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249.pants. Narkotisko un psihotropo vielu ražošanas, 
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glabāšana un realizēšana nelielā apmērā un narkotisko 
un psihotropo vielu neatļauta lietošana .............................. 384 
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262.1 pants. Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, 
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272.1 pants. Piespiešana dot nepatiesu paskaidrojumu, atzinumu 

vai tulkojumu parlamentārās izmeklēšanas komisijai ........ 438 
273.pants. Valsts amatpersonas nosaukuma un varas patvaļīga 

piesavināšanās .................................................................... 440 
274.pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga nolaupīšana un 

iznīcināšana ........................................................................ 441 
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281.pants. Personas identitātes slēpšana ............................................. 470 
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dienestā (izslēgts) ............................................................... 474 
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Par autoriem 

 

 

Uldis Krastiņš dzimis 1933.gada 8.februārī Madonas apriņķa Ļaudonas 

pagastā. 1952.gadā pēc Zasas vidusskolas beigšanas uzsācis studijas Latvijas 

Valsts universitātes Ekonomikas un juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu 

nodaļā.  

Pēc jurista kvalifikācijas iegūšanas U.Krastiņš 1957.gadā ievēlēts par Saldus 

rajona tiesnesi un iecelts par šīs tiesas priekšsēdētāju. Šajos amatos 

U.Krastiņš nostrādājis līdz 1962.gadam. 1963.gadā ievēlēts par Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesi un šajā 

amatā nostrādājis līdz 1985.gada janvārim, kad pārgājis pilnas slodzes darbā 

uz Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, sākumā vecākā 
pasniedzēja, vēlāk docenta un Krimināltiesību, kriminālprocesa un 
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kriminālistikas katedras (vēlāk pārdēvēta par Krimināltiesisko zinātņu 

katedru) vadītāja amatā, kur nostrādājis līdz 2006.gadam.  

1973.gadā U.Krastiņš iestājies Latvijas Valsts universitātes neklātienes 

aspirantūrā un pabeidzis to 1977.gadā ar izstrādātu juridisko zinātņu kandi-

dāta disertāciju par tēmu "Latvijas PSR dabas krimināltiesiskā aizsardzība", 

kuru aizstāvējis M.V. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē, iegūstot 

juridisko zinātņu kandidāta zinātnisko grādu, kas 1992.gada 3.novembrī tika 

pielīdzināts Latvijas tiesību zinātņu doktora grādam. 1995.gadā 7.februārī 

U.Krastiņš ieguvis tiesību zinātņu habilitētā doktora zinātnisko grādu par 

habilitācijas darbu "Ekoloģisko noziegumu kvalifikācijas problēmas".  

Pedagoģiskā darba stāžs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 

U.Krastiņam ir kopš 1978.gada: sākumā stundu pasniedzējs, tad nepilnā 

slodzē, bet kopš 1995.gada maija pilnā slodzē. 1997.gadā U.Krastiņš 

ievēlēts par profesoru un šajā amatā strādā joprojām. 

Studentiem pasniedzamo mācību priekšmetu sarakstā ir bijušas tādas 

disciplīnas kā Dabas tiesiskā aizsardzība, Noziegumu kvalifikācijas problē-

mas, Kriminālprocess, bet nu jau daudzus gadus – Krimināltiesības (Vispā-

rīgā un Sevišķā daļa) un Salīdzinošās krimināltiesības. U.Krastiņa zinātniskā 

darbība saistīta ar dabas krimināltiesiskās aizsardzības jautājumiem, ar 

noziedzīga nodarījuma sastāva, īpaši ar vainas problēmām krimināltiesībās, 

ar juridisko personu atbildības un mantisko nodarījumu kvalifikācijas 

jautājumiem. U.Krastiņš ir Krimināltiesību mācību grāmatu, Kriminālli-

kuma komentāru triju izdevumu līdzautors, sarakstījis vairākas mono-

grāfijas, ir daudzu zinātnisko publikāciju un zinātniski populāru rakstu 

autors. Dažāda rakstura publikāciju kopējais skaits mērāms trijos simtos. 

U.Krastiņš ar referātiem piedalījies daudzās zinātniskās konferencēs Latvijā 

un ārpus tās robežām. Kopš 1991.gada līdz pat Krimināllikuma pieņemšanai 

Saeimā U.Krastiņš strādājis Krimināllikuma projekta izstrādes darba grupā 

un turpina darboties Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Krimināllikuma darba 

grupā, kur notiek Krimināllikuma grozījumu projektu izvērtēšana. 
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foto: Boriss Koļesņikovs JV 

 

Profesore, Dr.iur. Valentija Liholaja dzimusi 1942.gada 24.augustā Skaistas 

pagastā. 1967.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko 

fakultāti. Vēl būdama pēdējā kursa studente, V.Liholaja tikusi uzaicināta 

strādāt prokuratūrā, kur septiņus gadus tagadējās Latgales priekšpilsētas 

(toreiz Rīgas pilsētas Maskavas rajona) prokurora palīga amatā veikusi 

uzraudzību pār krimināllietu izskatīšanu tiesā un pildījusi prokurora 

vietnieka pienākumus. No 1973. līdz 1985.gadam V.Liholaja vadījusi 

Tieslietu ministrijas Tautas saimniecības tiesiskā darba un advokatūras daļu. 

Paralēli praktiskajam darbam V.Liholaja lasījusi arī lekcijas Latvijas 

Universitātes studentiem, bet kopš 1985.gada tas ir V.Liholajas pamatdarbs, 

docējot krimināltiesības un noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmas. 

2002.gadā ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori. 

V.Liholaja sadarbībā ar citiem autoriem ir sarakstījusi mācību grāmatu  
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krimināltiesībās, komentārus atsevišķām Krimināllikuma nodaļām, kā arī 

sagatavojusi vairākus papildinātos izdevumus. V.Liholaja ir arī daudzu citu 

juridiskās literatūras avotu un juridisku publikāciju autore. 
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Docente, Dr. iur. Diāna Hamkova dzimusi 1972.gada 8.oktobrī Rīgā.  

1990.gadā absolvējusi Rīgas 7.vidusskolu. 1994.gadā uzsākusi studijas 

Latvijas Policijas akadēmijā, kur ieguvusi jurista kvalifikāciju.  

2001.gadā Latvijas Policijas akadēmijā ieguvusi tiesību zinātņu maģistra 

grādu krimināltiesību apakšnozarē. Pēc studijām maģistrantūrā D.Hamkova 

uzaicināta strādāt par lektori Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesisko 

zinātņu katedrā.  

Kopš 2002.gada D.Hamkova veic pedagoģisko darbu Latvijas Universitātes 

Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedrā, docējot 

Krimināltiesības.  

2009.gadā Latvijas Universitātē ieguvusi doktora zinātnisko grādu 

krimināltiesībās. 

2011.gadā ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docenti. 

Kopš 2011.gada D.Hamkova ir arī zvērināta advokāte. 
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Priekšvārds 

Krimināllikuma komentāru Trešo daļu sagatavojuši Latvijas Universitātes 

Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras krimināltiesību 

docētāji tiesību zinātņu doktori profesors Uldis Krastiņš, profesore Valentija 

Liholaja un docente Diāna Hamkova. 

Krimināllikuma komentāru Trešā daļa veidota Krimināllikuma Sevišķās 

daļas nodaļām atbilstošā secībā: "Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu" 

(XVIII nodaļa); "Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā" (XIX nodaļa); 

"Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību" 

(XX nodaļa); "Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību" (XXI nodaļa); 

"Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes kārtību" (XXII nodaļa); "Noziedzīgi 

nodarījumi pret jurisdikciju" (XXIII nodaļa); "Noziedzīgi nodarījumi valsts 

institūciju dienestā" (XXIV nodaļa) un "Noziedzīgi nodarījumi militārajā 

dienestā" (XXV nodaļa). 

Tāpat kā divas iepriekš izdotās Krimināllikuma komentāru daļas arī Trešā 

daļa sagatavota, balstoties uz spēkā esošo normatīvo regulējumu, izmantojot 

krimināltiesību teorijas jaunākās atziņas un plašu tiesu praksi. 

Trešajā daļā ietverti jaunākie grozījumi Krimināllikuma Sevišķajā daļā, 

attiecīgi tos komentējot. Tādi grozījumi izdarīti, piemēram, ar Latvijas 

Republikas Saeimas 2015.gada 29.oktobra Grozījumiem Krimināllikumā un 

skar noziedzīgus nodarījumus ceļu satiksmē (KL 260., 262. un 262.1pants).  

Komentējot Krimināllikuma Sevišķās daļas normas, kas ieļautas nodaļā 

"Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā", ievēroti grozījumi, kas izdarīti ar 

Saeimas 2016.gada 28.janvāra likumu, grozot Krimināllikuma 192. un 

193.pantu un papildinot šo nodaļu ar jaunām normām (KL 193.1, 193.2, 200. 

un 212.1pants).  

Atbilstoši Saeimas 2015.gada 29.oktobra Grozījumiem likumā "Par 

Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Īpašais likums) 

veidoti komentāri Krimināllikuma Sevišķās daļas normās, kurās iekļautas 

kaitīgās sekas ievērojamā apmērā, būtisks kaitējums vai smagas sekas (Īpašā 

likuma 22., 23., 23.1 un 24.pants). 

Balstoties uz krimināltiesību teorijas izstrādātajiem krimināltiesību normu 

konkurences nosacījumiem un ievērojot tiesu praksi, komentēts 
Krimināllikuma 313.–315.pants. 
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Komentāru Trešajā daļā Krimināllikuma normu un tiesu prakses analīze 

veikta, balstoties uz to normatīvo regulējumu, kas ir spēkā Trešās daļas 

izdošanas brīdī. 

Pēc Krimināllikuma komentāru Otrās daļas izdošanas Saeima 2016.gada 

21.aprīlī ir izdarījusi būtiskus un aktuālus papildinājumus un grozījumus 

Krimināllikuma Sevišķās daļas nodaļā "Noziegumi pret valsti" (X nodaļa), 

kurā ietvertās normas tika komentētas Otrajā daļā. Jauninājumi attiecas uz 

šīs nodaļas 80., 80.1, 81., 81.1 un 85.pantu. To ievērojot, Krimināllikuma 

komentāru Trešajā daļā iekļauta papildināta Krimināllikuma Sevišķās daļas 

X nodaļa "Noziegumi pret valsti."  

Pēc Krimināllikuma komentāru Pirmās un Otrās daļas izdošanas ir izdarīti 

vēl citi grozījumi Krimināllikumā. Arī tie tiek atspoguļoti komentāru Trešajā 

daļā ar atbilstošajiem komentāriem. 

 

Uldis Krastiņš 

Dr.habil.iur. 

 


