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pasūtījumu valsts augstskolās iekšlietu jomas speciālistu sagatavošanā 
un profesionālo problēmu pētniecībā ar mērķi panākt pieaugošu 
policijas prestižu sabiedrībā un spējīgu darbinieku pieplūdumu 
policijas iestādēs;

•	 pilnveidot iekšlietu sistēmu, vienkāršojot iestāžu padotību un 
nodrošinot funkciju izpildei nepieciešamo darbinieku skaitu; veidot 
caurredzamu lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un izpildes kontroles 
kārtību;

•	 veicot iekšlietu iestāžu optimizāciju, nodrošināt, lai uzlabotos strādājošo 
darba apstākļi un vide; izstrādāt un īstenot jaunu ēku būvniecības un 
esošo rekonstrukcijas programmu visos reģionos;

•	 pilnveidot Valsts un pašvaldības policiju sadarbību likumības un 
kārtības nodrošināšanā. [91]

A. Kalvīša valdības krimināltiesiskās politikas izvērtējums
2007.  gada 21.  februārī Ministru kabinets akceptēja «Nepilngadīgo 

brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādnes 
2007.–2013.  gadam», kurās tika noteikts, ka attiecībā uz nepilngadīgajiem 
ieslodzījumā (gan notiesātajiem, gan apcietinātajiem) nepieciešams izveidot 
vienotu pieeju gan no kriminālsodu izpildes, gan bērnu tiesību aizsardzības 
politikas interešu pozīcijām, jo tikai tā iespējams nodrošināt nepilngadīgā 
atbilstošu resocializāciju. Spēkā esošā bērnu tiesību aizsardzības politika valstī 
pietiekamā apjomā netika vērsta uz bērnu tiesību aizsardzību laikā, kamēr viņi 
atrodas apcietinājumā vai izcieš brīvības atņemšanas sodu.

2007.  gada 5.  decembrī valdībā tika izskatīts jautājums par Tieslietu 
ministrijas darbības stratēģiju 2007.–2009.  gadam. Pilnveidotajā stratēģijā 
atsevišķi bija izdalīta arī krimināltiesiskā politika, kuras virsmērķi bija:  
1)  samazināt noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu; 2)  aizstāvēt cietušos un 
atjaunot taisnīgumu; 3)  taisnīgi, ātri, efektīvi sodīt un resocializēt notiesātās 
personas. Stratēģijā tika noteikts, ka Tieslietu ministrija ir atbildīga par 
kriminālsodu politikas un sodu izpildes politikas veidošanu, izstrādā materiālo 
un procesuālo krimināltiesību normas un sodu izpildes mehānismus. Šīs 
jomas nozīmīgākie tiesību akti ir Krimināllikums, Kriminālprocesa likums, 
Apcietinājumā turēšanas kārtības likums, Latvijas Sodu izpildes kodekss, 
Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums un likums «Par valsts
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kompensāciju cietušajiem». Krimināltiesību politikā aizvien nozīmīgāku vietu 
ieņēma cietušo aizsardzība un atbalsts noziedzīgu nodarījumu upuriem.

2007. gada 5. decembrī Ministru kabinetā tika pieņemta Administratīvā 
procesa efektivizēšanas koncepcija. Koncepcijas izstrādes pamatā bija apstāklis, 
ka administratīvo tiesu noslogotības dēļ administratīvais process tiesā varēja 
ilgt līdz pat diviem gadiem, līdz ar to nesasniedzot tā sākotnējo mērķi. Minēto 
politisko dokumentu pieņemšana bija virzīta uz tiesiskuma, kas bija viena no 
A. Kalvīša valdības prioritātēm, nodrošināšanu. 

Tomēr arī A.  Kalvīša otrās valdības laikā netika pieņemts jauns Tiesu 
iekārtas likums un Prokuratūras likums. Diskutabla palika pretrunīgā 
šķīrējtiesu darbība un nenoteiktās prasības šķīrējtiesnešiem.

Krimināltiesiskās politikas aspekti Ivara Godmaņa valdības 
(2007. gada 20. decembris – 2009. gada 12. marts) deklarācijā

I. Godmaņa valdības deklarācijā tika paredzēti šādi pasākumi:
•	 izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai 

nodrošinātu valsts drošības iestāžu un Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja parlamentāro uzraudzību, darbības koordināciju 
Ministru prezidenta vadībā, nemainot prokuratūras lomu, iestrādājot 
normas, kas paredz Ģenerālprokurora līdzdalību Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja vadītāja iecelšanā un atcelšanā;

•	 nostiprināt tiesu varas neatkarību, pilnveidojot tiesu pašpārvaldes 
lomu amata vietu skaita noteikšanā un uz objektīviem kritērijiem 
balstītā tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanā, lai nodrošinātu taisnīgu 
lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos;

•	 uzlabot tiesu pieejamību, pilnveidot valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības sistēmu un uzsākt administratīvo tiesu darbu Latvijas 
reģionos, pieņemt jaunu Tiesu iekārtas likumu;

•	 Izstrādāt un īstenot kriminālsodu politiku, pilnveidot kriminālsodu 
izpildes kārtību, uzlabot sodu izpildes kvalitāti un nodrošināt sakārtotu 
administratīvo sodu sistēmu;
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•	 nodrošināt ieslodzījuma vietu modernizāciju atbilstoši starptautiskajiem 
standartiem, kā arī optimizēt cietumu skaitu, slēdzot atsevišķus 
cietumus un uzsākot būvēt jaunu, mūsdienu standartiem atbilstošu 
cietumu;

•	 īstenot un izvērtēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts 
programmu 2004.–2008. gadam, kā arī izstrādāt un uzsākt programmas 
2009.–2014. gadam īstenošanu.

Par vienu no svarīgākajiem darbības virzieniem I.  Godmaņa valdības 
deklarācijā krimināltiesiskās politikas kontekstā tika noteikta iekšējās drošības 
un sabiedriskās kārtības nodrošināšana, kas būtu balstīta uz tiesību aizsardzības 
institūciju pārveidi no represīvām iestādēm par pakalpojumu sniedzējām 
institūcijām, un reālās darbības, lai to īstenotu, paredzēja:

•	 nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu policijas prioritāšu 
noteikšanā un vadībā, pārejot no reaktīvas darbības un palielinot 
preventīvo pasākumu skaitu;

•	 turpināt pakāpenisku, bet konsekventu un ar resursiem pastiprinātu 
tiesību aizsardzības dienestu reformu ar mērķi nodrošināt to sniegto 
pakalpojumu atbilstību sabiedrības drošības vajadzībām, novēršot 
funkciju dublēšanos un vienlaikus apstādinot kvalitatīvākā darbaspēka 
aizplūšanu no tiesību aizsardzības un ugunsdzēsības un glābšanas 
iestādēm, kompleksi risinot atalgojuma, sociālo garantiju, tālākizglītības 
un materiāli tehniskās apgādes jautājumus;

•	 noteikt, ka sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana visiem 
Latvijas iedzīvotājiem to mājās, uz ielas, ceļā un sabiedriskajās vietās 
ir prioritārais tiesību aizsardzības iestāžu uzdevums, kas izvirza 
īpašas prasības pret to darbiniekiem – profesionalitāti, labu izglītību, 
godīgumu un vēlmi kalpot sabiedrībai;

•	 pilnveidot starpinstitūciju sadarbību, kā arī iekšējās drošības 
sistēmu organizētās noziedzības, smago un ekonomisko noziegumu 
apkarošanai;

•	 aktīvi vērsties pret noziegumiem, kuros izmantotas augstās tehnoloģijas, 
pilnveidojot to apkarošanas sistēmas un veicinot atbildīgo valsts 
institūciju sadarbību šajā jomā;

•	 izstrādāt elektroniskās drošības un aizsardzības sistēmu informācijas 
sistēmu aizsardzībai no kibernoziegumiem;

•	 nodrošināt ES ārējās robežas pilnvērtīgu kontroli, ieviešot un  
izpildot Šengenas līguma prasības, kā arī pilnveidot robežkontroles 
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punktu darbību, īpašu uzmanību pievēršot to infrastruktūras tālākai 
attīstībai;

•	 turpināt vienotas un efektīvas valsts uguns apsardzības un glābšanas 
sistēmas izveidošanu;

•	 izvērtēt un uzraudzīt izmaiņas iekšējās drošības situācijā, laikus 
identificējot un novēršot iespējamos riskus;

•	 ciešāk sadarbojoties ar pašvaldībām un sabiedriskajām organizācijām, 
pastiprināt cīņu pret narkotiku izplatīšanu, cilvēku tirdzniecību, vērsties 
pret personām, kuras atsakās uzrādīt narkotiku iegūšanas avotus, kā 
arī ierosināt to īpašumu atsavināšanu, kas tiek izmantoti narkotiku un 
nelegālā alkohola izplatīšanai;

•	 pilnveidot pazudušo personu meklēšanas sistēmu;
•	 lai aizsargātu bērnus pret noziedzīgiem nodarījumiem un samazinātu 

nepilngadīgo noziedzību, palielināt Valsts policijas nepilngadīgo lietu 
inspektoru lomu, ciešāk sadarbojoties ar mācību iestādēm, pašvaldībām 
un sabiedriskā labuma organizācijām;

•	 pilnveidot Ceļu policijas darbu, ieviešot tehniskos līdzekļus 
satiksmes noteikumu ievērošanas kontrolei un paplašināt pašvaldību 
policijas funkcijas satiksmes organizēšanā. Veidot Ceļu policiju par 
pilnvērtīgu satiksmes drošības organizēšanas dalībnieku, paplašināt 
policijas darbinieku tiesības piedalīties satiksmes drošības jautājumu 
koordinēšanā saistībā ar ceļu izbūvi, rekonstrukciju un uzturēšanu; 
veikt preventīvos pasākumus, izglītojot sabiedrību par iespējamiem 
apdraudējumiem ceļu satiksmē un to novēršanu;

•	 novērst Valsts policijas un citu iekšlietu iestāžu rīcībā esošo līdzekļu 
izmantošanu personas patvaļīgai ietekmēšanai; izveidot neatkarīgu 
sūdzību izskatīšanas un iedarbīgu iekšlietu iestāžu kontroles sistēmu;

•	 pilnveidot iekšlietu sistēmu, vienkāršojot iestāžu padotību un 
teritoriālo izvietojumu, nodrošinot caurskatāmai un iedarbīgai funkciju 
izpildei nepieciešamo darbinieku skaitu; veidot caurredzamu lēmumu 
pieņemšanas, apstrīdēšanas un izpildes kontroles kārtību;

•	 pilnveidot Valsts un pašvaldību policijas sadarbību likumības un 
kārtības nodrošināšanā;

•	 izstrādāt likumus un īstenot pasākumus, lai uzlabotu satiksmes drošību 
ūdenstransportā;

•	 samazināt vidējā līmeņa vadītāju skaitu, palielinot tiešo policijas 
funkcijas veicošo policijas darbinieku skaitu;
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IEVADS

  
«Sods par noziegumu nevar būt taisnīgs līdz brīdim, 

kad valstī ar likumu būs noteikti labākie
un optimālākie līdzekļi tā novēršanai.»

(Čezāre Bekaria)

Jebkuras valsts sekmīgas attīstības un labklājības balsts ir drošība – cilvēku 

un citāda veida apdraudējumiem. Valsts un tās drošības institūciju pienākums 
ir rūpēties gan par visas sabiedrības, gan par ikviena tās iedzīvotāja drošību. 
Noziedzība un citi likumpārkāpumi grauj jebkuras sabiedriskās iekārtas stabilitāti, 
nodarot nelabojamu ļaunumu gan atsevišķiem sabiedrības pārstāvjiem, gan arī 
sabiedrībai un civilizācijai kopumā. Tādēļ jau kopš tā laika, kad cilvēce sāka 
apzināties šo noviržu no vispārpieņemtajām normām jeb pārkāpumu ietekmi un 
sekas, tika izstrādāti mehānismi un formas, kā no noziedzīgiem nodarījumiem 
izsargāties, kā tos novērst un nepieļaut. Jau senajās kultūrās – Grieķijā, Romā, 

veltīja noziedzības kā sociāli nevēlamas parādības izziņai, izpratnei un novēršanai, 
veidojot atbilstošus politiskos un valsts pārvaldes pamatus.

Pieļaujot to, ka dažādas kriminālās aktivitātes (piemēram, kukuļdošana, 
lai sekmētu lietas izskatīšanu pēc iespējas īsākā termiņā, vai zādzības veikšana 
lielveikalā, lai nodrošinātu ģimenes eksistenci) zināmā mērā tiek izprastas un pat 
attaisnotas, arī citas nelabvēlīgās krimināltiesiska rakstura parādības (noziedzība, 
korupcija, narkotisms, cilvēku tirdzniecība, terorisms u.c.) sabiedrības vērtību 

Francs fon Lists (Liszt) ir atzinis, ka noziedzība ir tikpat mūžīga kā nāve vai 

pasākumi noziedzību nekad neuzvarēs, tieši tāpat kā visaugstākie sasniegumi 
medicīnā nekad neuzvarēs slimības un nāvi. Tomēr tas nebūt nenozīmē to, ka 

 Sirsnīgā pateicībā māmiņai par
pastāvīgo rūpi un atbalstu.
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•	 lai paaugstinātu policijas darba efektivitāti un pieejamību, 
pārstrukturizēt policijas teritoriālajās iestādēs strādājošo skaitu 
atbilstoši slodzei un sabiedrības drošības interesēm;

•	 izstrādāt grozījumus Krimināllikumā un administratīvo sodu sistēmā, 
lai varētu efektīvāk cīnīties pret narkotisko, psihotropo un citu atkarību 
izraisošo vielu izplatību, kā arī iedarbīgi apkarot organizēto noziedzību, 
narkotisko vielu apriti, cilvēku tirdzniecību un nelikumīgi iegūto 
finanšu līdzekļu legalizāciju;

•	 veicināt pārrobežu sadarbību starp Latvijas un kaimiņvalstu tiesību 
aizsardzības iestādēm. Pārstrukturizēt Valsts robežsardzes dienestu 
tā, lai līdz ar pievienošanos Šengenas zonai un pēc iekšējo robežu 
atvēršanas nepieļautu nelegālo imigrāciju un nelegālo viesstrādnieku 
ieplūšanu valstī;

•	 valsts ārējās drošības pamatā likt aktīvu un pilntiesīgu līdzdalību 
NATO un citās starptautiskajās organizācijas, kā arī veidot stratēģiskas 
alianses ar ASV un citiem globālajiem partneriem.

•	 turpināt aktīvi iesaistīties drošības politikas izstrādē un īstenošanā ES 
un NATO līmenī, veicinot sadarbību abu organizāciju starpā, kā arī 
stiprinot Baltijas valstu sadarbību militārajā jomā;

•	 nodrošināt valsts aizsardzības spēju turpmāku attīstību, turpinot 
pilnveidot profesionālo bruņoto spēku kaujas spējas un materiāli 
tehnisko bāzi, kā arī attīstot Zemessardzi kā efektīvu atbalsta 
instrumentu;

•	 ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām atbalstīt Jaunsardzes 
kustības turpmāku attīstību, veicinot jauniešu patriotisko audzināšanu, 
militāro zināšanu un fizisko spēju pilnveidošanu. [92]

I. Godmaņa valdības krimināltiesiskās politikas izvērtējums
I.  Godmaņa valdība sāka darboties vienā no smagākajiem periodiem 

valstī – bija sākusies un attīstījās globālā ekonomiskā, finansiālā un sociālā 
krīze, kas būtiski ietekmēja arī tiesisko un kriminālpolitisko jomu. Tika 
«optimizēta» institūciju un iestāžu darbība, kas galvenokārt izpaudās krasā 
finansējuma samazināšanā visām tiesību aizsardzības iestādēm, atalgojuma 
«nogriešanā» par 30–50 procentiem un pat vairāk, darbinieku atvaļināšanos no 
darba, pieaugošā emigrācijā. Tomēr kopumā, neskatoties uz smago finansiālo
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stāvokli, daudzos gadījumos arī kvalificētu speciālistu trūkumu, tiesību 
aizsardzības iestādes nodrošināja drošību, sabiedrisko un tiesisko kārtību. Tika 
sagatavota jauna Kriminālsodu politikas koncepcija, kuras izstrādes mērķis 
bija sagatavot konceptuālus priekšlikumus izmaiņām kriminālsodu sistēmā, 
kas būtu izmantojami, izstrādājot nepieciešamos grozījumus Krimināllikumā 
un citos normatīvajos aktos, kuru pieņemšana savukārt sekmētu efektīvāku 
tiesisko līdzekļu piemērošanu kriminālsodu politikas mērķu sasniegšanai.

Tika veikta iekšlietu sistēmas reorganizācija, kuras mērķis bija optimizēt 
iekšlietu sistēmas darbību, nodrošinot sistēmas efektīvu funkcionēšanu, 
maksimāli samazinot administratīvo aparātu, efektīvi izmantojot cilvēku un 
finanšu resursus, kā arī samazinot izdevumus atlīdzībai un infrastruktūras 
uzturēšanai. Visā Latvijas teritorijā tika izveidoti pieci iekšlietu struktūru 
reģionālie centri. Ņemot vērā dienestu darbības specifiku, reforma 
katrā dienestā tika veikta, izvērtējot esošās administratīvās struktūras 
darbības efektivitāti, iespējamo personāla un finanšu resursu optimizāciju. 
Reorganizācijas rezultātā tika plānots katru gadu ieekonomēt Ls 6 130 600.

2009.  gada 9.  janvārī I.  Godmaņa valdība pieņēma arī «Ar brīvības 
atņemšanu notiesāto personu resocializācijas koncepciju». Koncepcijas 
izstrādes mērķis – noteikt ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu 
resocializācijas mehānismu (modeli) gan brīvības atņemšanas iestādē, gan 
pēc atbrīvošanas no tās, noteikt notiesāto resocializācijas līdzekļus, kā arī 
atbildīgās institūcijas un to kompetenci resocializācijas līdzekļu piemērošanā, 
nodrošinot ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nepārtrauktu, intensīvu 
un vajadzībām atbilstošu resocializāciju.

Tomēr ne viss I. Godmaņa valdības deklarācijā noteiktais tika izpildīts. 
Kārtējā valdība nespēja izstrādāt un akceptēt jaunu Tiesu iekārtas likumu, 
neizdevās apstādināt kvalitatīvākā darbaspēka aizplūšanu no tiesību 
aizsardzības un ugunsdzēsības un glābšanas iestādēm, tiesību aizsardzības 
institūcijas netika pilnībā pārveidotas no represīvām par pakalpojumu 

sniedzējām institūcijām, cīņā ar narkotisko vielu un nelegālo alkohola 
tirdzniecību praktiski netika piemērots tāds soda veids kā tā īpašuma 
atsavināšana, kas tiek izmantots narkotiku un nelegālā alkohola izplatīšanai. 
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ir jāsamierinās ar noziedzības kā nenovēršamas sociāli nelabvēlīgas parādības 
eksistenci, ka nav nepieciešams izstrādāt un realizēt mērķtiecīgus pasākumus 
noziedzības novēršanai un apkarošanai, ka gan valstiskā, gan arī transnacionālā 
līmenī nav nepieciešama pārdomāta un konsekventa politika cīņā ar noziedzību.

Viens no politikas zinātnes pamatlicējiem Francs fon Holcendorfs 
(Holtzendorff) jau 1877. gadā rakstīja par to, ka politiskā zinātne ir kā ceļvedis 
un reālās politikas pamatlicēja. Arī kriminālpolitika ir pamats noziedzības 
novēršanas un apkarošanas jomā.

Pašreizējo sabiedrības evolūcijas periodu vienlaikus var raksturot gan kā 
vienu no globālās (ekonomiskās, finansiālās, politiskās, sociālās, tiesiskās un 
morālās) krīzes periodiem, gan arī kā zināmu šīs krīzes pārvarēšanas posmu. 
Kā zināms, vēl pavisam nesen mūsu valsti satricināja ekonomiskā un sociālā 
krīze: strauji saruka lauksaimnieciskā ražošana, saimnieciskās darbības kontroles 
sistēma kļuva vājāka, palielinājās tā sauktās pelēkās un melnās ekonomikas 
īpatsvars. Varēja konstatēt arī zināmu sociālo krīzi: strauji pieauga bezdarba 
līmenis, samazinājās sociālo pabalstu un garantiju apjoms, sadārdzinājās 
veselības aprūpes pakalpojumi, akūti pieauga finanšu līdzekļu trūkums izglītības 
sfēras nodrošināšanai utt. Vēl joprojām turpinās sociāli aktīvo, darbspējīgo 
cilvēku emigrācija uz ekonomiski attīstītajām valstīm. Sabiedrībā pieauga morālo 
vērtību devalvācija, vardarbība, tajā skaitā – vardarbība tās slēptajās formās. 
Lai gan statistiskie dati par noziedzību liecina, ka saasinātās krīzes apstākļos tā 
palikusi gandrīz iepriekšējo gadu līmenī vai pat samazinājusies, tas nav objektīvs 
rādītājs, jo krīzes apstākļos, kad iestāžu resursu kapacitāte ir nepietiekama un 
tiesībsargājošās sistēmas darbinieku slodze pārsniedz iespēju robežas, ir grūti 
fiksēt reālo situāciju noziedzības jomā.

Tā, pagājušā gadsimta 70.  gados ekonomiskās recesijas apstākļos ASV 
krasi pieauga noziedzība Ņujorkā. Minētais laika periods bija raksturīgs arī ar 
to, ka samazinājās valsts un Ņujorkas municipalitātes ienākumi, tika samazināts 
patrulējošo policistu skaits pilsētā, daudzas sociālās programmas, kas paredzēja 
palīdzību maznodrošinātajiem, tika apturētas. Dzīvot ASV megapolē Ņujorkā 
kļuva bīstami. Šajā laika periodā, baidoties par savu drošību, vairāk nekā miljons 
ņujorkiešu pārcēlās uz dzīvi ārpilsētā. Atsevišķos sabiedrības slāņos valdīja galēji 
pesimistisks uzskats par to, ka Ņujorka izmirst.

Krīzes globālais raksturs, izpausmes veidi un formas – tas viss ir savstarpēji 
saistīts un izteikti padziļina krīzes smagās un neprognozējamās sekas. 
Starptautiskā un nacionālā līmenī krīze ir determinēta ar zināmas sabiedrības 
daļas morāles pagrimumu, izteikti liberālo ekonomikas un finanšu sistēmas 
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attīstību, politisko segmentu deformāciju, krasu sociālo noslāņošanos un 
iedzīvotāju materiālās un sociālās nodrošinātības nevienlīdzību, totālu tiesisko 
nihilismu utt. Ekonomiskajām krīzēm ir savi kriminālie indikatori. Bijušais 
Interpola ģenerālsekretārs Ronalds Noubls (Noble) Davosas foruma laikā 
intervijā «ITAR–TASS» paziņoja, ka globālā krīze izraisījusi kriminālās aktivitātes 
pieaugumu visā pasaulē. Būtiski pieaudzis tādu noziedzīgo nodarījumu skaits kā 
krāpšana, viltus jeb kontrafaktās produkcijas izplatīšana, izvairīšanās no nodokļu 
nomaksas. Viena no būtiskākajām vērtībām – sabiedrības drošība, tas ir, dzīve bez 
bailēm no jebkura veida apdraudējumiem un trūkuma – ir kļuvusi par utopisku 
kategoriju. Tiesiskās konstrukcijas (direktīvas, regulas, likumi, noteikumi u.c.) 
un to praktiskā piemērošana krīzes apstākļos neveicina drošības attīstību, bet 
kopumā sekmē sabiedriskās un individuālās drošības apdraudējuma pieaugumu. 
Valsts savlaicīgi nav radījusi tiesiskos, ekonomiskos, finansiālos instrumentus, kas 
tik ļoti nepieciešami konstruktīvas valsts regulēšanas īstenošanai, un tas izraisījis 
būtiskus zaudējumus budžetā un prettiesiskas izpausmes finansiālajā sfērā. Tas 
lielā mērā palīdzējis uzplaukt arī tā sauktajai ēnu ekonomikai.

Krīzes apstākļos saasinās faktori, kas paaugstina sociālo nedrošību, kā arī 
apdraudētības riskus:

•	 pieaug zaudējumi ekonomikā vai arī palielinās neiegūtie ieņēmumi, kā 
rezultātā būtiskas iedzīvotāju daļas dzīves līmenis pazeminās, notiek 
strauja diferenciācija sabiedrībā, iedzīvotāju labprātīga emigrācija;

•	 saasinās sociāli politiskā spriedze, kas saglabājas ilgstoši un izraisa 
aizvien pieaugošu tautas neuzticību valdībai un tās pieņemtajiem (arī 
plānotajiem) lēmumiem, tādējādi lielu daļu sabiedrības pamudinot 
iegūt līdzekļus nelikumīgi;

•	 mazinās valsts spēja nodrošināt iedzīvotāju individuālo interešu 
aizsardzību;

•	 pieaug nekompetence to jautājumu risināšanā, kas saistīti ar kārtības 
nodrošināšanu un nostiprināšanu un ilgstošs uzmanības trūkums 
attiecībā pret tiesībsargājošās sistēmas attīstību kopumā, tajā skaitā tās 
materiālajam, tehniskajam un kadru nodrošinājumam, tiesiskās bāzes 
izstrādei, kas tendēta uz efektīvu cīņu ar organizēto noziedzību.

Kriminogēno situāciju Latvijā atspoguļo ne tikai dažādu ekspertu un 
kompetentu personu viedokļi un subjektīvie vērtējumi. Arī sabiedrībā tiek 
pievērsta uzmanība tam, ka kriminogēnā situācija Latvijā krīzes periodā zināmā 
mērā atgriezusies 90. gadu līmenī. Aptaujas rezultāti liecina, ka 55% respondentu 
pašreizējo krimonogēno situāciju Latvijā uzskata par krietni dramatiskāku nekā 
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Krimināltiesiskās politikas aspekti Valda Dombrovska 
valdības (2009. gada 12. marts – 2010. gada 2. novembris.) 
deklarācijā 

Valsts iekšējās drošības jomā V.  Dombrovska valdības deklarācijā bijā 
noteikti īpaši pasākumi noziedzības novēršanā un apkarošanā:

•	 veikt tūlītējus pasākumus, lai pieaugošās noziedzības apstākļos 
(2008.  gadā noziedzība bija pieaugusi par 8,5% – A.V.) uzlabotu 
sabiedrisko drošību valstī;

•	 izstrādāt vienotu programmu preventīvā darba veikšanai visā valsts 
teritorijā;

•	 ņemot vērā pret īpašumu vērsto noziedzīgo nodarījumu skaita 
pieaugumu ekonomiskās krīzes apstākļos, veikt pasākumus, lai uzlabotu 
Valsts policijas preventīvā darba apjomu un kvalitāti šīs noziedzības 
formas novēršanā;

•	 izstrādāt grozījumus Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, lai dekriminalizētu atsevišķus pirmo reizi veiktus 
nodarījumus, kas ir mazāk bīstami sabiedrībai, ar mērķi atbrīvot 
lielākus finansiālos un administratīvos resursus cīņai pret sabiedrībai 
bīstamākiem noziegumiem;

•	 pieaugot kibernoziedzībai un noziedzīgajiem nodarījumiem, kas 
izdarīti, izmantojot kibervidi, turpināt realizēt pasākumu kompleksu, 
kas vērsts uz šo noziedzības formu mazināšanu un izdarīto noziedzīgo 
nodarījumu atklāšanu, tajā skaitā paaugstinot policijas darbinieku 
kvalifikāciju;

•	 veikt tūlītējus pasākumus, lai apkarotu noziedzību ekonomikas jomā, 
ar mērķi novērst tautsaimniecības interešu apdraudējumu, tajā skaitā 
tirgus deformāciju, kas saistīta ar negodīgas konkurences radīšanu;

•	 pilnveidot likumdošanu bērnu aizsardzībai pret noziedzīgiem 
nodarījumiem, paredzot stingrākus sodus personām, kas pastrādājušas 
noziegumus pret nepilngadīgajiem;

•	 turpināt aktīvu cīņu ar narkokriminalitāti, sadarbībā ciešāk iesaistot arī 
pašvaldības un sabiedriskās organizācijas, īpašu uzmanību veltot cīņai 
ar narkotisko un psihotropo vielu un to prekursoru nelegālo apriti, 
narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanu;

•	 veikt pasākumu kompleksu personu seksuālās izmantošanas un cilvēku 
tirdzniecības aktīvākai novēršanai valstī;
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•	 izvērtēt organizētās noziedzības attīstības tendences, raksturīgākās 
izpausmes Latvijā un citās valstīs, kā arī iespējamos draudus un riskus, 
esošajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos;

•	 pastiprināt iekšlietu sistēmas iekšējo kontroli, lai izskaustu korupciju 
tās darbinieku rindās;

•	 apkarojot terorismu, narkotiku izplatīšanu, nelegālo tirdzniecību ar 
ieročiem, cilvēku tirdzniecību, pilnveidot sadarbību ar Interpolu, citām 
Eiropas un starptautiskajām institūcijām un atbilstošiem ārvalstu 
dienestiem;

•	 veicināt nelegālās imigrācijas novēršanu, darbojoties pret personām, 
kuras nodrošina nelegālos imigrantus ar darbu un dzīvesvietu, kā arī 
uzlabojot nelegālo imigrantu atklāšanas, uzskaites un izraidīšanas 
mehānismu;

•	 nodrošināt likumpārkāpēju kvalitatīvu uzraudzību sabiedrībā, 
nesamazinot esošo uzraudzības līmeni, attīstot jaunus darba 
instrumentus probācijas jomā, īpašu uzmanību pievēršot 
nepilngadīgajiem un personām, kuras izdarījušas vardarbīgus un pret 
dzimumneaizskaramību vērstus noziegumus.

V. Dombrovska deklarācijā tika noteikti arī pasākumi sabiedriskās drošības 
un kārtības garantēšanai, paredzot, ka valdības darbības laikā tiks:

•	 noteikts, ka sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšana visiem 
Latvijas iedzīvotājiem to mājās, uz ielas, ceļā un sabiedriskās vietās 
ir prioritārs tiesību aizsardzības iestāžu uzdevums, kas izvirza īpašas 
prasības pret to darbiniekiem – profesionalitāti, labu izglītību, 
godīgumu un vēlmi kalpot sabiedrībai;

•	 sabiedriskās kārtības un drošības pasākumos tiks iesaistīti zemessargi, 
īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai reģionos;

•	 apzinoties starptautiskā terorisma draudu bīstamību, tiks veidota 
drošības sistēma, paredzot efektīvas krīzes vadības sistēmas;

•	 tiks pilnveidota Valsts un pašvaldību policijas sadarbība likumības un 
kārtības nodrošināšanā;

•	 tiks pilnveidota starpinstitūciju koordinācijas sistēma un tās vadība, 
nodrošinot sabiedrisko drošību un kārtību dažādu masu pasākumu 
laikā.

Bez tam deklarācijā tika paredzēts arī:
•	 izvērtēt esošo iekšlietu iestāžu struktūras un saimnieciskās 

darbības atbilstību to funkcijām un uzdevumiem ar mērķi panākt  
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90. gados, savukārt 29% uzskata, ka tā ir mazliet sliktāka, bet ne tādā veidā, kā tas 
bija 90. gados [1].

Lai cik dīvaini tas šķistu, taču krīzei ir arī pozitīvas izpausmes, proti, tā 
liek pilnībā pārskatīt valsts darba organizāciju, atteikties no nevajadzīgiem 
plāniem, procesiem, kadriem. Gribot negribot jālikvidē daudzas nevajadzīgas 
organizācijas un amati, kas radīti kādas citas organizācijas un amatpersonu darba 
kontrolēšanai, vadīšanai, pārbaudīšanai utt. Tas liek pārvērtēt daudzus valsts un 
pašvaldību pasūtījumus, bez kuriem sabiedrība var iztikt. Situācija liek pārvērtēt 
dažādas iepriekš pieļautās kļūdas.

Intervijā laikrakstam «Neatkarīgā Rīta Avīze» ekonomists un politiķis  
Ivars Zariņš atzīst: «..kamēr nebūs politiskās gribas domāt un rūpēties par šo  
valsti un nospraust tās kursu, kamēr ir doma tikt amatā, lai varētu sēdēt pie  
siles un dalīt projektus un naudu saviem sponsoriem, tikmēr būs tas, kas ir... Tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc 20 gadus Latvijai nav savas attīstības stratēģijas.» 
Vērtējot situāciju Latvijā kopumā, viņš ir pārliecināts, ka «..reālā situācija  
patiesībā ir ļoti dramatiska. Namiņš deg, brūk kopā, bet mums saka, lai  
ieraujamies vēl dziļāk stūrītī, tad visas degošās sijas pakritīs garām un mēs 
izdzīvosim. Neizdzīvosim! Bet tie, kas izdzīvos, paliks pie sabrukuša namiņa – 
sabrukušas valsts.» [2]

Par politikas un tiesiskās politikas stāvokli Latvijā atšķirīgs viedoklis ir 
tiesību doktoram, profesoram Vitoldam Zaharam, kurš atzīst, ka Latvijā ir 
pietiekami attīstīta kriminālpolitika ‒ tai ir attīstīta normatīvā bāze, labi izstrādāti 
politikas plānošanas dokumenti utt. Bez tam daudz kas tiek darīts arī, lai 
tiesībsargājošo institūciju darbība būtu efektīva. V. Zahars atzīst, ka «Latvijā ir 
bijusi nepārprotama politiskā griba, lai taptu skaidri un konkrētai attīstības fāzei 
atbilstoši likumi, lai tie korespondētu ar mūsu starptautiskajām saistībām un 
kalpotu arī cilvēku drošībai un labklājībai. Visas darbības ir bijušas daudzmaz 
plānotas un koordinētas. Varu teikt, ka reti kurā valstī ir tik labi izstrādāta 
kriminālsodu politika, ar brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācija, 
viņu nodarbinātības koncepcija. Varu teikt, ka Latviju pamatoti augstu vērtē 
starptautiskā sabiedrība, krimināltiesību jomas eksperti.» [3] Profesora V. Zahara 
monogrāfija «Latvijas kriminālpolitika: retrospekcija un nākotnes vīzija» faktiski 
ir vienīgais monogrāfiskais pētījums, kurš veltīts pašreizējo krimināltiesisko 
teorētisko un praktisko aspektu izpētei [4]. 

Jāatzīst, ka Latvijā kopumā nav daudz monogrāfisku pētījumu vai 
publikāciju, kas veltītas kriminālpolitikai. Kā izņēmumu var atzīmēt juridisko 
zinātņu profesora A.  Krugļevska lekciju ciklu kriminālpolitikā, kurš 30.  gados 
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tika lasīts Latvijas Universitātē. Savās lekcijās viņš galveno uzmanību pievērsa 
tiesību un soda psiholoģiskajiem aspektiem. [5]

Jāatzīst, ka ne sabiedrībā, ne tiesību speciālistu vidū nav vienprātības 
attiecībā uz daudziem būtiskiem jautājumiem: vai Latvijā tiek īstenota  
efektīva politiskā vadība? Vai valstī ir izstrādāta un sekmīgi tiek realizēta 
konsekventa tiesiskā politika? Vai krimināltiesiskā politika sasniedz izvirzītos 
mērķus, un vai sabiedrība tiek pietiekami aizsargāta no noziedzīgiem 
apdraudējumiem?

Nepieciešams atzīmēt, ka Latvijas Republikas Saeima 2012. gadā pieņēma 
būtiskus grozījumus Krimināllikumā, Kriminālprocesuālajā, Administratīvo 
pārkāpumu un Sodu izpildes kodeksā. Grozījumi minētajos tiesiskajos aktos 
ieviesa arī pietiekami kardinālas izmaiņas Latvijas krimināltiesiskajās nostādnēs, 
to skaitā kriminālsodu sistēmā, pietuvināja krimināltiesisko regulāciju Eiropas 
Savienības valstu tiesiskajai praksei. Kā atzīst Latvijas Republikas tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns, «..valsts kriminālpolitikas mērķi ir ne tikai sodīt, bet arī atjaunot 
taisnīgumu, aizsargāt sabiedrību, resocializēt un atturēt cilvēkus no noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanas» [6]. Tomēr, analizējot kriminālsodu politikas izmaiņu 
pamatojumu, var secināt, ka tās saistītas, pirmkārt, ar salīdzinoši augsto ar 
brīvības atņemšanu notiesāto personu skaitu (no 48 Eiropas valstīm Latvija ir 
otrajā vietā pēc to personu skaita, kas atrodas ieslodzījuma vietās, ir notiesātas vai 
apcietinātas), ņemot vērā, ka brīvības atņemšana ir visdārgākais no soda veidiem; 
otrkārt, ar Latvijas sodu sistēmas bardzību un neatbilstību Eiropas Savienības 
dalībvalstu kriminālsodu politikai. Tomēr krimināltiesiskās politikas kontekstā 
mēs gribam gūt apstiprinošu atbildi uz to, vai jaunā pieeja kriminālsodu politikā 
sekmēs, piemēram, taisnīguma atjaunošanu. Vai sabiedrība kopumā būs vairāk 
aizsargāta no noziedzīgiem apdraudējumiem? Vai mazāk bargi, t.i., maigāki, 
sodi atturēs cilvēkus no noziedzīgu nodarījumu veikšanas? Vai 2013. gada martā 
LR Ministru kabinetā pieņemtie Notiesāto resocializācijas īstenošanas kārtības 
noteikumi sekmēs bijušo ieslodzīto atgriešanu un integrēšanu sabiedrībā, 
nodrošinot viņus ar nepieciešamo atbalstu ‒ dzīvesvietu, darbu, izglītību un 
lietderīgu, saturīgi bagātu brīvo laiku?

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem nav iespējams atbildēt 
viennozīmīgi. Sabiedrībā valda uzskats: cik juristu, tik viedokļu. Tādēļ šī 
monogrāfija veltīta diskusijas veicināšanai par tiesisko un krimināltiesisko 
politiku, šo politisko aspektu vietu un nozīmi kopējā valsts pārvaldes un politikas 
sistēmā. Analizējot kriminālpolitikas dažādus aspektus, autors ir pieskāries arī 
tiesiskajai politikai, tās veidošanas un realizācijas procesam.
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finanšu līdzekļu ekonomiju, vienlaikus nodrošinot efektīvu to  
darbību;

•	 nodrošināt efektīvu funkciju sadali un informācijas apmaiņu starp 
visām tiesību aizsardzības iestādēm;

•	 atbalstīt visu veidu inovācijas un ES līdzekļu piesaisti iekšlietu iestādēs;
•	 uzlabot iekšlietu iestāžu sadarbību ar pašvaldībām, citām valstiskām un 

nevalstiskām organizācijām, kā arī saikni ar iedzīvotājiem;
•	 uzlabot iekšlietu iestāžu atbildību sabiedrības priekšā, attīstot jaunas 

formālās un neformālās atskaitīšanās formas. [93]

V. Dombrovska valdības krimināltiesiskās politikas izvērtējums
Veikt šīs valdības krimināltiesiskās politikas rezumējumu pirms tās 

darbības beigām nebūtu īsti korekti, tomēr zināmu vērtējumu V. Dombrovska 
valdības darbībai krimināltiesiskajā jomā var sniegt. Neapšaubāmi, ka valdībai 
nācās darboties izteikti smagā periodā – globālās krīzes smagākajā posmā. 
Tādēļ var atzīt, ka V.  Dombrovska valdības prioritāte bija ekonomiskie un 
sociālie jautājumi, kā arī valsts kopējā stāvokļa stabilizācija. Tomēr valsts 
ekonomiskais un sociālais stāvoklis ir tiešā veidā saistīts ar iekšējo drošību un 
krimināltiesisko politiku.

Par V. Dombrovska valdības panākumiem var atzīt pietiekami aktīvu cīņu 
ar narkokriminalitāti, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām 
organizācijām. Šajā kontekstā atbalstāmi vērtējama valsts pamatnostādņu 
izstrāde narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanai 
un kontrolei. Pamatnostādnēs ir aptverti galvenie turpmākās politikas 
pamatprincipi un nepieciešamie pasākumi gan narkomānijas profilakses, 
ārstniecības un rehabilitācijas, gan nelegālo narkotiku izplatīšanas apkarošanas 
jomās. Pozitīvi ir jāvērtē arī valdības deklarācijā minētie pasākumi par iekšējās 
kontroles pastiprināšanu iekšlietu sistēmā, samazinot korupcijas izpausmes 
to darbinieku vidū, kas sekmīgi ir arī realizēts. Sekmīgi tikuši realizēti arī 
pasākumi nelegālās migrācijas apkarošanas jomā. Jāatzīst pozitīvas pārmaiņas 
iekšlietu sistēmas iestāžu, it īpaši Valsts policijas, sadarbībā ar pašvaldībām, 
nevalstiskajām organizācijām, kā arī neformālo atskaišu sniegšana iedzīvotājiem.

2009. gada 27. augustā Ministru kabinets akceptēja Cilvēku tirdzniecības 
novēršanas programmu 2009.–2013. gadam. 2009. gada 3. septembrī Ministru
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kabinetā tika pieņemta «Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības 
pret noziedzīgu nodarījumu programma 2009.–2011. gadam».

Visnegatīvāk vērtējamā V. Dombrovska valdības darbība krimināltiesiskās 
politikas realizācijas jomā ir Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšana.

Netika realizēts plānotais pasākums par vienotas preventīvās programmas 
izstrādi un realizāciju visā valsts teritorijā, kura nepašaubāmi smagajos 
krīzes apstākļos valstī bija nepieciešama. Mērķtiecīgāk bija nepieciešams 
veikt pasākumus ekonomiskās noziedzības apkarošanā, to skaitā – «ēnu» 
ekonomikas samazināšanā, kura tomēr šajā laika periodā nevis samazinājās, 
bet gan jūtami pieauga. Konsekventāk un kompleksāk bija nepieciešams veikt 
pasākumus organizētās noziedzības attīstības tendenču izvērtēšanā, analizēt 
iespējamos potenciālos draudus un riskus ekonomiskās krīzes apstākļos. 
Pilnībā netika īstenoti starptautiskās tiesiskās sadarbības pasākumi, kuri bija 
vērsti uz Latvijā noziedzīgi iegūto finansiālo līdzekļu legalizāciju ārvalstīs.

Krimināltiesiskās politikas aspekti Valda Dombrovska 
valdības (2010. gada 3. novembris – 2011. gada 24. oktobris) 
deklarācijā

Deklarācijā par V. Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 
Nacionālajai izaugsmei un vienotībai bija noteikts, ka politiskie spēki vienojas 
strādāt Latvijas nacionālajai vienotībai un izaugsmei; veidot Latviju, kuras 
sabiedrība ir izglītota, vesela, pārtikusi un droša par nākotni; nostiprināt Latviju 
kā nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuru raksturo laba pārvaldība, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana, tiesiskums un sociālais atbildīgums, 
kas ietver arī rūpes par cilvēkresursu atjaunošanu un tautas ataudzi.

Par V. Dombrovska valdības ilgtermiņa politiskajiem mērķi un prioritātēm 
tika noteikts:

•	 ilgtspējīga un teritoriāli līdzsvarota ekonomiskā izaugsme,  
ekonomikas pārstrukturizēšana, jaunas darbavietas un starptautiskās 
konkurētspējas kāpināšana;
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Monogrāfijā iezīmētais diskursa aspekts ir saistīts ar dažādu informatīvo 
materiālu ‒ monogrāfisko pētījumu, politiskās plānošanas dokumentu, 
tiesisko aktu un likumprojektu, publikāciju, elektronisko resursu u.c. ‒ izpēti 
krimināltiesiskās, kā arī tiesiskās politikas kopumā analīzes kontekstā. Diskurss 
var tikt interpretēts arī kā iespējamā patiesība (Judith Butler), kas balstīta uz 
dažādos avotos pieejamo materiālu apkopošanu un izziņu, nepretendējot uz 
neapstrīdamu pieeju un viedokli.  


