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Rīgā 
 

 18.08.2020 Nr. 4.1-35/27/4407 
    

Uz 12.08.2020 Nr. 1-5/140 

 

Valsts ieņēmumu dienestam 

 

Informācijai: Tiesībsarga birojam 

 
 

Par resoriskās pārbaudes regulējuma  

sakārtošanu 

 

 

Finanšu ministrijā aizvien biežāk pieaug to saņemto iesniegumu skaits, kuros tiek minētas 

problēmas procesuālo tiesību jomā, konkrēti Kriminālprocesa likumā ietvertās resoriskās 

pārbaudes jautājumā, ko veic Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas 

policijas pārvalde. Kā viens no būtiskākajiem problēmjautājumiem iesniegumos tiek minēts 

nenoteikts resoriskās pārbaudes veikšanas termiņš kopš tā uzsākšanas brīža.  

Vienlaikus ir jāuzsver, ka uz resoriskās pārbaudes regulējuma nepilnībām bija norādījuši 

Latvijas augstskolu docētāji, zinātnieki: Dr.iur. Ā.Meikališa, Dr.iur. K.Strada-Rozenberga, 

sagatavojot 2017.gadā viedokli “Konsultantu ekspertu viedoklis par pirmstiesas izmeklēšanas 

efektivitātes novērtēšanu Valsts policijā”, kurā tika norādīts, ka resoriskās pārbaudes 

reglamentācija ir visai neskaidra, tāpat ir nenoteikta šo pārbaužu tiesiskā daba un nenoregulēts 

iesaistīto personu procesuālo garantiju līmenis, tajā skaitā tiesības pārsūdzēt iesaistīto personu 

rīcību un nolēmumus, tiesības tikt informētam par šī procesa norisi, dažādi to veikšanas termiņi 

u.c. veida problēmjautājumi, uz ko norādījuši arī citi tiesību zinātņu speciālisti un eksperti. 

Resoriskās pārbaudes regulējuma problēmjautājumu risināšanas nolūkā Finanšu ministrija 

š.g. jūlijā vērsās ar iesniegumu Tieslietu ministrijā, minot, ka jautājums par resoriskās pārbaudes 

regulējuma sakārtošanu un vienotu tā izpratni joprojām ir aktuāls, kā arī to, ka resoriskās pārbaudes 

regulējums un ar to saistītie diskutējamie jautājumi attiecas uz vairākām tiesībaizsardzības 

iestādēm, tajā skaitā VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldi. Līdz ar to Finanšu ministrija 

ierosināja uzsākt diskusijas Tieslietu ministrijas “Pastāvīgā darba grupā Kriminālprocesa likuma 

grozījumu izstrādei”, pieaicinot prokuratūras un tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjus, kā arī tiesību 

zinātņu speciālistus, ekspertus un praktiķus.  

 Tieslietu ministrija, atsaucoties uz Finanšu ministrijas 2020.gada 9.jūlija vēstuli Nr. 4.1-

35/27/3742, informēja, ka š.g. jūnijā jautājums par resorisko pārbaužu tiesisko dabu un 

iespējamiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā tika izskatīti darba grupā, kurā eksperti 

secināja, ka grozījumi Kriminālprocesa likumā nav nepieciešami, savu viedokli attiecīgi pamatojot 

(lūdzam skatīt pielikumā Tieslietu ministrijas 2020.gada 29.jūlija vēstuli Nr. 1-13.4/2522).  

 Tomēr Tieslietu ministrija atzina, ka starp iestādēm nepastāv vienota izpratne par resorisko 

pārbaužu veikšanas kārtību, tostarp termiņiem, un ierosināja, ka tie būtu regulējami nozares likumā 



   

2 

 

vai iestādes iekšējos normatīvajos aktos, kā to īsteno, piemēram, Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas birojs (turpmāk – KNAB), nosakot iestādes iekšējos normatīvajos aktos resoriskās 

pārbaudes veikšanas maksimālo termiņu, kā arī noregulējot citus ar to saistītus jautājumus.  

Savukārt, saskaņā ar Tiesībsarga biroja sniegto informāciju 2020.gada 12.augusta vēstulē 

Nr. 1-5/140, Finanšu ministrija noskaidroja, ka līdzīgi kā KNAB ir rīkojies arī Iekšējās drošības 

birojs, kurš pēc Tiesībsarga biroja rekomendācijām iekšējos noteikumus papildināja ar konkrētu 

termiņu Iekšējās drošības biroja resoriskās pārbaudes pabeigšanai (lūdzam skatīt Tiesībsarga 

biroja 2020.gada 12.augusta vēstuli Nr. 1-5/140). 

 Iepriekš minētais kopsakarā ar Tieslietu ministrijas 2020.gada 29.jūlija vēstulē Nr. 1-

13.4/2522 un Tiesībsarga biroja š.g. 12.augusta vēstulē Nr. 1-5/140 norādīto, kā arī citu 

tiesībaizsardzības iestāžu prakse liecina par nepieciešamību īstenot pasākumus skaidrākai 

resoriskās pārbaudes noregulēšanai VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Iekšējās 

drošības pārvaldes darbā.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, tajā skaitā tiesiskās noteiktības, pierādījumu savlaicīgas 

iegūšanas un nostiprināšanas nolūkos, Finanšu ministrija aicina VID uzsākt darbu pie resoriskās 

pārbaudes regulējuma skaidrākas un noteiktākas izstrādes VID Nodokļu un muitas policijas 

pārvaldes un Iekšējās drošības pārvaldes darbā, attiecīgi izdarot nepieciešamos grozījumus VID 

iekšējos normatīvajos aktos, nosakot tajos resoriskās pārbaudes veikšanas termiņus, pagarināšanas 

iespējas un citus ar to būtiskus jautājumus. Vienlaikus Finanšu ministrija lūdz VID informēt par 

jautājuma turpmāko virzību un rīcību, risinot resoriskās pārbaudes sakārtošanu un noregulēšanu 

iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

 

 

Pielikumā:  1. Tieslietu ministrijas 2020.gada 29.jūlija vēstule Nr. 1-13.4/2522 uz 2 lpp. 

  2. Tiesībsarga biroja 2020.gada 12.augusta vēstule Nr. 1-5/140 uz 2 lpp. 

  

 

  Ar cieņu 

 

Valsts sekretāres vietniece  

nodokļu administrēšanas un ēnu 

ekonomikas ierobežošanas jautājumos 

(paraksts*) 

J.Salmiņa 

   

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

Jurševiča 67-095-548  

kristine.jursevica@fm.gov.lv 
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