
Komentāri, attiecībā uz informāciju par noziedzības līmeni 
Lietuvā, Latvijā un Igaunijā 

 
 

№ Valsts Komentāri 

Noziegumu kopskaits: 

Latvija 

Noziedzīgie nodarījumi (ieskaitot kriminālpārkāpumus, mazāk smagus noziegumus, 
smagus noziegumus un sevišķi smagus noziegumus), kas ir reģistrēti informācijas 
sistēmā „Noziedzīgu nodarījumu reģistrs” (Integrētās Iekšlietu informācijas sistēmas 
apakšsistēma), t.i. visi noziedzīgie nodarījumi saskaņā ar visiem Krimināllikuma 
pantiem. Noziedzīgo nodarījumu kopskaitā netiek iekļauti noziegumi, attiecībā uz 
kuriem uzsāktais kriminālprocess tika izbeigts/noņemts no uzskaites saskaņā ar 
Kriminālprocesa likuma 377.p.1.pkt. un 2.pkt. (nav noticis noziedzīgs nodarījums vai 
izdarītajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva). 

Lietuva 

Noziedzīgie nodarījumi (noziegumi un kriminālpārkāpumi), kas ir reģistrēti 
informācijas sistēmā „Noziedzīgu nodarījumu reģistrs” (visi noziedzīgie nodarījumi 
saskaņā ar visiem Kriminālkodeksa pantiem). Noziedzīgo nodarījumu kopskaitā 
netiek iekļauti noziegumi, attiecībā uz kuriem ierosinātais kriminālprocess tika 
izbeigts/noņemts no uzskaites. 
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Igaunija 
Noziedzīgo nodarījumu kopskaitā netiek iekļauti kriminālpārkāpumi. Noziedzīgo 
nodarījumu kopskaitā netiek iekļauti noziegumi, attiecībā uz kuriem ierosinātais 
kriminālprocess tika izbeigts/noņemts no uzskaites. 

Latvija 
Punkts iekļauj informāciju par noziegumiem, attiecībā uz kuriem ierosinātais 
kriminālprocess tika izbeigts/noņemts no uzskaites saskaņā ar Kriminālprocesa 
likuma 377.pantu Kriminālprocesu nepieļaujošie apstākļi. 

Lietuva 

Pants iekļauj noziedzīgus nodarījumus, kuros kriminālprocess tika izbeigts sakarā ar 
apstākļiem, kad ir jāizbeidz pirmstiesas izmeklēšana: 

- ir noskaidrots, ka pastrādātam noziegumam nav noziedzīgā nodarījuma 
sastāva; 

- aizdomās turētais nav sasniedzis vecumu, no kura viņš var tikt apsūdzēts; 
- nav cietušā sūdzības, kad pirmstiesas izmeklēšana var tikt uzsākta 

pamatojoties uz cietušā sūdzību; 
- personai, kura ar tiesas lēmumu tika atzīta par nevainīgu tādā pašā apsūdzībā; 
- apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību: pašaizsardzība, nepieciešamība, nāves 

soda izpildīšana, pētniecisks darbs, u.t.t. 
- ja pastrādātais noziegums ir neliels; 
- pārslēgšanās uz privātās apsūdzības lietu (apelācija tiesā). 
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Igaunija Punkts iekļauj noziegumus, kuros apstākļi nepieļauj kriminālprocesu saskaņā ar 
Kriminālprocesa kodeksa 199.-200.pantiem. 

Atsevišķi noziedzīgo nodarījumu veidi: 

Latvija 

Slepkavību kopskaitā tiek iekļauti noziedzīgie nodarījumi saskaņā ar Krimināllikuma:
- 116.pantu Slepkavība; 
- 117.pantu Slepkavība pastiprinošos apstākļos; 
- 118. pantu Slepkavība sevišķi pastiprinošos apstākļos. 
- 119.pantu Jaundzimušā bērna slepkavība 
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Lietuva 

Slepkavību kopskaitā tiek iekļauti noziedzīgie nodarījumi saskaņā ar 
Kriminālkodeksa: 

- 129.pantu Slepkavība;* 
- 130.pantu Slepkavība bez iepriekšējā nodoma; 



- 131.pantu Jaundzimušā slepkavība; 
- 132.pants Slepkavība aiz neuzmanības; 
- 133.pants Novešana līdz pašnāvībai vai pašnāvības veicināšana; 
- 134.pants Palīdzība pašnāvības izdarīšanā. 

Igaunija Slepkavību kopskaits neiekļauj slepkavības bez iepriekšējā nodoma. 

Latvija Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 125.pantu Tīšs smags miesas 
bojājums. 
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Lietuva Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Kriminālkodeksa 135.pantu Smaga veselības 

pavājināšana . 

Latvija Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 159.pantu Izvarošana. 
5 

Lietuva Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Kriminālkodeksa 149.pantu Izvarošana. 

Latvija Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 231.pantu Huligānisms. 

Lietuva 
Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Kriminālkodeksa 248.panta Sabiedriskās 
kārtības pārkāšana 1.daļu. Noziegumi saskaņā ar Kriminālkodeksa 248.panta 
Sabiedriskās kārtības pārkāšana 2.daļu netiek iekļauti, jo tie ir kriminālpārkāpumi. 
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Igaunija 
Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 263.pantu Smaga sabiedriskās 
kārtības traucēšana. Noziegumi saskaņā ar Krimināllikuma 262.pantu Sabiedriskās 
kārtības traucēšana netiek iekļauti, jo tie ir kriminālpārkāpumi. 

Latvija Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 176.pantu Laupīšana. 
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Lietuva Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Kriminālkodeksa 180.pantu Laupīšana. 

Latvija Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 175.pantu Zādzība. 
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Lietuva Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Kriminālkodeksa 178.pantu Zādzība (izņemot 

panta 4.daļu, jo tur minētie noziegumi skaitās kriminālpārkāpumi ). 



Latvija 

Noziedzīgu nodarījumu saistībā ar narkotikām kopskaitā tiek iekļauti noziegumi 
saskaņā ar Krimināllikuma: 

- 190.1 pantu Preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, 
pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai; 

- 249.pantu Narkotisko un psihotropo vielu ražošanas, iegādāšanās, 
glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, pārvadāšanas un pārsūtīšanas 
noteikumu pārkāpšana; 

- 250.pantu Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izsniegšana; 
- 251.pantu Pamudināšana lietot narkotiskās un psihotropās vielas; 
- 252.pantu Narkotisko un psihotropo vielu ievadīšana pret personas gribu; 
- 253.pantu Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, 

iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana; 
- 253.1 pantu Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, 

iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un 
neatļauta realizēšana; 

- 253.2 pantu Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta iegādāšanās, glabāšana 
un realizēšana nelielā apmērā un narkotisko un psihotropo vielu lietošana 
bez ārsta nozīmējuma; 

- 255.pantu Narkotisko un psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu 
iekārtu un vielu (prekursoru) izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, 
pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana; 

- 256.pantu Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana. 
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Lietuva Noziedzīgu nodarījumi saistībā ar narkotikām kopskaitā tiek iekļauti noziegumi 
saskaņā ar Kriminālkodeksa 259.-268.pantiem. 

Latvija 

Krāpšanu kopskaitā tiek iekļauti noziegumi saskaņā ar Krimināllikuma: 
- 177.pantu Krāpšana; 
- 177.1 pantu Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā; 
- 178.pantu Apdrošināšanas krāpšana; 
- 180.pantu Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā. 

Lietuva 
Krāpšanu kopskaitā tiek iekļauti noziegumi saskaņā ar Kriminālkodeksa: 

- 182.pantu Krāpšana; 
- 207.pantu Ar kreditēšanu saistītā krāpšana. 
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Igaunija 

Krāpšanu kopskaitā tiek iekļauti noziegumi saskaņā ar Krimināllikuma: 
- 209.pantu Krāpšana; 
- 210. pantu Krāpšana saistībā ar peļņu; 
- 211.pantu Krāpšana saistībā ar ieguldījumiem; 
- 212.pantu Krāpšana saistībā ar apdrošināšanu; 
- 213.pantu Datorkrāpšana. 

Latvija 
Kontrabandas kopskaitā tiek iekļauti noziegumi saskaņā ar Krimināllikuma: 

- 190.pantu Kontrabanda; 
- 190.1 pantu Preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, 

pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai. 11 

Lietuva Kontrabandas kopskaitā tiek iekļauti noziegumi saskaņā ar Kriminālkodeksa 
199.pantu Kontrabanda. 



Latvija 
Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 192.pantu Viltotas naudas un 
valsts finanšu instrumentu izgatavošana, izplatīšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, 
iegādāšanās un glabāšana. 
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Lietuva Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Kriminālkodeksa 213.pantu Viltotas naudas 
vai vērtspapīru viltošana, glabāšana vai pārdošana.. 

Latvija 
Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma: 

- 320.pantu Kukuļņemšana; 
- 322.pantu Starpniecība kukuļošanā; 
- 323.pantu Kukuļdošana. 

Lietuva 
Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Kriminālkodeksa: 

- 225.pantu Kukuļņemšana; 
- 226.pantu Kukuļa saņemšana izmantojot starpnieku; 
- 227.pantu Kukuļa piedāvāšana. 13 

Igaunija 

Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma: 
- 293.pantu Pateicību pieņemšana; 
- 294.pantu Kukuļa pieņemšana; 
- 295.pantu Pateicības saņemšanas vienošanās; 
- 296.pantu Vienošanās par kukuli; 
- 297.pants Pateicības piešķiršana; 
- 298.pants Kukuļdošana. 

14 Latvija 
Cilvēku tirdzniecības jēdziena skaidrojums ir sniegts Krimināllikuma 154.2 pantā 
Cilvēku tirdzniecības jēdziens. Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 
154.1 pantu Cilvēku tirdzniecība. 

15 Latvija Punkts iekļauj noziegumus saskaņā ar Krimināllikuma 195.pantu Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana.  

Atsevišķa informācija: 

Latvija 
Punkts iekļauj noziegumus, kas tika reģistrēti informācijas sistēmā „Noziedzīgu 
nodarījumu reģistrs” attiecīgajā laika posmā. Nepilngadīgais ir persona vecumā no 14 
līdz 17 gadiem (ieskaitot). 

Lietuva Punkts iekļauj noziegumus, kas tika atklāti attiecīgajā laika posmā. Nepilngadīgais ir 
persona vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot). 
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Igaunija Punkts iekļauj noziegumus, kas tika atklāti attiecīgajā laika posmā. Nepilngadīgais ir 
persona vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot). 

Latvija 
Punkts iekļauj informāciju par personām saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 69.pantu 
Apsūdzētais un par personām, pret kurām kriminālprocess tika uzsākts, taču vēlāk 
izbeigts, atbrīvojot personu no kriminālatbildības. 
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Lietuva 
Punkts iekļauj informāciju par aizdomās turētām fiziskām un juridiskām personām, 
kurām ir izvirzīta apsūdzība un par personām, pret kurām kriminālprocess tika 
uzsākts, taču vēlāk izbeigts, atbrīvojot personu no kriminālatbildības. 



Igaunija 

Punkts iekļauj informāciju par personām, kurām ir izvirzīta apsūdzība un par 
personām, pret kurām kriminālprocess tika izbeigts saskaņā ar iespēju principu 
saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa: 

- 201.pantu Materiālu nodošana pusaudžu komisijai; 
- 202.pantu Kriminālprocesa izbeigšana gadījumā, ja ir sabiedrības intereses 

trūkums kriminālprocesā un nenozīmīgas vainas gadījumā; 
- 203.pantu Kriminālprocesa izbeigšana sakarā ar soda proporcionalitātes 

trūkumu; 
- 203.1 pants Kriminālprocesa izbeigšana uz samierināšanas pamata.  

 
 
 

 
                                                 
* Šeit un turpmāk Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas likumu un likumu pantu nosaukumu 
tulkojums ir neoficiāls.  


