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2010. GADā

AuGSTāKAjAI TIESAI  
AKTīVāK jāPAuŽ SAVA PoZīCIjA  
LIKuMDoŠANAS PRoCESoS

Augstākās tiesas 2010. gada darbs tika izvērtēts plēnumā 2011. gada 11. martā.  
Publiskajā pārskatā apkopota informācija no Augstākās tiesas priekšsēdētāja un  

struktūrvienību vadītāju ziņojumiem plēnumā, statistikas dati,  
Augstākās tiesas plēnumu un Latvijas tiesnešu konferences materiāli.

augstākā tiesa 2010. gadā, pildot tai likumā 
noteiktās funkcijas, veikusi nozīmīgu darbu. 
Vispirms tās ir kasācijas un apelācijas instan-
cē izskatītās lietas. Saņemto lietu skaits 2010. 
gadā pietuvojās Augstākās tiesas vēsturē nebi-
jušam ciparam - 5000. Salīdzinājumam: pirms 

desmit gadiem 2000. gadā Augstākā tiesa saņēma divreiz ma-
zāk lietu. Līdzīga ir arī izskatīto lietu dinamika: ja 2000. gadā 
Augstākā tiesa izskatīja aptuveni 2000 lietas, tad pagājušajā 
gadā divreiz vairāk - 4500. Šie skaitļi pietiekami spilgti parā-
da darba apjomu augstākajā tiesu instancē, īpaši ņemot vērā 
to, ka tiesnešu skaits šajā laika periodā faktiski nav būtiski 
mainījies.

Tā ir dzīves uzspiesta aplamība, ka Augstākā tiesa, rezu-
mējot gada darbu, diskutē nevis par juridiskām problēmām 
un tiesas spriešanas kvalitāti, bet tai jārunā par darba inten-
sitāti, lietu uzkrājumiem, pārlieko darba slodzi. uzstādījums 
saglabāt tiesas spriešanas kvalitāti augstākajai tiesu instan-
cei ir goda un pienākuma lieta, tādēļ aicināju tiesnešus nepa-
doties mudinājumiem un vēlmei strādāt ātrāk, mazinot lietu 
uzkrājumus uz kvalitātes rēķina. No atsevišķiem juristiem 
izskanējis ieteikums Augstākajai tiesai neskatīt visas civil-
lietas tik skurpulozi. Esmu pārliecināts, ka tas noteikti nav 
tas ceļš, kas ejams Augstākajai tiesai, nolūkā mazināt lietu 
uzkrājumus.

Liels darbs aizvadītajā gadā paveikts ne tikai tiesu lietu 
izskatīšanā, bet arī citās Augstākās tiesas darbības jomās.  
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Aizvadītajā gadā notikušas pārmaiņas Augstākās tiesas 
tiesnešu sastāvā: amatu atstājuši divi tiesneši, darbu Augstā-
kajā tiesā sākuši seši jauni tiesneši. Tas ir ievērojams tiesnešu 
skaita papildinājums, ņemot vērā, ka iepriekšējā gadā darbu 
Augstākajā tiesā neuzsāka neviens jauns tiesnesis.

Saspringtajā darba režīmā ir atrasts laiks un iespējas gan 
tiesnešu, gan darbinieku mācībām. Augstākajai tiesai tas ir 
ļoti svarīgi, centīsimies to nodrošināt arī turpmāk. 

Dzirdot publiskajā telpā pausto Latvijas tiesu darbinieku 
neapmierinātību par viņuprāt nenoregulēto darba samaksas 
kārtību tiesās, ar gandarījumu konstatējām, ka no Augstākās 
tiesas šāda neapmierinātība neizskanēja. Darba samaksas 
sistēma mums ir sakārtota, darbinieki zina, par ko viņi sa-
ņem algu, kāpēc saņem vairāk vai mazāk nekā kolēģi. Augstā-
kās tiesas pieredze varētu būt noderīga Tiesu administrācijai, 
sakārtojot darba samaksas sistēmu visās Latvijas tiesās. 

Priecē, ka sabiedrībai ir interese par Augstākās tiesas 
darbu. Par to liecina Augstākās tiesas interneta mājas lapas 
apmeklētāju skaits - 640 tūkstoši unikālie apmeklētāji gadā, 
kas ir par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tam apliecinā-
jums bija arī plaši apmeklētā Augstākās tiesas rīkotā konfe-
rence „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās do-
mas attīstībā Latvijā”.

Lepnums ir par to, ka pagājušajā gadā trīs Augstākās 
tiesas tiesneši saņēma Triju zvaigžņu ordeni, kas katrā ziņā 
bija īpašs notikums ne tikai šiem tiesnešiem un Augstākajai 
tiesai, bet visai tiesu sistēmai. Tas nozīmē, ka tiesnešu darbs 
ir novērtēts. Liels paldies gan šiem tiesnešiem, gan visiem 
pārējiem kolēģiem, kas godam pildījuši smago un atbildīgo 
tiesneša darbu.

Gada atskaites plēnumā struktūrvienību vadītāji savos 
ziņojumos aktualizēja problēmas, kuras jārisina, lai Augstākā 
tiesa spētu savas funkcijas pildīt efektīvāk un profesionālāk. 

Nevar runāt par vienotām problēmām visām tiesas struk-
tūrvienībām - katrai no tām ir savas aktualitātes un problēm-
jautājumi. Tiesnešiem, kas skata civillietas, arī administra-
tīvās lietas, lielākā problēma ir neizskatīto lietu atlikuma 
pieaugums. Savukārt krimināllietu tiesnešu darbā būtiskākā 
problēma ir lielais – aptuveni 50% - atlikto lietu skaits. 

Ziņojumos izskanēja priekšlikumi gan tiesu lietu izskatī-
šanas efektivizēšanai, gan citu problēmu risināšanai. Izman-
tojot Augstākajai tiesai pieejamos līdzekļus un resursus, mē-
ģināsim rast risinājumus priekšlikumu realizēšanai.

Senāta departamentu priekšsēdētāji, runājot par identi-
ficētajām problēmām un jaunu augsti kvalificētu juristu aici-
nāšanu kandidēt Augstākās tiesas tiesneša amatā, norādīja uz 
nepieciešamību atcelt četrdesmit gadu minimālā vecuma ro-
bežu. Augstākajai tiesai nav likumdošanas iniciatīvas, tomēr ir 
iespēja aktīvi paust savu pozīciju Tieslietu ministrijai, Saeimas 
juridiskajai komisijai un rosināt šī jautājuma risināšanu.

To Augstākā tiesa darīs arī attiecībā uz procesuālo normu 
vienkāršošanu civillietu un administratīvo lietu izskatīšanā. 
Cita starpā, rosināsim plašāk izmantot rakstveida procesu.

jautājumu par uzraudzības protestu iesniegšanu civil-
lietās Augstākā tiesa jau ir aktualizējusi. Sākumā mūsu ai-
cinājums atbrīvot tiesu no šīs funkcijas tika uzklausīts visai 
rezervēti, bet šobrīd ierosinājumam ar izpratni atsaucies ģe-
nerālprokurors un aktīvi iesaistījusies Tieslietu ministrija. Ir 
cerības, ka šī gada laikā spēsim situāciju atrisināt un atteiksi-
mies no šīs tiesai neraksturīgās funkcijas.

Arī jautājums par advokātu dalību tiesas sēdēs ir vairāk-
kārt aktualizēts gan Saeimā, gan prokuratūrā, gan pašā ad-

vokatūrā. Kvalitatīva tiesas procesa nodrošināšanai advokāta 
līdzdalība būtu nepieciešama ne tikai krimināllietās, bet arī 
civillietās. Atsaucību šī jautājuma risināšanā ir izrādījuši arī 
paši advokāti, saprotot, ka problēma ir advokātu darba koor-
dinēšana. Advokātu noslodzes elektroniskā dienasgrāmata ir 
daļējs problēmas risinājums, tomēr pie šī jautājuma jāturpi-
na strādāt.

jau ilgāku laiku ir aktualizēts jautājums par lielo atlikto 
lietu daudzumu procesa dalībnieku slimības dēļ. Pašreizējā 
darba nespējas lapa un tās izsniegšanas kārtība liedz iespēju 
tiesai pārliecināties, vai personas neierašanās uz tiesas sēdi 
patiešām ir bijusi objektīvi neiespējama. Viens no risināju-
miem varētu būt darba nespējas lapu papildināšana ar ārsta 
atzīmi par pacienta spēju piedalīties tiesas sēdē. Tā kā šis 
nav tikai Tieslietu ministrijas, bet arī citu ministriju kompe-
tences jautājums, visdrīzāk tā risināšana būs visai ilgstoša 
un sarežģīta, taču Augstākā tiesa turpinās pie šī jautājuma 
strādāt. 

Aktualizējams arī jautājums par kvalificētu juristu pie-
saisti tiesas dokumentu sastādīšanā. ja procesuālajos liku-
mos noteiktu normu, ka vismaz kasācijas instancē iesnie-
dzamos dokumentus sastādīt drīkst tikai zvērināti advokāti, 
iespējams, mazinātos tādu kasācijas sūdzību skaits, kuru iz-
skatīšanu Senāts atsaka. Šobrīd apmēram puse no Augstāka-
jā tiesā saņemtajām kasācijas sūdzībām ir juridisks brāķis.

Augstākā tiesa rosinās un atbalstīs arī Iesniegumu liku-
ma pārskatīšanu. Šobrīd likums liek tiesai šķērdēt resursus 
un sarakstīties arī ar tādām personām, kuru iesniegumi ir 
nesaprotami un dīvaini. Kaut arī atbildam, ka iesniegumu 
neskatīsim, jo tas nav saprotams, faktiski esam tērējuši laiku, 
lai to izskatītu un rakstiski atbildētu. Turklāt bieži vien ie-
sniegums adresēts vairākām iestādēm, tātad vienlaikus tiek 
gatavotas vairākas atbildes.

Šīs un citas likumdošanas aktivitātes nav tiešā veidā at-
karīgas no Augstākās tiesas, taču mēs varam aktīvi un dažā-
dās formās paust savu atbalstu, gribu, iniciatīvu. Tādēļ aici-
nāju Augstākās tiesas tiesnešus ierosinātās idejas pārvērst 
rakstiski formulētos Augstākās tiesas priekšlikumos. Esmu 
pārliecināts, ja pietiekami aktīvi darbosimies un paudīsim 
savu pozīciju, šie un citi priekšlikumi nenoguls likumdevē-
ju atvilktnēs un vairumā gadījumu tiksim saklausīti. Ikdienā 
pildot tiešos pienākumus, tiesnešiem jāmēģina atlicināt lai-
ku, lai aktīvāk paustu savu pozīciju likumdošanas pilnveido-
šanas procesos, kas savukārt vistiešākajā veidā atsauksies uz 
katra tiesneša spēju profesionāli saprātīgos, likumā noteik-
tos termiņos izskatīt lietas, pieņemt un noformēt nolēmu-
mus, strādāt bez pārslodzes, atlicinot laiku arī mācībām un 
sevis pilnveidošanai. 

Ivars Bičkovičs,
augstākās tiesas priekšsēdētājs
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Augstākā tiesa Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā ir trešās 
jeb augstākās pakāpes tiesa. Tās darbības pamats ir noteikts 
Latvijas Republikas Satversmē. Augstākās tiesas izveidošanu, 
struktūru un kompetenci nosaka likums Par tiesu varu. Pro-
cesuālie likumi – Civilprocesa likums, Kriminālprocesa likums 
un Administratīvā procesa likums – nosaka lietu izskatīšanas 
procesu apelācijas un kasācijas kārtībā. 

Augstākās tiesas struktūru veido:
• trīs Senāta departamenti, kuros lietas izskata kasācijas kārtībā 
• divas tiesu palātas, kas darbojas kā apelācijas instances tiesas 
• Administrācija, kuras mērķis ir nodrošināt Augstākās tiesas 

darbību 
• judikatūras nodaļa, kas apkopo un pēta tiesu praksi
• Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa 

Augstākās tiesas pamatfunkcijas ir:
• tiesas spriešana apelācijas un kasācijas instancē; 
• vienotas tiesu prakses veidošana.
Papilduzdevumi:
• pamatojoties uz Operatīvās darbības likumu, sevišķā veidā 

veicamo operatīvo pasākumu likumības un pamatotības 
pārbaude un Kredītiestāžu likumā noteikto kredītiestāžu rī-
cībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšana; 

• ar tiesu lietām saistīto iedzīvotāju sūdzību izskatīšana.
2010. gadā izveidota jauna tiesu sistēmas koleģiāla insti-

tūcija - Tieslietu padome, kas piedalās tiesu sistēmas politi-
kas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba orga-
nizācijas pilnveidošanā. 2010. gada 3. jūnijā likums Par tiesu 
varu papildināts ar 13.1 nodaļu Tieslietu padome, kas nosaka 
Tieslietu padomes izveidošanu, sastāvu un funkcijas.

Likumā noteikts, ka Tieslietu padomes darbu vada Aug-
stākās tiesas priekšsēdētājs, tās sastāvā ir arī Augstākās tie-
sas plēnuma ievēlēts tiesnesis. Tieslietu padomes darbu no-
drošina Augstākās tiesas Administrācija. 

Ar 2010. gada 3. jūnija grozījumiem likumā Par tiesu varu 
un 10. jūnija grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības liku-
mā noteikts, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesisku-
ma izvērtēšanai Augstākās tiesas Senātā tiek sasaukta Discip-
linārtiesa. Arī tās  darbību jānodrošina Augstākajai tiesai.

Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2007.-2010. gadam 
bija noteikti vidēja termiņa stratēģiskie mērķi četrās priori-
tārajās jomās:
• profesionāla un taisnīga tiesas spriešana; 
• vienveida tiesu prakses veidošana valstī; 
• sabiedrības izpratnes par tiesu varu veicināšana;  
• labas pārvaldības principu nostiprināšana iestādes vadībā.

Prioritārie darbības virzieni 2010. gadā tika saskaņoti 
ar darbības stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem. Piešķirtais 
finansējums nenodrošināja Augstākās tiesas attīstības pasā-
kumu izpildi plānotajos apjomos.

2010. gada decembrī izstrādāta un apstiprināta Augstā-
kās tiesas darbības stratēģija 2011.-2013. gadam. 

AuGSTāKāS TIESAS  
DARBīBAS PAMATS, STRuKTŪRA, 
FuNKCIjAS, MĒRĶI 
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AuGSTāKāS TIESAS VADīBA
augSTāKāS TIESaS prIEKšSēdēTājS

Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru amatā 
pēc Augstākās tiesas plēnuma ieteikuma no Augstākās tie-
sas tiesnešu vidus uz 7 gadu termiņu apstiprina Saeima. No 
2008. gada 16. jūnija Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir Ivars 
Bičkovičs. 

Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence noteikta li-
kuma Par tiesu varu 50. un 50.1 pantā.

Ar 2010. gada 3. jūnija likuma grozījumiem izveidota 
jauna institūcija - Tieslietu padome, kuras darbu vada Aug-
stākās tiesas priekšsēdētājs. Vairākas funkcijas, kas līdz šim 
bija Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetencē, nodotas 
Tieslietu padomei (tiesnešu kvalifikācijas un atestācijas jau-
tājumi, tiesnešu mantijas un amata zīmes piešķiršanas un 
lietošanas kārtības noteikšana, priekšlikumi par apgabaltie-
su priekšsēdētāju iecelšanu u.c.). 

Saskaņā ar 2010. gada 10. jūnija grozījumiem Tiesnešu 
disciplinārās atbildības likumā Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
vairs nav Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs. Papla-
šinātas Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaras ierosināt 
disciplinārlietas visos likumā noteiktajos gadījumos par visu 
tiesu tiesnešiem. 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs iesniedz priekšlikumu 
Saeimai par ģenerālprokurora iecelšanu amatā. 2010. gada 
12. jūlijā Saeima ģenerālprokurora amatā uz pieciem gadiem 
apstiprināja Augstākās tiesas priekšsēdētāja izvirzīto Ēriku 
Kalnmeieru.

Saskaņā ar Advokatūras likumu, Tiesu izpildītāju likumu 
un Notariāta likumu Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem 
šo tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zvērestu, stājoties 
amatā. 2010. gadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma 
94 advokātu, 7 tiesu izpildītāju un 5 notāru zvērestu. 

pēc advokātu zvēresta pieņemšanas 2010. gada 4. februārī 
augstākās tiesas priekšsēdētājs ivars bičkocičs ar Zvērinātu 
advokātu padomes priekšsēdētāju jāni Grīnbergu un jaunuz-
ņemtajiem advokātiem – bijušajiem prokuroriem ivaru krauzi 
un Āri boču un bijušo policijas darbinieci evitu spalvēnu

augstākās tiesas priekšsēdētājs ivars bičkovičs  
2010. gada 14. maijā ieradies uz valsts prezidenta  
organizēto tikšanos ar saeimā pārstāvētajām partijām  
sarunai par ģenerālprokurora izvirzīšanu

pirmā tieslietu padomes sēde 2010. gada 4. oktobrī
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prIEKšSēdēTāja vIETNIEKI
Augstākās tiesas priekšsēdētājam ir divi vietnieki, ku-

rus plēnums ievēlē uz septiņiem gadiem no Senāta departa-
mentu priekšsēdētāju un tiesu palātu priekšsēdētāju vidus. 
Atkārtoti Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku amatos 
2009. gadā ievēlēti Pāvels Gruziņš un Gunārs Aigars. Saska-
ņā ar 2010. gada 10. jūnija grozījumiem Tiesnešu disciplinārās 
atbildības likumā Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks ir 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs, un šajā amatā 3. 
septembrī Tiesnešu konference ievēlēja Pāvelu Gruziņu.

admINISTrācIja
Administratīvo darbu Augstākajā tiesā veic Administrā-

cija. Tā ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kuras mērķis ir 
radīt priekšnoteikumus tiesas saskaņotai un optimālai darbī-
bai, lai nodrošinātu likumā Par tiesu varu noteikto Augstākās 
tiesas uzdevumu izpildi. Ar 2010. gada 3. jūnija likuma gro-
zījumiem Augstākās tiesas Administrācijai nākusi klāt jauna 
funkcija – Tieslietu padomes darba nodrošināšana. 

Administrācija darbojas tiešā Augstākās tiesas priekšsē-
dētāja pakļautībā, tās darbu vada Administrācijas vadītājs, 
kuru ieceļ priekšsēdētājs. No 2008. gada 3. novembra Aug-
stākās tiesas Administrācijas vadītāja ir Sandra Lapiņa. 

augSTāKāS TIESaS plēNumS
Likumā Par tiesu varu noteikto un citu aktuālu jautājumu 

izlemšanai tiek sasaukts Augstākais tiesas plēnums jeb visu 
tiesnešu kopsapulce. 

Ar 2010. gada 3. jūnija grozījumiem likumā Par tiesu varu iz-
slēgta plēnuma kompetence apstiprināt Senāta un tiesu palātu 
sastāvu. Turpmāk tiesnešu skaitu Senātā un tiesu palātās no-
teiks Tieslietu padome, bet pēc tiesneša apstiprināšanas amatā 
to Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā tiesnesis pildīs savus 
pienākumus, noteiks Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

Paplašināta Augstākās tiesas plēnuma kompetence, no-
sakot, ka plēnums ievēlē vienu Tieslietu padomes locekli no 
Augstākās tiesas tiesnešu vidus, kā arī uz pieciem gadiem 
ievēlē sešus Disciplinārtiesas locekļus (pa diviem no Civillie-
tu departamenta, Krimināllietu departamenta un Adminis-
tratīvo lietu departamenta) un apstiprina Disciplinārtiesas 
priekšsēdētāju. 

2010. gadā notika divas plēnuma sēdes, kurās ievēlēti 
Disciplinārtiesas locekļi un apstiprināts Disciplinārtiesas 
priekšsēdētājs, ievēlēts Augstākās tiesas pārstāvis Tieslietu 
padomē, Senāta Civillietu departamenta un Krimināllietu 
departamenta un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāji, kā arī 
izvērtēts un apstiprināts iepriekšējā gada darbības pārskats. 

2010. gadā IEvēlēTI amaToS

dIScIplINārTIESa, ievēlēta 2010. gada  
30. augustā, pilnvaru laiks 5 gadi: 
Senāta Civillietu departamenta senatori  
Aldis Laviņš un Mārīte Zāģere
Senāta Krimināllietu departamenta senatori 
Pēteris Dzalbe un Anita Nusberga
Senāta Administratīvo lietu departamenta  
senatori Andris Guļāns un Normunds Salenieks

Pāvels gruziņš
2010. gada 30. augustā 
atkārtoti ievēlēts par  
senāta krimināllietu  
departamenta  
priekšsēdētāju, pilnvaru 
laiks 5 gadi. 

Pēteris Dzalbe 
2010. gada 30. augustā  
iecelts par  
Disciplinārtiesas  
priekšsēdētāju, pilnvaru 
laiks 5 gadi. 

gunārs Aigars
2010. gada 30. augustā 
atkārtoti ievēlēts par 
Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētāju, pilnvaru 
laiks 5 gadi. 

Zigmants gencs
2010. gada 30. augustā  
ievēlēts par senāta  
Civillietu departamenta 
priekšsēdētāju, pilnvaru 
laiks 5 gadi. 

ināra garda
2010. gada 30. augustā 
ievēlēta par tieslietu pa-
domes locekli no augstā-
kās tiesas tiesnešu vidus, 
pilnvaru laiks 4 gadi.  
4. oktobrī tieslietu  
padomes sēdē ievēlēta par 
tieslietu padomes  
priekšsēdētāja vietnieci.

Disciplinārtiesa: anita Nusberga, aldis Laviņš, 
andris Guļāns, pēteris Dzalbe, Mārīte Zāģere 
(attēlā nav Normunds salenieks)
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Augstākās tiesas pamatdarbību - profesionālu un taisnī-
gu tiesas spriešanu, izskatot konkrētas tiesu lietas augstāka-
jā instancē, nodrošina Augstākās tiesas tiesneši, kas ir neat-
karīgi un pakļauti vienīgi likumam. 

lIKuma Normu IzmaIņaS
Ar 2010. gada 3. jūnija grozījumiem likumā Par tiesu varu 

noteikts, ka uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt 
persona, kura sasniegusi 40 gadu vecumu. Līdz šim minimālā 
vecuma robeža Augstākās tiesas tiesneša amatam nebija no-
teikta. Mainīta arī kārtība Augstākās tiesas tiesneša amatā 
atrašanās pagarināšanai pēc amata pildīšanas maksimālā 70 
gadu vecuma sasniegšanas. Līdz šim Augstākās tiesas priekš-
sēdētājs, saņemot pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 
atzinumu, varēja tiesneša atrašanos amatā pagarināt uz laiku 
līdz 5 gadiem, turpmāk pagarinājums varēs būt līdz diviem 
gadiem, un par to lems Tieslietu padome.

Arī Augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu Saeima noteiks 
pēc Tieslietu padomes priekšlikuma un Tieslietu padome no-
teiks tiesnešu skaitu Senātā un tiesu palātās.

Mainījusies Augstākās tiesas tiesnešu aizstāšanas kārtī-
ba. Senāta Civillietu un Krimināllietu departamenta senato-
ru vakances vai prombūtnes laikā Augstākās tiesas priekš-
sēdētājs var uzdot aizstāt Goda tiesnesim vai tiesu palātas 
tiesnesim, bet par Senāta Administratīvo lietu departamenta 
senatora un tiesu palātas tiesneša aizstāšanu lemj Tieslietu 
padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma.

TIESNEšu SaSTāva IzmaIņaS  
2010. gadā

Saeimas noteiktais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā ir 53. 
Tiesneša pienākumus 2010. gadā pildīja 47 tiesneši, bet tā kā 
vairāki atradās bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā vai 
slimoja, faktiski strādāja vidēji 43 tiesneši.

Darbu Augstākajā tiesā 2010. gadā beidza Senāta Krimi-
nāllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks un Krimi-
nāllietu tiesu palātas tiesnesis Eduards Pupovs.

Ar Senāta Civillietu departamenta senatoru 25. februāra 
kopsapulces lēmumu par departamenta senatori iecelta Ci-
villietu tiesu palātas tiesnese Anda Briede un ar 25. novem-
bra lēmumu Normunds Salenieks, kurš iepriekš bija Senāta 
Administratīvo lietu departamenta senators. 

Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores 
amatā Saeima 16. decembrī apstiprināja Administratīvās 
apgabaltiesas tiesnesi Vēsmu Kaksti, kura kopš 2008. gada 
aizstāja Administratīvo lietu departamenta senatorus prom-
būtnes laikā. 

Civillietu tiesu palātā 2010. gadā darbu sāka pieci jauni 
tiesneši. 18. februārī Saeima Augstākās tiesas tiesneša amatā 
apstiprināja Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Intaru Bisteru, 
9. decembrī Rīgas apgabaltiesas tiesnešus Inetu ozolu, Va-
leriju Maksimovu un Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi 
ļubovu Kušniri. Tiesneša vakances laikā Civillietu tiesu palā-
tas tiesneša pienākumus pilda arī Administratīvās apgabal-
tiesas tiesnesis Māris Vīgants. 

Krimināllietu tiesu palātā tiesneša vakanci laikā no 26. 
februāra aizstāja Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daina Treija. 
16. decembrī Saeima viņu apstiprināja Augstākās tiesas ties-
neša amatā.

Profesionāļu un sabiedrības diskusijas raisīja Saeimas 
16. decembra negatīvais balsojums, ar kuru tika noraidīts 
Augstākās tiesas virzītais kandidāts Senāta Krimināllietu 
departamenta senatora amatam - juridisko zinātņu doktors 
Andrejs judins. 

30. augustā plēnums pēc paša vēlēšanās no amata atbrī-
voja Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju Valerija-
nu jonikānu un departamenta vadītāja amatā ievēlēja sena-
toru Zigmantu Gencu.

AuGSTāKāS TIESAS TIESNEŠI 

pēdējo reizi tiesas sēdi vada krimināllietu tiesu palātas tiesnesis  
eduards pupovs

aizejot pensijā, senators  
vilnis vietnieks atver savu pirmo  
dzejas krājumu “sēlijas vējš”
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augSTāKāS TIESaS TIESNEšI pašpārvaldES  
INSTITūcIjāS

Tiesnešu konferencē 2010. gada 3. septembrī ievēlēts jauns 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģi-
jas sastāvs. Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un 
likumā Par tiesu varu noteiktajai pārstāvniecībai, no Augstākās 
tiesas tiesnešu pašpārvaldes institūcijās ievēlēti:

Tiesnešu disciplinārkolēģijā - Augstākās tiesas priekš-
sēdētāja vietnieks Pāvels Gruziņš (disciplinārkolēģijas priekš-
sēdētājs), Senāta Civillietu departamenta senators Valerijans 
jonikāns, Senāta Krimināllietu departamenta senators Arturs 
Freibergs, Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvel-
siņš un Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Anita Poļakova;

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā - Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars (kvalifikācijas kolēģijas priekšsē-
dētājs), Senāta Civillietu departamenta senatore Anda Vītola, 
Senāta Krimināllietu departamenta senators Voldemārs Či-
ževskis, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsē-
dētāja Veronika Krūmiņa, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese 
Inguna Radzeviča. 

Tiesnešu ētikas komisijā, kas ievēlēta 2008. gadā, strā-
dā Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Ilze 
Skultāne un Dace Mita un Civillietu tiesu palātas tiesnese Ma-
rika Senkāne. 

TIESNEšu papIlduS pIENāKumI uN aKTIvITāTES 
Papildus tiešajam darbam lietu izskatīšanā un tiesnešu 

pašpārvaldes institūcijās senatori un tiesneši veic arī citus 
pienākumus. Tiesneši piedalās darba grupās likumprojektu 
un likumu grozījumu izstrādāšanai. Senāta Civillietu departa-
menta priekšsēdētājs Zigmants Gencs strādā darba grupā, kas 
izstrādā jaunu izdienas pensijas likumprojektu, vairāki sena-
tori Tieslietu ministrijas izveidotajās darba grupās Civillikuma 
modernizācijas koncepcijas izstrādei un Civilprocesa likuma 
pilnveidošanai. Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs 
Aigars ir Civilprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupas 
loceklis. Administratīvā procesa likuma grozījumu izstrādes 
darba grupā strādā Senāta Administratīvo lietu departamenta 
senatori jautrīte Briede, Veronika Krūmiņa, Rudīte Vīduša un 
jānis Neimanis.

Veronika Krūmiņa kā Augstākās tiesas pārstāve, Aldis La-
viņš kā Latvijas Tiesnešu biedrības viceprezidents un jānis 
Neimanis kā Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes 
priekšsēdētājs piedalījās Saeimas Tiesu politikas apakškomi-
sijas sēdēs. Civillietu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule ir ek-
sperte Ministru prezidenta izveidotajā intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzības grupā. Senāta Administratīvo lietu depar-
tamenta senatore Rudīte Vīduša piedalījās ārlietu ministrijas 
un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iniciētajā sanāksmē 
par tiesiskā regulējuma izveidi, ieviešot Eiropas Vīzu kodeksa 
prasības.

Augstākās tiesas tiesneši lasa lekcijas Tiesnešu mācību cen-
trā. Senatori Edīte Vernuša, Pāvels Gruziņš un Veronika Krū-
miņa ir zvērinātu advokātu eksaminācijas komisijas locekļi.

janvārī Senāta Administratīvo lietu departamenta sena-
tore Dr.iur. jautrīte Briede ievēlēta par Lu asociēto profesori. 
universitātes mācībspēki ir arī profesors Dr.iur. Kalvis Torgāns 
un Dr.iur. jānis Neimanis, bet Veronika Krūmiņa bija vieslek-
tore Sociālo tehnoloģiju augstskolā. 

Kalvis Torgāns ir redaktors Civilprocesa likuma komentā-
ru jauna izdevuma sagatavošanai. Administratīvā procesa li-
kuma komentāru sagatavošanā jautrītes Briedes zinātniskajā 
redakcijā piedalās liela daļa Senāta Administratīvo lietu depar-
tamenta senatoru un senatoru palīgu. jautrīte Briede un jānis 
Neimanis piedalās Satversmes Cilvēktiesību daļas komentāru 
sagatavošanā.

Senatore Veronika Krūmiņa ar referātu „Bērniem draudzī-
ga tiesa” uzstājās Augstāko tiesu 11.starptautiskajā konferencē 
Luknovā, Indijā. jautrīte Briede lasīja lekcijas par administra-
tīvā procesa aktualitātēm juristiem-lingvistiem Luksemburgā.

Senatori Kalvis Torgāns un jautrīte Briede uzstājās ar 
priekšlasījumiem Augstākās tiesas konferencē „Augstākās tie-
sas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā”. 
Latvijas universitātes 68. konferencē referātus lasīja jautrīte 
Briede un jānis Neimanis, starptautiskajā zinātniskajā konfe-
rencē Daugavpils universitātē - jautrīte Briede. 

Senāta Krimināllietu departamenta senatoriem un Krimi-
nāllietu tiesu palātas tiesnešiem papildus slodze ir sevišķā veidā 
veicamo operatīvo pasākumu akceptēšana atbilstoši Operatīvās 
darbības likuma 7. pantam un Kredītiestāžu likuma 69. pantam. 

Decembrī saeima apstiprina piecus jaunus augstākās tiesas tiesnešus:  
vēsmu kaksti, Dainu treiju, Ļubovu kušniri, inetu Ozolu un valeriju Maksimovu

senAtoru un tiesnešu  
sADAlījums Pēc AugstākAjā 
tiesā nostrāDāto gADu skAitA

senAtoru un tiesnešu skAitA 
sADAlījums Pēc vecumA  
un DZimumA
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ATZINīBA

augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, 
senāta krimināllietu departamenta 
priekšsēdētājs pāvels Gruziņš saņem 
iii šķiras triju Zvaigžņu ordeni

ar tieslietu sistēmas Goda zīmi apbalvotie kopā ar augstākās tiesas 
priekšsēdētāju ivaru bičkoviču un administrācijas vadītāju sandru Lapiņu

1991. gada barikāžu 
dalībnieku piemiņas 
zīme. Deviņpadsmi-
tajā barikāžu at-
ceres gadadienā 
Latvijas valsts 
apbalvojumu – barikāžu 
dalībnieku piemiņas zīmi – sa-
ņēma augstākās tiesas toreizējie 
darbinieki inta Ķirse, biruta puķe, valdis 
straume, anda straume. Medaļa piešķirta arī 
tiesnesim andrejam Lepsem, kurš bija Latvijas 
tautas frontes grupas vadītājs augstākajā tiesā. 

TIESlIETu SISTēmaS goda zīmES. Ar II pakāpes Goda zīmi ap-
balvots Senāta Civillietu departamenta senators Zigmants Gencs. III pa-
kāpes Goda zīmi saņēma Senāta Civillietu departamenta senatore Skaidrī-
te Lodziņa, Senāta Krimināllietu departamenta senatore Anita Nusberga, 
Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Ilze Skultāne, Civillie-
tu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese 
Ludmila Poļakova, Senāta Civillietu departamenta konsultante Vaira Avo-
tiņa un Dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā konsultante Inta Ķirse. 

Civillietu tiesu palātas tiesnese aiva Zariņa 
saņem iv šķiras triju Zvaigžņu ordeni

bijusī senāta administratīvo lietu 
departamenta senatore Gunta višņakova 
saņem iv šķiras triju Zvaigžņu ordeni 

temīdas balva - 2010. No kreisās: Gada tiesnesis – senāta 
krimināllietu departamenta senators pēteris Dzalbe, Gada tiesneša 
palīgs – senāta krimināllietu departamenta senatora palīdze 
Nora Magone, Gada cilvēks – Civillietu tiesu palātas tiesnese 
aiva Zariņa, Gada darbinieks – apsargs agris vaivods

Augstākās tiesas 20 gadu izdienas 
nozīmes. 2010. gadā četrpadsmit tiesneši 
un darbinieki saņēma pirmās 20 gadu 
izdienas nozīmes. kopš Latvijas Republikas 
augstākās tiesas atjaunošanas 1990. gadā 
te strādā senatori pāvels Gruziņš, anita 
Nusberga, vilnis vietnieks, Zigmants Gencs, 
Mārīte Zāģere, tiesneši Gunārs aigars, 
Raimonds Grāvelsiņš, Ludmila poļakova, 
Ramona Nadežda jansone, darbinieki 
valdis straume, edgars janeks, inta Ķirse, 
ausma Garkalne, anda straume.

1991. gada barikāžu 
dalībnieku piemiņas 

. Deviņpadsmi-

apbalvojumu – barikāžu 
dalībnieku piemiņas zīmi – sa-
ņēma augstākās tiesas toreizējie 
darbinieki inta Ķirse, biruta puķe, valdis 
straume, anda straume. Medaļa piešķirta arī 

saņem iv šķiras triju Zvaigžņu ordeni 

temīdas balva - 2010.
krimināllietu departamenta senators pēteris Dzalbe, Gada tiesneša 
palīgs – senāta krimināllietu departamenta senatora palīdze 

saņem iv šķiras triju Zvaigžņu ordeni 
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STRuKTŪRVIENīBu 
DARBīBAS PāRSKATS

Augstākās tiesas vadība 2010. gada novembrī: 
1. rindā senāta krimināllietu departamenta 
priekšsēdētājs, augstākās tiesas  
priekšsēdētāja vietnieks pāvels Gruziņš,  
augstākās tiesas priekšsēdētājs ivars bičkovičs,  
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs,  
augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks  
Gunārs aigars, 2. rindā senāta Civillietu  
departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, 
krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs  
ervīns kušķis, senāta administratīvo lietu  
departamenta priekšsēdētāja veronika krūmiņa 

AugstākAjā tiesā sAņemtās lietAs 2010. gADā

AugstākAjā tiesā iZskAtīto lietu virZībA 2010. gADā

Augstākās tiesAs DArbībAs rāDītāju 
koPsAvilkums 2000. – 2010. gADā
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2000 2443 2334 378
2005 4155 3866 1139
2006 4518 4311 1346
2007 4220 3962 1604
2008 4445 3941 2108
2009 4581 4219 2470
2010 4970 4518 2922

Ar sūdzībām un 
pieteikumiem Ar protestiem Gan ar sūdzībām,  

gan protestiem
Ar blakus sūdzībām  

vai protestiem
Senāts
Civillietu departaments 1086 190 117
Krimināllietu departaments 549 99 12
Administratīvo lietu departaments 548 408
Tiesu palātas
Civillietu tiesu palāta 527 5 1112
Krimināllietu tiesu palāta 262 19 36
Kopā 2972 313 48 1637

Pabeigtas lietas, 
taisot spriedumu 

vai pieņemot 
lēmumu

No tām atteikts 
ierosināt kasācijas 

tiesvedību

Lietas nosūtītas 
citai tiesai 

izskatīšanai pēc 
piekritības

Lietas nosūtītas 
atpakaļ tiesai bez 

izskatīšanas 

Senāts
Civillietu departaments 1121 414 15
Krimināllietu departaments 636 405 8
Administratīvo lietu departaments 876 252 35
Tiesu palātas
Civillietu tiesu palāta 1442 2 70
Krimināllietu tiesu palāta 290 23
Kopā 4365 1071 2 151
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SENāTA 
CIVILLIETu 
DEPARTAMENTS

senāta civillietu departamenta senatori 2010. gada novembrī: 
1. rindā no kreisās ināra Garda, Zigmants Gencs, kalvis torgāns, 
edīte vernuša, 2. rindā aldis Laviņš, anda vītola, skaidrīte Lodziņa, 
Mārīte Zāģere, anda briede, valerijans jonikāns

SENāTA CIVILLIETu 
DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTājS 
valErIjaNS joNIKāNS (līdz 30.08.), 
zIgmaNTS gENcS  (no 30.08.)

● 2010. gadā tiesvedībā 2011 lietas
● izskatītas 1136 lietas – 56 % no tiesvedībā esošajām 
 tai skaitā: 
 • kasācijas kārtībā – 869 
 • sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo   

 tiesību normu pārkāpumiem – 255 
 • sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 12 
● izskatītas lietas vidēji uz vienu tiesnesi: 120

lietu skAits civillietu DePArtAmentā
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2000 715 679   92 61
2005 858 887 87 130
2006 1065 966 81 229
2007 967 958 80 238
2008 1055 826 64 467
2009 1216 1065 63 618
2010 1393 1136 56 875

dEparTamENTa KompETENcE
Senāta Civillietu departaments realizējis savu kompeten-

ci saskaņā ar likuma Par tiesu varu 47. pantu un Civilprocesa 
likumu (CPL):

• izskatot kasācijas sūdzības un pretsūdzības rīcības sē-
dēs, lai izlemtu jautājumu, vai tās atbilst likuma normām lie-
tas pieņemšanai izskatīšanai tiesas sēdē (CPL 464. pants);

• izskatot kasācijas sūdzības un pretsūdzības mutiskā tie-
sas procesā (CPL 466.-472. pants);

• izskatot blakus sūdzības mutvārdu vai rakstveida proce-
sā (CPL 447.-449. pants);

• izskatot Augstākās tiesas priekšsēdētāja, Senāta Ci-
villietu departamenta priekšsēdētāja vai ģenerālprokurora 
protestus par tiesas nolēmumiem, kas ir stājušies likumīgā 
spēkā (CPL 483.-485. pants).  

STaTISTIKa uN darBa SlodzE 
Salīdzinot ar 2009. gadu, 2010. gadā pieaudzis gan sa-

ņemto, gan izskatīto, kā arī nepabeigto lietu skaits, un šie 
rādītāji ir lielākie kopš Senāta atjaunošanas. 

Saņemtas 1393 lietas - par 177 lietām vairāk, izskatītas 
1136 lietas - par 71 lietu vairāk, nepabeigtas 875 lietas - par 
257 lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Salīdzinot ar 2000. gadu, saņemto lietu skaits ir gandrīz du-
bultojies (48,7%), izskatīto lietu skaits palielinājies par 457 lie-
tām (40,2 %), nepabeigto lietu skaits palielinājies 14,3 reizes. 

Tiesvedībā 2010. gadā atradās 2011 lietas, kas ir par 328 
lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā un par 718 vairāk kā 
2008. gadā. Izskatītas vairāk par pusi no tiesvedībā esošajām 
lietām.

Palielinoties tiesnešu un izskatīto lietu skaitam apelācijas 
instances tiesās, attiecīgi palielinās arī saņemto lietu skaits 
kasācijas instancē. ja saņemto lietu skaits pārsniedz izskatī-
to lietu skaitu, neizbēgami palielinās arī lietu atlikums.

Ieskaitot priekšsēdētāju, Senāta Civillietu departamentā 
2010. gadā līdz 7. decembrim strādāja 10 senatori, pēc tam  – 
11 senatori. Atbilstoši noslogotībai, būtu nepieciešams vēl 
viens tiesnesis, lai varētu veidot četrus tiesas sastāvus.

IzSKaTīTo lIETu vEIdI uN STruKTūra
Kasācijas kārtībā sakarā ar kasācijas sūdzībām izskatītas 

869 lietas, sakarā ar protestiem - 255 lietas (2008. gadā - 95, 
2009. gadā - 136). Sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izska-
tītas 12 lietas (par 4 lietām mazāk nekā 2009. gadā).

Kasācijas kārtībā izskatāmo lietu sastāvs, salīdzinot ar ie-
priekšējiem gadiem, būtiski nav mainījies. Lielākā daļa strīdu 
izriet no saistību tiesībām - 35,3% (2009. gadā - 41%), dar-
ba strīdi - 23,2% (par 80 lietām vairāk), strīdi par īpašuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu - 10,5%. Tas nenozīmē, ka 
šo lietu ir mazāk, bet tās visas nav izskatītas, jo prioritāte ir 
darba lietām un lietām par bērnu tiesību aizsardzību.

Strīdi, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, bija 
9% lietu, dzīvokļu strīdi - 8,1%. Pārējo kategoriju izskatītās 
lietas sastāda maznozīmīgus procentus.

joprojām Senāta Civillietu departamenta priekšsēdē-
tājam darbietilpīga joma ir protestu sagatavošana par tiesu 
nolēmumiem, kas stājušies likumīgā spēkā.

2010. gadā Senāta Civillietu departamentā saņem-
tas 1026 sūdzības un iesniegumi, izskatītas 940 sūdzības 
(2009. gadā 957, 2008. gadā - 268 sūdzības, tātad 3,8 reizes 
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civillietu DePArtAmentā kAsācijAs kārtībā iZskAtīto lietu struktūrA 2010. gADā  
(sPrieDumi un lēmumi) 

mazāk). Sakarā ar šiem iesniegumiem iesniegts 121 pro-
tests: ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja parakstu – 17, ar 
Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja parakstu – 
104 protesti.

Pavisam 2010. gadā iesniegti 188 protesti, no tiem 67 
iesniedzis ģenerālprokurors (par 17 protestiem vairāk nekā 
iepriekšējā gadā). Salīdzinājumam - 2008. gadā iesniegti 124, 
bet 2009. gadā 196 protesti. 186 protesti iesniegti par rajonu 
tiesu nolēmumiem, 2 - par apgabaltiesu nolēmumiem. 

Visvairāk protesti iesniegti par saistību bezstrīdus pie-
spiedu izpildīšanu (44,3%), par nekustamā īpašuma lab-
prātīgu pārdošanu izsolē (15,7%), lietās par uzņēmumu un 
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju (9,4%), par izpildrakstu 
izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmumu izpildei (5,5 %), par ār-
pustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem (5,1 %). 

Kasācijas tiesvedības ierosināšana 2010. gadā atteikta 
400 lietās (54%), apmēram tādā pašā līmenī kā 2009. gadā – 
411 lietas (54,6%).

Tiesu nolēmumu stabilitāte ir gandrīz iepriekšējo gadu 
līmenī. 2010. gadā atstāti negrozīti 78% apelācijas instanču 
tiesu spriedumu, 62% lēmumu, 2009. gadā attiecīgi - 81,8% 
un 81%, 2008. gadā - 79,6% un 73,3%.

Visvairāk atcelti un grozīti Augstākās tiesas Civillietu 
tiesu palātas, Kurzemes, Vidzemes un Rīgas apgabaltiesas 
nolēmumi.

Biežāk atcelti spriedumi lietās, kas izriet no saistību tie-
sībām – 65, no darba tiesiskajām attiecībām – 31, un strī-
dos par tiesībām uz nekustamo īpašumu – 22. Pārsūdzētie 
lēmumi lielākoties ir sūdzības par Zemesgrāmatu tiesnešu 
lēmumiem. Tie pamatā saistīti ar materiālo tiesību normu 
nepareizu piemērošanu un procesuālajiem pārkāpumiem.

judIKaTūra
Senāta spriedumi veido judikatūru, tāpēc īpašu uzmanību 

Senāta Civillietu departaments pievērš nolēmumu kvalitātei.
Senatoru kopsapulces par tiesību normu piemērošanu un in-
terpretācijas problemātiku notiek dienu pirms lietu izskatīša-

Nr. lietu kategorija lietu 
skaits

% no kopējā 
izskatīto 

lietu skaita
1. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 302 34
2. Lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām 198 23
3. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām 90 11
4. Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 77 9
5. Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām 69 8
6. Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu lēmumiem 28 3
7. Lietas par servitūta nodalīšanu, atcelšanu 14 2
8. Lietas, kas izriet no autortiesībām, patenttiesībām, dizainparauga un preču zīmju aizsardzības 7 1
9. Mantojuma lietas 6 1

10. Sevišķā tiesāšanas kārtībā izskatāmās lietas 5 1
11. Godu un cieņu aizskarošu un nepatiesu ziņu atsaukšana 5 1
12. Pārējās 54 6

Kopā 855

civillietu DePArtAmentā kAsācijAs kārtībā  
iZskAtīto lietu reZultāti 2010. gADā (sPrieDumi) 

civillietu DePArtAmentā kAsācijAs kārtībā  
iZskAtīto lietu reZultāti 2010. gADā (lēmumi)

kAsācijAs kārtībā PārsūDZēto nolēmumu  
iZskAtīšAnAs reZultāti PA APelācijAs instAnces 
tiesām 2010. gADā (Atcelti un groZīti nolēmumi %)
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nas Senāta sēdē. Pārrunātas tiek gandrīz visas uz tiesas sēdi 
nozīmētās civillietas, lai senatoriem būtu drošības sajūta par 
nolēmumu tiesiskumu.

Rūpīgi tiek apspriesti nolēmumu projekti, koriģētas tajos 
izteiktās atziņas, sagatavotas tēzes nolēmumiem, kuriem var 
būt nozīme judikatūras tālākā veidošanā.

Kasācijas tiesvedība pārsvarā tiek ierosināta pamatoti, gan-
drīz visas lietas ir sarežģītas. Vērojama tendence biežāk atlikt 
sprieduma paziņošanu uzreiz tiesas sēdē un, atbilstoši Civilpro-
cesa likuma 472. panta sestās daļas noteikumiem, sprieduma pa-
ziņošanai noteikt nākamo tiesas sēdi tuvāko 14 dienu laikā. 

ja, izskatot lietu triju senatoru sastāvā, tiesa nenonāk pie 
vienota viedokļa vai visi senatori uzskata, ka lieta izskatāma 
paplašinātā sastāvā, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu 
izskatīšanai Senāta paplašinātā sastāvā. Paplašinātā sastāvā 
2010. gadā izskatītas 19 lietas, no tām 9 darba strīdu lietās. 
Sākot ar 2008. gadu, Senāta paplašinātā sastāvā izskatīto lietu 
skaits ir ievērojami pieaudzis. 

proBlēmaS uN IESpējamIE rISINājumI
Galvenā problēma un mērķis – panākt Senāta Civillietu 

departamentā saņemto un neizskatīto civillietu skaita sama-
zināšanu, nekaitējot pilsoņu tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Darba laika ekonomijas nolūkā tiek uzlabota departa-
menta darba organizācija, pilnveidojot civillietu sadales kār-
tību rīcības un Senāta sēdēm. 

Lai ekonomētu departamenta priekšsēdētāja un kance-
lejas darbinieku laiku, referents un senatoru sastāvs sēdēm 
tiek norādīts nevis katrā lietā uz atsevišķām lapām, bet gan 
kopējā sarakstā, atsevišķi rīcības sēdēm un Senāta sēdēm lie-
tās, kurās ir ierosināta kasācijas tiesvedība, tostarp arī blakus 
sūdzību lietās, kā arī rakstveida procesiem. 

Saņemtās lietas tiek nodotas izskatīšanai to ienākšanas 
secībā senatoriem pēc alfabētiskā saraksta, nodrošinot lietu 
sadales nejaušības principu. Darba strīdu lietām un strīdiem, 
kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību, ir prioritāte to izska-
tīšanā. Prioritāte tiek piešķirta arī lietām, kurās tiesvedība 
notiek ilgstošu laiku. Tā kā darba strīdu skaits ir pieaudzis 
(198 - 2010. gadā, 53 - 2008. gadā) un samērā liels ir arī lietu 
skaits, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, tostarp 
uzturlīdzekļu piedziņu, pārējo kategoriju lietu izskatīšana ie-
ilgst līdz gadam un ilgāk.

Ņemot vērā, ka lietu sadalē nejaušības princips tiek ievē-
rots, sadalot lietas rīcības sēdēm, referenti Senāta sēdēm pēc 
iespējas tiek noteikti tie paši, kas bijuši rīcības sēdēs.

Rīcības sēdēs kasācijas tiesvedības ierosināšana tiek atsa-
cīta gadījumos, kad jau ir izveidojusies stabila judikatūra vai 
nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tie-
siskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras vei-
došanā. Kasācijas tiesvedība tiek ierosināta apmēram pusei 
no lietām, kurās saņemtas kasācijas sūdzības, un no tām 23% 
spriedumu atstāti negrozīti. Iespējams, pusei no šīm lietām 
varēja atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu rīcības sēdēs 
un nevirzīt uz Senāta sēdi.

Nepieciešams pilnveidot tiesisko regulējumu, izslēdzot 
no Civilprocesa likuma 483. panta Augstākās tiesas priekš-
sēdētāja un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja 
pienākumu iesniegt protestus par spēkā esošiem tiesu nolē-
mumiem, šīs tiesības atstājot tikai ģenerālprokuroram. Šo-
brīd analoģiskas sūdzības un iesniegumi tiek iesniegti gan 
Augstākajai tiesai, gan prokuratūrai, tāpēc notiek paralēlas 
pārbaudes. Par to runāts jau plēnumā pirms gada, diemžēl 
nekas nav mainījies.

Departaments arī rosina paredzēt vairāk lietu izskatīša-
nu rakstveida procesā, piemēram, visas blakus sūdzības.

jāmeklē arī citi tiesiski risinājumi lietu skaita samazi-
nāšanai, piemēram, tāpat kā Eiropas Cilvēktiesību tiesā ne-
pieņemt izskatīšanai lietas, kurās nav nodarīts būtisks kai-
tējums, lai izslēgtu iespēju tiesāties tiesāšanās dēļ par niecī-
gām summām. Iespējams, daļēji tas varētu būt panākts jau 
ar 2010. gada 20. decembra grozījumiem Civilprocesa liku-
mā, ar kuriem no 2011. gada 1. janvāra drošības nauda par 
kasācijas sūdzību iesniegšanu palielināta līdz 200 latiem.

civillietu DePArtAmentā civilProcesA likumA 483. - 485. PAntA kārtībā iZskAtīto lietu struktūrA 
(sPrieDumi un lēmumi)

Nr. lietu kategorija Skaits
% no 

izskatītajām 
lietām

1. Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana 113 44
2. Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē 40 16
3. Lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 24 9
4. Izpildu raksta izsniegšana šķīrējtiesas nolēmuma izpildei 14 6
5. ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process 13 5
6. Izpildu raksta izsniegšana 11 4
7. Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 7 3
8. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 7 3
9. Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā 6 2

10. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām 3 1
11. Pārējās 17 7

Kopā 255

civillietu DePArtAmentā civilProcesA likumA 
483. - 485. PAntA kārtībā iZskAtīto lietu reZultāti 
(sPrieDumi un lēmumi)
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SENāTA 
KRIMINāLLIETu
DEPARTAMENTS

SENāTA KRIMINāLLIETu 
DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTājS 
pāvElS gruzIņš

senāta krimināllietu departamenta senatori 2010. gada novembrī: 
no kreisās voldemārs Čiževskis, pāvels Gruziņš, anita Nusberga, 
arturs Freibergs, pēteris Dzalbe

● 2010. gadā tiesvedībā 698 lietas
● izskatītas 644 lietas – 92 % no tiesvedībā esošajām
 tai skaitā: 
 • kasācijas kārtībā – 615 
 • sakarā ar būtiskiem materiālo un 

 procesuālo tiesību normu pārkāpumiem – 29
 • piekritības lietas, par kurām lemj 

 at priekšsēdētājs – 5 
● izskatītas lietas vidēji uz vienu tiesnesi: 126

lietu skAits krimināllietu 
DePArtAmentā
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2000 379 380 98 7
2005 729 716 96 32
2006 768 758 95 42
2007 720 739 97 23
2008 711 699 95 35
2009 734 732 95 38
2010 660 644 92 54

dEparTamENTa KompETENcE
Senāta Krimināllietu departamenta kompetenci un dar-

ba apjomu nosaka likuma Par tiesu varu 47. pants un Krimi-
nālprocesa likuma 54. nodaļa. 

Senāta Krimināllietu departaments kasācijas kārtībā iz-
skata kasācijas sūdzības vai protestus par apelācijas instan-
ces tiesas nolēmumiem, kas nav stājušies spēkā, kā arī par 
pirmās instances tiesas nolēmumiem, kas pieņemti vienoša-
nās procesā un nav stājušies spēkā.

Departaments izskata arī lietas, kurās nolēmums ir stā-
jies spēkā, ja kriminālprocess atjaunots sakarā ar jaunatklā-
tiem apstākļiem, un pieteikumus un protestus par spēkā stā-
jušos tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu sakarā ar materiālo 
vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu. 

STaTISTIKa uN darBa SlodzE
Pēc prokuratūras datiem 2010. gadā prokuratūra pavisam 

tiesām nosūtījusi 9418 krimināllietas par 11570 personām. 
Tas ir par 15,4% mazāk nekā 2009. gadā (mazāks gan krimi-
nāllietu, gan personu skaits). Virsprokuroru sanāksmē ģene-
rālprokurors atzīmēja, ka 2010. gadā noziedzība ir  samazi-
nājusies visās jomās, kopumā atgriežoties 2001. gada līmenī. 
Attiecinot noziedzīgo nodarījumu skaitu uz 100 tūkstošiem 
iedzīvotāju, Latvijā noziedzība ir viszemākā Baltijas valstīs.

Noziedzības samazināšanās ietekmējusi arī izskatīto (iz-
tiesāto) krimināllietu skaitu tiesās, kas jūtams arī kasācijas 
instances tiesas darba apjomā. 

Pirmās instances tiesās, taisot spriedumu, izskatītas 8612 
krimināllietas, kas ir par 1064 lietām jeb 11% mazāk nekā 
2009. gadā. Apelācijas instances tiesās izskatītas 1469 krimi-
nāllietas - par 306 lietām jeb 17,2% mazāk nekā 2009. gadā. 

Senāta Krimināllietu departamentā 2010. gadā saņemtas 
660 lietas un tiesvedībā kopumā atradās 698 lietas. No tām iz-
skatīti 92% lietu - par 3% mazāk nekā 2009. gadā. Palielinājies 
nepabeigto lietu atlikums gada beigās: 2010. gadā atlikumā 54, 
2009. gadā - 38 lietas. jāņem vērā, ka departaments gandrīz 
visu gadu strādāja nepilnā senatoru sastāvā. Katrs senators sa-
gatavojis un izskatījis vidēji 126 lietas. 

No 2010. gadā saņemtajām lietām 117 (18,6% ) bija Aug-
stākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas pārsūdzētās lietas, 504 
(80%) apgabaltiesu lietas un 8 lietas (1,4%) no rajonu tiesām. 
Līdz kasācijas instancei 2010. gadā kopumā nonākušas aptu-
veni 7,5% no iztiesātajām krimināllietām. 2008. gadā tie bija 
6,2%, 2005. gadā - 6,5%, 2004. gadā - 5,9% lietu. 

Pēc noziedzīga nodarījuma veidiem visvairāk Senāta Krimi-
nāllietu departamentā izskatītas lietas par noziedzīgiem noda-
rījumiem pret īpašumu - 40%, pret vispārējo drošību un kārtī-
bu - 12%, pret personas veselību - 10%, pret satiksmes drošību 
- 9%. Tādi sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi kā nonāvēšana 
(KL 116.-118.p.) bija 6% jeb 37 lietas.

IzSKaTīTo lIETu rEzulTāTI uN STaBIlITāTE
Atbilstoši Kriminālprocesa likuma normām, rakstveida 

procesā izskatīti 32,2% lietu, mutvārdu procesā - 1% jeb 6 
lietas. 66,7% lietu atteikts izskatīt kasācijas kārtībā saskaņā 
ar Kriminālprocesa likuma 573. pantu, par to pieņemot lēmu-
mu. 2009. gadā atteikts izskatīt kasācijas kārtībā 62% lietu, 
2008. gadā 53%.

Kārtējo reizi apstiprinājies, ka 2005. gada Kriminālproce-
sa likums ir paātrinājis un atvieglojis lietu izskatīšanu kasāci-
jas instancē, nenoslogojot augstāko tiesu instanci ar tādiem 
jautājumiem, kas izlemjami pirmajā un otrajā instancē. 
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Nr. Noziedzīgā nodarījuma veids (Kl pants)* lietu 
skaits

% no kopējā 
izskatīto  

lietu skaita
1. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu (175.-180., 183., 185. 186.) 245 40
2. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un kārtību (230., 231., 233., 253.) 75 12
3. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību (125., 126., 130.-132., 142.) 63 10
4. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību (260., 262., 266.) 56 9
5. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (190., 192., 193., 198., 207., 210., 214., 217.-219., 221.) 38 6
6. Nonāvēšana (116.-118.) 37 6
7. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību (159., 160., 162., 165., 166.) 25 4
8. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju (299., 300., 312., 314., 315.) 16 3
9. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā (317.-320., 322., 323.) 15 3

10. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes kārtību (270., 274., 275., 279., 288.) 12 2
11. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu (152., 156.-158.) 10 2
12. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām (146., 148., 149.) 5 1
13. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgo (170., 174.) 5 1
14. Pārējie noziedzīgie nodarījumi (78., 90.,109., 110.) 5 1

Kopā 607
* pie nozieguma kopības uzrādīts Krimināllikuma pants par smagāko noziedzīgo nodarījumu

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 583. panta 2. daļas no-
teikumiem lietas izskatīšana tiesas sēdē mutvārdu procesā 
noteikta gadījumos, kad pēc senatoru ieskata konkrētā lie-
ta varētu būt nozīmīga likuma normas tulkošanā vai tiesu 
prakses grozīšanā un veidošanā. Mutvārdu procesā Senāta 
Krimināllietu departaments skatīja lietas par kriminālproce-
sa izbeigšanu vai turpināšanu, ja mirusi apsūdzētā persona, 
par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos to uzsākt pēc 
cietušā pieteikuma ceļu satiksmes negadījuma lietās, par no-
slēgtu vienošanos starp prokuroru un apsūdzēto par vainas 
atzīšanu un sodu, par Krimināllikuma 275. pantā paredzēto 
noziedzīgā nodarījuma priekšmetu - dokumentu, par svešas 
mantas nolaupīšanas pabeigšanas momentu.

No kasācijas kārtībā izskatītajām lietām nolēmums at-
stāts negrozīts 58% lietu, atcelts pilnībā vai tā daļā - 34%, 
nolēmums grozīts - 5%, kriminālprocess izbeigts - 3% lietu.

Nolēmumu atcelšanas un grozīšanas iemesli regulāri tiek 
analizēti tiesnešu mācībās Tiesnešu mācību centrā. Visvairāk 
kļūdu zemākas instances tiesas pieļauj procesuālo tiesību 
normu piemērošanā. Nepārtrauktās izmaiņas un grozījumi 
Kriminālprocesa likumā, Krimināllikumā un likumā Par Krimi-
nāllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību neveicina 
prognozējamu tiesu praksi un stabilitāti tiesu spriedumos. 

Konspektīvas Senāta atziņas kasācijas instances lēmu-
mos departaments pēc apspriešanas senatoru kopsapulcē 
nosūta apgabaltiesām, Ģenerālprokuratūrai un Tieslietu 
ministrijai.

proBlēmaS uN To rISINājumI
Senāta Krimināllietu departaments turpināja sadarbību 

ar Latvijas universitātes juridiskās fakultātes Krimināltiesī-
bu katedru, atsevišķu Senāta nolēmumu sagatavošanā cenšo-
ties izmantot nozares speciālistu zināšanas. Šāda sadarbības 
forma ir jāpilnveido un jāattīsta, ņemot vērā, ka daļai paš-
reizējo Saeimas deputātu bija iebildumi pret akadēmiskiem 
spēkiem Augstākās tiesas tiesnešu vidū. Par to liecina balso-
jums pret juridisko zinātņu doktora Andreja judina apstipri-
nāšanu Augstākās tiesas tiesneša amatā. Nepārdomāti ir arī 
grozījumi likumā Par tiesu varu, kas nosaka vecuma ierobežo-
jumu kandidēšanai Augstākās tiesas tiesneša amatam. Vairā-
ki zinātnieki, zinātņu doktori, kurus varētu aicināt papildi-
nāt Augstākās tiesas tiesnešu rindas, nav sasnieguši 40 gadu 
vecumu. Iespējams, šādus likuma grozījumus radīja vai nu 

krimināllietu DePArtAmentā kAsācijAs kārtībā iZskAtīto lietu struktūrA  
Pēc noZieDZīgā noDArījumA veiDiem 2010. gADā 

rezultāts Skaits %
Atteikts pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu  
kasācijas kārtībā 405 67

Nolēmums atstāts negrozīts 117 19
Nolēmums atcelts pilnīgi vai tā daļā 77 13
Nolēmums grozīts 8 1

Kopā 607

kAsācijAs kārtībā PārsūDZēto nolēmumu  
iZskAtīšAnAs reZultāti PA APelācijAs un Pirmās 
instAnces tiesām (Atcelti un groZīti nolēmumi %)

rezultāts Skaits %
Nolēmums atstāts negrozīts 117 58
Nolēmums atcelts pilnīgi vai tā daļā; tai skaitā:  77 38
            nosūtot lietu jaunai iztiesāšanai 69
            izbeidzot kriminālprocesu 8
  Nolēmums grozīts, tai skaitā:  8 4
             samazinot 1. instances vai apelācijas       
             instances tiesas noteikto sodu 1

             izdarot citus grozījumus 7
Kopā 202

krimināllietu DePArtAmentā kAsācijAs kārtībā 
iZskAtīto lietu reZultāti 2010. gADā  

krimināllietu DePArtAmentā sAņemto kAsācijAs  
sūDZību un Protestu iZskAtīšAnA 2010. gADā

likumdevēju greizsirdība pret jaunatni, vai arī mēģinājums 
diskreditēt un vājināt Augstāko tiesu.

Pilnveidojama arī sadarbība teorētiskos jautājumos ar 
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās 
izskatāmo krimināllietu nodaļu. Atsevišķos gadījumos Se-
nātam ir pretenzijas par paviršu prokurora viedokli, dažkārt 
vēlētos saņemt ne tikai formāli atrakstītus, bet izsvērtākus 
prokurora viedokļus, ko Senāts lūdzis atbilstoši Kriminālpro-
cesa likuma 585. pantam.
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SENāTA 
ADMINISTRATīVo

LIETu DEPARTAMENTS

SENāTA ADMINISTRATīVo LIETu 
DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTājA 
vEroNIKa KrūmIņa

senāta Administratīvo lietu departamenta senatori 2010. gada 
novembrī: 1. rindā no kreisās jānis Neimanis, Dace Mita, 
veronika krūmiņa, Rudīte vīduša, 2. rindā ilze skultāne, 
Normunds salenieks, andris Guļāns, vēsma kakste. 
Fotogrāfi jā nav jautrīte briede

● 2010. gadā tiesvedībā 1212 lietas
● izskatītas 911 lietas – 75 % no tiesvedībā esošajām
 tai skaitā: 
 • kasācijas kārtībā – 877 
 • sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 30 
 • administratīvās lietas pirmajā instancē – 4 
● izskatītas lietas vidēji uz vienu tiesnesi: 118

lietu skAits senātA ADministrAtīvo 
lietu DePArtAmentā
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2004 372 288 77 84
2005 541 511 82 114
2006 625 585 79 154
2007 689 658 78 185
2008 843 753 73 275
2009 786 805 76 256
2010 956 911 75 301 

dEparTamENTa KompETENcE
Senāta Administratīvo lietu departaments izskata kasāci-

jas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem 
un papildspriedumiem, kā arī blakus sūdzības par Administra-
tīvās apgabaltiesas lēmumiem. Iesniegumu likumā un likumā 
Par sapulcēm, gājieniem un piketiem noteiktajos gadījumos Se-
nāta Administratīvo lietu departamenta kompetencē ietilpst 
arī kasācijas sūdzību izskatīšana par Administratīvās rajona 
tiesas spriedumiem lietās par iestāžu faktisko rīcību vai admi-
nistratīvajiem aktiem saistībā ar personu iesniegumiem. 

Departaments izskata arī pieteikumus par administratī-
vā akta darbības apturēšanu vai atjaunošanu, pagaidu nore-
gulējuma piemērošanu, kā arī pieteikumus par jaunatklātiem 
apstākļiem.

Senāta Administratīvo lietu departaments veic arī pir-
mās instances tiesas funkcijas, izskatot lietas, kas saistītas 
ar Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumiem par Saeimas vēlē-
šanām un par iekšlietu ministra lēmumiem par ārzemnieku 
iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas 
Republikā aizliegta. 

Kopš 2009. gada 20. oktobra Senāts nav kompetents kā 
pirmās instances tiesa izskatīt pieteikumus par Valsts kon-
troles padomes lēmumiem, ievērojot grozījumus Valsts kon-
troles likumā.

Lai gan departamentam nebija piekritīgas administratī-
vo pārkāpumu lietas un bija prognozēts, ka tādējādi saņemto 
lietu skaits samazināsies, kopējais saņemto lietu skaits ir pie-
audzis, no kā var secināt, ka privātpersonas krīzes apstākļos 
ir kļuvušas aktīvākas savu tiesību aizsardzībā. 

STaTISTIKa uN darBa SlodzE 
2010. gadā departamenta tiesvedībā atradās 1212 lietas 

(2009. gadā – 1061), no tām 2010. gadā saņemtas 956 lietas 
(2009. gadā – 786). Izskatītas 911 lietas (2009. gadā – 805 
lietas) jeb par aptuveni 13% vairāk nekā 2009. gadā. Kopsēdē 
Senāts pieņēma 19 spriedumus, 11 lēmumus un vienu blakus 
lēmumu. Nepabeigtas lietas – 301 (2009. gadā – 256). No vi-
sām kasācijas sūdzības kārtībā izskatītajām lietām visvairāk 
statistikā pieskaitītas pie pašvaldībām kā atbildētājām – 125, 
Valsts ieņēmumu dienests bija atbildētājs 109 lietās, minis-
trijas – 78 lietās, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 
26 lietās, Konkurences padome – 18 lietās. 

No blakus sūdzības kārtībā izskatītajām lietām visvairāk 
izskatītas lietas, kuras statistikā pieskaitītas pie pašvaldībām 
kā atbildētājām – 106, ministrijas bija atbildētājas 72 lietās, 
Ieslodzījuma vietu pārvalde – 29 lietās, Valsts ieņēmumu die-
nests – 20 lietās, Valsts zemes dienests – 20 lietās.

Statistika, kas raksturo nolēmumu stabilitāti: spriedumu 
stabilitāte (spriedums atstāts negrozīts vai atteikts ierosināt 
kasācijas tiesvedību) – 67% (2009. gadā – 75%), lēmumu stabi-
litāte (lēmums atstāts negrozīts) – 70% (2009. gadā – 65%).

Kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta 227 kasācijas 
sūdzībām (2009. gadā – 214). Departaments ir pieņēmis čet-
rus lēmumus par prejudiciāla jautājuma uzdošanu Eiropas 
Savienības tiesai, lietas atrodas izskatīšanā.

Pieci pieteikumi nosūtīti Satversmes tiesai. Sakarā ar trīs 
pieteikumiem tiesvedība lietās izbeigta; sakarā ar vienu pie-
teikumu tiesa daļā ierosināja lietu un taisīja spriedumu, bet 
daļā atteicās ierosināt lietu; sakarā ar vienu pieteikumu tiesa 
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daļā ierosināja lietu, bet daļā atteicās ierosināt lietu, un lieta 
šobrīd atrodas sagatavošanā.

Departaments 2010. gadā ir arī pieņēmis divus blakus lē-
mumus, vēršot iestāžu uzmanību uz nepieciešamību uzlabot 
tiesisko regulējumu un tiesību normu pārkāpumiem un to 
novēršanu. Kā pirmās instances tiesā departamentā ir izskatī-
ti trīs pieteikumi par iekšlietu ministra lēmumiem par ārzem-
nieka iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Lat-
vijas Republikā ir aizliegta, un ziņojuma iekļaušanu Šengenas 
informācijas sistēmā. Senāts kā pirmās instances tiesa atteica 
pieņemt pieteikumu saistībā ar 10. Saeimas vēlēšanām.  

2010. gadā departamentā strādāja vidēji 7,7 tiesneši. Mar-
tā darbā atgriezās senatore Dace Mita, oktobrī – Normunds 
Salenieks, kurš decembrī sāka strādāt Senāta Civillietu depar-
tamentā. jautrīte Briede devās vairāku mēnešu bezalgas atva-
ļinājumā, lai strādātu pie Administratīvā procesa likuma komen-
tāriem. Vidēji viens tiesnesis ir izskatījis gadā 118 lietas (2009. 
gadā – 124). Domājot par resursu ekonomiju un ātrāku un 
kvalitatīvāku lietu izskatīšanu, tiesneši specializējās un lietu 
sadalē tiesnešiem tika iedalītas lietas atbilstoši specializācijai.

darBīBaS prIorITāTES
Senāta Administratīvo lietu departamenta darbības priori-

tātes 2010. gadā bija: 1) profesionāla lietu izskatīšana ar skaid-
ru un pārliecinošu argumentāciju tiesas nolēmumos, nolēmu-
mu kvalitātes uzlabošana; 2)  lietu plūsmas paātrināšana; 3) 
līdzdalība sabiedrības tiesiskajā izglītošanā.

Departamenta senatori un palīgi pastāvīgi strādā pie nolē-
mumu pilnveidošanas. 2010. gadā strādāts pie tā, lai nolēmu-
mus rakstītu īsākus, taču lai no tā neciestu nolēmumu argu-
mentācija. Samazinājies lietu izskatīšanas ilgums, proti, vidēji 
lietas tika izskatītas ātrāk, nekā iepriekšējā gadā. 2009. gadā 
vidējais lietu izskatīšanas ilgums bija 3,4 mēneši, 2010. gadā 
– 3 mēneši. Līdztekus tiešajam darbam senatori un palīgi pie-
dalījās sabiedrības tiesiskajā izglītošanā - Veronika Krūmiņa, 
jautrīte Briede un Arlita Zariņa vadīja tiesību zinību stundas 
skolēniem un studentiem, V. Krūmiņa semināru sociālo zinību 
skolotājiem. Augstskolu studenti kā klausītāji piedalījās depar-
tamenta tiesas sēdēs, tostarp kopsēdēs. Senatori uzstājušies ar 
referātiem konferencēs Latvijā un ārvalstīs. 

proBlēmaS uN To rISINājumI
Lai paātrinātu lietu izskatīšanu, ir nepieciešami politiski 

lēmumi, un Senāta Administratīvo lietu departaments aicina 
Tieslietu ministriju paātrināt izstrādāto grozījumu Adminis-
tratīvā procesa likumā virzību un pieņemšanu. Grozījumos ir 
paredzēti tādi instrumenti, kā, piemēram, pāriešana uz rakst-
veida procesu, valsts nodevas palielināšana par apelācijas sū-
dzības iesniegšanu un drošības naudas ieviešana par blakus 
sūdzībām un kasācijas sūdzībām, kas ilgtermiņā varētu dot 
pozitīvu efektu lietu ātrākā izskatīšanā. Šobrīd tas, ka par bla-
kus sūdzībām nav jāmaksā, veicina tādu procesa dalībnieku 
aktivitāti, kuri sūdzas sūdzēšanās pēc. Administratīvajās lietās 
šādi procesa dalībnieki ir apmēram 10 un faktiski tikai ar viņu 
radītajām lietām visu gadu tiek nodarbināts 1 senators (98 
procentos nolēmums šiem procesa dalībniekiem nav pozitīvs). 
Drošības naudas ieviešana par blakus sūdzībām varētu atturēt 
arī pastāvīgos procesa dalībniekus no nepamatotu blakus sū-
dzību sniegšanas.

Kā jau tika novērota tendence pagājušajos gados, ir pieau-
dzis to lietu skaits, kurās atbildētājas pusē kā pieaicinātās ie-
stādes ir pašvaldības, ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārval-
de. Acīmredzot šīm iestādēm būtu jāpievērš lielāka uzmanība 
tam, kā tiek lemtas lietas, kurās tās ir iesaistītas.

Runājot par iestāžu attieksmi, kārtējo gadu ir jāsecina, ka 
arī gadījumā, ja iestādei nolēmums ir nelabvēlīgs, tā, zinot lie-
tu iznākumu līdzīgās lietās, nevis dara visu, lai pēc iespējas āt-
rāk izbeigtu tiesāšanos, bet turpina to, tā tērējot gan tiesu, gan 
arī savus resursus. Vai arī jau pēc diviem nelabvēlīgiem tiesas 
spriedumiem lietās, kurās ir pieļautas acīmredzamas kļūdas 
administratīvajā procesā iestādē, turpina tiesāties, maksājot 
dārgiem advokātiem. Nelietderīgi tiek tērēta liela nodokļu 
maksātāju nauda. Tiesas nolēmumu kvalitātes uzlabošanā 
liela nozīme ir tam, vai pilnvērtīgi tiek izmantoti dažādi pa-

Nr. atbildētājiestāde lietu 
skaits

% no kopējā 
izskatīto lietu 

skaita
1. Pašvaldības 231 24
2. Ministrijas 150 16

3. Valsts ieņēmumu dienests  
un Muitas pārvalde 129 13

4. Ieslodzījuma vietu  
pārvalde un cietumi 60 6

5. Valsts sociālās 
apdrošināšanas pārvalde 35 4

6. Valsts zemes dienests 29 3
7. Valsts policija 23 3

8. Ministru kabinets un  
Valsts kanceleja 22 2

9. Konkurences padome 19 2
10. Veselības norēķinu centrs 17 2
11. Ministru prezidents 14 2

12. Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 13 1

13. Prokuratūra 13 1
14. uzņēmumu reģistrs 12 1
15. Bāriņtiesas 12 1
16. Centrālā zemes komisija 12 1

17. Pilsonības un migrācijas  
lietu pārvalde 10 1

18. Citas institūcijas 168 17
Kopā* 969

*Kopā 969 atbildētājiestādes 869 lietās

ADministrAtīvo lietu DePArtAmentā kAsācijAs 
kārtībā iZskAtīto lietu AtbilDētājiestāDes 
2010. gADā (sPrieDumi un lēmumi) 

ADministrAtīvo lietu DePArtAmentā kAsācijAs 
kārtībā iZskAtīto lietu reZultāti 2010. gADā  
(lēmumi)

ADministrAtīvo lietu DePArtAmentā kAsācijAs 
kārtībā iZskAtīto lietu reZultāti 2010. gADā 
(sPrieDumi)
rezultāts Skaits %
Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 227 47
Spriedums atstāts negrozīts 96 20
Spriedums atcelts pilnīgi vai tā daļā 154 32
Tiesvedība izbeigta sakarā ar kasācijas sūdzības 
atsaukšanu u.c. iemeslu dēļ 4 1

Kopā 481

rezultāts Skaits %
Atteikts ierosināt tiesvedību vai tiesvedība izbeigta 25 6
Lēmums atstāts negrozīts 269 70
Lēmums atcelts pilnīgi vai tā daļā, nododot jaunai 
izskatīšanai 67 17

Lēmums atcelts pilnīgi vai tā daļā un jautājums 
izlemts pēc būtības 27 7

Kopā 388
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līglīdzekļi. Tiesu informatīvā sistēma ir senatoru un palīgu 
darba instruments. Nepieciešams to attīstīt un iestrādāt sis-
tēmā dažādu lēmumu standartus (piemēram, ierosināšanas, 
atstāšanas bez virzības u.tml.), lai paātrinātu to sagatavošanu. 
Apsverams jautājums, vai tiesas nolēmumi nebūtu rakstāmi 
jau uzreiz sistēmā, nevis pēc tam tai pievienojami. Tāpat ir 
būtiski, cik ātri un pilnīgi iespējams sameklēt informāciju par 
jau skatītajiem līdzīgiem jautājumiem. jādomā par judikatūras 
datu bāzes pilnveidošanu un judikatūras nodaļas nostiprinā-
šanu. Tāpat nepieciešams turpināt tiesu prakses apkopojumu 
sagatavošanu par aktuāliem tiesību jautājumiem (pēdējais ap-
kopojums administratīvo tiesību jomā bija 2008./2009. gadā). 
Šādi apkopojumi veicina vienveidīgu tiesību normu izpratni un 
piemērošanu visu instanču tiesās. Viena no problēmām – ievē-
rojot personu datu aizsardzības noteikumus, internetā netiek 
publicēti visi Senāta nolēmumi. Tieslietu ministrijā saistībā ar 
tiesu nolēmumu publicēšanu būtu vēlreiz jāizvērtē un jādisku-
tē, vai nolēmumu anonimizācija šobrīd nav pārspīlēta. Turklāt 
tiesu portālā būtu jānodrošina arī nolēmumu meklēšanas ie-
spēja pēc atslēgvārdiem tekstā visos publicētajos nolēmumos. 
Tas varētu mazināt tiesu noslogojumu, jo būs plašākas iespē-
jas iepazīties ar Senāta praksi, kuru izvērtējot, personas var 
arī nevērsties tiesā. Taupot līdzekļus, ir likvidēta Augstākās 
tiesas Sūdzību izskatīšanas nodaļa. Taču, ja līdzekļi to atļautu, 

nākotnē šāda veida vai līdzīgas struktūrvienības darbs būtu jā-
atjauno. Disciplinārlietu ierosināšanas un citu sūdzību izpēte 
un izskatīšana departamentā prasa resursus, kas citādi tiktu 
izmantoti tiesu lietu izskatīšanai.

Ir arī lietu piekritības jautājumu izšķiršanas problēmas. Tā 
kā bieži saskaras tieši administratīvais process un civilprocess, 
jādomā par biežāku viedokļu apmaiņu starp departamentiem.

Būtu nepieciešams aizpildīt vakanto senatora amata vietu 
departamentā. Tā kā likums Par tiesu varu noteic, ka uz Aug-
stākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kura sa-
sniegusi 40 gadu vecumu, šobrīd nav iespējams aicināt zinošus 
un pieredzējušus tiesību speciālistus, kuri vēl nav sasnieguši 
minēto vecumu, bet varētu dot nozīmīgu ieguldījumu depar-
tamenta darbā.  Būtu vēlams palielināt senatoru palīgu skaitu 
tā, ka tie var būt vairāk nekā departamentā ir tiesnešu. Tas 
mazinātu tiesnešu noslodzi un veicinātu lietu ātrāku izskatī-
šanu, ievērojot, ka palīgi piedalās Senāta nolēmumu projektu 
sagatavošanā. 

jāveicina Administratīvā procesa likuma komentāru sagata-
vošana un izdošana. Komentāri veicinātu tiesību normu iz-
pratni un vienveidīgu piemērošanu, tie būs labs palīglīdzeklis 
gan administratīvo tiesu tiesnešiem viņu ikdienas darbā, gan 
arī procesa dalībniekiem, juristiem, studentiem un jebkuram 
interesentam.

CIVILLIETu 
TIESu PALāTA

CIVILLIETu TIESu PALāTAS 
PRIEKŠSĒDĒTājS 
guNārS aIgarS

civillietu tiesu palātas tiesneši 2010. gada novembrī: 
1. rindā no kreisās Māris vīgants, vanda Cīrule, Gunārs aigars, 
aiva Zariņa, Raimonds Grāvelsiņš, 2. rindā Marika senkāne, 
Māra katlapa, inta Lauka, aivars keišs, anita Čerņavska, intars bisters. 
Fotogrāfi jā nav arnis Dundurs

● 2010. gadā tiesvedībā 2831 lieta
● izskatītas 1514 lietas – 54 % no tiesvedībā esošajām 
 tai skaitā: 
 • apelācijas kārtībā – 1489 
 • sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 25 
● izskatītas lietas vidēji uz vienu tiesnesi: 127

lietu skAits civillietu tiesu PAlātā
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2000 878 866 83 180
2005 1563 1381 71 573
2006 1708 1599 70 682
2007 1490 1267 58 905
2008 1441 1304 56 1042
2009 1419 1275 52 1187
2010 1644 1514 54 1317

palāTaS KompETENcE
Civillietu tiesu palāta ir apelācijas instances tiesa. Tās 

darbību nosaka likuma Par tiesu varu 45. pants un Civilproce-
sa likums. Civillietu tiesu palāta izskata:

• civillietas pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzībām par 
apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģiju kā pirmās instances 

tiesu spriedumiem. Lietu kategorijas saskaņā ar Civilprocesa 
likuma 25. pantu ir strīdi par īpašuma tiesībām uz nekustamo 
īpašumu, saistību tiesību strīdi, lietas par preču zīmju un pa-
tenttiesību aizsardzību, lietas par kredītiestāžu maksātnes-
pēju un likvidāciju, lietas par pilsonības atņemšanu, lietas, 
kuru materiālos ir iekļauts valsts noslēpums; 
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• civillietas sakarā ar blakus sūdzībām par lēmumiem, ko 
pieņēmušas apgabaltiesas kā 1.instances tiesas, apgabaltie-
sas kā 2.instances tiesas vai zemesgrāmatu nodaļu tiesneši;

• pieteikumus par apgabaltiesas nolēmumu atcelšanu sa-
karā ar jaunatklātiem apstākļiem;

• pieteikumus prasības nodrošināšanas jautājumos, pie-
teikumus par sprieduma izpildes atlikšanu, sprieduma iz-
skaidrošanu, procesuālā termiņa atjaunošanu.

STaTISTIKa uN darBa SlodzE
2010. gadu sākot, Civillietu tiesu palātā strādāja 12 tiesne-

ši, priekšsēdētāju ieskaitot. Decembra beigās darbu palātā sāka 
trīs tiesneši - ļubova Kušnire, Ineta ozola un Valerijs Maksi-
movs, tātad vēl viens tiesas sastāvs, un kopā bija pieci sastāvi. 

Tiesu palātā ir 14 tiesnešu palīgi. Palielinot tiesnešu skai-
tu no 12 līdz 15, netika palielināts tiesas sekretāru štats. Lai 
normalizētu darba apstākļus un lietu izskatīšanas termiņus, 
nepieciešams tiesnešu skaitam atbilstošs tiesnešu palīgu un 
tiesas sēžu sekretāru skaits.  

2010. gadā palātā saņemtas 1644 lietas ar apelācijas sū-
dzībām un ar blakus sūdzībām. Izskatītas 511 apelācijas sū-
dzības un aptuveni 900 blakus sūdzības. Kopā Civillietu tiesu 
palātā 2010. gadā izskatītas 1514 lietas, par 179 lietām vai-
rāk nekā 2009. gadā.

Gadu beidzot, neizskatītas bija 1317 lietas, bet kopā iz-
skatīšanai 2011.-2012. gadā nozīmētās un saņemtās, bet vēl 
nenozīmētās lietas, gadu beidzot, bija 2831 lieta. Katru gadu 
lietu atlikums pieaug par aptuveni 140 lietām. 

Par 19 lietām vairāk izskatītas apelācijas lietas: 2009. 
gadā - 492, 2010. gadā - 511 lietas. Izskatīto blakus sūdzī-
bu skaits palielinājies par 160 lietām: 2009. gadā 731, 2010. 
gadā - 891 blakus sūdzība. Lietu sarežģītība arvien pieaug, 
līdz ar to lietu izskatīšana un noformēšana prasa vairāk laika 
un piepūles.

2010. gadā kasācijas kārtībā izskatīts 131 Civillietu tiesu 
palātas spriedums, no tiem 29 spriedumi jeb 22,1% atcelti.

proBlēmaS uN To rISINājumI
Civilprocesa likums ir smagnējs, kas ir iemesls ilgajiem tie-

su procesiem. Pusēm dots daudz iespēju viedokļa izteikšanai 
un papildināšanai, kad lieta jau izskatīta pēc būtības. Apelā-
cija būtu vairāk virzāma uz rakstveida procesu, bet Senātam 
būtu jāļauj vairāk vadīties pēc principa, ka kasācijas instancē 
tiek skatītas tikai lietas, kam ir būtiska nozīme judikatūras 
veidošanā vai citos gadījumos pēc Senāta ieskata. 

Likumprojektu ierosināšanas mehānisms nosaka, ka 
priekšlikumus grozījumiem likumos iesniedz Saeimas depu-
tāti un Ministru kabinets, Augstākajai tiesai šādu tiesību nav. 
Taču Augstākā tiesa var izteikt un iesniegt savus priekšliku-
mus, diemžēl, laika trūkuma dēļ tiesneši nespēj sagatavot 
priekšlikumus un sekot likumprojektu virzībai.

APelācijAs kārtībā PārsūDZēto nolēmumu  
iZskAtīšAnAs reZultāti PA APgAbAltiesām  
(Atcelti un groZīti nolēmumi %)

civillietu tiesu PAlātā APelācijAs kārtībā  
iZskAtīto lietu struktūrA 2010. gADā 
(sPrieDumi un lēmumi) 

Nr. lietu kategorija lietu 
skaits

% no kopējā 
izskatīto  

lietu skaita

1. Lietas, kurās ir strīds par 
nekustamā īpašuma tiesībām 701 47

2. Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām 355 24

3. Sūdzības par zemesgrāmatu 
nodaļas tiesnešu lēmumiem 153 10

4. Lietas, kas izriet no ģimenes 
tiesiskajām attiecībām 97 6

5.
Sūdzības par zvērinātu 
notāru, zvērinātu tiesu 
izpildītāju rīcību

50 3

6. Lietas, kas izriet no darba 
līguma attiecībām 22 2

7. Morālā un fiziskā kaitējuma 
atlīdzināšana 21 1

8. Mantojuma lietas 19 1

9.

Lietas, kas izriet 
no autortiesībām, 
patenttiesībām, 
dizainparauga un preču 
zīmju aizsardzības

18 1

10. Pilsonības atņemšana 14 1

11. Lietas, kas izriet no telpu īres 
līguma attiecībām 7 1

12. Prasības nodrošinājums 7 1
13. Pārējās 25 2

Kopā 1489

civillietu tiesu PAlātā APelācijAs kārtībā  
iZskAtīto lietu reZultāti 2010. gADā (sPrieDumi)

civillietu tiesu PAlātā APelācijAs kārtībā  
iZskAtīto lietu reZultāti 2010. gADā (lēmumi)



puBlISKaIS pārSKaTS
paR Latvijas RepubLikas auGstakĀs tiesas DaRbu 2010. GaDĀ 43

KRIMINāLLIETu 
TIESu PALāTA

KRIMINāLLIETu TIESu PALāTAS 
PRIEKŠSĒDĒTājS 
ErvīNS KušķIS

krimināllietu tiesu palātas tiesneši 2010. gada novembrī: 
1. rindā no kreisās Daina treija, Ramona Nadežda jansone, ervīns kušķis, 
anita poļakova, pēteris Opincāns, 2. rindā inguna Radzeviča, 
andrejs Lepse, Ludmila poļakova, jānis tiltiņš

● 2010. gadā tiesvedībā 688 lietas
● iztiesātas 313 lietas - 45 % no tiesvedībā esošajām 
 tai skaitā: 
 • apelācijas kārtībā - 277 
 • sūdzības par ģenerālprokurora lēmumu 

 par personu izdošanu ārvalstij - 1 
 • drošības līdzekļa apcietinājuma pagarināšana - 5 
 • materiāli par sprieduma izpildi, termiņa 

 pagarinājumu, drošības līdzekli, sūdzības - 30
● iztiesātas lietas vidēji uz vienu tiesnesi: 35

lietu skAits krimināllietu tiesu PAlātā

palāTaS KompETENcE
Krimināllietu tiesu palāta iztiesā krimināllietas sakarā ar 

apelācijas sūdzībām un apelācijas protestiem par apgabaltie-
su kā pirmās instances tiesu nolēmumiem. Šīs krimināllietu 
kategorijas saskaņā ar Kriminālprocesa likumu ir:

• par noziegumiem, kas vērsti pret cilvēci, mieru; 
• par kara noziegumiem, genocīdu, noziegumiem pret 

valsti; 
• par tādiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, 

kas paredzēti Krimināllikuma 117., 118., 154., 184., 192., 
224., 225., 268. pantā; 

• par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimum-
neaizskaramību, ja tie izdarīti ar mazgadīgo vai nepilngadīgo; 

• krimināllietas, kurās veikti liecinošo personu speciālās 
procesuālās aizsardzības pasākumi; 

• krimināllietas, kuru materiālos iekļauti valsts noslēpu-
mu saturoši materiāli.

Krimināllietu tiesu palāta izskata arī sūdzības par per-
sonu izdošanas ārvalstīm pieļaujamību un Ģenerālproku-
ratūras lēmumus par personas izdošanu Eiropas Savienības 
dalībvalstij.

Ar 2010. gada 21. oktobra grozījumiem Kriminālprocesa 
likumā vairākas lietu kategorijas (noziedzīgi nodarījumi, kas 
paredzēti Krimināllikuma 253.1, 348., 349. pantā), kuras pir-
majā instancē iztiesāja apgabaltiesas, turpmāk būs piekritī-
gas rajonu (pilsētu) tiesām, līdz ar to šīs lietas apelācijas kār-
tībā netiks iztiesātas Krimināllietu tiesu palātā. 

STaTISTIKa uN darBa apjomS
Krimināllietu tiesu palāta 2010. gadā strādāja 9 tiesnešu 

sastāvā, ieskaitot tiesu palātas priekšsēdētāju. 2011. gada sā-

kumā palātā strādā septiņi Augstākās tiesas tiesneši un divi 
apgabaltiesu tiesneši, kuri aizpilda tiesnešu vakances.

Nav piepildījušās pagājušā gada plēnumā izteiktās prog-
nozes, ka 2010. gadā palātā saņemto lietu skaits varētu sa-
mazināties par 50%, ņemot vērā grozījumus Kriminālprocesa 
likumā, kas samazināja apgabaltiesai kā pirmās instances 
tiesai piekritīgo lietu apjomu un Krimināllietu tiesu palātā 
iztiesāto krimināllietu struktūru pēc noziegumu veidiem. 

Krimināllietu tiesu palātā 2010. gadā saņemtas 317 lie-
tas, iztiesātas 313. Faktiski iztiesāts tik, cik saņemts, bet 
lietu atlikums nemazinās - 2010. gadu beidzot, nepabeigtas 
bija 375 lietas.

2010. gadā notiesātas 335 personas - par 56 perso-
nām mazāk nekā 2009. gadā. Salīdzinoši vairāk personas 
notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar 
narkotiskām un psihotropām vielām, par slepkavībām un 
noziegumiem pret valsti. Samazinājies personu skaits, kas 
notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecī-
bā, krāpšanu, izvarošanu un vardarbīgu dzimumtieksmju 
apmierināšanu. 

Krimināllietu tiesu palāta atstājusi negrozītus nolēmu-
mus par 178 personām jeb 53%. Gandrīz pusi no pārsūdzēta-
jiem nolēmumiem tiesu palāta atceļ. Biežāk pirmās instances 
noteiktā noziedzīgā nodarījuma kvalifi kācija netiek grozīta, 
taču noteikts citāds soda apmērs. 

No 140 Rīgas apgabaltiesas nolēmumiem Krimināllietu 
tiesu palāta atcēlusi daļā vai pilnībā, vai grozījusi 52 nolēmu-
mus, no 27 Latgales apgabaltiesas nolēmumiem - 9, no 29 
Zemgales apgabaltiesas nolēmumiem - 15, no 32 Vidzemes 
apgabaltiesas nolēmumiem - 7, no 24 Kurzemes apgabaltie-
sas nolēmumiem - 9 nolēmumus.
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2000 471 409 76 130
2005 464 371 56 290
2006 352 403 63 239
2007 354 340 57 253
2008 395 359 55 289
2009 424 342 48 371
2010 317 313 45 375
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Kasācijas instancē 2010. gadā izskatīti 105 Krimināllietu 
tiesu palātas nolēmumi. 68 pārsūdzētajiem nolēmumiem at-
bilstoši Kriminālprocesa likuma 573. pantam atteikts pārbaudīt 
nolēmuma tiesiskumu, jo izteiktā prasība nav pamatota ar Kri-
mināllikuma vai Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu. 5 
no izskatītajiem nolēmumiem atcelti daļā vai grozīti, 21 nolē-
mums atstāts bez grozījumiem, 1 lietā tiesvedība izbeigta.

Krimināllietu tiesu palātas nolēmumu stabilitāte jau vai-
rākus gadus ir apmēram 80-85% robežās. 

proBlēmaS uN To rISINājumI
Lielākā problēma ir lielais atlikto lietu skaits. 2010. gadā 

Krimināllietu tiesu palātā atliktas 157 lietas - katra otrā lieta. 
93 lietu iztiesāšana atlikta procesā iesaistīto un aicināto 

personu neierašanās dēļ, 16 lietas atliktas, lai izsauktu liecinie-
ku vai cietušo, 14 lietu iztiesāšana atlikta laika trūkuma dēļ. 

Lietu atlikšanas iemesli bija šādi (salīdzinoši 2009. un 
2010. gadā): apsūdzētā neierašanās uz tiesas sēdi (2009.g. - 
49; 2010.g. - 42), aizstāvja neierašanās uz tiesas sēdi (2009.g. 
- 38; 2010.g. - 32), prokurora neierašanās uz tiesas sēdi 
(2009.g. - 5; 2010.g. - 4), cietušā neierašanās uz tiesas sēdi 
(2009.g. - 6; 2010.g. - 3), liecinieka neierašanās uz tiesas sēdi 
(2009.g. - 18; 2010.g. - 12), liecinieka vai cietušā izsaukšana 
uz nākamo tiesas sēdi (2009.g. - 14; 2010.g. - 16), eksper-

tīzes nozīmēšana (2009.g. - 15; 2010.g. - 9), laika trūkuma 
dēļ (2009.g. - 5; 2010.g. - 14), citu iemeslu dēļ (2009.g. - 33; 
2010.g. - 25).

Šobrīd Krimināllietu tiesu palātā saņemta krimināllieta 
tiks iztiesāta 2012. gada aprīlī.

Ienākošo lietu skaitam objektīvi būtu jāsamazinās. Anali-
zējot Krimināllietu tiesu palātā iztiesāto krimināllietu struk-
tūru pēc noziegumu veidiem, iespējams prognozēt, ka lietu 
samazinājumam tuvākajā laikā vajadzētu būt ievērojamam.

krimināllietu tiesu PAlātā tiesāto Personu skAits Pēc noZieDZīgā noDArījumA veiDiem 2010. gADā 

Nr. Noziedzīgā nodarījuma veids (Kl pants) personu 
skaits

% no kopējā 
notiesāto 

personu skaita
1. Ar narkotiskām un psihotropām vielām saistītie noziedzīgie nodarījumi ( 249.-256.) 126 38
2. Slepkavība (116., 117. 118.) 53 16
3. Krāpšana (177.-178.) 47 14
4. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību (159., 160., 161., 162., 165.) 39 12
5. Laupīšana (176.) 17 5
6. Kukuļošana (320.-323.) 12 3
7. Piesavināšanās (179.) 10 3
8. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (190.-223.) 9 3
9. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds; noziegumi pret valsti (71.-95.) 6 2

10. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību (257.-268.) 3 1
11. Citi noziedzīgi nodarījumi 13 3

Kopā 335

rezultāts personu 
skaits procenti

pirmās instances tiesas nolēmums atstāts negrozīts 178 53
pirmās instances tiesas spriedums atcelts pilnībā vai tā daļā, taisot jaunu spriedumu; tai skaitā  109
      Sakarā ar nepamatotu attaisnošanu vai lietas izbeigšanu taisot notiesājošu spriedumu 9 3
      Sakarā ar nepamatotu notiesāšanu taisot attaisnojošu spriedumu 7 2
      Kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc cita KL panta: 
             - atstājot negrozītu pirmās instances tiesas noteikto sodu 3 1
             - nosakot vieglāku sodu nekā pirmās instances tiesa 10 3
             - nosakot smagāku sodu nekā pirmās instances tiesa 7 2
      Atstājot negrozītu pirmās instances tiesas noteikto noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju: 
            - nosakot vieglāku sodu 38 11
          - nosakot smagāku sodu 24 7
   Izdarot nolēmumā citus grozījumus 11 3
pirmās instances tiesas spriedums atcelts pilnībā vai tā daļā, nododot lietu jaunai izskatīšanai 18 5
Tiesvedība izbeigta 15 5
Apelācijas sūdzība vai protests atstāts bez izskatīšanas 15 5

Kopā 335

krimināllietu tiesu PAlātā APelācijAs kārtībā iZtiesāto lietu reZultāti 2010. gADā 

APelācijAs kārtībā PārsūDZēto  
Pirmās instAnces lietu iZtiesāšAnAs reZultāti 
PA APgAbAltiesām krimināllietās 2010. gADā
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NodaĻaS KompETENcE
judikatūras nodaļas darbības galvenie mērķi ir vienvei-

da tiesu prakses veidošana tiesās un tiesu prakses materiālu 
pieejamības nodrošināšana. judikatūras nodaļa papildina ju-
dikatūras datubāzi, kā arī veic tiesu prakses izpēti atsevišķos 
tiesību normu piemērošanas jautājumos.

TIESu praKSES apKopojumI
2010. gadā pabeigti iepriekšējā gadā sāktie tiesu prakses 

apkopojumi krimināltiesību nozarē par tiesu praksi lietās par 
slepkavībām (KL 116.-118.pants) un civiltiesību nozarē par 
tiesu praksi lietās par saistību tiesību bezstrīdus piespiedu 
izpildi.

Sadarbojoties ar tiesību pētniekiem, 2010. gadā judika-
tūras nodaļa veica divus tiesu prakses pētījumus. Krimināl-
tiesību nozarē apkopota tiesu prakse par morālā kaitējuma 
kompensāciju kriminālprocesā, civiltiesību nozarē - Senāta 
Civillietu departamenta 2005.-2010. gada tiesu prakse lietās 
par individuāliem darba strīdiem. Pēc pētījumu analīzes Se-
nāta Civillietu departamentā un Senāta Krimināllietu depar-
tamentā tie tiks publiskoti.

2010. gadā sākts arī pētījums par Augstākās tiesas Senāta 
judikatūru.

Veicot tiesu prakses apkopojumus, ir iespējams apzināt 
neprecizitātes un kļūdas tiesību normu piemērošanā noteik-
tu kategoriju lietu izskatīšanā dažādu līmeņu tiesās, kā arī 
sniegt secinājumus par piemērotāko risinājumu noteiktu tie-
sību jautājumu izpratnē. Tāpat, veicot tiesu prakses apkopo-
šanu, iespējams apzināt tiesiskā regulējuma nepilnības.

judIKaTūraS daTuBāzE
Saskaņā ar likuma Par tiesu varu 28.6 panta ceturto un 

piekto daļu Augstākā tiesa veido judikatūras datu bāzi. Tie-
su informatīvās sistēmas ietvaros judikatūras datu bāze tiek 
veidota kopš 2006. gada jūnija. 

judikatūras nodaļa turpināja atlasīt, apstrādāt un publi-
cēt judikatūras datubāzē tiesu nolēmumus, kuriem ir nozīme 
tiesu prakses saskaņotības un attīstības veicināšanā. 2010. 
gadā kopumā atlasīti 213 Senāta nolēmumi, no tiem 52 civil-
lietās, 99 administratīvajās lietās un 62 krimināllietās.

No Tiesu informatīvajā sistēmā pieejamās statistikas 
redzams, ka judikatūras modulis 2010. gadā apmeklēts un 
aplūkots 740 143 reizes. Šobrīd nolēmumus iespējams mek-
lēt un aplūkot gan Tiesu informatīvajā sistēmā, gan arī tiesu 
portālā. 

augSTāKāS TIESaS mājaS lapa
Vienlaikus ar Senāta departamentu nolēmumu atlasi un 

apstrādi ievietošanai judikatūras modulī, nodaļas konsultan-
ti anonimizē arī Augstākās tiesas mājas lapā publicējamos 
nolēmumus. 2010. gadā mājas lapā ievietoti 204 nolēmumi 
(2009.g. - 180, 2008.g. - 153).

Tiesas arvien biežāk atsaucas uz Senāta nolēmumos 
paustajām atziņām noteiktu tiesību normu piemērošanā, kā 
arī tiesu nolēmumu motīvu daļā tiek izmantotas atsauces uz 
tiesu prakses apkopojumu kopsavilkumos izteiktajiem seci-

nājumiem un Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulces lēmu-
mos izteiktajām atziņām.

Par Augstākās tiesas mājas lapā ievietoto Senāta nolēmu-
mu noderīgumu liecina arī pieaugošais mājas lapas apmeklē-
tāju skaits.

SENāTa Nolēmumu KrājumS
judikatūras nodaļas konsultanti līdzdarbojās Augstākās 

tiesas Senāta 2009. gada spriedumu un lēmumu krājuma 
sagatavošanā. Diemžēl krājums tika izdots tikai 2010. gada 
decembrī.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem 2010. gadā izdots viens 
kopīgs Senāta nolēmumu krājums visiem departamentiem. 
Arī 2011. gadā plānots izdot kopīgu nolēmumu krājumu. 

laSīTava
Tiesnešu un darbinieku darba nodrošināšanai iegādātas 

242 grāmatas (tostarp 22 Darba likuma grāmatas, 38 Ko-
merclikuma grāmatas, 58 Civilprocesa likuma 13.izdevuma 
grāmatas, 34 Krimināllikuma 11.izdevuma grāmatas, 34 Kri-
minālprocesa likuma 8.izdevuma grāmatas).

Lasītavā elektroniski apkopotas Senāta Civillietu depar-
tamenta spriedumu un lēmumu krājumu grāmatas, kas izdo-
tas pēc 2000. gada.

judikatūras nodaļas konsultante likumu piemērošanas 
jautājumos no 2010. gada rudens koordinē starpbibliotēku 
abonementa darbību. 

darBINIEKI
2010. gada rudenī darbu Augstākajā tiesā beidza ilg-

gadējā judikatūras nodaļas vadītāja Zigrīda Mita un kon-
sultante civiltiesību nozarē Vija Ratniece. Nodaļā strādā 
2 jauni konsultanti – konsultants administratīvajās tiesī-
bas uz pusslodzi (kas faktiski ir par maz) un konsultante 
civiltiesībās. Trešais konsultants ir likumu piemērošana 
jautājumos. 

juDIKATŪRAS
NoDAļA

juDIKATŪRAS NoDAļAS VADīTājA 
zIgrīda mITa (līdz 30.11.), 
NoDAļAS VADīTājAS p.i. 
Nora magoNE (no 01.12.)

juDikAtūrAs DAtubāZē ievietoti senātA nolēmumi 
2008.-2010. gADā

PAvisAm juDikAtūrAs DAtubāZē ievietoti 
senātA nolēmumi

2008. gads 2009. gads 2010. gads
Civillietas 40 56 52
Krimināllietas 59 50 62
Administratīvās lietas 53 84 99

Kopā 152 190 213
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admINISTrācIjaS STruKTūra uN fuNKcIjaS  
Administrācija ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kuras 

mērķis ir radīt priekšnoteikumus tiesas saskaņotai un opti-
mālai darbībai, lai nodrošinātu likumā noteikto Augstākās 
tiesas uzdevumu izpildi. 

Saskaņā ar likuma Par tiesu varu 50.1 pantu, Augstākās 
tiesas Administrācijai ir šādas funkcijas:

• veikt fi nanšu vadību;
• gādāt par materiāltehnisko nodrošinājumu;
• kārtot lietvedību;
• organizēt personālvadību un mācības;
• nodrošināt saziņu ar sabiedrību;
• veikt starptautisko sadarbību.
Augstākās tiesas Administrācijai 2010. gadā nākusi klāt 

jauna funkcija – Tieslietu padomes darba nodrošināšana, kas 
ievērojami palielinājusi darba apjomu. 

Administrācija budžeta iespēju robežās turpināja darbu 
likuma Par tiesu varu noteiktajās darbības jomās, saskaņā ar 
Augstākās tiesas stratēģiju un darba plānu 2010. gadam. 

2010. gadā Administrācijā strādāja 22 darbinieki. 

fINaNšu vadīBa uN 
maTErIālTEhNISKaIS NodrošINājumS

Budžets. Likumā Par valsts budžetu 2010. gadam Augstā-
kajai tiesai piešķirtais budžets bija Ls 2 384 376, kas, salīdzi-
not ar 2009. gadu, ir par Ls 458 691 jeb 19 % mazāks. 

Augstākajai tiesai tika samazināti līdzekļi preču un pakal-
pojumu iegādei no 207 873 Ls uz 185 020 Ls (11%), tāpēc, 
lai segtu visus nepieciešamos izdevumus gada beigās, tika 
veikta līdzekļu pārdale, palielinot līdzekļu apmēru precēm un 
pakalpojumiem līdz Ls 197 515. Kopā 2009. un 2010. gadā 
precēm un pakalpojumiem līdzekļi samazināti par 120 937 
Ls jeb 40 %. Atlīdzībām piešķirtais fi nansējums 2010. gadā 
samazināts  par Ls 308 124 (13%).

Palielinot ieņēmumu prognozi no tiesvedības nodevām, 
2010. gadā pēc divu gadu pārtraukuma Augstākās tiesas bu-
džetā tika paredzēti līdzekļi Ls 50 000 kapitālajiem izdevu-
miem, kas deva iespēju iegādāties mēbeles un tehniku jauna-
jiem kabinetiem.

Tikai pašās gada beigās, ņemot vērā pēdējos grozījumus 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības likumā, kas paredzēja būtiskas izmaiņas tiesnešu dar-
ba samaksas sistēmā, tika izstrādāts 2011. gada Augstākās 
tiesas budžeta projekts.

Augstākajai tiesai 2011. gadam piešķirtais fi nansējums 
ir Ls 2 960 809, kas ir par Ls 577 913 (24, 3%) vairāk nekā 
2010. gadā. Finansējums ir palielināts atlīdzību sadaļā, lai 
nodrošinātu likumā noteiktās atlīdzības apmēru tiesnešiem. 
Par Ls 62 500 jeb 25,3% samazināti līdzekļi precēm un pa-
kalpojumiem, kā arī nav piešķirti līdzekļi kapitālajiem izde-
vumiem. Bez fi nansējuma atstāta Tieslietu padome un Dis-
ciplinārtiesa.  

Telpas. 2010. gadā turpinājās remontdarbi no Tieslietu mi-
nistrijas 2009. gadā pārņemtajās telpās, kopumā izremontēti 
692 kv.m. jaunas telpas ieguva Senāta Administratīvo lietu de-
partamenta senatori un palīgi. Darba apstākļi uzlaboti arī citu 
struktūrvienību darbiniekiem. Atklāta lasītava un ēdamtelpa. 
Augstākās tiesas kopējā telpu platība šobrīd ir 4198,6 m2.

Materiāltehniskais nodrošinājums. 2010. gadā organi-
zēti 8 iepirkumi, noslēgti 42 līgumi Augstākās tiesas darba 
nodrošināšanai. Veikti remontdarbi 1. un 2. stāva gaiteņos, 
izremontēti 6 kabineti, atjaunoti grīdas segumi 7 kabinetos. 

IEKšējāS KoNTrolES SISTēma  
Turpinājās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana un 

regulāra tās uzraudzība. 
Izstrādāta Augstākās tiesas darbības stratēģija 2011.-

2013. gadam un Augstākās tiesas pretkorupcijas pasākumu 
plāns 2011.-2013. gadam, kā arī Administrācijas darba plāns, 
Iekšējās kontroles sistēmas plāns un Augstākās tiesas tālāk-
izglītības plāns 2010. gadam. Saskaņā ar izmaiņām norma-
tīvajos aktos izdota Augstākās tiesas darbinieku novērtēša-
nas kārtība un 4. ceturksnī veikta darbinieku novērtēšana. 
Kopumā 2010. gadā izdoti 26 rīkojumi organizatoriskajos 
jautājumos un 44 organizatoriskie dokumenti (kārtības, in-
strukcijas, nolikumi) vai to grozījumi.  

Regulāri veikta iekšējas kontroles sistēmas uzraudzība, 
nodrošinot trūkumu savlaicīgu novēršanu.

lIETvEdīBa
Nodrošināta vienota lietvedības politika un turpināta 

lietvedības sistēmas attīstība. Aktualizēta Lietvedības in-
strukcija un Augstākās tiesas lietu nomenklatūra.

2010. gadā no fi ziskām un juridiskām personām Augstā-
kajā tiesā saņemti 4404 dokumenti, nosūtīti 3788. Saņem-
tas 12 999 (2009. gadā – 12 115) tieslietas un ar tiesvedības 
procesu saistītie dokumenti. Pieaudzis gan saņemtās, gan 
nosūtītās korespondences skaits. Kopā nosūtītie pasta sūtī-
jumi – 37 404.

2010. gads bija pirmais kalendāra gads, kad Augstākā tie-
sa pilnībā strādāja ar jaunu Elektronisko tiesu lietu aprites 
sistēmu (ETLAS). Programma ir pielāgota specifi sku datu 
reģistrēšanai un apstrādei, ļauj sameklēt nepieciešamo infor-
māciju par tieslietu un tajā iesniegtajiem dokumentiem ātri 
un precīzi, ko nevarēja izdarīt TIS un iepriekšējā programma 
DocLogix. Esošā tieslietu un ar tām saistītās korespondences 
apjoma reģistrēšanu var veikt viens cilvēks. 

uz jaunām telpām pārcelts Augstākās tiesas arhīvs, tas 
aprīkots ar mobilā arhīva plauktu sistēmām. 

ADMINISTRāCIjAS VADīTājA 
SaNdra lapIņa
ADMINISTRāCIjAS VADīTājAS VIETNIECE 
juRIDISKAjoS jAuTājuMoS IlzE lEja

NoDAļu VADīTājI: 
FINANŠu uN SAIMNIECīBAS NoDAļA - 
uldIS Čuma zvIrBulIS, 
DoKuMENTu PāRVALDīBAS NoDAļA - 
jaNa Čaša, 
PERSoNāLA NoDAļA - 
guNITa ārgalE, 
KoMuNIKāCIjAS NoDAļA - 
raSma zvEjNIEcE, 
INFoRMāTIKAS NoDAļA - 
pāvElS vEĻEcKIS

ADMINISTRāCIjA
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pErSoNālvadīBa 
Turpināta personāla politikas pilnveidošana, budžeta ie-

spēju robežās atbalstīta tiesnešu un darbinieku profesionālā 
izaugsme.  

Darba samaksa. Vairāki ārējie normatīvie akti noteiku-
ši izmaiņas tiesu darbinieku darba samaksas sistēmā. 2010. 
gada 1. janvārī stājās spēkā Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, no 1. jūlija tie-
su darbinieku amati iekļauti Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogā. Darbinieku amati klasificēti saskaņā ar 2010. 
gada 10. jūnija MK noteikumu Nr.500 Valsts un pašvaldību in-
stitūciju amatu katalogs 21. punktu.

 Personāla mainība. Pārskata gada sākumā Augstākajā 
tiesā strādāja 108 darbinieki un 45 tiesneši, gada beigās 112 
darbinieki un 49 tiesneši. 

2010. gada laikā darbā pieņemti 17 darbinieki, bet darba 
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 14 darbiniekiem. Augstākajā 
tiesā amata pienākumus uzsākuši pildīt 6 tiesneši, 2 tiesneši 
atbrīvoti no amata pienākumu pildīšanas.

Tā kā ir pieaudzis tiesnešu skaits, nepieciešamas papil-
du štata vietas tiesnešu palīgiem un kanceleju darbiniekiem. 
Diemžēl, šobrīd finansējums atlīdzībām ir samazināts un nav 
iespējas palielināt štata vietu skaitu. 

 ja 2009. gadā darbinieku mainība bija gandrīz apstāju-
sies, tad 2010. gadā vērojama lielāka aktivitāte. 2009. gadā 
darbā tika pieņemti tikai 3 jauni darbinieki, 2010. – 17. Lielā-
kā darbinieku kustība veidojusies darbiniecēm dodoties bēr-
na kopšanas atvaļinājumā – to izmantoja 8 darbinieces un uz 
viņu prombūtnes laiku darbā pieņemti jauni darbinieki.   

organizēti  4 iekšējie un 2 ārējie amatu konkursi. Tiesne-
šu palīgu atlasē gan Senāta Administratīvo lietu departamen-
tā, gan Civillietu tiesu palātā veiksmīgi izmantota praktiskā 
zināšanu pārbaude – testi un kāzusi.  

Tālākizglītība. Saskaņā ar 2010. gada Tālākizglītības 
plānu, sadarbojoties ar Tiesnešu mācību centru un atseviš-
ķiem pasniedzējiem, kopumā tika organizēti 38 dažādi kursi 
un semināri, kuros tiesneši un darbinieki uzlaboja savas pro-
fesionālās zināšanas, pilnveidoja prasmes un iemaņas. Tur-
pinājās angļu valodas nodarbības 2 tiesnešu grupām. Ties-
nešu un darbinieku profesionālā kompetence pilnveidota 
arī ārzemēs, piedaloties semināros u.c. pieredzes apmaiņas 
pasākumos. Tiesneši un darbinieki bijuši 25 komandējumos, 
no tiem 2 tiesneši un 2 darbinieki apmeklējuši Eiropas Cil-
vēktiesību tiesu. 

27 augstskolu studenti 2010. gadā izgāja mācību prakses 
programmu Augstākajā tiesā.

Motivācijas sistēma. Finanšu resursu trūkuma dēļ jo-
projām nebija iespējama darbinieku materiālā motivācija, 
tomēr tas deva iespēju attīstīt nemateriālo motivāciju.  

Izstrādāta jauna darbinieku novērtēšanas kārtība, kas 
deva iespēju novērtēt darbinieku kompetences, darba pienā-
kumu izpildi un apzināt darba veicinošos un kavējošos fak-
torus. Nākotnē novērtēšanas rezultātus varēs izmantot par 
pamatu mēnešalgas pārskatīšanai, šobrīd tie tiek izmantoti 
papildatvaļinājuma piešķiršanai, ko var uzskatīt par labu mo-
tivatoru. Novērtēšanas kārtība no 2011. gada paredz arī kva-
lifikācijas pakāpju pārskatīšanu senatoru/tiesnešu palīgiem. 

Gan tiesnešiem, gan darbiniekiem tiek izteikta atzinība 
par ilggadēju un godprātīgu darbu, organizēti kopīgi pasā-
kumi. 2010. gadā 11 tiesneši un 10 darbinieki saņēma Aug-
stākās tiesas Atzinības rakstu. Pirmo reizi 9 tiesneši un 5 
darbinieki saņēma Augstākās tiesas Divdesmit gadu Izdienas 
nozīmi, 2 tiesneši un 2 darbinieki saņēma Piecpadsmit gadu 
Izdienas nozīmi, 1 tiesnesis un 4 darbinieki - Augstākās tie-
sas Desmit gadu Izdienas nozīmi. 6 tiesneši un 2 darbinieki 
virzīti un saņēma Tieslietu sistēmas Goda zīmi. 2 esošie un 1 
bijušais tiesnesis saņēma augstāko valsts apbalvojumu - Triju 
Zvaigžņu ordeni.  

INformācIjaS TEhNoloģIjaS
Budžeta iespēju robežās turpinājās Augstākās tiesas 

datorsistēmas attīstība, pilnveidojot to ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām. Izveidots jauns Datu centrs, kurā izvietota 
centralizēta datu glabāšanas sistēma, kas nodrošina Augstā-
kās tiesas virtuālās infrastruktūras produktivitātes un dator-
sistēmas lietotāju datu drošības līmeņa paaugstināšanu. Pa-
plašināts datortīkls un telefontīkls, nodrošinot darba vietas 
jaunajās telpās. Modernizēti 40 tiesnešu un darbinieku dato-
ri, iegādāta jauna drukāšanas tehnika, tiesas sēžu sekretāri 
nodrošināti ar mūsdienīgiem portatīvajiem datoriem. 

Šobrīd 80% Augstākās tiesas datortehnikas ir vecāka par 
3 gadiem un vairs netiek nodrošināta ar garantijas saistībām, 
līdz ar to katru gadu pieaug tās ekspluatācijas izdevumi.

Ar citām tiesām un valsts iestādēm vienota tiesas sēžu 
audio ierakstu un videokonferenču risinājuma ieviešana no-
tiks sadarbībā ar Tiesu administrāciju pilotprojekta Tiesu mo-
dernizēšana Latvijā ietvaros (2010. gadā nekādas aktivitātes 
projekta ietvaros netika veiktas). 

KomuNIKācIja uN STarpTauTISKā SadarBīBa
Saziņa ar sabiedrību. īstenota Augstākās tiesas stratē-

ģija komunikācijai ar sabiedrību, kuras mērķis bija veicināt 
Augstākās tiesas stratēģijas 2007.-2010. gadam izpildi, veido-
jot saikni starp tiesu un sabiedrību un sekmējot uzticēšanos 
Augstākajai tiesai.

uzrakstīti 102 paziņojumi par Augstākās tiesas notiku-
miem, disciplinārkolēģijas un Tieslietu padomes darbību, 
133 - par tiesas sēdēm. Sagatavotas atbildes uz 780 žurnālis-

Augstākās tiesAs buDžets  
2008. - 2011. gADā

FinAnsējums AtlīDZībAi  
2008. - 2011. gADā
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tu jautājumiem par konkrētām tiesu lietām un 190 atbildes 
par dažādiem ar tiesas darbu saistītiem jautājumiem. Gada 
laikā Augstākās tiesas mājas lapa apskatīta 640 000 reizes, 
kas ir par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vidēji mēnesī 
mājas lapu apmeklē 13 919 unikāli apmeklētāji. Mājas lapā 
izveidota jauna Tieslietu padomes sadaļa.

Atjaunota Augstākās tiesas Biļetena izdošanas tradīcija 
un izdots pirmais numurs 500 eksemplāru tirāžā. Biļetens 
nosūtīts tiesām un citām tiesu sistēmas iestādēm un organi-
zācijām, publiskajām un augstskolu bibliotēkām, augstskolu 
juridiskajām fakultātēm, ievietots mājaslapā.

Sadarbībā ar Lu juridisko fakultāti organizēta konfe-
rence Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas 
attīstībā Latvijā. Viesi un lektori bija Austrijas, Igaunijas un 
Lietuvas Augstāko tiesu priekšsēdētāji, Latvijas tiesneši ECT, 
ES tiesā un Vispārējā tiesā, kā arī Lu mācībspēki, tai skaitā 
senatori K. Torgāns un j. Briede. Konferencē piedalījās aptu-
veni 500 dalībnieku. 

Turpināta tradīcija aicināt ar Augstāko tiesu iepazīties 
augstskolu juridisko fakultāšu un programmu 1. kursu stu-
dentus. Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklēja 13 
studentu grupas, kopā aptuveni 350 studenti no Lu, RSu, 
Turības, Rēzeknes Augstskolas, Rīgas juridiskās augstskolas, 
juridiskās koledžas. Ar studentiem tikās Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs I. Bičkovičs un senatori j. Briede un A. Laviņš. 
Savukārt Senāta Administratīvo lietu departamenta priekš-
sēdētāja V. Krūmiņa turpināja vadīt tiesību zinību stundas 
skolēniem un sadarbībā ar IZM Valsts izglītības satura centru 
organizēja semināru Latvijas skolu sociālo zinību skolotāju 
metodisko apvienību vadītājiem. 

Augstskolu juridiskajām fakultātēm un Latvijas publis-
kajām bibliotēkām uzdāvināti 735 Senāta 1996.-2004. gada 
nolēmumu krājumi.

Iekšējā komunikācija. Augstākās tiesas iekšlapā ievie-
totas 366 ziņas un paziņojumi, aktualizētas visas sadaļas. 
Veidojot un stiprinot kolektīvu vienojošu korporatīvo vidi, 
organizēts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts 
svinīgs pasākums ar Augstākās tiesas Izdienas nozīmju pa-
sniegšanu un Biļetena pirmā numura atvēršanu, decembrī - 
Temīdas balvu pasniegšana. Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
un Administrācija sveica 19 tiesnešus un darbiniekus, kas 
2010. gadā saņēma augstākās izglītības dokumentus. Ties-
neši un darbinieki atbalstīja senatora palīdzes S. Bērziņas 
iniciatīvu, Ziemassvētkos savācot ziedojumus Zantes ģime-
nes krīzes centram. 

Starptautiskā sadarbība. 2010. gadā Augstāko tiesu 
apmeklēja 6 ārvalstu delegācijas: Čehijas parlamenta Konsti-
tucionālo un juridisko lietu komisija, Azerbaidžānas Ģene-
rālprokuratūras Pretkorupcijas departamenta delegācija, uk-
rainas tiesu pārstāvji, Vācijas Konstitucionālās tiesas zināt-
nisko līdzstrādnieku grupa, Vācijas Humbolta universitātes 
studentu grupa un Moldovas Tieslietu padomes delegācija.

 Augstākās tiesas vēsture un muzejs. Muzejā novadītas 
34 ekskursijas. Maijā organizēta 1990. gadā tiesā strādājušo 
tiesnešu un darbinieku Atmiņu pēcpusdiena, veltīta Augstā-
kās tiesas atjaunošanas 20. gadadienai. otrā stāva gaitenī ie-
kārtota Augstākās tiesas vēsturisko fotogrāfiju siena. Muzeja 
ekspozīcija papildināta ar materiāliem par Atmodas laiku un 
neatkarīgās Augstākās tiesas atjaunošanu 1990. gadā. Vēr-
tīgus materiālus un fotogrāfijas par savu darbību muzejam 
nodevis Augstākās tiesas bijušais priekšsēdētājs G.Zemrībo, 
tiesnese M.Senkāne dāvinājusi vēsturiskās Lujāna tiesas prā-
vas fotogrāfijas.

SEcINājumI
Neskatoties uz ierobežoto finansējumu pēdējo divu gadu 

laikā, Augstākās tiesas Administrācija stratēģiskās attīstības 
plānā 2007.- 2010. gadam noteiktos uzdevumus kopumā pil-
dījusi sekmīgi:

• finanšu vadības sistēma nodrošina skaidru un patiesu 
informāciju par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli;

• iekšējā kontroles sistēma nodrošina valsts budžeta lī-
dzekļu izlietošanas efektīvu kontroli;

• Augstākajā tiesā ir laba un sakārtota darba vide, tiesneši 
un darbinieki ir nodrošināti ar darba vajadzībām atbilstošu 
tehniku;

• īstenojot Augstākās tiesas mērķiem atbilstošu personā-
la politiku, Augstākās tiesas tiesnešiem atbalstu sniedz izglī-
toti, profesionāli un motivēti darbinieki;  

• lietvedības sistēma nodrošina ātru un kvalitatīvu doku-
mentu apstrādi;

• regulāra un kvalitatīva komunikācija, izmantojot gan 
sadarbību ar medijiem, gan tiešo komunikāciju - mājas lapu, 
nodrošina izpratnes par tiesu varu veicināšanu sabiedrībā.  

Augstākās tiesas darbību ietekmē ekonomiskā situācija 
valstī, joprojām nepietiekams finansējums. Pie šobrīd ap-
stiprinātā tiesnešu skaita trūkst tiesnešu palīgu un kanceleju 
darbinieku štata vietas. Ar pašreizējo budžetu Augstākā tiesa 
nevar pilnībā nodrošināt vienu no savām pamatfunkcijām – 
vienotas tiesu prakses veidošanu, bez papildu finansējuma 
Augstākajai tiesai jārod iespēja nodrošināt arī Tieslietu pa-
domes darbu. 

Kā darbu kavējošs faktors jāmin arī pieaugusī birokrātija 
valsts iestāžu atskaites mehānismā. Strādājot ar samazinā-
tiem resursiem, jānodrošina arvien plašāks Finanšu minis-
trijā un citās valsts iestādēs iesniedzamo atskaišu skaits un 
datu apjoms. Ņemot vērā nemitīgi pieaugošās prasības finan-
šu plānošanas un kontroles jomā, būtu nepieciešama iekšējā 
audita nodaļa.

Izstrādāta un apstiprināta Augstākās tiesas darbības 
stratēģija 2011.-2013. gadam, kurā Augstākās tiesas misija 
un stratēģiskie mērķi nav mainījušies. 

Augstākās tiesas Administrācijas prioritātes 2011. gadā 
būs efektīva finanšu vadība, kvalitatīvu un darba apjomam at-
bilstošu personāla resursu nodrošināšana, kvalitātes vadības 
sistēmas elementu ieviešana darba organizācijā, nodrošinot 
pilnveidotus, vienveidīgus un dokumentētus darba procesus. 

DArbinieku sADAlījums Pēc AugstākAjā tiesā  
nostrāDāto gADu skAitA 2011. gADA sākumā

Augstākās tiesAs  
DArbinieku  
novērtēšAnAs reZultāti

senAtoru un tiesnešu 
PAlīgu novērtēšAnAs 
reZultāti

Novērtējums darbinieki
a - teicami 23
B - ļoti labi 56
c - labi 19

Novērtējums palīgi
a - teicami 16
B - ļoti labi 18
c - labi 5



Augstākās tiesas misija ir tais-
nīga tiesas spriešana un tiesas 
darbība sabiedrības interesēs, ie-
vērojot labas pārvaldības principu. 
Vērtības, kas vieno Augstāko tiesu 
un ir saistošas visiem tiesnešiem 
un darbiniekiem Augstākās tiesas 
stratēģijas mērķu sasniegšanā, ir 
tiesiskums, godīgums, profesio-
nalitāte, atbildība. Ikdienas darbs 
balstīts uz taisnīguma, atklātības, 
neatkarības un nepārtrauktās piln-
veidošanas principiem. 

Augstākās tiesas darbības stra-
tēģijā 2011.-2013. gadam noteikti 
vidēja termiņa stratēģiskie mērķi 
četrās prioritārajās jomās, kuru 
sasniegšanai noteikti arī veicamie 
uzdevumi.

1. PROFESIONĀLA 
UN TAISNĪGA 
TIESAS SPRIEŠANA

1. MĒRĶIS: TIESAS 
SPRIEŠANAS KVALITĀTES 
UZLABOŠANA 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 
• pētīt argumentācijas praksi un 

kvalitāti Augstākās tiesas nolēmu-
mos, apzinot nepieciešamos uzla-
bojumus;

• nostiprināt koleģialitātes principu 
un katra tiesneša individuālo atbil-
dību koleģiāla nolēmuma pieņem-
šanā;

• organizēt Tiesu palātu un Senāta 
departamentu sadarbību un vie-
notas izpratnes nostiprināšanu 
tiesību normu interpretācijā un 
piemērošanā;

• veicināt sadarbību starp departa-
mentiem lietu pakļautības jautā-
jumos;

• iesaistīt tiesību nozaru speciālis-
tus aktuālu jautājumu izpētē un 
analīzē;

• regulāri veikt Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas un Eiropas Savienības dalīb-
valstu tiesu spriedumu analīzi pa 
tiesību nozarēm;  

• nodrošināt vienveidīgu tiesību 
normu interpretāciju un piemēro-
šanu;

• optimizēt tiesnešu un tiesas darbi-
nieku skaitu, pilnveidot kanceleju 
darba organizāciju un kvalitāti, no-
drošinot kvalitatīvu tiesas procesa 
sagatavošanu.

2. MĒRĶIS: CILVĒKTIESĪBU 
IEVĒROŠANA TIESAS 
SPRIEŠANĀ 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• organizēt Eiropas Cilvēktiesību tie-

sas spriedumu atlasi un analīzi pa 
tiesību nozarēm;

• rīkot mācības tiesnešiem un ties-
nešu palīgiem par aktuāliem cil-
vēktiesību jautājumiem;

• organizēt tiesnešu un tiesnešu 
palīgu pieredzes apmaiņu Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā;

• pētīt Eiropas Cilvēktiesību kon-
vencijas un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas prakses piemērošanu.

3. MĒRĶIS: TIESNEŠU UN 
DARBINIEKU TĀLĀK
IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANA 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• apzināt un izvērtēt nepieciešamās 

mācības tiesnešiem un tiesas dar-
biniekiem;

• nodrošināt pastāvīgas profesionā-
lās tālākizglītības sistēmas izveidi 
un izpildi, ietverot mācību lietderī-
bas novērtējumu; 

• organizēt regulāru angļu valodas 
zināšanu pilnveidošanu, juridiskās 
terminoloģijas apguvi; 

• nodrošināt tiesnešus un darbinie-
kus ar juridisko literatūru, papildi-
nāt Augstākās tiesas lasītavu;

• uzturēt un papildināt elektronisko 
juridiskās literatūras datu bāzi;

• organizēt pieredzes apmaiņu un 
sadarbību ar Eiropas Savienības 
dalībvalstu augstākajām tiesām;

• pilnveidot sadarbību ar Tiesnešu 
mācību centru.

 

2. VIENVEIDA TIESU 
PRAKSES VEIDOŠA
NA LATVIJĀ

4. MĒRĶIS: JUDIKATŪRAS 
DATUBĀZES ATTĪSTĪŠANA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 
• atlasīt un sistematizēt Augstākās 

tiesas Senāta un tiesu palātu no-
lēmumus publicēšanai judikatūras 
datubāzē;

• publicēt Senāta nolēmumu gada-
grāmatu.

5. MĒRĶIS: TIESU PRAKSES 
APKOPOŠANA, ANALĪZE UN 
POPULARIZĒŠANA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai
• regulāri veikt tiesu prakses izpēti 

un apkopojumus par aktuāliem 
tiesību jautājumiem;

• apspriest tiesu prakses apkopoju-
mus Senāta un tiesu palātu kop-
sēdēs, dodot skaidrojumu likumu 
normu piemērošanai un interpre-
tācijai;

• publicēt tiesu prakses apkopoju-
mus, Senāta un tiesu palātu kopsē-
žu skaidrojumus; 

• veikt pētījumus par 1918.-1940.
gada Senāta tiesu praksi un tās pie-
lietošanas iespēju mūsdienās;

• izdot Augstākās tiesas biļetenu. 

6. MĒRĶIS: SADARBĪBA AR 
APGABALTIESĀM UN RAJONU 
PILSĒTU TIESĀM
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• līdzdarboties apgabaltiesu un rajo-

nu (pilsētu) tiesu tiesnešu tālākiz-
glītībā;

• informēt tiesas par kopsēžu lē-
mumiem, likuma skaidrojumiem 
un prakses apkopojumos gūtajām 
atziņām.

7. MĒRĶIS: TIESISKĀ 
REGULĒJUMA PILNVEIDOŠANA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• līdzdarboties tiesu darbību regla-

mentējošo normatīvo aktu projek-
tu izstrādē;

• sagatavot priekšlikumus grozīju-

miem likumos, ja no tiesu nolē-
mumiem vai tiesu prakses apko-
pojumiem izriet atziņa par šādu 
nepieciešamību;

• publiskot Augstākās tiesas atzinu-
mus un viedokļus likumu grozīju-
mu sagatavošanā, ja šie grozījumi 
skar tiesu praksi.

3.  SABIEDRĪBAS 
 UZTICĒŠANĀS UN   
 IZPRATNES PAR   

 TIESU VARU 
 VEICINĀŠANA
8. MĒRĶIS: ATKLĀTĪBAS 
PRINCIPA PILNVEIDOŠANA 
TIESAS DARBĀ
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• īstenot un aktualizēt Augstākās 

tiesas stratēģiju komunikācijai ar 
sabiedrību;

• paplašināt informācijas apjomu 
par Augstākās tiesas aktivitātēm 
mājas lapā; 

• pilnveidot sadarbību ar žurnālis-
tiem;

• sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru, 
Tieslietu ministriju, Tiesu adminis-
trāciju, Satversmes tiesu izstrādāt 
vienotus principus informācijas 
pieejamības nodrošināšanai.

9. MĒRĶIS: TIESAS 
NOLĒMUMU PIEEJAMĪBAS 
NODROŠINĀŠANA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• palielināt Augstākās tiesas mājas 

lapā publicēto Senāta nolēmumu 
skaitu;

• tulkot Senāta nolēmumu krājumu 
anotācijas angļu valodā; nosūtīt 
krājumus Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas un Eiropas Savienības tiesas 
bibliotēkām;

10. MĒRĶIS: NEVAINOJAMAS 
TIESNEŠU UN TIESAS 
DARBINIEKU REPUTĀCIJAS 
UZTURĒŠANA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• aktīvi līdzdarboties tiesnešu ētikas 

komisijas darbā, publiskot komisi-
jas atziņas;

• sekot līdzi darbinieku ētikas kodek-
sa ievērošanai un jaunu izmaiņu ie-
viešanas nepieciešamībai;

• veikt nepieciešamās darbības, lai no-
vērstu iespējamo interešu konfl iktu 
rašanos amatpersonu darbībā;

• aktualizēt pretkorupcijas plānu.

11. MĒRĶIS: LĪDZDALĪBA 
SABIEDRĪBAS TIESISKAJĀ 
IZGLĪTOŠANĀ
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• nodrošināt prakses vietas augst-

skolu Juridisko fakultāšu studen-
tiem saskaņā ar noslēgtajiem sa-
darbības līgumiem;

• organizēt tiesnešu vadītas tie-
sību zinību stundas skolēniem 
un skolotājiem; organizēt Pirm-
kursnieku dienas Juridisko fa-
kultāšu un programmu 1.kursu 
studentiem;

• sagatavot un publicēt informatīvu 
materiālu par Augstāko tiesu.

12. MĒRĶIS: AUGSTĀKĀS 
TIESAS VĒSTURES IZPĒTE 
UN POPULARIZĒŠANA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• paplašināt Augstākās tiesas muzeja 

ekspozīciju ar materiāliem par lai-
ka periodu no 1990.gada; 

• izveidot Latvijas Senāta (1918-
1940) nolēmumu datubāzi;

• gatavot publikācijas par Latvijas 
Senāta un Augstākās tiesas vēs-
turi „Jurista Vārdam” un citiem 
medijiem.

4.  LABAS 
 PĀRVALDĪBAS 
 PRINCIPA 

 PILNVEIDOŠANA 
Labas pārvaldības pieeja ietver šā-
dus elementus: 
• tiesiskums;
• vienlīdzība;
• atsaucība pret cilvēku vajadzībām;
• spējas un kompetence;
• caurredzamība;
• uzskaitāmība.

13. MĒRĶIS: TIESAS 
DARBA ORGANIZĀCIJAS 
PILNVEIDOŠANA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• izveidot administratīvā darba kva-

litātes vadības sistēmu, izstrādājot 
procedūras un procesu aprakstus;

• nodrošināt efektīvu Augstākās tie-
sas iekšējās kontroles sistēmu un 
veikt tās regulāru uzraudzību;

• pilnveidot iekštīklu (intranetu) iek-
šējai informācijas apmaiņai.

14. MĒRĶIS: EFEKTĪVAS 
PERSONĀLA POLITIKAS 
IZSTRĀDE
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• organizēt efektīvu tiesas personāla 

plānošanu un atlasi;
• veikt ikgadēju darbinieku darba iz-

pildes vērtēšanu;
• paaugstināt darbinieku darba kva-

litāti, izmantojot efektīvas motivā-
cijas metodes;

• nodrošināt darbinieku karjeras plā-
nošanu un pēctecību.

15. MĒRĶIS: VIDĒJA 
TERMIŅA BUDŽETA 
PLĀNOŠANAS IEVIEŠANA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• izveidot elastīgu, mērķtiecīgu un uz 

sasniedzamo rezultātu analīzi bal-
stītu fi nanšu un materiāli tehnisko 
resursu vadību un plānošanu;  

• nodrošināt rezultatīvo rādītāju sistē-
mas sasaisti ar stratēģisko plānošanu;

• nodrošināt efektīvu līdzekļu izlie-
tošanas kontroli, izveidojot iekšējā 
audita struktūrvienību.

16. MĒRĶIS: INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJU 
MODERNIZĀCIJA
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• izveidot Augstākās tiesas Centrali-

zēto datu glabāšanas sistēmu;
• sadarbībā ar Tiesu administrāciju 

ieviest video konferences un tiesas 
sēžu audio ierakstu izmantošanu 
tiesvedības procesā.

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS STRATĒĢIJA 
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