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1. Atbildība par pārkāpumiem interneta vidē 

 
Atbildība par sodāmiem nodarījumiem paredzēta vienāda neatkarīgi no tā, vai nodarījums 

izdarīts virtuālajā vai reālajā vidē, jo virtuālajā vidē izdarīts noziedzīgs nodarījums ir tāds pats 

nodarījums kā reālajā vidē izdarīts nodarījums, atšķiras tikai tā izdarīšanas vieta un veids, kas 

nekādi neietekmē nodarījuma juridisko kvalifikāciju. Var arī atšķirties virtuālajā vidē izdarītu 

nodarījumu izmeklēšanas tehnika un metodika, bet arī tas nekādi neietekmē izmeklējamā 

nodarījuma juridisko kvalifikāciju.  

Administratīvās atbildības likuma 6.pants. Vecums, ar kuru iestājas administratīvā atbildība 
(https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums).  

(1) Pie administratīvās atbildības ir saucama fiziskā persona, kura līdz administratīvā 

pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegusi 14 gadu vecumu. 

 

(2) Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvajiem pārkāpumiem 

piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Administratīvo sodu nepilngadīgajam vecumā 

no 14 līdz 18 gadiem piemēro, ja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana 

konkrētajā gadījumā nav lietderīga. 

 

Krimināllikuma (turpmāk - KL) 11.pants. Vecums, ar kuru iestājas kriminālatbildība 

(https://likumi.lv/ta/id/88966#p11). Pie kriminālatbildības saucama fiziskā persona, kas līdz 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu. Mazgadīgais, 

tas ir, persona, kas nav sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu, pie kriminālatbildības nav 

saucams. 

 

2. Vardarbīgu materiālu izplatīšana 

Krimināli sodāma ir tikai pati vardarbība, bet materiālu izplatīšana (izņemot pornogrāfiska 

rakstura vardarbību vai pavešanu netiklībā) kā tāda nav tieši aizliegta. Bet vardarbības 

materiālu izplatīšanu var kvalificēt kā sīko huligānismu Administratīvo sodu likums par 

pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. pants. 

Sīkais huligānisms (https://likumi.lv/ta/id/314808#p11) (1) Par sabiedriskās kārtības 

traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, 

iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību 

(sīkais huligānisms), piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz simt naudas soda vienībām 

(viena naudas soda vienība ir 5 eiro). 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/88966#p11
https://likumi.lv/ta/id/314808#p11
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3. Iepirkšanās interneta veikalos 

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 37. pants. Administratīvā atbildība patērētāju tiesību 
aizsardzības, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā  
(https://likumi.lv/ta/id/23309#p37). 

(5) Par normatīvajos aktos noteiktās rakstveida informācijas par preci, pakalpojumu, ražotāju, 

pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju nenodrošināšanu vai par preču laišanu tirgū, 

piedāvāšanu vai pārdošanu bez normatīvajos aktos noteiktā marķējuma vai ar marķējumu, 

kurā sniegtā informācija vai kura izpildījums neatbilst normatīvo aktu prasībām, piemēro 

naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai 

personai - no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

 

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts 

valodas lietošanas jomā 28. pants. Ar preču apriti saistītās informācijas nenodrošināšana 

valsts valodā (https://likumi.lv/ta/id/314808#p28). 

(1) Par informācijas nesniegšanu valsts valodā Latvijā ražoto preču etiķetēs, preču marķējumā, 

lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē, uzrakstos uz saražotās 

produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera vai par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas 

informācijas sniegšanu valsts valodā līdztekus svešvalodai, ja šī produkcija vai preces nav 

paredzētas eksportam, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām 

līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit 

astoņām līdz sešsimt naudas soda vienībām. 

(2) Par preču realizēšanu, nenodrošinot to marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas 

dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas pilnīgu un precīzu tulkojumu valsts 

valodā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz septiņdesmit 

naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas 

soda vienībām. 

 

4. Surogātpasta vēstuļu (SPAM) sūtīšana ar reklāmas paziņojumiem 

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums 9.pants. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas 
aizliegums (https://likumi.lv/ta/id/96619#p9). 

(1) Aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) 
sistēmas, kas darbojas bez cilvēka līdzdalības (automātiskās izsaukumierīces), elektronisko 
pastu vai faksa aparātus (faksimilus), kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar 
pakalpojuma saņēmēju, ja pakalpojuma saņēmējs iepriekš nav devis brīvu un nepārprotamu 
piekrišanu. 

https://likumi.lv/ta/id/23309#p37
https://likumi.lv/ta/id/314808#p28
https://likumi.lv/ta/id/96619#p9
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Reklāmas likums, 20. pants (https://likumi.lv/ta/id/163#p20). 

(1) Uzraudzības iestāde (Patērētāju tiesību aizsardzības cemtrs) par normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz 14 000 euro. 

(2) Uzraudzības iestāde par šā likuma 12.panta trešajā un piektajā daļā minēto prasību 
neievērošanu ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz 1400 euro. 

 

5. Draudēšana, emocionāla pazemošana un vardarbība 

 

Bērnu tiesību aizsardzības likums 81. pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu. 
(https://likumi.lv/ta/id/49096#p81) 

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

Krimināllikuma 124.pants. Novešana līdz pašnāvībai (https://likumi.lv/ta/id/88966#p124).  

(1) Par personas novešanu līdz pašnāvībai vai tās mēģinājumam, cietsirdīgi apejoties ar cietušo 
vai sistemātiski pazemojot viņa personisko cieņu, ja šī persona nav atradusies materiālā vai 
citādā atkarībā no vainīgā, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu. 

(2) Par tādām pašām darbībām attiecībā uz personu, kas atradusies materiālā vai citādā 
atkarībā no vainīgā, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. 

 Krimināllikuma 132.pants. Draudi izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p132).  

Par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, 

ka šie draudi var tikt izpildīti, — soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, 

vai ar naudas sodu. 

Krimināllikuma 132.1 pants. Vajāšana (https://likumi.lv/ta/id/88966#p132.1)  

Par vairākkārtēju vai ilgstošu citas personas izsekošanu, novērošanu, draudu izteikšanu šai 
personai vai nevēlamu saziņu ar šo personu, ja tai ir bijis pamats baidīties par savu vai savu 
tuvinieku drošību, — soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas 
sodu. 

https://likumi.lv/ta/id/163#p20
https://likumi.lv/ta/id/163#p12
https://likumi.lv/ta/id/49096#p81
https://likumi.lv/ta/id/88966#p124
https://likumi.lv/ta/id/88966#p132
https://likumi.lv/ta/id/88966#p132.1
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6. Neslavas celšana, morālais kaitējums 

 

Krimināllikuma 157.pants. Neslavas celšana. (https://likumi.lv/ta/id/88966#p157) 

 (1) Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā 
vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas 
celšana), — soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. 

(2) Par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī — soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

Civillikuma 1635. pants (https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums). 

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. 

Ar morālo kaitējumu jāsaprot fiziskas vai garīgas ciešanas, kas izraisītas ar neatļautas darbības 
rezultātā nodarītu cietušā nemantisko tiesību vai nemantisko labumu aizskārumu. Atlīdzības 
apmēru par morālo kaitējumu nosaka tiesa pēc sava ieskata, ņemot vērā morālā kaitējuma 
smagumu un sekas. 

Ja šā panta otrajā daļā minētā neatļautā darbība izpaudusies kā noziedzīgs nodarījums pret 
personas dzīvību, veselību, tikumību, dzimumneaizskaramību, brīvību, godu, cieņu vai pret 
ģimeni, vai nepilngadīgo, pieņemams, ka cietušajam šādas darbības rezultātā ir nodarīts 
morālais kaitējums. Citos gadījumos morālais kaitējums cietušajam jāpierāda. 

P i e z ī m e. Darbība šeit jāsaprot plašākā nozīmē, aptverot ne vien darbību, bet arī atturēšanos 
no tās, tas ir, bezdarbību.  

 

7. Naida kurināšana un diskriminācija internetā 

 

Krimināllikuma 149.1 pants. Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p149.1). 

(2) Par diskrimināciju rasu vai etniskās piederības dēļ vai par cita veida diskriminācijas 
aizlieguma pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums vai ja tā saistīta ar vardarbību vai 
draudiem, vai ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma 
(uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai ja tā izdarīta, izmantojot 
automatizētu datu apstrādes sistēmu, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 
gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p157
https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
https://likumi.lv/ta/id/88966#p149.1
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Krimināllikuma 150.pants. Sociālā naida un nesaticības izraisīšana 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p150). 

(1) Par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, 
vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi valsts 
amatpersona vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai 
personu grupa vai ja tas izdarīts, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā saistīta ar vardarbību vai draudiem, vai 
par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, 
— 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

Krimināllikuma 71.1 pantā Aicinājums uz genocīdu (https://likumi.lv/ta/id/88966#p71.1). 

Par publisku aicinājumu uz genocīdu —soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem 

gadiem. 

Krimināllikuma 74.1 pants. Genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara 
nozieguma attaisnošana (https://likumi.lv/ta/id/88966#p74.1).  

Par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku 
slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara 
nozieguma, tai skaitā PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, 
nozieguma pret mieru vai kara nozieguma pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem, 
publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu — soda ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu. 

Krimināllikuma 77. pantā Aicinājums uz agresīvu karu (https://likumi.lv/ta/id/88966#p77).  

Par publisku aicinājumu uz agresīvu karu vai militāra konflikta izraisīšanu — soda ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem. 

 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p150
https://likumi.lv/ta/id/88966#p71.1
https://likumi.lv/ta/id/88966#p74.1
https://likumi.lv/ta/id/88966#p77
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Krimināllikuma 78.pants. Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p78). 

(1) Par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības 
izraisīšanu, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par tādu pašu darbību, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma 
(uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai ja tā izdarīta, izmantojot 
automatizētu datu apstrādes sistēmu, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā saistīta ar vardarbību vai draudiem vai 
ja to izdarījusi organizēta grupa, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku 
līdz trim gadiem vai bez tās. 

 

8. Naidīgi izteikumi pret valsti, valsts valodu, simboliem, zaimošana 

 

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts 
valodas lietošanas jomā,  

13. pants. Totalitāro režīmu simbolu izmantošana publiskā vietā 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p13). 

Par bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogu, bruņoto spēku un 
likumības un kārtības uzturēšanas orgānu (represīvo iestāžu) izmantoto piederību 
identificējošo apģērbu (formas tērpu), kā arī šā apģērba elementu, kuru kopums (apģērba 
gabali, aksesuāri, atpazīšanas zīmes, kokardes, uzpleči, aprīkojums) pēc to vizuālā izskata 
nepārprotami ļauj identificēt minētos bruņotos spēkus vai represīvās iestādes, ģerboņu un 
himnas, nacistiskās svastikas, SS zīmju un padomju simbolu — sirpja un āmura līdz ar piecstaru 
zvaigzni — izmantošanu publiskā vietā, izņemot gadījumus, kad to izmantošanas mērķis nav 
saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu vai 
tos izmanto izglītojošiem, zinātniskiem vai mākslinieciskiem mērķiem, piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu fiziskajai personai līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai 
personai — līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p78
https://likumi.lv/ta/id/314808#p13
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15. pants. Valsts valodas normu neievērošana atklātā informācijā 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p15). 

Par valsts valodas lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, 
neievērojot spēkā esošās valsts valodas normas, ja normatīvie akti paredz šo normu 
ievērošanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz 
divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām 
līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

20. pants. Necieņa pret valsts valodu (https://likumi.lv/ta/id/314808#p20). 

Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu piemēro naudas sodu no septiņām līdz simt 
četrdesmit naudas soda vienībām. 

Par Latvijas valsts ģerboni 

13. pants (https://likumi.lv/ta/id/47133#p13) .  

(1)  Par valsts ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu publisku 
personu iestāžu vadītājiem vai juridiskajām personām līdz piecdesmit sešām naudas soda 
vienībām. 

(2) Par valsts ģerboņa lietošanu, maldinot par tā lietotāja juridisko statusu, piemēro naudas 
sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām. 

(3) Par klajas necieņas izrādīšanu valsts ģerbonim piemēro naudas sodu līdz simt četrdesmit 
naudas soda vienībām. 

Latvijas valsts karoga likums 

23. pants. Administratīvie pārkāpumi Latvijas valsts karoga lietošanas jomā 
(https://likumi.lv/ta/id/200642#p23). 

 (2) Par normatīvajos aktos noteiktās Latvijas valsts karoga lietošanas kārtības pārkāpšanu 
fiziskajai personai un juridiskajai personai piemēro brīdinājumu. 

 (4) Par klajas necieņas izrādīšanu pret Latvijas valsts karogu piemēro naudas sodu līdz simt 
četrdesmit naudas soda vienībām. 

(5) Par klajas necieņas izrādīšanu pret Latvijas valsts karogu uzskatāmas arī darbības, kas 
vērstas pret dekoratīvos nolūkos lietotu Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga attēlu. 

(6) Par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtības pārkāpšanu uzskatāmas arī atkāpes no 
normatīvo aktu noteikumiem par Latvijas valsts karoga platumu, garumu, krāsu toņiem vai 
sarkanbaltsarkano svītru attiecību. 

 

https://likumi.lv/ta/id/314808#p15
https://likumi.lv/ta/id/314808#p20
https://likumi.lv/ta/id/47133#p13
https://likumi.lv/ta/id/200642#p23
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Par Latvijas valsts himnu 

7. pants (https://likumi.lv/ta/id/47134#p7).  

Par klajas necieņas izrādīšanu Latvijas valsts himnai piemēro naudas sodu līdz simt četrdesmit 
naudas soda vienībām. 

Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likums 

9. pants (https://likumi.lv/ta/id/246381). 

(1) Par Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu 
piemēro naudas sodu publisku personu iestāžu vadītājiem vai juridiskajām personām līdz 
četrdesmit piecām naudas soda vienībām. 

(2) Par Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerboņa lietošanu, maldinot par tā lietotāja 
juridisko statusu, piemēro naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz četrdesmit 
piecām naudas soda vienībām. 

(3) Par klajas necieņas izrādīšanu Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerbonim 
piemēro naudas sodu līdz deviņdesmit naudas soda vienībām. 

Ģerboņu likums 

11. pants. Administratīvā atbildība par ģerboņu un atribūtikas ar valsts ģerboni noteikumu 
pārkāpšanu (https://likumi.lv/ta/id/123815#p11). 

(1) Par Ģerboņu reģistrā nereģistrēta ģerboņa lietošanu, ja to dara publiska persona, piemēro 
naudas sodu publiskas personas iestādes vadītājam līdz četrpadsmit naudas soda vienībām. 

(2) Par Ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu 
piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit naudas soda vienībām, bet publisku 
personu iestāžu vadītājiem vai juridiskajām personām — līdz trīsdesmit piecām naudas soda 
vienībām. 

(3) Par likumā paredzētajā kārtībā neapstiprinātas atribūtikas ar valsts ģerboni izgatavošanu 
saimnieciskās darbības ietvaros piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit 
astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām — līdz piecdesmit sešām naudas 
soda vienībām. 

Krimināllikuma 81.pants. Pret Latvijas Republiku vērsts aicinājums 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p81). 

Par publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, 
teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā 
veidā vai par šādu aicinājumu saturoša materiāla izplatīšanu — 

https://likumi.lv/ta/id/47134#p7
https://likumi.lv/ta/id/246381
https://likumi.lv/ta/id/123815#p11
https://likumi.lv/ta/id/88966#p81
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
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soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim 
gadiem. 

Krimināllikuma 93.pants. Valsts simbolu zaimošana (https://likumi.lv/ta/id/88966#p93).  

Par Latvijas valsts ģerboņa vai Latvijas valsts karoga noraušanu, saplēšanu, salaušanu, 
iznīcināšanu vai par citādu šo valsts simbolu zaimošanu, kā arī par Latvijas valsts himnas 
publisku zaimošanu — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu 
brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

 

9. Valsts noslēpuma izpaušana, publicēšana internetā 

 
Krimināllikuma 94.pants. Valsts noslēpuma apzināta izpaušana 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p94).  

Par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kura bijusi brīdināta par 
valsts noslēpuma neizpaušanu, turklāt šim nodarījumam nav spiegošanas pazīmju, — soda ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības 
ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Krimināllikuma 95.pants. Valsts noslēpuma izpaušana aiz neuzmanības 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p95).  

Par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, ja to izdarījusi persona, kura bijusi brīdināta 
par valsts noslēpuma neizpaušanu, vai par valsts noslēpuma objekta nozaudēšanu, ja to 
izdarījusi persona, kurai valsts noslēpuma objekts bija uzticēts, un ja ar to radīts būtisks 
kaitējums, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības 
atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

 

10. Pornogrāfisku materiālu pieejamība internetā 

 

Pornogrāfijas ierobežošanas likums.  

12. pants. Administratīvie pārkāpumi pornogrāfijas ierobežošanas jomā 

(https://likumi.lv/ta/id/157638#p12). 

Par pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas vai citu intīma rakstura izklaides 

ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu vai par pornogrāfiska rakstura materiāla aprites 

noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz 

septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz 

septiņsimt divdesmit naudas soda vienībām. 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p93
https://likumi.lv/ta/id/88966#p94
https://likumi.lv/ta/id/88966#p95
https://likumi.lv/ta/id/157638#p12
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11. Pavešana netiklībā, pamudināšana iesaistīties seksuālās darbībās 

 

Krimināllikuma 162.pants. Pavešana netiklībā (https://likumi.lv/ta/id/88966#p162). 

(1) Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas personas 
pavešanu netiklībā, tas ir, par tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares 
ar cietušā ķermeni nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi vai izraisīt dzimuminstinktu 
cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības 
stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti 
vai citādu ietekmi uz cietušo, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem 
gadiem. 

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas 
vai ja tas izdarīts ar mazgadīgo, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku 
līdz pieciem gadiem. 

Krimināllikuma 162.1 pants. Pamudināšana iesaistīties seksuālās darbībās 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p162.1). 

(1) Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālās 
darbībās vai šādas personas pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai 
stāties dzimumattiecībās, izmantojot informācijas vai komunikācijas tehnoloģijas vai citu 
saziņas veidu, ja to izdarījusi pilngadīga persona, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem 
gadiem. 

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts ar mazgadīgo, 
—  

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem 
gadiem. 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p162
https://likumi.lv/ta/id/88966#p162.1
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12. Pornogrāfiju saturošu materiālu aprite, bērnu seksuālu izmantošanu 

saturošu materiālu aprite 

 

Krimināllikuma 166.pants. Pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas, intīma rakstura 
izklaides ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšana 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p166).  

(1) Par pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas vai citu intīma rakstura izklaides 
ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu vai par pornogrāfiska rakstura materiāla aprites 
noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, 
— 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par tāda pornogrāfiska priekšnesuma apmeklēšanu vai demonstrēšanu vai par tādu 
pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju, cilvēka seksuālas 
darbības ar dzīvnieku, nekrofiliju vai dzimumtieksmes apmierināšanu vardarbīgā veidā, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar 
probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

(3) Par nepilngadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu 
pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas 
konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

(4) Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu, iesaistīšanu, 
piespiešanu piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska 
rakstura materiāla izgatavošanā — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez 
mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

(5) Par šā panta trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta 
grupa vai tās izdarītas, lietojot vardarbību, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu 
vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p166
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13. Aicinājumi izdarīt likumpārkāpumus 

 

Krimināllikuma 172.pants. Nepilngadīgā iesaistīšana noziedzīgā nodarījumā 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p172). 

Par nepilngadīgā iesaistīšanu noziedzīgā nodarījumā — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas 
sodu. 

Krimināllikuma 231.pants. Huligānisms (https://likumi.lv/ta/id/88966#p231).  

(1) Par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret 
sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku 
mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms), — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem 
vai bez tās. 

Krimināllikuma 279.pants. Patvarība (https://likumi.lv/ta/id/88966#p279).  

(1) Par kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, ja šīs 
darbības tiesiskumu apstrīd valsts vai pašvaldības iestāde vai cita persona (patvarība) un ja šīs 
darbības rezultātā radīts būtisks kaitējums, — 

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa 
pēc iepriekšējas vienošanās, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(3) Par patvarību, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu vai ja ar to radītas 
smagas sekas, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p172
https://likumi.lv/ta/id/88966#p231
https://likumi.lv/ta/id/88966#p279


15 

 

14. Informācijas publicēšana internetā 

 

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts 
valodas lietošanas jomā. 

15. pants. Valsts valodas normu neievērošana atklātā informācijā 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p15).  

Par valsts valodas lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, 
neievērojot spēkā esošās valsts valodas normas, ja normatīvie akti paredz šo normu 
ievērošanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz 
divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām 
līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

16. pants. Atkāpes no valsts valodā sniegtās informācijas formas un satura prasībām 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p16).  

Par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā, ja 
līdztekus valsts valodai informācija tiek sniegta arī svešvalodā, piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, 
bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

17. pants. Nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p17).  

Par iestāžu, biedrību, nodibinājumu, komersantu nosaukumu, kā arī pasākumu nosaukumu 
neveidošanu vai nelietošanu valsts valodā, ja normatīvie akti paredz nosaukuma veidošanu un 
lietošanu valsts valodā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām 
līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit 
astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

18. pants. Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p18).  

Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu, ja dokumenti atbilst komersanta, 
biedrības vai nodibinājuma kompetencei, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai 
personai no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai 
— no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

19. pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai 
nepieciešamajā apjomā (https://likumi.lv/ta/id/314808#p19).  

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata 
pienākumu veikšanai, ja normatīvie akti paredz valsts valodas lietošanu, piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu no septiņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. 

https://likumi.lv/ta/id/314808#p15
https://likumi.lv/ta/id/314808#p16
https://likumi.lv/ta/id/314808#p17
https://likumi.lv/ta/id/314808#p18
https://likumi.lv/ta/id/314808#p19
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21. pants. Informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p21).  

(1) Par prospektu, biļetenu, katalogu vai citu materiālu nosūtīšanu vai izsniegšanu fiziskajai vai 
juridiskajai personai līdztekus valsts valodai arī svešvalodā bez personas pieprasījuma, ja to 
izdarījusi publiskas personas institūcija vai privātpersona, pildot deleģētu pārvaldes 
uzdevumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz 
divdesmit astoņām naudas soda vienībām, amatpersonai — no četrpadsmit līdz sešdesmit 
naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz divsimt naudas 
soda vienībām. 

(2) Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu, darba sludinājumu vai citu ziņojumu 
nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvie akti paredz to sniegšanu valsts valodā, piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas 
soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit 
naudas soda vienībām. 

(3) Par uzrakstu, izkārtņu, bukletu un citu sabiedrības informēšanai paredzētu ziņojumu 
sniegšanu līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvie akti paredz to sniegšanu tikai 
valsts valodā, ja to izdarījusi publiskas personas institūcija vai privātpersona, pildot deleģētu 
pārvaldes uzdevumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām 
līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, amatpersonai — no četrpadsmit līdz sešdesmit 
naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz divsimt 
astoņdesmit naudas soda vienībām. 

25. pants. Tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p25).  

Par tulkojuma nenodrošināšanu sēdēs vai citās darba sanāksmēs, ja normatīvie akti paredz 
tulkojuma nodrošināšanu valsts valodā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai 
personai no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai 
personai — no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. 

27. pants. Publiski demonstrējamu filmu nenodrošināšana ar tulkojumu valsts valodā 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p27).  

Par publiski demonstrējamu filmu vai to fragmentu neieskaņošanu vai nedublēšanu valsts 
valodā vai par oriģinālā skaņas pavadījuma nenodrošināšanu ar subtitriem valsts valodā, 
ievērojot spēkā esošās literārās valodas normas, ja normatīvie akti paredz šāda tulkojuma 
nodrošināšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz 
divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām 
līdz tūkstoš naudas soda vienībām. 

 

https://likumi.lv/ta/id/314808#p21
https://likumi.lv/ta/id/314808#p25
https://likumi.lv/ta/id/314808#p27
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28. pants. Ar preču apriti saistītās informācijas nenodrošināšana valsts valodā 
(https://likumi.lv/ta/id/314808#p28).  

(1) Par informācijas nesniegšanu valsts valodā Latvijā ražoto preču etiķetēs, preču marķējumā, 
lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē, uzrakstos uz saražotās 
produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera vai par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas 
informācijas sniegšanu valsts valodā līdztekus svešvalodai, ja šī produkcija vai preces nav 
paredzētas eksportam, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām 
līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit 
astoņām līdz sešsimt naudas soda vienībām. 

(2) Par preču realizēšanu, nenodrošinot to marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas 
dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas pilnīgu un precīzu tulkojumu valsts 
valodā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz septiņdesmit 
naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas 
soda vienībām. 

Krimināllikuma 144.pants. Korespondences un pa elektronisko sakaru tīkliem pārraidāmās 
informācijas noslēpuma pārkāpšana (https://likumi.lv/ta/id/88966#p144). 

(1) Par personas korespondences noslēpuma tīšu pārkāpšanu — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par prettiesisku publiski nepieejamu datu pārraides vai signālu pārtveršanu elektronisko 
sakaru tīklos, kā arī par prettiesisku publiski nepieejamu elektromagnētisku datu iegūšanu no 
elektronisko sakaru tīkla, kurā atrodas šādi dati, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā 
nolūkā, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

Krimināllikuma 145.pants. Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p145). 

(1) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja ar to radīts būtisks kaitējums, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja tās izdarījis personas datu 
apstrādes pārzinis vai operators atriebības, mantkārīgā vai šantāžas nolūkā, — 

https://likumi.lv/ta/id/314808#p28
https://likumi.lv/ta/id/88966#p144
https://likumi.lv/ta/id/88966#p145
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soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(3) Par personas datu apstrādes pārziņa vai operatora vai datu subjekta ietekmēšanu, 
pielietojot vardarbību vai draudus vai ļaunprātīgi izmantojot uzticību, vai ar viltu nolūkā veikt 
nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

Krimināllikuma 147.pants. Izgudrotāja un dizainera tiesību pārkāpšana 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p147). 

(1) Par izgudrojuma vai dizainparauga tīšu izpaušanu bez izgudrotāja, dizainera vai viņu tiesību 
pārņēmēja atļaujas, pirms izgudrojumu vai dizainparaugu attiecīgā persona izpaudusi pati vai 
pirms tas izpausts ar šīs personas piekrišanu, kā arī par izgudrojuma vai dizainparauga 
autorības piesavināšanos vai līdzautorības uzspiešanu — soda ar piespiedu darbu vai ar naudas 
sodu. 

(2) Par piespiešanu ar vardarbību vai tās draudiem, vai ar šantāžu atteikties no izgudrojuma 
vai dizainparauga autorības vai par līdzautorības uzspiešanu — soda ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas 
sodu. 

Krimināllikuma 169.pants. Adopcijas noslēpuma izpaušana 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p169).  

Par adopcijas noslēpuma izpaušanu pret adoptētāja gribu — soda ar īslaicīgu brīvības 
atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

 

15. Ar autortiesībām aizsargātu materiālu publicēšana un izplatīšana 
 

Krimināllikuma 148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p148). 

(1) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu 
aizsargātām personas interesēm, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa 
pēc iepriekšējas vienošanās, — 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p147
https://likumi.lv/ta/id/88966#p169
https://likumi.lv/ta/id/88966#p148
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soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(3) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta 
pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par 
piespiešanu ar vardarbību, draudiem vai šantāžu atteikties no autorības, vai par līdzautorības 
uzspiešanu, ja tā izdarīta ar vardarbību, draudiem vai šantāžu, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu 
nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim 
gadiem vai bez tās. 

 

Autortiesību likums. 

72. pants. Administratīvie pārkāpumi autortiesību un blakustiesību jomā 
(https://likumi.lv/ta/id/5138#p72).  

(1) Par autortiesību vai blakustiesību objekta izmantošanu publiskā izpildījumā bez 
autortiesību vai blakustiesību subjekta piekrišanas vai atlīdzības samaksas piemēro fiziskajai 
personai brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet 
juridiskajai personai naudas sodu — līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām. 

(2) Par autortiesību vai blakustiesību objekta reproducēšanu, izņemot gadījumu, lai to 
padarītu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt 
individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, bez autortiesību vai blakustiesību 
subjekta piekrišanas piemēro fiziskajai personai brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt 
četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai naudas sodu — līdz tūkstoš 
četrsimt divdesmit naudas soda vienībām. 

(3) Par nesēja atlīdzības vai atlīdzības par darbu reprogrāfisko reproducēšanu nesamaksāšanu 
piemēro fiziskajai personai brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda 
vienībām, bet juridiskajai personai naudas sodu — līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda 
vienībām. 

(4) Par autortiesību vai blakustiesību objekta padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai 
citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā 
laikā, un par tā reproducēšanu šādas darbības veikšanai bez autortiesību vai blakustiesību 
subjekta piekrišanas vai atlīdzības samaksas piemēro fiziskajai personai brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai naudas sodu 
— līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām. 

(5) Par autortiesību vai blakustiesību objekta retranslēšanu bez autortiesību vai blakustiesību 
subjekta piekrišanas vai atlīdzības samaksas piemēro fiziskajai personai brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai naudas sodu 
— līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām. 

 

https://likumi.lv/ta/id/5138#p72
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16. Fiziskās personas datu nesakcionēta izmantošana 

Krimināllikuma 145.pants. Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p145).  

(1) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja ar to radīts būtisks kaitējums, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, ja tās izdarījis personas datu 
apstrādes pārzinis vai operators atriebības, mantkārīgā vai šantāžas nolūkā, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(3) Par personas datu apstrādes pārziņa vai operatora vai datu subjekta ietekmēšanu, 
pielietojot vardarbību vai draudus vai ļaunprātīgi izmantojot uzticību, vai ar viltu nolūkā veikt 
nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 83.pants. Vispārīgi nosacījumi par administratīvo 
naudas sodu piemērošanu  (https://www.dvi.gov.lv/lv/wp-
content/uploads/ES_Regula_2016_679.pdf)  

4.  Administratīvus naudas sodus apmērā līdz EUR 10 000 000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 2 
% no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā  gūtā  gada  apgrozījuma atkarībā no  tā,  
kuras  summas apmērs ir  lielāks, saskaņā ar 2. punktu piemēro par šādu noteikumu 
pārkāpumiem: 

a)  pārziņa un apstrādātāja pienākumi saskaņā ar 8., 11., 25.–39., 42. un 43. pantu; b)  
sertifikācijas struktūras pienākumi saskaņā ar 42. un 43. pantu; c)   pārraudzības struktūras 
pienākumi saskaņā ar 41. panta 4. punktu. 

5.  Administratīvus naudas sodus apmērā līdz EUR 20 000 000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 4 
% no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā  gūtā  gada  apgrozījuma atkarībā no  tā,  
kuras  summas apmērs ir  lielāks, saskaņā ar 2. punktu piemēro par šādu noteikumu 
pārkāpumiem: 

a)  apstrādes pamatprincipi, tostarp nosacījumi par piekrišanu, ievērojot 5., 6., 7. un 9. pantu; 
b)  datu subjekta tiesības saskaņā ar 12.–22. pantu; c)   personas datu nosūtīšana saņēmējam 
uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju saskaņā ar 44.–49. pantu; d)  visi pienākumi, 
ievērojot dalībvalsts tiesību aktus, kuri pieņemti saskaņā ar IX nodaļu; e)   ja nav ievērots 
uzraudzības iestādes rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes vai datu aprites ierobežojums 
saskaņā ar 58. panta 2. punktu, vai nav sniegta piekļuve, pārkāpjot 58. panta 1. punktu. 

 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p145
https://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/ES_Regula_2016_679.pdf
https://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/ES_Regula_2016_679.pdf
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17. Krāpšanās (finanšu) internetā 

 

Krimināllikuma 177.1 pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p177.1).  

(1) Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti 
ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tās resursu 
darbību (datorkrāpšana), — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par datorkrāpšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. 

(3) Par datorkrāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez 
mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. 

 

Krimināllikuma 193.1 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, 
izplatīšana, izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un 
maksāšanas līdzekļiem (https://likumi.lv/ta/id/88966#p193.1).  

(1) Par tādu datu iegūšanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu 
instrumentu vai maksāšanas līdzekli, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par tādu datu izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai 
maksāšanas līdzekli, vai par programmatūras vai iekārtas izgatavošanu vai pielāgošanu šā 
likuma 193.pantā paredzēto noziegumu izdarīšanai, kā arī par šādas programmatūras vai 
iekārtas iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu tādā pašā nolūkā — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. 

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta 
grupa, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez 
mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p177.1
https://likumi.lv/ta/id/88966#p193.1
https://likumi.lv/ta/id/88966#p193
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18. Mājas lapu, datu bāžu uzlaušana 
 

Krimināllikuma 241.pants. Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai 
(https://likumi.lv/ta/id/88966#p241).  

(1) Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursiem, ja tas saistīts 
ar sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu vai ja tas izdarīts bez attiecīgas atļaujas vai 
izmantojot citai personai piešķirtas tiesības un ja ar to radīts būtisks kaitējums, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts mantkārīgā 
nolūkā, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. 

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās 
vērstas pret automatizētu datu apstrādes sistēmu, kas apstrādā informāciju, kura saistīta ar 
valsts politisko, ekonomisko, militāro, sociālo vai citu drošību, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. 

 

https://likumi.lv/ta/id/88966#p241

