inkriminētajās noziedzīgajās darbības un tās pareizi 
kvalificētas pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas, 15.panta ceturtās 
daļas, 20.panta ceturtās daļas un 176.panta otrās daļas”.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka pirmās instances tiesa, 
izskatīdama lietu, pieļāva Kriminālprocesa likuma 23., 461., 462., 511., 
512.panta pārkāpumu.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 562.panta pirmās daļas nosacījumiem 
tiesas izmeklēšana un tiesas debates apelācijas instances tiesā notiek sūdzībā 
vai protestā izteikto prasību apjomā un ietvaros, kurus nedrīkst pārsniegt, 
izņemot gadījumus, kad apelācijas instances tiesai rodas šaubas par pirmās 
instances tiesas konstatēto apsūdzētā, dalībnieku vai līdzdalībnieku vainu vai 
atbildību pastiprinošiem apstākļiem. 

Senāts atzīst, ka Krimināllietu tiesu palāta, izskatot lietu daļā par J.Z., nav 
ievērojusi Kriminālprocesa likuma 562.panta pirmo daļu.

Norādīto Kriminālprocesa likuma pārkāpumu Senāts konkrētā lietā 
atzīst par būtisku Kriminālprocesa likuma pārkāpumu šā likuma 575.panta 
trešās daļas izpratnē, kas noveda pie nelikumīga nolēmuma norādītajā daļā.

Kriminālprocesa likumā nav paredzēta speciāla norma kriminālprocesa 
izbeigšanas pamatam šādā konkrētā situācijā.

Ņemot vērā to, ka iepriekš minētos Kriminālprocesa likuma normu 
pārkāpumus nav iespējams novērst, nosūtot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesai, kriminālprocess J.Z. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 15.panta 
ceturtās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 176.panta otrās daļas ir izbeidzams, 
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bet J.Z. kā persona, kura jau izcietusi pēc Krimināllikuma 175.panta trešās 
daļas noteikto sodu, no apcietinājuma jāatbrīvo.

Iepriekš norādīto iemeslu dēļ jāgroza apelācijas instances tiesas spriedums 
un no tā jāizslēdz norāde, ka M.B. izdarīja Krimināllikuma 15.panta ceturtajā 
daļā, 20.panta ceturtajā daļā un 176.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo 
nodarījumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar J.Z., kā arī norāde 
spriedumā, ka G.C. vienojās ar J.Z. par laupīšanas izdarīšanu.

No apelācijas instances tiesas sprieduma redzams, ka tiesa atcēla pirmās 
instances tiesas spriedumu daļā par SIA “KTB Stende”, SIA “Agro Stende”, SIA 
“Agrosiloss” noteiktajām kaitējuma kompensācijām, nosūtot lietu šajā daļā 
jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. 

Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka precīzs kompensācijas apmērs 
nav šobrīd noskaidrots (sprieduma 8.lpp.).

Senāts atzīst, ka tiesu palātas spriedums jāatceļ arī šajā daļā, nenosakot 
kaitējuma kompensāciju. Kompensācijas nenoteikšana nav šķērslis 
kompensācijas pieteikuma izskatīšanai Civilprocesa likumā noteiktajā 
kārtībā.

Pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedums jāatstāj negrozīts.
Senāts konstatē, ka apsūdzētā G.C. aizstāvja E.Golta kasācijas sūdzībā 

faktiski ir apšaubīti tiesas konstatētie noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas 
apstākļi un tiek apstrīdēts pierādījumu vērtējums.

Lietu pēc būtības izskata pirmās instances tiesa, bet gadījumos, kad 
iesniegts apelācijas protests vai sūdzība, lietu pēc būtības izskata arī apelācijas 
instances tiesa.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmajai daļai pārsūdzēšana 
kasācijas kārtībā ir rakstveida kasācijas protesta vai sūdzības iesniegšana 
Augstākās tiesas Senātam par tāda apelācijas instances tiesas nolēmuma 
tiesiskumu, kurš vēl nav stājies spēkā, nolūkā panākt tā atcelšanu pilnībā vai 
kādā tā daļā vai arī tā grozīšanu juridisku, bet ne faktisku iemeslu dēļ.

Krimināllietu tiesu palāta, izskatot lietu sakarā ar G.C. apelācijas sūdzību, 
atsaukusies uz Kriminālprocesa likuma 564.panta sesto daļu, kurā noteikts, 
ka, ja apelācijas instances tiesa atstāj pirmās instances tiesas spriedumu bez 
grozījumiem, tā var neatkārtot pirmās instances tiesas spriedumā minētos 
pierādījumus un atzinumus.

Apelācijas instances tiesa savā spriedumā ir secinājusi, ka “pirmās 
instances tiesa savā spriedumā ir analizējusi pierādījumus, kas apstiprina 
G.C. vainu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 117.panta 6.punkta”. No 
sprieduma redzams, ka “apelācijas instances tiesas sēdē nav konstatēti kādi 
jauni apstākļi, kas varētu būt par pamatu pirmās instances tiesas secinājumu 
apstrīdēšanai. Palātai nav šaubu par G.C. vainu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
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117.panta 6.punkta”. Apelācijas instances tiesa ir izvērtējusi apsūdzētā G.C. 
izvirzīto versiju par citādiem lietas faktiskajiem apstākļiem un norādījusi, ka 
nav ticama G.C. versija, ka M.S.K. ir nogalinājusi kāda cita persona, šāds 
G.C. apgalvojums ir pretrunā ar lietā pārbaudītajiem un novērtētajiem 
pierādījumiem.

Senāts konstatē, ka apsūdzētā G.C. vainīguma pierādījumi detalizēti 
izklāstīti un izvērtēti pirmās instances tiesas spriedumā.

Kā redzams no sprieduma, Krimināllietu tiesu palātai nav radušās 
saprātīgas šaubas par G.C. vainīgumu.

Senāts konstatē, ka aizstāvja E.Golta kasācijas sūdzībā pilnībā tiek 
atkārtota G.C. apelācijas sūdzībā izvirzītā versija, ka viņš nav izdarījis M.S.K. 
slepkavību, izklāstīta sava notikušā versija. Kasācijas sūdzībā ir norādīti it kā 
tiesas pieļautie Kriminālprocesa likuma pārkāpumi, taču faktiski tiek lūgts 
pārvērtēt pierādījumus, kas atbilstoši Kriminālprocesa likuma 569.panta 
trešajai daļai neietilpst kasācijas instances tiesas kompetencē.

  Kasācijas instances tiesa uzsver, ka lietā esošo pierādījumu novērtēšana 
piekrīt tiesai, kas izspriež lietu pēc būtības. Jautājums par to, vai lietā esošie 
pieradījumi ir pietiekoši apsūdzētā vainīguma nodibināšanai vai nav pietiekoši, 
ir būtības jautājums, kas kasācijas kārtībā nav pārbaudāms. Tāpat kasācijas 
kārtībā nav pārbaudāmi sūdzības, protesta iesniedzēju secinājumi par citādu 
lietas apstākļu novērtēšanu, nekā tos ir novērtējusi apelācijas instances tiesa.

Pirmās instances tiesa bez pierādījumu pārbaudes izskatīja lietu tikai daļā 
par G.C., M.B., J.Z. apsūdzību pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas, 
kas kasācijas sūdzībā nav apšaubīts. Tāpēc aizstāvja norāde kasācijas sūdzībā 
par Kriminālprocesa likuma 575.panta pirmās daļas 8.punktā nosaukto 
pārkāpumu ir kļūdaina.

Senāts konstatē, ka Krimināllietu tiesu palāta, izskatot lietu G.C. 
apsūdzībā, nav pieļāvusi apsūdzētā G.C. aizstāvja kasācijas sūdzībā norādīto 
Kriminālprocesa likuma 574.panta 2.punktā paredzēto Krimināllikuma 
pārkāpumu, Kriminālprocesa likuma 575.panta pirmās daļas 8.punktā un 
575.panta trešajā daļā paredzētos Kriminālprocesa likuma pārkāpumus.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585., 587.panta, Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Atcelt Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.gada 

20.novembra spriedumu un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 
2010.gada 5.oktobra spriedumu daļā par J.Z. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu 
pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 176.
panta otrās daļas un galīgā soda noteikšanu J.Z. saskaņā ar Krimināllikuma 
50.panta pirmo daļu. Atceltajā daļā kriminālprocesu izbeigt.
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Drošības līdzekli J.Z., personas kods [..], atcelt, atbrīvojot viņu no 
apcietinājuma.

Grozīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 5.oktobra 
spriedumu un no tā izslēgt norādi, ka apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
15.panta ceturtās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 176.panta otrās daļas 
M.B. šo noziedzīgo nodarījumu izdarīja personu grupā pēc iepriekšējas 
vienošanās ar J.Z., kā arī izslēgt no sprieduma norādi, ka G.C. vienojās ar J.Z. 
par laupīšanas izdarīšanu.

Atcelt spriedumu daļā par lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai 
pirmās instances tiesai daļā par SIA “KTB Stende”, SIA “Agro Stende”, SIA 
“Agrosiloss” noteiktajām kaitējuma kompensācijām. Lietā šajā daļā kaitējuma 
kompensācijas nenoteikt.

Pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedumu atstāt negrozītu, bet 
apsūdzētā G.C. aizstāvja Edgara Golta kasācijas sūdzību noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu izvērtēšana 
lietas iztiesāšanas laikā

Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu motivēta noraidīšana lietas 
iztiesāšanas laikā nav vērtējama kā apsūdzētā tiesību ierobežošana, jo atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 496.panta otrās daļas nosacījumiem tiesai procesā 
iesaistīto personu pieteiktie lūgumi ir jāizvērtē un jāizlemj, bet tai nav obligāts 
pienākums šos lūgumus apmierināt (Kriminālprocesa likuma 496.panta otrā 
daļa).

Rīgā 2011.gada 28.martā Lieta Nr.SKK-163/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senators referents     V.Čiževskis,
senatore      A.Nusberga,
senators      P.Dzalbe
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar apsūdzētā S.Š. aizstāvja 

zvērināta advokāta O.Rodes iesniegto kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 3.decembra spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas  apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2009.gada 30.marta 

spriedumu
S.Š., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 253.1panta trešās daļas 

ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, konfiscējot mantu, un policijas kontroli 
uz 2 gadiem. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2009.gada 30.marta 
spriedumu S.Š. atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 253.1panta 
trešās daļas par psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu 
realizācijas nolūkā, kā arī par neatļautu psihotropo vielu realizāciju lielā 
apmērā.

Kā konstatējusi pirmās instances tiesa 2009.gada 30.marta spriedumā, 
noziedzīgs nodarījums izdarīts šādos apstākļos. S.Š. pirmstiesas 
kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, vietā un apstākļos līdz 2005.
gada 28.aprīļa plkst. 11.00 neatļauti iegādājies no pirmstiesas kriminālprocesā 
nenoskaidrotas personas tālākai realizācijai sevišķi bīstamām narkotiskām 
vielām pielīdzinātu psihotropo vielu – MDMA (3,4-metil endioksi metamfeta-
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mīns), saturošas ne mazāk kā 100 tabletes ar logo “ķirši”, t.i., 17,5303 g, kas 
saturēja 36% jeb 6,3109 g MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamīns), kas 
sastāda lielus apmērus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumiem Nr.847 
“Par Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru 
sarakstiem” MDMA ir aizliegtām sevišķi bīstamām narkotiskajām vielām 
pielīdzināta viela (I saraksts).

Saskaņā ar likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” 
2.pielikumu “Kritēriji nelikumīgā apritē esošu narkotisko un psihotropo 
vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo 
vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursori), iedalījuma apmēriem” 0,02 g 
MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamīns) sastāda apmērus, līdz kuriem 
daudzumi atzīstami par nelieliem, bet, sākot no 1 g, MDMA sastāda lielus 
apmērus.

Neatļauti iegādātās psihotropās vielas S.Š. glabājis pie sevis. 2005.
gada 28.aprīlī ap plkst. 12.00 minētās vielas S.Š. aiznesis līdz namam 
Nr.[..] [..] ielā, Rīgā, kur neatļauti realizējis 100 (viens simts) tabletes 
ar logo “ķirši”, t.i., 17,5303 g, kas saturēja 36% jeb 6,3109 g MDMA 
(3,4-metilendioksimetamfetamīns), kas sastāda lielus apmērus, personai, 
pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā. 

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palāta ar 2010.gada 3.decembra spriedumu pirmās instances tiesas 
spriedumu atcēlusi daļā par rīcību ar lietisko pierādījumu – tiesas sēdē 
iesniegto fototabulu, nolemjot, ka minētā fototabula jāglabā pie krimināllietas 
materiāliem. Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Par apelācijas instances tiesas spriedumu apsūdzētā S.Š. aizstāvis zvērināts 
advokāts O.Rode iesniedzis kasācijas sūdzību.

Apsūdzētā S.Š. aizstāvis uzskata, ka apelācijas instances tiesa, vērtējot 
pierādījumus, pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 15., 19., 123., 125., 127. un 
128.pantu. Tiesa, vērtējot liecinieku A.S., A.Ž. un P.K. liecības, ņēmusi vērā 
tikai tos apstākļus, uz kuriem iespējams pamatot notiesājošu spriedumu, 
pilnībā ignorējot liecinieku liecībās esošās pretrunas un saprātīgu šaubu 
esamību. 

Aizstāvis pievērš uzmanību faktam, ka liecinieks – operatīvais darbinieks 
A.S. – pirmstiesas kriminālprocesā sniegtajās liecībās norādījis, ka 2005.
gada 28.aprīlī ap plkst. 12.00 pie “Lido” stāvējis O.K., kurš aptuveni pēc 20 
minūtēm iegājis vārtrūmē, kur pēc neilga laika iegājis arī apsūdzētais S.Š. 
Apsūdzētais “kaut ko” nodevis P.K., saņemdams “kaut ko pretī”. Arī liecinieks 
A.Ž. pirmstiesas kriminālprocesā sniedzis gandrīz identiskas liecības. 
Savukārt pirmās instances tiesas sēdē 2009.gada 3.martā liecinieks A.S. vairs 



K-206

LR AT Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

nav atcerējies, kur tieši 2005.gada 28.aprīlī stāvējis S.Š. un P.K. Turpretim 
liecinieks A.Ž. liecinājis, ka minētā tikšanās notikusi  pagalmā, ko apstiprina 
arī apsūdzētā S.Š. liecības. 

Sūdzības iesniedzējs norāda, ka apsūdzētā S.Š. atrašanās vietai tikšanās 
laikā ar P.K. ir būtiska nozīme, jo pastāv iespēja, ka operatīvie darbinieki 
vispār nav redzējuši narkotisko vielu nodošanu. Minēto apstiprina arī fakts, 
ka apsūdzētais S.Š. nav aizturēts uzreiz, bet tikai 13.20, t.i., pēc nepilnas 
stundas kopš tikšanās ar P.K. 

Apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā faktu, ka liecinieku A.S. 
un A.Ž. liecības neatbilst lietā esošo sarunu izdrukām attiecībā par to, kā 
satikušies O.K. un apsūdzētais A.Ž. No minētajām sarunām izriet, ka nevis 
O.K. gaidījis apsūdzēto S.Š., bet apsūdzētais gaidījis P.K.

Apsūdzētā S.Š. aizstāvis kasācijas sūdzībā citē apelācijas instances tiesas 
spriedumā minētos atzinumus un sniedz savu, no tiesas atšķirīgu, faktisko 
apstākļu vērtējumu.

Aizstāvja ieskatā, apelācijas instances tiesa savus atzinumus pamatojusi 
tikai uz pieņēmumu pamata, spriedumā norādot nepamatotus, ar 
krimināllietas materiāliem neapstiprinātus secinājumus.

Sūdzības iesniedzējs pievērš uzmanību apstāklim, ka apsūdzētais S.Š. gan 
pirmstiesas kriminālprocesā, gan lietas izskatīšanas laikā pilnībā noliedzis, 
ka nodevis P.K. narkotiskās vielas. Turklāt pie apsūdzētā S.Š. nav atrasta 
nauda, kuru it kā P.K. viņam iedevis. Tiesas secinājums, ka apsūdzētajam 
S.Š. līdz viņa aizturēšanas brīdim bijusi iespēja atbrīvoties no naudas, ir tikai 
pieņēmums. 

O.Rode uzskata, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 128.panta nosacījumus, jo tiesa nav izvērtējusi 
to, ka A.S. un A.Ž. liecībās redzama būtiska atšķirība par lietā nozīmīgiem 
faktiem. Tiesa nav ņēmusi vērā Kriminālprocesa likuma 127.panta otrās 
daļas nosacījumus, kur noteikts, ka kriminālprocesā iesaistītās personas 
kā pierādījumus var izmantot tikai ticamas, attiecināmas un pieļaujamas 
ziņas par faktiem.

Apsūdzētā S.Š. aizstāvis norāda, ka par faktiskajiem apstākļiem šī 
kriminālprocesa ietvaros P.K. nav pratināts. Apelācijas instances tiesa 
nav ņēmusi vērā apstākli, ka P.K. kā aizdomās turētā liecības ir savstarpēji 
pretrunīgas. Turklāt tiesa, spriedumā citējot P.K. 2005.gada 29.aprīļa liecības, 
ignorējusi 2005.gada 28.aprīļa liecības, tādējādi nevērtējot visus pierādījumus 
lietā. Apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā arī faktu, ka P.K. kā lieciniekam 
atbilstoši Kriminālprocesa likuma 110.panta trešās daļas 2.punktam ir tiesības 
neliecināt pret sevi. Turklāt P.K. liecības ir sniegtas cita kriminālprocesa 
ietvaros, kurā pret pašu P.K. izvirzītas aizdomas par noziedzīga nodarījuma 
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izdarīšanu, līdz ar to viņa liecībām nevar piešķirt ticamību un atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 127.pantam tās nav izmantojamas. 

Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka apelācijas instances tiesa nepamatoti 
pēc savas iniciatīvas uz tiesas sēdi uzaicinājusi un nopratinājusi eksperti D.G. 
Aizstāvja ieskatā, tiesa spriedumā nepamatoti atsaukusies uz Kriminālprocesa 
likuma 156.pantu, norādot, ka konkrētajā gadījumā eksperta aicināšana nav 
saistīta ar jaunu pierādījumu iegūšanu, bet ar lietā jau esošo pierādījumu 
pārbaudi. Pēc kasatora domām, eksperta pratināšana tiesas sēdē ir uzskatāma 
par pierādījumu iegūšanu. Eksperts ir sniedzis liecību, un šī liecība ir 
uzskatāma par pierādījumu kriminālprocesā. Aizstāvis norāda, ka atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 126.panta otrajai daļai pierādīšanas pienākums 
tiesā ir apsūdzības uzturētājam. Līdz ar to ekspertes sniegtās liecības ir 
izslēdzamas no pierādījumu klāsta, jo tās ir atzīstamas par pierādīšanā 
neizmantojamām. 

Sūdzībā norādīts, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi apsūdzētā S.Š. 
tiesības uz aizstāvību, jo tiesa nepamatoti noraidījusi aizstāvības lūgumu 
nopratināt ekspertu E.E.

Apelācijas instances tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 17.pantā 
noteikto procesuālo funkciju nodalīšanas principu. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 
569., 571., 572., 573., 575., 576. un 578.pantu, sūdzības iesniedzējs lūdz atcelt 
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 3.decembra spriedumu 
daļā, ar kuru pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts un lietu šajā 
daļā nosūtīt jaunai izskatīšanai. 

Izskatījis rakstveida procesā krimināllietas materiālus, izvērtējis apsū-
dzē tā S.Š. aizstāvja zvērināta advokāta O.Rodes kasācijas sūdzības motīvus, 
Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances tiesas 
spriedums jāatstāj negrozīts.

Krimināllietu departaments konstatē, ka apsūdzētā S.Š. aizstāvja 
kasācijas sūdzība vērsta uz to, lai kasācijas instances tiesa pārvērtētu lietā 
esošos pierādījumus. 

Senāts norāda, ka lietā esošo pierādījumu novērtēšana piekrīt tiesai, 
kas izspriež lietu pēc būtības. Jautājums par to, vai lietā esošie pierādījumi 
ir pietiekoši apsūdzētā vainīguma noskaidrošanai, ir būtības jautājums, kas 
kasācijas kārtībā nav izskatāms. Tāpat kasācijas kārtībā nav pārbaudāmi 
sūdzības iesniedzēja secinājumi par citādu lietas apstākļu novērtēšanu, nekā 
tos ir novērtējusi apelācijas instances tiesa. 

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 3.decembra 
spriedumā detalizēti izklāstīti un vērtēti lietā esošie pierādījumi, tiesas 
secinājumi ir balstīti uz šiem pierādījumiem. Pierādījumi vērtēti to 
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kopumā un savstarpējā sakarībā. Senāts konstatē, ka pierādījumu vērtēšanā 
apelācijas instances tiesa nav pārkāpusi Kriminālprocesa likuma prasības par 
pierādījumu pieļaujamību, attiecināmību un ticamību. 

Kasācijas instances tiesa atzīst, ka gan pirmās, gan apelācijas instances 
tiesa konstatējusi apsūdzētā S.Š. darbībās visas nepieciešamās un obligātās 
Krimināllikuma 253.1panta trešajā daļā norādītās noziedzīgā nodarījuma 
sastāva pazīmes un abu instanču tiesām nav radušās saprātīgas šaubas par 
apsūdzētā S.Š. vainīgumu.

Kasācijas sūdzībā norādīts, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 560.panta otrās daļas un 455.panta otrās daļas 
nosacījumus, jo tiesa pati pēc savas iniciatīvas uz tiesas sēdi uzaicinājusi 
un nopratinājusi eksperti, tādējādi iegūstot jaunus pierādījumus lietā. 
Krimināllietu departaments norāda, ka apelācijas instances tiesa nav 
pārkāpusi minētās Kriminālprocesa likuma normas. Senāts izskaidro, ka 
ekspertu uzaicināšana sniegt liecības tiesas sēdē nav vērtējama kā jaunu 
pierādījumu iegūšana konkrētajā kriminālprocesā, bet gan kā nepieciešamība 
izskaidrot un precizēt eksperta atzinumu, kas konkrētajā gadījumā bija tās 
ekspertes kompetencē, kura tika aicināta uz tiesas sēdi. 

 Apsūdzētā S.Š. aizstāvis kasācijas sūdzībā norāda, ka apelācijas instances 
tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 128.panta nosacījumus, jo tiesa 
nav izvērtējusi to, ka A.S. un A.Ž. liecībās redzama būtiska atšķirība. Senāts 
konstatē, ka šāds aizstāvja apgalvojums nav pamatots, jo apelācijas instances 
tiesa spriedumā ir izvērtējusi minēto apstākli. Tiesa atzinusi, ka, pārbaudot un 
novērtējot “liecinieka P.K. liecības, no vienas puses, un liecinieku A.Ž. un A.S. 
liecības, no otras puses, tiesu palāta atzīst, ka minētajās liecībās pastāv zināma 
neatbilstība daļā par psihotropo vielu nodošanas veidu, taču minētais apstāklis, 
pēc tiesu palātas ieskata, nevar būt par pietiekamu pamatu secinājumam, ka 
minētie liecinieki snieguši apzināti nepatiesas liecības, kurām nav piedodama 
ticamība, jo par lietas būtiskajiem apstākļiem gan liecinieks P.K., gan liecinieki 
A.Ž. un A.S. snieguši pietiekami detalizētas liecības, kuras apstiprinās kā 
savstarpēji, tā arī ar pārējiem lietā iegūtajiem pierādījumiem”. 

Turklāt tiesa spriedumā pamatoti norādījusi, ka tiesas sēdē liecinieki 
A.Ž. un A.S. pratināti gandrīz četrus gadus pēc notikušā, “tādēļ pieprasīt, 
lai liecinieki sīki atcerētos visus lietas apstākļus, un apšaubīt viņu liecības 
gadījumā, ja lieciniekiem tas nav izdevies, nav nekāda pamata”. Apelācijas 
instances tiesa atzinusi, ka “nav pamata apšaubīt minēto liecinieku liecību 
ticamību tikai tā iemesla pēc, ka tiesas sēdē liecinieki nevarēja precīzi nosaukt 
vietu, kur notikusi P.K. un S.Š. tikšanās, kā arī sīki aprakstīt citas minētās 
tikšanās nianses, par kurām viņus tiesas sēdē iztaujāja apsūdzētais un viņa 
aizstāvis”. 
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Krimināllietu departamentam nav pamata apšaubīt iepriekšminētos 
apelācijas instances tiesas atzinumus, kas pamatoti ar lietā iegūtiem un 
pārbaudītiem pierādījumiem. Turklāt Senāts atzīmē, ka pierādījumu 
ticamība ir saistīta ar to izvērtējumu, ko atbilstoši likumam veic tikai tā tiesa, 
kas izskata lietu pēc būtības. Kā jau iepriekš minēts, kasācijas instances tiesa 
lietu pēc būtības neizskata.  

Apelācijas instances tiesa spriedumā detalizēti analizējusi lietā esošās 
telefonsarunas starp S.Š. un P.K. Tiesa minētās telefonsarunas atzinusi par 
lietā pieļaujamu un attiecināmu pierādījumu, kas kopsakarā ar pārējiem lietā 
esošajiem pierādījumiem, novērtējot tos kopumā un savstarpējā sakarībā, 
pēc tiesas ieskata, izslēdz jebkādas saprātīgas šaubas par S.Š. vainīgumu.

Nepamatots ir aizstāvja kasācijas sūdzībā norādītais, ka liecinieka P.K. 
liecībām nevar piešķirt ticamību, jo tās ir sniegtas cita kriminālprocesa 
ietvaros, kurā pret pašu P.K. izvirzītas aizdomas par noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu. No krimināllietas materiāliem redzams, ka par konkrētās 
lietas apstākļiem P.K. nopratināts arī šajā kriminālprocesā. No liecinieka 
nopratināšanas protokola (lietas 1.sējums, 92.lapa) izriet, ka P.K. pilnībā 
apstiprina savas iepriekš sniegtās liecības, kuras viņš sniedza citā 
kriminālprocesā kā aizdomās turētais (šīs liecības ar procesa virzītāja 
lēmumu pievienotas kriminālprocesam S.Š. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
253.1panta trešās daļas). 

Turklāt apelācijas instances tiesa spriedumā pamatoti norādījusi, ka 
“saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 131.panta pirmo daļu liecības ir viens 
no pierādījumiem kriminālprocesā un nekādus izņēmumus attiecībā uz 
aizdomās turētā liecībām likumdevējs nav paredzējis. Turklāt savas liecības 
aizdomās turētā statusā P.K. ir apstiprinājis izskatāmajā kriminālprocesā, 
būdams nopratināts kā liecinieks un būdams brīdināts par kriminālatbildību 
par apzināti nepatiesu liecību sniegšanu”.

Kā nepamatots un noraidāms aizstāvja iebildums, ka lietas izskatīšanas 
laikā pārkāptas apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, jo tiesa nepamatoti noraidījusi 
aizstāvja lūgumu uz tiesas sēdi uzaicināt ekspertu E.E. No apelācijas instances 
tiesas sēdes protokola redzams, ka tiesa izvērtējusi minēto lūgumu, bet 
nolēmusi to noraidīt. Tiesa atzinusi, ka lietā esošais ekspertīzes atzinums ir 
pilnīgs un nav pamata apšaubīt ne ekspertīzes atzinumā esošo informāciju, 
ne ekspertu kompetenci (lietas 3.sējums, 48.lapa). 

Senāts atzīmē, ka apsūdzēto personu vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu 
motivēta noraidīšana lietas iztiesāšanas laikā nav vērtējama kā apsūdzētā 
tiesību ierobežošana, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 496.panta otrās 
daļas nosacījumiem tiesai procesa dalībnieku pieteiktie lūgumi ir jāizvērtē 
un jāizlemj, bet tai nav obligāts pienākums šos lūgumus apmierināt.   
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Tā kā apelācijas instances tiesa nav pieļāvusi kasācijas sūdzībā norādītos 
Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumus, tad tiesas sprieduma atcelšanai 
nav juridiska pamata. 

Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums ir tiesisks un 
pamatots, tas atbilst Kriminālprocesa likuma 511., 512. un 564.panta 
prasībām. 

Pamatojoties uz minēto, ievērojot Kriminālprocesa likuma 585., 587.
pantu, Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010.gada 3.decembra 

spriedumu atstāt negrozītu, bet apsūdzētā S.Š. aizstāvja  O.Rodes kasācijas 
sūdzību noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem,  
kas nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā,  
ir tiesību uz lietas izskatīšanu tiesā pārkāpums

Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes kārtības 
neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas nav 
pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir pretrunā ar Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz taisnīgu tiesu 
(Kriminālprocesa likuma 15. un 449.pants).

Rīgā 2011.gada 9.jūnijā Lieta Nr.SKK-198/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      A.Nusberga,
senators      N.Salenieks
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar apsūdzētā E.D. aizstāves 

I.Vietnieces  kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas 2011.gada 31.janvāra spriedumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2010.gada 11.janvāra spriedumu 
E.D., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 321.panta pirmajā daļā, 20.panta trešajā daļā un 323.panta 
pirmajā daļā, un sodīts pēc Krimināllikuma 321.panta pirmās daļas ar naudas 
sodu 13 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., Ls 2340; pēc Krimināllikuma 
20.panta trešās daļas un 323.panta pirmās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
9 mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu galīgais sods 
pēc noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts – brīvības atņemšana uz 9 
mēnešiem un naudas sods 13 minimālo mēnešalgu apmērā jeb Ls 2340, t.i., 
pilnībā saskaitot piespriestos sodus. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu 
E.D. ar brīvības atņemšanas sodu notiesāts nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 
1 gadu. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 31.janvāra 
spriedumu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2010.gada 11.janvāra spriedums 
atcelts daļā par E.D. noteikto sodu pēc Krimināllikuma 321.panta pirmās 
daļas, 20.panta trešās daļas un 323.panta pirmās daļas, un galīgo sodu. E.D. 
pēc Krimināllikuma 321.panta pirmās daļas sodīts ar brīvības atņemšanu 
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uz 1 gadu; pēc Krimināllikuma 20.panta trešās daļas un 323.panta pirmās 
daļas sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 
50.panta pirmo daļu galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības 
noteikts – brīvības atņemšana uz 2 gadiem, t.i., vieglāko sodu ietverot 
smagākajā. Piedzīts no E.D. par labu valstij Ls 2200.

Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.
Ar pirmās instances tiesas spriedumu E.D. atzīts par vainīgu un sodīts par 

to, ka viņš piesavinājās kukuli, ko viņš saņēmis nodošanai valsts amatpersonai, 
un par kukuļdošanas uzkūdīšanu. Pirmās instances tiesa konstatējusi šādus 
noziedzīgā nodarījuma apstākļus.

“Laika periodā no 2006.gada 13.janvāra līdz 2006.gada 6.martam E.D., 
strādājot sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “[A]” valdes priekšsēdētāja 
amatā Rīgā, [..] ielā [..], tīši un apzināti iesaistījās noziedzīgās darbībās, kas 
saistītas ar starpniecību kukuļošanā, t.i., veica aktīvas darbības – vairākkārtīgi 
un neatlaidīgi mudināja G.G. uz nelikumīgu darbību veikšanu – valsts 
amatpersonas kukuļošanu, lai N.K. un J.K. iekārtotu pansionātā, noteica 
kukuļa apmēru, kas jādod Rīgas domes amatpersonām, kā arī vairākkārtīgi 
G.G. pieprasīja norunātās summas nodošanu viņam pilnā apmērā, uzsverot, 
ka kompetentās amatpersonas pretējā gadījumā atteiksies veikt jebkādas 
darbības G.G. interesēs un pieņemt viņam pozitīvu lēmumu, kā arī pieņēma 
kukuli tā tālākai nodošanai.

2006.gada 13.janvārī, precīzi nenoskaidrotā laikā, G.G. tikās ar juristu 
E.D. viņa darba vietā Rīgā, [..] ielā [..], ar mērķi iekārtot sirmgalvjus N. un 
J.K. pansionātā. E.D. tīši, ar nodomu piesavināt valsts amatpersonai paredzēto 
kukuli, G.G. paziņoja, ka vienā no pansionātiem strādā viņam ļoti tuvi 
radinieki un ka par minēto personu iekārtošanu pansionātā būs jāsamaksā 
valsts amatpersonai Ls 2000, tādējādi uzkūdot G.G. dot kukuli.

2006.gada 17.janvārī, precīzi nenoskaidrotā laikā, G.G. ieradās pie 
E.D. darba vietā Rīgā, [..] ielā [..], kur E.D. atkārtoti paziņoja, ka par N. 
un J.K. ievietošanu pansionātā būs jāmaksā Ls 2200, no kuriem Ls 2000 
būs jāatdod valsts amatpersonām, bet Ls 200 viņš paņems sev par padarīto 
darbu. E.D. ar G.G. vienojās, ka puse summas – Ls 2000 apmērā – tiks 
iedota E.D. pirms, bet otra puse – Ls 1100 apmērā – tiks samaksāta pēc 
pensionāru ievietošanas pansionātā, tādējādi atkārtoti uzkūdot G.G. dot 
kukuli.

2006.gada 31.janvārī plkst. 12.00 G.G. ieradās pie E.D. darba vietā Rīgā, 
[..] ielā [..], kur E.D. no G.G. pieņēma naudu Ls 1000 apmērā kā kukuli 
nodošanai valsts amatpersonai, pēc kā E.D. daļu dotās naudas summas 
Ls 400 apmērā noguldīja savā a/s “Hansabanka” kontā, rīkojoties ar to kā 
ar savu, tādējādi apzināti piesavinoties kukuli. Pēc naudas saņemšanas E.D. 
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apsolīja, ka tuvāko divu dienu laikā viņš sazināsies ar cilvēku, kurš palīdzēs 
iekārtot pensionārus N. un J.K. pansionātā.

2006.gada 2.februārī, precīzi nenoskaidrotā laikā, E.D. paziņoja G.G., ka 
ir sazinājies ar personu, kurai nodeva Ls 1000, bet, lai “cilvēki” varētu izkārtot 
atļaujas Rīgas domē, E.D. tīši, ar nodomu pieņemt un piesavināt kukuli, 
norādīja G.G., ka nepieciešams samaksāt otru naudas daļu E.D. tās tālākai 
nodošanai, pretējā gadījumā nekādas “kustības uz priekšu” nebūs.

2006.gada 16.februārī G.G. tikās ar E.D. viņa darba vietā Rīgā, [..] 
ielā [..], un nodeva E.D. naudu Ls 1100. E.D. pēc naudas saņemšanas no 
G.G. paziņoja, ka tuvāko divu dienu laikā sazināsies ar nepieciešamajiem 
cilvēkiem un par rezultātiem informēs G.G. 2006.gada 16.februārī E.D. 
pēc naudas saņemšanas no G.G. to ieskaitīja savā a/s “Hansabanka” kontā, 
izdarot maksājumu skaidrā naudā Ls 1000, tādējādi apzināti piesavinoties 
iepriekš pieprasīto kukuli.

No brīža, kad E.D. no G.G. tīši un pretlikumīgi saņēma naudu Ls 2200 
tās tālākai nodošanai Rīgas domes amatpersonām, E.D. to mantkārīgā nolūkā 
piesavinājās, apzināti neveicot darbības, maldinot G.G. un dodot viņam 
solījumus par pozitīva lēmuma pieņemšanu sakarā ar N. un J.K. ievietošanu 
pansionātā.”

E.D. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 321.panta 
pirmās daļas, 20.panta trešās daļas un 323.panta pirmās daļas.

Apsūdzētā E.D. aizstāve I.Vietniece iesniegusi kasācijas sūdzību, kurā 
lūdz atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu un lietu nosūtīt jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Aizstāve I.Vietniece apelācijas instances tiesas spriedumu uzskata 
par nepamatotu, nelikumīgu un atceļamu, jo apelācijas instances tiesa 
pieļāvusi Krimināllikuma pārkāpumus un būtiskus Kriminālprocesa likuma 
pārkāpumus, kas noveduši pie nelikumīga nolēmuma pieņemšanas. Aizstāve 
atsaucas uz Kriminālprocesa likuma 520.panta pirmo daļu un uzskata, ka 
lietā nav iegūti apsūdzētā E.D. vainas tieši un nepārprotami pierādījumi, 
kas izslēgtu šaubas par viņa vainu, un tādi nav norādīti apelācijas instances 
tiesas spriedumā. Tiesa nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 19.pantu. 
Tiesai, taisot spriedumu, jāpamatojas uz materiālo un procesuālo tiesību 
normām, tai skaitā Kriminālprocesa likuma 124.panta otro daļu, kas paredz, 
ka pierādīšanas priekšmets ir arī noziedzīga nodarījuma sastāva esamība vai 
neesamība.

Apelācijas instances tiesa, taisot spriedumu, nav ievērojusi Krimināl-
procesa likuma 511.panta otro daļu, 512.panta otro daļu, jo sprieduma 
pamatā ir tikai pieņēmumi un atsauces uz pierādījumiem, kas izraisa šaubas 
par apsūdzētā E.D. vainu. 
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Turklāt aizstāve kasācijas sūdzībā norāda, ka apelācijas instances tiesa 
nav ņēmusi vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta pirmo daļu, LR 
Satversmes 92.pantā noteikto.

Aizstāve I.Vietniece norāda, ka apelācijas instances tiesa ir pārkāpusi 
apsūdzētā E.D. Kriminālprocesa likuma 15.pantā noteiktās tiesības, jo 
spriedums nav pamatots ar tiešiem, pietiekamiem, pieļaujamiem un 
ticamiem pierādījumiem. Tiesas secinājumi par to, ka apsūdzētais E.D. 
izdarījis noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 321.panta 
pirmajā daļā, 20.panta trešajā daļā un 323.panta pirmajā daļā, neatbilst 
lietā noskaidrotiem apstākļiem un pierādījumiem, tostarp nav pierādīta 
subjektīvā puse un objektīvā puse. Lietā nav iegūti nekādi pierādījumi tam, ka 
apsūdzētais E.D. ir piesavinājies kukuli, kā arī nav noskaidrota Rīgas domes 
amatpersona, kura varēja izdarīt kādas konkrētas darbības G.G. interesēs, 
iekārtojot K. pansionātā.

Aizstāve I.Vietniece norāda, ka lietā nav strīda par to, ka E.D. ir saņēmis 
no G.G. naudas summu Ls 2200, lai iekārtotu N. un J.K. pansionātā, taču 
E.D. nekad nav bijis nodoma kūdīt G.G. dot kukuli amatpersonai un vēlāk 
šo kukuli piesavināties. Liecinieks G.G. pirmās instances tiesā liecināja, ka 
E.D. ir teicis, ka nauda ir nepieciešama pansionātam, pansionāta vadībai, 
E.D. atsaucās uz saviem cilvēkiem, uz grāmatvedi un direktoru. Arī 
apsūdzētā E.D. un G.G. audioierakstā fiksētās sarunas nevar viennozīmīgi 
kalpot par pierādījumu tam, ka saņemtā naudas summa ir paredzēta Rīgas 
domes amatpersonām. Turklāt lietā esošais juridiskās palīdzības līgums, 
kuru bija paredzēts noslēgt starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “[A]” 
un G.G., G.G. pašrocīgi rakstītie līguma labojumi liecina, ka starp G.G. un 
E.D. pastāvēja tiesiskas attiecības juridiskās palīdzības sniegšanas jomā. 
Pēc aizstāves ieskata, nav izšķirošas nozīmes tam, vai juridiskās palīdzības 
līgums ir parakstīts un vai G.G. iemaksātā nauda ir noformēta atbilstoši 
likumiem par grāmatvedības kārtošanu.

Apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi dokumentus par N.K. un 
J.K. pieteikuma par Rīgas domes Labklājības departamenta 2003.gada 
23.septembra lēmumu Nr.[1] un Nr.[2] noraidīšanu.

Aizstāve uzskata, ka tiesa E.D. ir notiesājusi pēc apsūdzības, kas ir 
nekonkrēta un vispārīga. Proti, tiesa secina, ka E.D. ir uzkūdījis dot kukuli, 
ko vēlāk piesavinājies, Rīgas domes amatpersonām par K. ievietošanu 
pansionātā. Tiesa nav konstatējusi, kāda Rīgas domes amatpersona, kādus 
lēmumus atbilstoši savai kompetencei varētu pieņemt, lai iekārtotu kādu 
personu pansionātā par valsts līdzekļiem. Aizstāve vērš uzmanību, ka no 
lietas materiāliem izriet, ko apstiprina arī liecinieku M.M., V.N. liecības, 
ka lēmumus par personas iekārtošanu pansionātā pieņem vairākas 
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amatpersonas vairākos posmos Rīgas Kurzemes rajona Sociālajā dienestā, 
Rīgas domes Labklājības departamentā, Rīgas domes Sociālo jautājumu 
centrā.

Tiesai nebija likumīga pamata spriedumā atsaukties uz liecinieka G.G. 
pirmstiesas izmeklēšanā sniegtajām liecībām. No pirmās instances tiesas 
sēdes protokola redzams, ka tiesa bez pamatojuma ir pārbaudījusi liecinieka 
G.G. pirmstiesas izmeklēšanā sniegto liecību, kas atrodas 1.sējuma 96.lpp., 
taču minētā sējuma 96.lpp. ir apsūdzētā E.D. aizturēšanas protokols. Tādējādi 
aizstāvei nav saprotams, kāda liecība lieciniekam G.G. tika nolasīta un kādu 
liecību viņš apstiprināja. Turklāt E.D. un liecinieka G.G. konfrontēšanas 
protokols pirmās instances tiesā vispār netika pārbaudīts. 

Aizstāve uzskata, ka taisnīguma princips nav sasniedzams, ja notiesājoša 
sprieduma pamatā ir tikai viens tiešais pierādījums – liecinieka G.G. liecība, 
kura vērtējama kritiski. Apelācijas instances tiesa, izvērtējot liecinieka G.G. 
liecību patiesumu, nav ņēmusi vērā, ka liecinieks G.G. šajā lietā ir ieinteresētā 
persona, jo šā kriminālprocesa sakarā pret viņu tika uzsākts kriminālprocess 
par krāpšanu attiecībā pret N. un J.K. Liecinieka G.G. liecības ir pretrunīgas 
savā starpā un ir pretrunā ar pārējiem pierādījumiem. Aizstāve atsaucas 
uz tiesību teorijā pausto atziņu, “ka personas liecības par un pret sevi ir 
uzskatāmas par liecībām ar subjektīvu ievirzi”. Līdz ar to tiesa esot pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 128.pantu.

Lietā nav pierādīts fakts, ka E.D. daļu no G.G. saņemtās naudas ir 
iemaksājis a/s “Hansabanka”, jo netika veikta a/s “Hansabanka” iemaksāto 
naudas zīmju apskate, kura saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 159.panta 
prasībām bija nepieciešama. Aizstāve uzskata, ka operatīvās darbības 
pasākumā iegūtās ziņas par saņemtās naudas iemaksu a/s “Hansabanka” 
procesuāli varētu pārbaudīt tiesas sēdē, nopratinot kā lieciniekus M.P. un 
M.Č. Turklāt apsūdzētais E.D. šajā jautājumā ir sniedzis dažādas liecības. 
Aizstāve uzskata, ka šādā veidā apelācijas instances tiesa nav ievērojusi 
Kriminālprocesa likuma 127.panta prasības.

Aizstāve norāda, ka tiesa nav ievērojusi vispārīgos soda noteikšanas 
principus, kas paredzēti Krimināllikuma 46.panta otrajā daļā, kā arī 
soda individualizācijas principu. Apelācijas instances tiesa nepamatoti 
piemērojusi Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 11.punktu, atzīstot par 
apsūdzētā E.D. atbildību pastiprinošo apstākli to, ka noziedzīgu nodarījumu 
pēc Krimināllikuma 20.panta trešās daļas un 323.panta pirmās daļas 
viņš ir izdarījis mantkārīgu tieksmju dēļ. Aizstāve norāda, ka saskaņā ar 
Krimināllikuma 48.panta ceturto daļu par atbildību pastiprinošo apstākli 
nav atzīstams apstāklis, kurš šajā likumā paredzēts kā noziedzīgā nodarījuma 
sastāva pazīme.
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Saskaņā ar Krimināllikuma 49.1panta nosacījumiem, ja tiesa konstatē, 
ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā 
termiņā, tā var šo apstākli ņemt vērā un sodu mīkstināt. Aizstāve norāda, ka 
kriminālprocess pret apsūdzēto E.D. ir uzsākts 2006.gada 6.martā. Pirmās 
instances tiesas spriedums lietā taisīts tikai 2010.gada janvārī. Šobrīd kopš 
kriminālprocesa uzsākšanas ir pagājuši pieci gadi. Pēc aizstāves ieskata, 
konkrēto kriminālprocesu nevar uzskatīt ne par sarežģītu, ne apjomīgu, lai 
attaisnotu E.D. tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā 
nerealizēšanu.

Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas kārtībā 
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo 
krimināllietu nodaļas prokurore I.Zemīte iesniegusi viedokli. Prokurore 
uzskata, ka Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
31.janvāra spriedums atstājams negrozīts. Apelācijas instances tiesas 
spriedums atbilst Kriminālprocesa likuma 511., 512., 564.panta prasībām.

Prokurores I.Zemītes ieskatā, kasācijas sūdzības motīvi ir nepamatoti. 
Kasācijas sūdzībā analizēti un apšaubīti pierādījumi lietā, uzskatot, ka 
tiesai pierādījumi atkārtoti jāpārbauda un jāpārvērtē, lai taisītu citādus 
secinājumus. Apgalvojumi kasācijas sūdzībā, ka tiesu nolēmumi taisīti, 
nepārbaudot un nenovērtējot pierādījumus, neatbilst lietas materiāliem. 
Liecinieks G.G. nopratināts pirmās instances tiesā, kur pārbaudītas arī viņa 
pirmstiesas izmeklēšanā sniegtās liecības. Tiesas sēdes protokolā atzīmēta 
1.sējuma 96.lappuse. Pēc liecību nolasīšanas liecinieks G.G., atbildot uz 
tiesas jautājumu, apstiprinājis savas pirmstiesas izmeklēšanā sniegtās 
liecības. 

Kā redzams no tiesas sēdes protokola, neviena no procesā iesaistītajām 
personām iebildumus vai piezīmes šajā sakarā nav izteikusi. Tāpēc ir pamats 
uzskatīt, ka pirmās instances tiesa pārbaudījusi liecinieka G.G. 1.sējuma 
93.lappusē esošās liecības, nevis E.D. aizturēšanas protokolu, un tiesas 
sēdes protokolā pieļauta pārrakstīšanās kļūda. Turklāt pirmās instances 
tiesa pārbaudījusi liecinieka G.G. pirmstiesas izmeklēšanā sniegtās liecības 
konfrontēšanā ar aizdomā turēto E.D. (5.sēj., l.l. 86–92) un liecinieku L.O. 
(5.sēj., l.l. 94–95, l.l. 99–102). 

Pirmās instances tiesas sēdes protokoli ir pārbaudīti apelācijas instances 
tiesā. Arī citi pierādījumi ir pārbaudīti un novērtēti abu instanču tiesās. 
Apelācijas instances tiesa liecinieka G.G. liecības vērtējusi kopsakarībā ar 
citiem pierādījumiem lietā: liecinieka A.C., L.O., M.O., A.K. liecībām, zvanu 
izdrukām, fonoskopiskās ekspertīzes atzinumu, audioieraksta atšifrējumu 
u.c. Abu instanču tiesas pareizi konstatējušas noziedzīgu nodarījumu, kas 
paredzēti Krimināllikuma 321.panta pirmajā daļā, 20.panta trešajā daļā 
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un 323.panta pirmajā daļā, sastāvu pazīmes apsūdzētā E.D. darbībās. E.D. 
piespriestais sods atbilst Krimināllikuma 35., 46.panta noteikumiem.

Kasācijas sūdzībā izteiktais viedoklis par iespējamu Krimināllikuma 
49.1panta piemērošanu apsūdzētajam E.D., prokurores ieskatā, ir nepamatots. 
Konkrētajā lietā nav pārkāptas apsūdzētā E.D. tiesības uz kriminālprocesa 
pabeigšanu saprātīgā termiņā un procesa ilgums izskaidrojams ar objektīviem 
apstākļiem, kas paredzēti Krimināllikuma 14.panta pirmajā daļā.

Augstākās tiesas Senāts atzīst, ka ir atceļams apelācijas instances tiesas 
spriedums un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511.panta otro daļu, 512.pantu 
spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam, tiesa, taisot spriedumu, 
pamatojas uz materiālo un procesuālo tiesību normām, tiesa spriedumu 
pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē vai kurus saskaņā 
ar Kriminālprocesa likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams 
pārbaudīt.

Kriminālprocesa likums nosaka kārtību, kā pārbaudāmi lietā iegūtie 
pierādījumi.

Tā Kriminālprocesa likuma 449.pantā noteikts, ka tiesas sēdē personas 
sniedz liecību mutvārdos, rakstveida pierādījumus un citus dokumentus 
tiesas sēdē nolasa vai atskaņo, izņemot gadījumus, kad persona, kura īsteno 
aizstāvību, prokurors un cietušais vai viņa pārstāvis piekrīt, ka šo pierādījumu 
nolasīšana vai atskaņošana nav nepieciešama. Kriminālprocesa likuma 501.
pantā noteikti gadījumi, kad tiesai ir tiesības nolasīt vai atskaņot jebkuras 
personas agrāk sniegtu liecību konkrētajā kriminālprocesā. Atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 157. un 158.pantam konfrontēšanā konfrontējamie 
sniedz liecības.

  Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturto daļu apelācijas 
instances tiesas nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances 
tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko 
noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas 
instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida 
kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās.

Apelācijas instances tiesa spriedumā ir izdarījusi šādus atzinumus:
– pirmās instances tiesa pilnīgi, vispusīgi novērtējusi pierādījumus, var 

neatkārtot pirmās instances tiesas minētos pierādījumus un atzinumus;
– liecinieka G.G. liecības ir konsekventas pirmstiesas procesā un tiesas 

izmeklēšanā, savas liecības G.G. ir apstiprinājis arī konfrontēšanā ar apsūdzēto 
E.D. (5.sēj., l.l. 86–92); G.G. sākotnējās liecības pirmstiesas izmeklēšanā 
(1.sēj., l.l. 87–93) pārbaudītas pirmās instances tiesā; G.G. liecības apstiprina 
citi pierādījumi, kā liecinieka A.C. liecības, tajā skaitā pirmstiesas izmeklēšanā 
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(2.sēj., l.l. 109–113, 114–117, 119–120; 6.sēj., l.l. 134–135), kuras nolasītas 
Kriminālprocesa likuma 501.panta 2.punkta kārtībā;

– E.D. liecības tiesas izmeklēšanā un pirmstiesas procesā (1.sēj., l.l. 99–
102, 146–151; 4.sēj., l.l. 57–65, 47–56) nav konsekventas.

No pirmās instances tiesas sēžu protokoliem redzams, ka, pratinot 
liecinieku A.C., tiesa ir nolasījusi A.C. liecību pirmstiesas kriminālprocesā 
(2.sēj., l.l. 115), pratinot liecinieku G.G., tiesa ir nolasījusi G.G. liecību 
pirmstiesas kriminālprocesā (1.sēj., l.l. 96), nopratinot apsūdzēto E.D., 
nolasītas viņa liecības pirmstiesas procesā (1.sēj., l.l. 99–102), savukārt, 
pārbaudot rakstveida pierādījumus, tiesa apskatījusi 5.sējuma lietas lapas 
86–92 – konfrontēšanas protokolu starp liecinieku G.G. un aizdomās turēto 
E.D.; 5.sējuma lietas lapas 94–95 un 99–102  – konfrontēšanas protokolu 
starp liecinieku G.G. un liecinieku L.O.

No apelācijas instances tiesas sēdes protokola redzams, ka tiesa kā 
rakstveida pierādījumu pārbaudījusi liecinieka A.C. liecības (2.sēj., l.l. 109–
113, 114–117).

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 482.panta pirmo daļu tiesas sēdes 
protokols ir procesuāls dokuments, kurā fiksē lietas iztiesāšanas gaitu un 
tiesas sēdē pieņemtos lēmumus.

Salīdzinot tiesas sēžu protokolus un apelācijas instances tiesas 
spriedumu, redzams, ka apelācijas instances tiesa atzinumu pamatošanai 
izmantojusi pierādījumus, kuri nav pārbaudīti tiesā: E.D. liecības pirmstiesas 
kriminālprocesā (1.sēj., l.l. 146–151; 4.sēj., l.l. 47–56, 57–65), G.G. liecības 
pirmstiesas kriminālprocesā (1.sēj., l.l. 87–93), A.C. liecības pirmstiesas 
kriminālprocesā (2.sēj., l.l. 119–120; 6.sēj., l.l. 134–135), kā arī pierādījumus, 
kuri nav pārbaudīti Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā: A.C. liecības 
pirmstiesas kriminālprocesā (2.sēj., l.l. 109–113, 114–117), E.D. un A.C. 
liecības konfrontēšanā (5.sēj., l.l. 86–92), G.G. liecības konfrontēšanā ar L.O. 
(5.sēj., l.l. 94–95, 99–102).

Senāts uzskata, ka Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu 
pārbaudes kārtības neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar 
pierādījumiem, kas nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, šajā 
krimināllietā ir pretrunā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 6.panta pirmajā daļā, Latvijas Republikas 
Satversmes 92.pantā, Kriminālprocesa likumā 15.pantā nostiprināto 
pamatprincipu – tiesībām uz taisnīgu tiesu. Tāpēc Augstākās tiesas 
Senāts atbilstoši Kriminālprocesa likuma 584.panta otrajā daļā noteiktajai 
kompetencei apelācijas instances tiesas pieļautos Kriminālprocesa likuma 
449.panta, 564.panta ceturtās daļas, 511.panta otrās daļas, 512.panta 
pārkāpumus atzīst par būtiskiem pārkāpumiem Kriminālprocesa likuma 
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575.panta trešās daļas izpratnē un tie ir par pamatu apelācijas instances 
tiesas sprieduma atcelšanai un krimināllietas nosūtīšanai jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā.

Kasācijas sūdzības motīvi, kas saistīti ar lietas faktiskajiem apstākļiem, 
to juridisko novērtējumu, pierādījumu vērtēšanu, sodu ietekmējošo apstākļu 
izvērtēšanu, iespējamu Krimināllikuma 49.1panta piemērošanu, izskatāmi 
apelācijas instances tiesā.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāts 

n o l ē m a
Atcelt Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

31.janvāra spriedumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances 
tiesā.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Apsūdzības grozīšana uz smagāku

Grozot apsūdzību, smagāks noziedzīgs nodarījums apsūdzētajam tiek 
inkriminēts ne tikai tajos gadījumos, kad uz smagāku tiek grozīta noziedzīgā 
nodarījuma juridiskā kvalifikācija, bet arī tajos gadījumos, kad noziedzīgā 
nodarījuma juridiskā kvalifikācija paliek negrozīta, bet uz smagākiem mainās 
noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi.
Ja iepriekšējais pirmās instances tiesas spriedums nav atcelts sakarā ar 
prokurora protestu vai cietušā sūdzību par nepieciešamību piemērot likumu 
par smagāku noziedzīgu nodarījumu, bet atcelts sakarā ar apsūdzētā apelācijas 
sūdzību Kriminālprocesa likuma pārkāpumu dēļ, tiesai, iztiesājot lietu no 
jauna pēc sprieduma atcelšanas, nav tiesiska pamata piemērot likumu par 
smagāku noziedzīgu nodarījumu (Kriminālprocesa likuma 591.panta otrā 
daļa).

Rīgā 2011.gada 9.jūnijā Lieta Nr.SKK-201/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senatore referente     I.Radzeviča,
senators      V.Čiževskis,
senatore      A.Nusberga
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar apsūdzētā A.L. 

kasācijas sūdzību  par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 
2011.gada 26.janvāra lēmumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Ludzas rajona tiesas 2010.gada 20.septembra spriedumu 
A. L., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 176.panta trešās daļas ar 

brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli 
uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ietverot vieglāko 
sodu smagākajā sodā, kas piespriests ar Ludzas rajona tiesas 2007.gada 
26.novembra spriedumu, galīgais sods A.L. noteikts – brīvības atņemšana uz 
8 gadiem, konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 2 gadiem.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu A.L. atzīts par vainīgu un sodīts 
par to, ka viņš, būdams persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu, izdarīja 
ar vardarbību saistītu svešas kustamas mantas nolaupīšanu.
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Ar pirmās instances tiesas spriedumu konstatēts, ka noziedzīgais 
nodarījums izdarīts šādos apstākļos.

2007.gada 16.jūnijā ap plkst. 20.00 A.L. kopā ar V.V. un M.M. ieradās 
P.U. mājās Ludzas rajona Cirmas pagasta [..] ciemā, kur visi kopīgi lietoja 
alkoholiskos dzērienus. Pēc kopīgās alkoholisko dzērienu lietošanas P.U. 
nolēma atdot V.V. naudas parādu. Brīdī, kad P.U. izņēma no kabatas naudas 
maku un atdeva V.V. 5 latus, A.L., būdams alkohola ietekmē, laupīšanas nolūkā 
izrāva P.U. naudas maku no rokām, paņēma no tā 15 latus, bet tukšo naudas 
maku nometa uz grīdas. Kad P.U. un viņa sieva J.U. izteica iebildumus par 
naudas atņemšanu, A.L. ar dūri vairākas reizes iesita J.U. pa galvu, bet P.U. ar 
dūri iesita pa galvu auss rajonā un ar dakšiņu, kuru paņēma no galda, iedūra 
labajā sānā, bet pēc tam nometa dakšiņu uz grīdas un izskrēja no istabas.

Ar savām noziedzīgajām darbībām A.L. nodarīja P.U. vieglus miesas 
bojājumus, kas nav izraisījuši īslaicīgu veselības traucējumu uz laiku, ilgāku 
par 6 dienām – četras necaurejošas virspusējas durtas brūces krūškurvja 
priekšējā virsmā labajā pusē, kā arī nolaupīja viņam 15 latus, bet J.U. nodarīja 
fiziskas sāpes.

Turklāt 2007.gada 17.jūnijā ap plkst. 19.00 A.L., būdams alkohola 
ietekmē, ieradās I.L. dzīvesvietā Ludzas rajona Cirmas pagasta [..] ciemā, 
kur pa neaizslēgtām durvīm iekļuva mājā. Kad I.L., sekojot A.L., no mājas 
pagalma arī ienāca mājā, A.L. laupīšanas nolūkā piedraudēja I.L. ar fizisku 
izrēķināšanos un pieprasīja viņai 50 latus, paziņojot, ka I.L. vīrs viņam ir 
parādā naudu. Kad I.L. atteicās naudu dot, A.L. pieprasīja par vīra parādu 
atdot viņam muzikālo centru “AIWA”. Kad I.L. atteicās atdot muzikālo 
centru, A.L. uzbruka I.L. un ar dūri vienu reizi iesita viņai pa galvu kreisās 
auss rajonā, bet pēc tam no skapīša paņēma muzikālo centru “AIWA” 60 latu 
vērtībā un no notikuma vietas aizgāja.

Ar savām noziedzīgajām darbībām A.L. nodarīja I.L.  vieglus miesas 
bojājumus, kas nav izraisījuši īslaicīgu veselības traucējumu uz laiku, ilgāku 
par 6 dienām – ādas nobrāzumu kreisās auss rajonā, kā arī nolaupīja viņas 
mantu 60 latu vērtībā.  

Šādas A.L. darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 176.panta trešās 
daļas.

Ar Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
26.janvāra lēmumu, izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētā A.L. 
apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Par apelācijas instances tiesas lēmumu apsūdzētais A.L. iesniedzis 
kasācijas sūdzību, kurā lūdz atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu un 
nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai, kā arī grozīt viņam piemēroto drošības 
līdzekli.
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Pamatojot šādu lūgumu, apsūdzētais norādījis, ka pirmās instances tiesā 
prokurors grozījis viņam izvirzīto apsūdzību uz smagāku sakarā ar to, ka 
tiesas sēdē konstatēti citi noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi, un lūdzis 
grozīto apsūdzību pievienot krimināllietas materiāliem. Tiesa prokurora 
lūgumu apmierinājusi un  pievienojusi  grozīto apsūdzību krimināllietas 
materiāliem, taču viņam – A.L. – jaunā apsūdzība nav izsniegta, un ar 
šīs apsūdzības saturu viņš nav  iepazīstināts, līdz ar to viņš nav zinājis un 
sapratis, par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tiek tiesāts. Tāpat tiesa 
nav noskaidrojusi viņa attieksmi pret jauno apsūdzību, kā arī prokurora 
viedokli par apsūdzības grozīšanas motīviem. Tādējādi tiesa pieļāvusi 
Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, jo ierobežojusi viņa tiesības 
uz aizstāvību, proti, tiesības zināt, kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā 
viņš tiek apsūdzēts, tiesības izteikt savu viedokli par apsūdzību un izvēlēties 
aizstāvības pozīciju.

Savos 2011.gada 23.februāra kasācijas sūdzības papildinājumos 
apsūdzētais A.L. lūdz “atcelt spriedumu un nosūtīt [lietu] papildizmeklēšanai 
un jaunai izskatīšanai”, norādot, ka viņš godprātīgi ievērojis ar iepriekšējo 
tiesas spriedumu piespriestās policijas kontroles nosacījumus, apzinīgi 
ieradies uz tiesas sēdēm pirmās instances tiesā, bet par vienīgo tiesas sēdes 
kavējumu iesniedzis attaisnojošu dokumentu, atrodoties brīvībā, nekādus 
likumpārkāpumus nav pieļāvis, bet visu laiku strādājis, lai uzturētu savu 
ģimeni, kurā aug nepilngadīgs bērns.

Savos 2011.gada 15.marta kasācijas sūdzības papildinājumos apsūdzētais 
norāda, ka pirmās instances tiesas sēdē nekādus dokumentus nav parakstījis, 
kā uz grozītās apsūdzības gadījies viņa paraksts, viņam nav zināms. Turklāt 
tiesas sēdē nav piedalījusies cietusī I.L. un liecinieki V.V. un M.M., kuri varētu 
liecināt viņa labā.

Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas kārtībā 
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo 
krimināllietu nodaļas prokurora p.i. A.Voino iesniedzis prokurora viedokli, 
kurā norāda, ka apelācijas instances tiesas lēmums ir atceļams, jo tiesa 
pieļāvusi Kriminālprocesa likuma būtiskus pārkāpumus, kas noveduši pie 
nelikumīga nolēmuma. Lietas iztiesāšanas laikā, grozot apsūdzību un atzīstot 
apsūdzēto par vainīgu šajā apsūdzībā, pārkāpta Kriminālprocesa likuma 462.
panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētā apsūdzības grozīšanas kārtība, 
kā arī Kriminālprocesa likuma 591.panta otrajā daļā reglamentētā lietas 
izskatīšanas kārtība pēc sprieduma atcelšanas.

Lietas iztiesāšanas laikā pirmās instances tiesā 2010.gada 12.aprīlī 
prokurors grozījis A.L. apsūdzību uz smagāku, nemainot nodarījuma 
juridisko kvalifikāciju, bet mainot uz smagākiem noziedzīgā nodarījuma 
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faktiskos apstākļus, jo apsūdzētajam papildus inkriminēta miesas bojājumu 
nodarīšana  J.U.

Krimināllietas materiāliem pievienots lēmums par lēmuma par personas 
saukšanu pie kriminālatbildības grozīšanu, uz kura atrodas apsūdzētā A.L. 
paraksts, datēts ar 2010.gada 12.aprīli. Apelācijas instances tiesa secinājusi, 
ka tādējādi apsūdzētais parakstījies par jaunās apsūdzības saņemšanu, taču 
šāds tiesas secinājums ir pretrunā ar valsts apsūdzētājas repliku apelācijas 
instances tiesā, no kuras izriet, ka jaunā apsūdzība apsūdzētajam nav 
izsniegta. 

Ievērojot to, ka apsūdzība A.L. grozīta uz smagāku, mainoties noziedzīgā 
nodarījuma faktiskajiem apstākļiem, tiesai atbilstoši likuma prasībām bija 
pienākums izsniegt apsūdzētajam jauno apsūdzību, kā arī informēt par šo 
apsūdzību pārējās procesā iesaistītās personas. Tāpat apelācijas instances 
tiesa, atsaucoties uz to, ka apsūdzētais A.L. nekādus lūgumus sakarā ar jauno 
apsūdzību tiesai nav pieteicis, nepamatoti secinājusi, ka jaunā apsūdzība 
A.L. bijusi saprotama. Prokurora ieskatā, starp minētajiem faktiem nav 
cēloņsakarības. Apelācijas instances tiesa arī nepamatoti secinājusi, ka  
apsūdzētais A.L.  jauno apsūdzību nav atzinis, motivējot savu viedokli 
ar to, ka apsūdzētais atteicies tiesā liecināt. Prokurora ieskatā, apsūdzētā 
atteikšanās no liecību sniegšanas ne vienmēr liecina par nepiekrišanu 
apsūdzībai. Turklāt no tiesas sēdes protokola redzams, ka pēc apsūdzības 
grozīšanas tiesa apsūdzētā A.L. attieksmi pret jauno apsūdzību vispār nav 
skaidrojusi. No tiesas sēdes protokola arī neizriet, ka jaunā apsūdzība būtu 
nolasīta tiesas sēdē un iztulkota apsūdzētajam saprotamā valodā.

Tādējādi apelācijas instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 
462.panta otrās un trešās daļas pārkāpumu.

Turklāt, pārsniedzot kasācijas sūdzības robežas, prokurors norādījis, ka 
tiesa pārkāpusi arī Kriminālprocesa likuma 591.panta otrās daļas nosacījumus 
par lietas izskatīšanu no jauna pēc sprieduma atcelšanas. Minētajā likuma 
normā norādīts, ka soda pastiprināšana vai likuma piemērošana par 
smagāku noziedzīgu nodarījumu, izskatot lietu no jauna, pieļaujama tikai 
tad, ja spriedums atcelts soda mīkstuma dēļ vai sakarā ar to, ka pēc prokurora 
protesta vai cietušā sūdzības bija nepieciešams piemērot  likumu par smagāku 
noziedzīgu nodarījumu.

No lietas materiāliem redzams, ka, iztiesājot lietu apelācijas instances 
tiesā pirmo reizi sakarā ar apsūdzētā A.L. apelācijas sūdzību, pirmās instances 
tiesas spriedums atcelts un krimināllieta nosūtīta jaunai izskatīšanai pirmās 
instances tiesā sakarā ar Kriminālprocesa likuma pārkāpumiem. Iztiesājot 
lietu no jauna pirmās instances tiesā,  A.L. apsūdzība tika grozīta uz smagāku, 
nemainot nodarījuma juridisko kvalifikāciju, bet mainot uz smagākiem 
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noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus, papildus inkriminējot miesas 
bojājumu nodarīšanu  J.U. 

Tādējādi tiesa, atzīstot apsūdzēto A.L. par vainīgu minētā noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanā, piemērojusi likumu par smagāku noziedzīgu 
nodarījumu un tādā veidā pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 591.panta 
otrās daļas prasības par lietas izskatīšanu pēc sprieduma atcelšanas.

Minētie likuma pārkāpumi atzīstami par Kriminālprocesa likuma 
būtiskiem pārkāpumiem, kas noveduši pie nelikumīga nolēmuma, tādēļ 
apelācijas instances tiesas nolēmums atceļams.

Apsūdzētā lūgums par drošības līdzekļa – apcietinājuma – atcelšanu ir 
noraidāms, jo apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanas sodu par sevišķi 
smaga nozieguma izdarīšanu, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 
272.panta ceturto daļu ir pamats apcietinājumam.

Izskatījis krimināllietas materiālus un izvērtējis apsūdzētā A.L. kasācijas 
sūdzības motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā.

Senāta Krimināllietu departaments, pamatojoties uz Kriminālprocesa 
likuma 584.panta otro daļu, atzīst par nepieciešamu pārsniegt kasācijas 
sūdzībā izteikto prasību apjomu, jo konstatē, ka apelācijas instances tiesa 
pieļāvusi Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, kas nav norādīts 
sūdzībā.

Ar Ludzas rajona tiesas 2008.gada 10.aprīļa spriedumu A.L. atzīts par 
vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 176.panta trešās daļas ar brīvības 
atņemšanu uz 8 gadiem 3 mēnešiem, konfiscējot mantu, un ar policijas 
kontroli uz 2 gadiem.

Ar Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008.gada 
23.jūlija lēmumu, iztiesājot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētā A.L. 
apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedums atcelts un lieta nosūtīta 
jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā sakarā ar Kriminālprocesa likuma 
pārkāpumiem. 

2010.gada 12.aprīlī, iztiesājot lietu no jauna pirmās instances tiesā, 
prokurors grozīja A.L. apsūdzību, nemainot noziedzīgā nodarījuma 
kvalifikāciju, bet mainot noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus un 
papildus inkriminējot apsūdzētajam fizisku sāpju nodarīšanu J.U., kurai A.L. 
ar dūri vairākas reizes iesitis pa galvu.

Ar Ludzas rajona tiesas 2010.gada 20.septembra spriedumu A.L. tika atzīts 
par vainīgu jaunajā apsūdzībā norādītā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un  
sodīts pēc Krimināllikuma 176.panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
8 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz diviem gadiem.
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Ar Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
26.janvāra lēmumu, iztiesājot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētā 
A.L. apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka pirmās instances tiesa, 
iztiesājot lietu no jauna pēc sprieduma atcelšanas un atzīstot apsūdzēto A.L. 
par vainīgu grozītajā apsūdzībā norādītā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, 
pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 591.panta 2.daļas nosacījumus. Minētajā 
likuma normā norādīts, ka soda pastiprināšana vai likuma piemērošana par 
smagāku noziedzīgo nodarījumu, izskatot lietu no jauna, pieļaujama tikai 
tad, ja spriedums atcelts soda mīkstuma dēļ vai sakarā ar to, ka pēc prokurora 
protesta vai cietušā sūdzības bija nepieciešams piemērot likumu par smagāku 
noziedzīgu nodarījumu.

Senāta Krimināllietu departamenta ieskatā, smagāks noziedzīgs 
nodarījums apsūdzētajam tiek inkriminēts ne tikai tajos gadījumos, kad uz 
smagāku tiek grozīta noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija, bet arī 
tajos gadījumos, kad noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija paliek 
negrozīta, bet uz smagākiem mainās noziedzīgā nodarījuma faktiskie 
apstākļi.

Tādējādi ir pamats secināt, ka prokurors, 2010.gada 12.aprīļa lēmumā 
papildus inkriminējot apsūdzētajam A.L. to, ka viņš ar dūri vairākas reizes 
iesitis pa galvu J.U., nodarīdams viņai fiziskas sāpes, grozījis apsūdzību uz 
smagāku. Savukārt tiesa, atzīstot apsūdzēto par vainīgu minētā noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanā un nosakot viņam sodu, notiesājusi apsūdzēto 
par smagāku noziedzīgu nodarījumu. Ievērojot to, ka iepriekšējais pirmās 
instances tiesas spriedums netika atcelts soda mīkstuma dēļ vai sakarā ar 
prokurora protestu vai cietušā sūdzību par nepieciešamību piemērot likumu 
par smagāku noziedzīgu nodarījumu, bet sakarā ar apsūdzētā apelācijas 
sūdzību Kriminālprocesa likuma pārkāpumu dēļ, tiesai, iztiesājot lietu no 
jauna pēc sprieduma atcelšanas, piemērot likumu par smagāku noziedzīgu 
nodarījumu nebija tiesiska pamata.

Tādējādi pirmās instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 
būtisku pārkāpumu, kura rezultātā nelikumīgi pasliktinājusi apsūdzētā A.L. 
stāvokli lietā.

Savukārt apelācijas instances tiesa minēto pirmās instances tiesas pieļauto 
Kriminālprocesa likuma pārkāpumu nav novērsusi un tādējādi pieļāvusi 
Kriminālprocesa likuma 562.panta pirmās daļas pārkāpumu, kas atzīstams 
par Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu šā likuma 575.panta trešās 
daļas izpratnē un  ir novedis pie nelikumīga nolēmuma.  

Ievērojot minēto, apelācijas instances tiesas lēmums ir atceļams un lieta 
nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
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Tā kā lieta tiek nosūtīta jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, 
apsūdzētā kasācijas sūdzībā norādītie argumenti par viņa aizstāvības tiesību 
ierobežošanu apelācijas instances tiesā netiek izvērtēti.

Apsūdzētā lūgums par viņam piemērotā drošības līdzekļa grozīšanu ir 
noraidāms, jo apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanas sodu par sevišķi 
smaga nozieguma izdarīšanu, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 
272.panta ceturto daļu ir pamats apcietinājumam. 

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 585. un 587.pantu, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 26.janvāra 

lēmumu atcelt un krimināllietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances 
tiesā.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Tiesas nolēmumi vienošanās procesā

Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmajā daļā nosaukti visi iespējamie pirmās 
instances tiesas nolēmumi, kurus tiesa var pieņemt vienošanās procesā.
Likums neparedz, ka tiesa, izskatīdama lietu par pirmstiesas procesā slēgtu 
vienošanos, var attaisnot personu kādā apsūdzības daļā, jo iztiesāšanā netiek 
pārbaudīti un vērtēti pierādījumi (Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmā 
daļa).

Rīgā 2011.gada 30.jūnijā Lieta Nr.SKK-266/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     A.Freibergs,
senatore      A.Nusberga,
senators      V.Čiževskis
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar Latgales tiesas apgabala 

prokuratūras prokurora V.Ņikitina kasācijas protestu par Rēzeknes tiesas 
2011.gada 1.aprīļa lēmumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rēzeknes tiesas 2011.gada 1.aprīļa lēmumu krimināllieta Nr.[..] 
A. M., personas kods [..], 
apsūdzībā par Krimināllikuma 15.panta ceturtajā daļā un 177.panta 

trešajā daļā, 219.panta otrajā daļā, 275.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo 
nodarījumu izdarīšanu nosūtīta prokuroram pārkāpumu novēršanai.

Tiesa konstatēja, ka Rēzeknes tiesā 2011.gada 2.martā saņemta 
krimināllieta vienošanās procesa kārtībā. 

2011.gada 23.februārī prokurors ar apsūdzēto A.M. noslēdzis vienošanos 
par vainas atzīšanu un sodu, par ko sastādīts vienošanās protokols.

Vienošanās protokolā norādīts, ka A.M. izdarīja svešas mantas iegūšanas 
ar viltu (krāpšanas) lielā apmērā mēģinājumu, tas ir, noziedzīgu nodarījumu, 
kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā un 15.panta ceturtajā 
daļā, kā arī mantkārīgā nolūkā viltoja un izmantoja dokumentus, kas piešķir 
tiesības, ar ko izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 
275.panta otrajā daļā, kā arī norādīja nepatiesas ziņas likumā noteiktajā 
pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā par ienākumiem lielā apmērā, ar 
ko izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 219.panta 
otrajā daļā.
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Tiesas lēmumā norādīts, ka, iepazīstoties ar krimināllietas materiāliem, 
tiesai nav šaubu par apsūdzētā A.M. vainīgumu Krimināllikuma 15.panta 
ceturtajā daļā un 177.panta trešajā daļā, kā arī 219.panta otrajā daļā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, bet tiesai ir šaubas par apsūdzētā 
vainīgumu Krimināllikuma 275.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanā. 

Par šo lēmumu Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors V.Ņiki-
tins iesniedza kasācijas protestu, kur lūdz pilnībā atcelt Rēzeknes tiesas 
2011.gada 1.aprīļa lēmumu un nosūtīt lietu jaunai iztiesāšanai Rēzeknes 
tiesā.

Prokurors uzskata: “Rēzeknes tiesas lēmums ir pieņemts, būtiski 
pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 574.panta 1. un 2.punktu. 
Kriminālprocesā Nr.[..] konstatēts, ka A.M., izmantojot SIA “[A]” un 
SIA “[B]” īstus zīmogus un preču pavadzīmes veidlapas, viltoja dokumentus 
par it kā notikušiem darījumiem un, pamatojoties uz dotajiem viltotajiem 
dokumentiem, 2009.gada 3.februārī kā SIA “[A]” valdes loceklis parakstīja 
un iesniedza Valsts ieņēmumu dienesta Latgales pārvaldes Rēzeknes 
nodaļai pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, kurā norādīja nepatiesas 
ziņas par it kā veiktiem darījumiem ar SIA “[B]” par 2009.gada janvāri, 
un pieprasījumu par pievienotās vērtības nodokļa it kā pārmaksas 
atmaksu sakarā ar darījumiem ar SIA “[B]” 2009.gada janvārī summā 
14 700 latu. Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki, pārbaudot darījumu 
esamību, konstatēja, ka reāli darījumi nebija un A.M. iesniedza viltotus 
dokumentus.”

Protestā norādīts, ka Rēzeknes tiesas secinājumi, ka pirkuma līgumi, 
preču pavadzīmes nav atzīstami par noziedzīga nodarījuma, kas paredzēts 
Krimināllikuma 275.pantā, priekšmetu, ir nepamatoti, un Rēzeknes 
tiesa, kvalificējot minētās darbības, nepareizi piemēroja Krimināllikuma 
normas.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Rēzeknes tiesas 2011.gada 
1.aprīļa lēmums jāatstāj negrozīts, bet kasācijas protests jānoraida.

Kriminālprocesa likuma 49.nodaļas normas reglamentē tiesvedības 
īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 543.panta pirmo daļu tiesa 
vienošanās procesā taisa notiesājošu spriedumu, ja tiesai nav šaubu par 
apsūdzētā vainu.

Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmā daļa nosaka, ka apspriežu 
istabā tiesa pieņem vienu no šādiem nolēmumiem:

– lēmumu par lietas izbeigšanu, ja konstatē apstākļus, kas nepieļauj 
kriminālprocesu;
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– lēmumu par lietas nosūtīšanu prokuroram pārkāpumu novēršanai;
– notiesājošu spriedumu;
– lēmumu par lietas nosūtīšanu prokuroram procesa pabeigšanai vis-

pā rējā kārtībā, ja apsūdzētais atsakās no vienošanās un nepiekrīt lietas 
iztie sāšanas turpināšanai vispārējā kārtībā.

Kasācijas instances tiesa norāda, ka Kriminālprocesa likuma 542.panta 
pirmajā daļā nosaukti visi iespējamie pirmās instances tiesas nolēmumi, 
kurus tiesa var pieņemt vienošanās procesā.

Likums neparedz tiesai, izskatot lietu par pirmstiesas procesā slēgtu 
vienošanos, attaisnot personu kādā apsūdzības daļā, jo tiesas procesā netiek 
pārbaudīti un vērtēti pierādījumi.

Tiesa pamatoti secināja, ka tā nav tiesīga krimināllietu izskatīt arī 
vispārējā kārtībā, jo apsūdzētais nav atteicies no vienošanās un nav izteicis 
lūgumu lietu iztiesāt vispārējā kārtībā.  

Senāts atzīst, ka atbilstoši Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmās 
daļas 2.punktam Rēzeknes tiesa ir pieņēmusi tiesisku lēmumu par lietas 
nosūtīšanu prokuroram pārkāpumu novēršanai, tāpēc lēmuma atcelšanai 
nav pamata.

Kasācijas instances tiesa konstatē, ka prokurors konkrētā lietā kasācijas 
protestā kļūdaini atsaucies uz Kriminālprocesa likuma 574.panta 1. un 
2.punktā norādīto Krimināllikuma pārkāpumu.

Ievērojot minēto un vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 
587.panta, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Rēzeknes tiesas 2011.gada 1.aprīļa lēmumu atstāt negrozītu, bet kasācijas 

protestu noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Pirmās instances tiesas spriedums  
kā nederīgs procesuāls dokuments

Ja ir neatbilstība starp pirmās instances tiesas saīsināto un pilnā sprieduma 
rezolutīvo daļu, tad pirmās instances tiesas spriedums nav derīgs kā procesuālais 
dokuments, līdz ar to iztrūkst apelācijas instances tiesā izskatāmais priekšmets. 
Apelācijas instances tiesai šāds spriedums jāatceļ pilnībā, nevis tikai kādā tā 
daļā (Kriminālprocesa likuma 549.pants).

Rīgā 2011.gada 25.maijā Lieta Nr.SKK-274/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senatore referente     A.Nusberga,
senatore      I.Radzeviča,
senators      A.Freibergs
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā S.I. kasācijas 

sūdzību par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
2.marta lēmumu un 

k o n s t a t ē j a
Ar Preiļu rajona tiesas 2010.gada 24.novembra spriedumu
S.I., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 176.panta trešās daļas 

ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas 
kontroli uz 2 gadiem; pēc Krimināllikuma 180.panta otrās daļas ar brīvības 
atņemšanu uz 6 mēnešiem; pēc Krimināllikuma 160.panta pirmās daļas ar 
brīvības atņemšanu uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu galīgais sods pēc 
noziedzīgo nodarījumu kopības noteikts, daļēji saskaitot piespriestos sodus, 
brīvības atņemšana uz 10 gadiem, konfiscējot mantu, un policijas kontrole 
uz 2 gadiem.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu S.I. atzīts par vainīgu un sodīts 
pēc Krimināllikuma 180.panta otrās daļas par to, ka viņš 2010.gada 9.janvārī 
atkārtoti izdarījis zādzību nelielā apmērā.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu S.I. atzīts par vainīgu un 
sodīts pēc Krimināllikuma 176.panta trešās daļas par to, ka viņš, būdams 
persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu, 2010.gada 18.janvārī izdarījis 
svešas kustamas mantas nolaupīšanu, saistītu ar vardarbību un vardarbības 
piedraudējumu (laupīšanu).
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Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu S.I. atzīts par vainīgu un 
sodīts pēc Krimināllikuma 160.panta pirmās daļas par to, ka viņš 2010.
gada 18.janvārī izdarījis dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, 
lietojot vardarbību un draudus. 

Par Preiļu rajona tiesas spriedumu apelācijas sūdzību bija iesniedzis 
apsūdzētais S.I., kurš norādīja, ka nepiekrīt vienlaikus noteiktajiem diviem 
papildsodiem – policijas kontrolei un mantas konfiskācijai. 

Ar Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
2.marta lēmumu Preiļu rajona tiesas 2010.gada 24.novembra spriedums 
atcelts daļā par kaitējuma kompensāciju, advokāta darba samaksu un rīcību 
ar lietiskajiem pierādījumiem un šajā daļā nolemts lietu nosūtīt jaunai 
izskatīšanai pirmās instances tiesā, bet pārējā daļā pirmās instances tiesas 
spriedums atstāts negrozīts.

Par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmumu 
kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētais S.I., kurš lūdz pirmās instances tiesas 
spriedumu atcelt pilnībā un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances 
tiesā.

Apsūdzētais uzskata, ka pirmās instances tiesas spriedums taisīts, pieļaujot 
Kriminālprocesa likuma 575.panta trešajā daļā norādīto pārkāpumu, kas 
katrā ziņā izraisa tiesas sprieduma atcelšanu.  

S.I. kasācijas sūdzībā norāda, ka pirmās instances tiesa pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 511.panta pirmās daļas, 523.panta, 527.panta, 528.
panta pirmās daļas, 529.panta 1.punkta, 530. un 531.panta nosacījumus.

Pēc apsūdzētā ieskata, pirmās instances tiesas spriedums ir procesuāli 
nederīgs dokuments, jo saīsinātā sprieduma rezolutīvā daļa atšķiras no pilnā 
sprieduma rezolutīvās daļas.

Izskatījis krimināllietas materiālus rakstveida procesā, izvērtējis apsūdzētā 
S.I. kasācijas sūdzības motīvus, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 
departaments atzīst, ka ir jāatceļ apelācijas instances tiesas lēmums, pirmās 
instances tiesas spriedums un lieta jānosūta jaunai izskatīšanai pirmās 
instances tiesai.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511.panta pirmo daļu tiesas 
nolēmumu, ar kuru lietu izspriež pēc būtības, taisa tiesas sprieduma veidā 
un pasludina valsts vārdā. Šā panta otrā daļa nosaka, ka spriedumam jābūt 
tiesiskam un pamatotam.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 523.panta pirmajai daļai tiesa raksta 
spriedumu, kas sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un 
rezolutīvās daļas.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 528.panta pirmās daļas 9.punktu 
notiesājoša sprieduma rezolutīvajā daļā norādāms tiesas lēmums par 
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kaitējuma kompensāciju, bet šā panta pirmās daļas 12.punktā – advokāta 
darba samaksas piedziņa no apsūdzētā vai par viņa atbrīvošanu no tā, 
bet Kriminālprocesa likuma 529.panta 1.punktā noteikts, ka sprieduma 
rezolutīvajā daļā papildus norāda tiesas lēmumu par rīcību ar lietiskajiem 
pierādījumiem un dokumentiem.

Kriminālprocesa likuma 530.panta pirmajā daļā ietverts nosacījumus, ka 
tiesa var sagatavot saīsinātas formas spriedumu, kas sastāv no ievaddaļas un 
rezolutīvās  daļas. Šā panta otrajā daļā noteikts: ja tiesa sagatavojusi saīsināto 
spriedumu, pilnu spriedumu tiesa sagatavo 14 dienu laikā, paziņojot tā 
pieejamības datumu.

No pirmās instances tiesas saīsinātā sprieduma rezolutīvās daļas redzams, 
ka tiesa nospriedusi piedzīt no S.I. par labu A.G. kaitējuma kompensāciju 
Ls 105 apmērā, kā arī piedzīt no S.I. valsts ienākumos zvērinātu advokātu 
J.Rozentāla un J.Radionova darba samaksu Ls 95,25 apmērā. Tiesa norādījusi, 
ka pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā lietiskais pierādījums – 
grīdas fragments, kas izņemts apskates laikā 2010.gada 21.janvārī un glabājās 
pie lietas, iznīcināms (l.l. 148).

Kā redzams no pilnā sprieduma rezolutīvās daļas, tad tā neatbilst saīsinātā 
sprieduma  rezolutīvajai daļai. Pilnā sprieduma rezolutīvajā daļā nav norādīts, 
ka tiesa nospriedusi piedzīt no S.I. par labu A.G. kaitējuma kompensāciju 
Ls 105 apmērā, kā arī nav norādīts, ka tiesa nospriedusi piedzīt no S.I. valsts 
ienākumos zvērinātu advokātu J.Rozentāla un J.Radionova darba samaksu 
Ls 95,25 apmērā. Tajā norādīts, ka lietiskais pierādījums – grīdas fragments, 
kas izņemts apskates laikā 2010.gada 21.janvārī un glabājas pie lietas, pēc 
tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā nododams D.P. rīcībā (l.l. 150).

Lieta pirmās instances tiesā izskatīta bez pierādījumu pārbaudes 
izdarīšanas. Apsūdzētais S.I. bija pārsūdzējis pirmās instances tiesas 
spriedumu daļā par tiesas piespriesto sodu. 

No apelācijas instances tiesas lēmuma redzams, ka tiesa atzinusi, ka 
pirmās instances tiesa apsūdzētajam likumīgi un pamatoti ir piespriedusi 
panta sankcijā paredzētos obligātos papildsodus – mantas konfiskāciju un 
policijas kontroli. 

Vienlaikus apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka pirmās instances 
tiesas spriedums ir atceļams daļā par kaitējuma kompensācijas, advokāta 
darba samaksas piedziņu un rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem, jo, taisot 
spriedumu, tiesa ir pieļāvusi Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, kas 
spriedumu šajā daļā padara par procesuāli nederīgu dokumentu (l.l. 180).

Tiesa, analizējot pirmās instances tiesas saīsinātā un pilnā sprieduma 
rezolutīvās daļas, pamatoti konstatējusi, ka atšķirības starp spriedumu 
rezolutīvajām daļām par kaitējuma kompensācijas, advokātu darba 
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samaksas piedziņu no apsūdzētā, par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem 
krimināllietas materiālos esošos spriedumus padara par pretrunīgiem un 
procesuāli nederīgiem dokumentiem, ar kuriem nav iespējams taisnīgi 
noregulēt krimināltiesiskās attiecības un nodot spriedumu izpildei (l.l. 181).

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances 
tiesa nav analizējusi  pirmās instances tiesas sprieduma motīvu daļu. Pirmās 
instances tiesas sprieduma motīvu daļā nav norādes par to, ka tiesa būtu 
vērtējusi pierādījumus par kaitējuma kompensāciju, būtu apspriedusi un 
izlēmusi jautājumu par kaitējuma kompensāciju, advokāta darba samaksu, 
kā rīkoties ar lietiskajiem pierādījumiem (l.l. 149–150).

Apelācijas instances tiesa pamatoti konstatējusi, ka pirmās instances 
tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas nosacījumu 
pārkāpumu, bet nav atcēlusi visu spriedumu un nosūtījusi lietu jaunai 
iztiesāšanai pilnībā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 566.pantu, ja apelācijas instances 
tiesa, izskatot lietu, konstatē šā likuma pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa 
sprieduma atcelšanu vai kādu citu būtisku šā likuma pārkāpumu, kuru tā 
pati nevar novērst, nepārkāpjot apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, tā pieņem 
lēmumu par pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanu pilnībā vai kādā 
tā daļā un lietas nosūtīšanu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai citā 
sastāvā.

Senāta Krimināllietu departaments lietā Nr.SKK-335/07 jau atzinis, ka, 
pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 549.pantu, pārsūdzēšana apelācijas 
kārtībā ir rakstveida apelācijas protesta vai sūdzības iesniegšana par spēkā 
nestājušos pirmās instances tiesas nolēmumu nolūkā panākt tā atcelšanu 
pilnībā vai kādā tā daļā kā faktisku, tā arī juridisku iemeslu dēļ. Tātad 
apelācijas instances tiesas izskatīšanas priekšmetā ietilpst pirmās instances 
tiesas nolēmums (spriedums, lēmums). Ja pirmās instances tiesas spriedums 
ir nederīgs kā procesuālais dokuments, tad iztrūkst apelācijas instances tiesā 
izskatāmais priekšmets.

Likumdevējs, uzskaitot Kriminālprocesa likuma 575.panta pirmajā daļā 
šā likuma būtiskus pārkāpumus, kas katrā ziņā izraisa tiesas nolēmuma 
atcelšanu, nav prezumējis tādu gadījumu, ka lietā nav likuma prasībām 
atbilstoša tiesas nolēmuma vai tas ir nederīgs kā procesuāls dokuments. Tas 
nav norādīts arī Kriminālprocesa likuma 566.pantā, kas nosaka apelācijas 
instances tiesas kompetenci lietas nosūtīšanā jaunai izskatīšanai pirmās 
instances tiesā. Taču šāds gadījums konkrētajā lietā ir konstatēts.

Pēc Senāta Krimināllietu departamenta ieskata, pirmās instances tiesas 
spriedums kā procesuālais dokuments nav pieņemams, jo ir neatbilstība 
starp pirmās instances tiesas saīsināto un pilnā sprieduma rezolutīvo daļu. 
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Atzīstot, ka pirmās instances tiesas spriedums nav derīgs kā procesuālais 
dokuments, apelācijas instances tiesa pieļāvusi kļūdu, atceļot spriedumu 
tikai daļā, jo pirmās instances tiesas spriedums bija jāatceļ pilnā apmērā, tas 
ir, pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās daļas pārkāpumu, kas 
konkrētā lietā novedis pie Kriminālprocesa likuma būtiska pārkāpuma šā 
likuma 575.panta trešās daļas izpratnē.

Ievērojot iepriekš norādītos Kriminālprocesa likuma pārkāpumus, 
apelācijas instances tiesas lēmumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu 
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511. un 564.pantu.

Atkārtoti izskatot lietu, pirmās instances tiesai jāievēro materiālās un 
procesuālās tiesību normas.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 585. un 587.pantu, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Atcelt Preiļu rajona tiesas 2010.gada 24.novembra spriedumu un Latgales 

apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 2.marta lēmumu, lietu 
nosūtīt jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Atteikšanās no apsūdzības

Ar atteikšanos no apsūdzības jāsaprot atteikšanās no noziedzīga nodarījuma 
faktiskajiem apstākļiem un to juridiskās kvalifikācijas vai atteikšanās no viena 
vai vairāku noziedzīgu nodarījumu faktiskajiem apstākļiem (epizodēm), 
nemainoties vai mainoties palikušo noziedzīgo nodarījumu vai nodarījuma 
juridiskajai kvalifikācijai (Kriminālprocesa likuma 459.panta pirmā daļa, 460.
panta pirmā daļa).

Rīgā 2011.gada 26.maijā Lieta Nr.SKK-277/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      A.Nusberga,
senators      A.Freibergs
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar Ģenerālprokuratūras 

Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas 
virsprokurora A.Mickeviča kasācijas protestu, apsūdzētā A.A. un viņa 
aizstāvja V.Andrejeva kasācijas sūdzībām par Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palātas 2011.gada 13.janvāra spriedumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2009.gada 18.maija 

spriedumu 
A.A., personas kods [..], 
atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 125.panta pirmajā daļā, 130.panta trešajā daļā, 174.pantā, 
un sodīts pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas ar brīvības atņemšanu 
uz 9 gadiem un ar policijas kontroli uz 2 gadiem; pēc Krimināllikuma 130.
panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem; pēc Krimināllikuma 
174.panta ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 
50.panta pirmo daļu galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības 
noteikts – brīvības atņemšana uz 10 gadiem un policijas kontrole uz 2 
gadiem, t.i., daļēji saskaitot piespriestos sodus. 

J.F., personas kods [..], 
atzīta par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti 

Krimināllikuma 141.panta otrajā daļā, 315.pantā, un sodīta pēc 
Krimināllikuma 141.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu; 
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pēc Krimināllikuma 315.panta ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem. Saskaņā 
ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu galīgais sods pēc noziedzīgo 
nodarījumu kopības noteikts – brīvības atņemšana uz 3 gadiem, t.i., vieglāko 
sodu ietverot smagākajā. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta pirmo daļu 
J.F. ar brīvības atņemšanas sodu notiesāta nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 
3 gadiem. 

Pirmstiesas kriminālprocesā A.A. un J.F. apsūdzēti par šādu noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanu.

“A.A. cietsirdīgi un vardarbīgi apgājās ar nepilngadīgo, ar to 
nepilngadīgajai nodarītas fiziskas un psihiskas ciešanas, un tās nodarīja 
persona, no kuras cietusī ir materiāli vai citādi atkarīga, un proti.

No 2008.gada janvāra A.A. sāka kopdzīvi ar J.F. Rīgā, [..] ielā [..]. Ar 
norādītajām personām kopā vienā dzīvoklī pastāvīgi dzīvoja J.F. mazgadīgā 
meita D.F., dzimusi [..], kura materiāli vai citādi bija atkarīga no A.A. 
tamdēļ, ka no viņa bija atkarīga cietušās materiālā stāvokļa uzlabošanās vai 
pasliktināšanās un viņas turpmākā dzīvošana norādītajā dzīvoklī.

No 2008.gada janvāra līdz 2008.gada 5.maijam A.A. ne retāk kā divas 
reizes nedēļā palika kopā ar D.F. dzīvoklī. Tā kā D.F. niķojās, A.A., lai tā 
neniķotos, sistemātiski, tīši, daudzkārtīgi izdarīja mazgadīgai D.F. sitienus ar 
rokām, tai skaitā ar dūrēm, ar siksnu ar metālisko sprādzi pa ekstremitātēm, 
ķermeni un galvu, ar to nodarot tai ciešanas, un nodarīja dažāda smaguma 
pakāpes miesas bojājumus. Tai skaitā precīzi nenoskaidrotā 2008.gada 
aprīļa datumā (2008.gada aprīļa divdesmitajos datumos) A.A. vardarbības 
rezultātā D.F. tika nodarīts labā apakšdelma elkoņa kaula lūzums un spieķa 
kaula lūzums, kas pēc sava rakstura pieskaitāmi pie vidēja smaguma miesas 
bojājumiem. 2008.gada 3.maijā D.F. tika nodarīti smagi miesas bojājumi, 
kas bīstami dzīvībai, galvas traumas veidā. 2008.gada 5.maijā A.A. nodarīja 
D.F. miesas bojājumus vēdera rajonā, kas pēc sava rakstura ir pieskaitāmi pie 
smagiem miesas bojājumiem, kas bīstami dzīvībai.

A.A. darbības bija mokoša rakstura, un cietušai tika nodarītas stipras 
psihiskas un fiziskas ciešanas izdarīto miesas bojājumu intensitātes dēļ un 
tāpat arī tāpēc, ka A.A. nodarīja šos sitienus cietušai, kurai jau bija miesas 
bojājumi, kas radās viņa darbības rezultātā iepriekšējās dienās. Norādītajā 
laika periodā A.A. sita D.F. līdz tam brīdim, kamēr tā vairs neniķojās un 
neraudāja. Ar šīm darbībām A.A. rupji ignorēja vispārpieņemtās morālās 
normas un rupji pārkāpa Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas aizliedz 
cietsirdīgi izturēties pret bērniem, aizliedz mocīt tos un fiziski sodīt (9.panta 
otrā daļa).”

Ar tādām darbībām A.A. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts 
Krimināllikuma 174.pantā.
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Tāpat A.A. sistemātiski izdarīja sišanu, kam bija spīdzināšanas raksturs, 
un šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125. vai 126.pantā paredzētās sekas.

No 2008.gada janvāra līdz 2008.gada 5.maijam A.A., atrodoties ar 
mazgadīgo D.F., dzimušu [..], dzīvoklī Rīgā, [..] ielā [..], apzinoties, ka 
pēdējā sevi aizstāvēt nevar sava psihiskā un fiziskā stāvokļa dēļ, sistemātiski 
spīdzināja to pie apsūdzībā augstāk izklāstītiem apstākļiem – izdarīja 
mazgadīgai D.F. sitienus ar rokām, tai skaitā ar dūrēm, ar siksnu ar metālisko 
sprādzi pa ekstremitātēm, ķermeni un galvu, grūda to, kā rezultātā viņa krita 
un atsitās pret priekšmetiem, kas atradās dzīvoklī.

Šo darbību rezultātā D.F. tika nodarītas fiziskas sāpes un psihiskas 
ciešanas, tāpat tika nodarīti miesas bojājumi. No 2008.gada aprīļa beigām līdz 
2008.gada 5.maijam sistemātiski izdarīto sitienu rezultātā D.F. tika nodarīti 
viegli miesas bojājumi daudzu sasitumu ar zemādas asinsizplūdumiem veidā 
galvas, krūšu kurvja, vēdera, muguras, roku un kāju apvidos.

Ar tādām darbībām A.A. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts 
Krimināllikuma 130.panta trešajā daļā.

Tāpat A.A. tīši nodarīja miesas bojājumu, kas nav bīstams dzīvībai un nav 
izraisījis šā likuma 125.pantā paredzētās sekas, bet izraisījis ilgstošu veselības 
traucējumu (vidēja smaguma miesas bojājums), kam bijis mocīšanas vai 
spīdzināšanas raksturs, un proti.

Precīzi nenoteiktā 2008.gada aprīļa datumā (2008.gada aprīļa 
divdesmitajos datumos) sistemātiskas sišanas rezultātā, kam bija mocīšanas 
un spīdzināšanas raksturs, pie apsūdzībā augstāk izklāstītiem apstākļiem un 
vietas, tai skaitā izdarīto sitienu rezultātā rokas apvidū, A.A. mazgadīgai D.F. 
nodarīja labā apakšdelma elkoņa kaula lūzumu un spieķa kaula lūzumu, kas 
pēc sava rakstura pieskaitāmi pie vidēja smaguma miesas bojājumiem, kas 
izraisīja ilgstošu veselības traucējumu ilgāk par 21 dienu.

Ar tādām darbībām A.A. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts 
Krimināllikuma 126.panta otrās daļas 2.punktā.

Bez tam A.A. izdarīja slepkavības mēģinājumu pastiprinošos apstākļos – 
personas, kura, vainīgajam apzinoties, atradās bezpalīdzīgā stāvoklī – ar 
sevišķu cietsirdību, un proti.

2008.gada 3.maijā dienas laikā, atrodoties kopā ar mazgadīgo D.F., 
dzimušu [..], dzīvoklī Rīgā, [..] ielā [..], kuru agrāk sistemātiski sita, nodarot 
viņai vieglus miesas bojājumus un vidēja smaguma miesas bojājumus, 
apzinoties, ka pēdējā nevar sevi aizstāvēt sava psihiskā un fiziskā stāvokļa 
dēļ, sita cietušo ar dūri pa dzīvībai svarīgām ķermeņa daļām – cietušās galvu 
un vēderu. Pie tam A.A. apzinājās, ka, izdarot tiešus sitienus mazgadīgam 
bērnam, viņš nodara tai smagus miesas bojājumus un paredzēja tās nāvi, un 
tāpat vēlējās tās iestāšanos.
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Šīs vardarbīgās darbības rezultātā D.F. bija nodarīti smagi, dzīvībai 
bīstami miesas bojājumi: galvas sasitums ar akūtu asinsizplūdumu zem 
galvas smadzeņu cietā apvalka, galvas smadzeņu sasitums ar smadzeņu 
komu. Tāpat šo darbību rezultātā cietušās stāvoklis pasliktinājās – D.F. 
sākās vemšana, caureja, bija kopējais vājums un paaugstinājās ķermeņa 
temperatūra.

Tomēr cietušās nāve nav iestājusies, jo 2008.gada 3. un 4.maijā dzīvoklī 
atradās D.F. māte J.F., kura redzēja meitas stāvokli, redzēja miesas bojājumus, 
tomēr nekādas mērķtiecīgas darbības, lai sniegtu bērnam kvalificētu 
medicīnisko palīdzību, neuzsāka, bet tās klātbūtnē A.A. savu vardarbīgo 
rīcību neturpināja.

2008.gada 5.maijā, kad J.F. aizgāja no dzīvokļa, A.A., turpinot savu 
darbību, vērstu pret personas, kas atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī, slepkavību, 
rīkojoties ar sevišķu cietsirdību, jo redzēja D.F. stāvokļa pasliktināšanos, un 
zinot, ka viņš jau ir nodarījis tai dažāda smaguma pakāpes miesas bojājumus, 
atkal vairākkārt sita ar roku pa galvu un ķermeni, nodarot mazgadīgajam 
bērnam, kurš nevarēja izrādīt nekādas pretestības, īpašas ciešanas un mokas. 
Tai skaitā A.A. iesita ne mazāk kā vienu reizi ar dūri dzīvībai svarīgā ķermeņa 
daļā – cietušās vēdera rajonā, apzinoties šādas rīcības bīstamību cietušās 
dzīvībai un vēloties tās nāves iestāšanos.

No saņemtajiem miesas bojājumiem D.F. zaudēja samaņu, mainījās 
ādas krāsa, no sitiena pa seju no mutes viņai sāka tecēt asinis, jo bija bojāta 
augšlūpas gļotāda. A.A. saprata, ka no saņemtajiem miesas bojājumiem 
iestāsies D.F. nāve un ka viņš realizēja savu nodomu uz slepkavību līdz 
galam. Tomēr baidoties, ka gadījumā, ja cietušās nāve iestāsies dzīvoklī, tad 
tiesībsargājošām iestādēm uzreiz būs zināms par izdarītajiem noziegumiem 
attiecībā pret D.F. un aizdomas pamatoti kritīs uz viņu, viņš izsauca ātrās 
palīdzības ārstus, cerot uz to, ka ārsti aizvedīs D.F. no dzīvokļa un tās nāve 
iestāsies ārpus dzīvokļa, un ka ārsti noticēs viņa versijai par to, ka bērns guva 
miesas bojājumus krītot.

2008.gada 5.maijā A.A. nodarīja D.F. smagus miesas bojājumus, kas 
bīstami dzīvībai – vēdera sasitumu ar aizkuņģa dziedzera plīsumu un asins 
uzkrāšanos vēdera dobumā.

Tomēr, neskatoties uz nodarītajiem miesas bojājumiem, D.F. nāve 
neiestājās neatkarīgi no A.A. gribas, jo slimnīcā D.F. bija sniegta kvalificēta 
medicīniskā palīdzība.

Ar tādām darbībām A.A. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts 
Krimināllikuma 15.panta ceturtajā daļā un 117.panta 2., 4.punktā.

Savukārt J.F. apzināti atstāja bez palīdzības peronu, kura atrodas dzīvībai 
un veselībai bīstamā stāvoklī un kurai nav iespējas saglabāt sevi mazgadības 
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dēļ, ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam palīdzību un bijis pienākums 
rūpēties par viņu, un proti.

No 2008.gada janvāra A.A. sāka kopdzīvi ar J.F. Rīgā, [..] ielā [..]. Ar 
norādītajām personām kopā vienā dzīvoklī pastāvīgi dzīvoja J.F. mazgadīgā 
meita D.F., dzimusi [..].

No 2008.gada janvāra līdz 2008.gada 5.maijam A.A. ne retāk kā divas 
reizes nedēļā palika kopā ar D.F. dzīvoklī un, lai cietusī neniķotos, daudzkārtīgi 
izdarīja mazgadīgai D.F. sitienus ar rokām, tai skaitā ar dūrēm, ar siksnu ar 
metālisko sprādzi pa ķermeni un galvu, ar to nodarot tai ciešanas, un izdarīja 
dažāda smaguma miesas bojājumus, tai skaitā precīzi nenoskaidrotā 2008.
gada aprīļa datumā (2008.gada aprīļa divdesmitajos datumos), A.A. darbību 
rezultātā D.F. tika nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi – elkoņa kaula 
lūzums un labā apakšdelma spieķa kaula lūzums.

2008.gada 3.maijā dienas laikā, atrodoties kopā ar mazgadīgo D.F., 
dzimušu [..], dzīvoklī Rīgā, [..] ielā [..], apzinoties, ka pēdējā nevar sevi 
aizstāvēt sava psihiskā un fiziskā stāvokļa dēļ, sita cietušo ar dūri pa dzīvībai 
svarīgu ķermeņa daļu – cietušās galvu un vēderu. Pie tam A.A. apzinājās, ka, 
izdarot tiešus sitienus mazgadīgam bērnam, viņš nodara tai smagus miesas 
bojājumus, un paredzēja tās nāvi, un tāpat vēlējās tās iestāšanos.

Šīs vardarbīgās rīcības rezultātā D.F. bija nodarīti smagi, dzīvībai bīstami 
miesas bojājumi: galvas sasitums ar asinsizplūdumiem zem smadzeņu cietā 
apvalka un galvas smadzeņu sasitums. Tāpat šo darbību rezultātā cietušās 
stāvoklis būtiski pasliktinājās – D.F. sākās vemšana, caureja, paaugstinājās 
ķermeņa temperatūra, attīstījās vispārējs nespēks un vājums, atteikšanās no 
ēdiena, kā arī kustību koordinācijas traucējumi.

J.F., kurai bija pienākums rūpēties par D.F. un kurai saskaņā ar Bērnu 
tiesību aizsardzības likumu kā bērnu tiesību aizsardzības subjektam 
bija pienākums jebkurā gadījumā sniegt palīdzību bērnam, kuram tā 
nepieciešama, kā arī ziņot policijai par vardarbību pret bērnu (Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 5.panta pirmās daļas 1.punkts, 70.panta pirmā daļa, 
24.panta pirmā daļa, 51.panta trešā daļa), pastāvīgi dzīvoja Rīgā, [..] ielā [..], 
t.sk. viņa atradās dzīvoklī 2008.gada 3.maija vakarā pēc miesas bojājumu 
nodarīšanas D.F., 4.maijā, kā arī 5.maijā līdz plkst. 7.00. 

J.F. redzēja, ka no tā momenta, kad viņa sāka dzīvot kopā ar A.A. 
Rīgā, [..] ielā [..], viņas mazgadīgajai meitai D.F. radās miesas bojājumi – 
asinsizplūdumi. Ņemot vērā miesas bojājumu lokalizāciju, raksturu, 
daudzumu, viņa zināja, ka meita cieš no A.A. vardarbības. Bet, neskatoties 
uz to, atstāja meitu bez palīdzības, un A.A. turpināja pielietot vardarbību.

Laika posmā no 2008.gada 3.maija līdz 5.maijam J.F. redzēja, ka meitas 
veselības stāvoklis būtiski pasliktinājis, redzēja, ka D.F. tika nodarīti vairāki 
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miesas bojājumi, tomēr nekādas mērķtiecīgas darbības, lai sniegtu bērnam 
palīdzību, kas bija nepieciešama, lai novērstu cietušās personas acīm 
redzamas dzīvībai un veselībai draudošās briesmas, neuzsāka, kaut gan 
viņai bija iespēja un viņai bija pienākums tādu palīdzību sniegt, izsaucot 
ātrās palīdzības ārstus, un nevēlējās to darīt, lai neatmaskotu A.A. izdarīto 
noziegumu pret D.F. 

2008.gada 5.maijā plkst. 7.00 J.F. aizgāja uz darbu, atstājot mazgadīgo 
D.F. dzīvībai un veselībai bīstamā stāvoklī.

Ar tādām darbībām J.F. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts 
Krimināllikuma 141.panta otrajā daļā.

Turklāt J.F., zinot, ka izdarīts sevišķi smags noziegums, par to nepaziņoja, 
un proti.

“A.A. 2008.gada 3.maijā dienas laikā, atrodoties kopā ar mazgadīgo 
D.F., dzimušu [..], dzīvoklī Rīgā, [..] ielā [..], apzinoties, ka pēdējā nevar sevi 
aizstāvēt sava psihiskā un fiziskā stāvokļa dēļ, sita cietušo ar dūri pa dzīvībai 
svarīgu ķermeņa daļu – cietušās galvu un vēderu.

Šīs vardarbīgās rīcības rezultātā D.F. bija nodarīti smagi, dzīvībai bīstami 
miesas bojājumi: galvas sasitums ar asinsizplūdumiem zem smadzeņu cietā 
apvalka un galvas smadzeņu sasitums. Tāpat šo darbību rezultātā cietušās 
stāvoklis pasliktinājās – D.F. sākās vemšana, caureja, paaugstinājās ķermeņa 
temperatūra, bija vispārējs nespēks un vājums, atteikšanās no ēdiena, kā arī 
kustību koordinācijas traucējumi.

2008.gada 3.maijā vakarā pēc miesas bojājumu nodarīšanas D.F., 4.maijā, 
kā arī 5.maijā līdz plkst. 7.00 dzīvoklī atradās D.F. māte J.F., kura redzēja 
meitas stāvokli, redzēja miesas bojājumus, tomēr nekādas mērķtiecīgās 
darbības, lai sniegtu bērnam kvalificētu medicīnisko palīdzību, neuzsāka, lai 
neatmaskotu A.A. izdarīto noziegumu pret D.F.

2008.gada 5.maijā, kad plkst. 7.00 J.F. aizgāja no dzīvokļa, A.A., turpinot 
savu darbību, vērstu uz personas, kas atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī, slepkavību, 
rīkojoties ar īpašu cietsirdību, jo redzēja D.F. stāvokļa pasliktināšanos, un 
zinot, ka viņš jau ir nodarījis tai miesas bojājumus, atkal daudzkārt sita D.F. 
pa galvu un ķermeni, nodarot mazgadīgajam bērnam, kurš nevarēja izrādīt 
nekādas pretestības, īpašas ciešanas un mokas. Tai skaitā A.A. iesita ne 
mazāk kā vienu reizi ar dūri dzīvībai svarīgā ķermeņa daļā – cietušās vēdera 
rajonā, apzinoties šādas rīcības bīstamību cietušās dzīvībai un vēloties tās 
nāves iestāšanos.

No saņemtajiem miesas bojājumiem D.F. zaudēja samaņu, no mutes 
viņai sāka tecēt asinis, mainījās ādas krāsa. A.A. saprata, ka no saņemtajiem 
miesas bojājumiem iestāsies D.F. nāve un ka viņš realizēja savu nodomu 
līdz galam. Tomēr baidoties, ka gadījumā, ja cietušās nāve iestāsies dzīvoklī, 
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tad tiesībsargājošām iestādēm uzreiz būs zināms par nodarītajiem miesas 
bojājumiem un izdarīto noziegumu, un aizdomas pamatoti kritīs uz viņu, 
viņš izsauca ātrās palīdzības ārstus, cerot uz to, ka ārsti aizvedīs D.F. no 
dzīvokļa un tās nāve iestāsies ārpus dzīvokļa, un ka ārsti noticēs viņa versijai 
par to, ka bērns guva miesas bojājumus krītot.

2008.gada 5.maijā A.A. nodarīja D.F. smagus miesas bojājumus, kas 
bīstami dzīvībai – vēdera sasitums ar aizkuņģa dziedzera plīsumu un asins 
uzkrāšanos vēdera dobumā.

J.F. 2008.gada 5.maijā uzzināja, ka viņas meita atrodas komas stāvoklī, 
ar kuru nogādāta slimnīcā, uzzināja ārsta viedokli par miesas bojājumu 
rašanos – ka bērns ir piekauts, un zinot, ka sevišķi smagu noziegumu 
attiecībā pret viņas meitu izdarīja A.A., un neskatoties uz to, par A.A. 
izdarīto sevišķi smago noziegumu nepaziņoja policijai un meloja ārstiem par 
miesas bojājumu rašanās mehānismu, mēģinot palīdzēt piedzīvotājam A.A. 
izvairīties no kriminālatbildības.”

Ar tādām darbībām J.F. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts 
Krimināllikuma 315.pantā.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu A.A. atzīts par vainīgu un sodīts 
par to, ka viņš cietsirdīgi un vardarbīgi apgājās ar nepilngadīgo, kura bija no 
viņa atkarīga, nodarot viņai fiziskas ciešanas. 

“2008.gada janvārī A.A. uzsāka kopdzīvi ar J.F. un dzīvoja Rīgā, [..] ielā 
[..]. Kopā ar viņiem dzīvoja [..] dzimusī J.F. mazgadīgā meita D.F. 

Līdz 2008.gada 5.maijam A.A., ne retāk kā divas reizes nedēļā, palika 
kopā ar D.F. dzīvoklī un, kad meitenīte niķojās, sistemātiski sita viņu ar rokām 
un siksnu pa ekstremitātēm, ķermeni un galvu, nodarot ciešanas un dažāda 
smaguma miesas bojājumus, tai skaitā dzīvībai bīstamu galvas traumu un 
dzīvībai bīstamu traumu vēdera rajonā.

Šīs A.A. darbības nodarīja D.F. fiziskas sāpes un psihiskas ciešanas, kā 
arī rupji ignorēja vispārpieņemtās morālās normas un pārkāpa Bērnu tiesību 
aizsardzības likumu, kas aizliedz cietsirdīgi izturēties pret bērniem, tos mocīt 
un fiziski sodīt.”

A.A. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 174.panta.
Turklāt A.A. atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš izdarīja 

sistemātisku sišanu, kam bija spīdzināšanas raksturs.
“2008.gada janvārī A.A. uzsāka kopdzīvi ar J.F. un dzīvoja Rīgā, [..] ielā 

[..], kopā ar [..] dzimušo J.F. mazgadīgo meitu D.F. 
Līdz 2008.gada 5.maijam A.A., paliekot dzīvoklī kopā ar mazgadīgo D.F., 

kad meitenīte niķojās, sistemātiski viņu sita, nodarot fiziskas sāpes un vieglus 
miesas bojājumus – daudzus sasitumus ar zemādas asinsizplūdumiem uz 
galvas, krūtīm, vēdera, muguras, rokām un kājām.”
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A.A. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 130.panta 
trešās daļas.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu A.A. atzīts par vainīgu un 
sodīts par to, ka viņš tīši nodarīja smagu miesas bojājumu. 

“2008.gada 3.maijā, paliekot dzīvoklī Rīgā, [..] ielā [..], kopā ar mazgadīgo 
D.F., tīši ar dūri iesita viņai pa galvu, nodarot smagus, dzīvībai bīstamus miesas 
bojājumus: galvas sasitumu ar akūtu asinsizplūdumu zem galvas smadzeņu 
cietā apvalka, kā arī galvas smadzeņu sasitumu ar smadzeņu komu. Šīs 
traumas rezultātā sāka pasliktināties cietušās D.F. veselības stāvoklis – viņai 
sākās vemšana, caureja, iestājās kopējs vājums un paaugstinājās ķermeņa 
temperatūra.

2008.gadā 5.maijā, kad D.F. māte J.F. aizgāja uz darbu, A.A., turpinot 
noziedzīgas darbības pret mazgadīgo D.F., tīši ar dūri atkārtoti iesita viņai 
pa vēderu. Pēc šī sitiena meitenīte zaudēja samaņu, viņai sāka mainīties ādas 
nokrāsa un no mutes tecēt asinis. 

A.A., saprotot, ka no nodarītajiem miesas bojājumiem var iestāties D.F. 
nāve, izsauca ātrās medicīniskās palīdzības ārstus, paskaidrodams viņiem, ka 
bērns guva miesas bojājumus krītot.

Slimnīcā D.F. tika konstatēts smags, dzīvībai bīstams miesas 
bojājums – vēdera sasitums ar aizkuņģa dziedzera mehānisku plīsumu un 
asins uzkrāšanos vēdera dobumā, kā arī iepriekš iegūts galvas sasitums ar 
akūtu asinsizplūdumu zem galvas smadzeņu cietā apvalka, kā arī galvas 
smadzeņu sasitums ar smadzeņu komu. No šiem miesas bojājumiem D.F. 
nāve neiestājās, jo viņai veiksmīgi tika sniegta kvalificēta medicīniskā 
palīdzība.”

A.A. noziedzīgais nodarījums pirmās instances tiesā kvalificēts pēc 
Krimināllikuma 125.panta pirmā daļas.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu J.F. atzīta par vainīgu un sodīta par 
to, ka viņa, kurai bija pienākums rūpēties par savu mazgadīgo meitu, apzināti 
atstāja cietušo bez palīdzības dzīvībai un veselībai bīstamā stāvoklī. 

“2008.gada janvārī J.F. uzsāka kopdzīvi ar A.A. un dzīvoja viņa dzīvoklī 
kopā ar savu meitu D.F., kas dzimusi [..]. 

Laika posmā līdz 2008.gada 5.maijam A.A. vismaz divas reizes nedēļā 
mēdza palikt dzīvoklī kopā ar mazgadīgo D.F. un, kad meitenīte niķojās, 
sistemātiski viņu sita ar rokām un siksnu pa ķermeni un galvu, nodarot viņai 
ciešanas un dažāda smaguma miesas bojājumus, tai skaitā dzīvībai bīstamu 
galvas traumu un dzīvībai bīstamu traumu vēdera dobumā – mehānisku 
aizkuņģa dziedzera plīsumu.

Šīs vardarbīgās rīcības rezultātā D.F. veselības stāvoklis būtiski 
pasliktinājās – viņai sākās vemšana, caureja, paaugstinājās ķermeņa 
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temperatūra, attīstījās vispārējs nespēks un vājums, viņa atteicās no ēdiena, 
kā arī tika traucēta kustību koordinācija sakarā ar smagu galvas traumu.

J.F., kuras pienākums bija rūpēties par meitu un saskaņā ar Bērnu tiesību 
aizsardzības likumu kā bērna tiesību aizsardzības subjektam bija pienākums 
sniegt nepieciešamo palīdzību bērnam un ziņot policijai par vardarbību 
pret bērnu, neskatoties uz to, ka, kopš viņa uzsāka kopdzīvi ar A.A., meitai 
sāka parādīties asinsizplūdumi, tāpēc, ievērojot to lokalizāciju, raksturu 
un daudzumu, viņa redzēja un zināja, ka bērns cieš no A.A. vardarbības. 
Neskatoties uz to, viņa turpināja bez palīdzības atstāt savu meitu kopā ar 
A.A., kurš turpināja pielietot vardarbību pret bērnu. 

Laika posmā līdz 5.maijam J.F. redzēja, ka meitas veselības stāvoklis sāk 
būtiski pasliktināties, un zinot, ka viņai ir nodarīti daudzi miesas bojājumi, 
tomēr neuzsāka mērķtiecīgas darbības, lai sniegtu bērnam palīdzību un 
novērstu viņa dzīvībai un veselībai draudošās briesmas, kaut gan viņai bija 
tāda iespēja un pienākums. Rezultātā 2008.gada 3. un 5.maijā A.A. nodarīja 
mazgadīgajai D.F. dzīvībai bīstamus miesas bojājumus.”

J.F. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 141.panta 
otrās daļas.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu J.F. atzīta par vainīgu un 
sodīta par to, ka viņa nepaziņoja par izdarītu sevišķi smagu noziegumu.

“2008.gada 3.maijā, kad A.A. sita D.F. un nodarīja viņai smagus, dzīvībai 
bīstamus miesas bojājumus – galvas sasitumu ar asinsizplūdumiem zem 
smadzeņu cietā apvalka un galvas smadzeņu sasitumu – un kad to rezultātā 
bērna stāvoklis pasliktinājās  – sākās vemšana, caureja, paaugstinājās ķermeņa 
temperatūra, iestājās nespēks un vājums, bērns atteicās ēst un sākās kustību 
koordinācijas traucējumi, J.F., to redzot, neko nedarīja, lai atmaskotu A.A. 
izdarīto noziegumu.

2008.gadā 5.maijā no rīta J.F. aizgāja uz darbu un A.A., zinot un redzot 
bērna veselības stāvokļa pasliktināšanos, atkal tīši iesita D.F. pa vēderu, 
apzinoties šādas rīcības bīstamību maza bērna dzīvībai.

Kad J.F. uzzināja, ka viņas meita komas stāvoklī nogādāta slimnīcā 
un ārstu viedokli, ka viņas bērns ir piekauts, zinot, ka to ir izdarījis A.A., 
nepaziņoja policijai un meloja ārstiem par miesas bojājumu rašanās 
mehānismu, cenšoties palīdzēt A.A. izvairīties no kriminālatbildības.”  

J.F. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 315.panta.
Par pirmās instances tiesas spriedumu Rīgas tiesas apgabala prokuratūras 

prokurore J.Kušakova iesniedza apelācijas protestu, kurā lūdza atcelt Rīgas 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2009.gada 18.maija spriedumu 
daļā par A.A. attaisnošanu pēc Krimināllikuma 126.panta, par noziedzīga 
nodarījuma pārkvalifikāciju uz Krimināllikuma 125.panta pirmo daļu, 
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par kvalificējošās pazīmes – psihisku ciešanu nodarīšanu cietušajai un 
cietušās materiālās atkarības no A.A. – izslēgšanu no A.A. apsūdzības pēc 
Krimināllikuma 174.panta, kā arī par kvalificējošās pazīmes – iespēju sniegt 
cietušajai palīdzību – izslēgšanu no J.F. apsūdzības pēc Krimināllikuma 
141.panta otrās daļas.

Apelācijas sūdzību iesniedza apsūdzētā A.A. aizstāvis V.Andrejevs un 
apsūdzētā J.F. Aizstāvis V.Andrejevs lūdza atcelt pirmās instances tiesas 
spriedumu daļā par A.A. atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 
125.panta pirmās daļas un A.A. šajā apsūdzībā attaisnot. Apsūdzētā J.F. lūdza 
atcelt pirmās instances tiesas spriedumu par viņas atzīšanu par vainīgu pēc 
Krimināllikuma 141.panta otrās daļas, 315.panta un attaisnot viņu.

Apelācijas instances tiesā tiesas izmeklēšanā Ģenerālprokuratūras 
Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas 
prokurore I.Harjo grozīja A.A. apsūdzību. Atbilstoši rakstveidā izsniegtajai 
apsūdzībai A.A. apsūdzēts par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

“Cietsirdīgi un vardarbīgi apgājās ar nepilngadīgo, ar to nepilngadīgajai 
nodarot fiziskas un psihiskas ciešanas, un tās nodarīja persona, no kuras 
cietusī ir materiāli un citādi atkarīga, un proti.

No 2008.gada janvāra A.A. uzsāka kopdzīvi ar J.F. Rīgā, [..] ielā [..], kur 
kopā ar viņiem dzīvoja J.F. mazgadīgā meita D.F., dzimusi [..], kura bija 
materiāli un citādi atkarīga no A.A.

No 2008.gada janvāra līdz 2008.gada 5.maijam A.A. ne retāk kā 
divas reizes nedēļā palika kopā ar D.F. dzīvoklī un, kad D.F. niķojās, A.A. 
sistemātiski, tīši un vairākkārt izdarīja mazgadīgajai D.F. sitienus ar rokām, 
tai skaitā ar dūrēm, ar siksnu un siksnas metālisko sprādzi pa ekstremitātēm, 
ķermeni un galvu, nodarot D.F. fiziskas ciešanas un dažāda smaguma pakāpes 
miesas bojājumus – dzīvībai bīstamu galvas traumu un dzīvībai bīstamu 
vēdera traumu.

A.A. darbību rezultātā D.F. tika nodarītas stipras psihiskas un fiziskas 
ciešanas. Ar šādām darbībām A.A. rupji ignorēja vispārpieņemtās morālās 
normas un rupji pārkāpa Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas aizliedz 
cietsirdīgi izturēties pret bērniem, aizliedz tos mocīt un fiziski sodīt.

Ar minētajām darbībām A.A. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas 
paredzēts Krimināllikuma 174.pantā (2008.gada 30.oktobra likuma 
redakcijā).

Bez tam A.A. izdarīja šādu noziedzīgu nodarījumu.
Tīšus, smagus miesas bojājumus, kas bīstami dzīvībai, un tiem bija 

mocīšanas un spīdzināšanas raksturs.
No 2008.gada janvāra līdz 2008.gada 5.maijam A.A., atrodoties ar 

mazgadīgo D.F., dzimušu [..], dzīvoklī Rīgā, [..] ielā [..], apzinoties, ka 
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D.F. nevar sevi aizstāvēt sava psihiskā un fiziskā stāvokļa dēļ, sistemātiski 
spīdzināja to, nodarot sitienus ar rokām, tai skaitā ar dūrēm, ar siksnu pa 
ekstremitātēm, ķermeni un galvu, grūda to, kā rezultātā viņa krita un atsitās 
pret priekšmetiem, kas atradās dzīvoklī.

Šo darbību rezultātā D.F. tika nodarītas fiziskas sāpes un psihiskas 
ciešanas, tāpat tika nodarīti viegli miesas bojājumi – daudzi sasitumi ar 
zemādas asinsizplūdumiem galvas, krūšu kurvja, vēdera, muguras, roku un 
kāju apvidū.

Tāpat precīzi nenoskaidrotā datumā (2008.gada aprīļa divdesmitajos 
datumos) sistemātiskās sišanas rezultātā, kam bija mocīšanas un 
spīdzināšanas raksturs, pie apsūdzībā augstāk izklāstītajiem apstākļiem, 
izdarīto sitienu rezultātā rokas apvidū A.A. mazgadīgajai D.F. nodarīja labā 
apakšdelma elkoņa kaula lūzumu un spieķa kaula lūzumu, kas pēc sava 
rakstura pieskaitāmi pie vidēja smaguma miesas bojājumiem, kas izraisīja 
ilgstošu veselības traucējumu, ilgāku par 21 dienu.

2008.gada 3.maijā dienas laikā, atrodoties kopā ar mazgadīgo D.F., 
dzimušu [..], dzīvoklī Rīgā, [..] ielā [..], kuru agrāk sistemātiski sita, nodarot 
viņai vieglus miesas bojājumus, apzinoties, ka D.F. nevar sevi aizstāvēt sava 
psihiskā un fiziskā stāvokļa dēļ, sita cietušo ar dūri pa dzīvībai svarīgām 
ķermeņa daļām – cietušās galvu un vēderu. Pie tam A.A. apzinājās, ka, 
izdarot tīšus sitienus mazgadīgam bērnam, viņš nodara tam smagus miesas 
bojājumus, kas bīstami dzīvībai.

Šīs vardarbības rezultātā D.F. tika nodarīti smagi, dzīvībai bīstami miesas 
bojājumi: galvas sasitums ar akūtu asinsizplūdumu zem galvas smadzeņu 
cietā apvalka, galvas smadzeņu sasitums ar smadzeņu komu, kā rezultātā 
cietušās stāvoklis pasliktinājās – D.F. sākās vemšana, caureja, bija kopējais 
vājums, un paaugstinājās ķermeņa temperatūra.

2008.gada 5.maijā, kad J.F. aizgāja no dzīvokļa, A.A., turpinot savu 
vardarbību, vērstu pret personu, kas atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī savas 
mazgadības dēļ, redzot D.F. stāvokļa pasliktināšanos un zinot, ka viņš jau ir 
nodarījis tai dažāda smaguma pakāpes miesas bojājumus, atkal vairākkārt 
sita ar roku pa galvu un ķermeni, nodarot mazgadīgajam bērnam, kurš 
nevarēja izrādīt nekādu pretestību, īpašas ciešanas un mokas. A.A. iesita ne 
mazāk kā vienu reizi ar dūri dzīvībai svarīgā ķermeņa daļā – cietušās vēdera 
rajonā, apzinoties šādas rīcības bīstamību cietušās dzīvībai.

No saņemtajiem miesas bojājumiem D.F. zaudēja samaņu, mainījās ādas 
krāsa, no mutes sāka tecēt asinis, jo bija bojāta augšlūpas gļotāda.

2008.gada 5.maijā A.A. nodarīja D.F. smagus miesas bojājumus, kas 
bīstami dzīvībai – vēdera sasitumu ar aizkuņģa dziedzera plīsumu un asins 
uzkrāšanos vēdera dobumā.
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A.A., apzinoties, ka no nodarītajiem miesas bojājumiem var iestāties D.F. 
nāve, izsauca ātro medicīnisko palīdzību.

Ar minētajām darbībām A.A. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas 
paredzēts Krimināllikuma 125.panta otrās daļas 4.punktā (2008.gada 
30.oktobra likuma redakcijā).”

Apelācijas instances tiesā tiesas debatēs Ģenerālprokuratūras 
Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas 
prokurore I.Kačāne lūdza atzīt par vainīgu A.A. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
125.panta pirmās daļas, 174.panta, noteikt viņam galīgo sodu – brīvības 
atņemšanu uz 9 gadiem ar policijas kontroli uz 2 gadiem, uzturēja apelācijas 
protestu par kvalificējošo apstākļu izslēgšanu no A.A. un J.F. apsūdzības, 
pārējā daļā lūdza atstāt pirmās instances tiesas spriedumu negrozītu.

Ar Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 13.janvāra 
spriedumu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2009.gada 
18.maija spriedums atcelts daļā par A.A. notiesāšanu pēc Krimināllikuma 
130.panta trešās daļas, viņam noteikto galīgo sodu un J.F. notiesāšanu pēc 
Krimināllikuma 141.panta otrās daļas un 315.panta.

Kriminālprocess A.A. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 130.panta trešās 
daļas izbeigts. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu galīgais sods 
pēc noziedzīgo nodarījumu kopības A.A. noteikts – brīvības atņemšana uz 
10 gadiem un policijas kontrole uz 2 gadiem, t.i., daļēji saskaitot piespriestos 
sodus. 

J.F. atzīta par nevainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 141.panta otrās 
daļas, 315.panta un attaisnota.

Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts. 
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo 

krimināllietu nodaļas virsprokurors A.Mickevičs iesniedzis kasācijas 
protestu, apsūdzētais A.A. un viņa aizstāvis V.Andrejevs iesnieguši kasācijas 
sūdzības.

Virsprokurors A.Mickevičs kasācijas protestā lūdz apelācijas instances 
tiesas spriedumu daļā par A.A. notiesāšanu pēc Krimināllikuma 174.panta 
un J.F. attaisnošanu pēc Krimināllikuma 315.panta atstāt negrozītu, bet 
pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai 
izskatīšanai.

Virsprokurors A.Mickevičs norāda, ka apelācijas instances tiesa pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 460.panta pirmās daļas prasības par atteikšanās no 
apsūdzības sekām. Pārkāpjot procesuālo kārtību, kāda noteikta, ja prokurors 
atsakās no apsūdzības, apelācijas instances tiesa ir būtiski pārkāpusi amatā 
augstāka prokurora tiesības, kas noteiktas Kriminālprocesa likuma 46.panta 
otrās daļas 9.punktā. Ģenerālprokuratūras Tiesās izskatāmo krimināllietu 
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nodaļas prokurore I.Kačāne, kura pildīja valsts apsūdzības uzturētāja 
pienākumus apelācijas instances tiesā, nav amatā augstāka prokurore 
Kriminālprocesa likuma izpratnē.

Turklāt, neuzturot protestu, Ģenerālprokuratūras Tiesās izskatāmo 
krimināllietu nodaļas prokurore būtiski pārkāpa amatā augstāka prokurora 
tiesības, kas noteiktas Kriminālprocesa likuma 556.panta otrās daļas 4.punktā 
par protesta atsaukšanas tiesībām.

Virsprokurors A.Mickevičs norāda, ka minētie Kriminālprocesa 
likuma pārkāpumi saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 575.panta trešo 
daļu ir atzīstami par būtiskiem, jo protesta neuzturēšana, tostarp daļā par 
A.A. notiesāšanu pēc Krimināllikuma 126.panta otrās daļas 2.punkta, 
un atteikšanās no apsūdzības pēc Krimināllikuma 125.panta otrās daļas 
4.punkta, kurā tika ietverta gan vieglu, gan vidēja smaguma miesas bojājumu 
nodarīšana, noveda pie nelikumīga sprieduma, jo minētie miesas bojājumi 
neguva tiesisku novērtējumu tiesas spriedumā.

Virsprokurors A.Mickevičs nepiekrīt apelācijas instances tiesas 
secinājumam, ka apsūdzētās J.F. darbībās nav konstatēta Krimināllikuma 
141.panta otrās daļas subjektīvās puses pazīme, jo tas neatbilst spriedumā 
izklāstītajiem pierādījumiem – liecinieku S.O., V.K., L.L., V.G., O.J. liecībām 
par D.F. konstatēto miesas bojājumu rašanās laiku, lokalizāciju un skaitu, kā 
arī tiesu medicīnas ekspertīžu atzinumiem.

Pārkāpjot Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās daļas prasības, 
apelācijas instances tiesa nenorādīja motīvus, kāpēc tiesa noraidīja pierādījumus, 
kas bijuši par pamatu pirmās instances tiesas spriedumam, t.i., kādēļ tika 
noraidītas augstāk minēto liecinieku liecības daļā par miesas bojājumu rašanās 
laiku, lokalizāciju un skaitu. Apelācijas instances tiesas spriedumā vispār 
nav analizētas apsūdzēto A.A. un J.F. liecības, kuras viņi sniedza pirmstiesas 
izmeklēšanas laikā un kuras tika izklāstītas un izvērtētas pirmās instances tiesas 
spriedumā, to vidū par faktu, ka J.F. bija zināms, ka A.A. pielieto vardarbību 
pret D.F. un ka pati J.F. smērēja zilumus D.F. ar smēri pret zilumiem.

Turklāt virsprokurors A.Mickevičs vērš uzmanību, ka apelācijas instances 
tiesa nenorādīja motīvu, kādēļ noraida tādu pierādījumu kā slimnīcā uzņemtās 
cietušās D.F. fotogrāfijas, kas savukārt apstiprina spriedumā izklāstīto gan 
liecinieku liecības, gan eksperta slēdzienus par miesas bojājumu rašanās 
laiku, lokalizāciju un skaitu. 

Apsūdzētā A.A. aizstāvis V.Andrejevs kasācijas sūdzībā lūdz atcelt 
apelācijas instances tiesas spriedumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai 
pirmās instances tiesā.

Aizstāvis V.Andrejevs norāda, ka pirmās instances tiesa ir pārkāpusi 
iztiesāšanas robežas, atzīdama apsūdzēto A.A. par vainīgu pēc Krimināllikuma 
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125.panta pirmās daļas. Tiesa nav norādījusi nevienu Kriminālprocesa likuma 
vai cita normatīvā akta tiesību normu, kas tai dotu tiesības pašai pārkvalificēt 
apsūdzību. Turklāt Kriminālprocesa likuma 48.panta otrajā daļā nav minēts, 
ka tiesa kā procesa virzītājs būtu pilnvarota pārkvalificēt apsūdzību. Saskaņā 
ar Kriminālprocesa likuma 43.panta pirmās daļas 5.punktu valsts apsūdzības 
uzturētājs ir pilnvarots pieprasīt pārtraukumu papildu pierādījumu 
iesniegšanai vai jaunas apsūdzības sastādīšanai.

Aizstāvis V.Andrejevs atsaucas uz Kriminālprocesa likuma 17.pantu un 
norāda, ka no Kriminālprocesa likumā paredzētajiem prokurora pienākumiem 
izriet, ka tiesības personu saukt pie kriminālatbildības, uzrādīt un grozīt 
tai apsūdzību ir tikai prokuroram. Taču Rīgas tiesas apgabala prokuratūras 
prokurore apsūdzēto A.A. nekad nav saukusi pie kriminālatbildības pēc 
Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas, kā arī apsūdzību nav grozījusi. Līdz 
ar to, pēc aizstāvja V.Andrejeva ieskata, tiesai nebija likumīga pamata atzīt 
apsūdzēto A.A. par vainīgu pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas.

Šāda apsūdzības pārkvalifikācija no Krimināllikuma 15.panta ceturtās 
daļas un 117.panta 2., 4.punkta uz Krimināllikuma 125.panta pirmo daļu pie 
sprieduma taisīšanas pārkāpj Kriminālprocesa likuma 33.nodaļas normas, 
līdz ar ko arī cilvēktiesību ievērošanas pamatprincipus, jo apsūdzētajam A.A. 
netika dota iespēja izmantot savas kā apsūdzētā likumā noteiktās tiesības. 
Aizstāvis V.Andrejevs uzskata, ka tiesa nav ņēmusi vērā Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantā noteikto, jo apsūdzētais 
A.A. pirmās instances tiesā netika informēts par izvirzīto apsūdzību pēc 
Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas, tāpat viņam netika dots laiks, lai 
sagatavotu savu aizstāvību pret šo apsūdzību, kā arī viņš pēc šī panta nebija 
pratināts un viņam nav bijusi iespēja paust savu attieksmi, atzīt vai neatzīt 
vainu pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas. 

Visas liecības un paskaidrojumi, kurus apsūdzētais A.A. sniedza, bija 
saistīti ar Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 117.panta 2., 4.punkta 
piemērošanu. Līdz ar to, pēc aizstāvja V.Andrejeva ieskata, ir pārkāptas 
apsūdzētā A.A. tiesības uz taisnīgu tiesu, jo tiesa viņam ir piespriedusi sodu 
par noziedzīgu nodarījumu, par kuru viņš nav saukts pie kriminālatbildības.

Turklāt aizstāvis V.Andrejevs norāda, ka par pirmās instances tiesas 
spriedumā pieļauto kļūdu, pārkvalificējot apsūdzību, liecina arī prokurores 
iesniegtais apelācijas protests, kurā arī nav norādīts, ka apsūdzētais A.A. būtu 
apsūdzēts pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas.

Neskatoties uz iepriekš minēto, apelācijas instances tiesa, taisot spriedumu, 
analoģiski pirmās instances tiesai ir izvērtējusi noziedzīgo nodarījumu pēc 
Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas, ņemot vērā, ka “krimināltiesībās 
atbildība nevar iestāties pēc analoģijas principa,” savu viedokli pamatojot ar 
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atsauci uz Rokasgrāmatu kriminālprocesā tiesnešiem. Apelācijas instances 
tiesai, pēc aizstāvja ieskata, būtu jātiesā krimināllieta atbilstoši apsūdzētajam 
A.A. izvirzītajai apsūdzībai, t.i., par Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas 
un 117.panta 2., 4.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Aizstāvis V.Andrejevs uzskata, ka pirmās instances tiesas apsūdzības 
panta par slepkavības mēģinājumu pārkvalifikāciju uz pantu par tīša, smaga 
miesas bojājuma nodarīšanu nevar uzskatīt par vainīgās personas darbības 
pārkvalifikāciju no smagākas apsūdzības uz vieglāku, līdz ar ko secināms, ka 
apelācijas instances tiesa ir nepareizi iztulkojusi likuma normas, pēc kurām 
apsūdzētajam A.A. bija jābūt notiesātam.

Aizstāvis V.Andrejevs vērš uzmanību tam, ka, iztiesājot lietu abās tiesu 
instancēs, tiesas nav uzskatījušas par iespējamu samazināt apsūdzētajam 
A.A. sodu, kas ir pretrunā apelācijas instances tiesas apgalvojumam, ka 
pārkvalifikācija ir uzlabojusi apsūdzētā stāvokli. Aizstāvis atsaucas uz 
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu 
palātas tiesnešu kopsapulces 2008.gada 1.jūlija lēmumu, kurā atzīts, ka 
“personību raksturojošām ziņām ir svarīga nozīme, lemjot par vainīgajam 
piespriežamo kriminālsoda veidu un mēru”.

Tā kā apsūdzētais A.A. atzīst noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, 
bet nepiekrīt tā kvalifikācijai, pēc aizstāvja V.Andrejeva ieskata, nenozīmē, 
ka apelācijas instances tiesas atzinums, ka apsūdzētā A.A. un viņa aizstāvja 
lūgums par atbildību mīkstinošu apstākli atzīt savas vainas atzīšanu un 
izdarītā nožēlošanu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 174.panta, ir neatbilstošs 
lietas apstākļiem. Jāņem vērā, ka apsūdzētais A.A. atzīst izdarītās darbības 
pēc viņam tiesiski inkriminētiem Krimināllikuma pantiem pilnā apjomā, pat 
vairāk, jo ir atzinis savu vainu ne tikai apsūdzībā pēc Krimināllikuma 174.
panta, bet arī pēc Krimināllikuma 130.panta trešās daļas un 126.panta otrās 
daļas 2.punkta, pēc kuriem viņš tika attaisnots. 

Taču apstāklis, ka apsūdzētais A.A. nav atzinis savu vainu apsūdzībā pēc 
Krimināllikuma 117.panta 2., 4.punkta, ņemot vērā to, ka pati tiesa uzskatīja, 
ka apsūdzība pēc šī panta nav pamatota, neizslēdz iespēju šajā lietā mīkstināt 
apsūdzētajam A.A. noteikto sodu. 

Aizstāvis V.Andrejevs atsaucas uz Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 
departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulces 2008.
gada 1.jūlija lēmumu, kurā atzīts, ka “konstatētie atbildību mīkstinošie un 
pastiprinošie apstākļi nav ignorējami”. Aizstāvis V.Andrejevs uzskata, ka 
apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi atbildību mīkstinošos apstākļus.

Apsūdzētais A.A. iesniedzis sava aizstāvja V.Andrejeva kasācijas sūdzībai 
līdzīga satura kasācijas sūdzību, kurā lūdz atcelt apelācijas instances tiesas 
spriedumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.
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Apsūdzētais A.A. norāda, ka apelācijas instances tiesa, iztiesājot lietu, ir 
pieļāvusi būtiskus materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumus.

Pirmās instances tiesa ir pārkāpusi iztiesāšanas robežas, atzīstot apsūdzēto 
A.A. par vainīgu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas. 
Tiesa nav norādījusi nevienu Kriminālprocesa likuma vai cita normatīvā akta 
tiesību normu, kas tai dotu tiesības pašai pārkvalificēt apsūdzību. Apsūdzētais 
A.A. uzskata, ka tiesai nebija nekāda likumīga pamata viņu atzīt par vainīgu 
apsūdzībā pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas.

Apsūdzētais A.A. norāda, ka pirmās instances tiesas veiktā apsūdzības 
pārkvalifikācija no Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 117.panta 2., 
4.punkta uz Krimināllikuma 125.panta pirmo daļu pie sprieduma taisīšanas 
pārkāpusi vairākas Kriminālprocesa likuma normas, kā arī cilvēktiesību 
ievērošanas pamatprincipus, kas liedza viņam izmantot savas kā apsūdzētā 
likumā noteiktās tiesības uz aizstāvību. Apsūdzētais A.A. uzskata, ka tiesa 
nav ņēmusi vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
6.pantā noteikto, jo apsūdzētais A.A. pirmās instances tiesā netika informēts 
par izvirzīto apsūdzību pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas, tāpat 
viņam netika dots laiks, lai sagatavotu savu aizstāvību pret šo apsūdzību. 
Apsūdzētajam A.A. visa kriminālprocesa laikā, kad lieta tika skatīta pirmās 
instances tiesā, nav bijusi iespēja paust savu attieksmi, atzīt vai neatzīt vainu 
pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas. Visas liecības un paskaidrojumi, 
kurus apsūdzētais A.A. sniedza, bija saistīti ar Krimināllikuma 15.panta 
ceturtās daļas un 117.panta 2., 4.punkta piemērošanu.

Apsūdzētais A.A. vērš uzmanību tam, ka, iztiesājot lietu abās tiesu 
instancēs, tiesas nav uzskatījušas par iespējamu samazināt viņam noteikto 
sodu, kas ir pretrunā apelācijas instances tiesas apgalvojumam, ka 
apsūdzības pārkvalifikācija no Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 
117.panta 2., 4.punkta uz Krimināllikuma 125.panta pirmo daļu ir uzlabojusi 
apsūdzētā stāvokli. Apsūdzētais A.A. norāda, ka viņš atzinis savu vainu 
viņam inkriminētās darbības visos viņam likumīgi inkriminētajos pantos, 
“iespējams, pat vēl vairāk”.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas spriedums ir atceļams par kriminālprocesa izbeigšanu A.A. 
apsūdzībā pēc Krimināllikuma 130.panta trešās daļas, pārējā daļā apelācijas 
instances tiesas spriedums atstājams negrozīts.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments lietā Nr.SKK-84/09 
ir izteicis viedokli par Kriminālprocesa likuma 461., 462.panta piemērošanu – 
apsūdzības grozīšanas veidus, iztiesāšanas posmus, līdz kuriem prokurors 
var grozīt apsūdzību, grozītās apsūdzības procesuālās fiksēšanas formu, tiesu 
instances, kurās var grozīt apsūdzību.
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Valsts apsūdzību apelācijas instances tiesā uzturēja Ģenerālprokuratūras 
Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas 
prokurore I.Harjo. Tiesas izmeklēšanā prokurore I.Harjo grozīja A.A. 
apsūdzību, kuru iesniedza rakstveidā. Prokurore lūdza apsūdzētā darbības 
kvalificēt atbilstoši Krimināllikuma 174.pantam kā cietsirdīgu un vardarbīgu 
apiešanos ar nepilngadīgo, kura no viņa bija materiāli un citādi atkarīga, 
nodarot fiziskas un psihiskas ciešanas, noziedzīga nodarījuma aprakstā 
norādot, ka darbības izdarītas no 2008.gada janvāra līdz 5.maijam un ar 
šīm darbībām apsūdzētais A.A. nodarījis D.F. fiziskas ciešanas un dažāda 
smaguma miesas bojājumus; atbilstoši Krimināllikuma 125.panta otrās 
daļas 4.punktam kā tīšu, smagu miesas bojājumu, kas bīstami dzīvībai, 
nodarīšanu, kam bija mocīšanas un spīdzināšanas raksturs, noziedzīga 
nodarījuma aprakstā norādot, ka no 2008.gada janvāra līdz 5.maijam A.A. 
sistemātiski spīdzinājis D.F., sitis viņai pa dažādām ķermeņa daļām, nodarījis 
fiziskas sāpes un psihiskas ciešanas, kā arī vieglus miesas bojājumus; 2008.
gada aprīļa divdesmitajos datumos nodarījis D.F. vidēja smaguma miesas 
bojājumus; 2008.gada 3.maijā un 5.maijā katru reizi nodarījis smagus miesas 
bojājumus, kas bīstami dzīvībai.

Lietas iztiesāšanas laikā pēc Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 
departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurora 
norīkojuma prokurori I.Harjo nomainīja Tiesās izskatāmo krimināllietu 
nodaļas prokurore I.Kačāne.

Tiesas debatēs prokurore ir teikusi: “Uzskatu, ka apsūdzība grozīta 
nepamatoti un šobrīd grozītā apsūdzība netiek uzturēta. Apelācijas protests 
tiek uzturēts daļā par kvalificējošo pazīmju izslēgšanu no apsūdzības. (..) 
Lūdzu A.A. atzīt par vainīgu pēc Krimināllikuma 125.panta pirmās daļas un 
174.panta. (..)”

Apelācijas instances tiesa spriedumā ir norādījusi: “Amatā augstāka 
prokurore – Ģenerālprokuratūras prokurore – neuzturēja apsūdzību A.A. 
pēc Krimināllikuma 130.panta trešās daļas, atzīstot, ka Krimināllikuma 174.
pants paredz speciālo atbildību par vardarbīgu un cietsirdīgu izturēšanos 
pret nepilngadīgām personām, tāpēc papildu kvalifikācija šādām darbībām 
pēc Krimināllikuma 130.panta nav nepieciešama. (..) Ievērojot to, ka amatā 
augstāka prokurore apelācijas instances tiesas sēdē atteicās no apsūdzības 
A.A. pēc Krimināllikuma 130.panta trešās daļas, tiesu palāta atzīst, ka pirmās 
instances tiesas spriedums daļā par A.A. notiesāšanu pēc šī panta ir atceļams un, 
pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu, kriminālprocess 
A.A. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 130.panta trešās daļas ir izbeidzams.”

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments uzskata, ka apelācijas 
instances tiesas un virsprokurora A.Mickeviča atzinumi par to, ka prokurore 
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I.Kačāne atteikusies no apsūdzības, ir kļūdaini. Ar atteikšanos no apsūdzības 
jāsaprot atteikšanos no noziedzīga nodarījuma faktiskajiem apstākļiem un 
to juridiskās kvalifikācijas vai atteikšanos no viena vai vairāku noziedzīgu 
nodarījumu faktiskajiem apstākļiem (epizodēm), nemainoties vai mainoties 
palikušo noziedzīgo nodarījumu vai nodarījuma juridiskajai kvalifikācijai. 
Atteikšanos no apsūdzības var iedalīt:

1 – pilnīga atteikšanās no apsūdzības;
2 – daļēja atteikšanās no apsūdzības:
1) atteikšanās no noziedzīga nodarījuma faktiskajiem apstākļiem un 

to juridiskās kvalifikācijas (atsevišķs vienots noziedzīgs nodarījums) pie 
noziedzīgo nodarījumu kopības;

2) atteikšanās no viena vai vairākiem atsevišķu noziedzīgu nodarījumu 
faktiskajiem apstākļiem (epizodēm), nemainoties palikušo noziedzīgo 
nodarījumu juridiskajai kvalifikācijai (noziedzīgo nodarījumu daudzējādība – 
atkārtotība, kad atbildība paredzēta vienā un tajā pašā pantā);

3) atteikšanās no viena vai vairākiem atsevišķiem noziedzīgu 
nodarījumu faktiskajiem apstākļiem (epizodēm), mainoties palikušo 
noziedzīgo nodarījumu juridiskajai kvalifikācijai (noziedzīga nodarījuma 
daudzējādība – speciālā atkārtotība, dažos gadījumos arī atsevišķs vienots 
noziedzīgs nodarījums).

Citos gadījumos notiek apsūdzības grozīšana, nevis atteikšanās no 
apsūdzības, tostarp ja vieni un tie paši noziedzīgā nodarījuma faktiskie 
apstākļi lieki kvalificēti pēc vairākiem Krimināllikuma pantiem, panta 
daļām, punktiem, nepareizi uzskatot, ka pastāv noziedzīgo nodarījumu 
ideālā kopība.

Konkrētajā lietā prokurore I.Harjo grozīja A.A. apsūdzību. Noziedzīgā 
nodarījuma faktiskos apstākļus, kas pirmstiesas kriminālprocesā bija 
kvalificēti atbilstoši Krimināllikuma 130.panta trešajai daļai, prokurore 
ietvēra apsūdzībā, kuru kvalificēja pēc Krimināllikuma 125.panta otrās 
daļas 4.punkta, t.i., kā vienotu atsevišķu noziedzīgu nodarījumu. Līdz ar 
to prokurore I.Kačāne nevis atteicās no apsūdzības, bet grozīja noziedzīgā 
nodarījuma faktiskos apstākļus un juridisko kvalifikāciju.

Prokurores un apelācijas instances tiesas rīcībā nav saskatāms 
Kriminālprocesa likuma 43.panta pirmās daļas 1.punkta, 459.panta pirmās 
daļas, 460.panta pirmās daļas pārkāpums.

Kas attiecas uz virsprokurora A.Mickeviča kasācijas protestā norādīto 
Kriminālprocesa likuma 556.panta otrās daļas 4.punkta pārkāpumu 
prokurores I.Kačānes rīcībā, tad šī likuma norma nosaka, ka bez ierobežojuma 
var atsaukt prokurors savu apelācijas protestu un amatā augstāks prokurors – 
amatā zemāka prokurora apelācijas protestu. Apelācijas protestu bija iesniegusi 
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Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore, nevis Ģenerālprokuratūras 
Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo lietu nodaļas prokurore, 
tāpēc virsprokurora A.Mickeviča atsauce uz Kriminālprocesa likuma 556.
panta otrās daļas 4.punktu ir kļūdaina.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments vairākkārt izteicis 
viedokli par tiesas tiesībām pēc savas iniciatīvas grozīt apsūdzību, ko šajā lietā 
ir izdarījusi pirmās instances tiesa. Turklāt arī Kriminālprocesa likuma 455.
panta trešajā daļā atzītas tiesas tiesības grozīt apsūdzību. Tāpēc nepamatotas 
ir apsūdzētā A.A. un viņa aizstāvja  V.Andrejeva norādes kasācijas sūdzībā 
par to, ka tikai prokuroram ir tiesības grozīt apsūdzību, par iztiesāšanas 
robežu pārkāpšanu pirmās instances tiesā, par aizstāvības tiesību un tiesību 
uz taisnīgu tiesu pārkāpšanu, ja apsūdzību groza tiesa. 

Kasācijas instances tiesa atzīst, ka, grozot A.A. apsūdzības juridisko 
kvalifikāciju no Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 117.panta 2., 
4.punkta uz Krimināllikuma 125.panta pirmo daļu, netika pasliktināts 
apsūdzētā A.A. stāvoklis, jo nemainījās apsūdzības faktiskie apstākļi, un 
no pirmās instances tiesas sēdes protokola redzams, ka apsūdzētais A.A. 
pēc apsūdzības noklausīšanās paziņojis, ka viņš saprot, kāda noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanā tiek apsūdzēts.

No apelācijas instances tiesas sprieduma redzams, ka tiesa ir izvērtējusi 
pirmās instances tiesas rīcību apsūdzības grozīšanā un atzinusi to par tiesisku. 
Kasācijas instances tiesai nav pamata apšaubīt šo tiesas atzinumu.

Apelācijas instances tiesa ir pārbaudījusi un novērtējusi lietā iegūtos 
pierādījumus un atzinusi, ka J.F. apsūdzība pēc Krimināllikuma 141.panta 
otrās daļas, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 519.panta 1.punktu, 
ir attaisnojama, jo netika iegūti pietiekami, neapšaubāmi pierādījumi šā 
noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses esamībai apsūdzētās J.F. rīcībā. 
Pierādījumu pietiekamība ir pierādījumu vērtēšana, kas ietilpst apelācijas 
instances tiesas kompetencē. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta 
trešo daļu kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē. 
Pretēji virsprokurora A.Mickeviča kasācijas protestā teiktajam, ka tiesa 
pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās daļas prasības, 
apelācijas instances tiesa sprieduma motīvu daļā ir analizējusi un norādījusi 
pierādījumus, kas apstiprina tiesas atzinumus, tostarp liecinieku liecības, 
ekspertu atzinumus.

Sodu ietekmējošo apstākļu novērtējums ietilpst tiesas, kas izskata lietu 
pēc būtības, kompetencē, t.i., pirmās instances tiesas un apelācijas instances 
tiesas kompetencē. Kasācijas instances tiesa sodu ietekmējošos apstākļus 
no jauna neizvērtē. Turklāt kasācijas sūdzībā atkārtoti apelācijas sūdzības 
motīvi, kas izskatīti apelācijas instances tiesā.
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Līdz ar to Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka pēc kasācijas 
protesta un kasācijas sūdzību motīviem nav pamata apelācijas instances 
tiesas sprieduma atcelšanai pilnībā, bet spriedums ir atceļams daļā par 
kriminālprocesa izbeigšanu A.A. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 130.
panta trešās daļas, jo šādas apsūdzības pēc apsūdzības grozīšanas apelācijas 
instances tiesā nebija.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments  

n o l ē m a
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 13.janvāra 

spiedumu atcelt  par kriminālprocesa izbeigšanu A.A. apsūdzībā pēc 
Krimināllikuma 130.panta trešās daļas. Pārējā daļā apelācijas instances 
tiesas spriedumu atstāt negrozītu, bet Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 
departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurora 
A.Mickeviča kasācijas protestu, apsūdzētā A.A. un viņa aizstāvja V.Andrejeva 
kasācijas sūdzības noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Cietušā izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību 
kriminālprocesā

Procesuālie izdevumi norādīti Kriminālprocesa likuma 367.panta pirmajā 
daļā, taču to uzskaitījums nav izsmeļošs. No šā panta otrās daļas izriet, ka 
procesuālo izdevumu kopīgā iezīme ir tā, ka tie tiek segti no valsts līdzekļiem 
Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Cietušā izdevumi par 
advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā no valsts līdzekļiem 
netiek segti, tādēļ tie nav atzīstami par procesuālajiem izdevumiem 
(Kriminālprocesa likuma 367.panta pirmā un otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 29.augustā Lieta Nr.SKK -296/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senatore referente     I.Radzeviča,
senators       P.Dzalbe,
senators      A.Freibergs
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar Liepājas pilsētas 

prokuratūras prokurora A.Šķēles kasācijas protestu par Kurzemes 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 28.marta lēmumu 
un 

k o n s t a t ē j a
Ar Liepājas tiesas 2010.gada 2.decembra spriedumu
D.K., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 260.panta otrās daļas 

ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesības uz 5 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu piespriestais brīvības atņemšanas 
sods noteikts – nosacīti ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem.

No D.K. J.L. labā piedzīta kaitējuma kompensācija 155,70 latu apmērā.
No D.K. J.L. labā piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 20 000 latu 

apmērā, pārējā daļā pieteiktā kaitējuma kompensācija nav noteikta.
Ar pirmās instances tiesas spriedumu D.K. atzīts par vainīgu un sodīts pēc 

Krimināllikuma 260.panta otrās daļas par to, ka viņš, vadot transportlīdzekli, 
pārkāpa Ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā iestājās cilvēka nāve.

Pirmās instances tiesa konstatējusi, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts 
šādos apstākļos.
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2010.gada 3.jūlijā ap plkst. 16.45 D.K. vadīja automašīnu “Mazda 323” ar 
valsts reģistrācijas numura zīmi [..] Liepājā, pa Raiņa ielu virzienā no Rīgas 
ielas uz T.Breikša ielu. Tuvojoties krustojumam ar Jelgavas ielu, aiz kura 
atrodas neregulējama gājēju pāreja, automašīna “Audi A6” ar valsts reģistrācijas 
numura zīmi [..], aiz kuras brauca D.K., samazināja braukšanas ātrumu, lai 
dotu ceļu gājējai J.L., kura no labās puses ietves izgāja uz šīs pārejas. 

D.K., pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 4., 10., 38.4., 70., 113., 123.5. un 
160.punkta prasības, neizdarīja visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu 
satiksmes dalībnieki, nesamazināja braukšanas ātrumu, nepārliecinājās par ceļu 
satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, bet 
turpināja kustību un, palielinot braukšanas ātrumu, uzsāka automašīnas “Audi 
A6” apdzīšanu, radot ceļu satiksmei bīstamu situāciju, kā rezultātā apdzīšanas 
manevra laikā uz gājēju pārejas uzbrauca K.Š., kuru J.L., šķērsodama brauktuvi, 
veda bērnu ratiņos. Uzbraukuma rezultātā K.Š. tika nodarīti smagi, dzīvībai 
bīstami miesas bojājumi, no kuriem iestājās viņa nāve.

Ar Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
28.marta lēmumu, iztiesājot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar Liepājas pilsētas 
prokuratūras prokurora A.Šķēles apelācijas protestu, Liepājas tiesas 2010.
gada 2.decembra spriedums atstāts negrozīts.

Par apelācijas instances tiesas lēmumu Liepājas pilsētas prokuratūras 
prokurors A.Šķēle iesniedzis kasācijas protestu, kurā lūdz atcelt apelācijas 
instances tiesas lēmumu daļā par kaitējuma kompensācijas izlemšanu un šajā 
daļā nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Pamatojot šādu lūgumu, prokurors norādījis, ka apelācijas instances tiesa 
atzinusi par pamatotu apelācijas protestu daļā par to, ka pirmās instances tiesa, 
nosacīdama kaitējuma kompensācijas apmēru, nav ņēmusi vērā iespējamo 
apdrošināšanas atlīdzību, kuru cietusī varētu saņemt no apdrošinātāja, taču 
atstājusi pirmās instances tiesas spriedumu negrozītu.

Tādējādi tiesa nav ievērojusi Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 
departamenta 2009.gada 3.jūnija lēmumu lietā Nr.SKK-308/09, kurā 
norādīts, ka, vērtējot kaitējuma kompensācijas apmēru, jāņem vērā 
iespējamais apdrošināšanas atlīdzības apmērs. Turklāt uz lietas izskatīšanas 
brīdi apelācijas instances tiesā tika noskaidrots, ka cietusī ir saņēmusi no 
apdrošinātāja  atlīdzību 1440 latu apmērā, kā arī noslēgusi ar apsūdzēto 
vienošanos par morālā kaitējuma atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību, 
ievērojot saņemtās atlīdzības apmēru. 

Esot šādiem apstākļiem, apelācijas instances tiesa, atstājot negrozītu 
pirmās instances tiesas spriedumu daļā par kaitējuma kompensācijas piedziņu, 
nav pienācīgi izpildījusi Kriminālprocesa likuma 352.panta prasības par 
kompensācijas apmēra noteikšanu, kā arī nepareizi piemērojusi Kriminālprocesa 



K-257

3. Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos

likuma 350.panta otro daļu, kas paredz iespēju apsūdzētajam kompensāciju 
samaksāt arī brīvprātīgi. Līdz ar to tiesas lēmums daļā par kaitējuma 
kompensācijas noteikšanu neatbilst Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās 
daļas un 512.panta prasībām. Turklāt, neizvērtējot apelācijas protesta motīvu 
par apsūdzētā tiesībām paļauties uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, 
kas veikta, izpildot likumu uzliktu pienākumu, apelācijas instances tiesa nav 
ievērojusi arī Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās daļas prasības.

Tāpat apelācijas instances tiesa nepamatoti atzinusi par pareizu pirmās 
instances tiesas secinājumu par to, ka cietušās izdevumi par advokāta sniegto 
juridisko palīdzību iekļaujami mantiskajos zaudējumos. Šādi izdevumi, pēc 
prokurora ieskata, uzskatāmi par procesuāliem izdevumiem un piedzenami 
atsevišķi. Minēto apstiprina fakts, ka pati apelācijas instances tiesa ar advokāta 
darba samaksu saistītos izdevumus apelācijas instances tiesā piedzinusi 
atsevišķi.

Izskatījis krimināllietas materiālus un izvērtējis kasācijas protesta 
motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances 
tiesas lēmums atceļams daļā, ar kuru atstāts negrozīts pirmās instances 
tiesas spriedums daļā par morālā  kaitējuma kompensāciju, un šajā daļā lieta 
nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā apelācijas 
instances tiesas lēmums atstājams negrozīts.

Kriminālprocesa likuma 511.panta otrajā daļā noteikts, ka spriedumam 
jābūt tiesiskam un pamatotam. Spriedums ir tiesisks un pamatots, ja tas 
atbilst Kriminālprocesa likuma 512.panta nosacījumiem.  

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 561.panta nosacījumiem lieta apelācijas 
instances tiesā izskatāma kārtībā, kāda noteikta krimināllietu izskatīšanai pirmās 
instances tiesā, izņemot šā likuma 53.nodaļā noteikto. Kriminālprocesa likuma 
564.pantā ir noteikts apelācijas instances tiesas nolēmuma saturs. Minētā panta 
ceturtā daļa paredz, ka nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances 
tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko 
noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas 
instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus 
pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances tiesa 
nav ievērojusi minēto likuma normu noteikumus un līdz ar to pieļāvusi 
Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, kas saskaņā ar Kriminālprocesa 
likuma 575.panta trešo daļu novedis pie nelikumīga nolēmuma daļā par 
cietušajai J.L. noteikto morālā kaitējuma kompensāciju. 

Prokurora protestā pamatoti norādīts, ka apelācijas instances tiesa, 
izlemjot jautājumu par kaitējuma kompensācijas apmēru konkrētajā lietā, 
nav pienācīgi izpildījusi Kriminālprocesa likuma 352.panta prasības par 
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kompensācijas apmēra noteikšanu, kā arī nav ievērojusi tiesu praksi šīs 
kategorijas lietās. Senāta ieskatā, apelācijas instances tiesa savā lēmumā 
nav pareizi izvērtējusi jautājumu par cietušās saņemto apdrošināšanas 
kompānijas atlīdzību par viņai radītajiem nemateriālajiem zaudējumiem 
saistībā ar noteiktās kaitējuma kompensācijas apmēru.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas likumā noteikts sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
pienākums apdrošināt transportlīdzekļu īpašnieka vai tiesīgā lietotāja 
civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu 
trešajai personai.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nemateriālo zaudējumu 
apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 
“Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību 
par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” 3.punkts.

Senāta Krimināllietu departaments jau vairākkārt savos lēmumos 
ir norādījis, ka, nosakot morālā kaitējuma kompensācijas apmēru ceļu 
satiksmes negadījumu lietās, tiesai jāņem vērā apdrošinātāja izmaksātā vai 
iespējamā apdrošināšanas atlīdzība (sk., piemēram, Senāta Krimināllietu 
departamenta 2009.gada 29.janvāra lēmumu lietā Nr.SKK-65/09, 2008.
gada 29.oktobra lēmumu lietā Nr.SKK-586/08). Arī 2009.gada 3.jūnija 
lēmumā lietā Nr.SKK-308/09, uz kuru savā protestā atsaucies prokurors, 
Senāta Krimināllietu departaments norādījis, ka cietušajai personai nav 
pienākums vērsties ar iesniegumu par nemateriālā zaudējuma atlīdzināšanu 
apdrošināšanas sabiedrībā, taču tiesai, izvērtējot pieteiktā morālā kaitējuma 
kompensācijas apmēru, ir jāņem vērā iespējamais apdrošināšanas atlīdzības 
apmērs.

Apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka “pirmās instances tiesas 
spriedumā nav norādes par to, ka tiesa būtu ņēmusi vērā iespējamo apdro-
ši nāšanas atlīdzību, kādu cietusī varētu saņemt no apdrošinātāja atbilstoši 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 
“Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību 
par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” 3.punktam”. 

Tāpat apelācijas instances tiesa konstatējusi, ka cietusī J.L. šādu 
apdrošināšanas atlīdzību 1440 latu apmērā ir saņēmusi.

 Tajā pašā laikā tiesa atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedu-
mu daļā par morālā kaitējuma kompensāciju, kas noteikta, neņemot vērā 
izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību. Turklāt tiesa pretēji Kriminālprocesa 
likuma 564.panta ceturtās daļas prasībām nav pamatojusi, kādēļ tā noraida 
apelācijas protesta motīvus par apsūdzētā tiesībām daļā, kas attiecas uz noda-
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rītā kaitējuma atlīdzību, paļauties uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, 
ko apsūdzētais izdarījis, izpildīdams ar likumu uzliktu obligātu pienākumu.  

Tiesas atsauces uz apsūdzētā D.K. un cietušās J.L. pārstāves I.K. 
vienošanos par morālā kaitējuma kompensācijas apmēru un apmaksas 
kārtību, kas noslēgta pēc pirmās instances tiesas sprieduma pasludināšanas, 
nav atzīstamas par pamatotām, jo šāda apsūdzētā un cietušā vienošanās 
neatbrīvo tiesu no pienākuma pieņemt lietā tiesisku un pamatotu nolēmumu, 
kas atbilst likuma prasībām un tiesu prakses atziņām. 

Vienlaicīgi Senāta Krimināllietu departaments atzīst par nepamatotu 
prokurora kasācijas protestā pausto viedokli par to, ka cietušās izdevumi 
par advokāta sniegto juridisko palīdzību nav atzīstami par mantiskajiem 
zaudējumiem, bet gan par procesuālajiem izdevumiem, kuri piedzenami 
atsevišķi. 

Procesuālie izdevumi norādīti Kriminālprocesa likuma 367.panta pir majā 
daļā, taču to uzskaitījums nav izsmeļošs. Savukārt no minētā panta otrās daļas 
izriet, ka procesuālo izdevumu kopīgā iezīme ir tā, ka tie tiek segti no valsts 
līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Cietušā izdevu mi 
par advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā no valsts līdzekļiem 
netiek segti, tādēļ tie nav atzīstami par procesuālajiem izdevumiem.

Pretēji kasācijas protestā norādītajam apelācijas instances tiesa savos 
secinājumos šajā daļā bijusi konsekventa, jo, piedzenot no apsūdzētā D.K. 
cietušās J.L. labā 122 latus, definējusi tos kā izdevumus, kas saistīti ar zvērinātas 
advokātes darba samaksu, nevis kā procesuālos izdevumus. Turklāt minētos 
izdevumus tiesa piedzinusi atsevišķi, jo no lietas materiāliem redzams, ka šie 
izdevumi ir vienīgie, kurus cietušās J.L. pārstāve lūgusi piedzīt no apsūdzētā 
apelācijas instances tiesā.

Ievērojot minēto, apelācijas instances tiesas lēmuma atcelšanai šajā daļā 
nav tiesiska pamata.     

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 585. un 587.pantu, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 

28.marta lēmumu atcelt daļā, ar kuru atstāts negrozīts pirmās instances tiesas 
spriedums daļā par morālā kaitējuma kompensāciju, un šajā daļā lietu nosūtīt 
jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. 

Pārējā daļā apelācijas instances tiesas lēmumu atstāt negrozītu.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Apelācijas instances tiesas  
nolēmuma motīvu daļas saturs

Apelācijas instances tiesai, atceļot pirmās instances tiesas spriedumu un nosūtot 
lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā, savs atzinums jāpamato 
atbilstoši Kriminālprocesa likuma nosacījumiem, tostarp Kriminālprocesa 
likuma 564.panta ceturtajai daļai (Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtā 
daļa).

 
Rīgā 2011.gada 29.augustā Lieta Nr.SKK -314/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senatore referente     I.Radzeviča,
senators      P.Dzalbe,
senatore      A.Nusberga
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar Rēzeknes pilsētas 

prokuratūras prokurores J.Artemjevas kasācijas protestu par Latgales 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 6.aprīļa lēmumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rēzeknes tiesas 2011.gada 20.janvāra spriedumu
R.S., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas 

un 175.panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem.
Saskaņā ar Krimināllikuma 59.panta otro daļu, 66.panta pirmo daļu 

R.S. no piespriestā soda atbrīvots, piemērojot audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekli – uzliekot R.S. par pienākumu 40 stundas veikt sabiedrisko 
darbu.

J.R., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas 

un 175.panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem.
Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta pirmo un otro daļu piespriesto 

brīvības atņemšanas sodu nolemts neizpildīt, ja J.R. 6 mēnešu pārbaudes 
laikā neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko 
kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos 
pienākumus.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu J.R. un R.S. atzīti par vainīgiem 
un sodīti pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 175.panta trešās 
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daļas par to, ka viņi personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja 
svešas kustamas mantas slepenas nolaupīšanas (zādzības) mēģinājumu.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos pirmās instances tiesas 
konstatētos apstākļos.

2010.gada 1.jūnijā ap plkst. 22.00 J.R. un R.S., zinot, ka Rēzeknes novada 
Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkā atrodas datori, to zādzības izdarīšanas 
nolūkā pienāca pie bibliotēkas ēkas, kur R.S. ar akmeni izsita bibliotēkas 
plastikāta loga dubultstiklus. Tad J.R. un R.S., ieraudzījuši, ka netālu staigā 
cilvēki, un nobijušies, ka viņus var pamanīt un aizturēt, no notikuma vietas 
aizbēga.

Tādā veidā J.R. un R.S. personu grupā mēģināja nozagt 2 datorus –  
501,39 latu un 332,97 latu vērtībā, taču neizdarīja noziegumu līdz galam no 
viņu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.

Ar Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
6.aprīļa lēmumu, iztiesājot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar Rēzeknes 
prokuratūras prokurores J.Artemjevas apelācijas protestu, pirmās instances 
tiesas spriedums atcelts un krimināllieta nosūtīta jaunai iztiesāšanai 
Rēzeknes tiesā.

Pamatojot šādu lēmumu, apelācijas instances tiesa norādījusi, 
ka lēmums par J.R. un R.S. saukšanu pie kriminālatbildības neatbilst 
Kriminālprocesa likuma 405.panta pirmās daļas 2.punktam, jo apsūdzībā 
norādītie noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi neatbilst inkriminētā 
noziedzīgā nodarījuma juridiskajai kvalifikācijai. Tiesas ieskatā, 
apsūdzības formulējums liecina par apsūdzēto labprātīgu atteikšanos no 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, nevis par viņiem inkriminēto zādzības 
mēģinājumu. Turklāt apsūdzībā ietvertā norāde par to, ka apsūdzētie 
J.R. un R.S. personu grupā mēģinājuši nozagt divus datorus, neatbilst 
apsūdzēto liecībām pirmstiesas kriminālprocesā, kā arī apsūdzētā R.S. 
liecībām apelācijas instances tiesā par to, ka viņiem bijis nodoms nozagt 
tikai procesorus.

Pastāvot šādiem apstākļiem, pirmās instances tiesai, pēc apelācijas 
instances tiesas ieskata, vajadzēja rasties šaubām par inkriminētās 
apsūdzības pamatotību un lieta bija jāiztiesā vispārējā kārtībā. Iztiesājot 
lietu bez pierādījumu pārbaudes saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 499.
panta nosacījumiem, tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 575.panta 
pirmās daļas 8.punkta pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa tiesas nolēmuma 
atcelšanu.  

Par apelācijas instances tiesas lēmumu Rēzeknes pilsētas prokuratūras 
prokurore J.Artemjeva iesniegusi kasācijas protestu, kurā lūdz atcelt tiesas 
lēmumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
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Pamatojot šādu lūgumu, prokurore norādījusi, ka Rēzeknes 
tiesa, iztiesādama lietu bez pierādījumu pārbaudes, ir ievērojusi visus 
Kriminālprocesa likuma 499.panta nosacījumus, tostarp noskaidrojusi 
apsūdzēto attieksmi pret viņiem izvirzīto apsūdzību divu datoru zādzības 
mēģinājumā, un tikai pēc tam, kad apsūdzētie savu vainīgumu inkriminētā 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā bija atzinuši pilnībā un lūguši neveikt 
pierādījumu pārbaudi tiesas sēdē, pieņēma lēmumu par pierādījumu 
pārbaudes neizdarīšanu. 

Nekādas šaubas par apsūdzības pamatotību un apsūdzēto vainīgumu 
pirmās instances tiesai nav radušās. Arī apelācijas instances tiesa savā lēmumā 
nav motivējusi, kādēļ tiesai šādām šaubām bija jārodas. Turklāt apelācijas 
instances tiesa nav pamatojusi, kādēļ tā vienām apsūdzēto pirmstiesas 
kriminālprocesā sniegtajām liecībām par zādzības priekšmetu piešķīrusi 
lielāku ticamību nekā citām.

Ievērojot to, ka pirmās instances tiesa, iztiesājot lietu, Kriminālprocesa 
likuma pārkāpumus nav pieļāvusi, apelācijas instances tiesa, atceļot pirmās 
instances tiesas spriedumu un nosūtot lietu jaunai izskatīšanai pirmās 
instances tiesā, pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 566.pantu.

Prokurores ieskatā, apelācijas instances tiesa pārkāpusi arī Kriminālprocesa 
likuma 519.panta pirmā punkta un 565.panta pirmās daļas 1.punkta 
nosacījumus, jo gadījumā, ja tiesa uzskatīja, ka izdarītajā nodarījumā nav 
noziedzīga nodarījuma sastāva, tai bija jātaisa attaisnojošs spriedums. Turklāt 
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 565.panta otro daļu tiesai bija jāattaisno 
arī apsūdzētais J.R., kurš apelācijas instances tiesas sēdē nepiedalījās, jo pirmās 
instances tiesas spriedums daļā par viņu netika apstrīdēts.

Izskatījis krimināllietas materiālus un izvērtējis prokurores J.Artemjevas 
kasācijas protesta motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka 
apelācijas instances tiesas lēmums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances 
tiesas lēmums neatbilst Kriminālprocesa likuma 564.panta nosacījumiem 
par apelācijas instances tiesas nolēmuma saturu.

Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajā daļā noteikts, ka nolēmuma 
motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums par apelācijas 
sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas 
instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas 
atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus pierādījumus, 
un likumi, pēc kuriem tā vadās. 

Atceļot pirmās instances tiesas spriedumu un nosūtot lietu jaunai 
izskatīšanai pirmās instances tiesā, apelācijas instances tiesa norādījusi, ka 
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tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 575.panta pirmās daļas 8.punkta 
pārkāpumu, jo lieta izskatīta bez pierādījumu pārbaudes, neievērojot 
Kriminālprocesa likuma 499.panta nosacījumus. Apelācijas instances tiesa 
secinājusi, ka J.R. un R.S. izvirzītās apsūdzības formulējums liecina par 
apsūdzēto labprātīgu atteikšanos no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, 
nevis par viņiem inkriminēto zādzības mēģinājumu.

Tajā pašā laikā apelācijas instances tiesa šādu savu atzinumu pretēji 
Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās daļas prasībām nav pamatojusi.

Turklāt tiesa secinājusi, ka lietā iegūtie pierādījumi neapstiprina 
apsūdzēto J.R. un R.S. mērķi nolaupīt datorus.

Pamatojot šādu viedokli, tiesa atsaukusies uz atsevišķām apsūdzēto 
pirmstiesas kriminālprocesā sniegtajām liecībām un apsūdzētā R.S. 
liecībām apelācijas instances tiesā par to, ka viņi vēlējušies nozagt tikai 
procesoru, taču nav pamatojusi, kādēļ šīm liecībām piešķirama lielāka 
ticamība nekā tām pirmstiesas kriminālprocesā sniegtajām liecībām, kurās 
apsūdzētie norādījuši, ka vēlējās nozagt datorus. Turklāt tas apstāklis, ka 
apsūdzētie pirmstiesas procesā nav atzinuši savu vainīgumu vai snieguši 
atšķirīgas liecības, neliedz viņiem iespēju pirmās instances tiesā savu 
vainīgumu inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā atzīt pilnībā un 
lūgt neizdarīt pierādījumu pārbaudi. Arī apsūdzētā R.S. vēlākās liecības 
apelācijas instances tiesā par to, ka viņi vēlējušies nozagt tikai procesorus, 
pašas par sevi nevar būt par pietiekamu pamatu, lai secinātu, ka pirmās 
instances tiesa, iztiesājot lietu, pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 499.
panta nosacījumus. Turklāt apsūdzētie J.R. un R.S. apelācijas kārtībā 
pirmās instances tiesas sprieduma tiesiskumu un pamatotību nebija 
apšaubījuši.

Ievērojot minēto, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesa savus secinājumus par pirmās instances tiesas pieļautajiem 
Kriminālprocesa likuma pārkāpumiem, kuru dēļ pirmās instances tiesas 
spriedums būtu atceļams, nav pamatojusi atbilstoši likuma prasībām. Līdz 
ar to apelācijas instances tiesas lēmums nevar tikt atzīts par tiesisku un 
pamatotu Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās daļas un 512.panta otrās 
daļas izpratnē. Norādīto likuma normu pārkāpumi ir atzīstami par būtiskiem 
Kriminālprocesa likuma pārkāpumiem šā likuma 575.panta trešās daļas 
izpratnē un noveduši pie nelikumīga nolēmuma, tāpēc apelācijas instances 
tiesas lēmums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas 
instances tiesā. 

Ievērojot to, ka lieta apelācijas instances tiesai jāskata no jauna atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 53.nodaļas prasībām, pārējie kasācijas protestā 
norādītie argumenti netiek vērtēti. 
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Vadoties no Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 6.aprīļa 

lēmumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Cietušā tiesības piedalīties  
apelācijas instances tiesas sēdē 

Kriminālprocesa likuma 97.pantā ir noteikti cietušā tiesību vispārīgie principi. 
No šā panta septītās daļas izriet, ka cietušais savas tiesības īsteno brīvprātīgi un 
paša izraudzītajā apjomā, bet tiesību neizmantošana nekavē procesa norisi. 
Piedalīšanās apelācijas instances tiesas sēdē ir cietušā tiesības, kuras viņš 
var arī neizmantot, ja vien tiesa saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 560.
panta otro daļu nav pieņēmusi lēmumu par cietušā aicināšanu uz tiesas sēdi 
(Kriminālprocesa likuma 97.pants, tā septītā daļa un 560.panta otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 8.septembrī Lieta Nr.SKK-392/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senatore referente     I.Radzeviča,
senators      P.Dzalbe,
senators      A.Freibergs
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar Rīgas pilsētas 

Ziemeļu rajona prokuratūras prokurores N.Gromovas kasācijas protestu 
par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 13.aprīļa 
lēmumu un 

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2010.gada 1.aprīļa spriedumu
R.G., personas kods [..],
atzīts par nevainīgu un attaisnots apsūdzībā pēc Krimināllikuma 175.

panta trešās daļas.
Pirmstiesas kriminālprocesa laikā R.G. tika izvirzīta apsūdzība pēc 

Krimināllikuma 175.panta trešās daļas par to, ka viņš personu grupā pēc 
iepriekšējas vienošanās izdarīja svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu 
(zādzību), iekļūstot dzīvoklī.

Lēmumā par R.G. saukšanu pie kriminālatbildības norādīts, ka 
noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos apstākļos.

Naktī uz 2009.gada 20.oktobri, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, 
R.G., būdams alkohola ietekmē, un izmeklēšanā nenoskaidrota persona, 
pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, atrodoties dzīvojamā 
mājā Rīgā, [..] ielā [..], ieraudzīja, ka dzīvokļa Nr.[..] durvis nav aizslēgtas, un 
viņiem radās kopīgs noziedzīgs nodoms izdarīt zādzību no minētā dzīvokļa. 



K-266

LR AT Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, R.G. un izmeklēšanā nenoskaidrotā 
persona, atverot dzīvokļa Nr.[..] ārdurvis, prettiesiski iekļuva minētajā 
dzīvoklī, kur slepeni nolaupīja P.V. piederošās mantas: 

– virsjaku 50 latu vērtībā,
– optiskās brilles futlārī 40 latu vērtībā,
– suņu pretblusu pilienus  3,25 latu vērtībā,
– kaķu pretblusu pilienus 3,25 latu vērtībā,
– atslēgu saišķi ar četrām dzīvokļa atslēgām 20 latu vērtībā,
– automašīnas atslēgu ar pulti 30 latu vērtībā,
– šalli 10 latu vērtībā,
– vīriešu kurpes 44 latu vērtībā. 
Turklāt R.G. un izmeklēšanā nenoskaidrotā persona slepeni nolaupīja 

V.K. piederošās mantas:
– pudeli degvīna 14 latu vērtībā, 
– radiotelefonu “Panasonic” 50 latu vērtībā. 
Ar nolaupītajām mantām R.G. un izmeklēšanā nenoskaidrotā persona 

no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietas aizgāja. 
R.G. grupā ar izmeklēšanā nenoskaidroto personu nolaupīja P.V. mantu 

165,50 latu apmērā un V.K. mantu 64 latu apmērā, bet kopumā – mantu 
229,50 latu apmērā. 

Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 13.aprīļa 
lēmumu, iztiesājot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar Rīgas pilsētas Ziemeļu 
rajona prokuratūras prokurores N.Gromovas apelācijas protestu, pirmās 
instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Par apelācijas instances tiesas lēmumu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona 
prokuratūras prokurore N.Gromova iesniegusi kasācijas protestu, kurā lūdz 
atcelt tiesas lēmumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances 
tiesā.

Pamatojot šādu lūgumu, prokurore norādījusi, ka krimināllietas mate ri-
ālos nav ziņu par to, ka apelācijas instances tiesa atbilstoši Kriminālprocesa 
likuma 100.pantam būtu nosūtījusi cietušajiem V.K. un P.V. paziņojumu 
par apelācijas protesta izskatīšanas laiku un vietu. Arī uzsākot apelācijas 
instances tiesas sēdi, tiesnesis nav paziņojis par šāda paziņojuma nosūtīšanu 
cietušajiem, līdz ar to apelācijas instances tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa 
likuma 99.pantā noteiktās cietušo tiesības.

Turklāt abu instanču tiesas pieļāvušas Kriminālprocesa likuma 128.panta 
pārkāpumu, jo, izskatot lietu un pārbaudot pierādījumus, nav vērtējušas 
apsūdzētā R.G. liecības kopumā un savstarpējā sakarībā ar citiem iegūtajiem 
pierādījumiem, kā arī nav izvērtējušas visas R.G. liecības, bet nepamatoti 
piešķīrušas ticamību tikai apsūdzētā tiesā sniegtajām liecībām.
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Izskatījis krimināllietas materiālus un izvērtējis prokurores N.Gromovas 
kasācijas protesta motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka 
apelācijas instances tiesas lēmums ir atstājams negrozīts, bet kasācijas 
protests noraidāms.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 100.panta pirmo daļu gadījumā, 
ja pirmās instances tiesas nolēmums pārsūdzēts daļā par to noziedzīgo 
nodarījumu, ar kuru cietušajam nodarīts kaitējums, procesa virzītājs nosūta 
cietušajam saņemto apelācijas sūdzību kopijas, bet apelācijas instances tiesa 
paziņo par sūdzības izskatīšanas laiku, vietu un kārtību. 

Par pirmās instances tiesas spriedumu prokurore N.Gromova bija 
iesniegusi apelācijas protestu, kurā pārsūdzējusi tiesas spriedumu par R.G. 
attaisnošanu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas. Ievērojot 
to, ka pirmās instances tiesas spriedums tika pārsūdzēts daļā par noziedzīgu 
nodarījumu, ar kuru cietušajiem nodarīts kaitējums, apelācijas instances tiesai 
atbilstoši Kriminālprocesa likuma 100.panta pirmajai daļai bija pienākums 
paziņot cietušajiem par prokurora protesta izskatīšanas laiku, vietu un 
kārtību. No lietas  materiāliem redzams, ka Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas tiesnese lēmumā par lietas pieņemšanu iztiesāšanai apelācijas 
kārtībā ir norādījusi, ka par tiesas sēdi jāpaziņo cietušajiem V.K. un P.V. 

Prokurora kasācijas protestā izteiktais apgalvojums par to, ka lietas 
materiālos nav dokumenta, kas apliecinātu, ka cietušajiem šāds paziņojums ir  
nosūtīts,  ir pretrunā ar krimināllietas materiāliem. Ar ierakstu uzziņas lapā, 
kurā tiek fiksētas procesuālās darbības, apstiprinās, ka 2010.gada 10.jūnijā Rīgas 
pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūrai, apsūdzētajam R.G., kā arī cietušajiem 
V.K. un P.V. par lietas iztiesāšanas laiku un vietu ir paziņots (2.sēj., 2.lapa).

Kriminālprocesa likuma 97.pantā ir noteikti cietušā tiesību vispārīgie 
principi. No šā panta septītās daļas izriet, ka cietušais savas tiesības īsteno 
brīvprātīgi un paša izraudzītajā apjomā, bet tiesību neizmantošana nekavē 
procesa norisi. No minētās likuma normas izriet, ka piedalīšanās apelācijas 
instances tiesas sēdē ir cietušā tiesības, kuras viņš var arī neizmantot, ja vien 
tiesa saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 560.panta otro daļu nav pieņēmusi 
lēmumu par cietušā aicināšanu uz tiesas sēdi. No lietas materiāliem redzams, 
ka šādu lēmumu apelācijas instances tiesa nav pieņēmusi, bet paši cietušie 
V.K. un P.V. pirmās instances tiesas attaisnojošo spriedumu apelācijas kārtībā 
nebija apstrīdējuši. 

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka pirmās instances tiesa 
ir pārbaudījusi lietā iegūtos pierādījumus un novērtējusi tos atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 9.nodaļas normu prasībām. Apelācijas instances 
tiesa savā lēmumā atkārtoti ir izvērtējusi gan apsūdzētā R.G. pirmstiesas 
kriminālprocesā un pirmās instances tiesā sniegtās liecības, gan cietušo 
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V.K. un P.V., gan arī liecinieku L.O., G.V., K.D., I.O., A.B. un G.P. liecības 
pirmās instances tiesas sēdē un atzinusi, ka pirmās instances tiesa pamatoti 
taisījusi lietā attaisnojošu spriedumu. Apelācijas instances tiesa konstatējusi, 
ka pirmās instances tiesas  spriedums satur izvērstus un argumentētus 
atzinumus par attaisnojošā sprieduma pamatu, tādēļ atzinusi par iespējamu 
tos apelācijas nolēmumā neatkārtot. Šāds apelācijas instances tiesas atzinums 
atbilst Kriminālprocesa likuma 564.panta sestās daļas nosacījumiem. 

Ievērojot minēto, kasācijas protestā izteiktie apgalvojumi par to, ka 
apelācijas instances tiesa, novērtējot lietā iegūtos pierādījumus, pārkāpusi 
Kriminālprocesa likuma 128.panta prasības, nav atzīstami par pamatotiem, 
un, Senāta Krimināllietu departamenta ieskatā, tie saistīti  ar prokurores vēlmi 
kasācijas instances tiesā atkārtoti izvērtēt pierādījumus un panākt apelācijas 
instances tiesas lēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ, kas 
ir pretrunā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmās daļas nosacījumiem.

Kriminālprocesa likuma 128.pantā norādītas pierādījumu ticamības 
novērtēšanas prasības, taču izvēle, kuriem pierādījumiem ticēt, bet kuriem 
ne, ir tās tiesas kompetencē, kas izspriež lietu pēc būtības. Arī jautājums par 
to, vai lietā esošie pierādījumi ir vai nav pietiekami apsūdzētā vainīguma 
konstatēšanai, ir būtības jautājums, kas kasācijas kārtībā nav pārbaudāms. 
Kasācijas instances tiesa atbilstoši Kriminālprocesa likuma 569.panta trešajai 
daļai krimināllietu pēc būtības neiztiesā, lietas faktiskos apstākļus neskaidro 
un pierādījumus lietā no jauna neizvērtē. Kā jau tas norādīts iepriekš, 
Kriminālprocesa likuma prasību pārkāpumus pierādījumu novērtēšanā 
pirmās instances tiesā un apelācijas instances tiesā, kas varētu būt par pamatu 
tiesu nolēmumu atcelšanai, Senāta Krimināllietu departaments nekonstatē.

Ievērojot minēto, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums atstājams negrozīts.

Vadoties no Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 13.aprīļa 

lēmumu atstāt negrozītu, bet Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūras 
prokurores N.Gromovas kasācijas protestu noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Tiesas lēmums saskaņā ar Kriminālprocesa likuma  
605.panta trešo daļu par krimināllietas nodošanu prokuroram 
pirmstiesas procesa pabeigšanai

Tulkojot Kriminālprocesa likuma 604.pantu kopsakarā ar 605.panta trešajā 
daļā noteikto, tiesai, konstatējot, ka nav Kriminālprocesa likuma 592.pantā 
noteiktā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas pamata, un 
pieņemot lēmumu par krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas 
procesa pabeigšanai, jautājums par to, vai persona ir izdarījusi noziedzīgo 
nodarījumu, nav jāizlemj, jo šī jautājuma izlemšana ir tās tiesas kompetencē, 
kas pēc pirmstiesas procesa pabeigšanas izskatīs lietu pēc būtības. Izvērtējot 
minēto jautājumu lēmumā, ar kuru lieta netiek izlemta pēc būtības, 
tiesa pārkāptu kriminālprocesa pamatprincipus, tostarp nevainīguma 
prezumpciju. 
Persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu ierobežotas pieskaitāmības 
stāvoklī, ir saucama pie kriminālatbildības, ievērojot Kriminālprocesa 
likuma vispārējos nosacījumus, un minētais apstāklis var būt par pamatu 
vienīgi piespriežamā soda mīkstināšanai vai personas atbrīvošanai no soda. 
No Krimināllikuma 14.panta otrās daļas izriet, ka personai, kura atzīta par 
ierobežoti pieskaitāmu, tiesa var piemērot arī šajā likumā noteiktos medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļus, taču šādām personām medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļi tiek piemēroti saskaņā ar Krimināllikuma 70.pantu, nevis 
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 55.nodaļas nosacījumiem (Kriminālprocesa 
likuma 604.pants, 605.panta trešā daļa, Krimināllikuma 14. un 70.pants).

Rīgā 2011.gada 7.septembrī Lieta Nr.SKK-397/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senatore referente     I.Radzeviča,
senatore      A.Nusberga,
senators      A.Freibergs
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar J.M. kasācijas sūdzību 

par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 11.maija 
lēmumu un 

k o n s t a t ē j a
Ar Daugavpils tiesas 2011.gada 15.februāra lēmumu, pamatojoties 

uz Kriminālprocesa likuma 605.panta trešo daļu, krimināllieta Nr.[..] par 
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medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu J.M., personas kods [..], 
nosūtīta Daugavpils prokuratūrai pirmstiesas procesa pabeigšanai.

Tiesa secinājusi, ka J.M. ne noziedzīgā nodarījuma brīdī, ne pašlaik ar 
psihisku slimību neslimo un tādēļ nav atzīstams par nepieskaitāmu.

Ar Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
11.maija lēmumu, izskatot krimināllietu apelācijas kārtībā sakarā ar J.M. 
apelācijas sūdzību, pirmās instances tiesas lēmums atstāts negrozīts.

Par apelācijas instances tiesas lēmumu J.M. iesniedzis kasācijas sūdzību, 
kurā lūdz atcelt Daugavpils tiesas 2011.gada 15.februāra lēmumu un Latgales 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 11.maija lēmumu un 
kriminālprocesu Nr.[..] izbeigt vai arī nosūtīt krimināllietu par medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu jaunai izskatīšanai Daugavpils tiesā.

Pamatojot šādu lūgumu, J.M. norādījis, ka pirmās instances tiesa, 
izskatīdama lietu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu, 
nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 604.pantu, kurā norādīts, kādi 
jautājumi jāizlemj tiesai. Pretēji minētās likuma normas prasībām tiesa 
nav pārbaudījusi lietas materiālus un nav noskaidrojusi, vai viņš ir izdarījis 
Krimināllikuma 269.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, 
jo no lietas materiāliem izriet, ka viņa darbības pareizi kvalificējams pēc 
Krimināllikuma 127.panta kā tīša miesas bojājuma nodarīšana stipra 
psihiska uzbudinājuma stāvoklī. Turklāt, ievērojot to, ka minētajā pantā 
paredzēta kriminālatbildība vienīgi par smagu vai vidēji smagu miesas 
bojājumu nodarīšanu, viņa darbībās pret cietušo A.P., kurai nodarīti viegli 
miesas bojājumi, nav arī šī noziedzīgā nodarījuma sastāva.

Tādējādi tiesai, konstatējot, ka viņa darbībās nav Krimināllikuma 
269.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva, saskaņā ar 
Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu kriminālprocess bija jāizbeidz. 
Arī Kriminālprocesa likuma 605.panta ceturtajā daļā norādīts, ka tiesa, 
atzinusi, ka pārbaudāmās personas piedalīšanās noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanā nav pierādīta, vai noskaidrojusi apstākļus, kas vispār nepieļauj 
kriminālprocesu, pieņem lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu un 
paziņo par to ārstniecības iestādei, kurā šī persona ārstējas. 

Daugavpils tiesa, pieņemot lēmumu par krimināllietas nodošanu 
prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai, nepareizi interpretējusi 
Kriminālprocesa likuma 605.panta trešo daļu. Ievērojot to, ka Kriminālprocesa 
likuma 605.pantā minēti tikai divi subjektu veidi – pieskaitāmas personas un 
nepieskaitāmas personas –, bet viņu ar ekspertu atzinumu rekomendēts atzīt 
par ierobežoti pieskaitāmu, tiesai, pēc J.M. ieskata, nebija pamata atzīt viņu 
par pieskaitāmu un nodot krimināllietu prokuroram pirmstiesas procesa 
pabeigšanai.
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Savukārt apelācijas instances tiesa, atzīstot, ka tai nav pamata atkārtoti 
izvērtēt pirmās instances tiesas tiesneša secinājumus un apšaubīt atkārtoti 
veiktās stacionārās kompleksās tiespsihiatriskās un tiespsiholoģiskās 
ekspertīzes atzinumu, pārkāpusi viņa tiesības pārbaudīt pirmās instances 
tiesas lēmuma tiesiskumu un pamatotību apelācijas instancē, atkārtoti izskatot 
krimināllietu pēc būtības. Neviena no tiesām nav arī pamatojusi, kādēļ tā dod 
priekšroku atkārtotās ekspertīzes, nevis sākotnējās ekspertīzes atzinumam, 
ar kuru viņu rekomendēts atzīt par nepieskaitāmu. Turklāt apstākļos, kad 
lietā saņemti divi pretrunīgi ekspertu atzinumi, tiesai, lai kliedētu šaubas, 
bija pienākums noteikt trešo – stacionāro komplekso tiespsihiatrisko un 
tiespsiholoģisko ekspertīzi.

Tādējādi apelācijas instances tiesa, pēc J.M. ieskata, pieļāvusi 
Kriminālprocesa likuma 564.panta un 575.panta trešās daļas, kā arī 
Krimināllikuma 574.panta 1.punkta un 2.punkta pārkāpumus. 

Izskatījis krimināllietas materiālus un izvērtējis J.M. kasācijas 
sūdzības motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums atstājams negrozīts, bet J.M. kasācijas sūdzība  
noraidāma.

Senāta Krimināllietu departamenta ieskatā, apelācijas instances 
tiesa, izskatot lietu, nav pieļāvusi J.M. kasācijas sūdzībā norādītos likuma  
pārkāpumus, un kasācijas sūdzībā nav izklāstīti tādi argumenti, kas varētu 
būt par pamatu tiesas lēmuma atcelšanai.

No lietas materiāliem redzams, ka ar prokurora 2009.gada 8.jūlija lēmumu, 
pamatojoties uz 2008.gada 2.jūlija stacionārās kompleksās tiespsihiatriskās 
un tiespsiholoģiskās ekspertīzes atzinumu Nr.[..], ar kuru J.M. ieteikts 
atzīt par nepieskaitāmu, izskatāmā krimināllieta nodota tiesai medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai. Pirmstiesas kriminālprocesā J.M. 
darbības kvalificētas saskaņā ar Krimināllikuma 269.panta otro daļu (2.sēj., 
144.–153.lapa, 162.lapa).

Lietas izskatīšanas gaitā pirmās instances tiesa, atsaucoties uz 
Kriminālprocesa likuma normām, tostarp 195.pantu un 197.pantu, noteikusi 
lietā atkārtotu stacionāro komplekso tiespsihiatrisko un tiespsiholoģisko 
ekspertīzi (2.sēj., 190.–192.lapa).

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka šādas ekspertīzes noteikšana 
atbilst likumam un tiesas kompetencei.

Ar 2010.gada 30.jūnija atkārtotās stacionārās kompleksās 
tiespsihiatriskās un tiespsiholoģiskās ekspertīzes atzinumu J.M. saistībā ar 
viņam inkriminētajām darbībām ieteikts atzīt par ierobežoti pieskaitāmu. 
Atzinumā norādīts, ka ne noziedzīgo darbību izdarīšanas laikā, ne arī pašlaik 
J.M. nav jāuzskata par nepieskaitāmu (2.sēj., 196.–223.lapa).



K-272

LR AT Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

Atsaucoties uz minēto ekspertu atzinumu, pirmās instances tiesa 
secinājusi, ka J.M. noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī ar psihisku 
slimību nav slimojis un arī pašlaik ar šādu slimību neslimo, tādēļ viņš nav 
atzīstams par nepieskaitāmu. 

Senāta Krimināllietu departaments atzīst par nepamatotiem J.M. 
kasācijas sūdzībā izteiktos apgalvojumus par to, ka neviena no tiesām nav 
pamatojusi, kādēļ tā dod priekšroku atkārtotās ekspertīzes, nevis sākotnējās 
ekspertīzes atzinumam. Apelācijas instances tiesa secinājusi, ka tai „nav 
pamata pārvērtēt pirmās instances tiesas tiesneša izdarītos secinājumus 
un apšaubīt atkārtotās stacionārās kompleksās tiesu psihiatriskās un tiesu 
psiholoģiskās ekspertīzes 2010.gada 30.jūnija atzinumu Nr.[..], veiktu 
attiecībā pret J.M., kas ir pamatots, loģisks pēc satura un objektīvs. Būtiskas 
nepilnības vai pieļautas metodiska rakstura kļūdas, vai arī ekspertīzes 
laikā būtu pieļauti kādi būtiski procesuālās kārtības pārkāpumi, netiek 
konstatēti”.

Atzinusi, ka J.M. ne noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī, ne arī 
pašlaik nav atzīstams par nepieskaitāmu, pirmās instances tiesa, atsaucoties 
uz Kriminālprocesa likuma 605.panta trešo daļu, pieņēmusi lēmumu par 
krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai.

Savukārt apelācijas instances tiesa secinājusi, ka šāds pirmās instances 
tiesas lēmums ir likumīgs un pamatots, jo tas pieņemts atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 55.nodaļas prasībām, ievērojot kriminālprocesuālās 
tiesvedības normas. 

Senāta Krimināllietu departaments atzīst par nepamatotu J.M. 
kasācijas sūdzībā pausto viedokli par to, ka konkrētajā gadījumā, ievērojot 
to, ka ar ekspertu atzinumu viņu rekomendēts atzīt nevis par pieskaitāmu, 
bet par ierobežoti pieskaitāmu, tiesai bija pienākums pabeigt procesu 
par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, izlemjot 
Kriminālprocesa likuma 604.pantā norādītos jautājumus, tostarp jautājumu 
par to, vai viņš ir izdarījis Kriminālprocesa likuma  269.pantā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu.

Kriminālprocesa likuma vienpadsmitajā sadaļā norādīts uz atsevišķu 
kategoriju lietām, kurās pastāv kriminālprocesa īpatnības. Šajā sadaļā 
ietverta arī  Kriminālprocesa likuma 55.nodaļa par kriminālprocesu, nosakot 
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus.

No Kriminālprocesa likuma 592.panta pirmās daļas izriet, ka tiesa 
medicīniska rakstura piespiedu līdzekli saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 
55.nodaļas nosacījumiem piemēro tikai tādai personai, kura izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, būdama nepieskaitāmības stāvoklī, vai kura pēc 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vai sprieduma taisīšanas saslimusi ar 
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tādiem psihiskiem traucējumiem, kas atņēmuši tai spēju saprast savu darbību 
vai vadīt to.

Pirmās instances tiesa secinājusi, ka J.M. ne noziedzīgo darbību 
izdarīšanas brīdī, ne arī pašlaik nav jāuzskata par nepieskaitāmu, tādēļ 
atbilstoši Kriminālprocesa likuma 605.panta trešajai daļai pamatoti lēmusi 
par krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai. 
Senāta Krimināllietu departamenta ieskatā, tulkojot Kriminālprocesa 
likuma 604.pantu kopsakarā ar 605.panta trešajā daļā noteikto, tiesai, 
konstatējot, ka nav Kriminālprocesa likuma 592.pantā noteiktā medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas pamata, un pieņemot lēmumu 
par krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas procesa pabeigšanai, 
jautājums par to, vai persona ir izdarījusi norādīto noziedzīgo nodarījumu, 
nav jāizlemj, jo šī jautājuma izlemšana ir tās tiesas kompetencē, kas pēc 
pirmstiesas procesa pabeigšanas izskatīs lietu pēc būtības. Izvērtējot minēto 
jautājumu lēmumā, ar kuru lieta netiek izlemta pēc būtības, tiesa pārkāptu 
kriminālprocesa pamatprincipus, tostarp nevainīguma prezumpciju.

Pieņemot lēmumu par krimināllietas nodošanu prokuroram pirmstiesas 
procesa pabeigšanai, Senāta Krimināllietu departamenta ieskatā, nav 
izšķirošas nozīmes tam, vai persona atzīstama par pieskaitāmu vai ierobežoti 
pieskaitāmu.

 Ierobežotas pieskaitāmības jēdziena skaidrojums un šāda personas 
stāvokļa ietekme uz kriminālatbildību norādīta Krimināllikuma 14.pantā. No 
šā panta pirmās daļas izriet, ka gadījumā, ja persona noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanas laikā psihisko traucējumu vai galīgas atpalicības dēļ nav bijusi 
spējīga visā pilnībā saprast savu darbību vai to vadīt, tas ir, atradusies 
ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī, tai atkarībā no nodarījuma konkrētiem 
apstākļiem tiesa var mīkstināt piespriežamo sodu vai šo personu atbrīvot no 
soda. 

No minētās likuma normas izriet, ka persona, kas izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī, ir saucama 
pie kriminālatbildības, ievērojot Kriminālprocesa likuma vispārējos 
nosacījumus, un minētais apstāklis var būt par pamatu vienīgi piespriežamā 
soda mīkstināšanai vai personas atbrīvošanai no soda. No Krimināllikuma 
14.panta otrās daļas izriet, ka personai, kura atzīta par ierobežoti pieskaitāmu, 
tiesa var piemērot arī šajā likumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļus, taču šādām personām medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi 
tiek piemēroti saskaņā ar Krimināllikuma 70.pantu, nevis saskaņā ar 
Kriminālprocesa likuma 55.nodaļas nosacījumiem. 

Ievērojot minēto, Senāta Krimināllietu atzīst, ka apelācijas instances tiesa, 
izskatot krimināllietu, nav pieļāvusi tādus Krimināllikuma pārkāpumus vai 
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Kriminālprocesa likuma būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ tās lēmums būtu 
atceļams.

Vadoties no Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 11.maija 

lēmumu atstāt negrozītu, bet J.M. kasācijas sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Soda noteikšana par noziedzīgo nodarījumu

Krimināllikumā paredzētā konkrēta soda noteikšana par izdarīto noziedzīgo 
nodarījumu nav saistāma ar Kriminālprocesa likuma 12.pantā noteikto 
kriminālprocesa pamatprincipu – cilvēktiesību garantēšana – pārkāpšanu 
(Kriminālprocesa likuma 12.pants).

 
Rīgā 2011.gada 23.augustā Lieta Nr.SKK-J-414/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
senators referents     P.Dzalbe,
senatore      I.Radzeviča,
senatore      S.Lodziņa
izskatīja lietu rakstveida procesā sakarā ar notiesātās A.J. uzdevumā 

iesniegto advokātes Zintas Pavāres pieteikumu Kriminālprocesa likuma 
63.nodaļas kārtībā par Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 
2010.gada 28.aprīļa lēmumu un  

k o n s t a t ē j a
Ar Cēsu rajona tiesas 2009.gada 23.decembra spriedumu 
A.J., personas kods [..], 
atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts 

Krimināllikuma 312.pantā, un sodīta ar brīvības atņemšanu uz 6 
mēnešiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu galīgais sods pēc vairākiem 
spriedumiem noteikts – brīvības atņemšana uz 3 gadiem 9 mēnešiem, 
atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 2 mēnešiem 21 dienu, t.i., 
daļēji pievienojot neizciesto sodu pēc Cēsu rajona tiesas 2008.gada 14.marta 
sprieduma.

Ar Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 
28.aprīļa lēmumu Cēsu rajona tiesas 2009.gada 23.decembra spriedums 
atstāts negrozīts.

Lieta kasācijas kārtībā nav skatīta.
Ar pirmās instances tiesas spriedumu A.J. atzīta par vainīgu un sodīta 

par to, ka viņa izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.
Ar 2008.gada 14.marta Cēsu rajona tiesas spriedumu, kas stājies likumīgā 

spēkā 2008.gada 17.jūnijā, A.J. atzīta par vainīgu Krimināllikuma 260.panta 
trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīta ar brīvības 
atņemšanu uz 3 gadiem 8 mēnešiem nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem, 
atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 2 gadiem.  
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Neskatoties uz tiesas spriedumā noteikto aizliegumu vadīt 
transportlīdzekli, 2009.gada 5.novembrī ap plkst. 15.30 A.J., izvairoties no 
tiesas piespriestā tiesību ierobežošanas soda izciešanas, bez transportlīdzekļa 
vadīšanas tiesībām pa Līgatnes novada teritoriju vadīja automašīnu „VW 
Jetta”, valsts reģistrācijas numurs [..]. A.J. norādīto transportlīdzekli vadīja pa 
autoceļu no apdzīvotas vietas Augšlīgatne līdz Līgatnes pilsētai un pēc tam 
arī pa Līgatnes pilsētas teritoriju, tostarp pa Gaujas ielu, kur viņu aizturēja 
policijas darbinieki. 

A.J. noziedzīgais nodarījums kvalificēts pēc Krimināllikuma 312.panta. 
Notiesātās A.J. uzdevumā advokāte Z.Pavāre iesniegusi pieteikumu 

Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā, kurā lūdz grozīt apelācijas 
instances tiesas lēmumu daļā par A.J. sodīšanu pēc Krimināllikuma 312.
panta un atbrīvot A.J. no soda.

Advokāte uzskata, ka apelācijas instances tiesa pieļāvusi Krimināl-
procesa likuma 574.panta 1.punktā un 575.panta trešajā daļā paredzēto 
pārkāpumu, kas novedis pie notiesātās A.J. stāvokļa nelikumīgas 
pasliktināšanās. 

Apelācijas instances tiesa, nosakot sodu apsūdzētajai A.J., neizvērtējot 
Krimināllikuma 35.pantā noteikto soda mērķi, nav ievērojusi Krimināllikuma 
46.panta pirmajā, otrajā daļā noteiktos soda noteikšanas pamatprincipus, 
pārkāpusi Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 8.punktu un 48.panta 
ceturto daļu. 

Advokāte nepiekrīt apelācijas instances tiesas secinājumam, ka A.J. 
atbrīvošana no soda būtu pretrunā Krimināllikuma 55.panta desmitās daļas 
nosacījumiem, un uzskata, ka ne šī panta norma, ne kāda cita Krimināllikuma 
norma nenosaka, ka pret personu, kas noziedzīgu nodarījumu izdarījusi 
nosacītas notiesāšanas laikā, nebūtu piemērojami Krimināllikuma 
58.panta pirmās daļas nosacījumi. Krimināllikuma 58.panta pirmās daļas 
un Krimināllikuma 59.panta trešās daļas nosacījumi nav pretrunā ar 
Krimināllikuma 35.panta otrajā daļā noteikto soda mērķi.

Respektējot likumā noteikto, advokāte uzskata, ka konkrētajā gadījumā 
krimināllietā ir konstatēti pietiekoši pierādījumi, ka ar A.J. izdarīto 
kriminālpārkāpumu nav nodarīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu, 
un tiesa varēja piemērot Krimināllikuma 58.panta pirmo daļu un 59.panta 
trešo daļu. Turklāt ar apsūdzētās A.J. izdarīto kriminālpārkāpumu ir iestājies 
tikai formāls kaitējums jurisdikcijai, kas nav konkrēti formulēts ne apsūdzībā, 
ne spriedumā.

Advokāte norāda uz A.J. personību raksturojošiem datiem – viņas 
personību, probācijas dienesta raksturojumu, kaitējuma atlīdzību cietušajai 
G.P., regulāros apmeklējumus pie ģimenes ārsta un psihiatra, ko apelācijas 
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instances tiesa pretēji Kriminālprocesa likuma 564.panta nosacījumiem 
spriedumā nav vērtējusi. 

Neapstrīdot apstākļus, kādos tika izdarīts kriminālpārkāpums, aizstāve 
uzskata, ka aprakstītie apstākļi, kaut arī nav pietiekoši, lai piemērotu 
Krimināllikuma 32.pantu un atbrīvotu A.J. no atbildības, tomēr bija 
pietiekoši, lai galējo nepieciešamību atzītu kā atbildību mīkstinošu apstākli 
saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta pirmās daļas 8.punktu. 

Pēc advokātes ieskata, konkrētajā gadījumā A.J. agrāk izdarītais 
noziedzīgais nodarījums nav uzskatāms par atbildību pastiprinošu apstākli – 
recidīvu, jo, nepastāvot sodāmībai, kas A.J. iestājusies ar Cēsu rajona tiesas 
2008.gada 14.marta spriedumu, vispār neveidotos Krimināllikuma 312.pantā 
paredzētais noziedzīgā nodarījuma sastāvs. 

Turklāt advokāte uzskata, ka ar tiesas noteikto sodu ir notikusi nesamērīga 
iejaukšanās personas dzīvē un būtiski ierobežotas A.J. cilvēktiesības, t.i., 
pārkāpts Kriminālprocesa likuma 12.pants.

Augstākās tiesas Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas lēmums 
atstājams negrozīts, bet advokātes Z.Pavāres pieteikums noraidāms.

Lieta pirmās instances tiesā iztiesāta bez pierādījumu pārbaudes 
izdarīšanas.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētās A.J. aizstāve Z.Pavāre 
bija iesniegusi apelācijas sūdzību, kurā lūdza atcelt pirmās instances tiesas 
spriedumu, taisīt jaunu nolēmumu un A.J. atbrīvot no soda izciešanas. 
Apelācijas sūdzībā advokāte Z.Pavāre uzskatīja, ka tiesa nav pietiekoši 
izvērtējusi A.J. personību, nav noteikusi vēl vienu atbildību mīkstinošu 
apstākli – galējo nepieciešamību – un nepamatoti noteikusi atbildību 
pastiprinošu apstākli – noziedzīgo nodarījumu – recidīvu. Apelācijas instances 
tiesas sēdē aizstāve Z.Pavāre lūdza atbrīvot apsūdzēto A.J. no soda.

Apelācijas instances tiesa ir izskatījusi apelācijas sūdzības motīvus un 
tos noraidījusi. Tiesa neatzina par iespējamu atbrīvot apsūdzēto A.J. no 
soda pēc Krimināllikuma 312.panta un atbilstoši Kriminālprocesa likuma 
527.panta otrās daļas 6.punktam motivējusi konkrētā soda piemērošanu. 

Senāts norāda, ka galējā nepieciešamība atbilstoši Krimināllikuma 
32.pantam ir apstāklis, kas izslēdz kriminālatbildību, nevis atbildību 
mīkstinošs apstāklis. Savukārt atbilstoši Krimināllikuma 27.pantam 
noziedzīga nodarījuma recidīvu veido personas izdarīts jauns noziedzīgs 
nodarījums pēc šīs personas notiesāšanas par agrāk izdarītu noziedzīgu 
nodarījumu, ja sodāmība par to nav noņemta vai dzēsta. Noziedzīga 
nodarījuma, kas paredzēts Krimināllikuma 312.pantā, sastāva pazīmēs 
neietilpst agrāk izdarītais noziedzīgais nodarījums pēc Krimināllikuma 260.
panta trešās daļas, par kuru notiesāta A.J.
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Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 569.panta trešo daļu kasācijas 
instances tiesa pierādījumus lietā, tostarp sodu ietekmējošos apstākļus, no 
jauna neizvērtē.

Krimināllikumā paredzētā konkrēta soda noteikšana par izdarīto 
noziedzīgo nodarījumu nav saistāma ar Kriminālprocesa likuma 12.pantā 
noteikto kriminālprocesa pamatprincipu – cilvēktiesību garantēšanu.

Ņemot vērā teikto, Senāts atzīst, ka Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas 2010.gada 28.aprīļa lēmums ir tiesisks un pamatots, tā 
atcelšanai vai grozīšanai nav pamata.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāts 

n o l ē m a
Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2010.gada 28.aprīļa 

lēmumu atstāt negrozītu, bet notiesātās A.J. uzdevumā iesniegto advokātes 
Zintas Pavāres pieteikumu noraidīt.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Apelācijas instances tiesai ir ierobežotas tiesības  
papildus konstatēt kvalificējošus apstākļus,  
ko nav konstatējusi pirmās instances tiesa

Tiesa var atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma 
faktiskos apstākļus, ja ar to nepasliktinās apsūdzētā stāvoklis un netiek 
pārkāptas viņa tiesības uz aizstāvību. Taču likumdevējs apelācijas instances 
tiesai ir ierobežojis tiesības papildus konstatēt kvalificējošus apstākļus tiem 
apstākļiem, kurus ir konstatējusi pirmās instances tiesa (Kriminālprocesa 
likuma 455.panta trešā daļa).

Rīgā 2011.gada 29.septembrī Lieta Nr.SKK-445/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:
senators referents     A.Freibergs,
senators      V.Čiževskis,
senatore      A.Vītola
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā R.B. un apsūdzētā 

V.A. aizstāvja Raita Mediņa kasācijas sūdzībām par Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 19.maija spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2007.gada 

26.novembra spriedumu
V.A., personas kods [..],
atzīts par vainīgu Krimināllikuma 176.panta otrajā daļā, 279.panta otrajā 

daļā, 274.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un 
sodīts:

– pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
3 gadiem 6 mēnešiem un ar policijas kontroli uz 1 gadu;

– pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
3 gadiem;

– pēc Krimināllikuma 274.panta pirmās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
1 gadu. 

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, ietverot vieglākos 
sodus smagākajā, galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības V.A. 
noteikts – brīvības atņemšana uz 3 gadiem 6 mēnešiem un policijas kontrole 
uz 1 gadu, soda izciešanas sākumu skaitot no aizturēšanas brīža, ieskaitot 
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soda termiņā iepriekšējo apcietinājumu no 2007.gada 16.marta līdz 2007.
gada 17.martam.

Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 153.panta otrās daļas V.A. atzīts par 
nevainīgu un attaisnots.

V.A. mantai uzliktais arests atcelts.
Drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā – atstāts negrozīts, 

līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.  
R.B., personas kods [..],
atzīts par vainīgu Krimināllikuma 176.panta otrajā daļā, 279.panta otrajā 

daļā, 274.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un 
sodīts:

– pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
3 gadiem un ar policijas kontroli uz 2 gadiem;

– pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
2 gadiem 6 mēnešiem;

– pēc Krimināllikuma 274.panta pirmās daļas ar brīvības atņemšanu uz 
1 gadu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, ietverot vieglākos 
sodus smagākajā, galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības R.B. 
noteikts – brīvības atņemšana uz 3 gadiem un policijas kontrole uz 2 gadiem, 
soda izciešanas sākumu skaitot no aizturēšanas brīža.

Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 153.panta otrās daļas R.B. atzīts par 
nevainīgu un attaisnots.

Drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā – atstāts negrozīts, 
līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.  

Lietā vēl atzīts par vainīgu un sodīts Ē.B., personas kods [..], daļā, par 
kuru spriedums kasācijas kārtībā nav pārsūdzēts.

Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2007.gada 
26.novembra spriedumu V.A., R.B. un Ē.B. atzīti par vainīgiem un sodīti par 
patvaļīgu darbību, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, izdarīšanu, kuru 
tiesiskumu apstrīd cietušais, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, 
piedraudot ar vardarbību un pielietojot vardarbību.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu konstatēts, ka noziedzīgais 
nodarījums izdarīts šādos apstākļos.

“2006.gada vasarā V.A., atsaucoties uz sludinājumu internetā, iepazinās 
ar J.D. 2006.gada 6.jūnijā starp J.D. un V.A. tika noslēgts sadarbības līgums 
investīciju saņemšanai, un V.A. nodeva J.D. rīcībā 30 000 ASV dolāru. Pēc 
V.A. ieteikuma darījumā iesaistījās arī A.A. un A.A., kuras arī noslēdza ar 
J.D. sadarbības līgumus un pārskaitīja uz J.D. bankas kontu attiecīgi 20 000 
ASV dolāru un 5000 ASV dolāru.
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2006.gada 15.decembrī J.D. pa elektronisko pastu paziņoja investoriem, 
ka sakarā ar kompānijas “[A]” ģenerāldirektora traģisko bojāeju kompānijas 
rēķini ir iesaldēti, taču kompānijas darbinieki apņēmušies darīt visu 
iespējamo, lai izpildītu savas saistības un atmaksātu ieguldījumus saskaņā ar 
līgumu 6.2.punktu. 

2007.gada janvāra sākumā V.A. nolēma atgūt darījumā ieguldīto naudu – 
55 000 ASV dolāru un līgumos paredzētos procentus patvaļīgi, apejot 
normatīvajā aktā paredzēto kārtību. Šajā nolūkā V.A. satikās ar savu paziņu 
R.B. un izstāstīja viņam par notikušo ar J.D. 2007.gada janvāra vidū nolūkā 
satikties ar J.D., V.A. un R.B. aizbrauca uz Jelgavu, taču izrādījās, ka J.D. 
viņa deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo. Pēc tam kad V.A. izdevās noskaidrot 
J.D. faktisko dzīvesvietu Rīgā, [..] ielā [..], viņš 2007.gada 23.janvārī SIA 
“[B]” iznomāja mikroautobusu “VW Caravelle” ar valsts numura zīmi [..] 
un tās pašas dienas vakarā kopā ar R.B., kurš vadīja minēto mikroautobusu, 
piebrauca pie mājas Rīgā, [..] ielā [..], lai novērotu J.D. Pēc tam arī 2007.gada 
24. un 25.janvārī V.A. kopā ar R.B. un Ē.B., kuru R.B. uzaicināja piedalīties 
noziedzīgajā nodarījumā, ar mikroautobusu ieradās pie J.D. dzīvesvietas, 
tomēr īstenot nodomāto viņiem neizdevās, jo brīdī, kad parādījās J.D., 
tuvumā atradās arī citas personas.

2007.gada 26.janvārī ap plkst. 22.00 V.A., R.B. un Ē.B. atkal atradās 
pie J.D. mājas un brīdī, kad J.D. atradās blakus mikroautobusam, R.B. 
un Ē.B., pielietojot vardarbību, sagrāba J.D. no abām pusēm un iegrūda 
mikroautobusā, kur atradās V.A. Savukārt V.A. sagrāba J.D. aiz rokām un 
kakla un ievilka viņu mikroautobusa salonā, kur, pielietojot vardarbību, 
iespējamās pretestības apspiešanas nolūkā ne mazāk kā četras reizes iesita 
J.D. ar dūrēm pa žokli un uzlika roku dzelžus. R.B. apsēdās pie automašīnas 
stūres un uzsāka braukt, bet Ē.B. sasaistīja J.D. potītes ar līmlenti. V.A. un 
Ē.B. nogrūda J.D. no mikroautobusa sēdekļiem uz automašīnas grīdas, bet 
pēc tam V.A. piedraudēja J.D. ar elektrošoku, kuru turēja rokā, un kopā ar 
Ē.B. pārmeklēja J.D. apģērba kabatas, atklāti nolaupot viņam piederošās 
personiskās mantas, naudu un dokumentus.

Apmēram pēc 40 minūtēm R.B. apturēja mikroautobusu pie 
ūdenskrātuves, kas atrodas zirgaudzētavas rajonā Rīgā, [..] ielā [..], izkāpa 
un kopā ar Ē.B. izvilka J.D. no mikroautobusa salona un nosēdināja 
uz pakāpiena. Pēc tam R.B. iesita J.D. četras piecas reizes ar rokām pa 
kreiso ausi un labajiem deniņiem. V.A. šajā laikā pieprasīja J.D. nosaukt 
kodus un paroles, kas nepieciešamas, lai caur internetbanku piekļūtu J.D. 
kontiem bankā. V.A., R.B. un Ē.B. uzdevās par policijas darbiniekiem un 
piedraudēja ievietot J.D. kamerā kopā ar noziedzniekiem, kuri ar viņu 
fiziski izrēķināsies. Izteikto draudu un pielietotās vardarbības rezultātā 
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J.D. bija spiests paziņot pieprasīto informāciju, ar kuras palīdzību V.A., 
izmantodams viņam līdzi esošo portatīvo datoru ar bezvadu internetu, bez 
jebkādiem šķēršļiem nolaupīja J.D. naudu, pārskaitīdams to no viņa bankas 
kontiem uz saviem.

Pēc Ē.B. diktāta J.D. uzrakstīja vaļsirdīgo atzīšanos uz KNAB priekšnieka 
vārda. Savukārt R.B. patvaļīgi pieprasīja tūlītēju naudas atdošanu, piedraudot 
pretējā gadījumā izsaukt evakuatoru un nolaupīt J.D. automašīnu “Volvo S80”. 
Turpinot savas noziedzīgās darbības, R.B. ne mazāk kā divas reizes iesita J.D. 
pa ausi un pa pakausi, rupji izvilka viņu no automašīnas salona, nogrūda 
zemē un ne mazāk kā divas reizes iespēra J.D. pa pakausi, piedraudot viņu 
noslīcināt blakus esošajā ūdenstilpnē. Vienlaicīgi J.D. sita arī V.A., kurš tāpat 
patvaļīgi pieprasīja tūlītēju naudas atdošanu.

J.D., uztverot viņam izteiktos vardarbības draudus kā reālus un baidoties, 
ka pret viņu arī turpmāk tiks pielietota vardarbība, bija spiests uzrakstīt 
parādzīmi par 88 000 ASV dolāru (ko veido parāda pamatsumma 55 000 
ASV dolāru apmērā un 20% par 3 mēnešiem) jeb 47 696 latu atmaksu V.A., 
A.A. un A.A. līdz 2007.gada 10.februārim.

Pēc tam V.A. piedraudēja fiziski izrēķināties ar J.D. un viņa ģimeni, ja 
parādzīmē norādītā summa netiks atdota paredzētajā termiņā.

Izbraucot uz šosejas Rīga–Liepāja, apmēram šosejas 31.kilometrā, kas 
atrodas Dobeles rajonā, mikroautobuss, kuru vadīja R.B., nogriezās no ceļa 
pa labi un apstājās. Pēc tam J.D. tika izvilkts no mikroautobusa, V.A. pārgrieza 
līmlenti, ar kuru bija sasietas J.D. kājas, un J.D. tika ievests blakus šosejai 
esošajā mežā, kur V.A. noņēma J.D. roku dzelžus un pavēlēja pusstundu 
nekustēties, bet pats kopā ar R.B. atgriezās mikroautobusā un aizbrauca, 
iepriekš atdodot J.D. viņa tukšo maku. Savukārt Ē.B. apsolīja J.D. pēc naudas 
atdošanas atdot viņa dokumentus. 

V.A., R.B. un Ē.B. pielietotās vardarbības rezultātā J.D. tika nodarīti 
viegli miesas bojājumi – galvas sasitums ar asinsizplūdumiem kreisās auss 
gliemežnīcā un labās acs ārējā stūrī, ādas nobrāzumi uz kreisās plaukstas 
un uz labās plaukstas locītavas, kas neizraisa veselības traucējumus uz laiku 
virs 6 dienām. Iegūto miesas bojājumu rezultātā J.D. bija spiests divas reizes 
griezties pēc medicīniskās palīdzības, kā rezultātā viņam radās materiāli 
zaudējumi 34,20 latu apmērā.” 

Šādas V.A., R.B. un Ē.B. darbības pirmās instances tiesa kvalificēja pēc 
Krimināllikuma 279.panta otrās daļas.

Bez tam ar pirmās instances tiesas spriedumu V.A., R.B. un Ē.B. atzīti 
par vainīgiem un sodīti par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, saistītu 
ar vardarbību, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās (laupīšanu). 
Noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos tiesas konstatētos apstākļos. 
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“Spriedumā iepriekš norādītajos apstākļos V.A., R.B. un Ē.B., pielietojot 
vardarbību, nolaupīja J.D. piederošas mantas un naudu:

– mobilo telefonu “Samsung SGH-E730” 199 latu vērtībā,
– naudas maku 7 latu vērtībā, kurā atradās naudas zīme 100 latu nominālā, 

a/s “Hansabanka”, a/s “Parex banka” kodu kartiņas, kuru atjaunošana 
izmaksāja 9 latus, maksājuma kartiņu “Visa Elektron”, kas piesaistīta viņa 
kontam Nr.[..] a/s “Parex banka” un kuras atjaunošana izmaksāja 5 latus, 
norēķinu kartiņas “Visa Elektron” un “Visa”, kas piesaistītas viņa kontam 
Nr.[..] a/s “Hansabanka” un kuru atjaunošana izmaksāja 10 latus,

– pases vāciņus 7 latu vērtībā,
– higiēnisko lūpu krāsu 1 lata vērtībā,
– automašīnas   “Volvo S80”   atslēgas    ar   distances    vadības    pulti, 

kuru atjaunošana izmaksāja 160 latus,
– no a/s “Parex banka” konta Nr.[..] – 2340 latus,
– no a/s “Hansabanka” konta Nr.[..] – 854 latus. 
Tādā veidā noziedzīgā nodarījuma rezultātā J.D. kopumā tika nodarīti 

materiālie zaudējumi 3692 latu apmērā.”
Šādas V.A., R.B. un Ē.B. darbības pirmās instances tiesa kvalificēja pēc 

Krimināllikuma 176.panta otrās daļas.
Bez tam ar pirmās instances tiesas spriedumu V.A., R.B. un Ē.B. atzīti 

par vainīgiem un sodīti par dokumentu, kas piešķir tiesības, nolaupīšanu. 
Noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos tiesas konstatētos apstākļos.

“Spriedumā iepriekš norādītajos apstākļos V.A., R.B. un Ē.B. citu 
mantu starpā nolaupīja J.D. piederošos personīgos dokumentus, kas piešķir 
tiesības:

– Latvijas pilsoņa pasi Nr.[..], kuras atjaunošana izmaksāja 15 latus,
– vadītāja apliecību Nr.[..], kuras atjaunošana izmaksāja 9 latus,
– transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību Nr.[..], kuras atjaunošana 

izmaksāja 18,56 latus,
– OCTA apdrošināšanas polisi Nr.[..], kuras atjaunošana izmaksāja 

24 latus.
Tādā veidā noziedzīgā nodarījuma rezultātā J.D. kopumā tika nodarīti 

materiālie zaudējumi 66,56 latu apmērā.”
Šādas V.A., R.B. un Ē.B. darbības pirmās instances tiesa kvalificēja pēc 

Krimināllikuma 274.panta pirmās daļas.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā V.A., R.B. un Ē.B. tika saukti pie 

kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 153.panta pirmās daļas par personas 
sagrābšanu, lietojot vardarbību, mantkārīgā nolūkā (personas nolaupīšana).

Ar pirmās instances tiesas spriedumu V.A., R.B. un Ē.B. apsūdzībā pēc 
Krimināllikuma 153.panta pirmās daļas atzīti par nevainīgiem un attaisnoti, 
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norādot, ka apsūdzēto darbības nesatur Krimināllikuma 153.panta pirmajā 
daļā paredzētā nozieguma sastāvu.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētie V.A., R.B. un Ē.B. 
iesniedza apelācijas sūdzības, kurās lūdza atcelt pirmās instances tiesas 
spriedumu daļā par viņu notiesāšanu pēc Krimināllikuma 176.panta otrās 
daļas, 274.panta pirmās daļas un taisīt šajā daļā jaunu, attaisnojošu spriedumu, 
kā arī mīkstināt sodu pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas, piemērojot 
Krimināllikuma 55.pantu un notiesājot viņus nosacīti.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 
palāta ar 2011.gada 19.maija spriedumu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas 2007.gada 26.novembra spriedumu atcēla daļā par V.A. 
notiesāšanu pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas, 279.panta otrās daļas, 
274.panta pirmās daļas, R.B. notiesāšanu pēc Krimināllikuma 176.panta 
otrās daļas, 279.panta otrās daļas, 274.panta pirmās daļas; Ē.B. notiesāšanu 
pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas, 279.panta otrās daļas, 274.panta 
pirmās daļas; daļā par galīgā soda noteikšanu V.A., R.B. un Ē.B. saskaņā ar 
Krimināllikuma 50.panta pirmās daļas noteikumiem un daļā par kaitējuma 
kompensācijas piedziņu par labu J.D. no V.A., R.B. un Ē.B.

V.A. atzīts par vainīgu Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 3 
gadiem.

Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas, 274.panta pirmās 
daļas V.A. atzīts par nevainīgu un attaisnots.

R.B. atzīts par vainīgu Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 
gadiem 6 mēnešiem.

Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas, 274.panta pirmās 
daļas R.B. atzīts par nevainīgu un attaisnots.

Ē.B. atzīts par vainīgu Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 
gadiem 6 mēnešiem.

Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas, 274.panta pirmās 
daļas Ē.B. atzīts par nevainīgu un attaisnots.

No V.A., R.B. un Ē.B. solidāri par labu J.D. piedzīta kaitējuma 
kompensācija Ls 3194 apmērā.

No Ē.B. valsts labā piedzīti procesuālie izdevumi Ls 120 par zvērinātas 
advokātes sniegto juridisko palīdzību apelācijas instances tiesā, nosakot 
termiņu lēmuma labprātīgai izpildei šajā daļā – 30 dienas no sprieduma 
spēkā stāšanās dienas.

Pārējā daļā pirmās instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.
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Krimināllietu tiesu palāta atzina, ka V.A., R.B. un Ē.B. izdarīja patvaļīgas 
darbības, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, kuru tiesiskumu apstrīd 
cietušais, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, piedraudot ar vardarbību 
un pielietojot vardarbību, un šo darbību rezultātā radīts būtisks kaitējums. 
Noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos tiesas konstatētos apstākļos.

“2006.gada vasarā V.A., atsaucoties uz sludinājumu internetā, iepazinās 
ar J.D. 2006.gada 6.jūnijā starp J.D. un V.A. tika noslēgts sadarbības līgums 
investīciju saņemšanai, un V.A. nodeva J.D. rīcībā 30 000 ASV dolāru. Pēc 
V.A. ieteikuma darījumā iesaistījās arī A.A. un A.A., kuras arī noslēdza ar 
J.D. sadarbības līgumus un pārskaitīja uz J.D. bankas kontu attiecīgi 20 000 
ASV dolāru un 5000 ASV dolāru.

2006.gada 15.decembrī J.D. pa elektronisko pastu paziņoja investoriem, 
ka sakarā ar kompānijas “[A]” ģenerāldirektora traģisko bojāeju kompānijas 
rēķini ir iesaldēti, taču kompānijas darbinieki apņēmušies darīt visu 
iespējamo, lai izpildītu savas saistības un atmaksātu ieguldījumus saskaņā ar 
līgumu 6.2.punktu.

2007.gada janvāra sākumā V.A. nolēma atgūt darījumā ieguldīto naudu – 
55 000 ASV dolāru un līgumos paredzētos procentus patvaļīgi, apejot 
normatīvajā aktā paredzēto kārtību, tas ir, Civilprocesa likuma noteiktajā 
kārtībā, pretēji Civilprocesa likuma 1., 23.panta noteikumiem negriezās 
ar tiesību aizskārumu vispārējās jurisdikcijas tiesā. 2007.gada janvāra vidū 
nolūkā satikties ar J.D., V.A. un R.B. aizbrauca uz Jelgavu, taču izrādījās, ka 
J.D. viņa deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo. 

Pēc tam kad V.A. izdevās noskaidrot J.D. faktisko dzīvesvietu Rīgā, [..] 
ielā [..], viņš 2007.gada 23.janvārī SIA “[B]” iznomāja mikroautobusu “VW 
Caravelle” ar valsts numura zīmi [..] un tās pašas dienas vakarā kopā ar 
R.B., kurš vadīja minēto mikroautobusu, piebrauca pie mājas Rīgā, [..] ielā 
[..], lai novērotu J.D. Pēc tam arī 2007.gada 24. un 25.janvārī V.A. kopā ar 
R.B. un Ē.B., kuru R.B. uzaicināja piedalīties noziedzīgajā nodarījumā, ar 
mikroautobusu ieradās pie J.D. dzīvesvietas, tomēr īstenot nodomāto viņiem 
neizdevās, jo brīdī, kad parādījās J.D., tuvumā atradās arī citas personas.

2007.gada 26.janvārī ap plkst. 22.00 V.A., R.B. un Ē.B. atkal atradās 
pie J.D. mājas un brīdī, kad J.D. atradās blakus mikroautobusam, R.B. 
un Ē.B., pielietojot vardarbību, sagrāba J.D. no abām pusēm un iegrūda 
mikroautobusā, kur atradās V.A. Savukārt V.A. sagrāba J.D. aiz rokām un 
kakla un ievilka viņu mikroautobusa salonā, kur, pielietojot vardarbību, 
iespējamās pretestības apspiešanas nolūkā ne mazāk kā četras reizes iesita 
J.D. ar dūrēm pa žokli un uzlika roku dzelžus. R.B. apsēdās pie automašīnas 
stūres un uzsāka braukt, bet Ē.B. sasaistīja J.D. potītes ar līmlenti. V.A. un 
Ē.B. nogrūda J.D. no mikroautobusa sēdekļiem uz automašīnas grīdas, bet 
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pēc tam V.A. piedraudēja J.D. ar elektrošoku, kuru turēja rokā, un kopā ar 
Ē.B. pārmeklēja J.D. apģērba kabatas, no tām izņemot cietušajam piederošās 
personiskās mantas un dokumentus.

Apmēram pēc 40 minūtēm R.B. apturēja mikroautobusu pie ūdenskrātuves, 
kas atrodas zirgaudzētavas rajonā Rīgā, [..] ielā [..], izkāpa un kopā ar Ē.B. 
izvilka J.D. no mikroautobusa salona un nosēdināja uz pakāpiena. Pēc tam R.B. 
iesita J.D. četras piecas reizes ar rokām pa kreiso ausi un labajiem deniņiem. 
V.A. šajā laikā pieprasīja J.D. nosaukt kodus un paroles, kas nepieciešamas, lai 
caur internetbanku piekļūtu J.D. kontiem bankā. 

V.A., R.B. un Ē.B. uzdevās par policijas darbiniekiem un piedraudēja 
ievietot J.D. kamerā kopā ar noziedzniekiem, kuri ar viņu fiziski izrēķināsies. 
Izteikto draudu un pielietotās vardarbības rezultātā J.D. bija spiests paziņot 
pieprasīto informāciju, ar kuras palīdzību V.A., izmantojot viņam līdzi esošo 
portatīvo datoru ar bezvadu internetu, pārskaitīja naudu no J.D. bankas 
kontiem uz saviem, no a/s “Parex banka” konta Nr.[..] – 2340 latus, bet no a/s 
“Hansabanka” konta Nr.[..] – 854 latus.

Pēc Ē.B. diktāta J.D. uzrakstīja vaļsirdīgo atzīšanos uz KNAB priekšnieka 
vārda. Savukārt R.B. patvaļīgi pieprasīja tūlītēju naudas atdošanu, piedraudot 
pretējā gadījumā izsaukt evakuatoru un nolaupīt J.D. automašīnu “Volvo S80”. 
Turpinot savas noziedzīgās darbības, R.B. ne mazāk kā divas reizes iesita J.D. 
pa ausi un pa pakausi, rupji izvilka viņu no automašīnas salona, nogrūda 
zemē un ne mazāk kā divas reizes iespēra J.D. pa pakausi, piedraudot viņu 
noslīcināt blakus esošajā ūdenstilpnē. Vienlaicīgi J.D. sita arī V.A., kurš tāpat 
patvaļīgi pieprasīja tūlītēju naudas atdošanu.

J.D., uztverot viņam izteiktos vardarbības draudus kā reālus un baidoties, 
ka pret viņu arī turpmāk tiks pielietota vardarbība, bija spiests uzrakstīt 
parādzīmi par 88 000 ASV dolāru (ko veido parāda pamatsumma 55 000 
ASV dolāru apmērā un 20% par 3 mēnešiem) jeb 47 696 latu atmaksu V.A., 
A.A. un A.A. līdz 2007.gada 10.februārim.

Pēc tam V.A. piedraudēja fiziski izrēķināties ar J.D. un viņa ģimeni, ja 
parādzīmē norādītā summa netiks atdota paredzētajā termiņā.

Izbraucot uz šosejas Rīga–Liepāja, apmēram šosejas 31.kilometrā, kas 
atrodas Dobeles rajonā, mikroautobuss, kuru vadīja R.B., tika apstādināts, 
V.A. pārgrieza līmlenti, ar kuru bija sasietas J.D. kājas, noņēma roku dzelžus, 
un J.D. tika izsēdināts, bet V.A. kopā ar B. aizbrauca. 

V.A., R.B. un Ē.B. pielietotās vardarbības rezultātā J.D. tika nodarīti 
viegli miesas bojājumi – galvas sasitums ar asinsizplūdumiem kreisās auss 
gliemežnīcā un labās acs ārējā stūrī, ādas nobrāzumi uz kreisās plaukstas un 
uz labās plaukstas locītavas, kas neizraisa veselības traucējumus uz laiku virs 
6 dienām.
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V.A., R.B. un Ē.B. izdarītā noziedzīgā nodarījuma rezultātā J.D. tika 
nodarīts materiālais kaitējums kopsummā Ls 3194 apmērā, kā arī apdraudētas 
vēl citas cietušā ar likumu aizsargātās intereses un tiesības, proti, tiesības 
uz veselību, brīvi pārvietoties, tajā skaitā Latvijas Republikas Satversmes 
94., 95.pantā deklarētās ikvienas personas tiesības uz brīvību un personas 
neaizskaramību, cilvēka goda un cieņas aizsardzību.”

Tiesu palāta atzina, ka ar šādām darbībām V.A., R.B. un Ē.B. izdarīja 
Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Par šo spriedumu kasācijas sūdzības iesniedza apsūdzētais R.B. un 
apsūdzētā V.A. aizstāvis R.Mediņš.

Apsūdzētais R.B. kasācijas sūdzībā lūdz grozīt Augstākās tiesas 
Krimināllietu tiesu palātas spriedumu daļā par sodu un piemērot viņam 
piespriestajam sodam Krimināllikuma 55.panta nosacījumus.

Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka tiesas nolēmums ir nepareizs šādu 
apsvērumu dēļ.

Tiesa viņu, R.B., attaisnoja apsūdzībā pēc Krimināllikuma 176.panta otrās 
daļas un 274.panta pirmās daļas, sods tika piemērots tikai pēc Krimināllikuma 
279.panta otrās daļas, kas saskaņā ar Krimināllikuma 7.panta trešo daļu 
ir mazāk smags noziegums, tāpēc nevar piekrist apelācijas instances tiesas 
viedoklim, ka, nosakot sodu, kas būtu saistīts ar reālu brīvības atņemšanu, 
netiks sasniegts Krimināllikuma 35.pantā paredzētais soda mērķis – sodīt 
vainīgos par izdarīto noziegumu, kā arī panākt, lai notiesātie un citas personas 
pildītu likumus un atturētos no noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas. Tiesa 
pat neaplūkoja iespējamību piemērot kādu no soda sankcijā paredzētajiem 
vieglākiem soda veidiem.

Turklāt saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta otro daļu kā atbildību 
mīkstinošu apstākli tiesa ir konstatējusi, ka cietušais ar savu rīcību izprovocēja 
izdarīt noziedzīgo nodarījumu. Saskaņā ar Krimināllikuma 48.pantu atbildību 
pastiprinošus apstākļus tiesa nav konstatējusi. No noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas brīža ir pagājuši četri gadi un seši mēneši.

Apsūdzētā V.A. aizstāvis R.Mediņš kasācijas sūdzībā lūdz atcelt Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas spriedumu daļā par V.A. atzīšanu par 
vainīgu un sodīšanu pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas un nosūtīt 
lietu jaunai izskatīšanai.

Aizstāvis norāda, ka kasācijas sūdzība tiek iesniegta par tiesas sprieduma 
daļu, kurā V.A. atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 279.panta 
otrās daļas. Par attaisnojošo sprieduma daļu kasācijas sūdzība netiek iesniegta. 
Kasācijas sūdzība iesniegta saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 574.panta 1. 
un 2.punktā minētajiem pārkāpumiem, kā arī saskaņā ar šā likuma 575.panta 
trešās daļas minēto nosacījumu. 
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Ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2007.gada 
26.novembra spriedumu V.A. atzīts par vainīgu un sodīts par patvaļīgu 
darbību, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, izdarīšanu, kuru 
tiesiskumu apstrīd cietušais, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, 
piedraudot ar vardarbību un pielietojot vardarbību. Šādas darbības pirmās 
instances tiesa kvalificēja pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas. 
Pirmstiesas kriminālprocesā šāda kvalifikācija nepastāvēja. Pirmās instances 
tiesa pārkvalificēja apsūdzētā darbības no Krimināllikuma 153.panta pirmās 
daļas uz Krimināllikuma 279.panta otro daļu.

Krimināllikuma 279.panta dispozīcijā ir paredzēta atbildība par kādas 
darbības izdarīšanu, patvaļīgi apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, 
kuru tiesiskumu apstrīd cietušais un ja šīs darbības rezultātā radies būtisks 
kaitējums. Tiesas sēdē prokurore apsūdzību neprecizēja.

Apelācijas instances tiesa, taisot spriedumu, atzina V.A. par vainīgu par 
to, ka viņš izdarīja patvaļīgas darbības, kuru tiesiskumu apstrīd cietušais, 
apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, personu grupā pēc iepriekšējas 
vienošanās, piedraudot ar vardarbību un pielietojot vardarbību, un šo darbību 
rezultātā radīts būtisks kaitējums. Līdz ar to konstatējams, ka apelācijas 
instances tiesa ir grozījusi apsūdzības faktiskos apstākļus, norādot būtiska 
kaitējuma radīšanu. 

Spriedumā apelācijas instances tiesa norādīja, ka V.A., R.B. un Ē.B. 
izdarītā noziedzīgā nodarījuma rezultātā J.D. tika nodarīts materiālais 
kaitējums Ls 3194 apmērā, kā arī apdraudētas vēl citas cietušā ar likumu 
aizsargātās intereses un tiesības, proti, tiesības uz veselību, brīvi pārvietoties, 
to vidū Latvijas Republikas Satversmes 94., 95.pantā deklarētās ikvienas 
personas tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību, cilvēka goda un 
cieņas aizsardzību. Pret šādu apsūdzībā ietvertu formulējumu V.A. nav bijusi 
iespēja aizstāvēties. 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 20.panta nosacījumiem apsūdzētajam 
ir tiesības zināt, par ko viņš tiek apsūdzēts. Aizstāvis norāda, ka ne pirmstiesas 
izmeklēšanā, ne tiesā apsūdzētajam netika dota iespēja aizstāvēt sevi pret to, 
ka viņš ar patvarību ir aizskāris cietušā tiesības uz veselību, brīvi pārvietoties, 
kā arī Latvijas Republikas Satversmes 94., 95.pantā deklarētās ikvienas 
personas tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību, cilvēka goda un 
cieņas aizsardzību.

Aizstāvis norāda, ka apelācijas instances tiesa spriedumā sniedz 
pretrunīgu vērtējumu būtiska kaitējuma kritērijiem.

Tiesa konstatēja, ka no cietušā J.D. kontiem uz apsūdzētā V.A. kontu 
pārskaitīta nauda Ls 3194 apmērā. Apelācijas instances tiesa uzskatīja, ka 
V.A., prettiesiski veikdams šos naudas pārskaitījumus, “nav izdarījis šīs J.D. 
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mantas nolaupīšanu, jo lietā nav šaubu, ka cietušais bija parādā V.A. lielāku 
naudas summu, un apsūdzētais šādā veidā atguvis daļu no parāda, par ko 
liecina arī atzīmes pie pārskaitījumiem”. Ar šādu secinājumu tiesa faktiski 
norāda, ka naudas pārskaitīšana netiek atzīta par krimināli sodāmu, bet 
tajā pašā laikā ietver šo darbību kaitējuma radīšanā.

Sūdzības iesniedzējs atsaucas uz Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 
departamenta 2011.gada 12.maija lēmumu lietā Nr.SKK-223/2011.

Aizstāvis uzskata, ka apelācijas instances tiesa ir pieļāvusi Kriminālprocesa 
likuma 20. un 455.panta pārkāpumu, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 
575.panta nosacījumiem novedis pie nepamatota un nelikumīga sprieduma 
taisīšanas.

Krimināllikuma 279.panta objekts ir pārvaldības kārtība. Apsūdzība 
un tiesas spriedums nenorāda, kādas tieši pārvaldes kārtības intereses tiek 
apdraudētas. Līdz ar to izvirzītajā apsūdzībā netiek konstatēta noziedzīga 
nodarījuma sastāva objekta atbilstība faktiskajām V.A. darbībām.

Pirmās instances tiesā V.A. par Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā 
paredzēto noziedzīgo nodarījumu tika piemērots brīvības atņemšanas sods 
uz trīs gadiem. Apelācijas sūdzībā tika lūgts mīkstināt sodu un piemērot 
Krimināllikuma 55.panta nosacījumus.

Izskatot lietu, tiesa pamatoti konstatēja, ka V.A. nav atbildību pastiprinošu 
apstākļu, kā arī pamatoti atzina par apsūdzētā V.A. atbildību mīkstinošu 
apstākli to, ka cietušais ar savu rīcību izprovocēja apsūdzēto izdarīt 
Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. 
Tiesa uzskatīja, ka, nosakot sodu, kas nav saistīts ar reālu brīvības atņemšanu, 
netiks panākts soda mērķis.

Aizstāvis norāda, ka faktiskie apstākļi liecina par pretējo – V.A. 
iepriekš nav sodīts, noziedzīgais nodarījums izdarīts 2007.gada 26.janvārī, 
līdz tiesas dienai ir pagājuši četri gadi un trīs mēneši. Šajā laikā V.A. nav 
nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Līdz ar to jau ir sasniegts 
soda mērķis. Aizstāvis uzskata, ka apelācijas instances tiesa nepareizi 
iztulkojusi un piemērojusi Krimināllikuma 35. un 46.panta normas. 
Krimināllikuma 279.panta otrās daļas sankcijā ir paredzēts alternatīvs 
soda veids – naudas sods. Tiesa, taisot spriedumu, nav izvērtējusi šāda 
soda veida piemērošanu, kā arī nav motivējusi, kāpēc šāds sods netiek 
piemērots.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 19.maija spriedums atceļams daļā 
par V.A., R.B. un Ē.B. atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu pēc Krimināllikuma 
279.panta otrās daļas un daļā par kaitējuma kompensācijas piedziņu Ls 3194 
apmērā par labu J.D. Atceltajā daļā lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai 
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Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā. Pārējā daļā spriedums atstājams 
negrozīts.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 584.panta otrajai daļai kasācijas 
instances tiesa drīkst pārsniegt kasācijas sūdzībā vai protestā izteikto prasību 
apjomu un ietvarus gadījumos, kad tā konstatē šā likuma 574. un 575.pantā 
norādītos pārkāpumus un tie nav norādīti sūdzībā vai protestā.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palāta, izskatot lietu apsūdzības daļā pēc Krimināllikuma 279.panta otrās 
daļas, pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 562.panta pārkāpumu, kurš konkrētā 
lietā atzīstams par būtisku Kriminālprocesa likuma pārkāpumu šā likuma 575.
panta trešās daļas izpratnē, kas noveda pie nelikumīga nolēmuma.

Kā redzams no pirmās instances tiesas sprieduma par pierādītu atzītā 
noziedzīgā nodarījuma apraksta, V.A., R.B. un Ē.B. atzīti par vainīgiem un 
sodīti pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas “par patvaļīgu darbību, 
apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, izdarīšanu, kuru tiesiskumu 
apstrīd cietušais, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, piedraudot ar 
vardarbību un pielietojot vardarbību”.

Savukārt apelācijas instances tiesa spriedumā konstatēja, ka apsūdzētie 
“izdarīja patvaļīgas darbības, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, kuru 
tiesiskumu apstrīd cietušais, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, 
piedraudot ar vardarbību un pielietojot vardarbību, un šo darbību rezultātā 
radīts būtisks kaitējums”.

Kasācijas instances tiesa konstatē, ka apelācijas instances tiesa papildinājusi 
apsūdzēto V.A., R.B. un Ē.B. inkriminēto noziedzīgā nodarījuma aprakstu 
ar vēl vienu kvalificējošu apstākli – būtisku kaitējumu, kuru noziedzīga 
nodarījuma aprakstā nebija norādījusi pirmās instances tiesa.

Par pirmās instances tiesas spriedumu ne apelācijas protests, ne cietušo 
apelācijas sūdzība nebija iesniegta, lieta apelācijas kārtībā tika skatīta sakarā 
ar apsūdzēto apelācijas sūdzībām.

Senāts atzīst, ka Krimināllietu tiesu palāta ir grozījusi apsūdzību, norādot 
papildus vēl vienu kvalificējošu apstākli, tādējādi apsūdzētos V.A., R.B. un 
Ē.B. atzīstot par vainīgiem un sodot pēc Krimināllikuma 279.panta otrās 
daļas par smagāku apsūdzību nekā pirmās instances tiesa.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 455.panta trešajai daļai tiesa var atzīt 
par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā nodarījuma faktiskos 
apstākļus, ja ar to nepasliktinās apsūdzētā stāvoklis un netiek pārkāptas viņa 
tiesības uz aizstāvību.

Apelācijas instances tiesai likumdevējs ir ierobežojis tiesības konstatēt 
papildus kvalificējošus apstākļus tiem apstākļiem, kurus ir konstatējusi 
pirmās instances tiesa.
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Kasācijas instances tiesa konstatē, ka gan apelācijas instances tiesas 
spriedumā, gan apsūdzētā V.A. aizstāvja kasācijas sūdzībā ir analizēta būtiska 
kaitējuma esamība vai neesamība apsūdzēto darbībās.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka, atzīstot personu par vainīgu 
apsūdzībā pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas, būtiska kaitējuma 
esamībai vai neesamībai nav izšķirošas juridiskas nozīmes, lai personas 
darbībās konstatētu Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes.

Krimināllikuma 279.panta pirmajā daļā ir paredzēta atbildība par kādas 
darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, ja šīs 
darbības tiesiskumu apstrīd valsts vai pašvaldības iestāde vai cita persona un 
ja šīs darbības rezultātā radīts būtisks kaitējums. Savukārt šā panta otrajā daļā 
ir paredzēta atbildība par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti 
vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās 
saistītas ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vai ja tās nodarījušas 
zaudējumus lielā apmērā.

No šīs tiesību normas uzbūves secināms, ka pēc Krimināllikuma 279.
panta otrās daļas atzīstama par vainīgu un sodāma persona, kura izdarījusi šā 
panta pirmajā daļā paredzētās darbības (kādas darbības izdarīšana patvaļīgi, 
apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, ja šīs darbības tiesiskumu apstrīd 
valsts vai pašvaldības iestāde vai cita persona), savukārt par tādām pašām 
darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc 
iepriekšējas vienošanās, vai ja tās saistītas ar vardarbību vai vardarbības 
piedraudējumu, vai ja tās nodarījušas zaudējumus lielā apmērā, paredzēta 
atbildība Krimināllikuma 279.panta otrajā daļā.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Krimināllietu tiesu palātai, 
atkārtoti izskatot lietu, ir jāizslēdz no V.A., R.B. un Ē.B. noziedzīgā nodarījuma 
apraksta kvalificējošais apstāklis – būtisks kaitējums, kā arī jāizslēdz no 
sprieduma motīvu daļas argumenti par šo kvalificējošo apstākli.

Kasācijas instances tiesa atzīst, ka, izslēdzot vienu no kvalificējošiem 
apstākļiem, mainās apsūdzības apjoms, un tas ir pamats apsvērt V.A., R.B. un 
Ē.B. noteiktā soda atbilstību Krimināllikuma 35., 46.panta prasībām.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka iesniegtajās kasācijas 
sūdzībās ir lūgts arī pārvērtēt soda veidu vai nosacīta soda piemērošanas 
iespējamību.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmajai un trešajai daļai 
kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā, kā arī soda ietekmējošos apstākļus 
no jauna neizvērtē. 

To, kādu konkrētu Krimināllikuma panta sankcijā paredzētu soda veidu 
un mēru piespriest personai par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izlemj 
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tiesa, kura izskata lietu pēc būtības – pirmās instances tiesa, un, ja iesniegts 
apelācijas protests vai apelācijas sūdzība, – arī apelācijas instances tiesa.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 6.punktam 
notiesājoša sprieduma motīvu daļā norāda motīvus par konkrētā soda 
piemērošanu.

Tāpēc tiesai ir jāmotivē, kāpēc tiek piemērots konkrēts soda veids un 
mērs, bet nav jāmotivē cita soda veida, kā arī nosacīta soda nepiemērošana. 
Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajai daļai apelācijas 
instances tiesai ir jāatbild uz apelācijas protestā, sūdzībā izvirzītajiem 
argumentiem.

Šādu atziņu Senāta Krimināllietu departaments jau ir izteicis lēmumos 
Nr.SKK-436/2007, Nr.SKK-519/2009.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances tiesa, 
izskatot lietu, ir pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 562.panta un 455.panta 
trešās daļas pārkāpumu, kuri konkrētajā lietā atzīstami par būtiskiem 
Kriminālprocesa likuma pārkāpumiem šā likuma 575.panta trešās daļas 
izpratnē un noveda pie nelikumīga nolēmuma.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2011.gada 19.maija 

spriedumu atcelt daļā par V.A., R.B. un Ē.B. katra atzīšanu par vainīgiem un 
sodīšanu pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas un daļā par kaitējuma 
kompensācijas piedziņu Ls 3194 apmērā par labu J.D. Atceltajā daļā lietu 
nosūtīt jaunai izskatīšanai Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā. 

Pārējā daļā spriedumu atstāt negrozītu.
Lēmums nav pārsūdzams.
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Ārvalsts izdotās personas kriminālatbildības  
un soda izpildes ietvari

Personu var saukt pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu tikai par to 
noziedzīgo nodarījumu, par kuru tā izdota (Kriminālprocesa likuma 689.
panta pirmā daļa).

Rīgā 2011.gada 14.oktobrī Lieta Nr.SKK-J-472/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senators referents     V.Čiževskis,
senatore      I.Radzeviča,
senators      A.Freibergs
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar Ģenerālprokuratūras 

Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora pienākumu izpildītāja 
M.Adlera iesniegto protestu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā par 
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 9.marta 
spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Ventspils tiesas 2010.gada 11.novembra spriedumu
R.B., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 253.panta otrās daļas 

ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un policijas kontroli uz 1 gadu; pēc 
Krimināllikuma 279.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu 
6 mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu sods R.B. noteikts pēc 
noziedzīgo nodarījumu kopības, vieglāko sodu ietverot smagākajā, brīvības 
atņemšana uz 5 gadiem un policijas kontrole uz 1 gadu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu šim sodam daļēji 
pievienots neizciestais sods pēc Ventspils tiesas 2008.gada 25.augusta 
sprieduma, un galīgais sods R.B. noteikts – brīvības atņemšana uz 5 gadiem 
un 1 mēnesi un policijas kontrole uz 1 gadu. 

A.K., personas kods [..],
atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas ar 

brīvības atņemšanu uz 1 gadu. 
No A.K. valsts labā piedzīti procesuālie izdevumi Ls 70 apmērā.
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Ar Ventspils tiesas 2010.gada 11.novembra spriedumu R.B. un A.K. 
atzīti par vainīgiem un sodīti par to, ka viņi personu grupā pēc iepriekšējas 
vienošanās, apejot normatīvā aktā noteikto kārtību, izdarījuši ar vardarbību 
saistītas patvaļīgas darbības, kuru tiesiskumu apstrīd cita persona.

Turklāt ar pirmās instances tiesas spriedumu R.B. atzīts par vainīgu un 
sodīts par to, ka atkārtoti neatļauti iegādājies un glabājis narkotisko vielu bez 
nodoma to realizēt.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģija ar 2011.gada 9.marta spriedumu pirmās instances tiesas 
spriedumu atcēlusi daļā par A.K. un R.B. atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu 
pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas un par soda noteikšanu R.B. pēc 
Krimināllikuma 253.panta otrās daļas.

R.B. un A.K. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 279.panta otrās daļas atzīti 
par nevainīgiem un attaisnoti. 

R.B. apsūdzībā pēc Krimināllikuma 253.panta otrās daļas, piemērojot 
Krimināllikuma 49.pantu, sodīts ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem un 
policijas kontroli uz 1 gadu. 

Saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu šim sodam daļēji 
pievienots neizciestais sods pēc Ventspils tiesas 2008.gada 25.augusta 
sprieduma un galīgais sods R.B. noteikts – brīvības atņemšana uz 3 gadiem 
un 1 mēnesi un policijas kontrole uz 1 gadu. 

Kasācijas kārtībā tiesas spriedums nav skatīts.
Par apelācijas instances tiesas spriedumu Ģenerālprokuratūras Krimināl-

tiesiskā departamenta virsprokurora pienākumu izpildītājs M.Adlers 
iesniedzis protestu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā.  

Neapstrīdot lietas faktiskos apstākļus, noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju 
un R.B. noteikto pamatsodu, prokurors uzskata, ka Kurzemes apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 9.marta spriedums ir grozāms daļā 
par R.B. noteikto galīgo sodu pēc Krimināllikuma 51.panta.

Prokurora ieskatā, Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijai nebija likumīga pamata galīgo sodu R.B. noteikt saskaņā ar 
Krimināllikuma 51.pantu, proti, noteiktajam sodam daļēji pievienot 
neizciesto sodu pēc Ventspils tiesas 2008.gada 25.augusta sprieduma, jo 
attiecībā uz R.B. tika izdots Eiropas apcietinājuma orderis, ar kuru tika lūgts 
Baltkrievijas Republikai izdot R.B. Latvijas pusei tiesāšanai par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 253.panta otrajā daļā un 
279.panta otrajā daļā. Prokurors norāda, ka apelācijas instances tiesa nav 
ievērojusi Kriminālprocesa likuma 689.panta pirmās daļas nosacījumus par 
to, ka personu var saukt pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu tikai 
par to noziedzīgo nodarījumu, par kuru tā izdota. Iepriekšminētie apelācijas 
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instances tiesas pieļautie likuma pārkāpumi noveduši pie notiesātā R.B. 
stāvokļa nelikumīgas pasliktināšanās.

Jautājums par galīgā soda noteikšanu R.B. pēc Ventspils tiesas 2008.
gada 25.augusta un Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 
2011.gada 9.marta sprieduma ir risināms Kriminālprocesa likuma 649. un 
650.panta kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Kriminālprocesa 
likuma 662.panta pirmo daļu, 663.panta otro daļu un 665.panta pirmās 
daļas 3.punktu, prokurors M.Adlers lūdz grozīt Kurzemes apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 9.marta spriedumu, izslēdzot no 
tā norādi par soda noteikšanu saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo 
daļu.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka protests ir pamatots un 
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 9.marta 
spriedums jāgroza daļā par R.B. noteikto galīgo sodu pēc Krimināllikuma 
51.panta.

Personas izdošanu Latvijai regulē Kriminālprocesa likuma 65.nodaļa.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 682.panta pirmo daļu personas 

izdošanu var lūgt, ja ir pamats uzskatīt, ka ārvalstī atrodas: 
– persona, kas tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta tāda noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanā, kurš sodāms pēc Latvijas Krimināllikuma un par 
kuru paredzēta brīvības atņemšana, kuras maksimālā robeža nav mazāka par 
vienu gadu, ja starptautiskais līgums neparedz citu termiņu; 

– persona, kas Latvijā notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu uz laiku, 
ne mazāku par četriem mēnešiem.

Kā redzams no krimināllietas materiāliem, attiecībā uz R.B. 2010.gada 
28.maijā tika izdots Eiropas apcietinājuma orderis un Baltkrievijas Republikai 
tika lūgts R.B. izdot Latvijas pusei tiesāšanai apsūdzībā pēc Krimināllikuma 
279.panta otrās daļas un 253.panta otrās daļas (lietas 2.sēj., 10.lapa). No 
lietas materiāliem redzams, ka Baltkrievijas Republikas Ģenerālprokuratūra 
ir apmierinājusi Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras lūgumu par 
R.B. izdošanu saukšanai pie kriminālatbildības pēc iepriekšminētajiem 
Krimināllikuma pantiem (lietas 2.sēj., 36.lapa).

Kriminālprocesa likuma 689.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka personu 
var saukt pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu tikai par to noziedzīgo 
nodarījumu, par kuru tā izdota.

No Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 
9.marta sprieduma redzams, ka R.B. atzīts par vainīgu apsūdzībā pēc 
Krimināllikuma 253.panta otrās daļas un sodīts, piemērojot Krimināllikuma 
49.pantu, ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem un policijas kontroli uz 1 gadu. 
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Saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu šim sodam daļēji pievienots 
neizciestais sods pēc Ventspils tiesas 2008.gada 25.augusta sprieduma, un 
galīgais sods R.B. noteikts – brīvības atņemšana uz 3 gadiem 1 mēnesi un 
policijas kontrole uz 1 gadu. Apsūdzībā pēc Krimināllikuma 279.panta otrās 
daļas R.B. atzīts par nevainīgu un attaisnots.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances tiesai, 
nosakot R.B. galīgo sodu, nebija likumīga pamata piemērot Krimināllikuma 
51.pantu, t.i., noteiktajam sodam daļēji pievienot neizciesto sodu pēc 
Ventspils tiesas 2008.gada 25.augusta sprieduma, jo iepriekšminētajā Eiropas 
apcietinājuma orderī atbilstoši Kriminālprocesa likuma 682.panta pirmās 
daļas 1.punktam tika izteikts lūgums par R.B. izdošanu tiesāšanai pēc 
Krimināllikuma 253.panta otrās daļas un 279.panta otrās daļas. Konkrētajā 
Eiropas apcietinājuma orderī netika lūgts atbilstoši Kriminālprocesa likuma 
682.panta pirmās daļas 2.punktam izdot R.B. soda izciešanai pēc Ventspils 
tiesas 2008.gada 25.augusta sprieduma.

Tādējādi šajā daļā apelācijas instances tiesas spriedumu nevar atzīt par 
tiesisku un pamatotu, jo tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 
1.punkta pārkāpumu, nepareizi piemērojot Krimināllikuma 51.pantu, kas 
novedis pie notiesātā R.B. stāvokļa nelikumīgas pasliktināšanās.

Konkrētajā lietā pieļauts arī Kriminālprocesa likuma 689.panta pirmās 
daļas pārkāpums, kas atzīstams par būtisku Kriminālprocesa likuma 
pārkāpumu šā likuma 575.panta trešās daļas izpratnē.

Ievērojot minēto un vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585., 587., 
670., 671., 672.panta, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 9.marta 

spriedumu grozīt. Izslēgt no sprieduma norādi par galīgā soda noteikšanu 
R.B. saskaņā ar Krimināllikuma 51.panta pirmo daļu. Pārējā daļā spriedumu 
atstāt negrozītu.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Tiesas sprieduma pamatošanas nepieļaujamība  
ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā

Nav pieļaujams, ka spriedums pamatots ar pierādījumiem, kas atrodas citā 
kriminālprocesā un nav iegūti šajā kriminālprocesā.
Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes kārtības neievē-
rošana, tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas neatrodas 
lietā un nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir pretrunā ar Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta pirmajā daļā, 
Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā, Kriminālprocesa likuma 15.pantā 
nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz taisnīgu tiesu (Kriminālprocesa 
likuma 15., 449.pants, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas 6.panta pirmā daļa, Latvijas Republikas Satversmes 92.pants).

Rīgā 2011.gada 11.novembrī Lieta Nr.SKK-480/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     A.Freibergs,
senatore      A.Nusberga,
senators      P.Dzalbe
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā M.Ā. aizstāvja 

J.Močuļska kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijas 2011.gada 18.maija spriedumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Ventspils tiesas 2010.gada 29.oktobra spriedumu 
M.Ā., personas kods [..],
atzīts par vainīgu Krimināllikuma 231.panta otrajā daļā paredzētā 

noziedzīgā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. 
Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu piespriesto sodu nolemts neizpildīt, 
ja M.Ā. divu gadu laikā neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps 
sabiedrisko kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā 
noteiktos pienākumus.

No M.Ā. piedzīts par labu I.Ļ. Ls 1102, par labu P.Ļ. Ls 1557 un par labu 
J.S. Ls 1100.

Ventspils tiesa atzina, ka apsūdzētais M.Ā. izdarīja rupju sabiedriskā 
miera traucēšanu, kas izpaudās acīm redzamā necieņā pret sabiedrību 
un bezkaunībā, vispārpieņemto uzvedības normu ignorēšanā un cilvēku 
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miera traucēšanā (huligānisms), kas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu 
cietušajiem.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos tiesas konstatētos apstākļos.
“2008.gada 20.jūlijā ap pulksten 03.00 pēc publiska pasākuma “Kurland 

Bike Party” Ventspilī, Piejūras kempinga teritorijā, Vasarnīcu ielā 56, M.Ā. 
kā pasažieris atradās savā automašīnā “Audi Q7”, reģistrācijas Nr.[..], kuru 
vadīja M.M. Braucot pa kempinga teritoriju, automašīna aizskāra gājēju 
J.S., kurš, zaudējot no tā līdzsvaru, ar roku sabojāja automašīnas priekšējo 
stiklu. Automašīna tika apturēta, un M.Ā., būdams alkohola ietekmē, kā 
ieganstu izmantojot automašīnas stikla sabojāšanu, citu personu klātbūtnē 
huligānisku motīvu vadīts iesita J.S. ar dūri pa seju, un J.S. no sitiena nokrita. 
To redzot, J.S. paziņa I.S. vēlējās pārtraukt M.Ā. huligāniskās darbības, bet 
M.Ā. tās turpināja un iesita I.S. ar dūri pa seju, no kā I.S. zaudēja samaņu un 
nokrita, bet M.Ā. gulošajam I.S. iesita vairākas reizes ar dūri pa ķermeni. 

Šādos apstākļos, lai pārtrauktu M.Ā. vardarbību pret tēvu, iejaucās I.S. 
nepilngadīgā meita T.S., kura, kliedzot, grūžot un sitot ar plaukstām M.Ā. 
pa muguru, mēģināja viņa vardarbību pārtraukt. Taču M.Ā. ar elkoni iesita 
viņai pa krūtīm un vienu reizi iesita viņai ar dūri krūšu rajonā, un turpināja 
sist I.S., sperot ar kājām pa dažādām ķermeņa daļām. Šādos apstākļos, 
satverot aiz rokas, M.Ā. huligāniskās darbības mēģināja pārtraukt P.Ļ. un 
I.Ļ., taču M.Ā. vienu reizi iesita ar dūri I.Ļ. un ne mazāk kā vienu reizi P.Ļ. 
pa seju, no kā viņi zaudēja samaņu. 

Ar M.Ā. huligāniskajām darbībām P.Ļ. tika nodarīts viegls miesas 
bojājums bez īslaicīga veselības traucējuma sejas sasituma veidā ar zemādas 
asinsizplūdumu labās acs rajonā un asinsizplūdumu labās acs konjunktīvā; 
J.S. tika nodarīts viegls miesas bojājums bez īslaicīga veselības traucējuma 
sejas sasitumu veidā ar virspusēji sistām brūcēm augšlūpā un apakšlūpā, 
asinsizplūdumiem augšlūpas un apakšlūpas gļotādā, augšžokļa labās puses 
1.zoba kronīša emaljas daļas atlūzumu, kā arī kreisā elkoņa sasituma veidā 
ar sistu brūci un zemādas asinsizplūdumu un krūškurvja sasituma veidā ar 
zemādas asinsizplūdumu. I.S., T.S. un I.Ļ. ar minētajām M.Ā. darbībām tika 
nodarītas fiziskas sāpes.”

Pirmās instances tiesa šādas apsūdzētā M.Ā. darbības kvalificēja pēc 
Krimināllikuma 231.panta otrās daļas.

Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzību iesniedza 
apsūdzētā M.Ā. advokāte A.Šama, lūdzot pirmās instances tiesas spriedumu 
atcelt un M.Ā. viņam celtajā apsūdzībā attaisnot.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģija ar 2011.gada 18.maija spriedumu Ventspils tiesas 2010.gada 
29.oktobra spriedumu atcēla pilnībā.
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M.Ā. atzīts par vainīgu Krimināllikuma 231.panta otrajā daļā paredzētajā 
noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu 
6 mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu noteikts šo sodu neizpildīt, ja M.Ā. 
1 gada 6 mēnešu pārbaudes laikā neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, 
nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā 
likumā noteiktos pienākumus.

No M.Ā. piedzīts par labu I.Ļ. Ls 500 par morālo aizskārumu, Ls 500 
par fiziskajām ciešanām, Ls 2 par nodarīto mantisko zaudējumu un Ls 200 
izdevumi par advokāta pakalpojumiem, kopā – Ls 1202.

No M.Ā. piedzīts par labu P.Ļ. Ls 500 par morālo aizskārumu, Ls 500 
par fiziskajām ciešanām, Ls 457 par nodarīto mantisko zaudējumu un Ls 200 
izdevumi par advokāta pakalpojumiem, kopā – Ls 1657.

J.S. pieteiktā kompensācija Ls 1200 atstāta bez izskatīšanas. 
Apelācijas instances tiesa atzina: “M.Ā. izdarīja rupju sabiedriskā 

miera traucēšanu, kas izpaudās acīm redzamā necieņā pret sabiedrību 
un bezkaunībā, vispārpieņemto uzvedības normu ignorēšanā un cilvēku 
miera traucēšanā (huligānisms), kas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu 
cietušajiem. 

2008.gada 20.jūlijā ap pulksten 03.00 pēc publiska pasākuma “Kurland 
Bike Party” Ventspilī, Piejūras kempinga teritorijā, Vasarnīcu ielā 56, M.Ā. 
kā pasažieris atradās savā automašīnā “Audi Q7”, reģistrācijas Nr.[..], kuru 
vadīja M.M. Braucot pa kempinga teritoriju, automašīna aizskāra gājēju, 
kurš, zaudējot no tā līdzsvaru, ar roku sabojāja automašīnas priekšējo stiklu. 
Automašīna tika apturēta, un M.Ā., dusmu (par sabojāto automašīnas 
stiklu) vadīts, iesita minētajam gājējam ar dūri pa seju, no kā pēdējais 
nokrita.

To redzot, gājēja paziņa I.S. vēlējās pārtraukt M.Ā. darbības, bet M.Ā. 
citu personu klātbūtnē, huligānisku motīvu vadīts, iesita I.S. ar dūri pa seju, 
no kā I.S. zaudēja samaņu un nokrita, bet M.Ā. gulošajam I.S. iesita vairākas 
reizes ar dūri pa ķermeni. 

Šādos apstākļos, lai pārtrauktu M.Ā. vardarbību pret tēvu, iejaucās I.S. 
nepilngadīgā meita T.S., kura, kliedzot, grūžot un sitot ar plaukstām M.Ā. pa 
muguru, mēģināja viņa vardarbību pārtraukt. Taču M.Ā. iesita ar elkoni viņai 
pa krūtīm un vienu reizi iesita viņai ar dūri krūšu rajonā, un turpināja sist 
I.S., sperot ar kājām pa dažādām ķermeņa daļām. Šādos apstākļos, satverot 
aiz rokas, M.Ā. huligāniskās darbības mēģināja pārtraukt arī P.Ļ. un I.Ļ., taču 
M.Ā. vienu reizi iesita ar dūri I.Ļ. un ne mazāk kā vienu reizi P.Ļ. pa seju, no 
kā viņi zaudēja samaņu. Ar M.Ā. huligāniskajām darbībām P.Ļ. tika nodarīts 
viegls miesas bojājums bez īslaicīga veselības traucējuma sejas sasituma 
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veidā ar zemādas asinsizplūdumu labās acs rajonā un asinsizplūdumu labās 
acs konjunktīvā. I.S., T.S. un I.Ļ. ar minētajām M.Ā. darbībām tika nodarītas 
fiziskas sāpes.”

Tiesa atzina, ka ar šādām darbībām M.Ā. izdarīja Krimināllikuma 231.
panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Par šo spriedumu kasācijas sūdzību iesniedza apsūdzētā M.Ā. aizstāvis 
J.Močuļskis, kurš lūdz atcelt Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas 2011.gada 18.maija spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai.

Aizstāvis uzskata tiesas spriedumu par neobjektīvu, nepamatotu un 
atceļamu, jo tas neatbilst Krimināllikuma 1., 8., 9., 46., 20., 190.panta 
prasībām, kā arī taisīts, neievērojot Kriminālprocesa likuma 1., 15., 16., 19., 
130., 511., 514., 527., 562., 564.panta prasības.

Kasācijas sūdzībā norādīts, ka apelācijas instances tiesas nolēmumu nevar 
atzīt par tiesisku un pamatotu, jo nav ievērotas Kriminālprocesa likuma 511.
panta otrās daļas prasības. Kriminālprocesa likuma 512.panta otrajā daļā 
teikts, ka tiesa spriedumu pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas 
sēdē. Kriminālprocesa likuma 561.panta pirmā daļa nosaka, ka lieta apelācijas 
instances tiesā izskatāma kārtībā, kāda noteikta krimināllietu izskatīšanai 
pirmās instances tiesā, izņemot 53.nodaļā noteikto. Pretēji Kriminālprocesa 
likuma 527.panta prasībām tiesa spriedumā analizē lietā iesniegto apelācijas 
sūdzību, bet no sprieduma nav redzams, vai lietā vispār vērtēts, kad un kā īsti 
notikusi M.Ā. atpazīšana lietā.

Aizstāvis uzskata, ka, izskatot lietu, pārkāpts Kriminālprocesa likuma 
12.pants,  130.panta otrās daļas 4.punkts, jo nav pārbaudīts, vai pierādījumi, 
kas norāda uz M.Ā. līdzdalību huligānismā, ir iegūti likumā noteiktajā kārtībā. 
Spriedumā atstāts bez ievērības, ka lietā virkne apsūdzības pierādījumu ņemti 
no cita kriminālprocesa.

Neskatoties uz to, ka lietā nopratināta virkne konflikta aculiecinieku, 
to vidū arī “baikeru”, tiesa atstāja bez ievērības, ka policijas darbinieki 
neuzskatīja par nepieciešamu uzrādīt šīs personas cietušajiem atpazīšanai. 
Tā vietā policijas darbinieki un tiesa, nopratinot cietušos, nelikumīgi deva 
tiem iespēju samazināt sākotnēji norādīto uzbrucēju skaitu, reducējot visas 
darbības uz M.Ā. kā negadījumā iesaistītās automašīnas īpašnieku. 

Aizstāvis, atsaucoties uz Kriminālprocesa likuma 19.pantu, norāda, 
ka lietas materiāli nesatur tiešus pierādījumus par M.Ā. vainu viņam 
inkriminētajā nodarījumā, visas šaubas un pretrunas lietā nav iztulkotas 
viņam par labu, un no Krimināllietu tiesas kolēģijas sprieduma redzams, 
ka nevainīguma prezumpcija ir atklāti ignorēta. Tiesa spriedumā konstatēja 
cietušo P.Ļ., I.S., I.Ļ. sākotnējo liecību būtiskas pretrunas ar vēlākā procesa 
gaitā sniegtajām liecībām, tomēr, noskaidrojot šo pretrunu rašanās cēloņus, 
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tiesa šīs pretrunas nevērtēja apsūdzētajam par labu. No sprieduma izriet, ka 
Krimināllietu tiesas kolēģija rīkojās pretēji Kriminālprocesa likuma 19.panta 
prasībām.

Atzīstot M.Ā. par vainīgu par I.Ļ. nodarītajiem miesas bojājumiem 
un spriedumā norādot uz viņai konstatēto smadzeņu satricinājumu, 
Krimināllietu tiesas kolēģija spriedumā nonāca pretrunās ar eksperta 
atzinumu Nr.159, kur norādīts, ka I.Ļ. miesas bojājumi nav konstatēti un 
pieņēmums par galvas smadzeņu satricinājumu nav pamatots ar neiroloģisku 
simptomātiku.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 514.pantu viens no tiesas apspriedē 
izlemjamiem jautājumiem ir, vai apsūdzētajam inkriminētajā nodarījumā ir 
visas noziedzīga nodarījuma sastāvdaļas. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 
53.nodaļai šīs likuma prasības attiecināmas arī uz apelācijas instances tiesu. 
Aizstāvis uzskata, ka, izskatot lietu, apelācijas instances tiesa nav ievērojusi 
šīs likuma prasības, kas noveda pie Kriminālprocesa likuma 575.panta trešajā 
daļā paredzētā pārkāpuma.

Apelācijas instances tiesa pārkāpa Kriminālprocesa likuma 564.panta 
astotās daļas noteikumu prasības par jauna sprieduma taisīšanu.

Kriminālprocesa likuma 564.panta astotajā daļā noteikts: ja apelācijas 
instances tiesa taisa pēc būtības jaunu spriedumu, tā aprakstošajai daļai, 
motīvu daļai un rezolutīvajai daļai jāatbilst prasībām, kādas šajā likumā 
noteiktas pirmās instances tiesas spriedumam. No Kurzemes apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 18.maija sprieduma redzams, 
ka tas neatbilst prasībām, kādas likumā noteiktas pirmās instances 
tiesas spriedumam. Taisot spriedumu, apelācijas instances tiesa pieļāva 
Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās daļas, 527.panta otrās daļas 
pārkāpumus, jo spriedumā vispār nav M.Ā. sniegto liecību analīze, savukārt 
spriedumā citētās apsūdzētā it kā tiesas sēdē sniegtās liecības ir pretrunā 
ar tiesas sēdes protokola 5.lapā rakstīto. Tiesa spriedumā nenorāda, kāpēc 
tā netic M.Ā. paskaidrojumiem, kuri pierādījumi tos apstiprina, vai tieši 
otrādi – dod pamatu tos apšaubīt.

Aizstāvis uzskata, ka Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 
kolēģijas spriedumu nevar atzīt par likumīgu un pamatotu, lietas 
materiāli nesatur pierādījumus par M.Ā. vainīgumu viņam inkriminētajā 
nodarījumā. 

Izskatījis lietas materiālus, izvērtējis kasācijas sūdzības motīvus, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Kurzemes apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 18.maija spriedums atceļams pilnībā 
un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģijā.
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Kasācijas instances tiesa konstatē, ka apelācijas instances tiesas spriedums 
neatbilst Kriminālprocesa likuma 511., 512.panta prasībām, izskatot 
lietu, pieļauti Kriminālprocesa likuma būtiski pārkāpumi, kas noveda pie 
nelikumīga nolēmuma.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511.panta otro daļu, 512.pantu 
spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam, tiesa, taisot spriedumu, 
pamatojas uz materiālo un procesuālo tiesību normām, tiesa spriedumu 
pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē vai kurus saskaņā 
ar Kriminālprocesa likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams 
pārbaudīt.

Kriminālprocesa likums nosaka kārtību, kā pārbaudāmi lietā iegūtie 
pierādījumi.

Kriminālprocesa likuma 449.panta nosacījumi, kas paredz krimināllietas 
iztiesāšanas tiešumu un mutiskumu, attiecināmi ne tikai uz pirmās instances 
tiesu, bet arī uz apelācijas instances tiesu. Tiešums nozīmē, ka tiesas sēdes 
laikā tiesai pašai jāiepazīstas ar pierādījumu saturu, jāpārliecinās par to 
esamību izskatāmajā lietā. Mutiskums nozīmē, ka šie pierādījumi izskan 
mutiski.

Minētā panta trešā daļa nosaka, ka rakstveida pierādījumus un citus 
dokumentus tiesas sēdē nolasa vai atskaņo, izņemot gadījumus, kad persona, 
kura īsteno aizstāvību, prokurors un cietušais vai viņa pārstāvis piekrīt, ka šo 
pierādījumu nolasīšana vai atskaņošana nav nepieciešama. 

Kasācijas instances tiesa uzsver, ka Kriminālprocesa likuma 449.panta 
trešā daļa paredz gadījumu, kad var atteikties no mutiskuma, bet nevis 
no tiešuma rakstveida pierādījumu un citu dokumentu pārbaudē tiesas 
izmeklēšanas laikā.

Šādu atziņu Senāta Krimināllietu departaments izteicis arī lietā 
Nr.SKK-330/2009.

No krimināllietas materiāliem redzams, ka pēc aizstāvja J.Močuļska 
lūguma tiesa izprasīja no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centra izbeigto kriminālprocesu Nr.11150047108.

No apelācijas instances tiesas 2011.gada 18.maija tiesas sēdes protokola 
redzams, ka tiesas sēdē aizstāvis J.Močuļskis pieteica lūgumu izkopēt no 
izprasītā kriminālprocesa un pievienot krimināllietai konkrētas lietas lapas 
(2.sēj., lietas lapa 61).

Izlemjot šo lūgumu tiesas sēdē, aizstāvis norādīja, ka minētos 
dokumentus tiesas sēdē nav nepieciešams nolasīt, tos var arī neizkopēt. 
Vienlaicīgi aizstāvis lūdza tiesu atsaukties uz minētajiem dokumentiem 
tiesas nolēmumā.

Iebildumus neizteica valsts apsūdzības uzturētājs, cietušie, apsūdzētais.
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Kā redzams no tiesas sēdes protokola, tiesa nolēma saskaņā ar 
Kriminālprocesa likuma 499.panta trešo daļu (iespējams, domāts 449.panta 
trešā daļa) rakstveida pierādījumus tiesas sēdē nenolasīt, bet ņemt tos vērā 
nolēmuma gatavošanas laikā.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka tiesa pēc aizstāvja lūguma 
izprasītos dokumentus nepievienoja lietas materiāliem, kā arī nepārbaudīja 
tos tiesas sēdē atbilstoši Kriminālprocesa likuma 449.panta prasībām.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturto daļu apelācijas 
instances tiesas nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances 
tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, 
ko noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina 
apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa 
noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās. Minētā panta 
astotā daļa nosaka, ka, ja apelācijas instances tiesa taisa pēc būtības jaunu 
spriedumu, tā aprakstošajai daļai, motīvu daļai un rezolutīvajai daļai jāatbilst 
prasībām, kādas šajā likumā noteiktas pirmās instances tiesas spriedumam.

Apelācijas instances tiesa lietā taisīja jaunu notiesājošu spriedumu, tāpēc 
tam pēc sava satura pilnībā jāatbilst ne tikai Kriminālprocesa likuma 564., 
511., 512.panta prasībām, bet arī šā likuma 527.panta prasībām.

Senāta Krimināllietu departaments konstatē, ka apelācijas instances tiesa 
spriedumu (sprieduma 8.lapa) pamatojusi ar pierādījumiem, kuri ne tikai 
nav pārbaudīti tiesas sēdē, bet arī neatrodas krimināllietas materiālos.

Tā, piemēram, sprieduma 8.lapā norādīts: “Izvērtējot sniegtās liecības, ir 
redzams, ka P.Ļ. nav bijis precīzs savās liecībās, sākotnēji norādot, ka redzējis, 
kā trīs vīrieši sit I. (izbeigtā kriminālprocesa materiāli, lietas lapas 24–25), 
tomēr vēlāk minēto faktu noliedzot. Tiesas sēdē cietušais paskaidrojis, ka 
viņa liecības nav pareizi piefiksētas, norādot, ka tikai redzējis, kā J.S. tiek 
turēts, nav redzējis, ka kāds sistu J. vai I. Tiesa nesaskata pamatu neticēt 
cietušā izskaidrotajam, ievērojot arī to, ka pats P.Ļ. minētajā vakarā pēc 
saņemtā sitiena zaudējis samaņu, pirms tam bijis arī alkohola ietekmē, kas 
varētu traucēt cietušajam pilnīgi precīzi atcerēties notikušo.

 Šādu pašu viedokli tiesa pauž arī attiecībā uz I.S. sniegtajām liecībām, 
kurš sākotnēji norādījis, ka J. situši divi vīrieši (izbeigtā kriminālprocesa 
materiāli, lietas lapas 28–29), vēlāk liecības precizējis, norādot, ka uzbrucēji 
bijuši vairāki, tomēr sitienus izdarījis tikai apsūdzētais. Bez tam attiecībā 
uz apsūdzētā izskatu sniegtas sekojošas liecības: P.Ļ. norādījis, ka persona 
(vīrietis), kura viņam iesitusi, bijusi spēcīgas miesas būves, gara auguma, 
gaišiem, sprogainiem, pagariem matiem; cietusī I.Ļ. norādījusi: I. spārdījis 
spēcīgas miesas būves vīrietis, gara auguma, aptuveni 1,85 m garš, gaišiem, 
apakšējā daļā lokainiem, iegareniem matiem (izbeigtā kriminālprocesa 
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materiāli, lietas lapas 34–36); liecinieks I.S. norādījis: vīrietis, kurš iesitis 
viņam un Jurijam, bijis aptuveni 1,85–1,90 m garš, sportiskas miesas būves, 
vidēja garuma mati, kā atauguši, apakšējā daļā lokojās; cietusī T.S. norādījusi, 
ka vīrietis, kas viņai iesitis, bijis sportiska, liela, stipra auguma vīrietis, plecīgs, 
aptuveni 1,90–2,00 m garš, brūniem matiem, pagariem priekš vīrieša, kā 
atauguši, kuri lokojas apakšējā daļā (izbeigtā kriminālprocesa materiāli, 
lietas lapas 37–40).” 

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 127.panta pirmajai daļai pierādījumi 
kriminālprocesā ir jebkuras likumā paredzētajā kārtībā iegūtas un noteiktā 
procesuālajā formā nostiprinātas ziņas par faktiem, kurus kriminālprocesā 
iesaistītās personas savas kompetences ietvaros izmanto pierādīšanas 
priekšmetā ietilpstošo apstākļu esamības vai neesamības pamatošanai, 
bet atbilstoši šā panta otrajai daļai kriminālprocesā iesaistītās personas kā 
pierādījumus var izmantot tikai ticamas, attiecināmas un pieļaujamas ziņas 
par faktiem.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 130.panta pirmajai daļai 
kriminālprocesa laikā iegūtās ziņas par faktiem ir pieļaujams izmantot kā 
pierādījumus, ja tās iegūtas un procesuāli nostiprinātas šajā likumā noteiktajā 
kārtībā.

Kasācijas instances tiesa uzsver, ka nav pieļaujams, ka spriedums 
pamatots ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā un nav iegūti 
šajā kriminālprocesā, jo tādējādi tiek pārkāptas Kriminālprocesa likuma 
127., 130., 511., 512.panta, 527.panta otrās daļas 1.punkta, 564.panta ceturtās 
daļas prasības. Šādu atziņu Senāta Krimināllietu departaments izteica arī 
lietā Nr.SKK-618/2007.

Senāts uzskata, ka Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu 
pārbaudes kārtības neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar 
pierādījumiem, kas neatrodas lietā un nav pārbaudīti likumā noteiktajā 
kārtībā, ir pretrunā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas 6.panta pirmajā daļā, Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā, 
Kriminālprocesa likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām 
uz taisnīgu tiesu. Šādu atziņu kasācijas instances tiesa izteica arī lietā 
Nr.SKK-198/2011.

Norādīto Kriminālprocesa likuma 127., 130., 449., 511., 512.panta, 527.
panta otrās daļas 1.punkta, 564.panta ceturtās, astotās daļas pārkāpumu 
Senāta Krimināllietu departaments šajā lietā atzīst par Kriminālprocesa 
likuma būtisku pārkāpumu šā likuma 575.panta trešās daļas izpratnē, kas 
noveda pie nelikumīga nolēmuma.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 569.panta pirmajai un trešajai daļai 
kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē, lietas faktiskos 
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apstākļus neskaidro un lietu pēc būtības neizskata, kā arī nepārvērtē sodu 
ietekmējošos apstākļus.

Ievērojot to, ka lieta jāizskata no jauna apelācijas instances tiesā, kasācijas 
instances tiesa nevērtē pārējos kasācijas sūdzībā izklāstītos argumentus.

Vadoties pēc Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu departaments

n o l ē m a
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 18.maija 

spriedumu atcelt pilnībā un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Kurzemes 
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Tiesas nolēmumā, nosakot kaitējuma kompensāciju,  
tiesai jāsniedz tās pamatojums

Kriminālprocesa likuma 512.panta otrajā daļā noteikts, ka tiesas spriedumu 
pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē vai kurus saskaņā ar šā 
likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams pārbaudīt. Šī prasība attiecas 
arī uz kaitējuma kompensācijas noteikšanas pamatošanu tiesas nolēmumā 
(Kriminālprocesa likuma 512.panta otrā daļa).

Rīgā 2011.gada 7.novembrī Lieta Nr.SKK-508/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā:
senators referents     V.Čiževskis,
senators       A.Freibergs,
senatore       I.Radzeviča
izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētās S.C. aizstāvja 

A.Zvejsalnieka iesniegto kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas 
Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 11.jūlija lēmumu un

k o n s t a t ē j a
Ar Jelgavas tiesas 2011.gada 3.marta spriedumu 
S.C., personas kods [..],
atzīta par vainīgu Krimināllikuma 260.panta pirmajā daļā paredzētā 

noziedzīgā nodarījumā un sodīta ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu.
Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu S.C. ar brīvības atņemšanas sodu 

notiesāta nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 1 gadu. 
No S.C. par labu K.V. piedzīta materiālā kaitējuma kompensācija Ls 472 

apmērā un morālā kaitējuma kompensācija Ls 1000 apmērā.
Ar pirmās instances tiesas spriedumu S.C. atzīta par vainīgu un sodīta 

par to, ka, vadot transportlīdzekli, pārkāpusi Ceļu satiksmes noteikumus, kā 
rezultātā cietušajai nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

Kā spriedumā konstatējusi un atspoguļojusi pirmās instances tiesa, 
noziedzīgais nodarījums izdarīts šādos apstākļos.

“2007.gada 4.augustā ap pulksten 15.00 Jelgavas rajona Valgundes novadā 
pa ceļu Jelgava–Kalnciems, virzienā no Jelgavas uz Kalnciema pusi, S.C. 
vadīja automašīnu “VW-Golf ” ar valsts numuru [..]. Bija gaišais diennakts 
laiks, skaidrs, saulains, brauktuve asfaltbetona – sausa. Ceļa 17.km pirms 
nogriešanās pa kreisi uz Puču kapiem S.C. bija neuzmanīga, nepārliecinājās 
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par ceļu satiksmes drošību, parādīja brīdinājuma signālu, nepārliecinoties, 
ka netraucēs nevienu aiz viņas braucošu transportlīdzekļa vadītāju, kurš 
uzsācis apdzīšanu. Rezultātā, izpildot kreiso pagrieziena manevru, nedeva 
ceļu tajā pašā virzienā braucošajai automašīnai “Audi A6” ar valsts numuru 
[..], kuras vadītājs V.V. bija uzsācis apdzīšanu, braucot ar ātrumu 85 km/h, 
un izraisīja ar to sadursmi.

Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā traumas guva automašīnas 
pasažiere K.V. – mugurkaula jostas daļas 1.krūšu daļas 12.skriemeļa 
ķermeņa nestabili kompresijas lūzumi ar kaulu fragmentu nobīdi uz 
mugurkaula kanāla pusi, mugurkaula izliekšanos un muguras smadzeņu 
apvalku maisa saspiešanu, mugurkaula krūšu daļas 10.skriemeļa lūzums 
bez dislokācijas, kas pēc sava rakstura attiecināmi pie vidēja smaguma 
miesas bojājumiem, kas izraisījuši ilgstošus veselības traucējumus uz laiku, 
ilgāku par 21 dienu.

Minētais ceļu satiksmes negadījums notika, un sekas iestājās, S.C. 
pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu 4., 10., 70., 76., 151.p. prasības, kuros 
noteikts:

4.p.: “Ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu 
normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus.
(..)”

10.p.: “Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai 
neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas.(..)”

70.p.: “Pirms jebkura manevra (..) nogriešanās (..) – transportlīdzekļa 
vadītājam jāpārliecinās par ceļu satiksmes drošību un par to, lai nebūtu 
traucēti citu ceļu satiksmes dalībnieki.”

76.p.: “Pirms nogriešanās pa kreisi (..) brīdinājuma signāls jārāda tikai pēc 
tam, kad transportlīdzekļa vadītājs pārliecinājies, ka viņš netraucēs nevienu 
aiz viņa braucošu transportlīdzekļa vadītāju, kas uzsācis apdzīšanu.”

151.p.: “Transportlīdzekļa vadītājam, kas uz galvenā ceļa nogriežas pa 
kreisi vai apgriežas braukšanai pretējā virzienā, jādod ceļš transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas uzsākuši apdzīšanu.”

Ar šādām darbībām S.C. izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts 
Krimināllikuma 260.panta 1.daļā (likuma redakcijā līdz 01.01.2011.).”

Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu 
tiesas kolēģija ar 2011.gada 11.jūlija lēmumu pirmās instances tiesas 
spriedumu atstājusi negrozītu.

Par apelācijas instances tiesas lēmumu apsūdzētās S.C. aizstāvis 
A.Zvejsalnieks iesniedzis kasācijas sūdzību. 

Aizstāvis kasācijas sūdzībā norāda, ka tiesa nav pienācīgi izvērtējusi otra 
transportlīdzekļa vadītāja V.V. rīcību un nav devusi novērtējumu aizstāvības 



K-308

LR AT Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi

norādītajiem pierādījumiem. Tādējādi tiesa pārkāpusi Kriminālprocesa 
likuma 564.panta ceturtās daļas prasības par to, ka nolēmuma motīvu 
daļā jānorāda apelācijas instances tiesas atzinums par apelācijas sūdzības 
pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, 
kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas 
instances tiesa noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā 
vadās. 

Kasācijas sūdzībā norādīts, ka tiesa, neizvērtējot abu pušu vainu, nepareizi 
piemērojusi Krimināllikuma 260.pantu. Lai iestātos kriminālatbildība 
pēc Krimināllikuma 260.panta, jākonstatē visas obligātās šī noziedzīgā 
nodarījuma sastāva pazīmes un arī jāizvērtē citu ceļu satiksmes negadījuma 
dalībnieku rīcība un cēloņsakarība ar sekām, kuras to rezultātā iestājušās. 

Apsūdzētās S.C. aizstāvis norāda, ka tiesa nepareizi noteikusi materiālā 
kaitējuma kompensāciju. Nepamatoti cietušās labā piedzīti izdevumi 
par advokāta darba samaksu. Tiesas secinājumi par materiālā kaitējuma 
kompensācijas izlemšanu neatbilst faktiskajiem lietas apstākļiem. Tiesā 
iesniegtais dokuments – maksājuma uzdevums – liecina, ka maksājumu 
veikusi A.K., nevis cietusī. Cietusī nav varējusi paskaidrot, kādā veidā šis 
maksājums veikts. 

Sūdzības iesniedzējs lūdz pilnībā atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu 
un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Izskatījis lietas materiālus, izvērtējis kasācijas sūdzības motīvus, Senāta 
Krimināllietu departaments atzīst, ka apelācijas instances tiesas lēmums 
jāatceļ daļā par materiālā kaitējuma kompensācijas Ls 472 apmērā piedziņu 
K.V. labā.

Kasācijas instances tiesa piekrīt aizstāvja kasācijas sūdzībā norādītajam, 
ka materiālā kaitējuma kompensācija cietušās labā Ls 472 apmērā piedzīta 
bez pietiekoša pamatojuma. Apelācijas sūdzībā netika izteiktas prasības par 
materiālā kaitējuma kompensācijas izlemšanu, taču, tā kā apelācijas instances 
tiesā aizstāvība izteica šaubas par minētā tiesas atzinuma tiesiskumu 
un pamatotību, apelācijas instances tiesa lēma par materiālā kaitējuma 
kompensāciju un lēmumā norādīja: “Pirmās instances tiesa ir pamatojusi 
piedzītās materiālās kaitējuma kompensācijas apmēru, kas radies, apmaksājot 
cietušajai sava pārstāvja juridiskos pakalpojumus. Nav būtiskas nozīmes, kura 
tieši persona iedevusi cietušajai naudu un pie kādiem apstākļiem. Būtiska 
nozīme ir apstāklim, ka šādi zaudējumi ir radušies un cietusī pamatoti prasa 
tos atlīdzināt.”

Senāta Krimināllietu departaments atzīmē, ka pirmās instances 
tiesas atzinums par materiālās kaitējuma kompensācijas noteikšanu nav 
pamatots ar konkrētiem tiesas sēdē pārbaudītiem pierādījumiem. Arī 
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apelācijas instances tiesa, atsaucoties uz pirmās instances tiesas atzinumu 
šajā daļā, savus secinājumus nav pamatojusi ar tiesas sēdē pārbaudītiem 
pierādījumiem. Lietas materiāliem pievienots rīkojums skaidrās naudas 
iemaksai, no kura redzams, ka naudas summas Ls 472 saņēmējs ir Dz.K., 
bet maksātājs ir A.K. Apelācijas instances tiesa nav devusi nekādu vērtējumu 
minētajam rīkojumam un nav motivējusi, kāpēc pie šādiem apstākļiem 
atzīst, ka cietušajai radies materiāls zaudējums Ls 472 apmērā kā samaksa 
par advokāta Dz.K. kā cietušās pārstāvja darbu.

 Kriminālprocesa likuma 512.panta otrajā daļā noteikts, ka tiesas spriedumu 
pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē vai kurus saskaņā ar šā 
likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams pārbaudīt. Minētā likuma 
prasība attiecas arī uz kaitējuma kompensācijas noteikšanas pamatošanu. 
Konkrētajā gadījumā tiesa nav ievērojusi Kriminālprocesa likuma 512.panta 
otrās daļas noteikumus, tādā veidā pieļaujot Kriminālprocesa likuma būtisku 
pārkāpumu Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē. 

Pārējā kasācijas sūdzības daļā izteiktie iebildumi par to, ka tiesa nav 
izvērtējusi otra ceļu satiksmes negadījuma dalībnieka rīcību, nav pamatoti. 
Senāta Krimināllietu departaments norāda, ka saskaņā ar Kriminālprocesa 
likuma 23.pantu tiesa izskata un izlemj pret personu celto apsūdzību 
pamatotību, attaisnojot nevainīgas personas vai arī atzīstot personas par 
vainīgām noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Konkrētajā lietā apelācijas 
instances tiesa ir ievērojusi minētās likuma normas prasības un lietu 
izskatījusi celtās apsūdzības apjomā, kā arī iesniegtās apelācijas sūdzības 
apjomā un ietvaros.

 Tiesa konstatējusi apsūdzētās rīcībā visas Krimināllikuma 260.panta 
pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, cēloņsakarību 
starp S.C. izraisīto ceļu satiksmes negadījumu un tā sekām. Citai ceļu satiksmes 
negadījumā iesaistītajai personai V.V. apsūdzība nebija celta, un tiesai nebija 
pamata izvērtēt viņa vainīgumu vai nevainīgumu krimināltiesiskā izpratnē. 
Šīs personas rīcības izvērtējums varētu būt svarīgs, nosakot apsūdzētajai 
taisnīgu sodu un izlemjot pieteikto kaitējuma kompensāciju.

 Konkrētajā lietā tiesa ir izvērtējusi V.V. rīcību un atzinusi, ka viņš 
pieļāvis Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Tā tiesas lēmumā norādīts: 
“Lai arī izskatāmajā lietā ir saskatāmi Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, 
ko pieļāvis automašīnas “Audi A6” vadītājs, tomēr starp viņa pieļautajiem 
pārkāpumiem un seku iestāšanos – miesas bojājumu nodarīšanu cietušajai – 
nav konstatējams cēloniskais sakars.” 

Tāpēc Senāta Krimināllietu departaments nekonstatē, ka apelācijas 
instances tiesa būtu pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās 
daļas pārkāpumu.
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Pamatojoties uz minēto, ievērojot Kriminālprocesa likuma 585. un 
587.pantu, Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2011.gada 11.jūlija 

lēmumu atcelt daļā par materiālā kaitējuma kompensācijas piedziņu no S.C. 
par labu K.V. Ls 472 apmērā un lietu šajā daļā nosūtīt jaunai izskatīšanai 
apelācijas instances tiesā. Pārējā daļā apelācijas instances tiesas lēmumu 
atstāt negrozītu.

Lēmums nav pārsūdzams.
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Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanas pamats; 
personu loks, kas var pārsūdzēt lēmumu par medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu

No Krimināllikuma 69.panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 607.panta 
izriet, ka jautājumu par noteiktā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa atcelšanu 
vai grozīšanu tiesa izlemj, pamatojoties uz ārstniecības iestādes atzinumu par tās 
personas veselības stāvokli, par kuru iesniegts lūgums. Kriminālprocesa likuma 
608.panta trešajā daļā norādīts, ka gadījumā, ja tiesa šaubās par ārstu komisijas 
atzinumu, tā var noteikt tiespsihiatrisko ekspertīzi, papildus pieprasīt medicīniska 
rakstura vai citus dokumentus, kā arī veikt citas darbības.
Lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu atcelšanu vai grozīšanu vai 
arī atteikšanos to darīt pārsūdzēšanas kārtība noteikta Kriminālprocesa likuma 
608.panta piektajā daļā. Šajā tiesību normā nekādi izņēmumi attiecībā uz to 
personu tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, kuras nav piedalījušās tiesas sēdē, 
nav paredzēti. Turklāt no Kriminālprocesa likuma 608.panta otrās daļas izriet, 
ka personu, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, tiesa uzaicina 
uz tiesas sēdi tikai nepieciešamības gadījumā. Ievērojot to, ka jautājumu par 
personas uzaicināšanas nepieciešamību izlemj tiesa, nolēmuma pārsūdzēšanas 
tiesību ierobežošana atkarībā no tā, vai persona piedalījusies tiesas sēdē vai ne, 
nav atzīstama par tiesisku un pamatotu (Kriminālprocesa likuma 607.pants, 
608.panta otrā, trešā un piektā daļa, Krimināllikuma 69.pants).

Rīgā 2011.gada 20.oktobrī Lieta Nr.SKK-531/2011

L Ē M U M S
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

šādā sastāvā: 
senatore referente     I.Radzeviča,
senators      P.Dzalbe,
senatore      A.Nusberga 
izskatīja rakstveida procesā krimināllietu sakarā ar E.V. kasācijas sūdzību 

par Ventspils tiesas 2011.gada 4.augusta lēmumu un 

k o n s t a t ē j a
Ar Ventspils tiesas 2007.gada 17.jūlija lēmumu atzīts, ka
E.V., personas kods [..],
izdarījis Krimināllikuma 233.panta otrajā daļā, 262.panta otrajā daļā 

paredzētos noziedzīgos nodarījumus, un viņam noteikts medicīniska rakstura 
piespiedu līdzeklis – ārstēšana specializētā psihiatriskajā nodaļā ar apsardzi. 
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Ar Ventspils tiesas 2010.gada 5.novembra lēmumu, izskatot VSIA “Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ierosinājumu par medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļa grozīšanu, E.V. piemērotais medicīniska rakstura piespiedu 
līdzeklis – ārstēšana specializētā psihiatriskajā nodaļā ar apsardzi – grozīts uz 
ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā.

Ar Ventspils tiesas 2011.gada 4.augusta lēmumu, izskatot VSIA “Slimnīca 
“Ģintermuiža”” ierosinājumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa 
grozīšanu E.V. un E.V. lūgumu par viņam noteiktā medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļa grozīšanu, E.V. ar Ventspils tiesas 2010.gada 5.novembra 
lēmumu piemērotais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšana 
vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā – atstāts negrozīts. 

Par Ventspils tiesas 2011.gada 4.augusta lēmumu E.V. iesniedzis 
kasācijas sūdzību, kurā norāda, ka tiesa nepamatoti noraidījusi viņa 
lūgumu un VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” ierosinājumu par medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu, atsaucoties vienīgi uz slimnīcas 
pārstāvja A.G. neobjektīvo viedokli par viņa – E.V. – veselības stāvokļa 
pasliktināšanos. Šāds A.G. viedoklis neatbilst ārstu komisijas atzinumam, 
kurā norādīts, ka viņa veselības stāvoklis ir apmierinošs un viņam var 
grozīt medicīniska rakstura piespiedu līdzekli – ārstēšanu vispārēja tipa 
psihiatriskajā slimnīcā uz ambulatoro ārstēšanu medicīnas iestādē pie 
psihiatra pēc dzīvesvietas.

Kriminālprocesa likuma 585.panta otrās daļas kārtībā Ģenerāl proku ra-
tū ras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu noda ļas 
prokurors A.Voino iesniedzis prokurora viedokli, kurā norāda, ka apelācijas 
instances tiesas lēmums atstājams negrozīts, jo E.V. kasācijas sūdzība nav 
pamatota ar Kriminālprocesa likuma 574. vai 575.pantā norādītajiem 
pārkāpumiem. 

Prokurora ieskatā, VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” pārstāvja A.G. 
kompetences apšaubīšanai nav pamata, jo pretējā gadījumā slimnīcas 
galvenais ārsts U.Č. nebūtu pilnvarojis ārstu A.G. pārstāvēt slimnīcas 
intereses tiesā. Tas apstāklis, ka A.G. nav piedalījies ārstu komisijas darbā 
un nav parakstījis ārstu atzinumu Nr.12, nevar būt par pamatu, lai apšaubītu 
viņa paskaidrojumus tiesas sēdē par E.V. veselības stāvokļa pasliktināšanos. 
Ievērojot ārsta A.G. paskaidrojumus, tiesai, pēc prokurora ieskata,  
nešauboties bija pamats atzīt, ka E.V. veselības stāvoklis uz 2011.gada 
4.augustu neļauj viņam noteikt vieglāku medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekli par to, kāds viņam bija noteikts uz apstrīdētā lēmuma pieņemšanas 
dienu. Iepriekš noteiktais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pēc 
prokurora ieskata, ir objektīvi nepieciešams un samērīgs ar paša E.V. un 
sabiedrības interesēm.  
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Turklāt, ievērojot to, ka E.V. nav piedalījies tiesas sēdē, viņš saskaņā ar 
Kriminālprocesa likuma 606.panta pirmo daļu nav atzīstams par personu, 
kurai  bija tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu.

Izskatījis krimināllietas materiālus un izvērtējis E.V. kasācijas sūdzības 
motīvus, Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka Ventspils tiesas 2011.
gada 4.augusta lēmums ir atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai 
Ventspils tiesā.

No lietas materiāliem redzams, ka 2011.gada 10.maijā E.V. iesniedzis 
Ventspils tiesā lūgumu par viņam piemērotā medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļa grozīšanu no ārstēšanas vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā uz 
ambulatorisku ārstēšanu medicīnas iestādē pēc dzīvesvietas.

Atsaucoties uz šo iesniegumu, Ventspils tiesa lūgusi VSIA “Slimnīca 
“Ģintermuiža”” sniegt atzinumu par E.V. veselības stāvokli.

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” 2011.gada 26.maija ārstu komisijas 
atzinumā norādīts, ka E.V. veselības stāvoklis vērtējams kā stabils un 
apmierinošs, un izteikts lūgums grozīt E.V. piemēroto medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekli – ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā uz 
ambulatoro ārstēšanu  medicīnas iestādē pie psihiatra pēc dzīvesvietas.

2011.gada 27.jūnijā Ventspils tiesā saņemts VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” 
ierosinājums par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu E.V. no 
ārstēšanas vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā uz ambulatoro ārstēšanu 
medicīnas iestādē pie psihiatra pēc dzīvesvietas.

Pirmās instances tiesa pieņēmusi lēmumu E.V. piemēroto medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekli – ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā – 
atstāt negrozītu, pamatojoties uz VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” pārstāvja 
A.G. un E.V. likumiskās pārstāves VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” 1.nodaļas 
virsmāsas N.M. paskaidrojumiem par to, ka kopš 2011.gada 26.maija, kad 
ticis pieņemts ārstu komisijas atzinums, E.V. psihiskās veselības stāvoklis 
pasliktinājies, tādēļ medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanai uz 
vieglāku nav pamata, un E.V. jāturpina ārstēšanās vispārēja tipa psihiatriskajā 
slimnīcā.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst, ka šāds tiesas lēmums neatbilst 
Krimināllikuma 69.panta ceturtās daļas, Kriminālprocesa likuma 607.panta  
un 608.panta trešās daļas nosacījumiem.

No Krimināllikuma 69.panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 
607.panta izriet, ka jautājumu par noteiktā medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu tiesa pieņem, pamatojoties uz ārstniecības 
iestādes atzinumu par tās personas veselības stāvokli, par kuru iesniegts 
lūgums. Savukārt Kriminālprocesa likuma 608.panta trešajā daļā norādīts, 
ka gadījumā, ja tiesa šaubās par ārstu komisijas atzinumu, tā var noteikt 
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tiespsihiatrisko ekspertīzi, papildus pieprasīt medicīniska rakstura vai citus 
dokumentus, kā arī veikt citas darbības.

No pirmās instances tiesas lēmuma satura redzams, ka tiesa nolēmusi 
E.V. piemēroto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli – ārstēšanu vispārēja 
tipa psihiatriskajā slimnīcā – atstāt negrozītu, jo, pamatojoties uz VSIA 
“Slimnīca “Ģintermuiža”” pārstāvja A.G. un E.V. likumiskās pārstāves 
N.M. paskaidrojumiem, apšaubījusi 2011.gada 26.maija ārstu komisijas 
secinājumus par E.V. veselības stāvokli, proti, apšaubījusi ārstu komisijas 
atzinumu pēc būtības.

Ievērojot to, ka šādas šaubas nav iespējams novērst, nopratinot personas, 
papildus pieprasot dokumentus vai veicot citas līdzīgas darbības, tiesai 
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 608.panta trešo daļu bija pamats lemt 
jautājumu par tiespsihiatriskās ekspertīzes noteikšanu.

Pastāvot šādiem apstākļiem, tiesas lēmumu nevar atzīt par tiesisku un 
pamatotu, tādēļ tas atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai pirmās 
instances tiesā.

Senāta Krimināllietu departaments atzīst par nepamatotu prokurora 
viedokli par to, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 606.panta pirmo daļu 
E.V. nav atzīstams par personu, kurai bija tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu, 
jo viņš nebija piedalījies tiesas sēdē.

Krimināllikuma 606.pants, uz kuru atsaucies prokurors, nosaka 
kārtību, kādā pārsūdzami tiesas lēmumi, kas pieņemti krimināllietās par 
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Savukārt lēmumu 
par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu atcelšanu vai grozīšanu vai arī 
atteikšanos to darīt pārsūdzēšanas kārtība noteikta Kriminālprocesa likuma 
608.panta piektajā daļā. Minētajā tiesību normā nekādi izņēmumi attiecībā 
uz to personu tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, kuras nav piedalījušās 
tiesas sēdē, nav paredzēti. Turklāt no Kriminālprocesa likuma 608.panta 
otrās daļas izriet, ka personu, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu 
līdzeklis, tiesa uzaicina uz tiesas sēdi tikai nepieciešamības gadījumā. 

Ievērojot to, ka jautājumu par personas uzaicināšanas nepieciešamību 
izlemj tiesa, nolēmuma pārsūdzēšanas tiesību ierobežošana atkarībā no 
tā, vai persona piedalījusies tiesas sēdē vai ne, pēc Senāta Krimināllietu 
departamenta ieskata, nav atzīstama par tiesisku un  pamatotu.

Turklāt pati tiesa savā lēmumā norādījusi, ka VSIA “Slimnīca 
“Ģintermuiža”” pārstāvis A.G. tiesas sēdē VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” 
ierosinājumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu E.V. 
neuzturēja. Tiesa nav izvērtējusi, vai šādā gadījumā tai bija tiesisks pamats 
turpināt slimnīcas ierosinājuma izskatīšanu pēc būtības un pieņemt attiecīgu 
nolēmumu. A.G. tiesas sēdē ir piedalījies kā ārstniecības iestādes, kas 
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iesniegusi ierosinājumu, pārstāvis, nevis kā ārstu komisijas, kas sniegusi 
atzinumu, pārstāvis.

Ievērojot minēto, vadoties no Kriminālprocesa likuma 585. un 587.panta, 
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 

n o l ē m a
Ventspils tiesas 2011.gada 4.augusta lēmumu atcelt un lietu nosūtīt jaunai 

izskatīšanai Ventspils tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.
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* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “K” burta.

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs
lpp. (K–...)*

A
Administratīvā atbildība
– administratīvais pārkāpums

ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums – sk. Ceļu satiksmes noteikumi

Administratīvās tiesības
– to subjekts ...............................................................................................................55

Advokāts
– apstākļi, kas liedz viņa piedalīšanos kriminālprocesā ....................................170
– izdevumu par viņa sniegto juridisko palīdzību cietušajam  
atlīdzināšana ...................................................................................................255–259
– vienošanās par aizstāvību .......................................................................... 170, 171
– viņa darba samaksas piedziņa no apsūdzētā ........................ 183, 184, 231–233, 

257, 259, 299, 308, 309
– viņa pieteikums par spēkā esoša nolēmuma jaunu izskatīšanu ...........275–278
– viņa noraidīšana ......................................................................................... 169, 170

Aizstāvība
– aizstāvis

apsūdzētā lūgums nodrošināt aizstāvja piedalīšanos  
lietas iztiesāšanā .................................................................................168–170
viņa obligāta piedalīšanās kriminālprocesā ..............................................170
viņa pieteikto lūgumu motivēta noraidīšana 
iztiesāšanas laikā ........................................................................204, 207, 209

– tiesības uz aizstāvību – sk. Apsūdzētais: viņa tiesības
– valsts nodrošināta ....................................................................................... 167, 171
– sk. arī Advokāts

Alibi ...........................................................................................................................34

Amatpersona
– valsts – sk. Valsts amatpersona
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Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

Apelācijas instances tiesa
– lietas izskatīšanas apjoms un ietvari .............................. 102, 103, 111, 196, 200, 

225, 290, 309 
izskatīšanas priekšmets ..............................................................200, 230, 233

– lietas izskatīšanas kārtība ..................................................... 76, 77, 257, 300, 301
– tās kompetence .....................................................................................23, 253, 271 

atcelt pirmās instances tiesas nolēmumu,  
nosūtot lietu jaunai izskatīšanai ........................................ 176, 182, 185–187, 

230, 233, 234, 262 
izvērtēt morālā kaitējuma kompensācijas noteikšanas  
vai nenoteikšanas pamatotību .............................................................182–187
pierādījumu vērtēšanā;  
sk. arī Pierādījumi: to pārbaude un vērtēšana ...................................... 24, 87 

– tās nolēmums; sk. arī Spriedums
motīvu daļa ..............................................................79, 98, 105, 122, 184, 186,  

217, 218, 247, 253, 257, 258,  
260–264, 292, 301, 303, 308, 309 

spriedums ............................................................ 61, 77, 79, 301, 303 114–117,  
142–144, 155, 157 

tā atcelšana būtiska procesuāla  
pārkāpuma dēļ ....................................................60, 61, 63–65, 78, 84, 96–99, 

114, 116, 117, 122, 135, 137, 138,  
174–176, 179–181, 183, 184, 187, 198,  

200, 202, 203, 217–219, 224, 225, 231, 233,  
234, 257, 262–264, 290, 292, 301,  

302, 304, 305, 309 
tā atcelšana daļā .............................22, 24, 42, 44, 47, 49, 103–105, 121, 123,  

155, 157, 158, 198, 200–203, 250, 251, 254,  
257–259, 289, 292, 308, 310 

tā atcelšana materiālo normu nepareizas  
piemērošanas dēļ ...................................... 22, 24, 44, 47, 91, 96–99, 103, 104, 
tā grozīšana kasācijas instancē ................................... 191, 198, 201, 295, 296 
tā saturs ........................................................................... 61, 257, 262, 301, 303
tiesības neatkārtot pirmās instances tiesas spriedumā  
minētos pierādījumus un atzinumus...................................122, 201, 217, 268
tiesisks un pamatots ...............................................36, 39, 68–70, 87, 128, 147,  

148, 166, 171, 210, 268, 273, 274, 278 
– tās pienākumi

izvērtēt tai pieteiktos lūgumus ............................................................. 204, 209
paziņot par apelācijas sūdzības vai protesta izskatīšanas  
laiku un vietu ........................................................................................ 266, 267
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– tās tiesības 
papildus konstatēt kvalificējošus apstākļus ierobežošana ..................279–292

– sk. arī Tiesvedība

Apelācijas protests ....................................................67, 72, 73, 102, 178, 179, 188,  
190, 243, 246, 248, 251, 252, 256–258,  

261, 266, 267, 290 
– tā atsaukšanas tiesības ............................................................................... 247, 252
– tā neuzturēšana ........................................................................................... 247, 251

Apelācijas sūdzība
– tās saturs 

izteikto prasību apjoms un ietvari .......................................111, 113, 115, 309

Apsūdzētais
– aizliegums pasliktināt viņa stāvokli .................................................189, 190, 225 
– notiesātā statusa iegūšana ....................................................................................43
– šaubas par viņa pieskaitāmību ...........................................................................171
– vainīguma atzīšana .............................................................................170, 262, 263
– viņa attaisnošana – sk. Spriedums: attaisnojošs
– viņa nāve lietas izskatīšanas laikā .............................................................189–191 

krimināl procesa turpināšana mirušā reabilitācijai ....................... 83, 84, 191
– viņa personību raksturojošas ziņas ..................................... 45, 49, 249, 276, 277
– viņa pieteiktie lūgumi iztiesāšanas laikā

neizdarīt pierādījumu pārbaudi .......................................................... 262, 263
to izvērtēšana ........................................................................................204–210
to motivēta noraidīšana ...............................................................204, 207, 209

– viņa tiesības
izteikt savu viedokli par apsūdzību .............................................222, 248, 250
pirmās instances tiesā ....................................................................... 42, 43, 170
pirmstiesas procesā ................................................................................... 41, 43 
to ierobežošana ...................................................................................... 204, 209
uz aizstāvību ........................................ 43, 58, 83, 99, 113, 120, 127, 129, 144,  

162, 167–171, 176, 177, 180, 181, 186,  
188–191, 207, 209, 222, 233, 248, 250,  

253, 279, 288, 290 
uz apsūdzības liecinieku nopratināšanu .............................................159–162
uz taisnīgu tiesu ....................................................................162, 171, 248, 253 
zināt, kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā viņš  
tiek apsūdzēts .......................................................189, 190, 222, 248, 250, 288
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Apsūdzība
– atteikšanās no tās ........................................................................................235–254

daļēja ...............................................................................................................252
pilnīga..............................................................................................................252

– jauna ............................................................................................ 197, 200, 222–224
– tās apjoms (robežas) ............................................................................96, 291, 309 
– tās grozīšana .......................................................................110, 113, 117, 128, 143,  

248, 250, 252 
grozītās apsūdzības procesuālās fiksēšanas forma .....................................250
iztiesāšanas laikā ........................................ 189, 190, 197, 199, 244, 251–254 
kārtība .................................................................................................... 222, 223
mainot noziedzīgā nodarījuma faktiskos  
apstākļus .......................................................................188–191, 288, 290, 291
pirmās instances tiesā ...........................................................................192–203
tiesas tiesības ............................................... 177–181, 248, 250, 253, 279, 290
uz smagāku ...................................................................220–226, 243, 248, 250 
uz vieglāku .................................................................... 113, 180, 181, 200, 249 

– tās pamatotības izvērtēšana ........................ 84, 11, 128, 162, 177, 180, 190, 200,  
261, 262, 309

– tās saturs .............................................................. 63, 124, 129, 157, 181, 261–263
– valsts apsūdzības uzturēšana; sk. arī Prokurors .............................180, 197, 199 

valsts apsūdzības uzturētāja pilnvaras ........................................................248 

Atstāšana bez palīdzības
– ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam palīdzību 
    un bijis pienākums rūpēties par viņu ............................ 235, 238–240, 242–244,  

246, 247, 253

Atvaļinājums ............................................................................................................56

Atzinums
– ārstu komisijas ............................................................................................311–314
– eksperta – sk. Eksperts
– prokurora – sk. Prokurors

B
Bankas kases izdevumu orderis .................................................................... 66–70
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C
Cēloņsakarība (cēloniskais sakars) ............................  63, 168, 195, 223, 308, 309

Ceļu satiksmes negadījums
– valsts amatpersonas izraisīts .............................................................51, 55, 59, 61

Ceļu satiksmes noteikumi
– to pārkāpšana (noziedzīgi nodarījumi 
    pret satiksmes drošību) ...................................................................51, 62, 63, 173

alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē ........................................ 275, 277
izraisot cilvēka nāvi .............................................................................. 255, 256 
nodarot smagus miesas bojājumus ...................................................... 173, 174 
nodarot vidēja smaguma miesas bojājumus .....................182–184, 306–309 

Cietušais
– kriminālprocesa atjaunošana viņa nāves gadījumā .......................159, 161, 165
– viņa aicināšana uz tiesas sēdi ............................................................165, 265, 267
– viņa izdevumi par advokāta sniegto 
    juridisko palīdzību kriminālprocesā .......................................................255–259
– viņa liecības

pirmstiesas izmeklēšanā sniegto liecību nolasīšana ........................... 164, 165
– viņa nopratināšana 

atrašanās vietā (dzīvesvietā) ..............................................................162, 164
tiesā ........................................................................................159, 162, 164, 165

– viņa pārstāvis ..............................................................................................133–135 
– viņa pienākumi

pierādīt kaitējuma esamību un tā apmēru ........................................173, 176
– viņa pieteikums (iesniegums)

par kaitējuma kompensāciju – sk. Kompensācija:  
kompensācijas pieteikums

– viņa tiesības 
piedalīties apelācijas instances tiesas sēdē ......................................... 265–268
to nodrošināšana ................................................................................... 164, 266 
to vispārīgie principi ............................................................................. 265, 267
uz kompensāciju par viņam nodarīto kaitējumu;  
sk. arī Kaitējums, Kompensācija .................................................................175 
uz taisnīgu tiesu .............................................................................................135

Cilvēktiesības – sk. Pamattiesības
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D
Deklarācija
– pievienotās vērtības nodokļa

nepatiesu ziņu norādīšana .................................................. 150–153, 227, 228

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – sk. Valsts amatpersona

Dokuments 
– ar pierādījuma nozīmi kriminālprocesā ...................................................... 58, 60
– maksājuma uzdevums ........................................................................................308
– preču pavadzīme–rēķins ...................................................................155, 157, 228

nepatiesas ziņas saturošs ..............................................................150–154, 157
– procesuāls; sk. arī Tiesa: tiesas sēdes protokols ...............................................218 

nederīgs ..................................................................................................230–234 
– tā juridiskais spēks ................................................................................... 67, 69, 70 
– tā viltošana ..............................................................................................66–70, 157 

izdarīta atkārtoti ...................................................................149, 154, 155, 157
mantkārīgā nolūkā ...................................................... 149, 154, 157, 227, 228
noziedzīgā nodarījuma priekšmets.......................................................... 68–70  

– tāds, kas piešķir (apliecina) 
 tiesības vai atbrīvo no pienākumiem ...........................................66–70, 154, 157

personu apliecinošs dokuments .......................................................... 66, 67, 69
tā nolaupīšana .............................................................. 279, 280, 283, 284, 287

– viltots 
tāda izmantošana ....................................................66–70, 150–154, 157, 228 

Draudi
– vardarbības piedraudējums ....................................46, 85–87, 163, 281, 282, 286

Drošības līdzeklis
– aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatu  

tiesībsargājošās iestādēs ........................................................................................59
– aizliegums izbraukt no valsts ...............................................................................88
– apcietinājums .............................................................192, 193, 198, 221, 224, 226 

tā atcelšana .....................................................................................................203
– nodošana policijas uzraudzībā ............................................................. 22, 88, 280 
– noteiktas nodarbošanās aizliegums ....................................................................88

Dzimumtieksmes apmierināšana pretdabiskā veidā
– lietojot vardarbību un draudus ................................................................. 230, 231
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E
Eiropas apcietinājuma orderis ..................................................................294–296

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
– tās konstatējums par cilvēktiesību normu pārkāpumu ........ 159–162, 164, 165

valsts pienākumi konstatēto pārkāpumu novēršanai ........................ 160, 161
– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju

Ekspertīze
– audioieraksta fonoskopiskā ........................................................................... 58, 60
– daktiloskopiskā ......................................................................................... 32, 42, 43
– ekoloģiskā ............................................................................................112, 113, 116
– obligātā .................................................................................................... 42, 43, 171
– poligrāfa  .................................................................................................................35 
– stacionārā kompleksā tiespsihiatriskā 
   un tiespsiholoģiskā ..................................................................................... 271, 272
– tiespsihiatriskā ............................................................................169, 171, 311, 314

Eksperts
– viņa atzinums  ............................................................33, 56, 59, 86, 110, 116, 120,  

208, 209, 247, 253, 270–272, 301 
– viņa pratināšana tiesas sēdē 
    vai liecības sniegšana tiesā ........................................................................ 207, 208

G
Galējā nepieciešamība ..........................................................................................277

H
Huligānisms
– saistīts ar ieroču lietošanu .................................................................52, 54, 57, 63
– saistīts ar miesas bojājumu 
   nodarīšanu cietušajam ......................................................177–179, 181, 297–300

I
Ierobežota pieskaitāmība –  
sk. Persona: ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī esoša
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Intereses
– ar likumu aizsargātu interešu  
   un tiesību apdraudējums ............................................... 53, 54, 56–58, 60, 63, 64, 

106–112, 114–117, 124, 127, 129,  
157, 287–289 

tā noteikšanas kritēriji  
(meža vides saglabāšanas jomā) ................................106, 109–111, 114–116

– interešu konflikts kriminālprocesā .............................................................. 41–43 
– mantiskās

fiziskas personas mantisko interešu apdraudējums ...................124, 127, 129
– sabiedrības ............................................................................................................312 

to aizskārums .................................................................................................112 

J
Jaunatklāts apstāklis
– starptautiskas tiesu institūcijas atzinums par spēkā stājušās  

Latvijas tiesas nolēmuma neatbilstību starptautiskajiem  
normatīvajiem aktiem ........................................................................................160

– tā pamatotība ..............................................................................................159–166

Judikatūra 
– Eiropas Cilvēktiesību tiesas ................................................................................166
– nepamatota atsaukšanās ............................................................................ 175, 186
– Senāta Administratīvo lietu departamenta ............................................. 184, 186 
– Senāta Krimināllietu departamenta .............58, 69, 93, 116, 143, 175, 180, 181, 

184–186, 233, 250, 256, 258,  
289, 292, 302, 304 

– tās veidošana ........................................................................................................161
– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju

Juridiskās palīdzības administrācija
– apsūdzētā lūgums par aizstāvības nodrošināšanu ..........................................169

K
Kaitējums (ar noziedzīgu rīcību nodarīts)
– būtisks .................................................................... 62, 63, 106–117, 124, 128, 129,  

285, 288, 290, 291 
ar likumu aizsargātām personas tiesībām  
un interesēm ..............................................................51, 53–58, 60, 62–64, 71, 

80, 81, 287, 288 
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tā pamatkritēriji ...............................................................................................63
valsts varai un pārvaldes kārtībai ...........................51, 53–58, 60, 62–64, 71, 

73, 74, 78, 80, 81 
– mantisks (materiālais) ..............................................113, 118, 185, 186, 287, 288 
– morāls .................................................................. 66, 173, 175, 176, 182–186, 299 
– personas dzīvībai un veselībai; sk. arī Miesas bojājums .................................186 
– tā atlīdzināšana – sk. Kompensācija
– tiesības prasīt tā atlīdzināšanu civiltiesiskā kārtībā .......................185, 186, 201
– sk. arī Zaudējumi

Kasācijas instances tiesa
– tās kompetence ............................................. 23, 99, 113, 122, 128, 158, 165, 171,  

202, 207, 253, 268, 278, 291, 304, 305 
– tās tiesības

pārsniegt kasācijas sūdzībā vai protestā izteikto  
prasību apjomu un ietvarus ....................22, 61, 103, 116, 144, 198, 224, 290 

Kasācijas protests .............................................46, 47, 59, 60, 67–70, 86, 125–129,  
132, 133, 140–144, 178, 179, 181, 189,  
190, 228, 246, 247, 252, 253, 256, 257,  

261–263, 266, 267 
– par spēkā esoša tiesas nolēmuma 
    jaunu izskatīšanu sakarā ar tiesību normu  
    būtisku pārkāpumu ...................................................................................293–295 
– tā noraidīšana ................................................... 68–70, 86, 87, 127, 129, 189, 191,  

228, 229, 267, 268 
daļā .................................................................................................254, 257, 259 

– tiesības to iesniegt ........................................................................87, 127, 201, 268 

Kasācijas sūdzība
– tās noraidīšana ..................................................36, 39, 42, 44, 121, 123, 127, 129, 

147, 148, 169, 172, 210, 271, 274 
daļā .........................................................................................155, 158, 198, 203 

– tiesības to iesniegt ..............................................................................127, 187, 201 

Kompensācija (par kaitējumu) ...........................................................284, 289, 292 
– kompensācijas pieteikums  ...............................................................183, 193, 201 

tā atstāšana bez izskatīšanas ................................26, 124, 131, 173–177, 185 
tā atstāšana bez izskatīšanas daļā ...............................................182, 184, 185 
tā izvērtēšana .......................................................................173–175, 184–186
tā noraidīšana ......................................................................................... 66, 185
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– par mantisko zaudējumu (materiālo kaitējumu);  
    sk. arī Zaudējumi .......................................................66, 118–120, 122, 297, 299, 

306, 308, 310 
– par morālo kaitējumu ................................................ 66, 175, 182–187, 255–259,  

297, 299, 306 
vienošanās par tās apmēru un apmaksas kārtību ............................. 256, 259

– par nemateriālajiem zaudējumiem .......................................................... 257, 258
– tās apmērs .................................................................. 155, 158, 173, 176, 182–186,  

193, 201, 255, 284 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumā .............................256–259
samērīguma principa ievērošana .................................................................186
tā apstrīdēšana .....................................................175, 196, 198, 201, 231, 256
tiesas noteikts .............................................. 176, 185, 186, 231–233, 257, 258 

– tās nenoteikšana kriminālprocesā .........................  173–176, 182–186, 201, 203
– tās noteikšanas pamatojums (tiesas nolēmumā) ....................................306–310

Krāpšana ................................................................................................130–137, 156 
– izdarīta atkārtoti ................................................................ 149, 151, 152, 154, 156
– lielā apmērā  .......................................................................131, 149–158, 227, 228 
– noziedzīgā nodarījuma objekts un priekšmets ................................................156  
– personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ............................................ 131, 132 

Kriminālatbildība 
– atbildību mīkstinošs apstāklis ..............................................45–49, 145–148, 155,  

168, 249, 277
likumā neparedzēts (cietušais ar savu rīcību  
izprovocējis izdarīt noziedzīgo nodarījumu) ...................................... 287, 289
vainas atzīšana ........................................................................................ 48, 249
zaudējumu atlīdzināšana .............................................................................48

– atbildību pastiprinošs apstāklis ................................................................145–148
noziedzīga nodarījuma recidīvs ....................................................................277
noziedzīgs nodarījums izdarīts  
mantkārīgu tieksmju dēļ; sk. arī Mantkārība ..............................................215
noziedzīgs nodarījums izdarīts  
narkotisko vielu ietekmē ................................................................................105

– atbrīvošana no tās ........................................................ 31, 111, 112, 117, 276, 277 
– ārvalsts izdotas personas ...........................................................................293–296 
– ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī izdarīta  
    noziedzīga nodarījuma gadījumā ............................................................269–273
– tās pamats ........................................................................... 68, 79, 91–93, 104, 114  
– to izslēdzošie apstākļi..........................................................................................277 
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Krimināllikums 
– tā grozīšana (grozījumi) 

bargākas sankcijas noteikšana ................................................................. 91, 97
labvēlīgākas dispozīcijas pieņemšana ...................................88, 91–93, 95, 97
sašaurinot to darbību saturu, par kurām paredzēta atbildība............. 88–99
pārejas noteikumi ...................................................................................... 97, 98 

– tā spēks laikā 
atpakaļejošs spēks ............................................................. 88, 97, 106, 109, 116

– tiesību norma 
kas bija spēkā noziedzīgā nodarījuma  
izdarīšanas laikā ............................................................ 88, 90–92, 96, 97, 104

Kriminālpārkāpums ................................................... 23, 92, 93, 96, 184, 276, 277 
– tā izdarīšana papildsoda izciešanas laikā ...................................................  21–24

Kriminālprocesa likums
– tiesību normas jēga .............................................................................................135 

Kriminālprocess
– iesaistītās personas – sk. Advokāts, Aizstāvība: aizstāvis, Apsūdzētais, 

Cietušais, Eksperts, Prokurors, Tiesa
– pirmstiesas kriminālprocess

lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu......................................................199 
vienošanās par vainas atzīšanu un sodu ............................................227–229

– principi ........................................................................................................ 269, 273 
cilvēktiesību garantēšana .....................................164–166, 171, 275, 277, 278 
dubultās sodīšanas nepieļaujamība  
(ne bis in idem)  .............................................................................................178 
nevainīguma prezumpcija ............................................. 74, 120, 269, 273, 300 
procesuālo funkciju nodalīšana .................................. 117, 180, 190, 207, 248 
soda neizbēgamības princips ......................................................................135
tiesas spriešana ............................................................... 84, 128, 161, 177, 180,  

190, 191, 200, 309 
tiesības uz aizstāvību; sk. arī Apsūdzētais:  
viņa tiesības ..........................................................................167, 171, 177, 180, 

181, 189, 190 
tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu  
saprātīgā termiņā ................................................... 84, 112, 155, 171, 216, 217
tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā,  
objektīvā un neatkarīgā tiesā ....................................... 94, 112, 165, 171, 178, 

211–219, 297, 304 
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vienlīdzības princips ......................................................................................120
– procesuālās darbības

tiesības izmantot tehniskos līdzekļus ..........................................................165
– procesuālie izdevumi ........................................................................  255, 257, 259

par advokāta darba samaksu .................................................... 155, 158, 284
to piedziņa valsts labā .......................................................................... 284, 293

– tā atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem;  
    sk. arī Jaunatklāts apstāklis .......................................................................159–166
– tā izbeigšana ................................................................... 31, 99, 191, 246, 251, 270 

apsūdzētā nāves gadījumā .................................................73, 83, 84, 189, 191 
atbrīvojot no kriminālatbildības ............................................31, 111, 112, 117 
daļā .................................................................................................198, 199, 202
ja konstatēti kriminālprocesu nepieļaujoši apstākļi ....................................191
ja kriminālprocess nav pabeigts saprātīgā termiņā ....................112, 113, 117
kasācijas instancē ..........................................................................198, 200–202
noziedzīgā nodarījuma sastāva neesamības dēļ .........................................270
pamats .................................................................................................... 197, 200

– to nepieļaujošs apstāklis ..................................................... 84, 135, 191, 228, 270 
– sk. arī Tiesvedība

Kukuļošana
– kukuļa piesavināšanās ........................................................................211–214, 217 
– kukuļdošana ...........................................................................................................96

mēģinājums .......................................................................76, 89, 90, 93, 95, 98
uzkūdīšana ....................................................................................211–215, 217
valsts amatpersonas izdarīta ........................ 71–73, 76, 81, 88–90, 93, 95, 98

– kukuļņemšana ................................................................................................. 71–84
kukuļa pieņemšana .................................................................72, 75, 77, 79, 83 
kukuļa pieprasīšana ................................................... 72, 73, 75, 77, 79, 80, 83 

– starpniecība kukuļošanā ..........................................................................71–73, 80 

L
Laupīšana 
– iekļūstot telpā (dzīvoklī) ...............................................45–49, 162, 163, 192–203 
– lietojot šaujamieročus .................................................................................... 45–49
– personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ......................................46, 162, 163,  

192–203, 279–284, 287 
– tādas personas izdarīta,  

kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu ............................162, 163, 220, 221, 224, 230 
– tās mēģinājums ..................................................................195–197, 199–201, 203
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Lēmums
– par apsūdzības grozīšanu iztiesāšanas gaitā............................................ 197, 199
– par krimināllietas nodošanu prokuroram  

pirmstiesas procesa pabeigšanai ...............................................................269–274
– par krimināllietas nosūtīšanu prokuroram  
   pārkāpumu novēršanai ..............................................................................227–229
– par kriminālprocesa izbeigšanu  .......................................................................270

daļā ......................................................................................................... 197, 199
– par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa atcelšanu 
   vai grozīšanu (pirmās instances tiesā pieņemts) ....................................311–314

tiesības to pārsūdzēt ......................................................................311, 313, 314
– par personas saukšanu pie kriminālatbildības;  

sk. arī Apsūdzība .......................................................133, 179, 180, 188, 261, 265
lēmums par tā grozīšanu ...............................................................................223
tā saturs ...............................................................................................190, 191

– sk. arī Nolēmums

Līdzdalība
– līdzdalībnieks 

atbalstītājs ...........................................................28, 29, 37, 192, 193, 195–203 
uzkūdītājs ..................................................................................28, 37, 211–216 
viņa darbību kvalifikācija ............................................................25, 26, 28–39

Liecība
– apsūdzētā ...................................................................................................31–35, 38 
– cietušā – sk. Cietušais: viņa liecības
– eksperta ....................................................................................................... 207, 208
– liecinieka ............................................................ 34, 82, 83, 86, 111, 120, 121, 134,  

209, 214, 215, 247, 253 
apzināti nepatiesa ..................................................................................... 21–24
to izvērtēšana ...................................................... 205–209, 215–218, 266–268
to nolasīšana tiesas sēdē .......................................................................215–218

Liecinieks
– Eiropas Cilvēktiesību  

un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas izpratnē .......................................162
– viņa nopratināšana tiesā ............................................................................ 162, 164
– viņa tiesības ..........................................................................................................206
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M
Maksāšanas līdzekļi
– to nelikumīga izmantošana

atkārtota ................................................................................................118–121

Manta
– tās glabātājs ................................................................................................. 125, 126
– tās īpašnieks ................................................................................................ 125, 126
– tās nelikumīga iegūšana; 
    sk. arī Krāpšana, Laupīšana, Zādzība ...............................................................128

ar viltu ...................................................................130, 131, 133–137, 149, 156
ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos ....................130, 131, 133–138, 149, 156
mantas nolaupīšanas veidi ...................................................................130–138

– tās piesavināšanās ......................................................................124–130, 135–137
– tās tīša bojāšana ..................................................................................119, 121–123

noziedzīgā nodarījuma sastāvs ............................................................ 118, 123
tādas mantas (noziedzīgā nodarījuma priekšmeta) vērtība .............118–123

– tās tīša iznīcināšana
saistīta ar dedzināšanu .................................................................25, 27, 28, 30 

– tās konfiskācija – sk. Papildsods: mantas konfiskācija
– vienošanās par tās nodošanu nākotnē ..................................................... 130, 137

Mantkārība .........................................................................26, 37, 62, 107, 145–148
– mantkārīgs nolūks ..............................................26–28, 34, 36, 37, 51, 52, 67, 68, 

73, 77, 81, 146, 147, 150, 154, 157,  
213, 215, 227, 283

Medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis
– ambulatora ārstēšana medicīnas iestādē  

pie psihiatra pēc dzīves vietas .................................................................... 312, 313
– ārstēšana specializētā psihiatriskajā nodaļā ar apsardzi ........................ 311, 312
– ārstēšana vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā ......................................312–314
– tā atcelšana ..........................................................................................311, 313, 314 
– tā grozīšana

pamats ...................................................................................................  311–315
personas, kas var pārsūdzēt tādu lēmumu .........................................311–315

– tā noteikšana ...............................................................................................269–273
pamats ............................................................................................269, 272, 273 
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Miesas bojājums
– nodarīts stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī ..............................................270
– smags...................................................................................195, 235, 242, 243, 245,  

248–251, 253
ar mocīšanas un spīdzināšanas raksturu .................................. 236–244, 246,  

247, 251, 252
nodarīts, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus .................................. 173, 174 
nodarīts, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus  
un izraisot cietušā nāvi .................................................................................256 

– vidēja smaguma .................................................................178–180, 194, 195, 236,  
237, 243, 245 

ar mocīšanas un spīdzināšanas raksturu .................. 237, 239, 247, 249, 251
nodarīts, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus ..................182, 183, 306, 307 

– viegls .......................................................................... 163, 178–180, 195, 221, 223,  
224, 270, 298, 299 

ar mocīšanas un spīdzināšanas raksturu .......................... 235, 237, 241, 242,  
245–247, 249–252, 254

N
Narkotiskās vielas
– aizliegto vielu saraksts ...............................................................100, 101, 104, 140

aizliegtām sevišķi bīstamām narkotiskām vielām 
pielīdzināta psihotropā viela (MDMA) .............................................. 204, 205
piperazīns (pCPP) .................................................................100, 101, 102, 104

– nelikumīgā apritē esošu vielu daudzums 
liels apmērs ............................................................................................ 100, 104 
neliels apmērs ...............................................................................  100, 103, 104

– nelikumīgas darbības ar tām ..............................................................................145
neatļauta iegādāšanās un glabāšana bez nodoma realizēt ...............293–296
neatļauta iegādāšanās un glabāšana realizācijas nolūkā .................145–148
neatļauta izgatavošana, iegādāšanās,  
glabāšana realizācijas nolūkā ..............................................................139–143
neatļauta iegādāšanās, glabāšana, realizācija,  
kas izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ...................100–105 

– tās saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana ..................................139–144
lielās platībās .................................................................................139, 143, 144 

– to neatļauta lietošana (bez ārsta nozīmējuma)
atkārtoti gada laikā ......................................................................100–103, 105
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Nepieciešamā aizstāvēšanās ..................................................................................86 

Nepieskaitāmība – sk. Persona: nepieskaitāmības stāvoklī esoša

Nepilngadīgais
– noziedzīga nodarījuma izdarīšana pret viņu 

cietsirdība un vardarbība pret mazgadīgo ......................... 235–238, 240, 241,  
244, 246, 249, 251 

Nevainīguma prezumpcija .................................................. 74, 120, 269, 273, 300 

Neziņošana par noziegumu
– ja izdarīts sevišķi smags noziegums ............... 235, 236, 239–241, 243, 244, 246

Nolēmums (krimināllietā)
– lēmums – sk. Lēmums
– vienošanās procesā .....................................................................................227–229
– sk. arī Apelācijas instances tiesa: tās nolēmums, Spriedums

Nosacīta notiesāšana .............................. 31, 88, 90, 101, 102, 107, 131, 173, 211, 
236, 255, 260, 275, 276, 284, 287, 289,  

291, 292, 297, 299, 306 
– nosacīti notiesātā pienākumi .............................................................................101 
– pārbaudes laika noteikšana ........................... 31, 88, 90, 101, 102, 107, 131, 173,  

211, 236, 255, 260, 275, 297, 299, 306

Noziedzīgs nodarījums 
– atkārtotība ................................................................................................... 156, 252
– atteikšanās no tā izdarīšanas

labprātīga .............................................................................31, 37, 38, 261, 263
– faktiskie apstākļi ........................................................................ 113, 122, 126–128,  

178–181, 261, 289  
atteikšanās no tiem, atsakoties no apsūdzības ................................... 235, 252
no apsūdzības atšķirīgu faktisko apstākļu  
atzīšana par pierādītiem ..............................................................279, 288, 290
to mainīšana, grozot apsūdzību ................ 188–191, 220, 222–225, 252, 253

– jauns 
tā izdarīšana nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas  
no soda laikā ....................................................................................................28 
tā izdarīšana nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā ...................... 276, 277 
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tā izdarīšana papildsoda (policijas kontroles)  
izciešanas laikā .......................................................................................... 22, 23 

– nepabeigts...............................................................45, 46, 49, 76, 98, 99, 195, 199 
– nodoms (nolūks) ............................................89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 130, 133, 

134, 136–138, 261, 263 
tiešs ............................................................................................................. 80, 96 

– noziedzīga nodarījuma notikums .....................................................................126
– noziedzīgu nodarījumu kopība 

ideālā ..............................................................................................122, 157, 252
soda noteikšana pēc tās – sk. Sods: tā noteikšana

– pabeigts ....................................................................... 93, 95, 96, 98, 139, 141, 144
– tā apraksts .............................................................61, 62, 91, 92, 95, 178, 179, 181
– tā izdarītājs ....................................................................................25, 28, 29, 36, 37 

līdzdalībnieks – sk. Līdzdalība
– tā kvalifikācija  ...................................................... 25, 26, 28–39, 76, 80, 100, 114,  

133–135, 137, 145, 148, 156, 157,  
179–181, 190, 261 

ja tiek grozīta apsūdzība ................................................................220, 222–225
kvalificējoša pazīme ............................. 25, 37, 38, 62, 110, 149, 157, 244, 251
nepareiza ........................................................104, 136, 138, 143, 144, 155, 157
noziedzīgā nodarījuma apraksts ................................. 61, 62, 92, 95, 179, 181, 

251, 290, 291 
tiesas tiesības to mainīt ...................................................................................127

– tā recidīvs .............................................................................................................277
– tā sastāvs  ..................................................................68, 76, 79, 126–128, 213, 262 

formāls ............................................................................................................141
nepieciešamās un obligātās pazīmes .....................24, 143, 208, 215, 291, 308 
objektīvā puse ....................................57, 58, 62, 64, 68, 80, 83, 85–87, 91, 95,  

96, 109, 114, 117, 121, 124–129, 134,  
135, 139–144, 147, 155, 157, 190, 214 

objekts .................................................................67, 68, 91, 124, 127, 129, 289 
priekšmets .........................................................68–70, 118, 156, 157, 228, 262
speciālais subjekts .............................................................................................81 
subjektīvā puse; sk. arī nodoms......................67, 68, 80, 86, 95, 96, 121, 127,  

130, 136, 137, 147, 155, 156,  
179, 214, 247, 253

subjekts ........................................................................ 56, 60, 68, 130, 136, 137 
– veidi

pret īpašumu – sk. Krāpšana, Laupīšana, Zādzība 
pret pārvaldības kārtību – sk. Dokuments: tā viltošana,  
Patvarība, Tirgošanās ar ietekmi, Uzbrukums
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pret personu – sk. Miesas bojājums,  
Persona: personas nolaupīšana, Slepkavība
pret sabiedrisko kārtību un drošību – sk. Huligānisms,  
Narkotiskās vielas, Psihotropās vielas, Šaujamierocis
pret satiksmes drošību – sk. Ceļu satiksmes noteikumi, Transportlīdzeklis
valsts institūciju dienestā – sk. Kukuļošana, Valsts amatpersona

– sk. arī Kriminālpārkāpums, Noziegums

Noziegums
– mazāk smags ................................................................................................. 94, 287 
– sagatavošanās tā izdarīšanai ........................ 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 45–49
– sevišķi smags ................................................................ 38, 224, 226, 240, 241, 243 
– smags........................................................................................................ 22, 38, 140 
– tā mēģinājums .................................................... 38, 192, 193, 195–203, 227, 228 
– sk. arī Neziņošana par noziegumu, Noziedzīgs nodarījums

O
Operatīvā darbība
– operatīvais eksperiments ......................................................................... 93, 94, 99
– tās laikā iegūtās ziņas par faktiem ..................................... 76, 77, 79, 81, 82, 215
– tās uzdevumi ............................................................................................. 53, 54, 58

P
Pamatsods
– brīvības atņemšana ......................... 25, 26, 28, 31, 40, 45, 46, 49, 71, 73, 78, 88, 

90, 94, 100–102, 107, 118, 131, 145, 149, 162,  
164, 167, 173, 192, 193, 204, 211, 212, 220, 224,  

226, 230, 235, 236, 246, 255, 260, 275, 279, 280, 284,  
287, 289, 293–295, 297, 299, 306

– naudas sods ................................................................ 26, 50, 51, 55, 108, 211, 289 
– piespiedu darbs ............................................................................................. 21, 182 
– sk. arī Sods

Pamattiesības
– to nodrošināšana apsūdzētajam ....................... 93, 159–162, 164, 165, 248, 250 
– uz krimināllietas savlaicīgu izskatīšanu tiesā ..................................................112
– uz taisnīgu tiesu .....................................................93, 94, 112, 135, 162, 165, 171,  

211, 214, 218, 248, 253, 297, 304 
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Papildsods
– mantas konfiskācija ........................... 25, 26, 28, 34, 45, 46, 71, 73, 78, 118, 145, 

162, 192, 204, 220, 224, 230–232 
– policijas kontrole ........................................ 25, 26, 40, 45, 46, 100, 118, 145, 167,  

192, 193, 204, 220, 222, 224, 230–232,  
235, 246, 279, 280, 293–296

kriminālpārkāpuma izdarīšana tās izciešanas laikā ............................. 21–24
neizciestā soda laika aizstāšana ar brīvības atņemšanu  
jauna nozieguma izdarīšanas gadījumā ........................................................22

– tā apstrīdēšana ............................................................................................ 183, 187
– tā nepiemērošana ...............................................................................55, 59, 60, 65
– tiesību ierobežošana

tiesību ieņemt valsts amatpersonas amatus atņemšana............50, 59, 65, 73
transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana ...................40, 182, 255, 275 

– sk. arī Sods

Pārbaudes laiks (nosacīti notiesātajam) – sk. Nosacīta notiesāšana

Patvaļīga koku ciršana
– nodarot būtisku kaitējumu ........................................................................106–117
– personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ............................................ 107, 108 
– svešā mežā ...........................................................................................106–108, 114

Patvarība ........................................................................................................ 288, 291 
– izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās .............279–282, 284–296
– noziedzīgā nodarījuma objekts .........................................................................289
– saistītas ar vardarbību vai vardarbību piedraudējumu .........279–282, 284–296

Persona
– nepilngadīga vai mazgadīga – sk. Nepilngadīgais
– ierobežoti pieskaitāma (ierobežotas pieskaitāmības  

stāvoklī esoša) ..............................................................................................269–273 
– nepieskaitāma (nepieskaitāmības stāvoklī esoša) ..................................270–273 
– personas izdošana

ārvalsts izdotas personas kriminālatbildības un soda  
izpildes ietvari .......................................................................................293–296
tāda lūguma iesniegšanas nosacījumi ................................................. 295, 296

– personas nolaupīšana .........................................................................280, 283, 288
– sk. arī Valsts amatpersona
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Pierādījumi .............................................................................................................304
– citā kriminālprocesā esoši ......................................................................... 297, 304
– fakta legālā prezumpcija .......................... 57, 58, 61, 78, 113, 217, 302, 306, 309 
– liecības – sk. Liecības
– lietiskie ..................................................................................................................205 

rīcība ar tiem .........................................................................................231–233
– pierādīšanas pienākums .....................................................................................207 
– pierādīšanas priekšmets ................................................................62, 79, 213, 304
– rakstveida .................................................................................................... 302, 303
– to attiecināmība ............................................................... 42, 79, 82, 206, 208, 209 
– to iegūšana .....................................................................75–77, 207, 208, 300, 304
– to pārbaude un vērtēšana  ............................ 23, 61, 78, 159, 162, 165, 181–183, 

186, 202, 209, 217, 302, 306
apelācijas instancē................................... 23, 24, 37, 39, 42, 43, 60–62, 79, 81,  

82, 87, 98, 105, 110, 121, 122, 128, 179,  
181,  207–209, 217–219, 253, 262, 267,  

268, 303 308, 309 
kasācijas instances kompetence ...............23, 24, 113, 117, 122, 128, 165, 171, 

175, 202, 207, 253, 268, 278, 291, 304
likumā noteiktajā kārtībā .........................77, 82, 211, 217, 218, 297, 302, 304
noraidīšana ................................................... 59, 61, 79, 98, 105, 217, 247, 257,  

262, 303, 308 
pārbaudes neizdarīšana ......................................... 57, 175, 183, 184, 199, 202, 

227, 229, 232, 261–263, 277
tiesas pienākums ............................................... 87, 98, 173, 207, 211–219, 297,  

300, 302, 306, 309 
– to pieļaujamība ......................... 31, 42, 64, 75–77, 79, 81, 82, 206–209, 214, 304 

ierobežoti pieļaujami .......................................................................................33
nepieļaujami ...............................................33, 35, 43, 58, 75, 76, 93, 297, 304

– to ticamība un pietiekamība ............... 31, 32, 34, 35, 38, 42, 79, 81, 82, 87, 120, 
122, 179, 206–209, 214, 262, 263, 266, 268, 304 

– to viltošana (falsifikācija) ........................................................................51–54, 62

Piesavināšanās – sk. Manta: tās piesavināšanās

Pieteikums
– par kaitējuma kompensāciju – sk. Kompensācija: kompensācijas pieteikums
– par spēkā esoša tiesas nolēmuma jaunu izskatīšanu  

sakarā ar tiesību normu būtisku pārkāpumu .......................................... 275, 276 
tā noraidīšana ....................................................................................... 277, 278
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Prokurors
– amatā augstāks .....................................................................................................247

viņa tiesības ...........................................................................246, 247, 251, 252
– prokurora protests ..............................................................................220, 223, 225

apelācijas – sk. Apelācijas protests
kasācijas – sk. Kasācijas protests

– vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu – sk. Vienošanās
– viņa atzinums

par jaunatklātu apstākļu esamību kriminālprocesā ..................159–161, 166
tā noraidīšana ....................................................................................... 161, 166

– viņa pienākumi un tiesības .......................................................180, 197, 199, 248
pieprasīt pārtraukumu jaunas apsūdzības sastādīšanai ............................248
pieprasīt pārtraukumu papildu pierādījumu iesniegšanai .........................248
tiesības grozīt apsūdzību .................... 190, 192, 197, 199, 200, 248, 250, 253 

– viņa priekšraksts par sodu ...................................................................................43 
– viņa viedoklis par kasācijas sūdzības  

vai protesta motīviem ................................ 36, 59, 94, 95, 96, 103, 112, 113, 147, 
197, 198, 216, 217, 222–224, 312–314

Protokols
– administratīvā pārkāpuma ...................................................................................51 
– aizturēšanas ................................................................................................. 215, 216
– atpazīšanas .............................................................................................................33
– izņemšanas ...................................................................................................... 33, 35
– konfrontēšanas..............................................................................33, 165, 215, 218
– kratīšanas ......................................................................................................... 33, 35
– liecību pārbaudes uz vietas ........................................................................... 34, 35
– nopratināšanas ....................................................................................164, 165, 209

papildu ............................................................................................................165
– tiesas sēdes – sk. Tiesa: tiesas sēdes protokols 
– vienošanās par vainas atzīšanu un sodu –  

sk. Vienošanās: vienošanās protokols

Psihotropās vielas
– nelikumīgā apritē esošu vielu daudzums ................................................ 100, 103 

liels apmērs .....................................................................................................205
– nelikumīgas darbības ar tām

neatļauta iegādāšanās un glabāšana ................................................ 40, 41, 43 
neatļauta iegādāšanās un glabāšana realizācijas nolūkā .................204–208 
neatļauta iegādāšanās, glabāšana un pārvadāšana  
realizācijas nolūkā ................................................................................145–148
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neatļauta realizēšana ............................................................103, 145, 147, 148 
neatļauta realizēšana lielā apmērā ......................................................204–208 
neatļauta realizēšana personu grupā pēc  
iepriekšējas vienošanās .................................................................145, 146, 148 

– to neatļauta lietošana (bez ārsta nozīmējuma)
atkārtoti gada laikā ..................................................................21–24, 102, 105

R
Restutio in integrum (iepriekšējā stāvokļa atjaunošana) .................159–161, 165

S
Slepkavība ..............................................................................................167–169, 171 
– pastiprinošos apstākļos

mantkārīgā nolūkā izdarīta .......................................... 26–32, 34, 36, 39, 199
noslepkavota persona, vainīgajam apzinoties,  
ka tā ir bezpalīdzības stāvoklī .....................................237, 238, 248–250, 253
izdarīta ar sevišķu cietsirdību .....................................237, 238, 248–250, 253
saistīta ar laupīšanu ....................................................192, 194–196, 201, 202
tās mēģinājums ............................................................237, 238, 248–250, 253

– sevišķi pastiprinošos apstākļos
kuru izdarījusi persona, kas jau agrāk  
izdarījusi slepkavību .....................................................................26, 29, 31, 39
pasūtījuma ........................................................................ 28, 30, 32, 34–36, 38

Sodāmība .................................................................................................97, 104, 277

Sods (kriminālsods)
– atbrīvošana no tā ............................................................... 193, 269, 273, 276, 277

piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli .......................................260
– dubultās sodīšanas nepieļaujamība  ..................................................................178  
– izvairīšanās no tā izciešanas ......................................................................275–277 
– prokurora priekšraksts par sodu ........................................................................ 43
– tā izpildīšana

ārvalsts izdotai personai ietvari...........................................................293–296
– tā mērķis ........................................................................................78, 276, 287, 289 
– tā noteikšana ...............................................................................................275–278 

ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa  
pabeigšanu saprātīgā termiņā ..................................... 155, 158, 216, 217, 219
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galīgā soda par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem  
(pēc noziedzīgo nodarījumu kopības) ............... 21, 25, 26, 31, 40, 45, 46, 73, 

100–102, 118, 121–123, 145, 149,  
155, 158, 163, 167, 192, 193, 198, 202,  

211, 212, 220, 230, 235, 236, 246,  
252, 279, 280, 284, 293 

galīgā soda pēc vairākiem spriedumiem  
(pēc spriedumu kopības) ........................................21–24, 26, 40, 43, 44, 118, 

121–123, 193, 275, 293–296 
neizciestā soda pievienošana ................................21, 23, 26, 40, 44, 118, 193,  

275, 293, 294, 296 
noslēdzot vienošanos – sk. Vienošanās
soda individualizācijas princips ...................................................................215
to ietekmējošie apstākļi ........................................122, 171, 219, 249, 253, 269,  

273, 278, 291, 305 
vieglāka par likumā paredzēto .....................................................26, 31, 45–49
vispārīgie principi ............................................................ 47, 48, 147, 215, 276

– tā pastiprināšana ........................................................................................223–225
– tā piemērošana

konkrēta soda piemērošanas motīvi ......................... 59, 64, 78, 105, 277, 292
– sk. arī Kriminālatbildība, Nosacīta notiesāšana, 
   Pamatsods, Papildsods

Spriedums
– attaisnojošs ...................................................... 66, 70, 85, 124, 126–128, 131, 133,  

135, 139, 173, 175, 177–179, 185, 188,  
190, 262, 265, 267, 268, 284, 287 

motīvu daļa ....................................................................................................190 
– notiesājošs

apelācijas instances ................................................................ 61, 205–208, 303 
aprakstošā daļa ................................ 61, 62, 64, 103, 133, 179, 194, 195, 197
motīvu daļa  ..................58, 59, 61, 62, 64, 111, 116, 122, 233, 277, 291, 292 
rezolutīvā daļa  ...................................................................................... 231, 232 
tā pamats .......................................................................................213–215, 228

– pilnais ...........................................................................................................230–233
– pirmās instances tiesas ............................................................................................. 

atzīstams par nederīgu procesuālu dokumentu ................................ 230–234
tā atcelšana būtiska procesuāla pārkāpuma  
gadījumā .............................................. 176, 220, 223–225, 230, 231, 233, 234 
tā atcelšana kasācijas instancē .....................................................198, 202, 231 
tā grozīšana kasācijas instancē .....................................................................191 
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– saīsinātais .....................................................................................................230–233
– tā likuma spēks ............................................................................................... 43, 44
– tā noraksts ................................................................................................... 121, 122
– tā oriģināls ................................................................................................... 121, 122
– tā rezolutīvā daļa .................................................................................................232

pilnajā spriedumā neatbilstoša saīsinātajam spriedumam .............. 230–233
– tā spēkā stāšanās ....................................................................................... 40, 43, 44
– tā taisīšana ...............................................................................................40–44, 231
– tiesisks un pamatots  ...................................... 24, 36, 39, 61, 64, 78, 81, 113, 128,  

147, 148, 207–210, 217, 231,  
257, 259, 302 

– tiesas secinājumu (atzinumu) pamatošana .........62, 64, 78, 207, 213, 257, 258, 
260, 262, 263, 300, 302,  

306, 308, 309 
ar nepārbaudītiem pierādījumiem ............................ 211–219, 297, 303, 304
ar pierādījumiem, kas atrodas citā kriminālprocesā ........................ 297–305
pienākums norādīt pierādījumus ............................... 61, 62, 83, 98, 105, 122,  

136, 138, 155 
– sk. arī Apelācijas instances tiesa: tās nolēmums, Nolēmums

Sūdzība
– apelācijas – sk. Apelācijas sūdzība
– kasācijas – sk. Kasācijas sūdzība

Š
Šaujamierocis (un tā munīcija)
– tā neatļauta iegādāšanās, glabāšana,  
    nēsāšana, realizēšana un pārvadāšana .............................. 25, 26, 28–32, 35, 39, 

45–48, 101, 102, 193, 311

Šķietamā aizstāvēšanās ................................................................................... 86, 87

T
Tiesa
– apelācijas instances – sk. Apelācijas instances tiesa
– kasācijas instances – sk. Kasācijas instances tiesa
– pirmās instances

iztiesāšanas robežas ................................................................... 247–250, 253
lietas iztiesāšana no jauna pēc sprieduma atcelšanas .............. 220, 223–225

– procesa virzītāja pilnvaras ......................................................................... 197, 248 
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– tās kompetence
izskatot lietu pēc būtības .............................. 23, 181, 201, 202, 207, 209, 253,  

268, 269, 273, 291, 292 
pirmstiesas procesā noslēgtas vienošanās gadījumā .......................... 227, 229

– tās pienākumi
apsūdzētā nāves gadījumā ............................................................... 83, 84, 191
izvērtēt pieteiktos lūgumus  ................................................................204, 209
nosakot kompensācijas apmēru ................................................. 186, 256–258

– tās nolēmums – sk. Lēmums, Nolēmums, Spriedums
– tās tiesības

atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus  
noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus ...................................... 188–190
grozīt apsūdzību ......................................................... 177–181, 248, 250, 253
mainīt noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju ..............................................127

– tiesas apspriede
izlemjamie jautājumi .....................................................................................301

– tiesas sēdes protokols ...........................................69, 83, 121, 169, 170, 173, 175, 
184, 185, 209, 215, 216, 218, 223,  

253, 301–303

Tiesību norma
– tās atpakaļejošs spēks ............................................................ 88, 97, 106, 109, 116 
– tiesību normu piemērošana krimināltiesiskajās attiecībās 

lietas iztiesāšanas laikā spēkā esošas (labvēlīgākas)  
tiesību normas ........................................................................................... 88–99

Tiesību normu tulkošana (interpretācija)
– paplašināta............................................................................................................110 
– sašaurināta ...........................................................................................141, 143, 144 

Tiesību principi (vispārējie)
– samērīguma princips 

nosakot kompensāciju par kaitējumu ........................................................186
– taisnīguma princips ............................................................................................215

Tiesību zinātne (doktrīna) .........................................................126, 141, 143, 148
– krimināltiesību teorijas atziņas....................................36, 38, 64, 80, 86, 93, 134,  

137, 138, 143 
– sk. arī Citu avotu rādītāju
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Tiesiskās attiecības
– krimināltiesiskās

to taisnīgs noregulējums ........................................  78, 79, 113, 127, 133, 147, 
177, 178, 180, 233

Tiesu prakse
– krimināllietās ................................................................... 37, 38, 69, 134, 258, 259 

apkopojums...............................................36, 63, 64, 67, 68, 81, 134, 137, 249 
– sk. arī Judikatūras un tiesu prakses rādītāju

Tiesvedība
– krimināllietas iztiesāšanas tiešums un mutiskums ................................ 217, 302
– lietas izskatīšana kasācijas kārtībā ............................................127, 187, 201, 268 

tiesības to iesniegt ........................................................... 87, 127, 187, 201, 268 
– lietas izskatīšana mutvārdu procesā

kasācijas instancē ....................................................................25, 35, 36, 50, 60
kasācijas instancē bez apsūdzētā piedalīšanās tiesas sēdē ...........................35
tāda lūguma noraidīšana kasācijas instancē .......................78, 113, 169, 198 

– lietas izskatīšana pēc būtības ............................23, 181, 201, 202, 207, 209, 253, 
268, 269, 273, 292 

– lietas izskatīšana rakstveida procesā
kasācijas instancē ..................................21, 40, 45, 66, 68, 71, 78, 85, 88, 100, 

106, 114, 118, 124, 130, 139, 145, 149, 167, 
169, 173, 177, 182, 188, 192, 198, 204, 207, 

220, 227, 230, 231, 235, 255, 260, 265, 
269, 275, 279, 293, 297, 306, 311 

– lietas izskatīšanas robežas 
apelācijas instancē................................................................................. 200, 309 
tiesības tās pārsniegt kasācijas instancē ................ 22, 61, 103, 116, 144, 198,

224, 290
– lietas nosūtīšana jaunai izskatīšanai  

apelācijas instances tiesai ...................... 22, 24, 44, 47, 49, 60, 64, 65, 78, 84, 96, 
99, 103, 105, 114, 117, 121, 123, 135, 138,  

142, 144, 155, 158, 174, 176, 179, 181, 183,  
187, 217, 219, 224–226, 257, 259, 262–264,  

289, 290, 292, 301, 305, 310
– lietas nosūtīšana jaunai izskatīšanai  

pirmās instances tiesai ............................. 173, 174, 176, 183, 184, 186, 196, 198, 
201, 203, 223, 224, 231, 233, 234, 247,  

249, 260–262, 313–315 
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Tirgošanās ar ietekmi ...................................................................................... 88–99
– aktīvā ................................................................................................................ 94, 96
– pasīvā ......................................................................................................................94

Transportlīdzeklis
– tā vadīšana alkohola, narkotisko vielu ietekmē  

bez noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa  
vadīšanas tiesībām ................................................................................... 40, 41, 43

– transporta kustības kārtības vai drošības  
aizsardzības noteikumu pārkāpšana –  
sk. Ceļu satiksmes negadījums,  
Ceļu satiksmes noteikumi

U
Uzbrukums ........................................................................................................ 85, 86
– varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai ............................................. 85–87

nodarot smagus miesas bojājumus ......................................................270–272

Uzticēšanās .............................................................................................................137
– tās ļaunprātīga izmantošana nolūkā iegūt  
   svešu mantu vai tiesības – sk. Krāpšana

V
Vaina
– šaubas par apsūdzētā vainu ....................................35, 42, 74, 113, 171, 200, 201,  

213, 228, 261, 262, 300 
saprātīgas ............................................. 32, 43, 76, 83, 104, 202, 205, 208, 209 

– tās atzīšana; sk. arī Vienošanās ..........................48, 170, 227, 249, 250, 262, 263 
– tās konstatēšana ..................................................................................125, 127, 155 

Valsts amatpersona 
– atvaļinājumā esoša

tās statuss ................................................................................................ 50–65
tiesības veikt savus amata pienākumus ................................................ 50–65

– dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;  
   sk. arī Kukuļošana .................................................................................... 71, 78, 80

lietas apstākļu un pierādījumu falsificēšana ....................... 51, 52, 54, 62–64
mantkārīgā nolūkā izdarīta................................................. 50, 52, 53, 62, 71,  

72, 74, 77, 78, 81



K-343

Jēdzienu alfabētiskais rādītājs

nodarot būtisku kaitējumu valsts varai  
un pārvaldes kārtībai vai ar likumu aizsargātām  
personas tiesībām un interesēm ................................................ 50, 53–58, 60, 

62, 63, 71, 73, 74, 80, 81
radot smagas sekas ............................................................................71, 78, 80

– tās prettiesiska darbība .................................................................................. 92, 93

Valsts pārvalde
– principi ...................................................................................................................74

Valsts vara
– pretošanās varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai ..................... 145, 146

Vardarbība 
– pret nepilngadīgo – sk. Nepilngadīgais 
– sistemātiska sišana .............................................................................236–245, 251
– sk. arī Miesas bojājums

Vienošanās (par vainas atzīšanu un sodu)
– slēgta pirmstiesas procesā .........................................................................227–229 

vienošanās protokols ......................................................................................227 

Viltošana
– dokumentu – sk. Dokuments: tā viltošana

Viltus
– svešas mantas vai tiesību iegūšana ar viltu – sk. Krāpšana

Z
Zādzība 
– atkārtota................................................................................................................119 
– iekļūstot dzīvoklī (telpā) .............................................. 45–48, 118–122, 192, 193,  

196, 197, 199–202, 265–267 
mēģinājums ...................................................................................192, 193, 196

– nelielā apmērā
atkārtota ................................................................................188, 190, 191, 230 

– personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās .......................45–48, 193, 265–267
mēģinājums ........................................................................................ 260–263

– tās priekšmets ..................................................................................................... 262
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Zaudējumi
– mantiski ..............................................................107, 108, 125, 127, 257, 259, 299

ievērojamā vai lielā apmērā...........................58, 63, 106, 109–111, 113–115 
– nemateriālie ................................................................................................ 257, 258
– sk. arī Kaitējums, Kompensācija
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Tiesību aktu rādītājs
lpp. (K-...)*

1. Latvijas normatīvie tiesību akti

1.1. Latvijas Republikas Satversme  
(pieņemta 15.02.1922.) ...................................................................................... 39, 93

91.pants  ..................................................................................................... 33, 34 
92.pants  ......................................................33, 34, 94, 112, 214, 218, 297, 304 
94.pants  ................................................................................................. 287, 288 
95.pants  .....................................................................................33, 34, 287, 288 

1.2. Latvijas Republikas likumi

Bērnu tiesību aizsardzības likums 
(pieņemts 19.06.1998.).......................................................... 236, 239, 241, 243, 244

Ceļu satiksmes likums 
(pieņemts 01.10.1997.)..............................................................................................73

Civillikums 
(pieņemts 28.01.1937.) 

1635.pants ......................................................................................................186

Civilprocesa likums 
(pieņemts 14.10.1998.)  .................................................................................. 185, 201

1.pants .............................................................................................................285
23.pants...........................................................................................................285

Darba likums 
(pieņemts 20.06.2001.)

90.pants.............................................................................................................77
141.pants ..........................................................................................................56

Dokumentu juridiskā spēka likums  
(pieņemts 06.05.2010.)....................................................................................... 67–70

* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “K” burta.
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Grozījumi Krimināllikumā  
(pieņemts 12.02.2004.).....................................................................88, 90, 92, 96, 97

Grozījumi Krimināllikumā  
(pieņemts 19.11.2009.)........................................................ 78, 88, 91, 92, 94, 96, 97

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma  
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”  
(pieņemts 09.05.2002.)............................................................................................115

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma  
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”  
(pieņemts 19.11.2009.)............................................................................................104

Krimināllikums  
(pieņemts 17.06.1998.)

1.pants ..................................................................................68, 74, 79, 114, 300
pirmā daļa ...................................................................................... 57, 104

5.pants  ..............................................................................................................94 
pirmā daļa ...................................................................................... 97, 104 
otrā daļa ...................................................... 88, 91, 92, 97, 106, 109, 116 

6.pants 
pirmā daļa .............................................................................................. 57

7.pants 
otrā daļa ..........................................................................................  23, 96
trešā daļa ...............................................................................................287 

8.pants ...................................................................................................... 74, 300 
9.pants ................................................................................................ 33, 74, 300 
10.pants 

otrā daļa ..................................................................................................41 
14.pants.................................................................................................. 269, 273 

pirmā daļa .............................................................................................217 
otrā daļa ....................................................................................... 269, 273 

15.pants
trešā daļa .................................. 25, 26, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 45–49, 91 
ceturtā daļa ........................................88–90, 93, 98, 192, 193, 196–203,  

227, 228, 238, 248–250, 253, 260 
sestā daļa .................................................................................................91 
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16.pants.............................................................................................................31 
pirmā daļa ........................................................................................ 37, 38 

20.pants  ................................................................................................... 74, 300 
pirmā daļa ...............................................................................................37 
trešā daļa .................................................26, 29, 32, 34, 37, 39, 211–216 
ceturtā daļa ....................................................... 26, 29, 31, 32, 34, 37, 39,  

192, 193, 196–203 
piektā daļa ........................................................................................ 25, 37
sestā daļa .................................................................................................37
septītā daļa ..............................................................................................37

25.pants  
pirmā daļa ............................................................................................ 156
otrā daļa ................................................................................................156 

26.pants  
otrā daļa ............................................................................................... 157

27.pants  ..........................................................................................................277 
30.pants  ............................................................................................................87 

pirmā daļa ...............................................................................................86 
32.pants  ..........................................................................................................277 
35.pants.............................................................48, 57, 217, 276, 287, 289, 291 

otrā daļa ................................................................................................276 
45.pants  

ceturtā daļa ...................................................................................... 21–23 
46.pants.......................................................47, 48, 57, 155, 217, 289, 291, 300 

pirmā daļa .............................................................................................276
otrā daļa ...............................................................................147, 215, 276 

47.pants 
pirmā daļa

8.punkts ..................................................................................... 276, 277 
otrā daļa ......................................................................................... 48, 287 

48.pants...........................................................................................................287 
pirmā daļa

11.punkts ...........................................................................147, 148, 215 
ceturtā daļa .................................................................................. 215, 276 
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49.pants......................................................................... 26, 31, 45–49, 294, 295 
49.1 pants ...............................................................................158, 216, 217, 219 
50.pants 

pirmā daļa ...................................... 21, 25, 26, 31, 40, 45–47, 49, 73, 78,  
100–103, 105, 118, 121–123, 145, 149,  
192, 193, 198, 202, 211, 212, 230, 235,  

236, 246, 279, 280, 284, 293
ceturtā daļa ................................................................................ 25, 26, 31 
piektā daļa ........................................................... 26, 31, 40, 44, 167, 220 

51.pants...................................................... 22–24, 26, 145, 193, 275, 294–296 
pirmā daļa ..................................21, 40, 43, 44, 118, 121–123, 293–296 

52.pants...................................................................................................... 21–24 
pirmā daļa

2.punkts ......................................................................................... 40, 44 
otrā daļa ..................................................................................................26 

55.pants........................................................ 31, 78, 88, 90, 101–103, 107, 131,  
211, 255, 284, 287, 289, 297, 299, 306 

pirmā daļa ............................................................................173, 236, 260 
otrā daļa ................................................................................................260 
sestā daļa ...............................................................................................101
desmitā daļa ..........................................................................................276 

58.pants 
pirmā daļa .............................................................................................276 
piektā daļa .................................................................................... 111, 113

59.pants  ..........................................................................................................193 
otrā daļa ................................................................................................260 
trešā daļa ...............................................................................................276 

66.pants 
pirmā daļa ............................................................................................ 260

69.pants...........................................................................................................311 
ceturtā daļa .................................................................................. 311, 313 

70.pants.................................................................................................. 269, 273 
109.pants .......................................................................................106, 113, 115

trešā daļa ..................................................................... 107–109, 114, 117 
116.pants .......................................................................................167–169, 171 
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117.pants 
2.punkts .................................................................... 238, 248–250, 253 
4.punkts .................................................................... 238, 248–250, 253 
6.punkts ............................................................ 192, 195, 196, 201, 202 
9.punkts .................................................. 26, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 199 

118.pants 
3.punkts .............................................................................25, 29, 31, 39 

121.pants ....................................................................................................... 168
123.pants ........................................................................................................168 
125.pants ........................................................................................................237 

pirmā daļa ...................................235, 242–244, 246, 248, 250, 251, 253 
otrā daļa

4.punkts .....................................................................246, 247, 251, 252 
126.pants .......................................................................................179, 237, 243 

pirmā daļa ....................................................................................178–180 
otrā daļa 

2.punkts ............................................................................  237, 247, 249
130.pants ........................................................................................................251 

otrā daļa .......................................................................................178–181 
trešā daļa ............................................ 235, 237, 242, 246, 249–252, 254 

141.pants 
otrā daļa ............................................. 235, 240, 243, 244, 246, 247, 253

153.pants  
pirmā daļa ............................................................................283, 284, 288 
otrā daļa ............................................................................................... 280

158.pants ..........................................................................................................97 
160.pants 

pirmā daļa .................................................................................... 230, 231 
174.pants ......................................................235, 236, 241, 244, 246, 249, 251
175.pants ........................................................................................................128 

trešā daļa ........................................45–48, 118–122, 192, 193, 196, 197,  
199–202, 260, 261, 265, 267 

176.pants  
otrā daļa ............................ 192, 193, 196–203, 279, 280, 283, 284, 287
trešā daļa ......................................................................220, 221, 224, 230  
ceturtā daļa ...................................................................................... 45–49 
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177.pants ..............................................................130, 133, 137, 149, 156, 157  
pirmā daļa .................................................................................... 133, 156 
trešā daļa .....................................................131, 132, 149, 154, 155, 157,  

158, 227, 228 
179.pants ..............................................................124, 126, 127, 129, 130, 137 

pirmā daļa ....................................................................................124–128 
180.pants  

otrā daļa .......................................................................188, 190, 191, 230 
185.pants  

pirmā daļa ..................................................................  118, 119, 121–123
190.pants  ...................................................................................................... 300
190.1 pants 

otrā daļa ..................................................................................................98 
trešā daļa .................................................................................................98 

193.pants 
ceturtā daļa ................................................................. 118, 119, 120, 121

219.pants  
otrā daļa ......................................................................................  227, 228

221.2 pants .........................................................................................................98 
XX nodaļa (224.–256.pants) ..........................................................................53
231.pants  .......................................................................................................179

otrā daļa ............................................. 52, 54, 57, 63, 177–181, 297–300 
233.pants 

otrā daļa ............................................. 25, 26, 30–32, 35, 39, 45–48, 101,  
102, 193, 311 

253.pants 
pirmā daļa .................................................................................. 40, 41, 43 
otrā daļa .......................................................................................293–296 

253.1 pants .............................................................100, 103, 143, 145, 147, 148 
pirmā daļa ....................................................................................139–142 
otrā daļa ..............................................................100–105, 142, 145, 146 
trešā daļa ..............................................................................204, 208, 209 

253.2 pants 
pirmā daļa .......................................................21–24, 100, 102, 103, 105 
otrā daļa ......................................................................................  100, 103
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256.pants .......................................................................................139, 141–144 
otrā daļa ...............................................................................139, 143, 144 

260.pants ........................................................................................................308 
pirmā daļa ...........................................................182–184, 306, 307, 309 
otrā daļa ...............................................................................173, 174, 255 
trešā daļa ...................................................................................... 275, 277

262.pants 
otrā daļa ............................................................................  40, 41, 43, 311

XXII nodaļa (269.– 288.5 pants) ..................................................................157
269.pants ......................................................................................................... 85

pirmā daļa ........................................................................................ 85, 86 
otrā daļa ....................................................................................... 270, 271 

270.pants 
pirmā daļa .................................................................................... 145, 146 

272.1 pants ........................................................................................................ 98
274.pants 

pirmā daļa ........................................................... 279, 280, 283, 284, 287 
275.pants .......................................................................... 67–70, 155, 157, 228 

pirmā daļa ........................................................................................ 66–69 
otrā daļa ......................................................149, 154, 155, 157, 227, 228 

279.pants .......................................................................................128, 288, 289
pirmā daļa .................................................................................... 127, 291 
otrā daļa ......................................................279, 280, 282, 284, 287–296 

294.pants ..........................................................................................................98 
300.pants 

otrā daļa ........................................................................................... 21–24 
301.pants ......................................................................................................... 98
312.pants ...............................................................................................275–277 
315.pants ..............................................................235, 236, 241, 243, 244, 246 
316.pants ..........................................................................................................50 
317.pants ..........................................................................................................98 
318.pants .................................................................... 56–58, 64, 71, 78, 80, 81

pirmā daļa ......................................................................50, 55, 57, 60–65 
otrā daļa ......................................................50, 53, 62, 71–74, 77, 78, 81 
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320.pants ............................................................................................. 71, 80, 98 
otrā daļa .................................................................. 71–73, 77–79, 81, 83 

321.pants
pirmā daļa ....................................................................211, 213, 214, 216 

322.pants ..........................................................................................................98 
otrā daļa ........................................................................................... 72, 73 

323.pants .......................................................................................76, 93, 96, 98 
pirmā daļa ..................................................................... 93, 211–215, 217 
otrā daļa ............................................................71–73, 81, 88–90, 93, 98 

326.1 pants ...........................................................................................93–96, 98 
pirmā daļa ..................................................................... 88, 90–94, 96–98 

Kriminālprocesa likums  
(pieņemts 21.04.2005.)

1.pants .................................................................56, 58, 74, 113, 133, 147, 300 
2.pants

pirmā daļa ........................................................................................ 93, 94 
2.nodaļa (6.–25.pants) ......................................................................... 165, 171
12.pants........................................................................... 76, 275, 277, 278, 300

pirmā daļa ........................................................................................ 93, 94 
13.pants

pirmā daļa ...............................................................................................41 
14.pants.................................................................................................... 84, 155 

pirmā daļa .............................................................................................112 
15.pants...............................................................74, 93, 94, 160, 178, 205, 211,  

214, 218, 297, 300, 304 
16.pants.............................................................................................. 41, 74, 300 
17.pants.............................................................41, 42, 117, 180, 190, 207, 248 
18.pants...................................................................................................... 41, 42 
19.pants...........................................................31, 32, 34, 42, 58, 74, 75, 78, 82,  

205, 213, 300, 301 
pirmā daļa ...............................................................................................41 
otrā daļa ........................................................................................... 56, 57 
trešā daļa ..................................................................33, 41, 42, 56, 76, 83 
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20.pants......................................................................... 167, 177, 180, 288, 289 
pirmā daļa ............................................................. 42, 124, 129, 189, 190 
otrā daļa ..................................................................................................58 

22.pants...........................................................................................................174 
23.pants...............................................................78, 81, 84, 111, 128, 161, 177,  

180, 190, 191, 200, 309 
25.pants 

pirmā daļa .............................................................................................178 
26.pants

trešā daļa ...............................................................................................159 
29.pants 

pirmā daļa ...............................................................................................42 
33.pants

trešā daļa .................................................................................................33 
ceturtā daļa .............................................................................................33 

36.pants...........................................................................................................180
43.pants...........................................................................................................197 

pirmā daļa 
1.punkts ............................................................................................. 252
5.punkts ..............................................................................................248 

45.pants  
otrā daļa

3.punkts ..............................................................................................159 
46.pants

otrā daļa 
9.punkts ..............................................................................................246 

48.pants...........................................................................................................197 
otrā daļa ................................................................................................248

1.punkts ................................................................................................42 
6.punkts ................................................................................................42 

50.pants.............................................................................................................74
pirmā daļa ........................................................................................ 33, 41 

53.pants.............................................................................................................33
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66.pants 
pirmā daļa

8.punkts ................................................................................................42 
70.pants 

pirmā daļa ...............................................................................................42 
71.pants.................................................................................................  160, 170

8.punkts ................................................................................................42 
72.pants  ..........................................................................................................160

ceturtā daļa .............................................................................................58 
74.1 pants ............................................................................................. 40, 43, 44
80.pants.................................................................................................. 170, 171
83.pants...........................................................................................................170
86.pants.............................................................................................................58 
87.pants.................................................................................................. 169, 170 
97.pants.................................................................................................. 265, 267 

septītā daļa ................................................................................... 265, 267 
99.pants  ..........................................................................................................266 
100.pants  .......................................................................................................266

pirmā daļa .............................................................................................267
110.pants 

trešā daļa 
2.punkts ..............................................................................................206 

9.nodaļa (123.–137.pants) ............................................................................267
123.pants ................................................................................................. 42, 205 
124.pants .............................................................. 31, 33, 34, 42, 62, 78, 79, 82 

pirmā daļa ........................................................................................ 56, 79 
otrā daļa ................................................................................... 33, 79, 213 
piektā daļa ...............................................................................................33 

125.pants .....................................................................  32, 34, 61, 78, 113, 205,  
217, 302, 306, 309

pirmā daļa
2.punkts ................................................................................................57 

126.pants  .........................................................................................................42
otrā daļa ......................................................................................... 42, 207 
ceturtā daļa .............................................................................................42 
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127.pants .......................................................................... 31, 33, 42, 58, 77, 78,  
205, 207, 215, 270, 304 

pirmā daļa .............................................................................................304 
otrā daļa ................................................................................................206 
trešā daļa .......................................................................................... 76, 82 

128.–139.pants .................................................................................................58
128.pants ............................................................. 31–34, 41–43, 78, 82, 86, 87,  

205, 206, 208, 215, 266, 268 
otrā daļa .............................................................................60, 81, 82, 179 
trešā daļa .................................................................................................82 

129.pants .................................................................... 31, 32, 34, 42, 43, 78, 82 
130.pants ..............................................................31, 32, 34, 41–43, 74, 75, 77,  

78, 82, 93, 300, 304 
pirmā daļa ................................................................................ 33, 76, 304 
otrā daļa

1.punkts ................................................................................... 33, 34, 41 
2.punkts ................................................................................................41 
3.punkts ................................................................................................76 
4.punkts ................................................................................. 41, 76, 300 

trešā daļa .................................................................................................42 
131.pants ................................................................................................... 31, 42 

pirmā daļa .............................................................................................209 
135.pants ..........................................................................................................58 
139.pants 

trešā daļa .......................................................................................... 33, 34 
140.pants ........................................................................................................165 
142.pants 

ceturtā daļa .............................................................................................33 
156.pants ........................................................................................................207 
157.pants ........................................................................................................217 
158.pants ........................................................................................................217 
159.pants ........................................................................................................215 
176.pants ......................................................................................................... 33
177.pants 

septītā daļa ..............................................................................................33 
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182.pants 
astotā daļa ...............................................................................................33

189.pants 
otrā daļa ..................................................................................................33 
trešā daļa .................................................................................................33 

193.–209.pants .................................................................................................75 
193.pants ..........................................................................................................75 
194.pants ..........................................................................................................42 
195.pants .........................................................................................43, 171, 271 

8.punkts ................................................................................................42 
197.pants ........................................................................................................271 
203.pants 

ceturtā daļa .............................................................................................33 
235.pants 

pirmā daļa .............................................................................................. 33
otrā daļa ..................................................................................................33 

236.pants ..........................................................................................................33 
269.pants ........................................................................................................272 
272.pants 

ceturtā daļa .................................................................................. 224, 226 
18.nodaļa (312.–317.pants) ..........................................................................156
326.pants ......................................................................................................... 33
327.pants 

otrā daļa ........................................................................................... 33, 35 
26.nodaļa (350.–354.pants) ................................................................. 184, 186
350.pants 

otrā daļa ............................................................................................... 257
351.pants 

pirmā daļa .............................................................................................175 
352.pants .......................................................................................186, 256, 257 

pirmā daļa .................................................................................... 182, 184 
367.pants 

pirmā daļa .................................................................................... 255, 259 
otrā daļa ............................................................................................... 255
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377.pants 
2.punkts .............................................................................135, 251, 270
3.–10.punkts ................................................................................ 84, 191
5.punkts ...............................................................................84, 189, 191 

379.pants
pirmā daļa 

4.punkts ..................................................................................... 111, 113 
33.nodaļa (402.–414.pants) ..........................................................................248
405.pants ............................................................................................... 188, 190 

pirmā daļa 
2.punkts .............................................................................179, 190, 261 

449.pants ..............................................................211, 217, 218, 297, 302–304 
trešā daļa ...................................................................................... 302, 303 

455.pants ........................................................................................................289
otrā daļa ......................................................................................... 75, 208 
trešā daļa ..................................................................... 126, 129, 188–190,  

253, 279, 290, 292 
456.pants 

otrā daļa ................................................................................................199 
459.pants 

pirmā daļa ...................................................................................  235, 252
460.pants 

pirmā daļa ............................................................................235, 246, 252 
461.pants ...................................................................... 189, 192, 197, 200, 250 

pirmā daļa .............................................................................................199 
462.pants ..............................................................188–190, 192, 197, 200, 250 

otrā daļa ................................................................................................223 
trešā daļa ...................................................................................... 222, 223 
ceturtā daļa ...........................................................................................222 

481.pants
pirmā daļa 

1.punkts ......................................................................................  84, 191
482.pants

pirmā daļa .............................................................................................218 
496.pants 

otrā daļa ......................................................................................  204, 209
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499.pants .............................................................................. 183, 199, 261–263 
pirmā daļa ...............................................................................................57 
otrā daļa ....................................................................................... 175, 183 

501.pants ........................................................................................................217 
2.punkts ..............................................................................................218 
3.punkts ..............................................................................................165 

511.pants ........................................................39, 58, 74, 78, 99, 103, 104, 174,  
200, 210, 216, 234, 300, 302, 303, 304

pirmā daļa .............................................................................................231 
otrā daļa ........................................... 41, 42, 59, 61, 76–78, 81, 102, 117,  

133, 176, 181, 213, 217, 218, 234,  
257, 263, 300–302

512.pants ....................................................... 39, 58, 64, 78, 99, 102–104, 117,  
133, 138, 174, 200, 210, 216– 218,  

257, 302–304
pirmā daļa ........................................................................61, 78, 176, 181 
otrā daļa ..................................... 41, 42, 76, 77, 213, 263, 300, 306, 309 

514.pants ......................................................31, 39, 74, 76, 126, 173, 300, 301
otrā daļa ................................................................................................155

519.pants ........................................................................................  70, 126, 135
1.punkts .............................................................................135, 253, 262 
2.punkts ..................................................................................... 135, 190 

520.pants 
pirmā daļa .....................................................................................  77, 213

523.pants ........................................................................................................231 
pirmā daļa .............................................................................................231 

525.pants ........................................................................................................126 
otrā daļa 

1.punkts ....................................................................................  126, 127
2.punkts ..................................................................................... 141, 142 

526.pants ........................................................................................................126
pirmā daļa 

5.punkts ............................................................................................. 127
527.pants .......................................................................... 74, 75, 231, 300, 303 

pirmā daļa ..................................................................41, 61, 62, 155, 179 
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otrā daļa .................................................................................41, 155, 301
1.punkts .........................................................................61, 77, 122, 304 
2.punkts ................................................................................... 58, 59, 77 
6.punkts ...................................................................59, 64, 78, 277, 292

528.pants 
pirmā daļa ............................................................................................ 231

9.punkts ..............................................................................................231
12.punkts ............................................................................................232

529.pants 
1.punkts ..................................................................................... 231, 232

530.pants ....................................................................................................... 231
pirmā daļa .............................................................................................232 

531.pants ........................................................................................................231 
49.nodaļa (539.–543.pants) ..........................................................................228
542.pants 

pirmā daļa ....................................................................................227–229 
543.pants 

pirmā daļa ............................................................................................ 228
549.pants ..............................................................................................  230, 233
556.pants

otrā daļa 
4.punkts .............................................................................247, 252, 253

53.nodaļa (560.–568.pants) .................................  76, 117, 257, 263, 300, 301
560.pants

otrā daļa ...............................................................................208, 265, 267 
561.pants ........................................................................................................257 

pirmā daļa ...................................................................................... 76, 300 
562.pants .................................................................................74, 290, 292, 300 

pirmā daļa .......................................42, 78, 102, 111, 113, 196, 200, 225 
563.pants ........................................................................................................175 
564.pants ................................................... 39, 65, 74, 148, 210, 216, 234, 257,  

262, 271, 277, 300, 303 
ceturtā daļa ........................................ 61, 78, 79, 98, 105, 115, 116, 122,  

133, 138, 217, 218, 247, 253, 257, 258,  
260, 262, 263, 292, 303, 304, 308, 309 
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sestā daļa ......................................................  79, 115, 120, 122, 201, 268
astotā daļa ..................................................................61, 62, 77, 301, 304 

565.pants 
pirmā daļa 

1.punkts ..............................................................................................262
otrā daļa ................................................................................................262 

566.pants ......................................................175, 176, 182, 185, 187, 233, 262 
569.–573.pants .................................................................................................67 
569.pants ............................................................................................... 187, 207 

pirmā daļa .............................................23, 56, 58, 59, 87, 122, 127, 128,  
171, 201, 268, 291, 304 

trešā daļa .............................................. 23, 113, 122, 128, 165, 171, 202,  
253, 268, 278, 291, 304

570.pants ..........................................................................................................56
pirmā daļa ...............................................................................................59 

571.pants ................................................................................................. 56, 207 
pirmā daļa ...............................................................................................59 
trešā daļa .................................................................................................59 

572.pants ........................................................................................................207 
573.pants ................................................................................................. 56, 207

otrā daļa ................................................................................................141 
574.pants .................................................................. 22, 57, 103, 198, 290, 312 

1.punkts ............................... 22, 23, 44, 46, 47, 98, 104, 146, 179, 228,  
229, 271, 276, 287, 296 

2.punkts ..................................................56, 67, 98, 104, 138, 144, 157,  
179, 196, 202, 228, 229, 271, 287 

575.pants ............................................... 22, 103, 113, 198, 207, 289, 290, 312 
pirmā daļa .............................................................................................233 

8.punkts .....................................................................196, 202, 261, 263 
trešā daļa ............................................ 56, 58, 61, 98, 116, 117, 122, 133,  

135, 138, 176, 179, 181, 182, 187, 189, 196,  
200, 202, 219, 225, 231, 233, 234, 247, 257,  

263, 271, 276, 287, 290, 292, 296, 301, 304, 309 
576.pants ....................................................................................................... 207
578.pants ........................................................................................................207

otrā daļa ..................................................................................................68 
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583.pants ..........................................................................................................78
otrā daļa ....................................................................................... 169, 198 

584.pants
otrā daļa ................................  22, 61, 103, 116, 144, 198, 218, 224, 290

585.pants ........................................... 24, 44, 49, 70, 84, 87, 99, 105, 117, 123,  
129, 138, 144, 148, 158, 172, 176, 181, 187,  
191, 202, 210, 219, 226, 229, 234, 254, 259,  
264, 268, 274, 278, 292, 296, 305, 310, 315

otrā daļa ..........................................59, 94, 103, 112, 197, 216, 222, 312 
586.pants ................................................................................................... 39, 65 

pirmā daļa ...............................................................................................35 
587.pants ...............................24, 39, 44, 49, 65, 70, 84, 87, 99, 105, 117, 123,  

129, 138, 144, 148, 158, 172, 176, 181, 187,  
191, 202, 210, 219, 226, 229, 234, 254, 259, 264,  

268, 274, 278, 292, 296, 305, 310, 315 
pirmā daļa

2.punkts ............................................................................................... 59
591.pants

otrā daļa ...............................................................................220, 222–225 
55.nodaļa (592.–609.pants) .........................................................269, 272, 273
592.pants ............................................................................................... 269, 273 

pirmā daļa .............................................................................................272 
604.pants ...............................................................................269, 270, 272, 273 
605.pants ........................................................................................................270 

trešā daļa ......................................................................269, 270, 272, 273 
ceturtā daļa ...........................................................................................270 

606.pants ........................................................................................................314 
pirmā daļa .................................................................................... 313, 314 

607.pants ............................................................................................... 311, 313 
608.pants 

otrā daļa ....................................................................................... 311, 314 
trešā daļa .............................................................................  311, 313, 314
piektā daļa .................................................................................... 311, 314 

615.pants ..........................................................................................................78 
trešā daļa .......................................................................................... 73, 83 

632.pants ..........................................................................................................43 
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649.pants ........................................................................................................295
650.pants ........................................................................................................295
62.nodaļa (655.–661.pants) ..........................................................................159
655.pants

otrā daļa
5.punkts ..............................................................................................160 

657.pants
ceturtā daļa ...........................................................................................159 

658.pants 
pirmā daļa ............................................................................................ 160
otrā daļa ................................................................................................160

659.pants ........................................................................................................166
660.pants ........................................................................................................166
63.nodaļa (662.–672.pants) .................................................275, 276, 293, 294 
662.pants 

pirmā daļa .............................................................................................295 
663.pants

otrā daļa ................................................................................................295
665.pants 

pirmā daļa 
3.punkts ..............................................................................................295 

670.pants ....................................................................................................... 296
671.pants ........................................................................................................296 
672.pants ........................................................................................................296 
65.nodaļa (682.–695.pants) ..........................................................................295
682.pants 

pirmā daļa .................................................................................... 295, 296 
689.pants 

pirmā daļa ....................................................................................293–296 
1.pielikums .......................................................................................................34

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss  
(pieņemts 07.12.1984.)

149.4pants .........................................................................................................51
149.6pants .........................................................................................................51
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Latvijas kriminālkodekss  
(pieņemts 06.01.1961.)

38.pants 
pirmā daļa .............................................................................................163 

99.pants 
1.punkts .......................................................................25, 27, 28, 30, 31 

139.pants
otrā daļa ................................................................................................162 

141.pants
trešā daļa ....................................................................... 28, 159–163, 166 

146.pants
otrā daļa ...............................................................................25, 28, 30, 31 

Latvijas kriminālprocesa kodekss  
(pieņemts 06.01.1961.)............................................................................................161

243.pants ........................................................................................................164 
281.pants ........................................................................................................164 
282.pants ........................................................................................................164 
285.pants ........................................................................................................164 

trešā daļa ...............................................................................................165 

Operatīvās darbības likums  
(pieņemts  16.12.1993.)..........................................................................58, 92, 93, 99

Par Eiropas Padomes Krimināltiesību  
pretkorupcijas konvenciju  
(pieņemts 07.12.2000.)..............................................................................................91

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 
(pieņemts 25.04.2002.)..............................................................................................92

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas  
kārtību (pieņemts 15.10.1998.) ...............................................................................63 

20.pants.................................................................................................. 110, 156
23.pants.................................................................. 63, 106, 109–111, 114, 115,  

124, 127–129 
1.pielikums ...........................................................106, 109, 110, 112, 115, 116
2.pielikums ................................................................... 100, 104, 140, 144, 205
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Par narkotisko un psihotropo vielu  
un zāļu likumīgās aprites kārtību  
(pieņemts 09.05.1996.) ....................................................................................140, 142, 143

Par pievienotās vērtības nodokli 
(pieņemts 09.03.1995.)...................................................................................151–153

Par policiju  
(pieņemts 04.06.1991.) ........................................................................................................ 43 

Par reglamentētajām profesijām  
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu  
(pieņemts 20.06.2001.) ..................................................................................................73

Par tiesu varu  
(pieņemts 15.12.1992.) ...........................................................................................40, 43, 44 

Valsts civildienesta likums  
(pieņemts 07.09.2000.) ........................................................................................................ 56

Valsts pārvaldes iekārtas likums 
(pieņemts 06.06.2002.)..............................................................................................74

1.3. Ministru kabineta noteikumi

Ceļu satiksmes noteikumi  
(29.06.2004. noteikumi Nr.571) .................................................51, 62, 63, 173, 174, 

182, 183, 255, 256, 306, 307, 309 

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi 
(23.04.1996. noteikumi Nr.154;  
zaudējuši spēku no 01.07.2010.) ....................................................................... 69, 70 

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra  
noteikumos Nr.847 “Noteikumi par Latvijā  
kontrolējamajām narkotiskajām vielām,  
psihotropajām vielām un prekursoriem”  
(12.05.2009. noteikumi Nr.428) .............................................................................104

Kases operāciju uzskaites noteikumi  
(21.10.2003. noteikumi Nr.584) ........................................................................ 67–70

Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru  
un aprēķināšanas kārtību par personai  
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nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem  
(17.05.2005. noteikumi Nr.331) .............................................................................258

Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām  
narkotiskajām vielām, psihotropajām  
vielām un prekursoriem  
(08.11.2005. noteikumi Nr.847) ............................................................104, 140, 205 

Traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas  
un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas kārtība  
(27.07.2004. noteikumi Nr.634;  
zaudējuši spēku no 14.10.2009.) ....................................................................... 72, 73

2. Starptautiskie tiesību akti

2.1. Starptautiskie daudzpusējie līgumi

ANO Vispārējā konvencija par klimata izmaiņām  
(pieņemta 09.05.1992.; Latvijā spēkā no 21.06.1995.) ........................................112

Eiropas Cilvēktiesību  
un pamatbrīvību aizsardzības konvencija  
(pieņemta 04.11.1950.;  
Latvijā spēkā no 27.06.1997.) .................................................. 39, 93, 160–162, 164

6.pants ................................................................ 34, 58, 94, 112, 160–162, 214,  
218, 248, 250, 297, 304 

7.protokola 2.pants ..........................................................................................76 

Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija  
(EP; pieņemta 27.01.1999.;  
Latvijā spēkā no 01.07.2002.) ..................................................................................91

Starptautiskais pakts par pilsoniskajām  
un politiskajām tiesībām  
(ANO; pieņemts 16.12.1966.;  
Latvijā spēkā no 14.07.1992.) ........................................................................... 33, 39 

Konvencija par bioloģisko daudzveidību  
(ANO; pieņemta 05.06.1992.;  
Latvijā spēkā no 13.03.1996.) ................................................................................112
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Vispārējā cilvēktiesību deklarācija  
(ANO; pieņemta 10.12.1948.;  
Latvijā spēkā no 24.03.1992.) ..................................................................................39

3.pants ...............................................................................................................33 
10.pants.............................................................................................................33

2.2. Eiropas Padomes tiesību akti

Ministru komitejas Noteikumi par spriedumu  
un mierizlīgumu nosacījumu izpildes uzraudzīšanu  
(pieņemti 10.05.2006.) ............................................................................................160

Ministru komitejas rekomendācija Nr.R(2000)2  
par noteiktas kategorijas lietu atkārtotu izskatīšanu  
vai procesa atjaunošanu nacionālajā līmenī  
pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma pasludināšanas  
(pieņemta 19.01.2000.) .................................................................................. 160, 161
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Tēžu rādītājs*

lpp. (K-...)**

Saturs

1. Latvijas Republikas Satversme .......................................................................367 
2. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija ...........368
3. Latvijas Republikas likumi .............................................................................368

Krimināllikums ...........................................................................................368
Kriminālprocesa likums.............................................................................377
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību .............385
Par tiesu varu ...............................................................................................387

1. Latvijas Republikas Satversme

92.pants

Nav pieļaujams, ka spriedums pamatots ar pierādījumiem, kas atrodas 
citā kriminālprocesā un nav iegūti šajā kriminālprocesā.

Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes kārtības 
neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas 
neatrodas lietā un nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir pretrunā ar 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 
pirmajā daļā, Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā, Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz taisnīgu 
tiesu (Kriminālprocesa likuma 15., 449.pants, Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta pirmā daļa, Latvijas 
Republikas Satversmes 92.pants). (Lieta Nr.SKK-480/2011) ............................297

* Tēzes sakārtotas pēc tās pamatojošā tiesību avota (tiesību avots, kurš norādīts tēzes beigās iekavās)  
un alfabēta secībā.  
Tēzes pamatojošie tiesību avoti sakārtoti nodaļās pēc to veida un normativitātes un nodaļu ietvaros –  
alfabēta secībā.

** Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “K” burta.
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2. Eiropas Cilvēktiesību  
     un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

6.pants 

Nav pieļaujams, ka spriedums pamatots ar pierādījumiem, kas atrodas 
citā kriminālprocesā un nav iegūti šajā kriminālprocesā.

Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes kārtības 
neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas 
neatrodas lietā un nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir pretrunā ar 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 
pirmajā daļā, Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā, Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz taisnīgu 
tiesu (Kriminālprocesa likuma 15., 449.pants, Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta pirmā daļa, Latvijas 
Republikas Satversmes 92.pants). (Lieta Nr.SKK-480/2011) ............................297

3. Latvijas Republikas likumi

Krimināllikums

5.pants

Izvērtējot Krimināllikuma 326.1 panta pirmās daļas normas dispozīciju 
2009.gada 19.novembra likuma redakcijā, atzīstams, ka spēkā esošā 
Krimināllikuma 326.1 panta pirmās daļas dispozīcija saskaņā ar 
Krimināllikuma 5.panta otro daļu ir labvēlīgāka par 2004.gada 
12.februāra likumā izteikto 326.1 panta pirmās daļas dispozīciju, kura 
bija plašāka. Tātad likumdevējs ir sašaurinājis to darbību saturu, par 
kurām paredzēta atbildība pēc Krimināllikuma 326.1 panta pirmās daļas 
(Krimināllikuma 5.panta otrā daļa un 326.1 panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKK-79/2011) .......................................................................................................88

Likumdevējs ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma 
kritērijus pielikumos var gan noteikt, gan arī nenoteikt. Gadījumos, kad 
šādi kritēriji likuma pielikumos ir noteikti, tie obligāti jāpiemēro. 

Iztiesājot lietu un izlemjot jautājumu par būtisku kaitējumu 
Krimināllikuma 109.panta izpratnē, jāievēro likuma “Par Krimināl-
likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta nosacījumi, 
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proti, jākonstatē, ka noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts ievērojams 
mantisks zaudējums un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās 
intereses un tiesības vai arī citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējums bijis ievērojams. Savukārt, izvērtējot jautājumu par šo 
citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma esamību 
un apmēru, jāvadās no likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību” 1.pielikumā norādītajiem kritērijiem. 

Ievērojot to, ka šajā pielikumā, atšķirībā no iepriekš pastāvējušā 
tiesiskā regulējuma, norādīti konkrēti kritēriji, pēc kuriem nosakāms 
apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām 
interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā, tad, pamatojoties uz 
Krimināllikuma 5.panta otro daļu, šie kritēriji piemērojami, izvērtējot 
ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu arī tajās 
krimināllietās, kurās celtas apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, 
kas izdarīti pirms 2002.gada 12.jūnija, kad stājās spēkā likums, ar kuru 
minētais pielikums pievienots likumam “Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” (Krimināllikuma 5.panta otrā daļa, 
109.pants, likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību” 23.pants, 1.pielikums). (Lieta Nr.SKK-180/2011)..............................106

14.pants

Tulkojot Kriminālprocesa likuma 604.pantu kopsakarā ar 605.panta 
trešajā daļā noteikto, tiesai, konstatējot, ka nav Kriminālprocesa likuma 
592.pantā noteiktā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas 
pamata, un pieņemot lēmumu par krimināllietas nodošanu prokuroram 
pirmstiesas procesa pabeigšanai, jautājums par to, vai persona ir izdarījusi 
noziedzīgo nodarījumu, nav jāizlemj, jo šī jautājuma izlemšana ir tās 
tiesas kompetencē, kas pēc pirmstiesas procesa pabeigšanas izskatīs lietu 
pēc būtības. Izvērtējot minēto jautājumu lēmumā, ar kuru lieta netiek 
izlemta pēc būtības, tiesa pārkāptu kriminālprocesa pamatprincipus, 
tostarp nevainīguma prezumpciju. 

Persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu ierobežotas pie skai-
tāmības stāvoklī, ir saucama pie kriminālatbildības, ievērojot Krimināl-
procesa likuma vispārējos nosacījumus, un minētais apstāklis var būt 
par pamatu vienīgi piespriežamā soda mīkstināšanai vai personas 
atbrīvošanai no soda. No Krimināllikuma 14.panta otrās daļas izriet, 
ka personai, kura atzīta par ierobežoti pieskaitāmu, tiesa var piemērot 
arī šajā likumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, taču 
šādām personām medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi tiek piemēroti 
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saskaņā ar Krimināllikuma 70.pantu, nevis saskaņā ar Kriminālpro-
cesa likuma 55.nodaļas nosacījumiem (Kriminālprocesa likuma 604.
pants, 605.panta trešā daļa, Krimināllikuma 14. un 70.pants). (Lieta 
Nr.SKK-397/2011) ...................................................................................................269

20.pants

Ja līdzdalībniekiem zināmi apstākļi, kas raksturo izdarītāja noziedzīgā 
nodarījuma kvalificējošās pazīmes, tad šie apstākļi jāinkriminē arī 
līdzdalībniekiem (Krimināllikuma 20.panta piektā daļa). (Lieta 
Nr.SKK-153/2011) .....................................................................................................25

45.pants

Ja papildsoda – policijas kontroles – laikā izdarīts kriminālpārkāpums, 
Krimināllikuma 45.panta ceturtā daļa nav piemērojama (Krimināllikuma 
45.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr.SKK-111/2011) .................................................21

49.pants

Vairāku atbildību mīkstinošu apstākļu konstatēšana ir viens no likumā 
norādītajiem Krimināllikuma 49.panta piemērošanas obligātajiem 
priekšnosacījumiem, kuram iztrūkstot, Krimināllikuma 49.panta 
piemērošanai nav tiesiska pamata. Minēto priekšnosacījumu nevar 
aizvietot ar apsūdzētā personību pozitīvi raksturojošām ziņām un 
atsaucēm uz noziedzīgā nodarījuma nepabeigto raksturu vai sankcijas 
bardzību (Krimināllikuma 49.pants). (Lieta Nr.SKK-526/2011) ........................45

50. un 51.pants

Tulkojot Krimināllikuma 51.panta pirmās daļas jēdzienu – sprieduma 
taisīšana – saistībā ar Kriminālprocesa likuma 74.1 pantu, likuma “Par 
tiesu varu” 16.pantu, ar sprieduma taisīšanu Krimināllikuma 51.panta 
pirmajā daļā jāsaprot sprieduma stāšanās spēkā. Šāda izpratne 
attiecināma arī uz Krimināllikuma 50.panta piekto daļu (Krimināl-
likuma 51.panta pirmā daļa, 50.panta piektā daļa, Kriminālprocesa 
likuma 74.1pants, likuma “Par tiesu varu” 16.pants). (Lieta 
Nr.SKK-332/2011) ............................................................................................... 40

69.pants

No Krimināllikuma 69.panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 
607.panta izriet, ka jautājumu par noteiktā medicīniska rakstura 
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piespiedu līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu tiesa izlemj, pamatojoties uz 
ārstniecības iestādes atzinumu par tās personas veselības stāvokli, par 
kuru iesniegts lūgums. Kriminālprocesa likuma 608.panta trešajā daļā 
norādīts, ka gadījumā, ja tiesa šaubās par ārstu komisijas atzinumu, tā 
var noteikt tiespsihiatrisko ekspertīzi, papildus pieprasīt medicīniska 
rakstura vai citus dokumentus, kā arī veikt citas darbības.

Lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu atcelšanu vai 
grozīšanu vai arī atteikšanos to darīt pārsūdzēšanas kārtība noteikta 
Kriminālprocesa likuma 608.panta piektajā daļā. Šajā tiesību normā 
nekādi izņēmumi attiecībā uz to personu tiesībām pārsūdzēt tiesas 
lēmumu, kuras nav piedalījušās tiesas sēdē, nav paredzēti. Turklāt no 
Kriminālprocesa likuma 608.panta otrās daļas izriet, ka personu, kurai 
noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, tiesa uzaicina uz 
tiesas sēdi tikai nepieciešamības gadījumā. Ievērojot to, ka jautājumu 
par personas uzaicināšanas nepieciešamību izlemj tiesa, nolēmuma 
pārsūdzēšanas tiesību ierobežošana atkarībā no tā, vai persona 
piedalījusies tiesas sēdē, vai nē, nav atzīstama par tiesisku un pamatotu 
(Kriminālprocesa likuma 607.pants, 608.panta otrā, trešā un piektā daļa, 
Krimināllikuma 69.pants). (Lieta Nr.SKK-531/2011) ........................................311

70.pants

Tulkojot Kriminālprocesa likuma 604.pantu kopsakarā ar 605.panta 
trešajā daļā noteikto, tiesai, konstatējot, ka nav Kriminālprocesa likuma 
592.pantā noteiktā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas 
pamata, un pieņemot lēmumu par krimināllietas nodošanu prokuroram 
pirmstiesas procesa pabeigšanai, jautājums par to, vai persona ir izdarījusi 
noziedzīgo nodarījumu, nav jāizlemj, jo šī jautājuma izlemšana ir tās 
tiesas kompetencē, kas pēc pirmstiesas procesa pabeigšanas izskatīs lietu 
pēc būtības. Izvērtējot minēto jautājumu lēmumā, ar kuru lieta netiek 
izlemta pēc būtības, tiesa pārkāptu kriminālprocesa pamatprincipus, 
tostarp nevainīguma prezumpciju. 

Persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu ierobežotas pieskai-
tāmības stāvoklī, ir saucama pie kriminālatbildības, ievērojot Krimināl-
procesa likuma vispārējos nosacījumus, un minētais apstāklis var būt 
par pamatu vienīgi piespriežamā soda mīkstināšanai vai personas 
atbrīvošanai no soda. No Krimināllikuma 14.panta otrās daļas izriet, 
ka personai, kura atzīta par ierobežoti pieskaitāmu, tiesa var piemērot 
arī šajā likumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, taču 
šādām personām medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi tiek piemēroti 
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saskaņā ar Krimināllikuma 70.pantu, nevis saskaņā ar Kriminālprocesa 
likuma 55.nodaļas nosacījumiem (Kriminālprocesa likuma 604.
pants, 605.panta trešā daļa, Krimināllikuma 14. un 70.pants). (Lieta 
Nr.SKK-397/2011) ...................................................................................................269

109.pants

Likumdevējs ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma 
kritērijus pielikumos var gan noteikt, gan arī nenoteikt. Gadījumos, kad 
šādi kritēriji likuma pielikumos ir noteikti, tie obligāti jāpiemēro. 

Iztiesājot lietu un izlemjot jautājumu par būtisku kaitējumu 
Krimināllikuma 109.panta izpratnē, jāievēro likuma “Par Krimi-
nāllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta no-
sacījumi, proti, jākonstatē, ka noziedzīgā nodarījuma rezultātā 
nodarīts ievērojams mantisks zaudējums un apdraudētas vēl citas 
ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai arī citu ar likumu 
aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums bijis ievērojams. Savukārt, 
izvērtējot jautājumu par šo citu ar likumu aizsargāto interešu un 
tiesību apdraudējuma esamību un apmēru, jāvadās no likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 1.pielikumā 
norādītajiem kritērijiem. 

Ievērojot to, ka šajā pielikumā, atšķirībā no iepriekš pastāvējušā 
tiesiskā regulējuma, norādīti konkrēti kritēriji, pēc kuriem nosakāms 
apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām 
interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā, tad, pamatojoties uz 
Krimināllikuma 5.panta otro daļu, šie kritēriji piemērojami, izvērtējot 
ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu arī tajās 
krimināllietās, kurās celtas apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, 
kas izdarīti pirms 2002.gada 12.jūnija, kad stājās spēkā likums, ar kuru 
minētais pielikums pievienots likumam “Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” (Krimināllikuma 5.panta otrā daļa, 
109.pants, likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību” 23.pants, 1.pielikums). (Lieta Nr.SKK-180/2011) ................................106

177.pants

Ja vainīgā persona izdarījusi divas vai vairākas krāpšanas, kas katra 
par sevi ietver visas Krimināllikuma 177.panta attiecīgajās daļās 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, noziedzīgais 
nodarījums kvalificējams pēc smagākās Krimināllikuma 177.panta 
daļas. Kvalifikācija pēc Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā norādītā 
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kvalificējošā pazīme – liels apmērs – ir tikai tad, ja kaut viens no šiem 
nodarījumiem kvalificējams pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas 
(Krimināllikuma 177.panta trešā daļa). (Lieta Nr.SKK-671/2011) ..................149

Starp pazīmēm, kas raksturo piesavināšanās kā noziedzīga nodarījuma 
sastāva subjektu un subjektīvo pusi, norādāms tas, ka sveša manta 
atrodas vainīgās personas pārziņā vai manta tai uzticēta, t.i., manta 
pie šīs personas nonākusi tiesiski, un tikai pēc tam vainīgajai personai 
rodas nodoms mantu prettiesiski pārņemt savā valdījumā, t.i., nolaupīt.

Starp pazīmēm, kas raksturo krāpšanas kā noziedzīga nodarījuma 
subjektu un subjektīvo pusi, norādāms, ka nodoms prettiesiski iegūt 
svešu mantu savā valdījumā vainīgajai personai rodas pirms tam, kad 
manta nonākusi pie šīs personas, vai mantas saņemšanas brīdī, un 
viltus, uzticēšanās tiek izmantots kā mantas prettiesiskas iegūšanas 
veids. Krāpšanas gadījumā svešas mantas saņemšanas brīdī vainīgā 
persona jau zina, ka saņemto mantu neatgriezīs cietušajam, un tādā 
veidā izpaužas uzticības ļaunprātīga izmantošana.

Vienošanās starp cietušo un vainīgo personu par mantas nodošanu 
nākotnē nenozīmē to, ka manta jau ir uzticēta vainīgajai personai vai 
manta jau atrodas vainīgās personas pārziņā. Tā ir uzticības izrādīšana 
vainīgajai personai, kura turpmāk šo uzticību var izmantot ļaunprātīgi 
(Krimināllikuma 177. un 179.pants). (Lieta Nr.SKK-504/2011) ......................130

179.pants

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta, Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmās daļas izpratnē 
apsūdzībā nevar aprobežoties ar vispārēju norādi par aizsargāto 
interešu un tiesību apdraudējumu, bet ir jānorāda, kā ar likumu 
aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums izpaudies, līdz ar to 
būtiska kaitējuma esamība nesakrīt ar Krimināllikuma 179.panta 
objektu – fiziskas personas mantisku apdraudējumu (Krimināllikuma 
179.pants, Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmā daļa, likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.pants). 
(Lieta Nr.SKK-223/2011) .....................................................................................124

Starp pazīmēm, kas raksturo piesavināšanās kā noziedzīga nodarījuma 
sastāva subjektu un subjektīvo pusi, norādāms tas, ka sveša manta 
atrodas vainīgās personas pārziņā vai manta tai uzticēta, t.i., manta 
pie šīs personas nonākusi tiesiski, un tikai pēc tam vainīgajai personai 
rodas nodoms mantu prettiesiski pārņemt savā valdījumā, t.i., nolaupīt.
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Starp pazīmēm, kas raksturo krāpšanas kā noziedzīga nodarījuma 
subjektu un subjektīvo pusi, norādāms, ka nodoms prettiesiski iegūt 
svešu mantu savā valdījumā vainīgajai personai rodas pirms tam, kad 
manta nonākusi pie šīs personas, vai mantas saņemšanas brīdī, un 
viltus, uzticēšanās tiek izmantots kā mantas prettiesiskas iegūšanas 
veids. Krāpšanas gadījumā svešas mantas saņemšanas brīdī vainīgā 
persona jau zina, ka saņemto mantu neatgriezīs cietušajam, un tādā 
veidā izpaužas uzticības ļaunprātīga izmantošana.
Vienošanās starp cietušo un vainīgo personu par mantas nodošanu 
nākotnē nenozīmē to, ka manta jau ir uzticēta vainīgajai personai vai 
manta jau atrodas vainīgās personas pārziņā. Tā ir uzticības izrādīšana 
vainīgajai personai, kura turpmāk šo uzticību var izmantot ļaunprātīgi 
(Krimināllikuma 177. un 179.pants). (Lieta Nr.SKK-504/2011) ......................130

185.pants

Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
sastāvu veido nevis bojātās vai iznīcinātās mantas atjaunošanas izdevumi, 
bet bojātās vai iznīcinātās mantas vērtība (Krimināllikuma 185.panta 
pirmā daļa). (Lieta Nr.SKK-194/2011) .................................................................118

253.1 pants

Atbildību pastiprinošo un mīkstinošo apstākļu esamību vai neesamību 
nav Krimināllikuma 253.1panta noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas 
jautājums. Tā kā psihotropo vielu realizācijas sastāva obligāta pazīme 
nav mantkārība, tad realizēšana aiz mantkārības var veidot atbildību 
pastiprinošu apstākli (Krimināllikuma 253.1pants). (Lieta Nr. SKK-
636/2011) .................................................................................................................145

Normatīvais akts, kurā norādīts narkotisko un psihotropo vielu 
nosaukums un apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, 
un apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem, ir likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2.pielikums. 
Uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi 1-(4-hlorfenil) piperazīns 
(pCPP) bija iekļauts aizliegto vielu sarakstā, taču ar likumu nebija noteikts 
apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, un apmērs, sākot 
ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem. Līdz ar to tiesai bija jāvērtē šo 
darbību kvalifikācijas atbilstība Krimināllikuma 253.1panta attiecīgajai 
daļai vai Krimināllikuma 253.2 panta otrajai daļai (Krimināllikuma 
253.1pants, 253.2 panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKK-131/2011) ............................100
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253.2 pants

Normatīvais akts, kurā norādīts narkotisko un psihotropo vielu 
nosaukums un apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, 
un apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem, ir likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 2.pielikums. 
Uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi 1-(4-hlorfenil) piperazīns 
(pCPP) bija iekļauts aizliegto vielu sarakstā, taču ar likumu nebija 
noteikts apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, un 
apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem. Līdz ar to 
tiesai bija jāvērtē šo darbību kvalifikācijas atbilstība Krimināllikuma 
253.1panta attiecīgajai daļai vai Krimināllikuma 253.2 panta otrajai 
daļai (Krimināllikuma 253.1pants, 253.2 panta otrā daļa). (Lieta 
Nr.SKK-131/2011) ................................................................................................100

256.pants

Krimināllikuma 256.pantā paredzēto nodarījumu sastāvu objektīvās 
puses pazīmes ir sēšana un audzēšana. Noziedzīgais nodarījums ir 
pabeigts ar sēšanu (sēklas iesēšanu vai dīgstu pārstādīšanu) un audzēšanu 
neatkarīgi no tā, vai raža iegūta vai nav iegūta.

Lai neatļauta narkotisko vielu saturošu augu sēšana un audzēšana būtu 
kvalificējama pēc Krimināllikuma 256.panta otrās daļas kā izdarīta lielās 
platībās, katrā konkrētā gadījumā ir jāņem vērā tā teritorijas platība, 
kurā speciāli tiek iesēti un audzēti narkotiskās vielas saturoši augi, kā 
arī narkotisko vielu saturošu augu daudzums, skaits konkrētā platībā, 
audzēšanas blīvums, kā arī augu veids (Krimināllikuma 256.panta otrā 
daļa). (Lieta Nr.SKK-525/2011) .............................................................................139

269.pants

Krimināllikuma 269.panta pirmajā daļā paredzēta kriminālatbildība 
par uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai sakarā ar 
tās likumisku dienesta darbību, kā arī par uzbrukumu personai sakarā 
ar tās līdzdalību noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā 
vai pārtraukšanā. Šā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse 
izpaužas kā uzbrukums. Ar uzbrukumu jāsaprot aktīvas darbības 
(Krimināllikuma 269.pants). (Lieta Nr.SKK-61/2011).........................................85
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316.pants

Valsts amatpersona, esot atvaļinājumā, nezaudē amatpersonas statusu un 
tiesības veikt savus amata pienākumus. Amatpersona, esot atvaļinājumā, 
var veikt savus amata pienākumus un izmantot amatpersonas 
tiesības, neskatoties uz to, ka viņas vietā iecelts pienākumu izpildītājs 
(Krimināllikuma 316.pants). (Lieta Nr.SKK-2/2011) ...........................................50

318. un 320.pants

Noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pēc Krimināllikuma 318.panta 
un 320.panta ir paredzēta tajos gadījumos, kad kukuļņēmēja darbību 
rezultātā ir iestājušās Krimināllikuma 318.pantā paredzētās sekas – 
būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldes kārtībai, vai ar likumu 
aizsargātām personas tiesībām un interesēm, kā arī par tām pašām 
darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas (Krimināllikuma 318. un 320.
pants). (Lieta Nr.SKK-7/2011) .................................................................................71

326.1 pants

Izvērtējot Krimināllikuma 326.1 panta pirmās daļas normas dispozīciju 
2009.gada 19.novembra likuma redakcijā, atzīstams, ka spēkā esošā 
Krimināllikuma 326.1 panta pirmās daļas dispozīcija saskaņā ar 
Krimināllikuma 5.panta otro daļu ir labvēlīgāka par 2004.gada 
12.februāra likumā izteikto 326.1 panta pirmās daļas dispozīciju, kura 
bija plašāka. Tātad likumdevējs ir sašaurinājis to darbību saturu, par 
kurām paredzēta atbildība pēc Krimināllikuma 326.1 panta pirmās daļas 
(Krimināllikuma 5.panta otrā daļa un 326.1 panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKK-79/2011) .......................................................................................................88

275.pants

Kases izdevumu orderis ir kases operāciju uzskaites līdzeklis, bet 
dokuments, kas apliecina konkrētas fiziskas personas tiesības pieprasīt 
skaidras naudas izmaksu no tās norēķinu konta, ir pase vai cits personu 
apliecinošs dokuments, kas dod iespēju veikt personas identifikāciju. 
Bankas kases izdevumu orderi paraksta naudas saņēmējs, apliecinot, ka 
nauda ir saņemta, bet šis dokuments nepiešķir nekādas tiesības. Bankas 
kases izdevumu orderis nav dokuments Krimināllikuma 275.panta 
pirmās daļas izpratnē (Krimināllikuma 275.panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKK-6/2011) .........................................................................................................66
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Kriminālprocesa likums

12.pants

Krimināllikumā paredzētā konkrēta soda noteikšana par izdarīto 
noziedzīgo nodarījumu nav saistāma ar Kriminālprocesa likuma 
12.pantā noteikto kriminālprocesa pamatprincipu – cilvēktiesību 
garantēšana – pārkāpšanu (Kriminālprocesa likuma 12.pants). (Lieta 
Nr.SKK-J-414/2011) ................................................................................................275

15.pants

Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes kārtības 
neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas nav 
pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir pretrunā ar Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz 
taisnīgu tiesu (Kriminālprocesa likuma 15. un 449.pants). (Lieta 
Nr.SKK-198/2011)........................................................................................... 211

Nav pieļaujams, ka spriedums pamatots ar pierādījumiem, kas atrodas 
citā kriminālprocesā un nav iegūti šajā kriminālprocesā.

Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes kārtības 
neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas 
neatrodas lietā un nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir pretrunā ar 
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 
pirmajā daļā, Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā, Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz taisnīgu 
tiesu (Kriminālprocesa likuma 15., 449.pants, Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta pirmā daļa, Latvijas 
Republikas Satversmes 92.pants). (Lieta Nr.SKK-480/2011) ............................297

20.pants

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta, Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmās daļas izpratnē 
apsūdzībā nevar aprobežoties ar vispārēju norādi par aizsargāto interešu 
un tiesību apdraudējumu, bet ir jānorāda, kā ar likumu aizsargāto interešu 
un tiesību apdraudējums izpaudies, līdz ar to būtiska kaitējuma esamība 
nesakrīt ar Krimināllikuma 179.panta objektu – fiziskas personas 
mantisku apdraudējumu (Krimināllikuma 179.pants, Kriminālprocesa 
likuma 20.panta pirmā daļa, likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās 
un piemērošanas kārtību” 23.pants). (Lieta Nr.SKK-223/2011) .......................124
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No Kriminālprocesa likuma 23.panta, kas ir kriminālprocesa 
pamatprincips, izriet, ka tiesas spriešanā ietilpst ne tikai personas 
atzīšana par vainīgu vai attaisnošana celtajā apsūdzībā, bet arī personas 
atzīšana par vainīgu vai attaisnošana noziedzīgā nodarījumā, izskatot un 
izlemjot celtās apsūdzības pamatotību. Tas nozīmē, ka arī tiesa var grozīt 
celto apsūdzību, ievērojot kriminālprocesa pamatprincipus, tostarp 
apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, lai panāktu krimināltiesisko attiecību 
taisnīgu noregulējumu (Kriminālprocesa likuma 20. un 23.pants). (Lieta 
Nr.SKK-15/2011) .....................................................................................................177

Tiesību uz aizstāvību pamatprincipa saturā ietilpst tiesības personai pašai 
īstenot aizstāvību vai uzaicināt par aizstāvi pēc savas izvēles personu, 
kura saskaņā ar likumu var būt aizstāvis. Savukārt valsts nodrošina 
aizstāvību, ja persona sava mantiskā stāvokļa dēļ nevar uzaicināt aizstāvi 
(Kriminālprocesa likuma 20.pants). (Lieta Nr.SKK-9/2011) ............................167

23.pants

No Kriminālprocesa likuma 23.panta, kas ir kriminālprocesa 
pamatprincips, izriet, ka tiesas spriešanā ietilpst ne tikai personas 
atzīšana par vainīgu vai attaisnošana celtajā apsūdzībā, bet arī personas 
atzīšana par vainīgu vai attaisnošana noziedzīgā nodarījumā, izskatot un 
izlemjot celtās apsūdzības pamatotību. Tas nozīmē, ka arī tiesa var grozīt 
celto apsūdzību, ievērojot kriminālprocesa pamatprincipus, tostarp 
apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, lai panāktu krimināltiesisko attiecību 
taisnīgu noregulējumu (Kriminālprocesa likuma 20. un 23.pants). (Lieta 
Nr.SKK-15/2011) .....................................................................................................177

74.1 pants

Tulkojot Krimināllikuma 51.panta pirmās daļas jēdzienu – sprieduma 
taisīšana – saistībā ar Kriminālprocesa likuma 74.1 pantu, likuma 
“Par tiesu varu” 16.pantu, ar sprieduma taisīšanu Krimināllikuma 
51.panta pirmajā daļā jāsaprot sprieduma stāšanās spēkā. Šāda izpratne 
attiecināma arī uz Krimināllikuma 50.panta piekto daļu (Krimināllikuma 
51.panta pirmā daļa, 50.panta piektā daļa, Kriminālprocesa likuma 74.1 
pants, likuma “Par tiesu varu” 16.pants). (Lieta Nr.SKK-332/2011) ..................40

97.pants

Kriminālprocesa likuma 97.pantā ir noteikti cietušā tiesību vispārīgie 
principi. No šā panta septītās daļas izriet, ka cietušais savas tiesības 
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īsteno brīvprātīgi un paša izraudzītajā apjomā, bet tiesību neizmantošana 
nekavē procesa norisi. 

Piedalīšanās apelācijas instances tiesas sēdē ir cietušā tiesības, kuras viņš 
var arī neizmantot, ja vien tiesa saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 560.
panta otro daļu nav pieņēmusi lēmumu par cietušā aicināšanu uz tiesas 
sēdi (Kriminālprocesa likuma 97.pants, tā septītā daļa un 560.panta otrā 
daļa). (Lieta Nr.SKK-392/2011) .............................................................................265

352.pants

Apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, pieļāvusi Kriminālprocesa 
likuma 566.panta nosacījumu pārkāpumu, kas novedis pie nelikumīga 
nolēmuma Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē.

Ja pirmās instances tiesa, izskatot lietu, bija vērtējusi pierādījumus daļā 
par kaitējuma kompensācijas, tostarp morālā kaitējuma kompensācijas, 
noteikšanu un apmēru, apelācijas instances tiesa pati var izvērtēt morālā 
kaitējuma kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību 
(Kriminālprocesa likuma 352.panta pirmā daļa, 566.pants). (Lieta 
Nr.SKK-17/2011) .....................................................................................................182

367.pants

Procesuālie izdevumi norādīti Kriminālprocesa likuma 367.panta 
pirmajā daļā, taču to uzskaitījums nav izsmeļošs. No šā panta otrās daļas 
izriet, ka procesuālo izdevumu kopīgā iezīme ir tā, ka tie tiek segti no 
valsts līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Cietušā 
izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā no 
valsts līdzekļiem netiek segti, tādēļ tie nav atzīstami par procesuālajiem 
izdevumiem (Kriminālprocesa likuma 367.panta pirmā un otrā daļa). 
(Lieta Nr.SKK-296/2011) .......................................................................................255

405.pants

Lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības noziedzīgā 
nodarījuma apstākļi, tostarp apsūdzētās personas faktiskās darbības 
ir jānorāda tādā apmērā, lai apsūdzētā persona būtu spējīga īstenot 
aizstāvību pret viņai uzrādīto apsūdzību.

Grozot apsūdzību un mainot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, 
vietu, tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi (Kriminālprocesa likuma 405.
pants, 455.panta trešā daļa un 462.pants). (Lieta Nr.SKK-22/2011) ................188
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449.pants

Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes kārtības 
neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas nav 
pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir pretrunā ar Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz 
taisnīgu tiesu (Kriminālprocesa likuma 15. un 449.pants). (Lieta 
Nr.SKK-198/2011)........................................................................................... 211

Nav pieļaujams, ka spriedums pamatots ar pierādījumiem, kas atrodas 
citā kriminālprocesā un nav iegūti šajā kriminālprocesā.

Kriminālprocesa likumā noteiktās pierādījumu pārbaudes kārtības 
neievērošana, tiesas atzinumu pamatošana ar pierādījumiem, kas 
neatrodas lietā un nav pārbaudīti likumā noteiktajā kārtībā, ir pretrunā ar 
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 
pirmajā daļā, Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā, Kriminālprocesa 
likuma 15.pantā nostiprināto pamatprincipu – tiesībām uz taisnīgu 
tiesu (Kriminālprocesa likuma 15., 449.pants, Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta pirmā daļa, Latvijas 
Republikas Satversmes 92.pants). (Lieta Nr.SKK-480/2011) ............................297

455.pants

Lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības noziedzīgā 
nodarījuma apstākļi, tostarp apsūdzētās personas faktiskās darbības 
ir jānorāda tādā apmērā, lai apsūdzētā persona būtu spējīga īstenot 
aizstāvību pret viņai uzrādīto apsūdzību.

Grozot apsūdzību un mainot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, 
vietu, tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi (Kriminālprocesa likuma 405.
pants, 455.panta trešā daļa un 462.pants). (Lieta Nr.SKK-22/2011) ................188

Tiesa var atzīt par pierādītiem no apsūdzības atšķirīgus noziedzīgā 
nodarījuma faktiskos apstākļus, ja ar to nepasliktinās apsūdzētā stāvoklis 
un netiek pārkāptas viņa tiesības uz aizstāvību. Taču likumdevējs 
apelācijas instances tiesai ir ierobežojis tiesības papildus konstatēt 
kvalificējošus apstākļus tiem apstākļiem, kurus ir konstatējusi pirmās 
instances tiesa (Kriminālprocesa likuma 455.panta trešā daļa). (Lieta 
Nr.SKK-445/2011) ...................................................................................................279

459. un 460.pants

Ar atteikšanos no apsūdzības jāsaprot atteikšanās no noziedzīga 
nodarījuma faktiskajiem apstākļiem un to juridiskās kvalifikācijas vai 
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atteikšanās no viena vai vairāku noziedzīgu nodarījumu faktiskajiem 
apstākļiem (epizodēm), nemainoties vai mainoties palikušo noziedzīgo 
nodarījumu vai nodarījuma juridiskajai kvalifikācijai (Kriminālprocesa 
likuma 459.panta pirmā daļa, 460.panta pirmā daļa). (Lieta 
Nr.SKK-277/2011) ...................................................................................................235

461.pants

Prokurors pirmās instances tiesā ir tiesīgs grozīt tikai jau esošu apsūdzību 
par tādu noziedzīgu nodarījumu, kurā persona ir apsūdzēta un nodota 
tiesai (Kriminālprocesa likuma 461., 462.pants). (Lieta Nr.SKK-39/2011) .....192

462.pants

Lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības noziedzīgā 
nodarījuma apstākļi, tostarp apsūdzētās personas faktiskās darbības 
ir jānorāda tādā apmērā, lai apsūdzētā persona būtu spējīga īstenot 
aizstāvību pret viņai uzrādīto apsūdzību.

Grozot apsūdzību un mainot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiku, 
vietu, tiek mainīti faktiskie lietas apstākļi (Kriminālprocesa likuma 405.
pants, 455.panta trešā daļa un 462.pants). (Lieta Nr.SKK-22/2011) ................188

Prokurors pirmās instances tiesā ir tiesīgs grozīt tikai jau esošu apsūdzību 
par tādu noziedzīgu nodarījumu, kurā persona ir apsūdzēta un nodota 
tiesai (Kriminālprocesa likuma 461., 462.pants). (Lieta Nr.SKK-39/2011) .....192

496.pants

Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu motivēta noraidīšana 
lietas iztiesāšanas laikā nav vērtējama kā apsūdzētā tiesību ierobežošana, 
jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 496.panta otrās daļas nosacījumiem 
tiesai procesā iesaistīto personu pieteiktie lūgumi ir jāizvērtē un jāizlemj, 
bet tai nav obligāts pienākums šos lūgumus apmierināt (Kriminālprocesa 
likuma 496.panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKK-163/2011) .....................................204

512.pants

Kriminālprocesa likuma 512.panta otrajā daļā noteikts, ka tiesas 
spriedumu pamato ar pierādījumiem, kuri pārbaudīti tiesas sēdē vai 
kurus saskaņā ar šā likuma 125.panta noteikumiem nav nepieciešams 
pārbaudīt. Šī prasība attiecas arī uz kaitējuma kompensācijas noteikšanas 
pamatošanu tiesas nolēmumā (Kriminālprocesa likuma 512.panta otrā 
daļa). (Lieta Nr.SKK-508/2011) .............................................................................306
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514.pants

Tiesas nolēmums par kompensācijas nenoteikšanu kriminālprocesā 
vai kompensācijas pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas, kā tas ir 
attaisnojošā spriedumā, visos gadījumos nenozīmē, ka tiesa nav 
izskatījusi pēc būtības kompensācijas pieteikumu, ja vien no tiesas 
sēdes protokola nav redzams, ka tiesa vispār atstājusi bez ievērības 
kompensācijas pieteikumu vai cietušais nav iesniedzis pierādījumus 
par kaitējuma esamību un apmēru, ja likums uzliek par pienākumu 
cietušajam pierādīt šos apstākļus (Kriminālprocesa likuma 514.pants). 
(Lieta Nr.SKK-12/2011) ..........................................................................................173

542.pants

Kriminālprocesa likuma 542.panta pirmajā daļā nosaukti visi iespējamie 
pirmās instances tiesas nolēmumi, kurus tiesa var pieņemt vienošanās 
procesā.

Likums neparedz, ka tiesa, izskatīdama lietu par pirmstiesas procesā 
slēgtu vienošanos, var attaisnot personu kādā apsūdzības daļā, jo 
iztiesāšanā netiek pārbaudīti un vērtēti pierādījumi (Kriminālprocesa 
likuma 542.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKK-266/2011) ..................................227

549.pants

Ja ir neatbilstība starp pirmās instances tiesas saīsināto un pilnā 
sprieduma rezolutīvo daļu, tad pirmās instances tiesas spriedums nav 
derīgs kā procesuālais dokuments, līdz ar to iztrūkst apelācijas instances 
tiesā izskatāmais priekšmets. Apelācijas instances tiesai šāds spriedums 
jāatceļ tas pilnībā, nevis tikai kādā tā daļā (Kriminālprocesa likuma 549.
pants). (Lieta Nr.SKK-274/2011) ..........................................................................230

560.pants

Kriminālprocesa likuma 97.pantā ir noteikti cietušā tiesību vispārīgie 
principi. No šā panta septītās daļas izriet, ka cietušais savas tiesības 
īsteno brīvprātīgi un paša izraudzītajā apjomā, bet tiesību neizmantošana 
nekavē procesa norisi. 

Piedalīšanās apelācijas instances tiesas sēdē ir cietušā tiesības, kuras viņš 
var arī neizmantot, ja vien tiesa saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 560.
panta otro daļu nav pieņēmusi lēmumu par cietušā aicināšanu uz tiesas 
sēdi (Kriminālprocesa likuma 97.pants, tā septītā daļa un 560.panta otrā 
daļa). (Lieta Nr.SKK-392/2011) .............................................................................265
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564.pants

Apelācijas instances tiesai, atceļot pirmās instances tiesas spriedumu un 
nosūtot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā, savs atzinums 
jāpamato atbilstoši Kriminālprocesa likuma nosacījumiem, tostarp 
Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtajai daļai (Kriminālprocesa 
likuma 564.panta ceturtā daļa). (Lieta Nr.SKK-314/2011) ................................260

566.pants

Apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, pieļāvusi Kriminālprocesa 
likuma 566.panta nosacījumu pārkāpumu, kas novedis pie nelikumīga 
nolēmuma Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē.

Ja pirmās instances tiesa, izskatot lietu, bija vērtējusi pierādījumus daļā 
par kaitējuma kompensācijas, tostarp morālā kaitējuma kompensācijas, 
noteikšanu un apmēru, apelācijas instances tiesa pati var izvērtēt morālā 
kaitējuma kompensācijas noteikšanas vai nenoteikšanas pamatotību 
(Kriminālprocesa likuma 352.panta pirmā daļa, 566.pants). (Lieta 
Nr.SKK-17/2011) .....................................................................................................182

591.pants

Grozot apsūdzību, smagāks noziedzīgs nodarījums apsūdzētajam tiek 
inkriminēts ne tikai tajos gadījumos, kad uz smagāku tiek grozīta 
noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija, bet arī tajos gadījumos, 
kad noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija paliek negrozīta, bet 
uz smagākiem mainās noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi.

Ja iepriekšējais pirmās instances tiesas spriedums nav atcelts sakarā ar 
prokurora protestu vai cietušā sūdzību par nepieciešamību piemērot 
likumu par smagāku noziedzīgu nodarījumu, bet atcelts sakarā ar 
apsūdzētā apelācijas sūdzību Kriminālprocesa likuma pārkāpumu 
dēļ, tiesai, iztiesājot lietu no jauna pēc sprieduma atcelšanas, nav 
tiesiska pamata piemērot likumu par smagāku noziedzīgu nodarījumu 
(Kriminālprocesa likuma 591.panta otrā daļa). (Lieta Nr.SKK-201/2011) ...... 220

604. un 605.pants

Tulkojot Kriminālprocesa likuma 604.pantu kopsakarā ar 605.panta 
trešajā daļā noteikto, tiesai, konstatējot, ka nav Kriminālprocesa likuma 
592.pantā noteiktā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas 
pamata, un pieņemot lēmumu par krimināllietas nodošanu prokuroram 
pirmstiesas procesa pabeigšanai, jautājums par to, vai persona ir izdarījusi 
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noziedzīgo nodarījumu, nav jāizlemj, jo šī jautājuma izlemšana ir tās 
tiesas kompetencē, kas pēc pirmstiesas procesa pabeigšanas izskatīs lietu 
pēc būtības. Izvērtējot minēto jautājumu lēmumā, ar kuru lieta netiek 
izlemta pēc būtības, tiesa pārkāptu kriminālprocesa pamatprincipus, 
tostarp nevainīguma prezumpciju. 

Persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu ierobežotas 
pieskaitāmības stāvoklī, ir saucama pie kriminālatbildības, ievērojot 
Kriminālprocesa likuma vispārējos nosacījumus, un minētais apstāklis 
var būt par pamatu vienīgi piespriežamā soda mīkstināšanai vai personas 
atbrīvošanai no soda. No Krimināllikuma 14.panta otrās daļas izriet, ka 
personai, kura atzīta par ierobežoti pieskaitāmu, tiesa var piemērot arī 
šajā likumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, taču 
šādām personām medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi tiek piemēroti 
saskaņā ar Krimināllikuma 70.pantu, nevis saskaņā ar Kriminālprocesa 
likuma 55.nodaļas nosacījumiem (Kriminālprocesa likuma 604.
pants, 605.panta trešā daļa, Krimināllikuma 14. un 70.pants). (Lieta 
Nr.SKK-397/2011) ...................................................................................................269

607. un 608.pants

No Krimināllikuma 69.panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 
607.panta izriet, ka jautājumu par noteiktā medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu tiesa izlemj, pamatojoties uz 
ārstniecības iestādes atzinumu par tās personas veselības stāvokli, par 
kuru iesniegts lūgums. Kriminālprocesa likuma 608.panta trešajā daļā 
norādīts, ka gadījumā, ja tiesa šaubās par ārstu komisijas atzinumu, tā 
var noteikt tiespsihiatrisko ekspertīzi, papildus pieprasīt medicīniska 
rakstura vai citus dokumentus, kā arī veikt citas darbības.

Lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu atcelšanu vai 
grozīšanu vai arī atteikšanos to darīt pārsūdzēšanas kārtība noteikta 
Kriminālprocesa likuma 608.panta piektajā daļā. Šajā tiesību normā 
nekādi izņēmumi attiecībā uz to personu tiesībām pārsūdzēt tiesas 
lēmumu, kuras nav piedalījušās tiesas sēdē, nav paredzēti. Turklāt no 
Kriminālprocesa likuma 608.panta otrās daļas izriet, ka personu, kurai 
noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, tiesa uzaicina uz 
tiesas sēdi tikai nepieciešamības gadījumā. Ievērojot to, ka jautājumu 
par personas uzaicināšanas nepieciešamību izlemj tiesa, nolēmuma 
pārsūdzēšanas tiesību ierobežošana atkarībā no tā, vai persona 
piedalījusies tiesas sēdē, vai nē, nav atzīstama par tiesisku un pamatotu 
(Kriminālprocesa likuma 607.pants, 608.panta otrā, trešā un piektā daļa, 
Krimināllikuma 69.pants). (Lieta Nr.SKK-531/2011) ........................................311
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62.nodaļa (655.–661.pants)

Lai arī, iztiesājot lietu pirmās instances un apelācijas instances 
tiesā, tiesas nav veikušas visas likumā paredzētās darbības cietušās 
nopratināšanai tiesā, ievērojot, ka cietusī ir mirusi, nav nepieciešams 
un turklāt iespējams atjaunot iepriekšējo stāvokli (restutio in integrum), 
iztiesājot lietu no jauna. 

Lai apšaubītu tiesu rīcības tiesiskumu pierādījumu vērtēšanā, 
ir jābūt pamatotiem argumentiem par konkrētu likuma normu 
pārkāpumiem. Eiropas Cilvēktiesību tiesas konstatējums, ka 
tiesājamajam (apsūdzētajam) nav bijusi iespēja tieši uzdot jautājumus 
cietušajai tiesā tiesas sēdes laikā, nenozīmē, ka pilnībā tiek apšaubīts 
pierādījumu vērtējums (Kriminālprocesa likuma 62.nodaļa). (Lieta 
Nr.SKK-J-1/2011) ............................................................................................ 159

689.pants

Personu var saukt pie kriminālatbildības, tiesāt un izpildīt sodu tikai par 
to noziedzīgu nodarījumu, par kuru tā izdota (Kriminālprocesa likuma 
689.panta pirmā daļa). (Lieta Nr.SKK-J-472/2011) ............................................293

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību

23.pants

Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 
23.panta, Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmās daļas izpratnē 
apsūdzībā nevar aprobežoties ar vispārēju norādi par aizsargāto 
interešu un tiesību apdraudējumu, bet ir jānorāda, kā ar likumu 
aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums izpaudies, līdz ar to 
būtiska kaitējuma esamība nesakrīt ar Krimināllikuma 179.panta 
objektu – fiziskas personas mantisku apdraudējumu (Krimināllikuma 
179.pants, Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmā daļa, likuma “Par 
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.pants). 
(Lieta Nr.SKK-223/2011) .....................................................................................124

Likumdevējs ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma 
kritērijus pielikumos var gan noteikt, gan arī nenoteikt. Gadījumos, kad 
šādi kritēriji likuma pielikumos ir noteikti, tie obligāti jāpiemēro. 

Iztiesājot lietu un izlemjot jautājumu par būtisku kaitējumu 
Krimināllikuma 109.panta izpratnē, jāievēro likuma “Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta nosacījumi, proti, 
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jākonstatē, ka noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts ievērojams 
mantisks zaudējums un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās 
intereses un tiesības vai arī citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējums bijis ievērojams. Savukārt, izvērtējot jautājumu par šo 
citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma esamību 
un apmēru, jāvadās no likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību” 1.pielikumā norādītajiem kritērijiem. 

Ievērojot to, ka šajā pielikumā, atšķirībā no iepriekš pastāvējušā 
tiesiskā regulējuma, norādīti konkrēti kritēriji, pēc kuriem nosakāms 
apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām 
interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā, tad, pamatojoties uz 
Krimināllikuma 5.panta otro daļu, šie kritēriji piemērojami, izvērtējot 
ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu arī tajās 
krimināllietās, kurās celtas apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, 
kas izdarīti pirms 2002.gada 12.jūnija, kad stājās spēkā likums, ar kuru 
minētais pielikums pievienots likumam “Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” (Krimināllikuma 5.panta otrā daļa, 
109.pants, likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību” 23.pants, 1.pielikums). (Lieta Nr.SKK-180/2011) ................................106

1.pielikums

Likumdevējs ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma 
kritērijus pielikumos var gan noteikt, gan arī nenoteikt. Gadījumos, kad 
šādi kritēriji likuma pielikumos ir noteikti, tie obligāti jāpiemēro. 

Iztiesājot lietu un izlemjot jautājumu par būtisku kaitējumu 
Krimināllikuma 109.panta izpratnē, jāievēro likuma “Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta nosacījumi, proti, 
jākonstatē, ka noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts ievērojams 
mantisks zaudējums un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās 
intereses un tiesības vai arī citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību 
apdraudējums bijis ievērojams. Savukārt, izvērtējot jautājumu par šo 
citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma esamību 
un apmēru, jāvadās no likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību” 1.pielikumā norādītajiem kritērijiem. 

Ievērojot to, ka šajā pielikumā, atšķirībā no iepriekš pastāvējušā 
tiesiskā regulējuma, norādīti konkrēti kritēriji, pēc kuriem nosakāms 
apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām 
interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā, tad, pamatojoties uz 
Krimināllikuma 5.panta otro daļu, šie kritēriji piemērojami, izvērtējot 
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ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu arī tajās 
krimināllietās, kurās celtas apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, 
kas izdarīti pirms 2002.gada 12.jūnija, kad stājās spēkā likums, ar kuru 
minētais pielikums pievienots likumam “Par Krimināllikuma spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību” (Krimināllikuma 5.panta otrā daļa, 
109.pants, likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību” 23.pants, 1.pielikums). (Lieta Nr.SKK-180/2011) ................................106

Par tiesu varu
Tulkojot Krimināllikuma 51.panta pirmās daļas jēdzienu – sprieduma 
taisīšana – saistībā ar Kriminālprocesa likuma 74.1pantu, likuma “Par 
tiesu varu” 16.pantu, ar sprieduma taisīšanu Krimināllikuma 51.panta 
pirmajā daļā jāsaprot sprieduma stāšanās spēkā. Šāda izpratne attiecināma 
arī uz Krimināllikuma 50.panta piekto daļu (Krimināllikuma 51.panta 
pirmā daļa, 50.panta piektā daļa, Kriminālprocesa likuma 74.1pants, 
likuma “Par tiesu varu” 16.pants). (Lieta Nr.SKK-332/2011) ..............................40
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Judikatūras un tiesu prakses rādītājs
lpp. (K-...)*

1. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums
2009.gada 15.septembra spriedums lietā “Pacula pret Latviju”  
(iesniegums Nr.65014/01) .............................................................................160, 162

2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumi 

2.1. Administratīvo lietu departamenta nolēmums
2010.gada 16.februāra spriedums SKA-104/2010 ......................................184, 186

2.2. Krimināllietu departamenta nolēmumi
2003.gada 26.augusta lēmums lietā Nr. SKK-494/2003 .....................................143
2006.gada 16.februāra lēmums lietā Nr. SKK-95/2006 ....................................... 58
2006.gada 19.aprīļa lēmums lietā Nr. SKK-149/2006 ........................................116
2006.gada 23.oktobra lēmums lietā Nr. SKK-615/2006....................................... 93
2007.gada 1.marta lēmums lietā Nr. SKK-96/2007 ............................................185
2007.gada 20.aprīļa lēmums lietā Nr. SKK-269/2007 ................................184, 186
2007.gada 7.jūnija lēmums lietā Nr. SKK-335/2007 ..........................................233
2007.gada 23.augusta lēmums lietā Nr. SKK-436/2007 .....................................292
2007.gada 20.novembra lēmums lietā SKK-618/2007 .......................................304
2008.gada 29.oktobra lēmums lietā Nr. SKK-586/2008.....................................258
2009.gada 13.janvāra lēmums lietā Nr. SKK-23/2009 .......................................175
2009.gada 22.janvāra lēmums lietā Nr. SKK-9/2009..........................................157
2009.gada 29.janvāra lēmums lietā Nr. SKK-65/2009 .......................................258
2009. gada 28.maija lēmums lietā Nr. SKK-84/2009 ......................... 180, 181, 250
2009.gada 3.jūnija lēmums lietā Nr. SKK-308/2009 ..................................256, 258
2009.gada 16.jūnija lēmums lietā Nr. SKK-330/2009 ........................................302
2009.gada 22.oktobra lēmums lietā Nr. SKK-519/2009.....................................292

* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “K” burta.
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2009.gada 24.novembra lēmums lietā Nr. SKK-532/2009 .................................. 37
2010.gada 4.februāra lēmums lietā Nr. SKK-8/2010 ..................................184, 186
2010.gada 31.augusta lēmums lietā Nr. SKK-330/2010 ....................................... 69
2010.gada 17.septembra lēmums lietā Nr. SKK-350/2010 .................................. 69
2011.gada 20.janvāra lēmums lietā Nr. SKK-12/2011 .......................................185
2011.gada 12.maija lēmums lietā Nr. SKK-223/2011 ........................................289
2011.gada 9.jūnija lēmums lietā Nr. SKK-198/2011 ..........................................304

3. Tiesu prakses apkopojumi

Par vienveidīgu tiesību normu piemērošanu soda noteikšanā  
(Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta  
un Krimināllietu tiesu palātas 2008.gada 1.jūlija  
kopsapulces lēmums) ...............................................................................................249 

Tiesu prakse krimināllietās par slepkavībām  
(Krimināllikuma 116.–118.pants)  
(Augstākās tiesas 2009./2010.gada tiesu prakses  
apkopojums) .............................................................................................................. 36

Tiesu prakse krimināllietās par valsts amatpersonu  
un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju  
atbildīgo darbinieku izdarītiem noziedzīgiem  
nodarījumiem (2002.–2003.g.)  
(Augstākās tiesas plēnuma un tiesu prakses  
vispārināšanas daļas 2004.gada pētījums) .................................................63, 64, 81 

Tiesu prakse lietās par krāpšanu  
(Augstākās tiesas  2008./2009.gada tiesu prakses  
apkopojums) ....................................................................................... 67, 68, 134, 137 
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Citu avotu rādītājs, uz kuriem 
publicētajos lēmumos dotas atsauces

lpp. (K-...) *

Krastiņš U. Vaina komplicētos noziedzīgos nodarījumos // 
Jurista Vārds, 11.05.2010., Nr.19 .............................................................................80

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A.  
Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs.  
Sevišķā daļa. Rīga: “AFS”, 2007 .................................................................... 141, 143 

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A.  
Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs.  
Sevišķā daļa. 3.grāmata. Rīga, Firma “AFS”, 2007 ....................................... 64, 148 

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A.  
Krimināltiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999 ................................... 86, 143

Leja M. Krimināltiesību normu interpretācija //  
Jurista Vārds, 19.10.2010., Nr.42 (637) ..................................................................38

Liholaja V. Kukuļošanas kvalifikācija un sods:  
dažādi problēmjautājumi //  
Jurista Vārds, 07.08.2007., Nr.32 .............................................................................93

Mežulis D. Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība.  
Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006 ........................................................ 137, 138

Rokasgrāmatu kriminālprocesā tiesnešiem/  
zin. red. un priekšv. aut. G.Kūtris.  
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010 .........................................................................249

Коментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 
Ответственний редактор доктор Л.Л. Кругликов,  
М.Волтере Клувер,  2005 .....................................................................................143

* Lappušu numerācija Rādītājā norādīta bez “K” burta.
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