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ieVads
2017.gads augstākās tiesas un latvijas tiesu sistēmas 

vēsturē ir gads, kad augstākā tiesa sāka strādāt tikai 
kā kasācijas instance. līdz ar to augstākās tiesas 
departamenti īpašu uzmanību pievērsa kasācijas 
funkciju stiprināšanai, judikatūras veidošanai, tiesu 
prakses apkopošanai. paplašināts zinātniski analītiskais 
personāls gan departamentos, gan Judikatūras un 
zinātniski analītiskajā nodaļā. 

augstākās tiesas plēnumā 23.februārī, analizējot 
aizvadīto gadu, atzīmēts lietu izskatīšanas pozitīvais 
koeficients – augstākajā tiesā 2017.gadā izskatīts 
vairāk lietu nekā gada laikā saņemts. īpaši atzīmēti 
Civillietu departamenta darba rādītāji: 2017.gada beigās, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, neizskatīto lietu atlikums 
samazinājies par 212. lietu atlikums samazinājies arī 
krimināllietu departamentā.

pārskatu par aizvadīto gadu sniedza struktūrvienību 
vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja edīte 
Vernuša, krimināllietu departamenta priekšsēdētājs pēteris 
dzalbe, administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja 
Veronika krūmiņa, administrācijas vadītāja sandra lapiņa, 
Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja 
anita zikmane. tiesneši uzklausīja arī disciplinārtiesas 
priekšsēdētāja aigara strupiša informāciju par aizvadītā 
gada lietām.

plēnuma viesi bija ģenerālprokurors Ēriks kalnmeiers 
un tieslietu ministrs dzintars rasnačs. 

publiskajā pārskatā apkopota informācija no 
augstākās tiesas priekšsēdētāja, struktūrvienību vadītāju 
un disciplinārtiesas priekšsēdētāja ziņojumiem plēnumā, 
statistikas dati un cita augstākās tiesas informācija.

plašu informāciju par augstākās tiesas darbu var 
atrast mājaslapā www.at.gov.lv
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lietu izskatīšanas pozitīVais koeFiCients 
un respektĒJama JudikatŪra –  
augstākās tiesas aizVadītā gada  
atzīstami rezultāti

kopumā lietu izskatīšanas koeficients augstākajā 
tiesā aizvadītajā gadā ir 104 procenti – tātad izskatīts ir 
vairāk lietu nekā gada laikā saņemts un ir samazinājies 
neizskatīto lietu atlikums. 

iepriekšējos gados neizskatīto lietu lielākais 
uzkrājums bija Civillietu departamentā, taču aizvadītajā 
gadā problēmu „smagums” gan ar neizskatīto lietu 
atlikumu, gan lietu izskatīšanas termiņiem novirzījies 
uz administratīvo lietu departamentu.  plēnumā 
departamenta priekšsēdētāja analizēja šo procesu 
iemeslus un izteica priekšlikumus situācijas risinājumam. 
darīsim iespējamo, lai administratīvo lietu departamenta 
darbs būtu maksimāli efektīvs.

augstākās tiesas darbības stratēģijā 2017.–2019.
gadam izvirzīti divi pamatmērķi: efektīva tiesas spriešana 
un augstākās tiesas autoritātes stiprināšana.

tiesas spriešanas rādītāji, kā jau minēju, augstākajai 
tiesai bijuši ar pozitīvu zīmi. mums ir respektējama 
judikatūra, ar mūsu atziņām rēķinās. ne publiskajā 
telpā, ne juristu vidū nav izteikts negatīvs vērtējums 
augstākās tiesas profesionālajam darbam. īpaši jāatzīmē 
Civillietu departamenta intensīvais darbs, samazinot 
gaidīšanas laiku līdz lietas izskatīšanai rīcības sēdē, lai 
lietas dalībnieks saprastu, vai viņa kasācijas sūdzība tiks 
pieņemta. Ja lietas dalībnieks saņem atbildi, ka viņa lieta 
tiks skatīta, viņš ir gatavs arī gaidīt.

atzinīgus vārdus pelnījusi Judikatūras un zinātniski 
analītiskā nodaļa un tās vadītāja anita zikmane. esam 
liecinieki, cik radoši pilnveidojas nodaļas darbs. ir 
idejas un enerģija meklēt arvien jaunus risinājumus un 
uzlabojumus, domājot, kā palīdzēt tiesnešiem ikdienas 
darbā. 

departamentu priekšsēdētāji plēnumā vērsa uzmanību 
uz nepieciešamo komunikāciju un atgriezenisko saiti ar 
apelācijas instances tiesām un to tiesnešiem. domāju, 
ka atjaunojama kādreizējā sadarbības forma, proti, 
augstākās tiesas semināri, kad apgabaltiesu tiesneši ar 

augstākās tiesas tiesnešiem pārrunā problēmas, uzklausa 
augstākās tiesas viedokli. tas būtu labs instruments 
vienotas tiesu prakses un judikatūras ievērošanai visā 
valsts teritorijā.

runājot par tiesnešu slodzēm tiesās, arī augstākajā 
tiesā, ir saņemts tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 
priekšsēdētāja lūgums samazināt slodzi tiesnešiem, kas 
darbojas pašpārvaldes institūcijās. domāju, vispirms 
katram tiesnesim, kas darbojas kādā pašpārvaldes 
institūcijā vai darba grupā, vai lasa lekcijas, pašam 
jāpārvērtē savas spējas un jāatceras, ka tiesneša 
pamatdarbs ir tiesneša amata pienākumi. Vienmēr esmu 
uzskatījis, ka tiesnešiem ir jābūt sabiedriski aktīviem, 
jāpiedalās arī darba grupās, sekmējot, ka ar tiesas 
spriešanu saistītie jautājumi rod kvalitatīvu risinājumu 
likumdošanā, lai likumu pieņemšanas procesā būtiskas 
problēmas paliktu mūsu redzeslokā. tāpat nevaram būt 
pasīvi vērotāji jauno tiesnešu apmācībā. 

departamentu priekšsēdētāji uzsvēra arī atbalsta 
personāla nozīmi un viņu atalgojumu. diemžēl esam 
atkarīgi no tiesas budžeta iespējām. aktīvu tiesnešu 
līdzdarbību sagaidu arī tiesnešu atalgojuma jautājuma 
sakārtošanā atbilstoši satversmes tiesas sprieduma 
atziņām. man ar kolēģi ināru gardu tieslietu padomē 
būs jāpārstāv augstākās tiesas viedoklis par tiesnešu 
atalgojuma sistēmu. 

runājot par augstākās tiesas darbības stratēģijas 
otro mērķi – tiesas autoritātes celšanu, jāatzīmē 
daudzas labas lietas, ko augstākā tiesa veikusi un 
kas stiprina augstākās tiesas autoritāti. piemēram, 
eiropas savienības atbalstīts projekts, ko iniciēja un 
vadīja mūsu tiesas administrācija. tiekoties ar ārvalstu 
kolēģiem, saņemu vislabākās atsauksmes par projektu 
un tā ietvaros tapušo „rokasgrāmatu augstāko tiesu 
administrēšanā”. šis projekts ir vēsturisks ar to, ka 
mazā un salīdzinoši jaunā latvija dod padomus vecās 
demokrātijas valstu augstākajām tiesām, kā efektīvi 
strādāt mūsdienu apstākļos. 

šogad dzīvosim latvijas valsts simtgades gaisotnē. 
Jubilejas gadā plānojam virkni pasākumu, kuros aicinu 
ikvienu aktīvi līdzdarboties. būsim lepni par savu valsti 
un mūsu augstāko tiesu! 

ivars bičKoVičS,
augstākās tiesas priekšsēdētājs



17PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2017. GADĀ

latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā augstākā tiesa ir 
augstākās instances tiesa, kas izskata lietas kasācijas 
instancē.   

augstākās tiesas darbības pamats ir noteikts latvijas 
republikas satversmē. augstākās tiesas izveidošanu, 
struktūru un kompetenci nosaka likums „par tiesu varu”. 
procesuālie likumi – Civilprocesa likums, kriminālprocesa 
likums un administratīvā procesa likums – nosaka lietu 
izskatīšanas procesu apelācijas un kasācijas kārtībā. 
likumos noteiktās Augstākās tiesas funkcijas ir:

•	 tiesas spriešana kasācijas instancē; 
•	 vienotas tiesu prakses veidošana un juridiskās 

domas attīstība;
•	 lietu izskatīšana disciplinārtiesā;

•	 sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un 
kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu 
akceptēšana.

 
Augstākās tiesas struktūru veido:

•	 trīs departamenti, kuros kasācijas kārtībā izskata 
civillietas, krimināllietas un administratīvās 
lietas; 

•	 Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, kas 
apkopo un pēta tiesu praksi;

•	 administrācija, kas nodrošina augstākās tiesas 
darbību; 

•	 slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa;
•	 tieslietu padomes sekretariāts. 

Stratēģijā 2017.–2019.gadam noteiktas divas 
prioritāras darbības jomas: 

•	 efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana;
•	 augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. 
katrai no šīm jomām izvirzīti mērķi un uzdevumi to 

sasniegšanai. efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana: 
tiesas spriešana augstā kvalitātē; pamattiesību ievērošana 
tiesas spriešanā; tiesu prakses apkopošana un pieejamība; 
tiesnešu un darbinieku tālākizglītība; cilvēkresursu vadības 

sistēmas attīstība; informācijas tehnoloģiju attīstība; ātrāka 
un efektīvāka elektronisko dokumentu aprite.

augstākās tiesas autoritātes stiprināšana: kasācijas 
instances lomas stiprināšana; atklātības nodrošināšana 
tiesas darbā; sabiedrības tiesiskā izglītošana; augstākās 
tiesas vēstures izpēte un saglabāšana.

augstākās tiesas struktūrvienības 2017.gadā darbu 
organizējušas atbilstoši to likumos noteiktajai kompetencei 
un augstākās tiesas darbības stratēģijai. 

augstākās tiesas darbības pamats, 
FunkCiJas, struktŪra, stratĒĢiJa 

inSTiTūCijAS, KUrU dArbībU nodrošinA AUGSTĀKĀ TieSA

AUGSTĀKĀS TieSAS dArbībAS STrATĒģijA

l AUGSTĀKĀS TIESAS STrUKTŪrA NO 2017.GADA 1.JANVĀrA

saskaņā ar likuma „par tiesu varu” 89.7 pantu augstākās 
tiesas priekšsēdētājs vada Tieslietu padomes darbu. 
no 2017.gada 1.janvāra izveidota jauna augstākās 
tiesas struktūrvienība – tieslietu padomes sekretariāts, 
kura pamatfunkcija ir tieslietu padomes darbības 
nodrošināšana. tieslietu padomes sekretariāta vadītāja 
ir solvita Harbaceviča. tieslietu padome ir tiesu varas 
koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un 
stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas 
pilnveidošanā. 2017. gadā notikušas 17 tieslietu padomes 
sēdes (no tām 11 rakstveida procesā), pieņemti 70 lēmumi. 
tieslietu padome arī sasauc latvijas tiesnešu konferenci un 
nosaka tās darba kārtību, 2017.gada konferences tēma – 

tiesneša neatkarība. konferenci organizēja augstākā tiesa 
sadarbībā ar tiesu administrāciju.

augstākā tiesa nodrošina disciplinārtiesas 
darbu. disciplinārtiesa augstākajā tiesā tiek sasaukta 
pārsūdzēto tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, 
tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu un 
ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu 
tiesiskuma izvērtēšanai. saskaņā ar grozījumiem likumā 
„par tiesu varu” no 2018.gada disciplinārtiesā varēs 
pārsūdzēt arī tieslietu padomes lēmumus par tiesisko 
attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu. 
disciplinārtiesas sastāvā ir seši departamentu tiesneši. 
2017.gadā disciplinārtiesa skatījusi divas lietas.
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augstākās tiesas Vadība un plĒnums
AUGSTĀKĀS TieSAS prieKšSĒdĒTĀjS

augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru 
no tiesnešu vidus amatā pēc plēnuma ieteikuma 
apstiprinājusi saeima. augstākās tiesas priekšsēdētāju 
apstiprina uz 5 gadiem, viena persona amatā var būt ne 
ilgāk kā divus termiņus.

2015.gada 28.maijā saeima par augstākās tiesas 
priekšsēdētāju uz otru termiņu apstiprināja ivaru 
bičkoviču.

augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence 
noteikta likuma „par tiesu varu” 50. un 50.1  pantā. 
augstākās tiesas priekšsēdētājs ir arī tieslietu padomes 
priekšsēdētājs.

arī citos speciālajos likumos noteiktas augstākās 
tiesas priekšsēdētāja kā tiesu sistēmas augstākās 
amatpersonas funkcijas, piemēram, pieņemt advokātu, 
notāru un tiesu izpildītāju zvērestu, viņiem stājoties 
amatā. 2017.gadā augstākās tiesas priekšsēdētājs 
pieņēmis 23 zvērinātu advokātu un 3 notāru zvērestu.

augstākās tiesas priekšsēdētājam nav vietnieku, pagaidu 
prombūtnes laikā priekšsēdētāju pēc viņa rīkojuma aizstāj 
viens no departamentu priekšsēdētājiem.

depArTAmenTU prieKšSĒdĒTĀji
augstākās tiesas departamentu darbu vada 

priekšsēdētāji, kurus uz piecu gadu termiņu ievēl 
augstākās tiesas plēnums.

Civillietu departamenta priekšsēdētāja ir edīte 
Vernuša, krimināllietu departamenta priekšsēdētājs 
pēteris dzalbe. 2017.gadā piecu gadu termiņš beidzās 
administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājai 
Veronikai krūmiņai, plēnums viņu pārvēlēja amatā uz 
nākamo termiņu.

AdminiSTrĀCijA
administratīvo darbu augstākajā tiesā veic 

administrācija. tā ir augstākās tiesas struktūrvienība, 
kuras mērķis ir radīt priekšnoteikumus tiesas saskaņotai 
un optimālai darbībai, lai nodrošinātu likumā „par tiesu 
varu” noteikto augstākās tiesas uzdevumu izpildi. 

administrācija darbojas tiešā augstākās tiesas 
priekšsēdētāja pakļautībā, tās darbu vada administrācijas 
vadītājs, kuru ieceļ priekšsēdētājs. kopš 2008.gada 
augstākās tiesas administrācijas vadītāja ir sandra 
lapiņa. 

AUGSTĀKĀS TieSAS plĒnUmS
likumā „par tiesu varu” noteikto un citu aktuālu 

jautājumu izlemšanai tiek sasaukts augstākās tiesas 
plēnums jeb visu tiesnešu kopsapulce. 2017.gadā notika 
divas plēnuma sēdes.

3.martā plēnums izvērtēja iepriekšējā gada augstākās 
tiesas darbības pārskatu un disciplinārtiesas locekļa 
amatā no krimināllietu departamenta atkārtoti ievēlēja 
tiesnesi ingunu radzeviču.

14.decembra plēnumā par administratīvo lietu 
departamenta priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Veroniku 
krūmiņu. plēnums arī izdarīja grozījumus plēnuma 
reglamentā, paredzot, ka plēnuma darba kārtību nosaka 
augstākās tiesas priekšsēdētājs, kā arī paredzot iespēju 
plēnumā balsot gan ar balsošanas zīmēm, kā bija līdz tam, 
gan arī izmantojot elektroniskās balsošanas sistēmu. 

Inguna radzeviča 3.marta plēnumā ievēlēta Disciplinārtiesas sastāvā un Veronika Krūmiņa 14.decembra plēnumā – 
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas amatā
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augstākās tiesas tiesneši
augstākās tiesas pamatfunkciju – profesionālu un 

taisnīgu tiesas spriešanu, izskatot konkrētas civillietas, 
krimināllietas un administratīvās lietas augstākajā 
instancē, nodrošina augstākās tiesas tiesneši, kas ir 
neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam. 

augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu nosaka saeima 
pēc tieslietu padomes priekšlikuma. tiesnešu skaitu 
departamentos nosaka tieslietu padome. saeimas 
apstiprinātais tiesnešu skaits augstākajā tiesā no 2017.
gada 1.janvāra ir 36. ar tieslietu padomes lēmumu 
noteikts, ka Civillietu departamentā ir 17 tiesneši, 
krimināllietu departamentā – 8, administratīvo lietu 
departamentā – 10. 

TieSnešU SASTĀVA iZmAiŅAS 
2017. GAdĀ

2017.gadā divi administratīvo lietu departamenta 
tiesneši uz laiku beidza pildīt augstākās tiesas tiesnešu 
pienākumus. Jautrīte briede uz diviem gadiem iecelta par 
ilgtermiņa eksperti ukrainas augstākajā tiesā twinning 
projektā „ukrainas augstākās tiesas institucionālās 
kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā 
nacionālā līmenī”, kas tiek realizēts saskaņā ar eiropas 
savienības, Vācijas tieslietu ministrijas un latvijas 
tieslietu ministrijas noslēgto līgumu. savukārt Jānis 
neimanis uz desmit gadiem apstiprināts satversmes 
tiesas tiesneša amatā.

tiesnešu aizvietošanai augstākās tiesas tiesneša 
pienākumus uz laiku uzdots pildīt administratīvās 
apgabaltiesas tiesnesēm ievai Višķerei un anitai 
kovaļevskai.

2017.gada 31.decembrī tiesneša amata pienākumus 
beidza pildīt administratīvo lietu departamenta tiesnese 
ilze skultāne. 

AUGSTĀKĀS TieSAS TieSneši 
pAšpĀrVAldeS inSTiTūCijĀS

Tieslietu padome – augstākās tiesas priekšsēdētājs 
ivars bičkovičs (tieslietu padomes priekšsēdētājs), 
Civillietu departamenta tiesnese ināra garda (tieslietu 
padomes priekšsēdētāja vietniece).

Tiesnešu disciplinārkolēģija – krimināllietu 

departamenta priekšsēdētājs pēteris dzalbe 
(disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs), Civillietu 
departamenta tiesneši Valerijans Jonikāns un Valerijs 
maksimovs, krimināllietu departamenta tiesnesis pēteris 
opincāns, administratīvo lietu departamenta tiesnese 
līvija slica.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija – administratīvo 
lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika krūmiņa, 
Civillietu departamenta tiesnesis aivars keišs, 
krimināllietu departamenta tiesnesis artūrs Freibergs. 

Tiesnešu ētikas komisija – administratīvo lietu 
departamenta tiesneša pienākumu izpildītāja anita 
kovaļevska (komisijas priekšsēdētāja), Civillietu 
departamenta tiesnesis normunds salenieks un 
administratīvo lietu departamenta tiesnese dzintra 
amerika. 

TieSnešU pApildU pienĀKUmi 
papildus tiešajam darbam lietu izskatīšanā un tiesnešu 

pašpārvaldēs tiesneši veic arī citus pienākumus.
•	 krimināllietu departamenta priekšsēdētājs 

pēteris dzalbe ir augstākās tiesas plēnuma 
ievēlēts tiesnešu pārstāvis Centrālajā vēlēšanu 
komisijā.

•	 tiesneši aija branta, Valerijans Jonikāns, aivars 
keišs, anita kovaļevska, Veronika krūmiņa, 
zane pētersone, marika senkāne, aigars strupišs, 
ieva Višķere 2017.gadā bija lektori latvijas 
tiesnešu mācību centrā, Veronika krūmiņa arī 

Sievietes 
24  

67%

Vīrieši 
12  

33%

l TIESNEšU DArBA STĀžS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ l AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEšU VECUMS

l AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEšU DZIMUMS

Līdz 1 gadam

2–5 gadi

6–10 gadi 

11–15 gadi

16–20 gadi

21–25 gadi

26 un vairāk gadi

2
    3
     11
         9
        4
            5
2 37–44 

gadi 

7
5

12 12

45–51 
gads

52–58 
gadi

59–65 
gadi
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sruktŪrVienību darbības pārskats

Valsts administrācijas skolā. anita kovaļevska 
lasa lekcijas latvijas universitātes Juridiskajā 
fakultātē.

•	 tiesneši piedalās darba grupās likumprojektu 
izstrādāšanai. edīte Vernuša strādā tieslietu 
ministrijas pastāvīgajā darba grupā Civilprocesa 
likuma grozījumu izstrādei, Veronika krūmiņa  – 
administratīvā procesa likuma grozījumu 
izstrādei, kā arī līdzdarbojās grozījumu likumā 
„par valsts noslēpumu” izstrādē. aigars strupišs – 
komerclikuma grozījumu izstrādes darba grupā 
un kopā ar tiesnesi andu Vītolu – maksātnespējas 
likuma regulējuma pilnveidošanas darba grupā. 
intars bisters strādā tieslietu ministrijas darba 
grupā par notariālā akta formu darījumiem ar 
nekustamo īpašumu, zane pētersone kultūras 
ministrijas darba grupā autortiesību likuma 
izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu izstrādei, 

kā arī darba grupā preču zīmju direktīvas 
ieviešanai, Vanda Cīrule ekspertu grupā 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā. 

•	 tiesneses anda briede, inguna radzeviča 
un Veronika krūmiņa ir zvērinātu advokātu 
eksaminācijas komisijas locekles. aigars strupišs 
darbojas uzņēmumu reģistra konsultatīvajā 
padomē. 

•	 zane pētersone ir eiropas tiesnešu asociācijas 
mediācijai (GEMME) valdē un latvijas pārstāve 
Eurojust apvienotajā uzraudzības iestādē. aija 
branta – latvijas pārstāve tieslietu sistēmu 
efektivizācijas komisijā (CEPEJ), eiropas tiesnešu 
konsultatīvajā padomē (CCJE), Eiropas Komisijas 
tieslietu sistēmu kontaktpersona no Latvijas 
(Scoreboard). dace  mita – latvijas eksperte 
eiropas savienības pamattiesību aģentūras valdē.

Augstākās tiesas vadība plēnumā: (no kreisās) Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša,  
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un plēnuma sekretāre tiesnese Ināra Garda 
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AUGSTĀKĀS TieSAS dArbībAS rĀdīTĀji – KopSAVilKUmS
l  LIETU SKAITS, IZSKATĪšANAS KOEFICIENTS1 UN IZSKATĪšANAS ILGUMS DEPArTAMENTOS  

UN AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 2017.GADĀ

1 Izskatīšanas koeficients ir attiecīgajā periodā izskatīto lietu skaita attiecība pret saņemto lietu skaitu. Ja rādījums ir virs 100%, tad tiek izskatīts vismaz tik lietu,  
   cik saņemts, ja koeficients ir mazāks nekā 100% - veidojas uzkrājums. 

l  AUGSTĀKĀS TIESAS DEPArTAMENTOS SAņEMTO, IZSKATĪTO UN ATLIKUMĀ ESOšO  
LIETU SKAITS 2013.-2017.GADĀ

l  LIETU SKAITS 2017.GADĀ SALĪDZINĀJUMĀ Ar 2016.GADU PA DEPArTAMENTIEM

SaņemtaS LietaS     izSkatītaS LietaS         atLikumS

neizSkatīto 
Lietu atLikumS 
gada Sākumā

Saņemto 
Lietu SkaitS

Pabeigto 
Lietu SkaitS

nePabeigto 
Lietu SkaitS

koeficientS 
ProcentoS

Lietu izSkatīšanaS 
vidējaiS iLgumS 

(dienāS)

Administratīvo 
lietu 
departaments

760 993 884 869 89% 278

Civillietu 
departaments 938* 1386 1579 745 114% 280

Krimināllietu 
departaments 132 779 817 94 105% 53

KOPĀ  
Augstākajā tiesā 1830 3158 3280 1708 104%

*koriģēti dati salīdzinot ar 2016.gada atlikumu

Saņemto 
Lietu 

SkaitS

Saņemto 
Lietu SkaitS 
2016.gadā 

(SaLīdzinājumā)

Pabeigto 
Lietu 

SkaitS

Pabeigto 
Lietu SkaitS 
2016.gadā 

(SaLīdzinājumā)

nePabeigto 
Lietu SkaitS

nePabeigto  
Lietu SkaitS  
2016.gadā 

(SaLīdzinājumā)

Administratīvo 
lietu 
departaments

993 1116 
(-123) 884 1027

(-143) 869 760
(+109)

Civillietu 
departaments 1386 1639

(-253) 1579 2326
(-747) 745 957

(-212)

Krimināllietu 
departaments 779 754

(+25) 817 755
(+62) 94 132

(-38)

2013 2014 2015 2016 2017

3533
3035

2323

3539
3165

2697

3408
3657

2448

3509

4108

1849

3158
3280

1708
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l TIESNEšU SLODZE DEPArTAMENTOS 2017.GADĀ l  LIETU IZSKATĪšANAS ILGUMS 2017.GADĀ  
SALĪDZINĀJUMĀ Ar 2016.GADU  
PA DEPArTAMENTIEM

vidējaiS 
iLgumS 

(dienāS)

vidējaiS iLgumS  
dienāS  

2016.gadā 
(SaLīdzinājumā)

Administratīvo 
lietu 
departaments

278 213 
(+65)

Civillietu 
departaments 280 345 

(-65)

Krimināllietu 
departaments 53 72  

(-19)

l  KASĀCIJAS KĀrTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU SKAITS UN ATTEIKUMU SKAITS 2017.GADĀ SALĪDZINĀJUMĀ  
Ar 2016.GADU PA DEPArTAMENTIEM

l  IZSKATĪTO LIETU SKAITS MUTVĀrDU PrOCESĀ 2017.GADĀ

2 Vidējā tiesnešu skaita aprēķinā tiek ņemta vērā ilgstoša darbnespēja, bezalgas     
   atvaļinājumi un darba uzsākšanas un beigšanas datumi. 

Pabeigto 
Lietu 

SkaitS

vidējaiS 
tieSnešu 

SkaitS

izSkatītaS 
LietaS 

uz vienu 
tieSneSi2

Administratīvo 
lietu 
departaments

884 9 98

Civillietu 
departaments 1579 17 93

Krimināllietu 
departaments 817 8 102

Pabeigto Lietu 
SkaitS

Pabeigto Lietu 
SkaitS 2016.gadā 
(SaLīdzinājumā)

atteiktS izSkatīt/ 
Pārbaudīt 
noLēmuma 
tieSiSkumu 
(Procenti)

atteiktS izSkatīt/ 
Pārbaudīt noLēmuma 

tieSiSkumu 2016.
gadā (SaLīdzinājumS)

Administratīvo lietu 
departaments 586 994  

(-408) 52% 62%  
(-10%)

Civillietu departaments 1229 1766  
(-537) 68% 76%  

(-8%)

Krimināllietu 
departaments 725 651  

(+74) 67% 65%  
(+2%)

Pabeigto Lietu 
SkaitS

mutvārdu 
ProceSā 

Procenti no 
izSkatītajām

Administratīvo lietu departaments 884 14 1,6

Civillietu departaments 1579 6 0,4

Krimināllietu departaments 817 11 1,3

KOPĀ Augstākajā tiesā 3280 31 0,9
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Civillietu departaments 2017.gadā turpināja 
samazināt neizskatīto lietu uzkrājumu, kā 
arī centās nodrošināt kasācijas tiesvedības 
ierosināšanas jautājuma ātru izlemšanu, jo 
tieši lietu kvalitatīva un savlaicīga izskatīšana 

ir jebkuras instances tiesas būtiskākais uzdevums.
nemainīgi augstu prioritāti departamenta darbā 

saglabā kasācijas instances pamatfunkciju veikšana, 
proti, vienotas tiesu prakses, likuma pareizas 
iztulkošanas un tiesību tālākveidošanas nodrošināšana. 
taču šo jautājumu risināšanā vēl ir nepieciešams liels 
darba ieguldījums, tostarp tiesnešu mācības. tas, kādu 
nozīmīgu lomu šo funkciju īstenošana spēlē ne vien tiesu 
sistēmā, bet visā tautsaimniecībā, ilustrē plašsaziņas 
līdzekļos nesen minētie departamenta nolēmumi 
maksātnespējas lietās. liela nozīme ir arī citiem mazāk 
plaši izskanējušiem departamenta nolēmumiem, kuros 
sniegtas atbildes uz aktuāliem tiesību jautājumiem. 

iespēju robežās departaments sadarbībā ar augstākās 
tiesas Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu un 
komunikāciju nodaļu turpina aktīvi informēt sabiedrību 
par departamenta pieņemtajiem juridiski nozīmīgajiem 
nolēmumiem. skaitliski par to liecina tas, ka 2017.gadā 
augstākās tiesas tīmekļa vietnes Judikatūras sadaļā 
publiskots trīs reizes vairāk Civillietu departamenta 
nolēmumu nekā 2015.gadā. 

lieTU iZSKATīšAnAS rĀdīTĀji Un TendenCeS 
CiVillieTU depArTAmenTĀ

Saņemto civillietu skaits. pērn departamentā 
saņemto lietu skaits ir samazinājies par 253 lietām 
salīdzinot ar 2016.gadu. tas ļauj cerēt, ka saņemto lietu 
skaita pieaugums 2016.gadā ir bijusi pārejoša parādība, 
taču pēc viena gada rezultātiem ir grūti prognozēt 
tālākās tendences. pagājušajā gadā saņemtas 1386 
lietas, kas ir par 15,4% lietu mazāk nekā 2016.gadā. 
saņemto kasācijas sūdzību skaita normalizēšanos varētu 
izskaidrot ar Civilprocesa likuma 32.1pantā ietvertā 
lietu pārdales mehānisma darbības nostabilizēšanos. 
minētais likuma instruments paredz, ka, lai nodrošinātu 
lietas ātrāku izskatīšanu, tiesvedībā pieņemtās lietas 
nodod citai – mazāk noslogotai – tiesai. sākotnēji tā 
piemērošana palielināja lietu plūsmu uz augstāko tiesu 
no apgabaltiesām, kuras iepriekš izskatīja mazāk lietu, 
bet tad sāka izskatīt arī savu vairāk noslogoto kolēģu 
lietas. tagad varētu secināt, ka ir notikusi apgabaltiesu 
noslodzes izlīdzināšanās. līdz ar to ir pamats cerēt, ka 
iepriekš minētais likuma regulējums turpmāk neradīs 
jaunas svārstības departamentā saņemto lietu dinamikā.   

izvērtējot saņemto lietu detalizētākus rādītājus, 

CiVillietu departaments
Civillietu departamenta priekšsēdētāja edīte VernUšA

Tiesneši 2017.gadā: intars biSTerS, Anda briede, Vanda CīrUle, Anita čerŅAVSKA,  
ināra GArdA, Valerijans joniKĀnS, Aivars KeišS, Ļubova KUšnire, inta lAUKA,  
Valērijs mAKSimoVS, Zane pĒTerSone, normunds SAlenieKS, marika SenKĀne,  
Aigars STrUpišS, Anda VīTolA, mārīte ZĀģere 

2017. gadā tiesvedībā 2324 lietas 
(atlikums no iepriekšējā gada plus saņemto lietu skaits)
Izskatīšanas koeficients – 114%  
(izskatīto lietu skaits pret saņemto lietu skaitu)

Izskatītas 1579 lietas
Tai skaitā

• kasācijas kārtībā – 1229
• blakus sūdzības – 315 
• protesti sakarā ar būtiskiem  

pārkāpumiem – 31
• pieteikumi sakarā ar jaunatklātiem  

apstākļiem – 4
* Departaments izskatījis arī 210 piekritības 

noteikšanas lietas

Lietu izskatīšanas vidējais ilgums 
280 dienas

jāsecina, ka samazinājies ir gan saņemto kasācijas 
sūdzību, gan blakus sūdzību skaits. tomēr departamentā 
saņemto blakus sūdzību skaits, kas saistībā ar Civillietu 
tiesu palātas reformu būtiski pieauga 2015.gadā (no 135 
uz 300 blakus sūdzībām), arvien ir augsts (2017.gadā 
saņemtas 337 blakus sūdzības).  

pateicoties Civilprocesa likuma grozījumiem, kas 
tika veikti 2016.gada vasarā, Civillietu departaments 
praktiski ir atbrīvots no nepieciešamības izskatīt 
pieteikumus par lietas ierosināšanu sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem, jo tie jāsniedz tajā pašā 
tiesā, ar kuras spriedumu vai lēmumu pabeigta lietas 
izskatīšana pēc būtības. pagājušajā gadā departamentā 
saņemti tikai 4 šādi pieteikumi. samazinājies arī 
departamentā saņemto Ģenerālprokuratūras protestu 
skaits. 2017.gadā departaments saņēma 20 protestus 
sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību 
normu pārkāpumiem, kas ir par 8 protestiem mazāk nekā 
2016.gadā. 2017.gadā par dažādiem maksātnespējas 
jautājumiem ir izskatīti 12 protesti, no kuriem 2 lietās 
atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, 2 lietās nolēmums  
atstāts negrozīts, 7 lietās nolēmumi atcelti pilnībā, bet 1 
gadījumā – nolēmums atcelts daļā. 

izskatītās lietas un to struktūra. 2017.gadā 
Civillietu departamenta tiesneši ir izskatījuši 1579 lietas, 
kas ir par 193 lietām jeb 14% vairāk lietu nekā pērn tika 
saņemts. 

pagājušajā gadā departaments turpināja ievērot 
iepriekš noteikto prioritāti samazināt to lietu skaitu, 
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kas ilgstoši atrodas departamentā, bet nav vēl 
izskatītas rīcības sēdē, proti, kurās kasācijas tiesvedības 
ierosināšana var tikt atteikta. salīdzinot ar 2015.gadu, 
kad lietas dalībniekiem lietas izskatīšana rīcības sēdē bija 
jāgaida 9–10 mēnešus, pagājušajā gadā šis termiņš bija 
3–4 mēneši, kas būtiski ierobežo lietu dalībnieku iespējas 
kasācijas tiesvedību izmantot negodprātīgiem mērķiem. 
tādējādi vēršanās kasācijas instancē vairs nav pievilcīga 
tiem lietas dalībniekiem, kas šādā veidā vēlas tiesvedību 
negodprātīgi paildzināt. attiecīgi samazinās arī 
nepamatoto kasācijas sūdzību skaits. taču ja agrāk juristu 
aprindās (un ne tikai) bija dzirdama neapmierinātība ar 
garajiem termiņiem līdz kasācijas sūdzības izskatīšanai 
rīcības sēdē, tad tagad izskan viedokļi, ka mēs pārāk 
ātri izskatām lietas, tātad pavirši. tā tas noteikti nav, jo, 
gatavojot lietas izskatīšanai rīcības sēdē, tiesneši rūpīgi 
iedziļinās arī lietas apstākļos, kas faktiski nav kasācijas 
instances tiesas uzdevums. 

2017.gadā lietu izskatīšanas vidējais ilgums 
departamentā bija 280 dienas, tas ir, apmēram 9,5 
mēneši. savukārt 2016.gadā lietu izskatīšanas ilgums bija 
apmēram 11,5 mēneši.

izskatīto lietu struktūrā ievērojamu izmaiņu nav. 
arvien vislielāko izskatīto lietu skaitu veido lietas, kas 
izriet no saistību tiesībām, apmēram tādā pašā apjomā ir 
lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām, vairāk sāk 
ienākt lietas, kas izriet no mantojuma tiesībām. ir radušies 
neskaidri jautājumi lietās, kas izriet no piespiedu dalītā 
īpašuma (piespiedu nomas) regulējuma, proti, noilgums 
šajās lietās, pievienotās vērtības nodokļa maksājumi. 

neizskatīto lietu atlikums. neizskatīto lietu 
atlikuma būtiska samazināšana ir departamenta pēdējo 
gadu viena no svarīgākajām prioritātēm. 2017.gadā ir 
izdevies samazināt lietu uzkrājumu par piektdaļu jeb 
193 lietām. neizskatīto lietu skaits gada beigās saruka 
līdz 745 lietām. Jāatgādina, ka vēl 2016.gada beigās 
atlikumā bija 1644 lietas. Visvairāk atlikumu samazināt 
ir izdevies tieši attiecībā uz kasācijas lietām – vairāk par 
23% lietu. tāpat būtiski (–61%) samazināts neizskatīto 
Ģenerālprokuratūras protestu skaits.   

neizskatīto lietu skaita samazinājums noticis, pamatā 
pateicoties departamenta tiesnešu darba augstajai 
intensitātei. pozitīvu lomu ir spēlējuši arī 2016.gada 
grozījumi Civilprocesa likumā.

lietu izskatīšanas kvalitāte. kasācijas instances 
darba kvalitāti ir sarežģīti precīzi izmērīt, tostarp ar tās 
darba statistisko rādītāju palīdzību. tomēr atsevišķas 
indikācijas tie var sniegt. pretēji prognozēm 2017.
gadā ievērojami (par 8%) salīdzinājumā ar 2016.
gadu samazinājies kasācijas tiesvedības ierosināšanas 
atteikumu skaits. 2017.gadā tika atteikts ierosināt 
kasācijas tiesvedību 68% gadījumu, bet 2016.gadā 76%. 
šādai tendencei visdrīzāk ir vairāki iemesli. domājams, 
ka izšķirīgs ir iemesls, ka samazinās tipveida lietu skaits 
un palielinās risināmo tiesību jautājumu sarežģītība. 
iepriekš minētie rādītāji arī liecina, ka, neraugoties uz 
paplašinātajām iespējām atteikt kasācijas tiesvedības 
ierosināšanu, kas kasācijas instances tiesai piešķirtas ar 
2016.gada vasarā veiktajiem grozījumiem Civilprocesa 
likumā, departamenta tiesneši ļoti rūpīgi izvērtē šādu 
atteikumu lēmumu pieņemšanu.

Vēl viens iemesls ir mazāks nepamatotu kasācijas 
sūdzību skaits, tātad kasācijas sūdzības ir labāk 

argumentētas. negribētu apgalvot, ka īpaši būtu 
samazinājusies apelācijas instances tiesu spriedumu 
kvalitāte, kaut gan ir atsevišķi gadījumi, kad būtu vēlama 
labāka spriedumu argumentācija un rūpīgāka lietas 
izpēte. tā kā šogad notiek kārtējā tiesnešu novērtēšana, 
departamenta tiesneši ar lielu atbildību gatavo 
atsauksmes par tiesnešu darbu. saruna ar apelācijas 
instances tiesnešiem ir mūsu nepadarītais darbs, jo būtu 
vēlama diskusija par problemātiskiem jautājumiem. 

2017.gadā no 385 lietām, kurās kasācijas sūdzība 
izskatīta pēc būtības, negrozīti spriedumi ir 72 lietās, 
spriedumi atcelti pilnīgi un lieta nosūtīta jaunai 
izskatīšanai 173 lietās,  spriedumi atcelti daļā  un lieta 
nosūtīta jaunai izskatīšanai 101 lietā.

pozitīvi vērtējams, ka samazinājies to gadījumu skaits, 
kad ir pamats ierosināt blakus sūdzības tiesvedību. Ja 
2016.gadā departaments atteicās pieņemt 77% iesniegto 
blakus sūdzību (līdz Civilprocesa likuma grozījumiem  – 
atstāja negrozītus pārsūdzētos lēmumus), tad 2017.
gadā departaments atteica pieņemt 83% iesniegto blakus 
sūdzību. tas kopumā liecina, ka ir vērojami uzlabojumi 
pārsūdzēto apelācijas instances tiesu nolēmumu 
kvalitātē. zināmu lomu varētu spēlēt arī tas, ka atbilstoši 
kasācijas instances darba prioritātēm likumdevējs ar 
jau pieminētajiem Civilprocesa likuma grozījumiem 
atviegloja iespēju atteikt to blakus sūdzību pieņemšanu, 
kuras tiesnešu kolēģijai nedod acīmredzamu pamata 
uzskatīt, ka, izskatot blakus sūdzību, pārsūdzētais 
lēmums tiks pilnīgi vai kādā tā daļā atcelts vai grozīts.

departamenta darba efektivitāte saglabājas augsta, 
jo gan ierosināto kasācijas tiesvedību, gan ierosināto 
blakus sūdzību tiesvedību gadījumā negrozīto nolēmumu 
īpatsvars ir ļoti zems. kasācijas tiesvedības gadījumā 
tikai nepilni 6% visu pārsūdzēto spriedumu tiek atstāti 
negrozīti. blakus sūdzību gadījumā minētais skaitlis 
nesasniedz pat 2%. šādi rādītāji liecina par to, ka 
departaments esošā tiesiskā regulējuma ietvaros optimāli 
izlieto savus resursus. 

CiVillieTU depArTAmenTA KApACiTĀTe
Tiesnešu un tiesnešu palīgu skaits. Civillietu 

departamenta tiesnešu skaits 2017.gadā ir saglabājies 
nemainīgs, proti, šobrīd departamentā ir 17 tiesneši. 
šis skaits atzīstams par optimālu, lai nodrošinātu 
departamenta pilnvērtīgu darbu. palielinot departamenta 
tiesnešu skaitu, tiktu ievērojami apgrūtināta vienotas 
tiesu prakses veidošana pašā departamentā, kam 
nenoliedzami būtu negatīva ietekme uz vienotas tiesu 
prakses veidošanu visā tiesu sistēmā.

departamentā šobrīd ir 18 tiesnešu palīgi, divi 
zinātniski analītiskie padomnieki. no 26.februāra 
departamentā strādās konsultante, kuras galvenais 
darbs būs sūdzību izskatīšana. sūdzības ir ļoti daudz un 
dažādas, kā arī pietiekami sarežģītas, līdz ar to var nākties 
to izskatīšanai piesaistīt arī tiesneša palīgu, kas nebūtu 
vēlams. iespējams, ir jādomā par augstākās tiesas sūdzību 
daļas atjaunošanu, kas atslogotu departamenta darbu.

pozitīva pieredze, kuras attīstīšanu būtu vērts 
apsvērt, ir divu tiesnešu palīgu nodrošināšana vienam 
departamenta tiesnesim. šāda pieeja ļauj palielināt lietā 
nozīmīgo tiesību jautājumu izpētes kvalitāti un atslogo 
tiesnesi no kasācijas instances tiesnesim neraksturīgu 
funkciju veikšanas.
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Tiesnešu slodze. galvenokārt pateicoties mazākam 
saņemto lietu skaitam, departamenta tiesnešu noslodze 
ir nedaudz samazinājusies. tomēr vēl pāragri secināt, 
ka tā ir sasniegusi pieņemamu līmeni. Vidējais izskatīto 
lietu skaits uz vienu departamenta tiesnesi vēl arvien 
ir liels, ņemot vērā kasācijas instancē saņemto lietu 
pieaugošo sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt 
stabilas judikatūras veidošanu. pieaug tādu lietu skaits, 
kurās jārod sarežģītu tiesību jautājumu risinājumi. 
par to daļēji liecina tas, ka, neraugoties uz 2016.gada 
vasarā pieņemtajiem grozījumiem Civilprocesa likumā, 
kas dod plašākas iespējas atteikt kasācijas tiesvedības 
ierosināšanu, 2017.gadā šādu atteikumu skaits ir 
ievērojami samazinājies.  

2016.gadā viens departamenta tiesnesis izskatīja 
vidēji 137 lietas. pagājušā gada atskaites plēnumā tiesas 
priekšsēdētājs novēlēja mums tā turpināt, taču jau toreiz 
iebildu, ka tas noteikti nenotiks, jo tā turpināt strādāt 
vienkārši nav iespējams. šādu slodzi var izturēt kādu 
laiku, bet ne ilgstoši. 2017.gadā katrs departamenta 
tiesnesis vidēji izskatīja 93 lietas, bet arī tas nav nācies 
viegli. lietu sarežģītība ir palielinājusies, un katrai 
lietai nākas veltīt daudz vairāk laika. turklāt lielāka 
nozīme tiek piešķirta lietu izskatīšanas kvalitātes 
celšanai. kasācijas instancē nonākušo tiesību jautājumu 
kvalitatīva risināšana ir iespējama tikai tad, ja tiesnešiem 
pietiek laika attiecīgā tiesību jautājuma padziļinātai 
izpētei un argumentētām diskusijām ar kolēģiem, tostarp 
papildu laiks nepieciešams īpaši strīdīgu vai nozīmīgu 

tiesību jautājumu izskatīšanai paplašinātā tiesas sastāvā.
departamentā ir tiesneši, kuri izskatījuši vairāk lietas 

nekā pārējie. īpaši jāatzīmē tiesnesis Valerijans Jonikāns, 
kurš izskatījis 112 lietas, ināra garda – 106, Valērijs 
maksimovs – 101 un mārīte zāģere – 100 lietas.

tiesnešu slodze ir saistīta ar tiesnešu iesaisti dažādās 
pašpārvaldes institūcijās, lekciju lasīšanā, eksāmenu 
komisijās un darba grupās. šāda blakus slodze ir praktiski 
visiem departamenta tiesnešiem – vienam vairāk, 
citam mazāk. neapšaubāmi, tas atņem laiku tiešā darba 
veikšanai, taču iesaistīšanās pašpārvaldes institūcijās, 
protams, ir nepieciešama.  likuma „par tiesu varu” 28.1 
pantā noteikts, ka lietu sadalē ņem vērā tiesneša slodzi, 
pildot pienākumus pašpārvaldes institūcijās. tas ir 
vērtējams pozitīvi. tajā pašā laikā, ja no departamenta 6 
tiesneši darbojas pašpārvaldes institūcijās un tas ir jāņem 
vērā, dalot lietas, tas neapšaubāmi stipri ietekmētu 
departamenta darbu. paldies tiesnešiem, kuri nenorāda 
uz nepieciešamību samazināt slodzi un strādā. 

normATīVĀ reGUlĒjUmA iZmAiŅAS Un 
TUrpmĀKĀ pilnVeide

normatīvā regulējuma grozījumi. 2017.gadā netika 
veikti tādi Civilprocesa likuma grozījumi, kas būtiski 
ietekmētu departamenta darbu. Vienlaikus jāatzīmē, 
ka pozitīvu ietekmi saglabāja Civilprocesa likuma 
grozījumi, kas stājās spēkā 2016.gada 13.jūlijā un kas 
paredzēja plašākas iespējas atteikt kasācijas tiesvedības 
ierosināšanu gadījumos, kad lietas izskatīšanai nav 

l KASĀCIJAS KĀrTĪBĀ IZSKATĪTO CIVILLIETU SKAITS 2017.GADĀ PA TIESĀM

izSkatīšanaS rezuLtātS

tieSa izSkatītS
atteiktS ieroSināt 

kaSācijaS 
tieSvedību

atStātS 
negrozītS

atceLtS 
PiLnībā 

vai daļā
grozītS

PārSkatī-
šanaS 

koeficientS

atteiktS Pieņemt/ 
izbeigta/ trūkumu 

novēršanai

rīgas 
apgabaltiesa 586 397 33 137 3 81% 0/13/3

Kurzemes 
apgabaltiesa 165 127 10 23 1 73% 1/2/1

Latgales 
apgabaltiesa 112 91 2 18 90% 0/1/0

Vidzemes 
apgabaltiesa 108 89 2 15 88% 0/2/0

Zemgales 
apgabaltiesa 104 81 5 16 1 77% 0/0/1

Civillietu tiesu 
palāta 127 50 17 55 1 79% 0/3/1

Kopā 
apgabaltiesas 1202 835 69 264 6 80% 1/21/6

rajona tiesas 27 2 3 21 88% 0/1/0
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nozīmes vienotas tiesu prakses veidošanai vai tiesību 
tālākveidošanai, kā arī atviegloja iespējas atteikt pieņemt 
blakus sūdzību, ja tā ir acīmredzami nepamatota. minētie 
grozījumi arī noteica vairākas citas izmaiņas, kas ļauj 
lietderīgāk izmantot departamenta resursus. līdz ar to 
jāsecina, ka šie Civilprocesa likuma grozījumi ir kalpojuši 
kasācijas instances darba efektivizēšanai civillietu 
izskatīšanā.

iepriekšējā gada ziņojumā par departamenta darbu 
tika norādīts, ka būtu rosināmi grozījumi likumā „par 
tiesu varu”, lai nodrošinātu augstākās tiesas tiesnešu 
atlasi maksimāli godīgā konkursā, kā arī paredzētu 
departamentu izšķirīgo lomu tiesnešu atlasē. atzinīgi 
vērtējams, ka atbilstoši likuma grozījumi tika izstrādāti 
jau 2017.gadā un stājās spēkā šā gada 12.februārī. 
minētie grozījumi ir vērtējami kā ilgtermiņa risinājums, 
kas vērsts uz kasācijas instances darba kvalitātes celšanu 
un tiesnešu karjeras jautājuma taisnīgu risināšanu.  

Tiesiskā regulējuma turpmāka pilnveidošana. 
attiecībā uz turpmākajiem normatīvā regulējuma 
pilnveidojumiem, kas sekmētu efektīvāku departamenta 
darbu, jāatzīmē, ka jebkuru grozījumu pamatā 
jābūt pārdomātiem un argumentēti apspriestiem 
risinājumiem. sasteigti normatīvā regulējuma grozījumi 
turpretim nav atbalstāmi, jo to nevēlamās un iepriekš 
neparedzētās blaknes rada pretēju efektu iecerētajiem 
uzlabojumiem attiecībā uz tiesvedības ātruma un 
kvalitātes paaugstināšanu. tas vienlīdz attiecināms kā uz 
grozījumiem kasācijas instances darbu tieši ietekmējošā 

normatīvajā ietvarā, tā arī uz jebkādiem grozījumiem, kas 
ietekmē zemāko instanču tiesu darbu, bet nereti ietekmē 
arī tiesu sistēmas kopējo darbību. 

pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, 
departamenta pārstāvis vairākās konferencēs ir rosinājis 
apsvērt atsevišķus iespējamos risinājumus kasācijas 
tiesvedības regulējuma turpmākai pilnveidošanai. Var 
minēt tādus ierosinājumus kā lēmuma par kasācijas 
tiesvedības ierosināšanu deleģēšana apelācijas instances 
tiesai, noteiktu profesionālo prasību izvirzīšana 
tiem advokātiem, kas vēlas vest fizisko un juridisko 
personu lietas kasācijas instancē. par šiem un citiem 
priekšlikumiem plānojam turpināt diskusijas arī šogad, 
aicinot izvērtēt un sniedzot savus apsvērumus par 
iespējamajiem ieguvumiem un nevēlamajām sekām, kā arī 
to īstenošanai nepieciešamajiem resursiem. normatīvā 
regulējuma pilnveidošana līdzās departamenta 
kapacitātes stiprināšanai ir efektīvs līdzeklis augstākās 
tiesas darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam noteikto 
prioritāšu – efektīvas un kvalitatīvas tiesas spriešanas un 
augstākās tiesas autoritātes stiprināšanas – īstenošanai. 

Visbeidzot, attiecībā uz augstākās tiesas darbības 
kopējo regulējumu, departaments uzskata, ka jāturpina 
iestāties par „senāta” nosaukuma atjaunošanu kasācijas 
instancei, kam papildus augstai nolēmumu kvalitātei ir 
svarīga loma augstākās tiesas autoritātes stiprināšanā 
sabiedrībā.

 edīte VernUšA,
Civillietu departamenta priekšsēdētāja

l BLAKUS SŪDZĪBAS KĀrTĪBĀ IZSKATĪTO CIVILLIETU SKAITS 2017.GADĀ PA TIESĀM

izSkatīšanaS rezuLtātS

tieSa izSkatītS atteiktS 
Pieņemt

atStātS 
negrozītS

atceLtS 
PiLnībā vai 

daļā

izLemtS 
Pēc 

būtībaS

PārSkatī-
šanaS 

koeficientS

tieSvedība 
izbeigta

rīgas 
apgabaltiesa 186 152 3 24 7 91%

Kurzemes 
apgabaltiesa 31 27 1 2 67% 1

Latgales 
apgabaltiesa 17 15 1 1 100%

Vidzemes 
apgabaltiesa 34 27 5 2 100%

Zemgales 
apgabaltiesa 35 32 1 2 67%

Civillietu tiesu 
palāta 8 6 2 100%

Kopā 
apgabaltiesas 311 259 5 34 12 90% 1

rajona tiesas 4 3 1 100%
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aizvadītais gads krimināllietu departamenta 
darbībā bija spraiga darba piepildīts. 
departamentā saņemts vairāk lietu, izskatīts 
vairāk lietu, neizskatītas palika mazāk lietu 
nekā 2016.gadā. 

Vēlreiz nākas uzsvērt, ka tiešo tiesneša pienākumu 
pildīšanai – tiesas spriešanai, tiek veltītas apmēram divas 
trešdaļas no gada darba dienām, bet apmēram viena 
trešdaļa – papildpienākumu izpildei, tostarp augstākajai 
tiesai neraksturīgu funkciju pildīšanai. šī ilgstošā 
spriedze atstāj iespaidu uz tiesnešu darba spējām.

aktīvākie kasācijas sūdzību un sūdzību iesniedzēji bija 
apsūdzētie un viņu aizstāvji. prokurori iesnieguši vairāk 
par simts kasācijas protestiem.

tāpat kā iepriekšējos gados apmēram divās trešdaļās 
no visām lietām atteikts pārbaudīt tiesas nolēmuma 
tiesiskumu kasācijas kārtībā, jo iesniegtās kasācijas 
sūdzības un protesti nebija pamatoti ar krimināllikuma 
pārkāpumu vai kriminālprocesa likuma būtisku 
pārkāpumu. kasācijas sūdzībās vai protestos šādos 
gadījumos atkārtoti apelācijas sūdzības vai protesta 
motīvi, kas jau izskatīti apelācijas instances tiesā. kasācijas 
instances tiesa lietas faktiskos apstākļus neskaidro, 
pierādījumus lietā, tostarp sodu ietekmējošos apstākļus, 
no jauna nevērtē. Vai arī kasācijas sūdzībās vai protestos 
norādīta atsauce uz vispārīgām kriminālprocesa likuma 
normām, piemēram, kriminālprocesa likuma 1., 511., 
512.panta pārkāpumiem, nekonkretizējot, kā likuma 
pārkāpumi izpaudušies.

kriminālprocesa likumā noteiktais atteikuma 
pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā 
institūts ir efektīvs procesuālais veids nepamatotu 
kasācijas sūdzību un protestu ierobežošanai. šis institūts 
būtu jāpilnveido, paredzot arī citus pamatus atteikumam.

turklāt atteikums neizslēdz tiesību uz taisnīgu tiesu 
īstenošanu kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā, 
tas ir, iesniedzot pieteikumu vai protestu par spēkā esošu 
nolēmumu izskatīšanu no jauna sakarā ar materiālo vai 
procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu. pēdējos 
piecos gados lietās, kurās tiesnesis bija atteicis pārbaudīt 
tiesas nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā, bija 
iesniegti seši pieteikumi un viens protests.

no kasācijas kārtībā izskatītajām krimināllietām 44% 
tiesas nolēmumi atstāti negrozīti, 20% nolēmumu atcelti 
un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai pirmās instances 
tiesā. 

galvenie tiesas nolēmumu atcelšanas iemesli ir
•	 tiesnešu un tiesas paviršības;
•	 kriminālprocesa likuma pārkāpumi pierādījumu 

vērtēšanā;

krimināllietu departaments
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs pēteris dZAlbe

Tiesneši 2017.gadā: Aija brAnTA, Voldemārs čiŽeVSKiS, Artūrs FreiberGS, Anita nUSberGA,  
pēteris opinCĀnS, Anita poĻAKoVA, inguna rAdZeVičA 

2017. gadā tiesvedībā 911 lietas 
(atlikums no iepriekšējā gada plus saņemto lietu skaits)
Izskatīšanas koeficients – 105%  
(izskatīto lietu skaits pret saņemto lietu skaitu)

Izskatītas 817 lietas
Tai skaitā

• kasācijas kārtībā – 725 
• sūdzību/ protestu kārtībā – 26
• jaunatklāti apstākļi – 2
• materiālo vai procesuālo likuma normu 

būtisks pārkāpums – 44
• izdošana ārvalstij un ārvalsts spriedumu 

atzīšana – 18
• sūdzības par ģenerālprokurora  

lēmumiem – 2 
* Departaments izskatījis arī 2 piekritības 

noteikšanas lietas

Lietu izskatīšanas vidējais ilgums  
53 dienas

•	 tiesas atzinumu nepamatošana ar pārbaudītajiem 
un novērtētajiem pierādījumiem;

•	 nepilnīgi izvērtēti apelācijas sūdzības un protesta 
argumenti;

•	 kļūdaina krimināllikuma normu interpretēšana 
un piemērošana.

par daudziem krimināllikuma un kriminālprocesa 
likuma normu piemērošanas jautājumiem ir skaidrots 
tiesu prakses apkopojumu rekomendācijās par vienotu 
tiesu praksi, runāts semināros un tiesnešu mācību 
centra nodarbībās, visbeidzot konkrēti atzinumi izteikti 
augstākās tiesas lēmumos. taču kļūdas joprojām 
atkārtojas. nerunājot par sarežģītākiem juridiskiem 
jautājumiem, tiesneši kā sodu ietekmējošus apstākļus 
norāda, vai apsūdzētais ir vai nav latvijas republikas 
pilsonis, sastāv vai nesastāv uzskaitē kādā medicīnas 
kabinetā utt. nekā citādi kā paviršību nevar izskaidrot 
gadījumu, kad iztiesāšanu uzsāk viens tiesas sastāvs, bet 
pēc pārtraukuma tiesas sastāvā iemaldās cits tiesnesis, ko 
nepamana neviena no procesā iesaistītajām personām, 
tostarp pati tiesa to konstatē, vien aizejot apspriežu 
istabā taisīt galīgo nolēmumu.

neapšaubāmi, tiesu prakses veidošanā liela loma ir 
apgabaltiesām. turklāt vienota tiesu prakse veidojama ne 
tikai viena tiesu apgabala tiesās, bet saskaņoti visos tiesu 
apgabalos. taču ir sastopamas novitātes, kuras nevar atzīt 
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par veiksmīgiem likuma normu tulkojumiem. piemēram, 
gan prokurora celtajā apsūdzībā, gan tiesas par pierādītu 
atzītajā noziedzīga nodarījuma aprakstā kukulis definēts 
šādi: „saņēma kukuļa 20 latu apmērā daļu izmeklēšanā 
precīzi nenoskaidrotā apmērā”, „pieņēma izmeklēšanā 
nenoskaidrotu kukuli, tas ir, vai nu pudeli degvīna 
„absolut” 7 latu vērtībā vai tās ekvivalenta naudas 
izteiksmē daļu”, „saņēma kukuli 25 latu apmērā vai tā 
daļu izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā apmērā, kura 
preci nodeva citai personai”.

decembrī rīgas apgabaltiesa organizēja 
krimināltiesību dienu, kurā piedalījās rīgas 
apgabaltiesas priekšsēdētāja, krimināllietu tiesas 
kolēģijas priekšsēdētājs un tiesneši, rīgas pilsētas 
latgales priekšpilsētas tiesas, rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas, rīgas pilsētas pārdaugavas tiesas, 
rīgas pilsētas ziemeļu rajona tiesas un rīgas rajona tiesas 
tiesneši. no sapulces protokola redzams, ka, „apspriežot 
jautājumu par personas aizturēšanā pavadīto ilgumu, 
sapulces dalībnieki vienojās, ka aizturēšanas ilgums ir 48 
stundas, tas ir, divas dienas, aizturēšana nevar būt trīs 
dienas. Ja aizturēšana ilgusi nepilnu dienu, uzskatāms, 
ka persona ir aizturēta vienu dienu.”

Veicot aptauju, noskaidrots, ka citas apgabaltiesas 
neatbalsta šādu likuma tulkojumu, kas sevī ietver 
pretrunu un nenošķir krimināltiesības, kur soda 
termiņi tiek noteikti dienās, mēnešos un gados, no 
kriminālprocesa tiesībām, kur procesuālo darbību termiņi 
tiek noteikti arī stundās, vai administratīvo pārkāpumu 
tiesībām, kur sods tiek noteikts diennaktīs.

lietās, kuras nebija skatītas kasācijas instances 
tiesā un kurās spriedums stājies spēkā, galvenais 
iemesls Ģenerālprokurora vai Ģenerālprokuratūras 
krimināltiesiskā departamenta virsprokurora protesta 

un advokāta pieteikuma iesniegšanai ir dubultās 
sodīšanas principa pārkāpums. krimināllietas, kurās 
apsūdzēta viena un tā pati persona, netiek apvienotas, 
tās saņem izskatīšanai dažādas vai viena pirmās 
instances tiesa. taisot notiesājošu spriedumu un nosakot 
galīgo sodu krimināllikuma 50.panta piektās daļas vai 
51.panta kārtībā, tiesas vairākkārt ņem vērā ar citu tiesas 
spriedumu noteikto sodu, tādējādi pārkāpjot dubultās 
sodīšanas nepieļaujamību. pārdomas izraisa gadījumi, 
kad vienā tiesā ar vienas dienas vai dažu dienu intervālu 
tiek iztiesātas divas krimināllietas, kurās apsūdzēta viena 
un tā pati persona, un abos spriedumos, nosakot galīgo 
sodu, tiek ņemts vērā viens un tas pats cits spriedums. 
Vai tas ir komunikācijas trūkums tiesā vai elektroniskās 
sadales īpatnība, ka viens tiesnesis nezina par cita 
tiesneša tiesvedībā esošu lietu.

praksē ir gadījumi, kad kasācijas instances tiesa atzīst, 
ka pēc prokurora iesniegtā kasācijas protesta motīviem 
nav tiesiska pamata tiesas nolēmuma atcelšanai vai 
grozīšanai.

Joprojām procesā iesaistītās personas procesuālajos 
dokumentos atsaucas uz kriminālprocesa kodeksā bijušu, 
bet kriminālprocesa likumā neesošu pamatprincipu –  
lietas vienpusīgu, pilnīgu un objektīvu izmeklēšanu.

par pirmstiesas procesu kvalitāti un problēmām 
pietiekoši daudz publiski ir izteicies ģenerālprokurors. 
tādu prasību izvirzīšana pirmstiesas izmeklēšanai kā 
latviešu valodas un gramatikas ievērošana daudziem 
izmeklētājiem, acīmredzot, ir nākotne, bet prokuroriem, 
zvērinātiem advokātiem un tiesnešiem šāda prasība 
ir izvirzāma. nav pieļaujama noziedzīga nodarījuma 
apstākļu ar visām kļūdām un nepareizībām pārkopēšana 
no lēmuma par kriminālvajāšanas uzsākšanas 
ierosināšanu lēmumā par personas saukšanu pie 

l KASĀCIJAS UN SŪDZĪBAS/PrOTESTA KĀrTĪBĀ IZSKATĪTO KrIMINĀLLIETU SKAITS 2017.GADĀ PA TIESĀM

izSkatīšanaS rezuLtātS

tieSa izSkatītS
atteiktS 

Pārbaudīt 
tieSiSkumu

atStātS 
negrozītS

atceLtS 
PiLnībā, daļā 
vai grozītS

PārSkatīšanaS 
koeficientS1

tieSvedība 
izbeigta/ trūkumu 

novēršanai

rīgas 
apgabaltiesa 408 266 54 71 57% 8/9

Kurzemes 
apgabaltiesa 68 51 10 4 29% 0/3

Latgales 
apgabaltiesa 79 48 22 8 27% 1/0

Vidzemes 
apgabaltiesa 64 38 8 14 64% 3/1

Zemgales 
apgabaltiesa 99 66 9 21 70% 2/1

Kopā 
apgabaltiesas 718 469 103 118 53% 14/14

rajona tiesas 33 18 3 9 75% 1/2

1 Pārskatīšanas koeficients ir atcelto pilnībā vai daļā un grozīto nolēmumu skaits pret kopā pārbaudītajiem. 



29PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2017. GADĀ

kriminālatbildības, lēmumā par krimināllietas nodošanu 
tiesai, tiesas spriedumā vai lēmumā.

nereti aizstāvju, zvērinātu advokātu sūdzībās un 
pieteikumos sastopami pārsteidzoši izteikumi un 
novitātes tiesību normu tulkošanā un piemērošanā. 
Varbūt tā ir aizstāvības taktika – jo niknāk un vairāk, jo 
labāk, gan jau tiesas kaut ko sapratīs. it īpaši, ja likums 
piešķir tiesai tiesības pārsniegt kasācijas sūdzībā vai 
protestā izteikto prasību apjomu un ietvarus, bet ir 
piebilde – par labu apsūdzētajam. tā pagājušajā gadā 
kasācijas instances tiesa 13 lietās piemēroja minēto 
likuma nosacījumu. tas liecina arī par aizstāvības 
kvalitāti.

Vēl joprojām aktuāls ir kriminālprocesa 
pamatprincips  – tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu 
saprātīgā termiņā, kura pārkāpums izraisa labvēlīgas 
sekas tikai apsūdzētajam.

no visiem pārsūdzētajiem un protestētajiem apelācijas 
instances tiesas nolēmumiem, ieskaitot atteikumus 
pārbaudīt nolēmumu tiesiskumu kasācijas kārtībā, atstāti 
negrozīti tiesas nolēmumi rīgas apgabaltiesai 78%, 
kurzemes apgabaltiesai 90%, latgales apgabaltiesai 89%, 
Vidzemes apgabaltiesai 72%, zemgales apgabaltiesai 
76%, vidēji apelācijas instances tiesām – 80%. savukārt 
rajona tiesām šis rādītājs ir 64%.

krimināllietu departaments veiksmīgi sadarbojas ar 
Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu gan atsevišķu 
jautājumu noskaidrošanā, gan tiesu prakses apkopošanā. 
Jāņem vērā, ka kasācijas instances tiesā nonāk tikai 
daļa no pirmās instances un apelācijas instances tiesas 
izskatītajām lietām, tāpēc tiesu prakses apkopojumi dod 
pilnīgāku ieskatu tiesu darbā un likumu piemērošanā.

biežie grozījumi krimināllikumā un kriminālprocesa 
likumā neveicina tiesu prakses stabilitāti. arī 
krimināllietu departaments ir iniciējis tieslietu 
ministrijas darba grupām atsevišķu jautājumu 
izskatīšanu, tostarp iesniedzot iespējamās likumu 
redakcijas. Joprojām līdz galam nav atrisināts 
jautājums par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 
piemērošanas ilgumu, kas ir komplekss jautājums un 
risināms kopā ar ārstniecības iestādēm, par ko esam 

nosūtījuši vēstuli arī tieslietu ministram. šis jautājums 
ir ietverts kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes 
darba grupas 2018.gada darba plānā.

iespēju robežās esam snieguši gan mutiskas, gan 
rakstiskas atbildes uz plašsaziņas līdzekļu uzdotajiem 
jautājumiem. bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs 
aivars endziņš konferencē par sabiedriskā viedokļa 
ietekmi uz tiesu varu esot teicis, ka joprojām ir 
gadījumi, kad televīzijas kamera atbildes vietā uz 
žurnālista jautājumu fiksē tikai aizejoša tiesneša dibenu, 
tā arī ir sava veida komunikācija. domāju, ka šāda 
veida komunikāciju mēs neesam piemērojuši, tomēr 
vēlos izteikt viedokli, ka ir jāstiprina komunikācijas 
nodaļas kapacitāte ar sabiedrisko attiecību speciālistu, 
kas varētu profesionāli palīdzēt tiesnešiem šajā 
jomā. komunikācijas stratēģijā un vadlīnijās, ko 
apstiprinājusi tieslietu padome, galvenais slogs gulstas 
uz tiesnešiem. bet stratēģijas īstenošanā nepieciešami 
arī profesionāli padomdevēji, jo ne visi labi baletdejotāji 
var būt labi svarcēlāji un ne visi labi svarcēlāji var būt 
labi baletdejotāji, lai arī abi kaut ko cilā. kā parāda 
dzīve, daudzas problēmas saistītas ar neveiksmīgu 
komunikāciju.

tāpat gribētu norādīt, ka, lai arī latvijā ir izcili 
informācijas tehnoloģiju speciālisti, taču trūkst ekspertu 
krimināltiesībās kibernoziegumu izpratnes jomā.

šajā gadā krimināllietu departamentam jāturpina 
darbs pie profesionālās sagatavotības pilnveidošanas, 
likumu grozījumu analīzes, tiesas nolēmuma struktūras 
un satura uzlabošanas. neapšaubāmi, ka procesa 
virzītāju slodzes samazināšanā ir divi galvenie ceļi – 
procesa vienkāršošana un izlīguma veicināšana. bet, 
manuprāt, atsevišķos gadījumos priekšlikumi par procesa 
vienkāršošanu ir nonākuši līdz robežai, kad ir jāsāk 
nopietni domāt par kriminālprocesa pamatprincipu  – 
tiesību uz aizstāvību un tiesību uz taisnīgu tiesu – 
ievērošanu.

pēteris dZAlbe, 
krimināllietu departamenta priekšsēdētājs
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departamentā 2017.gadā saņemts par 11% 
mazāk lietu (123 lietas) nekā 2016.gadā. 
tomēr šie skaitļi paši par sevi neļauj secināt, ka 
darba apjoms departamentā ir samazinājies. 
saņemto lietu skaita samazinājumu pamatā 

veido blakus sūdzības kārtībā skatāmās lietas (13,8% 
blakus sūdzību kārtībā pret 6,8% kasācijas kārtībā), kā arī 
pieteikumi par lietas izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem (no 32 lietām 2016.gadā uz 6 lietām 2017.
gadā). šo pieteikumu skaita būtiskās izmaiņas saistāmas ar 
grozījumiem administratīvā procesa likumā, kuru rezultātā 
kopš 2017.gada 1.marta nozīmīgi sašaurināta departamenta 
kompetence šo lietu kategoriju pieteikumu izskatīšanā.

kā redzams, saņemto lietu samazinājums ir noticis 
pārsvarā uz vienkāršāko lietu rēķina. līdz ar to 
departamenta kopējo darba apjomu saistībā ar lietu 
izskatīšanu kasācijas kārtībā tas būtiski neietekmēja.

iZSKATīšAnAS reZUlTĀTi
Lietu izskatīšana kasācijas kārtībā
pārskata periodā vērojamas nelielas izmaiņas kasācijas 

kārtībā izskatīto lietu rezultātos.
departaments atteicis ierosināt kasācijas tiesvedību 52% 

lietu, kas ir par 10% mazāk nekā 2016.gadā.
no ierosinātajām lietām (kas ir 41% no pabeigtajām 

lietām) zemākas instances tiesas spriedums atstāts 
negrozīts 49% lietu.

savukārt spriedums pilnībā vai daļēji atcelts 51% no 
ierosinātajām lietām, kas atbilst 20,7% no pabeigtajām 
lietām (2016.gadā – 18%, 2015.gadā – 17%).

tādējādi salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem atcelto 
spriedumu attiecība pret pabeigto lietu kopskaitu ir 
pieaugusi apmēram par 3%.

Blakus sūdzību izskatīšana 
no blakus sūdzības kārtībā izskatītajām lietām pēc 

būtības izskatīts 71% lietu, no kurām lēmums atstāts 
negrozīts nedaudz vairāk par 63% gadījumu. 

savukārt pārsūdzētais lēmums pilnībā vai daļēji atcelts 
nepilnos 25% gadījumu (2016.gadā – 25%, 2015.gadā – 
24%). salīdzinoši ar iepriekšējiem pārskata periodiem šis 
rādītājs palicis nemainīgs.

Kopsēdes
pārskata periodā septiņas lietas nodotas izskatīšanai 

departamenta kopsēdē, un divās no tām departaments 
precizēja un pārskatīja iepriekš izteiktās judikatūras atziņas. 

Lietu atlikums
„nokavēts tiesiskums ir neīstenots tiesiskums”.1 

administratīvo lietu departamentā pārskata periodā, 
1 Lielbritānijas politiķa Viljama Gladstona (1809-1898) spārnotais teiciens 
„nokavēts tiesiskums ir neīstenots tiesiskums”.

administratīVo lietu departaments
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika KrūmiŅA

Tiesneši 2017.gadā: dzintra AmeriKA, Andris GUĻĀnS, Vēsma KAKSTe, ilze SKUlTĀne, līvija SliCA, 
rudīte VīdUšA; jautrīte briede (līdz 05.03.), jānis neimAniS (līdz 30.03.), dace miTA (no 16.09.);  
tiesnešu pienākumu izpildītājas ieva VišĶere (no 16.01.), Anita KoVAĻeVSKA (no 13.03.)

2017. gadā tiesvedībā 1753 lietas 
(atlikums no iepriekšējā gada plus saņemto lietu skaits)
Izskatīšanas koeficients – 89%  
(izskatīto lietu skaits pret saņemto lietu skaitu)

Izskatītas 884 lietas
Tai skaitā

• kasācijas kārtībā – 587
• blakus sūdzības – 285 
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 9
• lietas pirmajā instancē – 3

Lietu izskatīšanas vidējais ilgums  
278 dienas

salīdzinot ar 2016.gadu, izskatīto lietu skaits samazinājies 
par 143 lietām jeb 14%. statistikas datu un situācijas analīze 
apliecina, ka minētajam ir vairāki iemesli.

šajā pārskata periodā departamenta divi pieredzējuši 
tiesneši uz laiku pārgāja darbā uz citām institūcijām, 
savukārt viens tiesnesis gada beigās atstāja tiesneša amatu. 
ir pašsaprotami, ka pirms tiesneša pienākumu pildīšanas 
izbeigšanas attiecīgie tiesneši intensīvāk strādāja, lai 
pabeigtu iesāktās lietas, taču vairs nesaņēma un nestrādāja 
ar jaunajām lietām (parastā situācijā arī jaunās lietas tiek 
gatavotas izskatīšanai). lai gan šajā laikā salīdzinoši ātri 
departamentā darbu uzsāka divi jauni augsti profesionāli 
tiesneši, arī šajā gadījumā jānorāda, ka jaunajiem kolēģiem 
bija nepieciešams laiks, lai spētu uzsākt darbu ar pilnu 
jaudu. tāpat pārskata periodā trīs tiesneši atradās ilgstošā 
prombūtnē, kas saistīta gan ar ilgstošu darbnespēju (divi 
mēneši un ilgāk nekā pieci mēneši), gan ar atrašanos bērna 
kopšanas atvaļinājumā. šie minētie apstākļi palielināja 
pārējo departamenta tiesnešu slodzi, piedaloties sastāvos kā 
nereferējošajiem tiesnešiem.

Lietu struktūra
saturiski departamenta nolēmumos risināts plašs tiesību 

jautājumu loks. izskatīto lietu apjomīgāko kategoriju 
nemainīgi veido lietas par Valsts ieņēmumu dienesta 
pieņemto lēmumu pārbaudi (27% izskatīto lietu). Joprojām 
departamenta praksē aktuāls ir problēmjautājums par 
pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli sakarā 
ar nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā gūtajiem 
ienākumiem.

tomēr pārskata periodā izskatītas arī lietas par retāk 
analizētiem tiesību jautājumiem. piemēram, departaments 
kā pirmā instance izskatīja lietu par tiesas spriedumu 
krimināllietās, kuros atzīti vēlēšanu tiesību pārkāpumi, 
ietekmi uz saeimas vēlēšanu rezultātiem.
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pieņemti arī vairāki būtiski nolēmumi pulcēšanās 
brīvības jomā, skaidrojot gan pulcēšanās dalībnieku, gan 
iesaistītās pašvaldības un tiesībsargājošo iestāžu tiesību 
apjomu. no risinātajiem procesuālajiem jautājumiem 
atzīmējami divi, kuros departaments skaidrojis 
administratīvā procesa likumā 2017.gadā grozīto normu 
saturu – attiecībā uz  pieteikumu par administratīvā akta 
atzīšanu par prettiesisku, kā arī valsts nodevas atmaksas 
jautājumiem. ar atlasītiem nozīmīgākajiem un no tiesību 
viedokļa interesantākajiem nolēmumiem var iepazīties 
augstākās tiesas mājaslapā un nolēmumu krājumā.

dArbi VAi SASnieGUmi, KUrUS VĒloS iZCelT
gribētu atzīmēt arī vairākas lietas, kas pārskata 

periodā būtu jāizceļ kā veiksmīgas. Vispirms jāmin, ka 
administratīvo lietu departaments ir veidojis veiksmīgu 
dialogu ar satversmes tiesu un eiropas savienības tiesu. šajā 
periodā departaments sešās lietās vērsās ar pieteikumiem 
satversmes tiesā (lietās nr.ska-65/2017, ska-128/2017, 
ska-151/2017, ska-165/2017, ska-272/2017, 
ska-884/2017), savukārt divās lietās – eiropas savienības 
tiesā ar prejudiciālajiem jautājumiem (lieta nr.50/2017 
un nr.220/2017). iesniegtie pieteikumi veidojuši tiesu 
dialogu gan nacionālā līmenī, gan pārnacionālā līmenī. šī 
sadarbības forma ļāvusi stiprināt cilvēktiesību aizsardzību 
un pilnveidot tiesību sistēmu. Vienlaikus jānorāda, ka 
pieteikumu sagatavošana bijusi laikietilpīga. 

lai arī kasācijas instance lietas skata rakstveida procesā, 
jāatzīmē, ka pārskata periodā 1,6% no lietām tika izskatītas 
mutvārdu procesos. mutvārdu procesu skaits ir optimāls 
un ļauj panākt līdzsvaru starp procesuālo ekonomiju un 
pienācīgu lietas dalībnieku viedokļu noskaidrošanu. 

pārskata periodā departaments pieņēma trīs blakus 
lēmumus:

•	 nr.ska-996/2017 (par notiesātā iespējām aizsargāt 
tiesiskās intereses saistībā ar soda izciešanas režīma 
sākotnējo noteikšanu);

•	 nr.ska-1251/2017 (par iestādes rīcību, 
izveidojot amatu bez funkcionālas šāda amata 
nepieciešamības);

•	 nr.ska-34/2017 (par domes bezdarbību, 
nepiemērojot azartspēļu regulējuma normas rīgas 
vēsturiskajā centrā).

pārskata periodā departaments plaši ir izmantojis 
tehnoloģiju sniegtās iespējas dokumentu apritē. 
elektroniskā saziņa ar lietas dalībniekiem un iestādēm ļauj 
efektīvi virzīt tiesas procesu un taupa resursus (laiku un 
naudu). arī nolēmumu parakstīšana ar drošu elektronisko 
parakstu ļauj nodrošināt ātru dokumentu apriti un efektīvu 
komunikāciju ar lietas dalībniekiem. 

riSinĀjUmi 
tiesu varas uzdevums ir sapratīgā termiņā taisnīgi 

izšķirt strīdu. augstākā tiesa šo uzdevumu ir izvirzījusi 
kā stratēģisko mērķi laika posmā no 2017.gada līdz 2019.
gadam2.  efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana nozīmē to, ka 
pastāv līdzsvars starp kvantitāti un kvalitāti. administratīvo 
lietu departamentam ir augsti kvalitatīvie radītāji (nolēmumu 
kvalitāte), tomēr, kā jau minēju, kvantitatīvie radītāji 
(lietu skaits) liecina par to, ka jādomā par strukturāliem 
risinājumiem, kas ļaus sasniegt izvirzītos mērķus. 
2 Darbības stratēģija 2017.–2019.gadam. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/par-
augstako-tiesu/darbiba/darbibas-strategija-2017-2019gadam

šīs strukturālās problēmas administratīvo lietu 
departaments iecerējis risināt un jau uzsācis risināt ar 
vairākiem mehānismiem. 

statistikas dati apliecina, ka lietu pieaugums ir tieši 
proporcionāls viena tieneša slodzei. būtiska nozīme 
kapacitātes stiprināšanā būs tiesas sastāva komplektēšanai. 
pozitīvi vērtējams, ka priekšlikumi, kas izskanēja pagājušajā 
atskaites plēnumā, ka augstākās tiesas tiesneša kandidātu 
atlasē ir jāpalielina departamenta loma, ir īstenojušies un 
likumā „par tiesu varu” ir izdarīti attiecīgi grozījumi, kas 
jau stājušies spēkā. šobrīd kopā ar citiem departamentiem 
ir uzsākts darbs pie atlases kritēriju izstrādes, galveno 
uzmanību veltot tam, lai šis process būtu caurspīdīgs un 
skaidrs, par prioritāti izvirzot kandidāta profesionalitāti 
un reputāciju. mērķis ir nodrošināt visprofesionālākā 
pretendenta atlasi.

pārskata perioda beigās tika izveidota konsultanta 
amata vieta, kā arī viena tiesneša palīga amata vieta tika 
pārveidota par padomnieka amata vietu. Jaunā konsultanta 
kompetencē nodota lietu sagatavošana, lai nodrošinātu 
kasācijas sūdzību pieļaujamības kritēriju izvērtēšanu. 
šāds mehānisms ļaus samazināt lietu izskatīšanas 
termiņus, jo ātri tiks identificētas kasācijas sūdzības, kas 
nav pieļaujamas. Jaunais padomnieks, kas specializējies 
cilvēktiesību jautājumos, ļaus ātrāk un kvalitatīvāk 
sagatavot lietas, kas saistītas ar cilvēktiesībām, it īpaši 
ieslodzīto strīdos par apstākļiem ieslodzījumu vietās.

tāpat 2018.gadā ir sagaidāms 2017.gada izdarīto 
grozījumu administratīvā procesa likumā efekts. 

Stratēģiskie mērķi 
Viens no nākamā pārskata perioda stratēģiskajiem 

mērķiem ir departamenta kapacitātes stiprināšana. tiesas 
sastāva komplektēšana un strukturāli risinājumi ļaus 
uzlabot kvantitatīvos radītājus, kā arī nodrošināt augstu 
kvalitāti arī turpmāk.  

Jāņem vērā arī tas, ka administratīvais process balstās 
uz objektīvās izmeklēšanas principu. līdz ar to arī kasācijas 
instances uzdevums ir pārbaudīt objektīvās izmeklēšanas 
principa piemērošanas pareizību zemāku instanču tiesas 
nolēmumos. taču pilnvērtīga šī pārbaude ir salīdzinoši 
laikietilpīgs process. līdz ar to arī tuvākajā nākotnē 
nevar prognozēt, ka lietu izskatīšanas termiņi strauji 
samazināsies. tomēr, īstenojot plānotās ieceres, mūsu 
mērķis ir kā vidējo lietu izskatīšanas termiņu sasniegt 12 
mēnešus.

Viens no stratēģiskiem mērķiem ir veicināt izpratni par 
tiesību piemērošanu un tiesu praksi. meklējot risinājumus 
zemāko instanču tiesu nolēmumu stabilitātes uzlabošanai, 
departaments sadarbībā ar Judikatūras nodaļu šogad plāno 
izstrādāt vairākus tiesu prakses apkopojumus. plānots 
sagatavot tiesu prakses apkopojumus jautājumos, kuri ir 
sabiedrībā nozīmīgi (būvniecība, informācijas atklātība 
un nodokļi). tas veicinātu izpratni par tiesību aizsardzības 
mehānismiem un vienveidīgu tiesu praksi. papildus jāmin, 
ka tiesu prakses apkopojumi kalpo arī tam, lai samazinātu 
izskatāmo lietu skaitu, jo pieejama tiesu prakse padara 
iespējamu prognozēt tiesvedības iznākumu.

gan tiesu prakses apkopojumu veidošanā, gan 
ikdienas darbā ar departamenta nolēmumu publicēšanu 
tiesas mājaslapā mums jāmeklē un jāatrod pēc iespējas 
veiksmīgāks sadarbības modelis ar Judikatūras nodaļu.

Veronika KrūmiŅA,
administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja
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ziņojums par Judikatūras un zinātniski 
analītiskās nodaļas darbu veidots, ievērojot 
nodaļas nolikumā norādītās funkcijas un 
plānošanas dokumentos ietvertos uzdevumus. 

nodaļas nolikumā norādīti vairāki 
uzdevumi, kas attiecināmi uz nodaļas stratēģiskās 
eksistēšanas jēgu – atvieglot tiesu prakses atrašanu un 
aktualitātes izvērtēšanu. 

ikdienā tiek pārlasīti visi augstākās tiesas nolēmumi, 
lai atlasītu juridiski interesantus vai judikatūrā 
nozīmīgus un pēc atbilstošas apstiprināšanas procedūras 
departamentos sagatavotu tos publiskošanai augstākās 
tiesas mājaslapas Judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā. 
uz atskaites plēnuma dienu augstākās tiesas mājaslapas 
judikatūras nolēmumu arhīvā sistematizēti 
2017.gada 238 nolēmumi. tomēr darbs ar 2017.
gada nolēmumu sistematizēšanu nav pabeigts, tāpēc 
nevar norādīt publicēto nolēmumu absolūtos skaitļus, 
bet iespējams runāt par tendencēm. administratīvo 
lietu departamentam jau publicēti 60 nolēmumi, 
aptuveni 10% no tiem publicēti tikai ar virsrakstiem, 
nepievienojot tēzes; divos nolēmumos administratīvo 
lietu departaments mainījis agrāko judikatūru. Civillietu 
departamentam mājaslapas katalogā pievienoti jau 124 
nolēmumi, no kuriem vairāk nekā 55% tikai ar virsrakstu, 
bez tēzēm; diviem nolēmumiem pievienotas tiesnešu 
atsevišķās domas. krimināllietu departamentam 
publicēti 54 nolēmumi, no kuriem 17% nolēmumi 
publicēti tikai ar virsrakstu, bez tēzēm.

kopumā var atzīmēt, ka paplašinājusies publicēto 
nolēmumu dažādība – 2017.gadā pievienoti arī spriedumi 
un lēmumi, kas taisīti lietās ar slēgtas lietas statusu, kā 
arī lēmumi blakus sūdzības lietās, nolēmumi sakarā ar 
pieteikumiem par lietu jaunu izskatīšanu. 

papildus gada nogalē darba intensitāti palielināja 
nepieciešamība atbalstīt jaunās mājaslapas versijas 
funkcionalitātes un datu atbilstības pārbaudes veikšanu. 

Jaunais mājaslapā pieejamās judikatūras nolēmumu 
formāts, kurā nodalīti ar atzīmi „Judikatūra” atzīmēti 
nolēmumi, ļauj pāris vārdus veltīt arī jautājumam par 
„augstākās tiesas judikatūras” jēdziena saturu, jo tas 
var būt noderīgi arī tiesas darbā. ir izteikti viedokļi, 
ka augstākās tiesas judikatūra ir tikai nolēmumu 
gadagrāmatās publicētie nolēmumi, tad tikai tie 
nolēmumi, kas publicēti ar virsrakstiem un tēzēm, 
tad ir dzirdēts, ka nolēmums kļūst par judikatūru, ja 
tam ir virsraksts un tēze, bet tikai no dienas, kad tas 

tiek ievietots augstākās tiesas mājaslapā. izmantojot 
pētniecības metodi – novērojumi, nodaļa ir secinājusi, ka 
šādi viedokļi neatspoguļojas augstākās tiesas nolēmumu 
motīvu apsvērumos. ievērojot Civilprocesa likumā un 
administratīvā procesa likumā jau atzīto judikatūras 
nozīmi – arī tās vienotas izpratnes stiprināšana ir 
tiesu prakses vienotības aspekts. Ja precedents kā 
vienotas tiesu prakses stingrākais noteikums latvijas 
tiesību sistēmā nav nostiprināts, savukārt vienveidīga 
tiesu prakse tiek vērtēta pie līdzīgiem tiesiskajiem un 
faktiskajiem apstākļiem, tad „judikatūras” vērtībai 
vajadzētu parādīties tieši no faktiskajiem apstākļiem 
neatkarīgā tiesību normas interpretācijā – zināmā mērā 
sasaucoties ar „tiesnešu tiesībām”. ieviesta skaidrība 
ļautu tiesu sistēmai nostiprināt tiesību uz taisnīgu 
tiesu saturu. būtiski, lai tiesneši varētu tālāk pilnveidot 
konkrēto judikatūras atziņu, to papildinot vai ierobežojot 
tās interpretāciju, kā arī pašu svarīgāko – argumentēti 
nepiekrist judikatūrā izteiktai atziņai.

paralēli augstākās tiesas Judikatūras nolēmumu 
arhīvam pastāv un tiek uzturēts Tiesu informatīvās 
sistēmas judikatūras modulis, kas pirms vairāk nekā 
desmit gadiem veidots, lai visiem uz likuma pamata 
tiktu nodrošināta bezmaksas piekļuve augstākās tiesas 
atlasītiem nolēmumiem. šī moduļa aktualitāte būtiski 
samazinās, ņemot vērā nolēmumu pieejamību tiesu 
portālā manas.tiesas.lv un augstākās tiesas aktīvo 
darbu tiesību piemērotājiem vērtīgo nolēmumu atziņu 
atlasīšanā un sistematizēšanā. pagājušā gada ziņojumā 
norādīju, ka būtu lietderīgi paplašināt tiesu nolēmumu 
portālā pieejamo augstākās tiesas nolēmumu klāstu, tajā 
iekļaujot arī nolēmumus procesuālas dabas jautājumos. 
2017.gada laikā vairākos gadījumos augstākajā tiesā 
ir vērsušies cilvēki, kuri lūdz veikt nolēmumu atlasi, 
kuru būtu iespējams veikt viņiem pašiem, ja nolēmumi 
būtu brīvi pieejami tiesu nolēmumu portālā. šogad tas 
ir tikai faktiskais darba izpildes jautājums, kurā kopīgi 
jādarbojas vairākām struktūrvienībām, lai varētu droši 
norādīt, ka par visiem interesējošiem jautājumiem 
nolēmumus iespējams atrast tiesu nolēmumu portālā. 

līdz šim par būtisku tiesu prakses vienādības atslēgu 
ir uzskatīta regulāra aktuālo jautājumu aplūkošana 
tiesu prakses apkopojumu ietvaros. arī 2017.gadā 
turpināta ilggadējā tradīcija apkopojumus veikt pašu 
resursu ietvaros, kā arī nodot tos ārpakalpojumā. pēdējos 
gados aktualizēta problēma, kas sasaucas ar augstākās 
tiesas nolēmumos pausto atziņu lomas nostiprināšanos 

JudikatŪras un  
zinātniski analītiskā nodaĻa
nodaļas vadītāja Anita ZiKmAne 

padomnieki: māris bUrberGS, reinis mArKVArTS un Aleksandrs poTAičUKS
Konsultanti: liena HenKe (juridisko tekstu redaktore),  
Zinaida indrūnA (likumu piemērošanas jautājumi), Kaspars KUKmilKS,  
Kristīne lAGAnoVSKA, evita plūmiŅA
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tiesību normu interpretācijā, proti, stingri pausta 
nepieciešamība nošķirt tiesu prakses apkopojuma veicēja 
viedokli no tiesas atziņām. tas sarežģī secinājumu 
un ieteikumu un jebkādu vispārinājumu veikšanas 
uzdevumu, jo jebkura vispārināšana ir iespējama, tikai 
balstoties uz „judikatūras” atziņu, kas ir patstāvīga pati 
par sevi. 

eiropas padomes komisijas tiesu efektivitātei 
(CepeJ) ekspertu komandai 2017.gada vasarā 
interesēja arī tiesu prakses vienotības aspekts. kā īpaši 
pozitīvu viņi atzina augstākās tiesas departamentu 
tradīciju iknedēļas sanāksmēs runāt arī par tiesu 
prakses jautājumiem, tiesību normu interpretācijas un 
piemērošanas problēmām. CepeJ ekspertu ieskatā, 
daudzu valstu augstāko tiesu problēmas ir tieši aspektā, 
ka netiek nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa 
par tiesu prakses jautājumiem. šajā ziņā pieredzes 
uzkrāšanas vizītē vienā no kanādas tiesām uzzinājām, 
ka regulāri visi tiesneši tiek informēti par visiem tiesas 
aktuālajiem nolēmumiem. lai arī tas ir apjomīgs darbs, 
kura izpildē nepieciešams papildu resurss, nodaļa jau 
pagājušā gada otrajā pusē ir aizsākusi departamentu 
nolēmumu ikmēneša pārskatu sagatavošanu. pagaidām 
tas izmantots darbam ar nolēmumu atlasi Judikatūras 
nolēmumu arhīvam. šajā gadā ceram uzsākt šādu 
ikmēneša pārskatu nodošanu arī departamentu 
priekšsēdētājiem. Ja mūsu iniciatīva gūs atbalstu, 
pārskats varētu tikt izmantots arī departamenta tiesnešu 
sapulcēs vai ikdienas darbā. 

parasti ar tiesu prakses apkopojumiem tiek apzīmēti 
īpaši plaši izvērsti un apjomīgi apkopojumi. 2017.
gadā atzīmējams, ka nodaļai regulāri bijis jāsagatavo 
īsi aktuālās prakses apskati departamentos horizontāli 
risināmos līdzīgos jautājumos, kā arī pašu departamentu 
aktuālākie nolēmumi noteiktās tēmās. būtisku 
pienesumu šādos gadījumos varam sniegt, ja ir laiks 
arī pavērtēt starptautisko tiesu praksi konkrētajā 
jautājumā  – tas ļauj gan aktualizēt tiesas atziņas vai 
atsaucēs ietvertos nolēmumus, gan arī kritiski pārbaudīt 
pašas atziņas. 

2017.gadā nodaļai bija uzdevums izstrādāt kārtību 
tiesu prakses apkopojumu vienotai noformēšanai 
augstākajā tiesā. rezultāts ir iekštīklā publiskotās 
vadlīnijas tiesu prakses apkopojumu un tiesību jautājumu 
pētījumu izstrādei un noformēšanai.

2018.gads ir iesācies ar uzdevumu, kuru augstākajai 
tiesai devusi tieslietu padome – apkopot noteiktu 
nolēmumu atziņas ar maksātnespējas jomu saistītajos 
jautājumos, meklējot problēmas, cēloņus un sakarības 
atceltajos nolēmumos. tomēr tas nav vienīgais tiesu 
prakses apkopojums, kuru plānojam izpildīt šajā 
gadā. 2018.gada plānā ir gan departamentu pieteiktie, 
gan arī nodaļas darbā par aktuāliem atzītie pētāmie 
jautājumi: administratīvo lietu departamentam 10 
apkopojumi, Civillietu departamentam – 6, krimināllietu 
departamentam – 9 apkopojumi. apkopojumu temati 
sasaucas ar departamentu priekšsēdētāju ziņojumos 
norādītajām aktualitātēm. tiesu prakses apkopojumi 
ir un paliek veids, kā tiesību piemērotājus informēt 
par aktuālo tiesu praksi, vienlaikus sniedzot plašāku 

pārskatu par izskatītajiem kāzusiem un netipisko 
situāciju risinājumiem.

zināmā mērā nerealizēts ir uzdevums veicināt tiesu 
prakses secinājumu apspriešanu. taču, ja vien tas ir bijis 
iespējams, mācību procesos un prezentācijās informējam 
tiesnešus par esošiem apkopojumiem un to veiksmīgāku 
izmantošanu sasaistē ar aktuālajiem nolēmumiem 
Judikatūras nolēmumu arhīvā.

zemāku instanču kvalitātes rādītājs ir augstākā 
instancē pārbaudīto un atcelto vai grozīto nolēmumu 
koeficients. tomēr koeficients ir skaitlisko datu rādītājs, 
tas neveicina kļūdu pieļāvušā tiesneša informēšanu par 
atcelto, grozīto vai tieši otrādi – izvērtēto un par pareizu 
atzīto – nolēmumu. protams, paša tiesneša pienākums 
ir sekot savu nolēmumu pārbaudes secinājumiem, kā arī 
tiesas priekšsēdētāja pienākums ir pārrunāt aktualitātes 
tiesu praksē. tomēr iespējams, izmantojot mūsdienu 
tehnoloģiju sniegtās iespējas, informāciju par augstākās 
tiesas nolēmumu nosūtīt tieši referējošajam tiesnesim 
vai tiesas sastāvam, kurā tas taisīts. iespējams, arī pirmās 
instances tiesnesim, ja lieta skatīta abās instancēs. 
dialogā ar zemākas instances tiesu būtiska ir tieša saite, 
un tādējādi tā tiktu nodrošināta. 

nodaļa pārrauga arī lasītavu. atzīmējams, ka pēdējā 
laikā grāmatu pieticīgo klāstu, pateicoties Civillietu 
departamenta dalībai ziemeļvalstu projektā, ir izdevies 
papildināt ar ļoti vērtīgām grāmatām. augstākās tiesas 
tiesnešu un darbinieku vajadzībām digitāli ar meklēšanas 
iespēju pieejami augstākās tiesas senāta Civillietu 
departamenta 1996.–2004.gada nolēmumi.

nodaļas nolikumā kā pēdējā funkcija norādīta 
tiesas statistikas apkopošana un pārskatu veidošana. 
2017.gada sākumā veidotais 2016.gada pārskats bija 
pēdējais, kurā informācija bija gan par apelācijas, gan 
kasācijas instances darbu augstākajā tiesā. 2017.gada 
darbības rādītāji sagatavoti mazliet savādākā pārskatā 
– koncentrējoties uz augstākās tiesas kā kasācijas 
instances darbu. 

CepeJ eksperti sarunā ar tiesu administrāciju uzsvēra 
tiesu informācijas sistēmā esošo datu neprecizitāti, 
piemēram, lietu pārsūtīšanas un kopējās tiesu 
reformas procesā, tāpat arī statistikas datu aprēķinu 
formulās ir konstatētas kļūdas. Vienlaikus eksperti 
uzsvēra, ka, vērtējot tiesu darba ražīgumu, ir būtiski 
nodrošināt kvalitatīvu pārskatu par darbu un tā faktisku 
pārrunāšanu tiesnešu kolektīvos. ekspertu ieskatā, datu 
un procesu analīze ļauj savlaicīgi identificēt problēmas 
procesos un procedūrās, attiecīgi veicot pasākumus to 
novēršanai.

2017.gadā piedalījāmies augstākās tiesas 
konferences „kasācijas tiesvedības efektivitāte: 
problēmas un risinājumi” organizēšanā. šī nebija ne 
diskusijas aizsākšana, ne nobeigums – tā bija iespēja 
pavērtēt un izvirzīt jaunus izaicinājumus. 

kā viena no iespējām minama nodaļas juridiskā 
redaktora zināšanu un prasmju izmantošana nolēmumu 
latviešu valodas kvalitātes pārbaudei. 

Anita ZiKmAne,
Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja
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askaņā ar likuma „par tiesu varu” 50.1 pantu 
augstākās tiesas administrācijai ir šādas 
funkcijas:
•				veikt	finanšu	vadību;
•				gādāt	par	materiāltehnisko	nodrošinājumu;
•				kārtot	lietvedību;
•				organizēt	personālvadību	un	mācības;
•				nodrošināt	saziņu	ar	sabiedrību;
•				veikt	starptautisko	sadarbību.

2017.gadā administrācijā strādāja 25 administrācijas 
nodaļu darbinieki un 12 kancelejas darbinieki.  

administrācija turpināja darbu visās likuma „par tiesu 
varu” noteiktajās darbības jomās saskaņā ar augstākās 
tiesas stratēģiju un darba plānu 2017.gadam.  

FinAnšU VAdībA Un mATeriĀlTeHniSKAiS 
nodrošinĀjUmS     

budžets. likumā „par valsts budžetu 2017.gadam” 
augstākajai tiesai piešķirts budžets 5 556 611 euro.

Finansējums piešķirts šādiem prioritārajiem 
pasākumiem:

•	 slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas 
darba finansēšanai – 223 101 euro (izremontētas 
nodaļas telpas, aprīkojot tās atbilstoši drošības 
prasībām, iegādājoties atbilstošas mēbeles, 
datortehniku, utt.); iegādāts šifrators saziņai 
ar Ģenerālprokuratūru un drošības iestādēm; 
iegādāti seifi un dokumentu smalcinātāji, gaitenī 
uzstādīta stikla starpsiena);

•	 tieslietu padomes kapacitātes stiprināšanai – 

administrāCiJa
Administrācijas vadītāja Sandra lApiŅA 

nodaļu vadītāji: 
Finanšu un saimniecības nodaļa –  
Uldis čUmA-ZVirbUliS
dokumentu pārvaldības nodaļa – jānis SUpe 
personāla nodaļa – Gunita ĀrGAle

Komunikācijas nodaļa – rasma ZVejnieCe
informācijas tehnoloģiju nodaļa – pāvels VeĻeCKiS 
Kancelejas vadītāja Santa pAUrA-oZoliŅA
juriskonsulte ilze lejA

s

2016
izpilde

2017
izpilde

2018
plāns

4 862 963
5 435 670 5 421 198

l  PIEšĶIrTAIS FINANSēJUMS (EUr) 
DOTĀCIJA NO VISPĀrēJIEM IEņēMUMIEM

l  ELEKTrONISKĀ DOKUMENTU APrITE UN DrOšA 
ELEKTrONISKĀ PArAKSTA LIETOšANA

88  308 euro (izveidota jauna struktūrvienība   – 
tieslietu padomes sekretariāts, iegādāta 
interaktīvā balsošanas sistēma);

•	 Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas 
kapacitātes stiprināšanai – 102415 euro 
(izveidotas papildu konsultantu amata vietas un 
zinātniski analītisko padomnieku amata vietas 
departamentos);

•	 tiesas darbinieku mēnešalgu paaugstināšanai – 
329 598 euro.

2018.gadā augstākās tiesas budžets ir apstiprināts 
5  477 410 euro, kas ir par 79 201 euro jeb 1,4% mazāk 
nekā iepriekšējā gadā.

augstākajai tiesai 2018.gadā atbalstīti prioritārie 
pasākumi: 

•	 latvijas senāta simtgades pasākumu nodrošināšana 
– 55 000 euro;

•	 informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības 
nodrošināšana – 27 700 euro;

•	 augstākās tiesas mājaslapas funkcionalitātes audita 
veikšana – 5 000 euro;

•	 augstākās tiesas departamentu nolēmumu krājumu 
izdošana – 6 000 euro.

lieTVedībA           
galvenais darba virziens ir dokumentu elektronizācija – 

elektroniskā dokumentu aprite un droša elektroniskā 
paraksta lietošana. turpina palielināties elektroniski 
saņemto un nosūtīto dokumentu skaits. saņemti  

l  ELEKTrONISKI 
NOSŪTĪTO  
DOKUMENTU  
SKAITS

2016 2017

+9%
Saņemti sūtījumi ar drošu 
elektronisko parakstu

1488

+169%262

706
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1488 sūtījumi ar drošu elektronisko parakstu (2016.gadā – 
1359), tas ir par 9% vairāk nekā 2016.gadā.

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, elektroniski nosūtīto 
dokumentu skaits palielinājies par 169%.  2017.gadā ar 
drošu elektronisko parakstu parakstīti 706 dokumenti, 
2016.gadā – 262. pirmo reizi ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīts tiesas nolēmums. 

perSonĀlVAdībA 
personāls. 2017.gadā augstākajā tiesā vidēji strādāja 

36 tiesneši un 107 darbinieki. 
darbinieku izglītība: no 107 darbiniekiem 4 – doktora 

grāds, 3 – studē doktorantūrā, 63 – maģistra grāds, 3 – 
studē maģistrantūrā, 13 – augstākā izglītība, 6 – šobrīd 
studē, 15 darbiniekiem, kuri veic tehniskus darbus, ir 
vidējā izglītība.

Ņemot vērā, ka 2016.gada 31.decembrī tika pabeigta 
augstākās tiesas reorganizācija, personāla mainības 
indekss, salīdzinot ar 2016.gadu, ir būtiski samazinājies.  
2015.gadā – 13%, 2016.gadā – 25%, 2017.gadā – 14%. 

2017.gadā amata pienākumus uzsākuši pildīt 2 
tiesneša pienākumu izpildītāji uz tiesneša prombūtnes 
laiku, 2 tiesneši atbrīvoti no amata pienākumu 
pildīšanas – 1 tiesnesis apstiprināts par satversmes 
tiesas tiesnesi, 1 tiesnesis beidzis pildīt tiesneša amata 
pienākumus pēc paša vēlēšanās. 

Tālākizglītība. saskaņā ar augstākās tiesas 2017.
gada tālākizglītības plānu un sadarbojoties ar tiesnešu 
mācību centru, Valsts administrācijas skolu un citiem 
mācību pakalpojumu sniedzējiem, kopumā organizēti 
132 dažādi kursi un semināri (ltmC – 48, Vas – 23, 
citi – 61), kuros tiesneši un darbinieki uzlaboja savas 
profesionālās zināšanas, pilnveidoja prasmes un iemaņas. 

2017.gadā turpinājās sadarbībā ar latvijas 
universitāti izveidotās tālākizglītības programmas 
„tālākizglītība augstākās tiesas tiesnešiem un tiesnešu 
palīgiem” īstenošana. apliecības par programmas apguvi 
saņēma 63 klausītāji.  

inFormĀCijAS TeHnoloģijAS
optimizēta augstākās tiesas virtuālo serveru 

infrastruktūra un datu glabāšanas sistēma, veikti 
konfigurēšanas darbi informācijas sistēmu drošības 
politikas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras 
lietošanas kārtības īstenošanai.

izveidots un ieviests jauns domēna serveris un e-pasta 
risinājums, realizēta to pilnvērtīga savstarpēja integrācija 
un mijiedarbība, kas nodrošina plašāku funkcionalitāti 
un elastīgākās pārvaldības un kontroles iespējas.  

paaugstināta it infrastruktūras drošība un lietošanas 
kontrole, nodrošinot datortīkla pretielaušanās sistēmas 
augsto pieejamību (paplašinot ar papildus iekārtu). 
paaugstināta glabājamo datu drošība, paplašinot it 
infrastruktūru ar datu rezerves kopiju veidošanas 
sistēmu.

pilnveidota un ieviesta jauna augstākās tiesas 
mājaslapa ar Judikatūras datubāzi.

iegādāts, ieviests un regulāri pielietots interaktīvais 
balsošanas risinājums. 244.sanāksmju telpa aprīkota ar 
modernu interaktīvo risinājumu.

 

l  DArBINIEKU IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

Uzsāktas      |      izbeigtas darba tiesiskās attiecības

Pavisam
117 103

107

2015 2016 2017

Doktora grāds

Studē doktorantūrā

Maģistra grāds

Studē maģistrantūrā

Augstākā izglītība

Studē augstskolā

Vidējā izglītība

4

3

            63

3

       13

 6

         15

    

l  DArBINIEKU KUSTĪBA

KomUniKĀCijA Un STArpTAUTiSKĀ SAdArbībA
2017.gadā komunikācijas nodaļas darba prioritātes 

bija tiesas saziņa ar sabiedrību un tiesas vēsture. 
pilnveidots viens no kanāliem saziņai ar sabiedrību – 

tiesas mājaslapa, pārnesot visu tās informāciju uz jaunu 
administrēšanas sistēmu un ieviešot jaunu judikatūras 
klasifikatoru modeli. savukārt akcents vēsturei likts 
sakarā ar latvijas senāta simtgadi, kas būs 2018.gadā, 
bet kam iestrādes veiktas jau pagājušajā gadā. 

organizēta mediju diena par tieslietām rakstošajiem 
žurnālistiem – par tiesu reformām un sadarbībā ar 
administratīvo lietu departamentu un Judikatūras un 
zinātniski analītisko nodaļu par pašvaldību vēlēšanu 
lietām un judikatūras izmantojamību žurnālista darbā.

pirms mediju dienas augstākā tiesa veica mediju 
aptauju, lai noskaidrotu, vai tieslietu padomes 2015.
gadā apstiprinātā tiesu komunikācijas stratēģija ir devusi 
pozitīvu rezultātu tiesu un mediju attiecībās. kopumā 
rezultāti bija pozitīvi – vidējais mediju novērtējums 
tiesu komunikācijai ir 6,1 desmit ballu skalā, tātad – 
sekmīgs. 68% uzskata, ka pēdējo divu gadu laikā tiesu 
komunikācija ir uzlabojusies. attiecībā uz augstāko tiesu 
šie rādītāji bija vēl augstāki.

drukātie materiāli. izdoti divi „augstākās tiesas 
biļetena” numuri. Vienā no tiem publicēts arī tiesas 
2016.gada publiskais pārskats. sagatavota un izdota 

22
15 15

29

19 15



36 PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2017. GADĀ

grāmata „latvijas republikas augstākā tiesa” latviešu un 
angļu valodā, kurā atspoguļota informācija par augstākās 
tiesas funkcijām un struktūru, tiesas procesu kasācijas 
instancē un augstākās tiesas vēsturi. 

publiskie pasākumi. nozīmīgākie pasākumi bija 
Valsts prezidenta raimonda Vējoņa vizīte augstākajā 
tiesā 23.oktobrī un latvijas tiesnešu konference, kuras 
saturisko organizēšanu vadīja augstākā tiesa. aptaujā 
87% tiesnešu konferences tēmu par tiesneša neatkarību 
vērtējuši kā aktuālu vai ļoti aktuālu, 94% – ka dzirdētais 
noderēs turpmākajā darbā.

augstākā tiesa turpināja sabiedrības tiesisko 
izglītošanu, sadarbojoties ar augstskolām un skolām. 
pirmkursnieku dienās augstāko tiesu apmeklēja 10 
studentu grupas – 288 studenti no 5 augstskolām 
un koledžām. augstāko tiesu apmeklēja arī latvijas 
universitātes jauno juristu skola, turības un lu 
starptautiskās vasaras skolas studentu grupas, kā arī 
tiesas zālē notika p.minca tiesas procesa finālizspēle. 
skolēni no sešām skolām apmeklēja tiesnešu vadītas 
tiesību pamatu stundas. augstākā tiesa piedalījās arī Ēnu 
dienā un valsts pārvaldes atvērto durvju dienā.

Starptautiskā sadarbība. augstāko tiesu apmeklēja 
18 ārvalstu delegācijas, pārstāvji no 11 augstākajām 
tiesām un augstskolām piedalījās eiropas savienības 
projekta noslēguma konferencē „augstākās tiesas kā 
efektivitātes garants eiropas savienībā”.

eiropas savienības augstāko tiesu priekšsēdētāju 
tīkla pieredzes apmaiņas programmā latvijas augstākajā 
tiesā pieredzes apmaiņas programmā piedalījās igaunijas 
augstākās tiesas krimināllietu palātas tiesnesis Ēriks 
kergandbergs.

Augstākās tiesas vēsture. augstākās tiesas muzejā 
novadīta 51 ekskursija. sākta gatavošanās latvijas 
senāta simtgadei: izvēlēts latvijas senāta simtgades 
simbols  – sipju dižozols no senāta apvienotās sapulces 
pirmā priekšsēdētāja k.Valtera dzimtā rumbas pagasta, 
kuldīgā kopā ar pašvaldību organizēts k.Valtera piemiņas 
pasākums. izstrādāts senāta simtgades logo, kas tiek 
izmantots arī elektroniskajās vēstulēs un uz aploksnēm. 
senāta dibināšanas dienā 19.decembrī augstākā tiesa 
iesāka senāta simtgades gadu ar dokumentālās filmas 
„senatori” pirmizrādi un senāta vēsturei veltītas izstādes 
atklāšanu.

 
KopASVilKUmS:  
būTiSKĀKie SAnieGUmi 2017.GAdĀ

•	 pozitīvs Valsts kontroles atzinums par 2016.gadu;  
•	 ar starptautisku konferenci un „rokasgrāmatu 

augstāko tiesu darba organizācijā” veiksmīgi 
noslēdzies augstākās tiesas vadītais es projekts 
„augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes 
garants eiropas savienībā”; 

•	 izstrādāta jauna darbinieku novērtēšanas 
sistēma, atsevišķiem amatiem noteikts papildu 
kompetenču vērtējums;

•	 trīs reizes palielinājies ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīto un nosūtīto dokumentu 
skaits, būtiski samazināti pasta izdevumi un 
personāla darbs, sagatavojot pasta sūtījumus;

•	 mājaslapā ieviests jauns Judikatūras klasifikators, 
kas paplašina meklēšanas iespējas, padarot 
nolēmumus pieejamākus sabiedrībai; 

•	 paaugstināta it infrastruktūras drošība, 
interaktīvs balsošanas risinājums, moderni 
aprīkota sanāksmju zāle; 

•	 divas balvas baltijas lielākajā komunikācijas 
nozares konkursā „mi:t&links” par latvijas 
tiesu sistēmas ārējās komunikācijas stratēģijas 
ieviešanas vadību un augstākais novērtējums 
mediju aptaujā starp latvijas tiesām 
komunikācijas nodrošināšanā un sadarbībā ar 
medijiem, kas liecina par veiksmīgu augstākās 
tiesas departamentu un citu struktūrvienību 
iesaisti komunikācijas procesos; 

•	 priekšdarbi latvijas senāta simtgades svinībām  – 
senāta simtgades logo, dokumentāla filma 
„senatori”, izstāde „latvijas senātam 100”.   

AUGSTĀKĀS TieSAS AdminiSTrĀCijAS dArbA 
prioriTĀTeS 2018.GAdĀ:

•	 efektīva finanšu vadība, iniciatīva un aktīva dalība 
tiesnešu un tiesas darbinieku atalgojuma sistēmas 
pilnveidošanā; 

•	 tiesnešu un darbinieku tālākizglītības sistēmas 
pilnveidošana, jaunu programmu piesaiste 
un pieredzes apmaiņas braucieni sadarbībā ar 
projektu „Justīcija attīstībai”;

•	 ar drošu elektronisko parakstu parakstītu 
dokumentu īpatsvara palielināšana, saziņu ar 
valsts iestādēm veicot pilnībā elektroniski; droša 
elektroniskā paraksta lietošana tiesvedības 
procesa ietvaros, elektroniskās lietas veidošana;

•	 publiskoto augstākās tiesas nolēmumu skaita 
palielināšana; 

•	 darba apstākļu uzlabošana tiesnešiem un 
darbiniekiem; 

•	 Horizon Web versijas Horizon Hop ieviešana  – 
vizuāli saprotamāka versija, atvieglos 
atvaļinājuma pieteikšanu, kā arī tiesneši un 
darbinieki varēs iegūt informāciju par savā 
atbildībā esošajiem pamatlīdzekļiem, pieteikt šo 
pamatlīdzekļu iekšējo pārvietošanu vai veikt citas 
nepieciešamās darbības ar atbildībā esošajām 
materiālajām vērtībām; 

•	 senāta simtgades pasākumi: senatoru piemiņas 
pasākumi pašvaldībās un augstskolās; grāmatas 
sagatavošana un izdošana, senāta simtgades 
pasākums 2018.gada decembrī; atvērto durvju 
diena tiesnešu un darbinieku ģimenēm, 
starptautiska tiesnešu konference saistībā ar 
senāta simtgadi u.c.

 
Sandra lApiŅA, 

administrācijas vadītāja
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disciplinārtiesā 2017.gadā skatītas divas 
sūdzības par tiesnešu disciplinārkolēģijas 
lēmumiem.

dT-1/2017. 2017.gada 19.janvārī 
izskatīta rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 
tiesneses sūdzība par tiesnešu disciplinārkolēģijas 
2016.gada 14.oktobra lēmumu, ar kuru viņai uzlikts 
disciplinārsods – rājiens. 

disciplinārtiesa atcēla tiesnešu disciplinārkolēģijas 
2016.gada 14.oktobra lēmumu daļā, ar kuru atzīts, 
ka tiesnese pieļāvusi tīšu likuma pārkāpumu civillietu 
nr.C17149414 un nr.C33585115 izskatīšanā, un 
tiesnesei par tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 
1.panta pirmās daļas 1.punktā minēto pārkāpumu 
uzlikts disciplinārsods. disciplinārlietu šajā daļā izbeidza. 
disciplinārtiesa tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu 
grozīja daļā par uzlikto disciplinārsodu, uzliekot tiesnesei 
disciplinārsodu – piezīmi.

disciplinārlieta tikai ierosināta ar tieslietu ministra 
rīkojumu par tīšiem likuma pārkāpumiem civillietās 
nr.C33653315, nr.C33666815, nr.C17149414, 
nr.C33585115 un krimināllietā nr.11410003314; 
pienākumu nepildīšanu civillietā nr.C33613115.

par pārkāpumiem divu lietu izskatīšanā 
disciplinārtiesa konstatējusi, ka tiesnese pie 
disciplināratbildības saukta un sodīta nepamatoti. bet 
divu citu lietu izskatīšanā disciplinārtiesa konstatējusi, 
ka ir izdarīts tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 
1.panta pirmās daļas 1.punktā norādītais pārkāpums, 
un vienā lietā nav pildīti pienākumi, izdarot tiesnešu 
disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās daļas 
2.punktā norādīto pārkāpumu.

Ņemot vērā to, ka samazinājies pārkāpumu skaits, 
par ko tiesnese tiek saukta pie disciplināratbildības, ka 
tiesnese iepriekš nav disciplināri sodīta, kā arī to, ka nav 
konstatēts, ka esošie pārkāpumi būtu radījuši nelabvēlīgas 
sekas attiecīgo lietu dalībniekiem, disciplinārtiesa 
uzskatīja, ka uzliktais sods mīkstināms.

dT-2/2017. 2017.gada 27.aprīlī izskatīta 
dobeles rajona tiesas tiesneses sūdzība par tiesnešu 
disciplinārkolēģijas 2017.gada 10.februāra lēmumu, ar 
kuru tiesnesi uzlikts disciplinārsods – piezīme.

disciplinārtiesa atzina, ka tiesnešu disciplinārkolēģijas 
lēmums atstājams negrozīts, bet tiesneses sūdzība ir 
noraidāma. 

ar tieslietu ministra rīkojumu pret tiesnesi ierosināta 
disciplinārlieta par lietas izskatīšanā pieļautu rupju 
nolaidību.

tiesnešu disciplinārkolēģija atzina, ka tiesnese, 
nenosūtot dobeles rajona tiesas 2016.gada 29.septembra 
lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību 
bāriņtiesai pēc bērnu dzīvesvietas, nav ņēmusi vērā 
Civilprocesa likuma 250.62 panta piektajā daļā noteikto.

tiesnešu disciplinārkolēģija atzina, ka tiesnese 
ir pieļāvusi rupju nolaidību lietas izskatīšanā, tas ir, 
tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās 
daļas 2.punktā norādīto pārkāpumu, kas ir pamats viņas 
saukšanai pie disciplinārās atbildības. rupja nolaidība 
lietas izskatīšanā izpaudusies kā pieteikumā norādīto 
faktu, kuriem ir būtiska nozīme tiesību normas pareizai 
piemērošanai, acīmredzama vērā neņemšana, kas 
nošķir šo gadījumu no citiem gadījumiem, kuros lietas 
izskatīšana un lēmuma pieņemšana ir tiesneša uzskatu 
par tiesībām un faktu uztveres (novērtējuma) jautājums, 
kas veido neatkarīgu tiesas spriešanu un neveido 
disciplinārpārkāpumu.

šajā disciplinārlietā pirmo reizi tika rakstītas 
atsevišķās domas, iebilstot vairākuma viedoklim, kura 
ieskatā bija pieļauta rupja nolaidība lietas izskatīšanā. 
atsevišķās domas balstās uz pozīciju ka konkrētajos 
apstākļos disciplinārsods tiesnesei faktiski piemērots 
nevis par rupju nolaidību lietas izskatīšanā, bet par 
iespējami nepareizu tiesību normas piemērošanu un 
vairākuma viedoklim neatbilstošu faktisko apstākļu 
izvērtēšanas rezultātu, turklāt situācijā, kurā nav 
vienotas prakses nesen pieņemtās normas piemērošanā 
un tiesnesei nav bijis iespēju iziet apmācību attiecīgajos 
jautājumos. 

sūdzības par tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumiem 
un par Ģenerālprokurora lēmumiem disciplinārtiesā 2017.
gadā nav saņemtas.

dažādi
disciplinārtiesas priekšsēdētājs piedalījās tieslietu 

ministrijas darba grupā grozījumu izstrādāšanā tiesnešu 
disciplinārās atbildības likumā. šobrīd paredzams, ka 
disciplinārtiesas mērķis un statuss mainīts netiks: 
netiks ieviestas disciplinārlietas ierosinātāja tiesības 
pārsūdzēt disciplinārkolēģijas lēmumus, kā arī turpmāk 
disciplinārtiesa nevarēs pasliktināt sūdzību iesniegušā 
tiesneša stāvokli, tai skaitā nosūtīt viņu uz kvalifikācijas 
pārbaudi, ja to nav izdarījusi disciplinārkolēģija.

ir paredzams grozījums attiecībā uz disciplinārtiesas 
lēmumu pieņemšanas kārtību, paredzot iespēju paziņot 
vēlāku lēmuma paziņošanas datumu, ja disciplinārtiesa 
konstatē, ka lēmumu nav iespējams pieņemt attiecīgajā 
disciplinārtiesas sēdē.

Aigars STrUpišS, 
disciplinārtiesas priekšsēdētājs

disCiplinārtiesa




