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Augstākās tiesas priekšsēdētaja ziņojums 
 

 
Aizvadītais 2004. gads Latvijai ar iestāšanos Eiropas Savienībā bijis kā 

robežšķirtne starp pagātni un nākotni. Šis nozīmīgais notikums arī mums Latvijas 

Republikas Augstākajā tiesā bija labs pamudinājums izvērtēt, ko esam sasnieguši 

neatkarības gados un kas būtu jādara, lai kļūtu par līdzvērtīgu Eiropas valsti ar 

atbilstošu tiesu sistēmu. Tāpēc arī tapis šis ziņojums, kurā apkopota gan vispārīga 

informācija par tiesas mērķiem un darbību, gan sniegts pārskats par katras 

struktūrvienības gadā padarīto. 

2004. gada 15. jūnijā Hāgā Latvijas Republikas Augstākā tiesa tika uzņemta 

Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu 

asociācijā par pilntiesīgu locekli. Līdzdarbojamies arī 2004. gada 10. martā nodibinātajā Eiropas Savienības 

valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijā, kuras mērķis ir veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par 

tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā 

Eiropas Kopienas tiesībās. 

Eiropas viesus esam uzņēmuši arī savās mājās – 4. jūnijā Augstākajā tiesā viesojās Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas prezidents profesors Lucius Vildhābers (Luzius Wildhaber), kas mūsu tiesnešiem stāstīja 

par Cilvēktiesību tiesas reformu un jaunākajām tendencēm tās darbā. 

Pagātnei bez nožēlas, bet ar labi padarīta darba apziņu mēs atstāsim pabeigtu to padomju okupācijas 

gados nelikumīgi represēto reabilitāciju, kas bija notiesāti ar kara tribunālu un tiesu spriedumiem. Augstākās 

 Andris Guļāns (Foto: Target Studio)
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tiesas Reabilitācijas daļas izpētītie materiāli tagad ceļo uz Valsts arhīvu, un turpmāk šo likteņstāstu izpēte būs 

vēsturnieku ziņā. 

Nākotnes tendences iezīmē Senāta Administratīvo lietu departamenta izveidošana 2004. gada 6. 

februārī, iedibinot jaunu veidu valsts un indivīda tiesiskajās attiecībās. Man ir gandarījums, ka jaunizveidotā 

Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori ir parādījuši sevi kā zinošus un demokrātiski domājošus 

profesionāļus. 

Augstākajā tiesā aizvadītajā gadā pastiprināta tiesu prakses apkopošana un analīze, lai tā varētu kalpot 

par pamatu gan tiesu nolēmumu kvalitātei, gan sodu politikas pilnveidošanai. Deviņi publiskotie Plēnuma un 

tiesu prakses vispārināšanas daļas sagatavotie tiesu prakses apkopojumi ir labākais pierādījums, kā šis darbs 

attīstījies gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. 

2004. gads bijis arī pagrieziena punkts Augstākas tiesas attiecībās ar sabiedrību, kuru raksturo mūsu 

ieinteresētība vairāk informēt, skaidrot, diskutēt. 28. oktobrī izveidotā Komunikācijas nodaļa un tās 

pilnveidotā mājaslapa var būt par labu piemēru citām tiesām, kā ar atvērtību kliedēt neziņu par šīs līdz šim it 

kā noslēgtās sistēmas darbību. 

Uzlabojies tiesas materiālais un tehniskais nodrošinājums, visi tiesneši beidzot saņēmuši modernus 

datorus un var izmantot ārējās datubāzes. Turpinās tiesnešu un tiesu darbinieku algu reforma. 

Tomēr galvenais, pēc kā sabiedrība var vērtēt Augstākās tiesas darbu, ir lietu izskatīšana apelācijas un 

kasācijas instancē. Analizējot situāciju kopumā, raksturojot to ar kvantitatīvajiem rādītājiem, tas ir, saņemtās, 

izskatītās un atlikumā esošās lietas, var secināt, ka darbs Augstākās tiesas Senāta visos trijos departamentos ir 

stabils un prognozējams.  

 Konkrēto lietu izskatīšanu kasācijas instancē regulē attiecīgās procesuālās tiesības, tāpēc ir grūti 

salīdzināt darba apjomu Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamentos. Tomēr, zinot tiesnešu 
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skaitu, var viegli sarēķināt, ka visvairāk saņemto un izskatīto lietu uz vienu tiesnesi bijis Senāta Krimināllietu 

departamentā. Nepabeigto lietu atlikums tomēr nepārsniedz 20, un šis rādītājs nozīmē, ka lietas tiek izskatītas 

maksimāli īsos termiņos.  

Jaunizveidotā Administratīvo lietu departamenta darbu raksturojošie skaitļi salīdzinoši nav tik lieli, 

tomēr, ņemot vērā sākotnējās organizatoriskās grūtības, uzskatu, ka arī šī departamenta veikums vērtējams 

pozitīvi. 

 Sarežģītāka situācija ir Augstākās tiesas apelācijas instancē, kur pakāpeniski pieaug gan neizskatīto 

lietu atlikums, gan lietu izskatīšanas termiņi – lietas tiek nozīmētas pat pusgadu uz priekšu. Šī tendence ir 

satraucoša, un tai ir vairāki iemesli. Abās palātās trūkst tiesnešu, un to nav vienkārši novērst. Pirmkārt, nav 

atrisināts Augstākās tiesas nodrošinājums ar nepieciešamajām telpām. Otrkārt, pat, ja kabineti būtu pietiekamā 

skaitā, ir sarežģīti uzaicināt kādu strādāt par apelācijas instances tiesnesi, ja nav skaidrs, vai šī instance 

Augstākajā tiesā tiks saglabāta.  

 Mainoties politiskajai vadībai Tieslietu ministrijā, mainījusies arī attieksme pret reformas gaitu. Tiesu 

iekārtas likumprojekts tiek diskutēts atkal un atkal, bet vezums nekust. Es ļoti ceru, ka beidzot tiks veikta 

nopietna un profesionāla tiesu iekārtas reformas nepieciešamības analīze, lai tā nebūtu tikai reforma reformas 

pēc. 

 Tomēr nākotnē mēs raugāmies pozitīvi un plānojam aktīvu attīstību. 

Būtiski ir intensificēt Augstākās tiesas tiesnešu mācības, it īpaši Eiropas tiesību un administratīvo 

tiesību jomā. Esam sagatavojuši vairāku specializētu semināru ciklu, lai uzlabotu tiesnešu zināšanas, kas 

nepieciešamas sarežģītu, ar finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem saistītu lietu izskatīšanā.  
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2005. gadā uzlabosim arī tiesas administratīvo vadību, izveidojot Augstākās tiesas Administrāciju, kurā 

būs apvienotas četras darbības nodrošināšanas nodaļas. Plānots modernizēt lietvedību un personālvadību, ieviest 

elektronisku dokumentu pārvaldības sistēmu.  

Sāktas sarunas ar Tieslietu ministriju par sadarbības uzlabošanu Latvijas Republikas tiesu vienotās 

informācijas sistēmas projekta īstenošanā ar mērķi veidot vienotu tiesu informācijas sistēmu, kas aptver visas 

tiesvedības instances. 

 Esmu pārliecināts, ka Latvijas Republikas Augstākā tiesa, saglabājot savas labās pamatvērtības, kļūs 

aizvien mūsdienīgāka un turpinās attīstību saskaņā ar eiropeiskas demokrātiskas valsts pamatprincipiem. 

 

 

 

 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs          

Andris Guļāns 
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Augstākās tiesas mērķi, darbības pamats un struktūra 
 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir valsts institūcija un neatkarīgas tiesu sistēmas sastāvdaļa. Tā 

izveidota ar mērķi realizēt tiesu varu Latvijas Republikā un sekmēt tiesiskās kārtības nostiprināšanu.  

Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir juridiska persona un tās darbības pamats ir Latvijas Republikas 

Satversme, likums Par tiesu varu un attiecīgie procesuālie likumi. 

Satversmes 6. nodaļā Tiesa ietvertie panti nosaka, ka tiesu Latvijā spriež rajonu (pilsētu) tiesas, 

apgabaltiesas un Augstākā tiesa.   
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Augstākā tiesa ir augstākā līmeņa tiesa, tās Senāta nolēmumi ir galīgi un nepārsūdzami. Tās izveidošanu, 

struktūru un kompetenci nosaka likuma Par tiesu varu 6. nodaļa Augstākā tiesa.  

Augstākā tiesa veicina arī vienotas tiesu prakses veidošanu, juridiskās domas un nacionālo tiesību 

attīstību. Līdz 2004. gada beigām specifisks Augstākās tiesas uzdevums bija izlemt jautājumu par to personu 

reabilitāciju, kas padomju okupācijas gados represētas ar kara tribunālu un tiesas spriedumiem. 

 2004. gada beigās izveidota šāda Augstākās tiesas struktūra: 
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Augstākās tiesas sastāvā ietilpst Senāts un divas tiesu palātas – Civillietu tiesu palāta un Krimināllietu 

tiesu palāta. Visi Augstākās tiesas tiesneši veido plēnumu – tiesnešu kopsapulci. Augstākās tiesas plēnums 

saskaņā ar likumu un savu reglamentu ir tiesīgs apstiprināt Senāta un tiesu palātu sastāvu, ievēlēt Senāta 

departamentu priekšsēdētājus, Tiesu palātu priekšsēdētājus un divus Augstākās tiesas priekšsēdētaja vietniekus, 

kā arī lemt citus ar tiesas darbu saistītus svarīgus jautājumus. 
 

 
 

Plēnuma sēde 2005. gada 18. februārī, 
kurā Augstākās tiesas tiesneši analizē aizvadītajā gadā padarīto 

(Foto: Target Studio) 
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Senāts ir kasācijas instances tiesa visās lietās un ir galīgā un augstākā tiesu instance Latvijā. Augstākās 

tiesas Senātā ir izveidoti trīs departamenti – Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un 

Administratīvo lietu departaments. Krimināllietu tiesu palāta un Civillietu tiesu palāta ir apelācijas instances 

tiesas lietās, kuras apgabaltiesas izskatījušas kā pirmās instances tiesas.  

Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Saeima no iecelto tiesnešu vidus pēc plēnuma 

ierosinājuma apstiprina uz septiņiem gadiem. Kopš 1994. gada Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir Andris 

Guļāns. Augstākās tiesas priekšsēdētājs vada Augstākās tiesas plēnuma sēdes, viņam ir tiesības vadīt Senāta 

sēdes. Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajai kompetencei tiesas priekšsēdētājs var 

pieprasīt paskaidrojumu no tiesneša par izskatītu lietu, lai izlemtu, vai ir pamats ierosināt disciplinārlietu.  

Tiesnešu kopskaitu, kā arī tiesnešu skaitu Senātā un tiesu palātās pēc priekšsēdētāja priekšlikuma 

nosaka Saeima. 2004. gada nogalē Augstākās tiesas sastāvā, ieskaitot priekšsēdētāju, bija 22 senatori (Senāta 

tiesneši) un 18 tiesu palātu tiesneši.  

Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kas veic tiesu prakses 

apkopošanu un izpēti, tiesu prakses publicēšanu un likumu sistematizāciju. Šīs daļas funkcijās ietilpst arī 

materiālu sagatavošana plēnumam. Līdz 2004. gada nogalei Augstākajā tiesā bija arī Reabilitācijas daļa, kuras 

uzdevums saskaņā ar 1990. gada 8. augusta likumu Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju bija izskatīt 

krimināllietas un sagatavot materiālus to personu reabilitēšanai, kuras padomju okupācijas gados notiesātas ar 

kara tribunālu vai tiesu spriedumiem. 

Augstākās tiesas organizatorisko darbību, sākot ar 2005. gada janvāri, nodrošina Administrācija, kuras 

vadītāju ieceļ Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Administrācijā ietilpst Kanceleja, Finanšu un saimniecības daļa, 

Komunikācijas nodaļa un Informātikas nodaļa. 
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Senāts 

 

Augstākās tiesas Senāts ir augstākā tiesu instance Latvijas Republikā. 

Senāts ir kasācijas instance lietās, kuras izskatījušas Augstākās tiesas tiesu palātas, apgabaltiesas un 

rajonu (pilsētu) tiesas, kā arī pirmā instance lietās par Valsts kontroles padomes lēmumiem. 

Kasācija (lat. cassare) ir zemākas instances tiesas sprieduma likumības pārbaude. Kasācijas instances 

tiesa neizspriež lietu pēc būtības, bet pārbauda pārsūdzētā sprieduma atbilstību materiālo un procesuālo tiesību 

normām, tādēļ kasācijas instances tiesas kompetencē neietilpst lietas faktisko apstākļu noskaidrošana, 

pierādījumu pārbaude un vērtēšana. 

Likums, kas aizstāja lietu iepriekšējo izskatīšanas kārtību kasācijas instancē kā otrās instances tiesā, 

stājās spēkā no 1995. gada 15. oktobra. Pašreiz Senātā ir trīs departamenti. Civillietu un Krimināllietu 

departamenti tika izveidoti 1995. gada 3. oktobrī ar Augstākās tiesas plēnuma lēmumu. No 2004. gada 6. 

februāra darbu uzsācis arī Administratīvo lietu departaments, kad tika ievēlēts arī tā priekšsēdētājs. 
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Senāta Civillietu departaments 
Civillietu departamenta priekšsēdētājs ir senators Mārtiņš Dudelis. 

Departamentā ir vēl deviņi senatori: Ojārs Druks-Jaunzemis, Imants Fridrihsons, Zigmants Gencs, 

Rolands Krauze, Roberts Namatēvs, Rita Saulīte, Ilgars Zigfrīds Šepteris, Ruta Zaķe un Mārīte Zāģere.  

Senāts kasācijas kārtībā izskata kasācijas sūdzības un kasācijas protestus par apgabaltiesu spriedumiem 

apelācijas kārtībā izskatītajās lietās, kā arī par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumiem. 

Senāts izskata Civilprocesa likuma 483. panta kārtībā iesniegtos protestus par pirmās instances tiesas 

nolēmumiem, ja tie stājušies likumīgā spēkā un nav pārsūdzēti no lietas dalībniekiem neatkarīgu iemeslu dēļ.  

Civilprocesa likuma 55. nodaļā noteiktajos gadījumos Senāts izskata blakus sūdzības par apgabaltiesu 

vai Civillietu tiesu palātas pieņemtajiem lēmumiem. Šī paša likuma 59. pantā noteiktajā kārtībā Senāts izskata 

pieteikumus par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātajiem apstākļiem. 

Senātā iesniegtās kasācijas sūdzības un protestus izskata rīcības sēdē, lai izlemtu, vai konkrētā lieta 

skatāma kasācijas kārtībā, vai arī kasācijas tiesvedība lietā izbeidzama (Civilprocesa likuma 464. pants). 

Civilprocesa likums paredz lietas izskatīšanu kasācijas kārtībā arī paplašinātā Senāta sastāvā, kurā 

piedalās ne mazāk kā septiņi senatori. Lietu izskatīt paplašinātā senāta sastāvā var nodot ar senatoru kolēģijas 

rīcības sēdes vienbalsīgu lēmumu vai arī ar Senāta lēmumu, ja trīs senatoriem, izskatot lietu, nav vienota 

viedokļa par kasācijas sūdzību pēc būtības. 

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 474. pantu, kasācijas instance, izskatījusi lietu, var taisīt vienu no 

šādiem spriedumiem: 

• atstāt spriedumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;  
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• atcelt visu spriedumu vai kādu tā daļu un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas vai pirmās instances 

tiesā;  

• atcelt visu spriedumu vai tā daļu un atstāt pieteikumu bez izskatīšanas vai arī izbeigt tiesvedību, ja otrās 

instances tiesa nav ievērojusi šā likuma 219. vai 223. panta noteikumus;  

• grozīt spriedumu daļā par prasības apmēru, ja tas nepareizi noteikts, kļūdaini piemērojot materiālo 

tiesību normu. 

 

Pārskats par Senāta Civillietu departamenta darbu 2004. gadā 

Kasācijas kārtībā izskatāmo civillietu skaits katru gadu pieaug. 2004. gadā bija 890 lietas (2003. gadā – 

785; 2002. gadā – 773). Šāda situācija izveidojusies, kaut gan lietas, kas izriet no administratīvi tiesiskajām 

attiecībām, sāka skatīt Administratīvo lietu departaments. Jāņem vērā, ka ievērojami palielināts 

tiesnešu skaits apgabaltiesās.  

Visas lietas izskatītas samērā īsos termiņos – pēc mēneša, kopš lietas saņemtas, tās nodotas un 

izskatītas Senāta rīcības sēdē un pēc tam atbilstoši nolikumam – Senāta sēdē. Nedaudz ieilgusi atsevišķu lietu 

izskatīšana, ja tās nodotas izskatīšanai paplašinātā Senāta sastāvā. 2004. gadā tādas bija 12. Gada laikā nav 

saņemtas sūdzības vai aizrādījumi par darba organizāciju lietu izskatīšanā kasācijas kārtībā. 

Palielinājies lietu atlikums uz gada sākumu – 2005. gada 1. janvārī – 138 lietas (2004. gadā – 101; 

2003. gadā – 70 lietas). Atlikums palielinājies lietu skaita pieauguma dēļ, kā arī tāpēc, ka izveidojusies tendence 

gada beigās skatīt vairāk lietu apelācijas kārtībā. 

2004. gadā būtiski palielinājies protestu skaits par pirmās instances tiesu nolēmumiem – 108 (2003. 

gadā – 63; 2002. gadā – 65). Augstākā tiesa iesniegusi 81 protestu; ģenerālprokurors – 29 protestus. Protestu 
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skaits palielinājies šādās lietu kategorijās: uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēja; tiesu nolēmumi 

par šķīrējtiesu spriedumu piespiedu izpildi; tiesu lēmumi par izsoles aktu apstiprināšanu u.c. 

Problēmas saskatāmas arī šķīrējtiesu darbībā, kuru tiesiskais stāvoklis līdz šim nav pietiekami un 

nopietni noregulēts. Sūdzību skaits būtiski pieaudzis par šķīrējtiesu darbību un vispārējo tiesu 

nolēmumiem par šķīrējtiesu spriedumu piespiedu izpildi (2004. gadā – 53 sūdzības). 16 tiesu nolēmumi 

protestēti. 

Izskatīti 12 iesniegumi par lietu jaunu izskatīšanu jaunatklātu apstākļu dēļ. 

Palielinājies sūdzību skaits par tiesu nolēmumiem, kas stājušies likumīgā spēkā. Sūdzības saņemtas 

arī par tiesnešu pārkāpumiem, parasti procesuāla rakstura. 2004. gadā sūdzību un iesniegumu skaits sasniedzis 

480 (2003. gadā – 460; 2002. gadā – 401).  

Dažas problēmas saskatāmas darba kvalitātē, piemērojot materiālo vai procesuālo tiesību normas, 

gatavojot procesuālos dokumentus. Saņemtas atsevišķas pretenzijas par Senāta spriedumiem, kas ne 

vienmēr dod nepārprotamu un pārliecinošu atbildi uz kasācijas sūdzības motīviem. Izskatot atsevišķas lietas 

kasācijas kārtībā atkārtoti, konstatēts, ka pirmais spriedums pieņemts bez pienācīgas iedziļināšanās tiesiskajās 

attiecībās un tiesību normās, kas piemērojamas. 

Civillietu departamenta senatori papildus tiešajiem pienākumiem, kas saistīti ar kasācijas instances tiesas 

darbu, sadarbojoties ar speciālistiem, vispārinājuši tiesu praksi šādos jautājumos: uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēja; tiesu prakse lietās, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, 

dzīvojamās telpas īres tiesiskajām attiecībām, darba tiesiskajām attiecībām. Veikta arī Civillietu 

departamenta spriedumu analīze. Senatori piedalījušies apgabaltiesu tiesnešu semināru organizēšanā, 

sagatavojuši publikācijas presē, gatavojuši likumu komentārus, kā arī piedalījušies komisiju darbā jaunu 

likumprojektu izstrādei vai esošo likumu grozīšanai un papildināšanai. 
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Izpētīta Civillietu departamentu senatoru darba prakse spriedumu sastādīšanā. Izpētes autore Latvijas 

Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta direktore G. Feldhūne uzziņā norāda, kādus, 

viņasprāt, senatori pieļauj trūkumus, gatavojot spriedumus. Trūkumi vairāk attiecas uz meistarību un prasmi 

piemērot Eiropas Savienības tiesību normas, starptautiskos nolīgumus un tiesību normas. Apzinātas 

problēmas, kas saistītas ar Satversmes un starptautisko dokumentu, kā arī vispārējo tiesību principu 

piemērošanu. Īpaša vērība pievērsta arī cilvēktiesību jautājumiem.  

Nepieciešams palielināt Civillietu departamenta senatoru skaitu (vēl vismaz vienu senatoru), lai būtu 

iespējams pietiekami vispusīgi sagatavot lietas izskatīšanai, tās izskatīt, sagatavot tiesas nolēmumus un veikt 

arī citus uzdevumus, t.sk. tiesu prakses vispārinājumus, seminārus, piedalīties mācībās u.tml. Jāapgūst arī 

Eiropas Savienības likumdošana, jo īpaši regulas jautājumos, kas attiecas uz tiesu procesuālo darbību. Lai 

atvieglotu senatoru darbu, katram nepieciešams palīgs. Arī telpu trūkums ir aktuāla problēma, jo Civillietu 

departamenta darbinieki neatrodas vienkopus. Ne visi darbinieki nodrošināti ar datoriem.  

Civillietu departaments darbu 2004. gadā turpināja iepriekšējā sastāvā: 10 senatori; 3 konsultanti (J. 

Jakovļevas vietā stājusies V. Avotiņa); priekšsēdētāja palīdze un 6 senatoru palīgi (to skaits palielinājies par 3); 

2 sekretāres kancelejā. 
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Senāta Krimināllietu departaments 
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs ir senators Pāvels Gruziņš. 

Departamentā ir vēl seši senatori: Artūrs Freibergs, Voldemārs Čiževskis, Valda Eilande, Astrīda 

Kazārova, Vilnis Vietnieks un Pēteris Dzalbe (no 2005. gada 2. februāra). 

1994. gada 22. jūnijā ar likumu Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā no tā tika izslēgtas nodaļas, 

kas noteica kasācijas instances kā otrās instances tiesas darbību, un Kriminālprocesa kodekss tika papildināts ar 

37. nodaļu, kas nosaka krimināllietas izskatīšanu kasācijas kārtībā trešajā instancē.  

Kasācijas kārtībā Senāta Krimināllietu departaments izskata likumīgā spēkā nestājušos apelācijas 

instances tiesu nolēmumus, atsevišķos gadījumos – arī pirmās instances tiesu nolēmumus. 

Saskaņā ar likumu tiesības iesniegt kasācijas sūdzību ir tiesājamajam, attaisnotajam, viņu aizstāvim vai 

likumiskajam pārstāvim, cietušajam, civilprasītājam, civilatbildētājam un viņu pārstāvjiem. Prokuroram ir 

tiesības iesniegt kasācijas protestu. 

Kriminālprocesa kodeksa 450. pantā dots skaidrojums, kas atzīstams par Krimināllikuma pārkāpumu. 

Saskaņā ar šī kodeksa 451. panta pirmo daļu būtiski ir tādi kriminālprocesuālo normu pārkāpumi, kas 

ierobežojuši likumā noteiktās procesa dalībnieku tiesības vai citādā veidā ietekmējuši vai varēja ietekmēt 

likumīga, pamatota un taisnīga sprieduma taisīšanu. Savukārt Kriminālprocesa kodeksa 451. panta otrajā daļā 

uzskaitīti tie pārkāpumi, kurus dēvē arī par absolūtajiem kasācijas iemesliem un kuri izraisa sprieduma obligātu 

atcelšanu. 

Visas Senāta Krimināllietu departamentā saņemtās kasācijas sūdzības un protesti vispirms tiek izskatīti 

rīcības sēdē trīs senatoru sastāvā. Tādējādi izskatīšanā tiesas sēdē nenonāk tās sūdzības un protesti, kuros 

izteiktā prasība netiek pamatota vai sūdzības tiek iesniegtas pēc noteiktā termiņa un termiņa pagarināšanai nav 
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likumīga pamata. Par pamatu lietas nevirzīšanai uz tiesas sēdi var tikt atzīts arī prokurora motivēts iesniegums 

par kasācijas sūdzības noraidīšanu sakarā ar to, ka nav pamata sprieduma jaunai pārskatīšanai.  

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 461. pantu kasācijas instances tiesa pieņem vienu no šādiem 

lēmumiem: 

• atstāj spriedumu bez grozījumiem, bet sūdzību vai protestu bez apmierinājuma;  

• atceļ spriedumu un nosūta lietu pirmstiesas izmeklēšanai vai jaunai iztiesāšanai;  

• atceļ spriedumu un izbeidz lietu;  

• groza spriedumu. 

 

Pārskats par Senāta Krimināllietu departamenta darbu 2004. gadā 

2004. gadā valstī reģistrēti 62 173 noziedzīgi nodarījumi. No tiem atklāti 30 062, t.i., 48,4%. 

Prokuratūra uz tiesām nosūtījusi 11 506 krimināllietas par 14 794 apsūdzētajiem. 

Latvijas tiesās pirmajā instancē 2004. gadā pavisam izskatītas 12 295 lietas, otrajā instancē, t.i., 

apelācijas instancē izskatītas 2724 lietas (22,15%), bet Senātā, kasācijas instancē, pavisam izskatītas 724 

krimināllietas, kas ir 5,9% no valstī izskatīto lietu daudzuma. 

Statistika rāda, ka kasācijas kārtībā tiek pārsūdzētas 0,2% rajonu tiesās izskatītās lietas, 4,1% 

apgabaltiesās kā apelācijas instances izskatītie nolēmumi un 20,4% Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā 

izskatītās lietas. 
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Pārskata periodā departamentā saņemtas 524 lietas (76,4%) ar kasācijas sūdzībām, 39 lietas (5,7%) ar 

kasācijas protestiem, 9 lietas (1,3%) gan ar kasācijas sūdzībām, gan ar kasācijas protestiem, kā arī 114 lietas 

(16,6%) ar blakus sūdzībām vai blakus protestiem. 

Kriminālprocesa kodeksa 32.A. nodaļas kārtībā (sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo 

tiesību normu pārkāpumiem) izskatītas 19 lietas. 

Nepabeigto lietu atlikums 2004. gadā beigās bija 18 lietas. 

Pavisam kopā Senātā pārskata periodā izskatītas 705 lietas, t.sk., pieņemot lēmumu rīcības sēdē – 

559 lietās (79,3%), pieņemot lēmumu tiesas sēdē – 18,2%. 

Kasācijas kārtībā tiesu nolēmumi visvairāk tikuši pārsūdzēti (noprotestēti) krimināllietās, kurās 

personas notiesātas vai attaisnotas par zādzībām un laupīšanām – 37%; par slepkavībām – 12%; ar 

narkotiskām un psihotropām vielām saistītos noziedzīgos nodarījumos – 8%. 

Kasācijas kārtībā izskatītajās krimināllietās tiesu nolēmumi atstāti bez grozījumiem 80,8% lietās, 

atcelti 10,1%. 

Atceļot pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas nolēmumus, pirmstiesas izmeklēšanai vai 

jaunai iztiesāšanai nosūtītas lietas par 64 personām, bet attiecībā uz 6 personām lietas izbeigtas. 

Pārsūdzēti tiesu nolēmumi grozīti par 63 personām (9,1%). 

Ievērojot pēdējās izmaiņas Kriminālprocesa kodeksā, kuras saistītas ar vienošanās procesa ieviešanu, 

kā arī ar iespējām tiesas izmeklēšanas laikā neveikt pierādījumu pārbaudi, ja par tiem nav strīds un puses tam 

piekritušas, valstī paātrinājusies krimināllietu izskatīšanas aprite. 

Senāta Krimināllietu departaments kopā ar Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļu 2004. gadā 

pētīja un analizēja tiesu praksi krimināllietās: 
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• par valsts amatpersonu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju 

atbildīgo darbinieku izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem; 

• Krimināllikuma 55. panta 6. daļas 1. punkta piemērošanā – nosacīti notiesājot, uzliekot notiesātajam 

par pienākumu noteiktā termiņā novērst nodarīto kaitējumu; 

• Kriminālprocesa kodeksa 276.1 panta 4. daļas un 416. panta 4. daļas normu piemērošanā; 

• soda noteikšana atsevišķu kategoriju lietās, kuras izskatītas, piemērojot Kriminālprocesa kodeksa 

nosacījumus bez pierādījumu pārbaudīšanas un ar pierādījumu pārbaudīšanu tiesas izmeklēšanas laikā. 

Izpētītās krimināllietas par valsts amatpersonu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju 

atbildīgo darbinieku izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ļāva secināt, ka lielāka vērtība pirmstiesas 

izmeklēšanā jāvelta noziedzīgu nodarījumu kopības, kvalifikācijas jautājumiem. 

Vispārinājumā par tiesu praksi Krimināllikuma 55. panta 6. daļas 1. punkta piemērošanā izteikti konkrēti 

priekšlikumi tiesām, kādā gadījumā ir lietderīgi, nosacīti notiesājot, uzlikt notiesātajam par pienākumu noteiktā 

termiņā novērst radīto kaitējumu. 

Apkopojot tiesu praksi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 276.1 panta 4. daļas un 416. panta 4. daļas 

normu piemērošanā, pētījuma mērķis bija atklāt tiesu prakses raksturīgos momentus minēto normu 

piemērošanā, attīstības tendences, problēmjautājumus un ieteikt to risināšanas iespējamos veidus. 

Visi tiesu prakses apkopojumi ar Krimināllietu departamenta priekšlikumiem tiek sūtīti tieslietu 

ministrei, ģenerālprokuroram, Saeimas juridiskajai komisijai. 

Divas reizes gadā Augstākajā tiesā tiek organizēti semināri apgabaltiesu tiesnešiem, kuros tiek apspriesti 

Augstākajā tiesā veiktie tiesu prakses vispārinājumi. 
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Arī 2004. gadā tika organizēti semināri. 7. maijā apspriesta tiesu prakse pierādījumu pārbaudes 

neizdarīšanā tiesas izmeklēšanā un tiesu prakses par notiesātajām nosacītā soda laikā uzlikto pienākumu – 

noteiktā termiņā novērst kaitējumu. 10. decembrī analizēta tiesu prakse sodu noteikšanā atsevišķu kategoriju 

lietās, kuras izskatītas, piemērojot Kriminālprocesa kodeksa nosacījumus bez pierādījumu pārbaudīšanas un ar 

pierādījumu pārbaudīšanu tiesas izmeklēšanas laikā. Apskatīta arī tiesu prakse krimināllietās par dienesta 

pilnvaru pārsniegšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Uz semināra gaitā izvirzītajiem 

problēmjautājumiem, kas prasa papildu izpēti, Senāts sāka praktizēt rakstisku atbilžu sniegšanu 

apgabaltiesu krimināllietu kolēģiju priekšsēdētājiem. 
Pārskata periodā senatori gatavojuši atzinumus par likumprojektiem, regulāri piedalījušies 

likumprojektu izstrādes darba grupās. Divi senatori – V. Eilande un P. Gruziņš – pastāvīgi piedalījās Saeimas 

Juridiskās komisijas apakškomisijas darba sēdēs, sagatavojot 3. lasījumam Kriminālprocesa likumu. 

Visi senatori regulāri piedalījušies dažādās konferencēs un semināros, aktīvi darbojušies tiesnešu mācību 

centrā. 
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Senāta Administratīvo lietu departaments 
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs ir senators Valerijans Jonikāns. 

Departamentā ir vēl četri senatori: Jautrīte Briede, Ilze Skultāne, Edīte Vernuša un Gunta Višņakova. 

Senāta Administratīvo lietu departamenta darbība ir pamatota uz 2004. gada 1. februārī spēkā stājušos 

Administratīvā procesa likumu un tajā noteikto Senāta Administratīvo lietu departamenta kompetenci. 

Īstenojot likumā noteiktos personas tiesību ievērošanas, vienlīdzības, tiesiskuma, patvaļas aizlieguma, 

samērīguma un citus principus, Administratīvo lietu departaments veic apelācijas instances tiesas nolēmumu 

likumības un pamatotības pārbaudi tās izskatītajos jautājumos par iestāžu un tās amatpersonu lēmumu un 

faktisko rīcību, kas attiecas uz konkrētu personu, tiesiskumu. 

Administratīvo tiesu kontrolei ir pakļautas plašas valsts pārvaldes uz indivīdiem attiecošās sfēras: 

nodokļu iekasēšana, sociālā apdrošināšana, imigrācijas jautājumi, atļauju un licenču izsniegšanas jautājumi, 

pašvaldību pieņemtie lēmumi (administratīvie akti) u.c. 

Atšķirībā no zemākajām instancēm – administratīvās rajona un apgabaltiesas, kuras personu iesniegtos 

pieteikumus izskata pēc būtības, uz iegūto pierādījumu pamata, konstatējot konkrētus faktiskos un tiesiskos 

apstākļus, Senāta Administratīvo lietu departamenta kā kasācijas instances tiesas kompetencē atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 325. pantam ietilpst jautājumu noskaidrošana tikai par to, vai apelācijas 

instances tiesa (Administratīvā apgabaltiesa) nav pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas vai, izskatot 

lietu, nav pārsniegusi savas kompetences robežas.  

Administratīvo lietu departamentam iesniegtajai kasācijas sūdzībai jāatbilst Administratīvā procesa 

likumā noteiktajiem nosacījumiem. Vissvarīgāk ir kasācijas sūdzībā ietvert norādījumus, kādu materiālo vai 

procesuālo tiesību normu tiesa pārkāpusi un kā izpaužas šis pārkāpums (Administratīvā procesa likuma 328. 

panta pirmās daļas 5. punkts).  
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Likuma nosacījuma ievērošanai ir būtiska nozīme kasācijas tiesvedības ierosināšanai un lietas virzīšanai 

izskatīšanai tiesas sēdē. Gadījumā, ja kasācijas sūdzībā nav Administratīvā procesa likuma 328. panta 1. daļas 5. 

punktā norādīto apstākļu izklāsta, ar senatoru kolēģijas rīcības sēdes lēmumu var tikt atteikta kasācijas 

tiesvedības ierosināšana. Ar šāda lēmuma pieņemšanas brīdi stājas spēkā pārsūdzētais apelācijas instances tiesas 

spriedums un tas kļūst izpildāms. 

Kasācijas sūdzībai ir jāatbilst arī citām Administratīvā procesa likuma 325. – 329. panta prasībām. 

Administratīvā procesa likuma 35. nodaļas kārtībā Senāta Administratīvo lietu departaments izskata arī 

blakus sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas lēmumiem jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās lietas virzību.  

Senāta Administratīvo lietu departamenta kompetencē atbilstoši Administratīvā procesa likuma 39. 

nodaļai ietilpst pieteikumu izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Šādu pieteikumu iesniegšanai 

Administratīvā procesa likumā salīdzinājumā ar Civilprocesa likumu ir ietverti pieteicējam labvēlīgāki 

nosacījumi. 

Senāta Administratīvo lietu departaments izskata sūdzības lietās par Valsts kontroles padomes 

lēmumiem, kas pieņemti Valsts kontroles likuma 55. panta kārtībā.  

Līdzīgi kā Kriminālprocesa kodeksā un Civilprocesa likumā, arī Administratīvā procesa likuma 346. 

pantā ir ietverta norma, kas nosaka, ka, senatoriem nespējot vienoties par pieņemamo spriedumu vai arī, 

vienbalsīgi nolemjot, lieta var tikt nodota izskatīšanai Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē.  

Izskatījusi lietu, kasācijas instances tiesa pārsūdzēto spriedumu vai nu atstāj negrozītu vai atceļ, nosūtot 

lietu jaunai izskatīšanai zemākas instances tiesai. Konstatējot apstākļus, kas attiecīgajā lietā nepieļauj tiesvedību 

(Administratīvā procesa likuma 278. un 282. pants) Senāta Administratīvo lietu departaments spriedumu atceļ 

pilnībā vai daļā un pieteikumu atstāj bez izskatīšanas vai arī tiesvedību lietā izbeidz.  
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Pārskats par Senāta Administratīvo lietu departamenta darbu 2004. gadā 

2004. gada 6. februārī Augstākās tiesas plēnums, pamatojoties uz likuma Par tiesu varu 44. panta 2. 

daļu, papildus jau iepriekš par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoriem apstiprinātajiem Edītei 

Vermušai un Valerijanam Jonikānam nolēma apstiprināt par Senāta Administratīvo lietu departamenta 

senatorēm Augstākās tiesas tiesneses Jautrīti Briedi, Ilzi Skultāni un Guntu Višņakovu un ievēlēt par Senāta 

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Administratīvo lietu departamenta senatoru Valerijanu 

Jonikānu. Pamatojoties uz šo lēmumu, Augstākajā tiesā darbu sāka Administratīvo lietu departaments.  

Atšķirībā no iepriekšējās prakses, kad Augstākās tiesas Senāta sastāvā tika apstiprināti profesionāli 

tiesneši, izmantojot Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma priekšrocības, šim amatam tika 

nominēti juristi ar akadēmiskā un likumdevēja darbības darba pieredzi. Ņemot vērā administratīvā procesa 

specifiku, tas ir attaisnojies, jo, izskatot administratīvās lietas un it īpaši jautājumus strīdos par pieteikumu 

pieņemšanu, liedzot personai pieeju tiesai, ir nepieciešamas dziļas teorētiskas zināšanas, kā arī laba valsts 

pārvaldes institūciju funkciju un darbības pārzināšana. Ļoti svarīga un nozīmīga ir cilvēktiesību jautājumu 

dimensija. 

Senāta Administratīvo lietu departamenta pirmā tiesas sēde notika 2004. gada 24. februārī. 

Līdzās kasācijas un blakus sūdzībām Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesas sēdēs kā tiesu 

pirmajā instancē tiek izskatītas sūdzības par Valsts kontroles padomes lēmumiem. Departamenta tiesas 

sēdēs izskatīti arī pieteikumi par spēkā stājušos spriedumu atcelšanu jaunatklātu apstākļu dēļ, kā arī 

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja protesti par spēkā stājušos spriedumu 

atcelšanu būtisku materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumu dēļ. 

Senāta Administratīvo lietu departamentā 2004. gadā pavisam izskatījis 269 lietas, atlikums – 82 lietas. 
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Visvairāk izskatītas lietas par šādiem pieteikumiem: Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem – 43,7% no 

visām lietām, pašvaldību lēmumiem – 12,5%, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumiem – 11,9%, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumiem – 6,3%, Valsts ceļu policijas lēmumiem – 4,2%. 

2004. gada pirmajā pusgadā Senāta Administratīvo lietu departaments galvenokārt izskatīja 

sūdzības par vispārējās jurisdikcijas tiesu nolēmumiem un tikai otrajā pusgadā saņēma lietas, kas izskatītas 

Administratīvajā apgabaltiesā. No vispārējās jurisdikcijas tiesās izskatītajām lietām spriedumi atstāti negrozīti 

44% lietu, bet no Administratīvajā apgabaltiesā izskatītajām lietām spriedumi negrozīti 66% lietu. Lēmumi 

atstāti negrozīti attiecīgi 71% un 75% lietu. 

Tiesu prakses veidošana un īstās pozīcijas jeb pieejas noskaidrošana katrā atsevišķā lietu kategorijā, 

piemērojot konkrētas tiesību normas, izrādījies samērā sarežģīts process, kas galvenokārt attiecās uz 

Pievienotās vērtības likuma 10. panta interpretāciju, kā arī par to nodokļu normu piemērošanu (pārsvarā 

muitas maksājumos), kas paredz soda naudu maksājumus neatkarīgi no maksātāja vainas. 

Apelācijas tiesu uzmanība arvien ir vēršama uz Administratīvā procesa likuma noteikumu ievērošanu 

par objektīvu lietas apstākļu noskaidrošanu, kas ir viens no galvenajiem spriedumu atcelšanas iemesliem. 

Senatori J. Briede un V. Jonikāns piedalās Tieslietu ministrijas izveidotajā darba grupā administratīvā 

procesa attīstībai un administratīvo tiesu darba efektivitātes uzlabošanai. G. Višņakova darbojas administratīvo 

sodu likumprojekta koncepcijas izstrādes darba grupā. E. Vermuša ir zvērinātu advokātu eksaminācijas komisijas 

locekle. J. Briede ir eksperte Eiropas Administratīvo tiesību darba grupā, viņa ir arī ad hoc tiesnese Eiropas 

Cilvēktiesību tiesā. Departamenta senatori ir iesaistījušies savos spriedumos izteikto atzinumu un argumentu 

izskaidrošanai presē, diskutējot par tiesību normu piemērošanas un interpretācijas jautājumiem (Latvijas Vēstnesis 

– Jurista Vārds, Diena, Latvijas Avīze). Ir pabeigts darbs pie Administratīvo lietu departamenta 2004. gada 

nolēmumu krājuma sastādīšanas. 
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Tiesu palātas 

 
Augstākajā tiesā ir divas tiesu palātas – Civillietu un Krimināllietu. Tās ir apelācijas instance lietās, 

kuras izskatījušas apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas.  

Apelācija (lat. appellatio) – kāda lēmuma pārsūdzēšana augstākā instancē, kurai ir tiesības no jauna 

skatīt lietu pēc būtības sūdzībā vai protestā izteikto prasību ietvaros. 

Pašreizējo Augstākās tiesas tiesu palātu struktūru izveidoja 1995. gada 3. oktobrī ar Augstākās tiesas 

plēnuma lēmumu atbilstoši likuma Par tiesu varu prasībām. 

Apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas kārtībā var pārsūdzēt Augstākās tiesas 

Civillietu vai Krimināllietu tiesu palātā. Lietu piekritību apgabaltiesai nosaka Civilprocesa likums un 

Kriminālprocesa kodekss. 

Lietu izskatīšanas principus un kārtību nosaka Satversme, likums Par tiesu varu, civilprocesuālie, 

kriminālprocesuālie un administratīvi procesuālie likumi. 

Tiesu palātas lietas izskata koleģiāli trīs profesionālu tiesnešu sastāvā. 
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Civillietu tiesu palāta 
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs ir Gunārs Aigars. 

Tiesu palātā strādā vēl septiņi tiesneši: Vanda Cīrule, Raimonds Grāvelsiņš, Māra Katlapa, Skaidrīte 

Lodziņa, Irēna Vinkšno, Anda Vītola, Aiva Zariņa. 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta apelācijas kārtībā izskata lietas par civiltiesiskajiem strīdiem, 

kuras skatījušas apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas. Tās ir šādas: 

• lietas, kurās ir strīds par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu;  

• lietas, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 30 000 latu;  

• lietas par patenttiesību un preču zīmju aizsardzību.  

Par pirmās instances tiesas spriedumu (papildspriedumu) lietas dalībnieki var iesniegt apelācijas 

sūdzību, bet prokurors – apelācijas protestu.  

Par pirmās instances tiesas spriedumu civillietās var iesniegt apelācijas sūdzību 20 dienu laikā no 

sprieduma pasludināšanas dienas. Ja spriedums tiek pārsūdzēts, tas nestājas spēkā. Apelācijas instances tiesai 

adresētā apelācijas sūdzība iesniedzama tiesai, kas taisījusi spriedumu. 

Apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā tā pasludināšanas brīdī. Apelācijas 

instances tiesas spriedumu lietas dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senātam 30 dienu 

laikā no sprieduma pasludināšanas dienas, bet, ja pasludināts saīsināts spriedums, – no dienas, kuru tiesa 

paziņojusi pilna sprieduma sastādīšanai. 

Ņemot vērā to, ka apelācijas instance skata lietu pēc būtības, norādes apelācijas sūdzībā uz sprieduma 

nepareizību var būt gan par faktiskajiem apstākļiem, gan par likuma piemērošanu. Apelācijas sūdzībā var 
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apstrīdēt pirmās instances tiesas doto pierādījumu vērtējumu, tās konstatētos faktus, materiālo un procesuālo 

tiesību normu piemērošanas un tulkošanas pareizību. 

Civillietu tiesu palāta skata arī blakus sūdzības par apgabaltiesu kā pirmās un otrās instances tiesu 

lēmumiem, kā arī sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem. 

Civiltiesisko strīdu izskatīšanas kārtību tiesās Latvijas Republikā nosaka Civilprocesa likums, kas 

stājies spēkā 1999. gada 1. martā. Izskatot lietu apelācijas instances tiesā, pilnā mērā tiek ievēroti tādi 

civilprocesa principi kā pušu vienlīdzība, dispozivitāte un sacīkste. 

Civilās tiesvedības pamatnoteikumi, principi, lietas dalībnieku tiesības un pienākumi, prasības celšanas 

kārtība, iztiesāšanas kārtība, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana un spriedumu izpildes kārtība ir noteikti 

Civilprocesa likumā. 

 

Pārskats par Civillietu tiesu palātas darbu 2004. gadā 

Palātā saņemto un izskatīto lietu skaits katru gadu palielinās. 2004. gadā saņemtas 1408 lietas, pabeigtas 

– 1285 lietas (2003. gadā saņemtas 1221, pabeigtas – 1139; 2000. gadā saņemtas 878, pabeigtas – 866). 2004. 

gadā neizskatīto lietu atlikums bija 391 lieta. 

Šo atlikumu veido saņemtās un vēl nenozīmētas lietas – 91, nozīmētās lietas uz 2005. gadu – 258, kā arī 

apturētās lietas – 42. 

Pieaugot ienākošo lietu skaitam un slodzei, palielinās lietu atlikums gada beigās: 2004. gadā – 

391 lieta (2003. gadā – 268 lietas). Līdz 2003. gadam palātā bija 10 tiesneši, nodrošinot iespēju izveidot 

3 sastāvus. 2004. gadā palātā bija 8 tiesneši – 2 pastāvīgie sastāvi. 2003. gadā slodze (10 tiesneši) – 114 
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pabeigtas lietas uz vienu tiesnesi. 2004. gadā slodze (8 tiesneši) – 160 pabeigtas lietas uz vienu tiesnesi. Ja 2004. 

gadā palātā būtu bijuši vēl 2 tiesneši, pie esošās slodzes būtu izskatītas vēl 320 lietas, atlikums būtu 31 lieta. 

No saņemtām 1408 lietām: ar apelācijas sūdzībām (protestiem) saņemtas 441; ar blakus sūdzībām – 967 

lietas. Pabeigtas 1285 lietas, no tām tiesas sēdēs izskatītas: 327 apelācijas sūdzības (protesti) un 875 blakus 

sūdzības. Atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību 83 lietās. 

Lietu struktūrā strīdi par īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu veido 61,8%; saistību tiesību strīdi – 

23,2%; rūpnieciskais īpašums (patenti, preču zīmes) – 4%; pārējās – 11%. Lietu struktūra būtiski nemainās jau 

vairākus gadus. 

Prasības apmierinātas – 41,9%; noraidītas – 58,1%. Blakus sūdzībās: negrozīti lēmumi – 67,4%; atcelti 

vai grozīti lēmumi – 27,4%; sūdzības atstātas bez izskatīšanas – 5,2%. 

 Apelācijas: no Rīgas apgabaltiesas saņemtas 239 lietas (73%); no četrām apgabaltiesām (Kurzemes, 

Zemgales, Vidzemes, Latgales) – 88 lietas (27%). Blakus sūdzības: no Rīgas apgabaltiesas – 478 lietas (77%); 

no četrām apgabaltiesām – 140 lietas (23%); no Zemesgrāmatu nodaļām – 141 lietas.  

 Pārsūdzēti kasācijas kārtībā 144 civillietu tiesu palātas spriedumi, no tiem atcelti – 19 spriedumi 

(13,2%). 

Salīdzinot ar apgabaltiesām: kasācijas kārtībā pārsūdzēti 500 spriedumi, no tiem atcelti – 74 (14,8%). 
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Krimināllietu tiesu palāta 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs ir Ivars Bičkovičs. 

Tiesu palātā strādā vēl deviņi tiesneši: Marija Goldšmite, Ramona Nadežda Jansone, Ausma Keiša, 

Ervīns Kušķis, Anita Nusberga, Pēteris Opincāns, Leontīne Plūksna, Ludmila Poļakova, Eduards Pupovs.  

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta ir apelācijas instance krimināllietās, kuras izskatījušas 

apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas.  

Krimināllietā apelācijas sūdzību vai apelācijas protestu var iesniegt 10 dienu laikā no nolēmuma 

pasludināšanas dienas. Apelācijas instances tiesas spriedums krimināllietās stājas likumīgā spēkā pēc tā 

pārsūdzēšanai (protesta iesniegšanai) kasācijas kārtībā paredzētā termiņa izbeigšanās, ja spriedums nav 

pārsūdzēts. Termiņš kasācijas sūdzības vai kasācijas protesta iesniegšanai krimināllietās ir 10 dienas no motivēta 

nolēmuma saņemšanas dienas. Ja kasācijas sūdzība vai protests tiek iesniegts, spriedums stājas likumīgā spēkā 

pēc lietas izskatīšanas kasācijas instances tiesā. 

Kriminālprocesa kodeksā noteikts, ka apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai ir piekritīgas krimināllietas 

par noziegumiem, kas vērsti pret cilvēci, mieru, krimināllietas par kara noziegumiem, genocīdu, noziegumiem 

pret valsti un par tādiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, kas paredzēti Krimināllikumā un minēti 

Kriminālprocesa kodeksa 32. pantā, kā arī visas krimināllietas, kurās veikti liecinošo personu speciālās 

procesuālās aizsardzības pasākumi, kā arī visas krimināllietas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un 

dzimumneaizskaramību, ja tie izdarīti ar mazgadīgo vai nepilngadīgo. 

Apgabaltiesa kā pirmās instances tiesa var izskatīt lietas arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuras 

tā uzskata par nepieciešamu pieņemt savā izskatīšanā lietu juridiskās sarežģītības vai drošības apsvērumu dēļ. 
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Krimināllietu izskatīšanas kārtību visās tiesu instancēs regulē Kriminālprocesa kodekss. Viens no 

kriminālprocesa pamatprincipiem ir nevainīguma prezumpcija, ko nosaka Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 

19.1 pants un likuma Par tiesu varu 23. pants: “Nevienu nevar atzīt par vainīgu nozieguma izdarīšanā un sodīt, 

kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā un atzīta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.” 

Otrs svarīgs pamatprincips ir patiesības noskaidrošana, kas noteikts Kriminālprocesa kodeksa 19. panta 

1. un 3. daļā: 

• Tiesai, tiesnesim, prokuroram un izziņas izdarītājam ir pienākums pilnīgi, vispusīgi un objektīvi izmeklēt 

lietas apstākļus un atbilstoši objektīvajai patiesībai noskaidrot noziedzīga nodarījuma esamību un to, kas 

vainīgs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kā arī citus apstākļus, kam ir nozīme pareizā krimināllietas 

izlemšanā.  

• Izlemjot jebkādus jautājumus lietā, jānoskaidro un jāņem vērā apsūdzēto (tiesājamo) apsūdzošie un 

attaisnojošie, kā arī atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi.  

Svarīgs ir arī lietas iztiesāšanas atklātuma princips – lietas vienmēr iztiesā atklāti, izņemot gadījumus, 

kad tas ir pretrunā ar valsts noslēpuma saglabāšanas interesēm, vai arī, ja Kriminālprocesa kodeksa 17. pantā 

paredzētajos gadījumos tiesa nolēmusi lietas izskatīšanu slēgtā sēdē. 

Savukārt Kriminālprocesa kodeksa 243. pants nosaka, ka lietu izskatīšana tiesā notiek, ievērojot pušu 

sacīkstes principu. Pusēm, kuras krimināllietā ir valsts apsūdzētājs jeb prokurors, tiesājamais, viņa aizstāvis, kā 

arī cietušais, civilprasītājs, civilatbildētājs un viņu pārstāvji, "ir vienādas tiesības iesniegt pierādījumus, 

piedalīties nopratināšanā, pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā, iesniegt pieteikumus, izteikt savu viedokli 

jebkurā jautājumā, kam ir nozīme pareizā lietas izspriešanā, un runāt tiesu debatēs". 
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Tomēr prokuroram (valsts apsūdzētājam) ir paredzēta īpaša, no citiem procesa dalībniekiem (pusēm) 

atšķirīga loma, jo "apsūdzētāja atteikšanās no apsūdzības atbrīvo tiesu no pienākuma turpināt lietas iztiesāšanu, 

un tiesājamais ir attaisnojams". (Kriminālprocesa kodeksa 243. panta 4. daļa). 

Kriminālprocesa kodeksa 446. pants nosaka lietas izskatīšanas robežas apelācijas instances tiesā – tiesu 

palāta atkārtoti izskata lietu tikai tajā apjomā, kurā ir pārsūdzēts pirmās instances tiesas nolēmums. 

 

Pārskats par Krimināllietu tiesu palātas darbu 2004. gadā 

2004. gadā Krimināllietu tiesu palātas lietvedībā bija 614 lietas, no tām 183 kā atlikums no 2003. gada. 

Izskatītas 417 lietas. Atlikumā uz 2005. gadu – 197 lietas. 15 no tām saņemtas 2003. gadā. Lietu atlikums, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz palielinājies un šobrīd apelācijā saņemta lieta skatīšanai tiesas 

sēdē var tikt nozīmēta tikai pēc 5 – 6 mēnešiem. 

Apkopojot datus, jāsecina, ka turpinās iepriekšējo gadu tendence – pārsūdzēto pirmās instances tiesu 

spriedumu kvalitāte pazeminās: 2004. gadā bez grozījumiem tika atstāti 56,2% spriedumi (2003. gadā – 57,5%; 

2002. gadā 63,3% spriedumi). Salīdzinājumam – rajona tiesu spriedumi apgabaltiesās atstāti negrozīti 46,1%, 

2003. gadā – 58,2%. 

 Pārsūdzēto apgabaltiesu spriedumu stabilitāte pa tiesu apgabaliem: Rīgas – 54,4%, kas ir par 0,6% labāk 

nekā 2003. gadā; Vidzemes – 56,6% (par 6,2% sliktāk); Kurzemes – 47,8% (par 14% sliktāk); Zemgales – 63,1% 

(par 9,4% sliktāk); Latgales – 71,1% (par 8,4% labāk). 

Pašas Krimināllietu tiesu palātas nolēmumu stabilitāte kasācijas instancē: 2004. gadā – 87%; 2003. gadā 

– 88% un 2002. gadā – 86%. 

 Ar vairāku palātas tiesnešu līdzdalību izveidota un izdota trešā grāmata Latvijas Republikas apelācijas 
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instances nolēmumu apkopojums krimināllietās 2002. – 2003. gadā. 

 Tiesneši L. Poļakova, L. Plūksna, I. Bičkovičs piedalījās vairākās likumprojektu izstrādes darba 

grupās. Iespēju robežās vairums tiesnešu piedalījušies arī semināros, mācībās un konferencēs. 

 Septiņus mēnešus Krimināllietu tiesu palāta strādāja, iztrūkstot diviem tiesnešiem. 2004. gada martā 

tiesnese Aija Branta tika apstiprināta par Satversmes tiesas tiesnesi, savukārt tiesnesi Artūru Freibergu ievēlēja 

par senatoru Senāta Krimināllietu departamentā. Rezultātā ievērojami pieauga darba slodze pārējiem 

tiesnešiem. Darba nedēļā četras dienas tiesneši pavada tiesas zālēs. Lai samazinātu tiesnešu slodzi un lietu 

izskatīšanas termiņus, būtu nepieciešams palielināt tiesnešu un tiesnešu palīgu skaitu.  

 Jaunu kadru apzināšanu un aicināšanu darbā kavē joprojām neizlemtais jautājums par palātu kā apelācijas 

instances tiesu saglabāšanu vai likvidēšanu nākotnē.  
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Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa 

 
Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kas veic tiesu prakses 

apkopošanu un izpēti, tiesu prakses publicēšanu un likumu sistematizāciju. Šīs daļas funkcijās ietilpst arī 

materiālu sagatavošana plēnumam. Daļas vadītāja ir Zigrīda Mita. 

Augstākā tiesa, sākot no 1996. gada, ik gadu izdod Senāta nolēmumu krājumu civillietās un 

krimināllietās. Tajos tiek ievietoti Senāta nolēmumi, kuriem ir teorētiska un praktiska nozīme tiesu prakses 

veidošanā. Līdzīgi krājumi tiek izdoti par apelācijas instances tiesu praksi. Šie krājumi paredzēti ne tikai šaurai 

juristu sabiedrībai, bet visiem interesentiem, kas pēta tiesu praksi. 

Principiāli svarīgi tiesu nolēmumi, interesanti juridiski kāzusi un sarežģīti risinājumi tiek publicēti 

laikrakstā Latvijas Vēstnesis, sniedzot ātru, pilnīgu un jaunu informāciju tiesību praksē. 

Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas speciālisti sagatavo publicēšanai Augstākās tiesas 

mājaslapā aktuālos Augstākās tiesu nolēmumus un tiesu prakses apkopojumus. 

Lai veicinātu vienveida tiesu praksi valstī un paaugstinātu tiesu prakses materiālu izmantošanu tiesu 

spriešanas procesā, viens no Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas speciālistu darbības virzieniem ir 

Augstākās tiesas Senāta nolēmumu sistematizācija un nolēmumos esošās informācijas apstrāde. Tai jānodrošina 

iespēja tiesību normu radītājiem analizēt tiesību piemērošanu un jāveicina tiesu prakses saskaņotība un 

pētniecība. 

Lai veicinātu vienveidīgas tiesu prakses veidošanos, 2004. gadā tika izpētīta tiesu prakse šādās 

krimināllietās:  
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• par valsts amatpersonu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju atbildīgo darbinieku 

izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem; 

• Krimināllikuma 55. panta 6. daļas 1. punkta piemērošanā – nosacīti notiesājot, uzliekot notiesātajam par 

pienākumu noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu; 

• Kriminālprocesa kodeksa 276.1 panta 4. daļas un 416. panta 4. daļas normu piemērošanā; 

• soda noteikšana atsevišķu kategoriju lietās, kuras izskatītas, piemērojot Kriminālprocesa kodeksa 

nosacījumus bez pierādījumu pārbaudīšanas un ar pierādījumu pārbaudīšanu. 

Izpētītās krimināllietas par valsts amatpersonu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju 

atbildīgo darbinieku izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ļāva secināt, ka lielāka vērība pirmstiesas 

izmeklēšanā jāvelta noziedzīgu nodarījumu kopības, kvalifikācijas jautājumiem. 

Vispārinājumā par tiesu praksi Krimināllikuma 55. panta 6. daļas 1. punkta piemērošanā izteikti konkrēti 

priekšlikumi tiesām, kādā gadījumā ir lietderīgi, notiesājot nosacīti, uzlikt notiesātajam par pienākumu noteiktā 

termiņā novērst radīto kaitējumu. 

Apkopojot tiesu praksi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 276.1 panta 4. daļas un 416. panta 4. daļas 

normu piemērošanā, pētījuma mērķis bija atklāt tiesu prakses raksturīgos momentus minēto normu piemērošanā, 

attīstības tendences, problēmjautājumus un ieteikt to risināšanas iespējamos veidus. 

Civillietās apkopota tiesu prakse par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas saistīti ar darba 

līguma izbeigšanos vai grozīšanu, kā arī lietu izskatīšanā par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju un 

bankrotu. 

Izpētītajās lietās par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju un bankrotu tika konstatēti likuma 

pārkāpumi. Apkopojums parādīja, ka maksātnespējas procesu administrēšana pārsvarā ir neefektīva, bieži 
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maksātnespējas procesi bez objektīva iemesla turpinās ilgstoši, kontrole pār administratoru darbību nav 

nodrošināta. Likuma Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 102. pantā norādītais bankrota 

procedūras pamatmērķis – pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus – netiek sasniegts. Pārsvarā 

maksātnespējas procesa rezultātā visa atgūtā manta sedz tikai administrēšanas izdevumus vai nesedz pat tos. 

Administratoru darbības tiesiskuma kontrole, kā redzams izpētītajās lietās, netiek nodrošināta. 

Tiesu prakses apkopojums darba strīdu lietās parādīja, ka nav vienveidības materiālo tiesību normu 

tulkošanā un piemērošanā. Konstatēti arī būtiski materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumi.  

Vispārinājums par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju un bankrotu tika nosūtīts 

ģenerālprokuroram ar norādi uz konstatētajiem likuma pārkāpumiem; finanšu ministram, jo izpētītajās lietās tika 

konstatēts, ka daudzās lietās, kurās par administratoru iecelts Valsts ieņēmumu dienests, maksātnespējas process 

turpinājies gadiem ilgi administratora bezdarbības dēļ, nelikumīgas mantas izpārdošanas rezultātā bankrota 

procedūras ieņēmumi nesedza pat maksātnespējas procesa administrācijas izdevumus. 

Vispārinājumā izteikti apsvērumi par likuma Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 

pilnveidošanu. Kopā ar Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas priekšlikumiem tas nosūtīts tieslietu 

ministrei. 

2004. gada sākumā Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa izsūtīja visām tiesām vēstules ar 

lūgumu izteikt priekšlikumus, kādus tiesu prakses apkopojumus atsevišķu kategoriju krimināllietu un civillietu 

izskatīšanā nepieciešams veikt, ņemot vērā radušās problēmas likumu piemērošanā vai likumu nepilnības.  

Ņemot vērā saņemtos priekšlikumus, tika sagatavotas uzziņas par tiesu praksi, izbeidzot dzīvojamās īres 

līgumu, pamatojoties uz likuma Par dzīvojamo telpu īri 28.1 un 28.2 pantu un par tiesu prakses aktuālām 

problēmām, piemērojot Civillikuma ģimenes tiesību normas. Uzziņas nosūtītas visām tiesām.  
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Divas reizes gadā Augstākajā tiesā tiek organizēti semināri apgabaltiesu tiesnešiem, kuros tiek apspriesti 

Augstākajā tiesā veikto tiesu prakses vispārinājumu rezultāti.  

2004. gadā rīkotajos semināros tika pieaicināti attiecīgās nozares tiesību zinātnieki. No tiesnešiem tika 

saņemtas pozitīvas atsauksmes par semināros apspriestajiem jautājumiem un referentiem. Trīs mēnešus pirms 

semināra apgabaltiesu priekšsēdētājiem tika lūgts atsūtīt jautājumus vai priekšlikumus, kas būtu jāapspriež 

seminārā. 

Papildus plānotajiem semināriem 2004. gadā tika organizēts seminārs apgabaltiesu tiesnešiem, kuri 

izskata uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas lietas.  

Veiktie tiesu prakses apkopojumi krimināllietās un civillietās parādīja, ka daudzos gadījumos, piemērojot 

likuma normas, tiesnešu zināšanas ir nepietiekamas. 

Ir panākta vienošanās ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, ka Augstākās tiesas veiktie tiesu prakses 

vispārinājumi tiks nosūtīti mācību centram izmantošanai tiesnešu mācībās. 

 Tiesu prakses sistematizēšana un vispārināšana ir būtisks uzdevums demokrātiskas valsts attīstībā. 

Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācija Nr. R (95) 11 Par tiesu nolēmumu atlasi, apstrādi, 

iekļaušanu un arhivēšanu juridiskās informācijas sistēmās, kas adresēta visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, 

norādīja, ka vispusīgas zināšanas par visās tiesās esošo praksi ir būtisks faktors tiesību taisnīgai piemērošanai. 

Arvien pieaugošais tiesas nolēmumu skaits un to sarežģītība prasa arvien vairāk zināšanu, piemērot jaunas 

metodes. Tika rekomendēts veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu šo principu un vadlīniju piemērošanu 

attiecībā uz valstij piederošām datorizētām juridisko informāciju sistēmām. 

 2004. gadā Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa uzsāka Augstākās tiesas Senāta nolēmumu 

atlasi. Turpmākais darbs ir veicināt un pilnveidot informāciju par tiesu judikatūras pieejamību tiesnešiem un 

sabiedrībai. Tas sekmētu tiesu prakses vienotību un radītu iespēju līdz minimumam samazināt pretrunīgu tiesu 



 

 41

nolēmumu pieņemšanas gadījumus, tādējādi nostiprinot un veicinot sabiedrības augstu uzticības līmeni Latvijas 

tiesu varai kopumā. 

Pirmais solis ir noslēgtā vienošanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Attīstības programmas 

Latvijas biroju un Tieslietu ministriju par Tiesu informatīvās sistēmas judikatūras moduļa izveidošanu un 

uzturēšanu, kurš būtu bez maksas pieejams tiesnešiem, prokuroriem un visiem interesentiem. Augstākās tiesas 

Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa ir šī projekta virzītājs. Plānots izstrādāt principus un kritērijus 

nolēmumu atlasei un sistematizēšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus programmatūras specifikācijas 

izstrādāšanai. 

ANO Attīstības programmas Latvijas birojs šī projekta īstenošanai atvēlēja USD 6000, kas ieskaitīti 

Tieslietu ministrijas kontā un ministrija nodrošinās šo līdzekļu izlietojumu datu bāzes programmas izstrādei, 

darba vietu aprīkojumam un datortehnikas iegādei. Par atvēlētajiem līdzekļiem Tieslietu ministrija nodrošinās ar 

nepieciešamo datortehnikas aprīkojumu divas darba vietas, t.sk. Augstākās tiesas darbiniekam, un veiks to 

tehnisko uzturēšanu. 

Judikatūras bāzi plānots izveidot un uzsākt tās darbību 2005. gadā. Ziņojums par to jāiesniedz ANO 

Attīstības programmas Latvijas birojam gada nogalē. 
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Reabilitācijas daļa 

 
2004. gada nogalē Reabilitācijas daļa kā Augstākās tiesas struktūrvienība oficiāli beigusi savu darbu. Tās 

uzdevums saskaņā ar 1990. gada 8. augusta likumu Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju bija izskatīt 

krimināllietas un sagatavot materiālus to personu reabilitēšanai, kuras padomju okupācijas gados notiesātas ar 

kara tribunālu vai tiesu spriedumiem.  

Reabilitācijas daļa Augstākajā tiesā tika izveidota 1990. gadā pēc Latvijas Republikas Augstākās 

Padomes lēmuma pieņemšanas par šī likuma spēkā stāšanās kārtību. Kopš darbības sākuma daļu vadīja Biruta 

Puķe. 

Tā veica arhīva krimināllietu materiālu izpēti un sagatavoja slēdzienus par katru represēto personu gan 

pēc iesniegumiem, gan bez tiem; izsniedza reabilitācijas apliecības vai izziņas par atteikšanos reabilitēt. Ja 

persona tika reabilitēta bez iesnieguma, reabilitācijas daļa centās noskaidrot paša represētā vai viņa tuvinieku 

dzīvesvietu, lai varētu nosūtīt paziņojumu par reabilitāciju. 

1995. gada 27. aprīļa likuma Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 

nacistiskajā režīmā cietušajiem 8. pants nosaka, ka valsts nodrošina politiski represēto personu likteņu 

vēsturisku izpēti. Reabilitācijas daļas sagatavotie dokumenti palīdz izprast nozīmīgu laika posmu Latvijas 

vēsturē. 

Reabilitācijas daļas darbība oficiāli ir beigusies, dokumenti tiek gatavoti nodošanai Valsts arhīvā. Taču 

vēl arī 2005. gadā Latvijas represētajiem iedzīvotājiem vai viņu tuviniekiem iespējams sūtīt iesniegumus, lai 

saņemtu ziņas un reabilitācijas dokumentus. 
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2004. gadā tika veikta tiešā reabilitācija – pēc Iedzīvotāju reģistrā noskaidrotām adresēm rakstīti 

paziņojumi par reabilitāciju. Saņemti arī iesniegumi par reabilitāciju. Pārskata periodā pēc arhīva krimināllietām 

sagatavoti 129 slēdzieni (t.sk. 21 atteikums), izsniegtas 146 reabilitācijas apliecības, nosūtīti 20 paziņojumi 

Dzimtsarakstu departamentam par miršanas fakta reģistrēšanu.  

Pavisam sagatavoti vairāk nekā 30 tūkstoši slēdzienu, reabilitācijas apliecības izsniegtas apmēram 12 250 

personām, reabilitācija atteikta 2545 personām. Visi materiāli sadalīti pēc alfabēta burtiem, sašūti vākos par 

katru personu atsevišķi un sašķiroti pareizā alfabēta secībā. Pavisam sakārtoti aprakstīšanai, ievietoti vākos un 

aprakstīti 130 vāki, no tiem 90 pārrakstīti mašīnrakstā un pārbaudīta to pareizrakstība. Materiāli tiks sakārtoti 

apmēram 320 vākos.  

Daļas konsultanti organizēja arī apmeklētāju pieņemšanu un sniedza tiem konsultācijas. Represētajiem un 

viņu tuviniekiem iespējams saņemt izziņas no arhīvu krimināllietu materiāliem, kas palīdz risināt jautājumus par 

kompensāciju saņemšanu par konfiscēto mantu, pensiju pārrēķināšanu, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa noteikšanu. 
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Komunikācijas nodaļa 

 
2004. gada 28. oktobrī izveidota Komunikācijas nodaļa, kura nodrošina Augstākās tiesas ārējo un iekšējo 

komunikāciju un starptautisko sadarbību. Nodaļas vadītāja ir Anita Kehre. 

Nodaļas kompetencē ietilpst sabiedrības informēšana par Augstākās tiesas darbu, tās nolēmumiem; 

sadarbības ar medijiem organizēšana; Augstākās tiesas kā institūcijas popularizēšana; sabiedriskās domas izpēte 

un analīze; starptautiskās sadarbības koordinēšana; iekšējās komunikācijas nodrošināšana; vienotas Augstākas 

tiesas komunikācijas stratēģijas izstrāde un ieviešana. 

Nodaļas personālu veido nodaļas vadītājs un divi speciālisti – preses sekretārs un mājas lapas 

administrators. 

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par Augstākās tiesas darbu, lēmumu tiesisko pamatojumu un 

mehānismiem taisnības principa nodrošināšanā, 2004. gadā tika pilnveidota Augstākās tiesas mājaslapa 

www.at.gov.lv, tādā veidā radot jaunu modeli tiesas un sabiedrības saziņā. Mājas lapa ir trīs valodās – latviešu, 

angļu un krievu. Tajā atrodami tiesas nolēmumi, tiesu kalendāri, tiesu prakses apkopojumi, dažādi pētījumi, 

statistikas dati, paziņojumi presei, kā arī informācija par Augstākās tiesas darbību un struktūru. Mājas lapā 

atspoguļots arī tiesnešu disciplinārkolēģijas darbs, kuru vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

28. oktobrī, nodaļas oficiālajā dzimšanas dienā, Augstākā tiesa rīkoja atvērto durvju dienu, kas nu jau 

tradicionāli notika trešo gadu. Uz to tika aicināti gan esošie vai topošie tieslietu studenti, gan vienkārši 

interesenti.  

26. un 28. oktobrī, Juristu dienu laikā, Augstāko tiesu apmeklēja sešas ēnas – trīs tieslietu studenti un trīs 

skolēni, kuri pavadīja dienu kopā ar kādu no Augstākās tiesas tiesnešiem. Ēnām veltītajā preses konferencē 
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Latvijas Universitātē jaunieši atzina, ka, viņuprāt, tiesneša darbs prasa augstu atbildības izjūtu, pacietību un pat 

drosmi. Tomēr gandarījums par taisnīgu spriedumu atsverot visas darba gaitā sastaptās grūtības. Ēnas Augtākajā 

tiesā ieradās agri no rīta un dienas gaitā piedalījās tiesas sēdēs, pārrunāja izskatāmās lietas, uzdeva tiesnešiem 

jautājumus par viņu ikdienu. 

 Komunikācijas nodaļa rīkojusi arī tiesnešu un žurnālistu diskusijas. Oktobrī uz neformālu diskusiju tika 

aicināti žurnālisti, lai kopā ar senatoriem runātu par februārī izveidotā Administratīvo lietu departamenta 

pusgada darbā uzkrāto pieredzi. 

 Žurnālistu atsaucību izraisījusi arī iespēja tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu preses 

konferences, kas veltītas aktualitātēm, piemēram, par t.s. Saburovas lietu. 

 Par tradīciju izveidojusies prakse rīkot gada pārskata preses konferenci dienu pirms Augstākās tiesas 

plēnuma. 

Uzsverot tiesu varas būtisko lomu korupcijas apkarošanā, 9. decembrī, Apvienoto Nāciju Organizācijas 

(ANO) Pretkorupcijas dienā, Augstākajā tiesā notika ANO sociālās pretkorupcijas televīzijas reklāmas kampaņas 

atklāšana, kuras organizēšanā piedalījās Komunikācijas nodaļa. Pasākumu atklāja Apvienoto Nāciju Attīstības 

programmas daļas vadītāja Daiga Holma, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, Latvijas Televīzijas 

ģenerāldirektors Jānis Holšteins un sabiedrības par atklātību Delna valdes priekšsēdētājs Roberts Putnis. 

Komunikācijas nodaļa rīkojusi arī vairākus Augstākās tiesas muzeja apmeklējumus. Par to interesējušies 

gan studenti, gan skolnēni, gan arī ārzemnieku grupas. 

Kopumā vērtējot 2004. gada nogalē izveidotās nodaļas darbu, var droši secināt, ka neilgajā darbības laikā 

ievērojami uzlabojušās Augstākās tiesas un žurnālistu attiecības, jaunizveidotā mājaslapa nodrošina arī 

nepastarpinātu tiesas saikni ar sabiedrību, un tas savukārt nākotnē var veicināt sabiedrības lielāku izpratni par 

tiesu darbu.  
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Finanšu pārskats 

 

Augstākajā tiesā 2004. gadā strādāja 40 tiesneši un 89 tiesas darbinieki. Tiesas 2004. gada budžets bija 

1 261 002 latu. Salīdzinot ar 2003. gadu, tas kopumā pieaudzis par 33 %, t.i. par 410,3 tūkstošiem latu. 

Pieaugums radies no Administratīvo lietu departamenta izveidošanas izmaksām, šim mērķim bija piešķirti 

181,8 tūkstoši latu (uzturēšanas izdevumi – 156, 4 tūkstoši latu (no tiem atalgojumiem – 105,4 tūkstoši latu), 

kapitālie izdevumi – 25,4 tūkstoši latu). Saskaņā ar likumu Par tiesu varu tika piešķirti līdzekļi tiesnešu 

atalgojuma palielināšanas turpināšanai 190,2 tūkstoši latu. Salīdzinot ar 2003. gadu, atalgojums palielinājās 

vidēji par 135 latiem un bija 980 lati. 

2004. gadā ievērojami tika atjaunots Augstākās tiesas materiālais un tehniskais nodrošinājums. Pamatojoties 

uz iepirkumu konkursa rezultātiem, tiesa iegādājās 55 datorus ar aprīkojumu, printerus, jaunu kopētāju ar printera 

funkcijām Krimināllietu palātas kancelejai un trīs mobilos kondicionierus tiesas sēžu zālēm.  
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2004. gada Augstākās tiesas statistika 
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Lietas saņemtas; 1. ar sūdzībām; 2. ar protestiem; 3. gan ar sūdzībām, gan protestiem; 4. ar blakus sūdzībām vai blakus protestiem 

Pielikums Nr. 2 



SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NENOBEIGTO LIETU SKAITS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Krimināllietu tiesu palāta; 2. Civillietu tiesu palāta; 3. Senāta Krimināllietu departaments; 4. Senāta Civillietu departaments; 

5. Senāta Administratīvo lietu departaments 

 

Pielikums Nr. 3 



SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ  
IZSKATĪTO CIVILLIETU SASTĀVS   

(spriedumi un lēmumi) 

Pielikums Nr. 4 



SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ  
IZSKATĪTO CIVILLIETU STRUKTŪRA 2004. gadā 

(spriedumi un lēmumi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lietu kategorijas: 

1.Lietas, kurās ir strīds par nekustāmā īpašuma 

tiesībām 

2.Lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām 

3.Prasības, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām 

4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 

5. Lietas, kas rodas no administratīvi tiesiskajām 

attiecībām 

6. Pārējās lietas

Pielikums Nr. 5 



 
SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA CIVILLIETU 

IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2004. gadā 
(spriedumi) 

 

 
 

 
 

Spriedumu izskatīšanas rezultāti:  
1. Spriedums atstāts negrozīts (38,8%) 

2. Spriedums atcelts (14,5%) 

3. Spriedums grozīts daļā par prasības apmēru 

(0,3%) 

4. Tiesvedība izbeigta sakarā ar kasācijas sūdzības 

(protesta) atsaukšanu (0,6%) 

5. Kasācijas tiesvedība izbeigta rīcības sēdē 

(45,8%) 

Pavisam  644 lietas 

 

 

Pielikums Nr. 6 



SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA CIVILLIETU 
IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2004. gadā 

(lēmumi) 

 

Pielikums Nr. 7 



SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA CPL 483. - 485.p. KĀRTĪBĀ  
IZSKATĪTO CIVILLIETU SASTĀVS 

(spriedumi un lēmumi) 

 

 
 

 
 

Lietu kategorijas:  
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustāmā 

īpašuma tiesībām 

2. Prasības, kas izriet no telpu īres līguma 

attiecībām 

3. Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām 

attiecībām 

4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 

5. Mantojuma lietas 

6. Sevišķā tiesāšanas kārtībā izskatāmās lietas 

7. Lietas, kas rodas no administratīvi 

tiesiskajām attiecībām 

8. Pārējās lietas 

 

 

Pielikums Nr. 8 



SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA CPL 483. - 485. p. KĀRTĪBĀ  
IZSKATĪTOCIVILLIETU STRUKTŪRA 2004. gadā 

(spriedumi un lēmumi) 

 

 
 

 
 

Lietu kategorijas: 
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustāmā īpašuma 

tiesībām  

2. Prasības, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām 

3. Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 

4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 

5. Mantojuma lietas 

6. Sevišķā tiesāšanas kārtībā izskatāmās lietas 

7. Lietas, kas rodas no administratīvi tiesiskajām 

attiecībām 

8. Pārējās lietas 

 

Pielikums Nr. 9 



SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA CIVILLIETU   
 IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI CPL 483. - 485. p. KĀRTĪBĀ 2004. gadā 

(lietu skaits, procentos) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pirmās instances tiesas spriedumu izskatīšanas rezultāti: 
1.Spriedums atstāts negrozīts(2 lietas) 

Atcelts viss spriedums vai tā daļa un: 

2. a) lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai 1. instances tiesai (42 lietas) 

3. c) tiesvedība izbeigta (0 lietas) 

4. b) pieteikums atstāts bez izskatīšanas (0 lietas) 

5. Tiesvedība lietā izbeigta sakarā ar protesta atsaukšanu (2 lietas) 

6. Spriedums grozīts (0 lietas) 

Pavisam 46 lietas 

Pielikums Nr. 10 



 
SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO KRIMINĀLLIETU SASTĀVS PĒC NOZIEGUMA VEIDIEM 

(spriedumi un lēmumi) 

 

1. Slepkavība (KL 116., 117., 118.p.) ;  

2. Tīšs, smags miesas bojājums (KL 125.p.);  

3. Izvarošana un vardarbīga dzimumtieksmju apmierināšana (KL159., 

160.p.);  

4. Zādzība (KL 175.p.);  

5. Laupīšana (KL 176.p.); 

6. Izspiešana (KL 183. - 184.p.);  

7. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (KL 190. - 223.p.)*;  

8. Ar narkotiskām un psihotropām vielām saistītie noziedzīgie 

nodarījumi (KL 249.256.p.);  

9. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību (257. - 268.p.);  

10.Pārējie veidi 

Pielikums Nr. 11 



 

SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 

IZSKATĪTO KRIMINĀLLIETU STRUKTŪRA PĒC NOZIEGUMA VEIDIEM 2004. gadā 
(spriedumi un lēmumi) 

 

               

           Noziegumu veidi:   

           1. Slepkavība (KL 116., 117.,118.p.) 

           2. Tīšs, smags miesas 

                bojājums (KL 125.p.) 

           3. Izvarošana un vardarbīga 

               dzimumtieksmju apmierināšana 

               (Kl 159.,160.p.) 

           4. Zādzība (KL 175.p.) 

           5. Laupīšana (KL 176.p.) 

           6. Izspiešana (KL 183. - 184.p.) 

            7. Noziedzīgi nodarījumi taut- 

                saimniecībā (KL 190. - 223.p.) 

            8. Ar narkotiskām un psihotropām  

                vielām saistītie noziedzīgie  

                nodarījumi (KL 249. - 256.p.) 

            9. Noziedzīgi nodarījumi pret  

                satiksmes drošību (257-268.p.) 

            10.Pārējie veidi   

                

Pielikums Nr. 12 



 
SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA KASĀCIJAS SŪDZĪBU (PROTESTU)   

IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI 2004. gadā 

Spriedums
atstāts

negrozīts
Spriedums

atcelts Spriedums
grozīts Pavisam izsk.

sūdzības
(prot.)

Rīcības  sēdē

Tiesas sēdē

Pavisam

561

70
63

694

89
53

28

170
472

17
35

524

0

100

200

300

400

500

600

700

Personu skaits

Sūdzību (protestu) izskatīšanas rezultāti

Rīcības 
sēdē

Tiesas
sēdē

Pavisam

Pielikums Nr. 13 



SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA KRIMINĀLLIETU   
IZSKATĪŠANAS REZULTĀTU STRUKTŪRA KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2004. gadā 

(personu skaits, procentos) 

 

 
 

 
Spriedumu izskatīšanas rezultāti: 
1.Spriedums atstāts bez grozījumiem – 561 persona  

Spriedums atcelts – 70 personas, tai skaitā:  

2. a) nosūtot lietu pirmstiesas izmeklēšanai vai jaunai 

izmeklēšanai – 64 personas;  

3. b) izbeidzot lietu – 6 personas  

    Spriedums grozīts – 63 personas tai skaitā:  

4. a) samazinot pirmās instances vai apelācijas instances 

tiesas noteikto sodu – 24 personas 

5. b) piemērojot likumu par vieglāku noziedzīgu nodarījumu 

un samazinot sodu – 7 personas 

6. c) piemērojot likumu par vieglāku noziedzīgu nodarījumu, 

bet nesamazinot sodu – 4 personas 

7. d) izdarot citus grozījumus – 28 personas 

Pavisam 694 personas 

Pielikums Nr. 14 



SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA 
KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU SASTĀVS 2004. gadā 

(spriedumi un lēmumi) 

Pielikums Nr. 15 



SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA 
KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU STRUKTŪRA 2004. gadā 

(spriedumi un lēmumi) 

Pielikums Nr. 16 



SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA 
ADMINISTRATĪVO LIETU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2004. gadā 

(spriedumi) 

Lietu skaits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spriedumu izskatīšanas rezultāti: 
1.Spriedums atstāts negrozīts (44,3%) 

2.Spriedums atcelts pilnīgi vai tā daļa un lieta 

nosūtīta jaunai izskatīšanai (33,8%) 

3.Atcelts viss spriedums vai tā daļa un tiesvedība 

izbeigta (2,1%) 

4.Atcelts viss spriedums vai tā daļa un pieteikums 

atstāts bez izskatīšanas (1,6%) 

5.Kasācijas tiesvedība izbeigta sakarā ar kasācijas 

sūdzības (protesta) atsaukšanu (o,5%) 

6.Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību rīcības 

sēdē (17,7%) 

Pavisam 192 lietas

Pielikums Nr. 17 



 
SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTA ADMINISTRATĪVO 
LIETU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2004. gadā 

(lēmumi) 
(Lietu skaits, procentos) 

 

 
 

Pielikums Nr. 18 



CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJA KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO CIVILLIETU SASTĀVS 

(spriedumi un lēmumi) 

 
 

Lietu kategorijas: 
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustāmā īpašuma tiesībām 

2. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 
3. Lietas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju 
4. Pieteikumi lietas ierosināšanai sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem 
5. Sūdzības par Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmumiem 
6. Pārējās lietas 

Pielikums Nr. 19 



CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ  
IZSKATĪTO CIVILLIETU STRUKTŪRA 2004. gadā  

(spriedumi un lēmumi) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lietu kategorijas:  
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustāmā 

īpašuma tiesībām 

2.Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 

3.Lietas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 

maksātnespēju 

4. Pieteikumi lietas ierosināšanai sakarā ar 

jaunatklātiem apstākļiem 

5. Sūdzības par Zemesgrāmatu nodaļas 

priekšnieka lēmumiem 

6. Pārējās lietas 
 

Pielikums Nr. 20 



CIVILLIETU TIESU PALĀTAS CIVILLIETU 
IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2004. gadā 

(spriedumi) 
 

 

 
 

Spriedumu izskatīšanas rezultāti: 
1.Prasība apmierināta pilnīgi  

(20,8%) 

2.Prasība apmierināta daļēji  

(17,1%) 
3.Prasība noraidīta  (52,6%) 
4.Spriedums atcelts un lieta no- 

sūtīta jaunai izskatīšanai  (0,6%) 
5.Tiesvedība lietā izbeigta  (7,4%) 
6 Apelācijas sūdzība atstāta bez 

izskatīšanas (0%) 
7.Apelācijas tiesvedība izbeigta 

(1,5%) 
Pavisam izskatīta 327 lietas 

Pielikums Nr. 21 



CIVILLIETU TIESU PALĀTAS CIVILLIETU 
IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2004. gadā 

(lēmumi) 

 

 

 
Lēmumu izskatīšanas rezultāti: 
1. Nolēmums atstāts negrozīts (617 lietas) 

2. Nolēmums atcelts pilnīgi vai kādā tā daļā, nododot lietu jaunai izskatīšanai (185 lietas) 

3. Nolēmums atcelts pilnīgi vai kādā tā daļā un jautājums izlemts pēc būtības (55 lietas) 
4. Nolēmums grozīts (11 lietas) 
5. Nolēmums atstāts bez izskatīšanas (48 lietas) 
Pavisam izskatītas 916 lietas 

Pielikums Nr. 22 



  

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS 
IZSKATĪTO KRIMINĀLLIETU SASTĀVS PĒC NOZIEGUMU VEIDIEM 

(spriedumi un lēmumi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Slepkavība (KL 116., 117., 118.p.) 4. Zādzība (KL 175.p.)  7. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (KL 190. - 223.p.)   
  2. Tīšs, smags miesas bojājums (KL 125.p.) 5. Laupīšana (KL 176.p.)  8. Kukuļošana (KL 320. - 323.p.) 

  
3. Izvarošana un vardarbīga dzimumtieksmju  
apmierināšana (KL 159., 160.p.) 6. Izspiešana (KL 183. - 184.p.)  

9. Ar narkotiskām un psihotropām  
vielām saistītie noziedzīgie nodarījumi (KL 249. - 256.p.)   

     10.Pārējie veidi   
 

Pielikums Nr. 23 



KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS  
IZSKATĪTO KRIMINĀLLIETU STRUKTŪRA PĒC NOZIEGUMU VEIDIEM 2004. gadā 

(spriedumi un lēmumi) 

 

               
               
           

       Noziegumu veidi:   

       

1. Slepkavība (KL 

116.,117.,118.p.) 

       2. Tīšs, smags miesas 

            bojājums (KL 125.p.) 

       3. Izvarošana un vardarbīga 

           dzimumtieksmju apmieri- 

           nāšana (Kl 159.,160.p.) 

       4. Zādzība (KL 175.p.) 

       5. Laupīšana (KL 176.p.) 

          6. Izspiešana (KL 183. - 184.p.) 

           7. Noziedzīgi nodarījumi taut- 

               saimniecībā (KL 190. - 223.p.) 

           8. Kukuļošana (KL 320. - 323.p.) 

           9. Ar narkotiskām un psihotropām 

               vielām saistītie noziedzīgie 

               nodarījumi (KL 249. - 256.p.) 

           10.Pārējie veidi   

               

Pielikums Nr. 24 



KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS KRIMINĀLLIETU 
IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2004. gadā 

(personu skaits) 

 

Pirmās instances tiesas spriedumu iz-skatīšanas rezultāti:  

1   1.  pirmās instances tiesas spriedumi atstāti negrozīti (56,2%)   

     2.  pirmās instances tiesas spriedumi atcelti, taisot jaunu 

nolēmumu(211 pers.43,8%) 

2   2.1. sakarā ar nepamatotu attaisnošanu vai lietas izbeigšanu, 

taisot notiesājošu spriedumu (1,2%) 

3   2.2. sakarā ar nepamatotu notiesāšanu, taisot attaisnojošu 

spriedumu (1,6%) 

4   2.3. sakarā ar nepamatotu notiesāšanu lieta izbeigta (0%) 

     2.4. kvalificējot noziegumu pēc cita KL panta: 

5   2.4.1. atstājot negrozītu 1. pirmās instances tiesas noteikto sodu 

(1,7%) 

6   2.4.2. mīkstinot 1. instances tiesas noteikto sodu (3,7%) 

7   2.4.3. nosakot bargāku sodu, nekā to noteikusi 1. instances tiesa 

(1,6%) 

     2.5. atstājot negrozītu 1. instances tiesas noteikto nozieguma 

kvalifikāciju: 

8   2.5.1. mīkstinot 1. instances tiesas noteikto sodu (17,2%) 

9   2.5.2. nosakot bargāku sodu (3,7%) 

10  2.6. jaunajā nolēmumā izdarot citus grozījumus (7,3%) 

11  2.7. pirmās instances tiesas spriedumi atcelti, nosūtot lietu 

pirmstiesas izmeklēšanai (5,8%) 

Pavisam 482 personas 

Pielikums Nr. 25 



 
 
 
 

Pielikumi 
 

2004. gada statistika par Latvijas Republikā notiesātajām 
personām 

 
 
 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS NOTIESĀTO  
PERSONU SASTĀVS 

(personu skaits) 

 

Pielikums Nr. 26 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS  
NOTIESĀTO PERSONU SASTĀVS PĒC VECUMA 

(personu skaits) 

Pielikums Nr. 27 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS NOTIESĀTO  
PERSONU VECUMA STRUKTŪRA 2004. gadā 

(personu skaits, procentos) 

Pielikums Nr. 28 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS NOTIESĀTO 
PERSONU SKAITS UN TĀM NOTEIKTIE SODU VEIDI 

(personu skaits) 

Pielikums Nr. 29 



LATVIJAS REPUPLIKAS TIESĀS NOTIESĀTĀM PERSONĀM 
NOTEIKTO SODU VEIDU STRUKTŪRA 2004. gadā 

(personu skaits, procentos) 

Pielikums Nr. 30 



  
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS NOTIESĀTO 

PERSONU SKAITS PĒC NOZIEGUMU VEIDIEM (KK un KL PANTIEM) 
UN NOTEIKTĀ SODA VEIDIEM 2004. gadā 

(personu skaits) 

 

65

70

159

54

1233

500

35

10

130

318

12

6

141

23

2411

458

50

33

785

330

3

260 580

2

3

1

30

11

12

179

53

1

9

4

1

2

137

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

KK 98.p.; KL 116.p. (73
personas)

KK 99.p.; KL 117.- 118.p. (82
personas)

KK 105.p.; KL 125.p. (303
personas)

KK 121.-121.1.p.; KL 159-
160.p. (78 prsonas)

KK 139.p.;  KL 175.p. (3990
personas)

KK 141.p.; KL 176.p. (974
personas)

KK 143.,143.1.p.; KL 183.-
184.p. (86 personas)

KK 164.-165.p.; KL 320.-
323.p. (49 personas)

KK 213.-214.p.; KL 257.-
268.p. (1771 persona)

KK 222.1.-222.12.p.; KL
249.-256.p. (721 persona)

Brīvības
atņemšana

Mūža
ieslodzījums

Nosacīta
notiesāšana

Naudas sods

Citi soda
veidi

Atbrīvoti no
soda

Pielikums Nr. 31 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS AR BRĪVĪBAS ATŅEMŠANU 
NOTIESĀTO PERSONU SADALĪJUMS PĒC BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS ILGUMA 

(personu skaits) 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 32 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS AR BRĪVĪBAS 
ATŅEMŠANU NOTIESĀTO PERSONU STRUKTŪRA 
PĒC BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS ILGUMA 2004. gadā 

(personu skaits, procentos) 

 
 

 
 

 
 

Brīvības atņemšanas ilgums (gadi):    
1. līdz 1 

2. 1 - 3 

3. 3 – 5 

4. 5 – 10 

5. virs 10 

6. mūža ieslodzījums 

Pielikums Nr. 33 



 LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS AR BRĪVĪBAS ATŅEMŠANU  
NOTIESĀTO PERSONU SKAITS PĒC NOZIEGUMU VEIDIEM (KK un KL PANTIEM)   

UN BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS ILGUMA 2004. gadā 
(personu skaits) 

Pielikums Nr. 34 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS  
NOTIESĀTO NEPILNGADĪGO PERSONU SASTĀVS 

Pielikums Nr. 35 



6LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS NOTIESĀTO  

NEPILNGADĪGO PERSONU SKAITS UN TĀM NOTEIKTIE SODU VEIDI  
(personu skaits) 

Pielikums Nr. 36 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS NOTIESĀTO  
NEPILNGADĪGO PERSONU STRUKTŪRA  

PĒC TĀM NOTEIKTO SODU VEIDIEM 2004. gadā  
(personu skaits, procentos) 

Pielikums Nr. 37 



LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS 
AR BRĪVĪBAS ATŅEMŠANU NOTIESĀTO NEPILNGADĪGO PERSONU SKAITS  

PĒC BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS ILGUMA 2004. gadā  
(personu skaits) 

Pielikums Nr. 38 



 LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĀS NOTIESĀTO 
NEPILNGADĪGO PERSONU SKAITS PĒC NOZIEGUMU VEIDIEM (KK un KL PANTIEM)  

UN NOTEIKTĀ SODA VEIDIEM 2004. gadā 
(personu skaits) 

Sodu veidi

1

7

5

6

181

55

19

12

9

611

143

23 2

50

7

1

1

2

11

99

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

KK 98.p.; KL 116.p. (2 personas)

KK 99.p.; KL 117.p., 118.p. (7
personas)

KK 105.p.; KL 125.p. (17
personas)

KK121. -121'.p.; KL 159.-160.p.
(16 personas)

KK 139.p.; KL 175.p. (943
personas)

KK 141.p.; KL 176.p. (209
personas)

KK 222.1.-222.12.p. KL 249.-
256.p. (51 persona)

Brīvības
atņemšana

Nosacīta
notiesāšana

Naudas sods

Citi
pamatsodi

Atbrīvoti no
soda

Pielikums Nr. 39 




