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ivars BiČkOViČs, 
Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs

Augstākās tiesas gada pārskata plēnumā, kas notika 
22.  februārī, bija vērojama lielāka tiesnešu aktivi-
tāte un ieinteresētība gan Augstākās tiesas darba 
jautājumu apspriešanā, gan tiesu sistēmai kopumā 

aktuālu problēmu risināšanā. 

Analizējot 2012.  gada darba intensitāti un rezultātus, 
lielu paldies jāsaka ikvienam Augstākās tiesas tiesnesim, 
tiesneša palīgam, tiesas darbiniekam, Administrācijai par to 
atbildīgo darbu, kas tiek darīts diendienā. Statistikas cipars, 
ka Augstākās tiesas tiesnesis vidēji gadā izskatījis 103 lietas, 
pirmkārt, dara godu tiesnešu darbam. Otrkārt – tas raisa 
apbrīnu, ko nesenajā vizītē Augstākajā tiesā pauda arī Valsts 
prezidents – vienam Augstākās tiesas tiesnesim šāds izskatī-
to lietu skaits ir daudz par lielu.

Nākamā gada prognozes nav optimistiskas – Augstākajā 
tiesā saņemto lietu skaits nemazināsies, bet drīzāk otrādi – 
turpinās pieaugt. Tas nozīmē, ka mums visiem – gan Augstā-
kās tiesas tiesnešiem, gan tiesai kopumā – jāmobilizējas uz 
tikpat intensīvu darbu kā iepriekšējā gadā. 

Turklāt nākamajos divos-trijos gados ar likumu mums uz-
likta papildus slodze – atsauksmju sniegšana par apgabaltie-
su tiesnešiem viņu profesionālās darbības novērtēšanā. Tiek 
domāts, kā šo procesu Augstākajā tiesā vienādot un padarīt 
ātrāku, atsauksmju un citas dokumentācijas sagatavošanā ie-
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saistot, piemēram, tiesnešu palīgus. Ir jādomā, kā rīkoties, lai 
šis uzdevums neatņemtu pārlieku daudz tiesnešu laika.

Atjaunojot budžetā finansējumu Judikatūras nodaļas 
normālai darbībai, aizvadītajā gadā Augstākā tiesa rezultatī-
vi strādājusi judikatūras veidošanā. Ceru, ka jau nākamgad 
atgūsim to jaudu, kādā Augstākajai tiesai judikatūras veido-
šanā bija iespēja strādāt 3-4 gadus atpakaļ. Ir vairākas idejas 
šī Augstākās tiesas darbības virziena tālākā attīstībā, viena 
no tām – speciālists Judikatūras nodaļā, kura pārziņā būs 
Latvijas Augstākās tiesas un starpnacionālo tiesu judikatūras 
saskaņošanas jautājumi. 

Plēnumā, runājot par norisēm likumprojektu izstrādē un 
virzībā, izskanēja viedoklis par likumdevēju, izpildvaras un 
tiesu varas savstarpējo sadarbību un tolerances trūkumu. Ne-
domāju, ka tas ir tikai savstarpējas komunikācijas trūkums, 
manuprāt, tas liecina par apzinātu tiesu varas viedokļa igno-
rēšanu vai nevēlēšanos to uzklausīt. Kā citādi skaidrot, ka 
pēkšņi uz trešo lasījumu likumprojektā grozījumiem likumā 
„Par tiesu varu” parādās būtiskas izmaiņas tiesu priekšsēdē-
tāju funkcijās, atbildībā un pilnvaru termiņos? Pēkšņi pirms 
pēdējā balsojuma mums jautā: ko jūs par to domājat? Kāds 
var būt mūsu viedoklis par jautājumu, par kuru neesam bi-
juši informēti, neesam to apsprieduši? Cits piemērs – Valsts 
prezidenta tikko atkārtotai izskatīšanai atgrieztie iepriekš ne 
ar Augstāko tiesu, ne Tieslietu padomi nesaskaņotie grozī-
jumi Civilprocesa likumā, kas visdrīzāk ievērojami palielinās 
jau tā noslogotā Senāta Civillietu departamenta darba apjo-

mu. Izmantojot to, ka Augstākās tiesas plēnumā klāt bija arī 
tieslietu ministrs, aicinājām ministriju pārskatīt praksi, kādā 
notiek likumprojektu virzība.

Lai gan Augstākajai tiesai nav likumdošanas iniciatīvas 
tiesību un šie jautājumi neietilpst mūsu darba pienākumos, 
aicināju tomēr tiesnešus nebūt pasīva novērotāja pozīcijā, 
gaidot, kad kāds cits pieņems likumus, pēc kuriem mums būs 
jāskata lietas un jāstrādā. Aicināju aktīvi iesaistīties likumdo-
šanas procesos – ne tehniski rakstot likumprojektus, bet ak-
tīvi paužot savu pozīciju ar idejām, atsauksmēm, viedokļiem. 

Augstākajā tiesā veidosim darba jeb iniciatīvas grupu, kas 
apkopos idejas un noformulēs un prezentēs Augstākās tiesas 
viedokli tās darbībai būtiskos jautājumos. Viens no aktuā-
lākajiem – Augstākās tiesas tiesu palātu darbības noregu-
lējums, saskaņā ar likumdevēja gribu mainot tiesu sistēmu 
Latvijā. Ir jānāk kopā Senātam un tiesu palātām un jānofor-
mulē savs redzējums, savi priekšlikumi, kā realizēt Augstākās 
tiesas strukturālās izmaiņas.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs
IVARS BIČKOVIČS

NeiZdiskutĒti grOZĪjuMi likuMOs NesasNiedZ 
MĒrķi uN rada PieMĒrOŠaNas PrOblĒMas

Nepieņemama ir izpildvaras un likumdevēja varas izman-
totā prakse būtiskus grozījumus likumos veikt bez pietieka-
mām diskusijām, neuzklausot un neņemot vērā tiesu viedok-
li – Augstākās tiesas plēnumā norādīja gan Augstākās tiesas 
tiesneši, gan ģenerālprokurors. „Būtiski, taču neizdiskutēti 
priekšlikumi grozījumiem likumos tiek iesniegti uz trešo la-
sījumu. Tā tas bija saistībā ar Administratīvā procesa likumu 

un tādus mēs arī redzam pašlaik iesniegtus likumā „Par tiesu 
varu”,” norādīja Senāta Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Senatore uzsvēra, ka šādi 
neizdiskutēti grozījumi bieži vien harmoniski neiekļaujas 
likumu sistēmā, nav saskaņoti, un beigu beigās nesasniedz, 
iespējams, labi gribēto mērķi, bet rada nevajadzīgu saspīlēju-
mu, pārpratumus un piemērošanas problēmas.

V.Krūmiņa aicina ļoti piesardzīgi šobrīd izturēties arī pret 
priekšlikumiem steigā un nepārdomāti pieņemt lēmumus, 

Fakti NO augstākās tiesas PlĒNuMa
• Augstākā tiesa aizvadītajā gadā strā-

dājusi pārslodzē – atzina Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs un Senāta de-
partamentu un tiesu palātu priekšsē-
dētāji. Arī ģenerālprokurors, uzrunā-
jot tiesnešus, novērtēja, ka Augstā-
kā tiesa aizvadītajā gadā strādājusi 
maksimāli, pat pāri saviem spēkiem.

• 2012. gadā Augstākajā tiesā saņemtas 
5282 lietas, izskatītas 5194, taču, ņe-
mot vērā ar katru gadu pieaugošo lie-
tu atlikumu, 2012.  gadu pabeidzot, 
neizskatītas Augstākajā tiesā bija 
3152 lietas. Piecu gadu laikā lietu 
uzkrājums Augstākajā tiesā divkār-
šojies, kaut gan, būtiski nepalielinot 
tiesnešu skaitu, tiek izskatīts par 
24 % vairāk lietu.

• Lielākais lietu skaits ir civillietas – tās 
ir 49% no Senātā un 91% no tiesu 

palātās saņemtajām lietām. Krimināl-
lietas Senātā ir 24%, administratīvās 
lietas – 27%. Arī lielākais neizskatīto 
lietu atlikums ir Senāta Civillietu de-
partamentā un Civillietu tiesu palātā.

• Vidēji viens Augstākās tiesas tiesne-
sis gadā izskatījis 103 lietas, Senātā 
šis skaits ir vēl lielāks – vidēji 115 
lietas. Kā atzina gan Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs, gan struktūrvienību 
vadītāji – tā ir nepieņemami liela slo-
dze augstākās instances tiesnešiem, 
kuru nolēmumi veido judikatūru; 
strādāt vēl intensīvāk, nezaudējot 
darba kvalitāti, nav iespējams. 

• Risinājums neizskatīto lietu atlikuma 
un tiesnešu darba slodzes mazināša-
nai būtu tiesnešu skaita palielināšana, 
taču budžetā tam nav paredzēti līdzek-
ļi, turklāt situācija ir neskaidra saistībā 

ar Augstākās tiesas struktūras mai-
ņu, kad, pārejot uz tā saukto tīro trīs 
pakāpju tiesu sistēmu, ar 2015.  gadu 
beigs pastāvēt Augstākās tiesas Krimi-
nāllietu tiesu palāta, bet ar 2019. gadu 
– Civillietu tiesu palāta. Aicināt uz 
Augstāko tiesu jaunus tiesnešus šobrīd 
būtu pat zināmā mērā bezatbildīgi, ja 
pēc pāris gadiem paredzēts tiesnešu 
skaita samazinājums. Tāpat nav iespē-
jams šobrīd mazināt tiesnešu skaitu 
Civillietu tiesu palātā, paplašinot Se-
nāta Civillietu departamentu, jo tiesu 
palātā saņemto lietu skaits nemazinās 
un nevar prognozēt tā mazināšanos, ja 
netiks procesuāli mainīta lietu piekri-
tība, pakāpeniski nododot visu lietu 
izskatīšanu pirmajā instancē rajonu 
(pilsētu) tiesām, bet apelācijā – apga-
baltiesām.  
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Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā 
Augstākā tiesa ir trešā, augstākā līmeņa 
tiesa, kas izskata lietas gan otrajā (apelā-
cijas), gan trešajā (kasācijas) instancē. 

Augstākās tiesas darbības pamats ir 
noteikts Latvijas Republikas Satversmē. 
Augstākās tiesas izveidošanu, struktūru 
un kompetenci nosaka likums „Par tiesu 
varu”. Procesuālie likumi – Civilprocesa 
likums, Kriminālprocesa likums un Ad-
ministratīvā procesa likums – nosaka 
lietu izskatīšanas procesu apelācijas un 
kasācijas kārtībā. 

AuGSTĀKĀS TIESAS  
PAMATFuNKCIJAS IR:
• tiesas spriešana apelācijas un kasāci-

jas instancē; 
• judikatūras veidošana.

Papildfunkcija – pamatojoties uz 
Operatīvās darbības likumu, sevišķā 
veidā veicamo operatīvo darbību akcep-
tēšana un Kredītiestāžu likumā noteik-
to kredītiestāžu rīcībā esošo neizpauža-
mo ziņu pieprasījumu akceptēšana. 

AuGSTĀKĀS TIESAS  
STRuKTūRu VEIDO:
•  trīs Senāta departamenti, kuros lie-

tas izskata kasācijas kārtībā; 
•  divas tiesu palātas, kas darbojas kā 

apelācijas instances tiesas; 
•  Administrācija, kuras mērķis ir no-

drošināt Augstākās tiesas darbību; 
• Judikatūras nodaļa, kas apkopo un 

pēta tiesu praksi;
• Slepenības režīma nodrošināšanas 

nodaļa. 

augstākās tiesas  
stratĒģija

Augstākās tiesas darbības stratēģijā 
2011.-2013. gadam noteikti vidēja ter-
miņa stratēģiskie mērķi četrās prioritā-
rajās jomās:
• profesionāla un taisnīga tiesas sprie-

šana; 
• vienveida tiesu prakses veidošana 

Latvijā; 
• sabiedrības uzticēšanās un izpratnes 

par tiesu varu veicināšana;  
• labas pārvaldības principa pilnveido-

šana.
Augstākās tiesas prioritārie darbī-

bas virzieni 2012.  gadā tika saskaņoti 
ar darbības stratēģijā noteiktajiem uz-
devumiem un budžetā piešķirtajiem 
līdzekļiem. 

AuGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS PAMATS, 
FuNKCIJAS, STRuKTūRA, STRATĒģIJA 

kas saistīti ar tiesu instanču skaita samazināšanu adminis-
tratīvajā procesā. Vēl nav zināmi rezultāti apjomīgam Valsts 
kancelejas pasūtītam pētījumam, kurā citstarp būs aplūkots 
jautājums par tiesu instanču skaita samazināšanas iespējām 
un tās iespējamām sekām. Senatores atzina, ka jau patlaban 
vajag būt speciālistam, lai vispār saprastu, kura administratī-
vā lieta kādā procesā jāizskata. Ņemot vērā Latvijas tiesisko 
situāciju un sabiedrības neuzticēšanos valsts pārvaldei un 
tiesu varai, tiesu instanču skaita samazināšana nozīmētu arī 
tiesiskuma kontroles samazināšanu,- norādīja V.Krūmiņa.

uz nepietiekamu likumdevēja un izpildu varas komunikā-
ciju ar Augstāko tiesu likumdošanas procesa gaitā norādīja arī 
Senāta Civillietu departamenta senators Aldis Laviņš, kurš 
ir Senāta pārstāvis Civilprocesa likuma grozījumu izstrādes 
darba grupā. Senators uzskata, ka darbam šādās grupās būtu 
jābūt konstruktīvam, nevis plašai diskusiju vietai par dažā-
diem jautājumiem. Tiesnešiem, kuru tiešā darba slodze ir ļoti 
liela, nav iespējams pavadīt vairākas stundas bezrezultatīvās 
diskusijās. Otrkārt, kā norādīja senators A.Laviņš, jautāju-
mos par grozījumiem, kas tieši skar Augstākās tiesas darbu, 
būtu jāprasa oficiāls tiesas viedoklis, un tas jāņem vērā. Vie-
dokļu apmaiņās, kas notiek darba grupās, viena senatora kā 
Augstākās tiesas pārstāvja viedoklis paliek mazākumā un li-
kuma grozījumos neatspoguļojas. 

Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, kurš 
arī ir Civilprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupas 
loceklis, tāpat norādīja, ka nav skaidrs, kāds ir šīs grupas pro-
cesuālais statuss likumdošanas procesā – vai tā ir problēmu 
meklētāja,  procesa virzītāja vai likumprojekta slīpētāja, un 
kāda ir tiesnešu loma šajā procesā. 

uz to, ka grozījumi likumos, kas iepriekš nav pietiekami 
izdiskutēti un izsvērti, rada problēmas, norādīja arī ģenerāl-
prokurors Ēriks Kalnmeiers. ģenerālprokurors pauda bažas 
par problēmām, ko radīs Krimināllikuma grozījumu, ar ko 
Latvijā mainīta sodu sistēma, piemērošana praksē ar 1.aprīli, 
kad tie stāsies spēkā. Nav laikus domāts par vienotu proku-

roru, advokātu, tiesnešu apmācību un vienotas izpratnes vei-
došanu par likuma normu piemērošanu.

uzklausot Augstākās tiesas plēnumā izskanējušos pār-
metumus un priekšlikumus likumdošanas procesu virzībā, 
tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzina, ka šobrīd izpildvara 
un tiesu vara dzīvo it kā atsevišķās slēgtās telpās, un nav iz-
devies no tām sanākt kopā un meklēt konstruktīvus risināju-
mus tiesu darba problēmām. 

augstākā tiesa aiCiNa uZ savstarPĒju varas 
iNstitŪCiju tOleraNCi

Vēršot uzmanību uz nevēlamām tendencēm, kas spilgti ie-
zīmējušās pagājušajā gadā, Augstākās tiesas Administratīvo 
lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norā-
dīja uz savstarpējās varas institūciju tolerances problēmu.

„Vēlētos aicināt uz savstarpējo varas institūciju toleranci 
vienai pret otru, jo, vienai varai nepārtraukti vispārīgi (ne-
konkrēti) kritizējot otro varu, sabiedrības jau tā zemā uzti-
cēšanās vēl vairāk tiek iedragāta, turklāt tā skar sabiedrības 
attieksmi pret valsti kopumā. Ja cilvēkam pastāvīgi tiek uz-
svērts, ka ierēdņi ir slikti un neprofesionāli, tad cilvēki neuz-
ticas pat pareizam ierēdņa lēmumam. Ja cilvēkam pastāvīgi 
tiek uzsvērts, ka tiesas ir sliktas, tad, lai arī cik kvalitatīvi ar-
gumenti būs tiesas spriedumā par ierēdņa lēmumu, cilvēks 
tam neticēs,” savā ziņojumā plēnumā uzsvēra V.Krūmiņa.

Arī Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars 
norādīja, ka pārāk bieži un nepamatoti pārmetumi tiesām 
grauj to autoritāti. „Tiesām tiek pārmesti lietu izskatīšanas 
ilgie termiņi, taču tiesneši jau tagad strādā pārslodzē. Valsts 
pienākums ir nodrošināt tiesnešiem pienācīgus darba ap-
stākļus, un darba slodze ir darba apstāklis numur viens,” sa-
cīja G.Aigars. 

Publiskajā telpā tiek speciāli uzturēta vīzija par tiesu ne-
spēju strādāt efektīvi – savu uzskatu pauda ģenerālprokurors 
Ēriks Kalnmeiers, norādot, ka problēmas ar lietu izskatīšanas 
termiņiem ir arī citu Eiropas valstu tiesās, ne tikai Latvijā. 
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iNstitŪCijas, kuru darbĪbu NOdrOŠiNa augstākā tiesa
2010. gadā Latvijā izveidota jauna tiesu varas koleģiāla 

institūcija – tieslietu padome, kas piedalās tiesu sistēmas 
politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba 
organizācijas pilnveidošanā. Saskaņā ar likuma „Par tiesu 
varu” 89.7  pantu Tieslietu padomes darbu vada Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs un Tieslietu padomes darbu nodrošina 
Augstākās tiesas Administrācija. 

2012. gadā notikušas 20 Tieslietu padomes sēdes (no tām 
9 rakstveida procesā), pieņemti 90 lēmumi. Augstākās tiesas 
Administrācija piedalījās Tieslietu padomei nepieciešamo 
dokumentu projektu izstrādē, kā arī aktīvi darbojās Eiropas 
Tieslietu padomju asociācijā. Tā kā Tieslietu padome sasauc 
Tiesnešu konferences un nosaka to darba kārtību, Augstākā 
tiesa iesaistījās Tiesnešu konferenču organizēšanā.

Augstākā tiesa nodrošina arī tiesnešu pašpārvaldes insti-
tūcijas – tiesnešu disciplinārkolēģijas – darbu. Discipli-
nārkolēģijas priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētā-
ja vietnieks. 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi ir pārsūdzami un to 
tiesiskuma izvērtēšanai Augstākās tiesas Senātā tiek sasauk-
ta disciplinārtiesa, kuras sastāvā ir seši senatori. Discipli-
nārtiesas kompetence būs arī pārbaudīt pārsūdzēto tiesnešu 
profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas 
kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskumu. 2012. gadā 
Disciplinārtiesa izskatīja divas lietas, kurās bija pārsūdzēti 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi par ierosinājumu ties-
nesi atcelt no amata. Abās lietās Disciplinārtiesa atstāja Ties-
nešu disciplinārkolēģijas lēmumu negrozītu.

AuGSTĀKĀS TIESAS PLĒNuMS
Likumā „Par tiesu varu” noteikto un citu aktuālu jautājumu 

izlemšanai tiek sasaukts Augstākais tiesas plēnums jeb visu ties-
nešu kopsapulce. 2012. gadā notika divas plēnuma sēdes. 

16. marta plēnumā izvērtēts un apstiprināts iepriekšējā gada 
darbības pārskats, kā arī notika vairākas vēlēšanas. Līdzšinējo 
Disciplinārtiesas priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi kā Augstākās tie-
sas priekšsēdētāja vietnieku Tiesnešu konference bija ievēlējusi 

par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju, tādēļ plēnumā 
bija jāievēl Disciplinārtiesas loceklis no Senāta Krimināldepar-
tamenta un no Disciplinārtiesas locekļu vidus jāievēl Discip-
linārtiesas priekšsēdētājs. Plēnums uz jaunu termiņu ievēlēja 
plēnuma sekretāru un Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no 
tiesnešu vidus. 21. decembrī plēnums uz jaunu termiņu ievēlēja 
Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju.

Veronika krūmiņa 
21. decembrī atkārtoti 
ievēlēta par Senāta 
Administratīvo lietu 
departamenta priekš-
sēdētāju, pilnvaru 
laiks 5 gadi

Mārīte Zāģere
16. martā ievēlēta 
par Disciplinārtiesas 
priekšsēdētāju, piln-
varu laiks 5 gadi 

inguna radzeviča 
16. martā ievēlēta 
par Disciplinārtiesas 
locekli, pilnvaru laiks 
5 gadi 

ināra garda
16. martā ievēlēta 
par Augstākās tiesas 
plēnuma sekretāri, 
pilnvaru laiks 3 gadi 

Pēteris dzalbe 
16. martā ievēlēts par 
Centrālās vēlēšanu 
komisijas locekli no 
tiesnešu vidus, pilnva-
ru laiks līdz 12. Saei-
mas ievēlēšanai

2012. gadā ievĒlĒti aMatOs
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AuGSTĀKĀS TIESAS VADĪBA 

AuGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI 

augstākās tiesas PriekŠsĒdĒtājs
Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru no ties-

nešu vidus amatā pēc plēnuma ieteikuma apstiprina Saeima 
uz 7 gadiem. Kopš 2008.  gada 16.  jūnija Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs ir Ivars Bičkovičs. 

Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence noteikta 
likuma „Par tiesu varu” 50. un 50.1 pantā. Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs. 

Saskaņā ar Advokatūras likumu, Tiesu izpildītāju likumu 
un Notariāta likumu Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem 
šo tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zvērestu, stājoties 
amatā. 2012. gadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma 
67 advokātu, 8 tiesu izpildītāju un 3 notāru zvērestu. 
PriekŠsĒdĒtāja vietNieki

Augstākās tiesas priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kurus 
plēnums ievēlē uz septiņiem gadiem no Senāta departa-

mentu priekšsēdētāju un tiesu palātu priekšsēdētāju vidus. 
Atkārtoti Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā 
2009. gadā ievēlēts Gunārs Aigars, par otru Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietnieku 2011. gadā ievēlēts Pēteris Dzalbe. 
adMiNistrāCija

Administratīvo darbu Augstākajā tiesā veic Administrā-
cija. Tā ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kuras mērķis ir 
radīt priekšnoteikumus tiesas saskaņotai un optimālai dar-
bībai, lai nodrošinātu likumā „Par tiesu varu” noteikto Aug-
stākās tiesas uzdevumu izpildi. Kopš 2010. gada 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. Kopš 2008. gada Augstākās tiesas 
Administrācijas vadītāja ir Sandra Lapiņa. 

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

Augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu nosaka Saeima pēc Ties-
lietu padomes priekšlikuma. Tiesnešu skaitu Senātā un tiesu 
palātās nosaka Tieslietu padome. Saeimas noteiktais Augstākās 
tiesas tiesnešu kopskaits ir 53.

2012.  gadā faktiskais Augstākajā tiesā strādājošo tiesnešu 
skaits bija 51 – 28 senatori un 23 tiesu palātu tiesneši. Četri no 
tiesu palātu tiesnešiem ir apgabaltiesu tiesneši, kas saskaņā ar 
Tieslietu padomes lēmumu pilda Augstākās tiesas tiesneša pie-
nākumus vakances laikā.

tiesNeŠu sastāva iZMaiŅas 2012. gadā
Saeima 26.  aprīlī par Augstākās 

tiesas tiesnesi apstiprināja Adminis-
tratīvās apgabaltiesas tiesnesi Līviju 
Slicu, un ar Augstākās tiesas priekš-
sēdētāja rīkojumu tiesnese tika iecel-
ta par senatori Senāta Administratī-
vo lietu departamentā. Līvija Slica 
Augstākās tiesas tiesneša amatam 

tika izraudzīta atklāta amata konkursa rezultātā, kas Augstāka-
jā tiesā tika organizēts pirmoreiz. Saskaņā ar likuma „Par tiesu 
varu” 51. panta trešo daļu, kas iekļauta likumā ar 2011. gada 
9. jūnija grozījumiem, tiesnešu amata kandidātu atlase arī Aug-
stākajā tiesā notiek atklātā pretendentu konkursā.

Ar Senāta Krimināllietu depar-
tamenta senatoru kopsapulces lē-
mumu ar 20. augustu par senatoru 
iecelts Pēteris Opincāns, līdz tam 
Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis.

Janvārī Augstākās tiesas Civillie-
tu tiesu palātas tiesneša pienākumus 

beidza pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Vī-
gants, kas to saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” darīja uz laiku 
ne ilgāku par diviem gadiem, bet martā par Civillietu tiesu pa-
lātas tiesneša pienākumu izpildītāju uz laiku apstiprināta Rīgas 
apgabaltiesas tiesnese Sandra Krūmiņa.

senAtOru un tiesnešu sAdALījuMs Pēc  
AugstākAjā tiesā nOstrādātO gAdu skAitA

Augstākās tiesAs tiesnešu skAits  
2003.-2013. gAdā

Augstākās tiesAs senAtOru un tiesnešu  
VecuMA struktūrA
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Izskatītas lietas 
Mutvārdu 

procesā
Rakstveida 

procesā

Atteikts ierosināt 
kasācijas/apelācijas 

tiesvedību
seNāts
Senāta Civillietu departaments 1274 252 298 724
Senāta Krimināllietu departaments 718 5 250 463
Senāta Administratīvo lietu departaments 880 187 451 242
tiesu Palātas
Civillietu tiesu palāta 1786 558 1175 53
Krimināllietu tiesu palāta 221 208 13

 kopā 4879 1210 2187 1482

augstākās tiesas tiesNeŠi PaŠPārvaldes  
iNstitŪCijās

tieslietu padome – Augstākās tiesas priekšsēdētājs  
Ivars Bičkovičs (Tieslietu padomes priekšsēdētājs), Senāta 
Civillietu departamenta senatore Ināra Garda (Tieslietu pa-
domes priekšsēdētāja vietniece).

disciplinārtiesa – Senāta Civillietu departamenta sena-
tori Mārīte Zāģere (Disciplinārtiesas priekšsēdētāja) un Aldis 
Laviņš, Senāta Krimināllietu departamenta senatores Anita 
Nusberga un Inguna Radzeviča, Senāta Administratīvo lietu 
departamenta senatori Andris Guļāns un Vēsma Kakste. 

tiesnešu disciplinārkolēģija – Augstākās tiesas priekš-
sēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe (disciplinārkolēģijas priekš-
sēdētājs), Senāta Civillietu departamenta senators Valerijans 
Jonikāns, Senāta Krimināllietu departamenta senators Artūrs 
Freibergs, Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvel-
siņš, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Anita Poļakova.

tiesnešu kvalifikācijas kolēģija – Civillietu tiesu pa-
lātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars (kvalifikācijas kolēģijas 
priekšsēdētājs), Senāta Civillietu departamenta senatore 
Anda Vītola, Senāta Krimināllietu departamenta senators 
Voldemārs Čiževskis, Senāta Administratīvo lietu departa-
menta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Krimināllietu tiesu 
palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis. 2012. gada 21. septem-
brī ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, kuras dar-
bība sākās ar 2013. gada 1. janvāri. 

tiesnešu ētikas komisija – Senāta Administratīvo lie-
tu departamenta senatores Ilze Skultāne un Dace Mita, Ci-
villietu tiesu palātas tiesnese Marika Senkāne. 2012.  gada 
24. maijā ievēlēta jaunas Tiesnešu ētikas komisija, kurā dar-
bu turpina Dace Mita un Marika Senkāne. 

tiesNeŠu PaPildus PieNākuMi uN aktivitātes 
Papildus tiešajam darbam lietu izskatīšanā un tiesnešu 

pašpārvaldes institūcijās senatori un tiesneši veic arī citus 
pienākumus.

• Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns senatora darbu apvieno ar 
profesora amatu Latvijas universitātē, senatore Dr.iur. Jaut-
rīte Briede un senators Dr.iur. Jānis Neimanis ir Lu asociētie 
profesori. 

Senatori Veronika Krūmiņa, Jānis Neimanis, Dace Mita, 
Ilze Skultāne, Valerijans Jonikāns, Kalvis Torgāns, Edīte Ver-
nuša, Normunds Salenieks, Pēteris Dzalbe, Voldemārs Čižev-
skis un tiesneši Zane Pētersone, Intars Bisters un Ludmila 
Poļakova 2012. gadā bijuši lektori Latvijas Tiesnešu mācību 
centrā. LTMC centra vadība īpaši pateicas senatorei Veroni-
kai Krūmiņai, kura centrā nolasījusi 17 lekcijas. 

• Kalvja Torgāna zinātniskajā redakcijā 2012. gadā izdota 
Civilprocesa likuma komentāru otrā daļa. Komentāru auto-
ri ir arī Augstākās tiesas senatori un tiesneši Gunārs Aigars, 
Zigmants Gencs, Valerijans Jonikāns,  Edīte Vernuša,  Aldis 
Laviņš, Zane Pētersone un senatora palīgs Gunvaldis Davi-
dovičs.

2012. gadā izdota Zigmanta Genca grāmata „Civillikuma 
komentāri. Otrā daļa. Mantojuma tiesības”. 

• Tiesneši piedalās darba grupās likumprojektu un likumu 
grozījumu izstrādāšanai.

Civilprocesa likuma grozījumu izstrādāšanas darba grupā 
piedalās Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars 
un senatori Kalvis Torgāns un Aldis Laviņš, Krimināllietu 
tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis – Kriminālprocesa 
grozījumu izstrādāšanas darba grupā. Administratīvā proce-
sa likuma grozījumu izstrādes darba grupā strādāja senatori 
Jautrīte Briede, Veronika Krūmiņa un Jānis Neimanis.

Senators Kalvis Torgāns strādā arī darba grupās Civilli-
kuma Lietu tiesību daļas modernizācijas koncepcijas izstrā-
dei un Notariāta likuma grozījumu izstrādāšanai. Saeima 
2013. gada 14. februārī pirmajā lasījumā atbalstījusi grozīju-
mus Civillikumā, kas paredz līgumsodu ierobežojumus civil-
tiesiskos darījumos, tostarp neļaujot tā dēvēto ātro kredītu 
izsniedzējiem pieprasīt nesamērīgi lielas atmaksas summas. 
Šo grozījumu nepieciešamība izriet no tiesu prakses un pro-
jektu ierosināja un sagatavoja senators Torgāns.

Senators Pēteris Dzalbe kā Tiesnešu disciplinārkolēģijas 
priekšsēdētājs piedalās Tieslietu ministrijas izveidotajā dar-
ba grupā vienotas disciplinārās kolēģijas sistēmas modeļa iz-
strādei. Senatore Vanda Cīrule piedalās intelektuālā īpašuma 
aizsardzības darba grupā. 

• Senatores Edīte Vernuša, Anita Nusberga un Veronika 
Krūmiņa ir zvērinātu advokātu eksaminācijas komisijas lo-
cekles, tiesnesis Arnis Dundurs – zvērinātu tiesu izpildītāju 
disciplinārkolēģijas sastāvā, Ludmila Poļakova darbojas Pro-
bācijas dienesta konsultatīvajā padomē. 

• Senāta Krimināllietu departamenta senatoriem un Kri-
mināllietu tiesu palātas tiesnešiem papildus slodze ir sevišķā 
veidā veicamo operatīvo pasākumu akceptēšana atbilstoši 
Operatīvās darbības likuma 7. pantam un Kredītiestāžu liku-
ma 69. pantam. 

• 2012. gada 13. martā Ministru kabinets apstiprināja ad 
hoc tiesnešus no Latvijas Eiropas Cilvēktiesību tiesā, saraks-
tā iekļautas arī Senāta Administratīvo lietu departamenta 
senatores Jautrīte Briede un Dace Mita. Savukārt Civillietu 
tiesu palātas tiesneša p.i. Zane Pētersone ir Eiropas tiesnešu 
asociācijas mediācijai (GEMME) valdē. 

kAsācijAs un APeLācijAs kārtīBā PārsūdZētO nOLēMuMu iZskAtīšAnAs Veids 2012. gAdā
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Augstākās tiesAs dArBīBAs rādītāju kOPsAViLkuMs 2007.-2012. gAdā 

saņemtas lietas izskatītas lietas Nepabeigto lietu atlikums  
gada beigās

2007. gads 4220 3962 1604
2008. gads 4450 3946 2108
2009. gads 4581 4219 2470
2010. gads 4970 4518 2922
2011. gads 4986 4844 3064
2012. gads 5282 5194 3152

Lietu skAits, iZskAtīšAnAs iLguMs un tiesnešu sLOdZe AugstākAjā tiesā 2012. gAdā

Neizskatīto 
lietu 

atlikums 
gada 

sākumā

Saņemto 
lietu skaits

Izskatīto 
lietu skaits

Lietas 
nosūtītas 
atpakaļ  
vai citai 

tiesai

Nepabeigto 
lietu skaits

Vidējais 
tiesnešu 
skaits* 

Izskatītas 
lietas uz  

1 tiesnesi

Lietu 
izskatīšanas 

vidējais 
ilgums 
(mēn.)

seNāts
Civillietu departaments 1202 1635 1338 44 1455 11,8 113 11,5
Krimināllietu departaments 55 798 742 13 98 5,5 135 0,9
Administratīvo lietu departaments 267 917 912 0 272 8,8 104 2,3
tiesu Palātas
Civillietu tiesu palāta 1214 1766 1818 62 1100 14,8 123 3,7
Krimināllietu tiesu palāta 326 166 261 4 227 8,3 31 15,7

kopā 3064 5282 5071 123 3152 49,20 103 6,82
 2011. gadā 2922 4986 4777 67 3064 48,8 98 6,48

*Aprēķinot vidējo tiesnešu skaitu, ņemti vērā arī bezalgas atvaļinājumi un darba nespējas lapas

STRuKTūRVIENĪBu DARBĪBAS PĀRSKATS

Augstākās tiesas vadība (no kreisās): Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs,  
Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe,  
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
vietnieks Gunārs Aigars, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa,  
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis
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lietu skaits uN aPrite
Senāta Civillietu departamentā 2012. gadā strādāja 12 se-

natori, ieskaitot departamenta priekšsēdētāju. Visi senatori 
ir ar lielu tiesneša vai zinātniskā darba pieredzi. Katram se-
natoram ir savs palīgs.

Tāpat kā iepriekšējos gados, galvenais uzdevums bija kva-
litatīvi izskatīt civillietas likumā noteiktā kārtībā, lai Senāta 
nolēmumi būtu taisnīgi. Tas ir izšķiroši svarīgi, lai veicinātu 
sabiedrības uzticība tiesu varai.

Pēdējos gados ir veikti vairāki pasākumi, lai atslogotu tiesas, 
piemēram, mantojuma lietu kārtošana un laulības šķiršanas lie-
tas ir nodotas notāriem, izdarīti daudzi grozījumi Civilprocesa 
likumā. Pagājušajā gadā Senāta darbu jūtami atviegloja tas, ka 
blakus sūdzības un lietas, kurās ierosināta kasācijas tiesvedība, 
var tikt izskatītas rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdes, ja 
iespējams pieņemt nolēmumu pēc lietā esošajiem materiāliem. 
Ja nepieciešami lietas dalībnieku papildu paskaidrojumi vai pēc 
Senāta ieskata attiecīgajai lietai var būt īpaša nozīme likuma 
normu interpretēšanā, nosaka lietas izskatīšanu tiesas sēdē.

Likums dod iespēju kasācijas tiesvedības ierosināšanu at-
teikt rezolūcijas veidā. Senatori nepraktizē rezolūciju rakstī-
šanu, bet pieņem īsu lēmumu, nenorādot detalizētus motī-
vus, kuru dēļ kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta.

Izmaiņas Civilprocesa likumā sekmējušas to, ka gada laikā 
bija iespējams izskatīt vairāk civillietas kopš Senāta darbības 
atjaunošanas.

SENĀTA CIVILLIETu DEPARTAMENTS

senāta civillietu departamenta senatori 2013. gada janvārī.  
Pirmajā rindā no kreisās: Edīte Vernuša, Skaidrīte Lodziņa, Zigmants Gencs, Ināra Garda, Kalvis Torgāns;  

otrajā rindā: Normunds Salenieks, Vanda Cīrule, Anda Briede, Aldis Laviņš, Anda Vītola, Mārīte Zāģere, Valerijans Jonikāns

2012. gadā tiesvedībā 2837 lietas
izskatītas 1382 lietas – 49% 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 1316
• sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību 

normu pārkāpumiem (protestiem) – 54
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 12

 

Lietu skAits senātA ciViLLietu dePArtAMentā  
2007. - 2012. gAdā
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2007 967 958 80 238
2008 1055 826 64 467
2009 1216 1065 63 618
2010 1393 1136 56 875
2011 1358 1031* 46 1202
2012 1635 1382* 49 1455

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas 
   (2011.-11, 2012.-44)
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Neraugoties uz pozitīvajām izmaiņām civilprocesā, to-
starp drošības naudas paaugstināšanu, iesniedzot kasācijas 
sūdzības, no 50 uz 200 latiem, saņemto lietu skaits gadu no 
gada neapturami palielinājies. Personas arvien vairāk meklē 
tiesas aizsardzību savu problēmu risināšanā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saņemto lietu skaits pa-
lielinājies par 277 lietām (1635 – 1358), izskatīto – par 362 
(1382 – 1020), neizskatīto – par 253 lietām (1455 – 1202). 
Saņemto, izskatīto un neizskatīto lietu skaits ir rekordliels 
visā atjaunotā Senāta pastāvēšanas vēsturē. 

Kopš 2000. gada saņemto un arī izskatīto lietu skaits ir 
pieaudzis divkārt, bet neizskatīto lietu skaits – vairāk kā 23 
reizes. Straujāks saņemto lietu un nepabeigto lietu skaita 
pieaugums vērojams no 2006. gada. Līdz ar to nenovēršami 
palielinās arī lietu izskatīšanas termiņi un tas rada lietās ie-
saistīto personu pamatotu neapmierinātību.

2012. gadā saņemtas 95 maza apmēra prasības. Tām ir spe-
ciāla tiesvedības kārtība – pirmās instances tiesas spriedums 
apelācijas kārtībā nav pārsūdzams, to var pārsūdzēt kasācijas 
kārtībā. Tādu pašu speciālu tiesvedības kārtību Saeima šī gada 

14. februārī noteica arī lietās par kapitālsabiedrības dalībnieku 
(akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, 
turklāt noteikti saīsināti termiņi šo lietu izskatīšanai. Grūti 
prognozēt, cik šādu lietu nonāks līdz Senātam.

Lietu izskatīšana, apejot apelāciju, ir apšaubāms risinā-
jums. Tas vērsts it kā uz ātrāku tiesas procesa rezultāta sa-
sniegšanu un apelācijas instances tiesu atslogošanu, taču 
tas noticis uz kasācijas instances tiesas rēķina, palielinot 
saņemto lietu skaitu. Kasācijas instancē nonāk lietas, kurās 
trūkumus un nepilnības būtu bijis iespējams novērst apelāci-
jas instances tiesā un pielikt punktu tiesvedībai. Kasācijas in-
stance to izdarīt nevar, jo, konstatējot būtiskus pārkāpumus, 
spriedums ir jāatceļ un lieta jānodod jaunai izskatīšanai. Tā-
dējādi ieguvums no šīs jaunās procesuālās kārtības ir apšau-
bāms. Senātam vajadzētu lemt tikai nozīmīgus un principiā-
lus jautājumus vienveidīgas tiesu prakses veidošanai.

Izskatīto lietu skaits ir palielinājies uz kasācijas tiesvedības 
ierosināšanas atteikšanas rēķina. Rakstveida procesā izskatīto 
lietu skaits pārsniedz mutiskā procesā izskatīto lietu skaitu – 
tiesas sēdē izskatītas 252 lietas, rakstveida procesā  – 298 lietas.

ciViLLietu dePArtAMentā kAsācijAs kārtīBā iZskAtītO Lietu struktūrA 
(SPRIEDUMI UN LēMUMI) 

lietu kategorija lietu skaits
% no kopējā 

izskatīto  
lietu skaita

Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 437   34
Lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām 307  24
Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 117  9
Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām 112  9
Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām 104  8
Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem 36   3
Morālā un fiziskā kaitējuma atlīdzināšana 31   2
Sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību 12  1
Lietas par servitūta nodalīšanu, atcelšanu 9  1
Mantojuma lietas 9   1
Par dalībnieku sapulces, kopsapulces, padomes u.c. lēmumu atcelšanu 9  1
Lietas, kas izriet no autortiesībām, patenttiesībām, dizainparauga un preču zīmju aizsardzības 7   0
Godu un cieņu aizskarošu un nepatiesu ziņu atsaukšana 7  0
Sevišķā tiesāšanas kārtībā izskatāmās lietas 6  0
Pārējās 71 6

kOPā 1274 100

ciViLLietu dePArtAMentā kAsācijAs kārtīBā  
iZskAtītO Lietu reZuLtāti (sPrieduMi)

ciViLLietu dePArtAMentā kAsācijAs kārtīBā  
iZskAtītO Lietu reZuLtāti (LēMuMi)



Publiskais Pārskats
paR Latvijas RepubLikas auGstĀkĀs tiesas DaRbu 2012. GaDĀ100

lietu veidi uN struktŪra
Civilstrīdi ir nesaraujami saistīti ar ekonomiskajiem ap-

stākļiem valstī. Bija laiks, kad ievērojama daļa no strīdiem 
bija sakarā ar zemes reformu laukos un pilsētās, ar dzīvojamo 
māju denacionalizāciju, nekustamo īpašumu atdošanu biju-
šajiem īpašniekiem. Šobrīd lietu struktūra mainījusies, taču 
joprojām daudz strīdu ir lietās, kas izriet no saistību tiesībām 
(34%), strīdu, kas izriet no ģimenes tiesiskām attiecībām  un 
no telpu īres līguma attiecībām. Šo lietu skaits ir palielinājies. 
Īpaši jāatzīmē izskatīto darba strīdu palielināšanās no 114 
lietām 2011. gadā uz 307 lietām pagājušajā gadā, t.i. 2,7 rei-
zes. Darba strīdi ir aktuāli arī citās Eiropas valstīs.

Tendence ir palielināties saņemto blakus sūdzību skaitam. 
Pēdējo gadu laikā tas ir divkāršojies: 2002. gadā bija 73 bla-
kus sūdzības, 2011. gadā – 118, 2012. gadā – jau 151. Būtu 
mērķtiecīgi šo jautājumu rūpīgi izpētīt un analizēt, šķiet, ka 
blakus sūdzību skaitu būtiski ietekmē apelācijas instances 
tiesu dažādi procesuāla rakstura pārkāpumi, nevērība pret 
procesuālo tiesību normu precīzu izpildi. Joprojām ir daudz 
sūdzību par Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem – 36 
(2011. gadā –30).

lietu iZskatĪŠaNas reZultāti
Divkārt palielinājies to izskatīto lietu skaits, kurās kasāci-

jas tiesvedības ierosināšana atteikta. 2012. gadā atteikts ie-
rosināt kasācijas tiesvedību 724 lietās, t.i. par 360 lietām vai-
rāk nekā iepriekšējā gadā (364). Tas arī ir rekordliels skaits, 
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un sastāda 63 % no visām 
kasācijas lietām. Salīdzinoši –2005. gadā kasācijas tiesvedī-
bas ierosināšana atteikta 46 % lietu, 2008. – 45 %; 2010. – 
54%; 2011. gadā – 45%. Taču arī atteikumam nepieciešama 
visu lietas apstākļu iepazīšana un kasācijas sūdzības analīze.

Kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikšana nav bijis 
pašmērķis, lai ātrāk izskatītu lietas un mazāk būtu jāraksta 
motivēti nolēmumi. Vienmēr tas darīts, nemazinot pilsoņu 
tiesības uz taisnīgu tiesu. Kasācijas tiesvedības ierosināšana 
galvenokārt tiek atteikta gadījumos, kad jau ir izveidojusies 
stabila judikatūra vai nerodas šaubas par apelācijas instances 
tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmai lietai nav nozī-
mes judikatūras veidošanā.

Domājams, ka pastāv iespēja vēl vairāk pastiprināt „sietu” 
rīcības sēdēs, lai Senāts izskatītu lietas, kuras tiešām ir no-
zīmīgas judikatūras veidošanai. Piemēram, ja no 413 lietām, 
kurās kasācijas tiesvedība bijusi ierosināta, 151 spriedums 

atstāts negrozīts, iespējams, daļā no tām kasācijas tiesvedību 
varēja neierosināt.

No pārsūdzētajiem 1142 spriedumiem atcelti pilnībā vai 
daļā 255 spriedumi jeb 22%. Tas ir nedaudz mazāk kā ie-
priekšējā gadā (27%). Nedaudz vairāk par vidējo rādītāju at-
celti spriedumi lietās, kas izriet no darba līgumu attiecībām 
un lietās, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām. 

lietu iZskatĪŠaNas terMiŅi
Lietu izskatīšanas termiņi ir ilgi no senatoru gribas neat-

karīgu iemeslu dēļ un, ņemot vērā, ka saņemto lietu skaits 
arvien palielinās, pagaidām nav pamata cerēt uz lietu iz-
skatīšanas termiņu radikālu saīsināšanu. Prognozējams, ka 
2012. gadā saņemto lietu skaits varētu palielināties: iepriek-
šējā gada janvārī saņemtas 92 lietas, šīgada janvārī –167 lie-
tas, t.i. par 75 lietām vairāk.

Salīdzinot ar 2011.  gadu, Civillietu departamenta sena-
toru slodze palielinājusies no 90 lietām uz 113 izskatītām 
lietām gadā, t.i. par 10 lietām vairāk nekā vidēji Augstākajā 
tiesā vienam tiesnesim. Tanī pašā laikā nedaudz samazinā-
jies lietu izskatīšanas vidējais ilgums no 12,1 mēneša uz 11,5 
mēnesi, taču tas nav būtisks samazinājums. 

Lietu sadalē prioritāte ir darba strīdiem un bērnu tiesību 
aizsardzības lietām. Taču līdz ar to aizkavējas pārējo lietu 
izskatīšana ilgāk par gadu. Piemēram, 2013.  gada martā rī-
cības sēdēs tiks skatītas lietas, kas saņemtas 2011. gada no-
vembra beigās un decembrī. Tiek pieteikti pamatoti lūgumi 
atsevišķas lietas izskatīt ārpus kārtas un iespēju robežās šos 
lūgumus mēģināts apmierināt. Pēc rīcības sēdēm lietas tiek 
izlemtas apmēram divu mēnešu laikā.

Lai turpmākajos četros gados būtiski samazinātu neizska-
tīto lietu atlikumu, Civillietu departamentam būtu nepiecie-
šami papildus trīs tiesneši. 

sŪdZĪbas uN iesNieguMi
Saņemto un izlemto sūdzību un iesniegumu skaits, tostarp 

par protestu iesniegšanu lietās, kurās pirmās instances tiesu 
spriedumi un lēmumi ir stājušies likumīgā spēkā, 2012.  gadā 
bijis iepriekšējā gada līmenī – 652, bet par 50 mazāk nekā 
2011. gadā – 692 un ievērojami mazāk nekā 2010. gadā – 1026. 

Mazāks ir arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja un Civillie-
tu departamenta priekšsēdētāja iesniegto protestu skaits – 
kopā 20 (2011. gadā – 53). Mazāks ir bijis atkārtoto sūdzību 
un iesniegumu skaits, kas varētu nozīmēt, ka vairums sūdzī-

kAsācijAs kārtīBā PārsūdZētO nOLēMuMu iZskAtīšAnAs reZuLtāti ZeMākAs instAnces tiesāM
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Civillietu tiesu palāta 286 91 75 1 2 117 27
Rīgas apgabaltiesa 640 112 135 4 4 385 22
Kurzemes apgabaltiesa 114 8 23 1 1 81 21
Latgales apgabaltiesa 83 15 17 0 0 51 21
Vidzemes apgabaltiesa 76 8 12 2 0 54 18
Zemgales apgabaltiesa 48 10 12 0 0 26 25
Rajonu (pilsētu) tiesas 27 4 13 0 0 10 48

kOPā 1274 248 287 8 7 724 23
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bu bijušas nepamatotas. Vienlaikus palielinājies ģenerālpro-
kurora iesniegto protestu skaits no 15 uz 25. 

Beidzot tika atrisināts gadiem ilgi vilcinātais jautājums 
par grozījuma izdarīšanu Civilprocesa likuma 483. pantā, lai 
Augstākās tiesas priekšsēdētāju un Senāta Civillietu depar-
tamenta priekšsēdētāju atbrīvotu no protestu iesniegšanas 
funkcijas. Kopš 2013. gada 1. janvāra protestu par spēkā stā-
jušos tiesas nolēmumu civillietās Senātam var iesniegt tikai 
ģenerālprokurors vai ģenerālprokuratūras Personu un valsts 
tiesību aizsardzības departamenta virsprokurors. 

uz 2012. gada sākumu neizlemti bija palikuši 58 iesniegu-
mi, kas saskaņā ar Pārejas noteikumiem jāizskata iepriekšējā 
kārtībā. Daļa no tiem jau ir izlemti.

Raksturīgi, ka pēdējā laikā no strīdā iesaistītām personām 
vai viņu pārstāvjiem tiek saņemti nepamatoti iesniegumi par 
tiesnešu saukšanu pie disciplināratbildības, ja lietas prāvnie-
ku neapmierina tiesas pieņemtais nolēmums. Tas varētu lie-
cināt par iesniedzēju zemo juridisko kultūru.

PrOblĒMas uN iesPĒjaMie risiNājuMi
Galvenie virzieni, kuros departamentam arī turpmāk jā-

strādā: 
• pienācīga lietu sagatavošana un izskatīšana kasācijas 

instancē;
• tiesas nolēmumu rūpīga argumentēšana atbilstoši pro-

cesuālo un materiālo tiesību normām, kasācijas vai bla-
kus sūdzībās izvirzītajiem motīviem, pastāvošajai judi-
katūrai konkrētajā lietu kategorijā;

• nolēmumu savlaicīga sagatavošana un publicēšana sa-
skaņā ar noteikto kārtību;

• senatoru un palīgu mācības par izmaiņām tiesību aktos, 
normatīvo aktu piemērošanu Eiropas Savienībā;

• mācības pirmās instances tiesu un apgabaltiesu ties-
nešiem;

• tiesu prakses vispārināšana atsevišķās lietu kategorijās;
• civilprocesa normu pilnveidošana.
Drošības naudas apmēra palielināšana, iesniedzot kasā-

cijas sūdzības, nav samazinājusi kasācijas kārtībā izskatāmo 
lietu skaitu. Jāšaubās, vai lietu skaitu būtiski samazinās arī 
valsts nodevas apmēra palielināšana no 2013. gada 1.janvā-
ra, kā arī iecerētā mediācija. Ja tas arī notiks, par to varēs 
spriest tikai pēc vairākiem gadiem.

Viens no veidiem, kā paātrināt civilprocesu, ir zvērinātu ad-
vokātu lomas palielināšana, nosakot advokātiem ekskluzīvas 
tiesības pārstāvēt personas civilprocesā. Par to diskusijas ir bi-
jušas arī agrāk, apmēram pirms desmit gadiem, taču tad netika 
nodrošināta valsts apmaksāta juridiskā palīdzība personām, kas 
to nevar atļauties. Tagad apstākļi ir mainījušies, valsts nodro-
šina advokāta juridisko palīdzību civillietās personām, kuras to 
objektīvi nevar atļauties materiālu apstākļu dēļ. 

Advokāta procesa ieviešanai ir leģitīms mērķis un tas ir 
viens no veidiem, kā pusēm nodrošināt pilnvērtīgu viņu pro-
cesuālo tiesību ievērošanu un garantēt pilnvērtīgu sabied-
rības tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu. Šāds process 
būtu ieviešams jau tuvākajā laikā vismaz attiecībā uz kasāci-
jas instances tiesu. 

Intensīvā darba slodze Senāta Civillietu departamentā se-
natoriem un senatoru palīgiem prasījusi spēju koncentrēties 
un izturību. Ievērojot arvien pieaugušo lietu skaitu, pašreizē-
jos apstākļos ievērojami samazināt lietu izskatīšanas termi-
ņus, strādāt vēl intensīvāk, nezaudējot darba kvalitāti, nav 
iespējams. Jārod iespēja palielināt Senāta Civillietu departa-
menta tiesnešu skaitu.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs
ZIGMANTS GENCS

ciViLLietu dePArtAMentā ciViLPrOcesA LikuMA  
483.-485. PAntA kārtīBā iZskAtītO Lietu struktūrA  
(sPrieduMi un LēMuMi)

lietu kategorija skaits
% no 

izskatītajām 
lietām

Lietas par uzņēmumu 
un uzņēmējsabiedrību 
maksātnespēju

14 26

Saistību bezstrīdus 
piespiedu izpildīšana 12 22

Nekustamā īpašuma 
labprātīga pārdošana izsolē 8 15

Izpildu raksta izsniegšana 
šķīrējtiesas nolēmuma 
izpildei

7 13

Saistību piespiedu 
izpildīšana brīdinājuma 
kārtībā

5 9

Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām 4 7

Ārpustiesas tiesiskās 
aizsardzības process 3 6

Zvērināta tiesu izpildītāja 
rīkojuma nepildīšana 1 2

kOPā 54  100

ciViLLietu dePArtAMentā ciViLPrOcesA LikuMA  
483.-485. PAntA kārtīBā iZskAtītO Lietu reZuLtāti 
(sPrieduMi un LēMuMi)
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2012.  gads nebija vienkāršs Senāta Krimināllietu de-
partamenta darbā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pie-
auga saņemto lietu skaits. Šāda tendence vērojama kopš 
2010. gada: ja 2011. gadā tika saņemts par 66 lietām vai-
rāk nekā 2010. gadā, tad 2012. gadā saņemts par 72 lietām 
vairāk kā 2011. gadā. Pieaudzis arī izskatīto un neizskatīto 
lietu skaits.

Departamentā saņemtas 798 lietas, izskatītas 755, kas ir 
par 30 lietām vairāk kā 2011. gadā, palika neizskatītas 98 lie-
tas, kas ir par 43 lietām vairāk kā 2011. gadā.

Vairāk kā pusgadu departamentā strādāja 5 senatori,  
augustā darbu uzsāka senators Pēteris Opincāns. Notikušas 
izmaiņas arī senatoru palīgu sastāvā – darbu sāka 3 jauni se-
natoru palīgi. 

SENĀTA KRIMINĀLLIETu  
DEPARTAMENTS

senāta krimināllietu departamenta senatori 2013. gada janvārī.  
No kreisās: Artūrs Freibergs, Pēteris Dzalbe, Anita Nusberga, Voldemārs Čiževskis, Pēteris Opincāns.  

Klāt nav Inguna Radzeviča 

Lietu skAits senātA kriMināLLietu dePArtAMentā  
2007. - 2012. gAdā

g
ad

s

sa
ņe

m
ta

s 
li

et
as

iz
sk

at
īt

as
 

li
et

as

%
 n

o 
iz

sk
at

ām
o 

li
et

u 
sk

ai
ta

N
ep

ab
ei

gt
o 

li
et

u 
at

li
ku

m
s 

ga
da

 b
ei

gā
s

2007 720 739 97 23
2008 711 699 95 35
2009 734 732 95 38
2010 660 644 92 54
2011 726 725* 93 55
2012 798 755* 89 98

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas      
   (2011.-10, 2012.-13)

2012. gadā tiesvedībā 853 lietas
izskatītas 755 lietas – 89% 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 731
• sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību 

normu pārkāpumiem – 16
• piekritības noteikšanas lietas – 7
• Kriminālprocesa likuma 24. un 25. nodaļas  

kārtībā saņemtie lietas materiāli un administratīvo 
pārkāpumu lietas  – 1
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Izskatot krimināllietas kasācijas instances tiesā, Senāta 
Krimināllietu departaments 2012. gadā ir izteicis vairākas 
būtiskas atziņas par krimināltiesību un kriminālprocesa tie-
sību jautājumiem:

• par mantas nolaupīšanas no transportlīdzekļa izpratni;
• par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jautājumiem;
• par slepkavības kvalifikāciju, ko izdarījusi persona, 

kas agrāk izdarījusi slepkavību;
• par soda noteikšanu vai kriminālprocesa izbeigšanu, ja 

pieļauta kriminālprocesa neattaisnota novilcināšana;
• par soda noteikšanu par sagatavošanos noziegumam 

un par nozieguma mēģinājumu;
• par kriminālatbildību par apzināti nepatiesu liecību 

sniegšanu, liecinieku nelikumīgu iespaidošanu;
• par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķirša-

nu no mantas konfiskācijas kā soda;
• par apelācijas protesta atsaukšanu un atteikšanos no 

apsūdzības;
• par tiesību uz aizstāvību nodrošināšanu, ja lieta ape-

lācijas instances tiesā tiek skatīta rakstveida procesā;
• par tāda apsūdzētā aicināšanu uz tiesas sēdi, kas ir 

ārvalsts pilsonis un atrodas ārvalstī;
• par liecību nolasīšanas vai atskaņošanas tiesas sēdē 

kritērijiem; 
• par prokuroru, kas var iesniegt kasācijas protestu;
• par jautājumiem, kas saistīti ar spēkā esošu nolēmumu 

izskatīšanu no jauna un daudziem citiem jautājumiem.
To Senāta atziņu apkopojums, kas izteiktas grozītajos un 

atceltajos tiesu nolēmumos, nosūtīts tiesām, Tiesnešu mācī-
bu centram, lai šos materiālus tiesneši un citas ieinteresētās 
personas varētu izmantot praktiskajā darbībā. Domājams, ka 
lietderīgi būtu apkopot arī atziņas, kas izteiktas lēmumos, ar 
kuriem atstāti negrozīti pirmās instances un apelācijas in-
stances tiesu nolēmumi.

Sadarbībā ar Judikatūras nodaļu ir veikts tiesu prakses 
apkopojums kriminālprocesos, nosakot medicīniska rakstu-
ra piespiedu līdzekļus, apkopota tiesa prakse krimināllietās 

par kredīta un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu un 
izmantošanu, tiesu prakse krimināllietās par nacionālā, et-
niskā un rasu naida izraisīšanu.

2013. gadā, ņemot vērā reālās iespējas un jautājumu aktua-
litāti, paredzēts veikt tiesu prakses apkopojumus par saprātī-
gu termiņu ievērošanu kriminālprocesā, par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, par krimināllietu iztiesāšanu bez pie-
rādījumu pārbaudes. Šādas lietas retos gadījumos nonāk 
kasācijas instances tiesā, tāpēc jāizpēta, kāda ir tiesu prakse 
noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumos.

Ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, aktualizē-
jas jautājums par Operatīvās darbības likuma mijiedarbību 
ar kriminālprocesu un citiem kriminālprocesuāliem jautā-
jumiem. Apsverams jautājums par konsultanta vai departa-
menta priekšsēdētāja palīga amatu, kas pētītu un apkopotu 
ECT nolēmumos izteiktās atziņas un sniegtu praktisku palī-
dzību senatoriem konkrētu lietu sagatavošanā, kā arī strādā-
tu ar kriminālprocesa jautājumiem, kas saistīti ar starptau-
tisko sadarbību krimināltiesiskajā jomā.

kriMināLLietu dePArtAMentā kAsācijAs kārtīBā iZskAtītO Lietu struktūrA  
Pēc nOZiedZīgā nOdArījuMA VeidieM  

Noziedzīgā nodarījuma veids* lietu skaits
% no kopējā 

izskatīto lietu 
skaita

Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 302 42
Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un kārtību  121 17
Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību 51 7
Nonāvēšana 44 6
Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā 43 6
Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību 42 6
Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību 39 5
Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 22 3
Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju 17 2
Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes kārtību 14 2
Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu 8 1
Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgo 4 1
Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām 4 1
Pēc LKK pantiem 4 1
Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi 1 0
Noziegumi pret valsti 1 0
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi 1 0

kOPā 718 100
* pie nozieguma kopības uzrādīts Krimināllikuma pants par smagāko noziedzīgo nodarījumu

senātA kriMināLLietu dePArtAMentā kAsācijAs  
kārtīBā iZskAtītO Lietu reZuLtāti

rezultāts lietu 
skaits Procenti

Atteikts pārbaudīt nolēmuma 
tiesiskumu kasācijas kārtībā

450 63

Nolēmums atstāts negrozīts 152 21
Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
nosūtot lietu jaunai izskatīšanai

80 11

Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
izbeidzot kriminālprocesu

8 1

Nolēmums grozīts 15 2
Kasācijas tiesvedība izbeigta 13 2

kOPā 718 100
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Iepriekšējā gadā aktualizētie uzdevumi nav zaudējuši nozīmi 
arī šajā gadā, tostarp Senāta lēmumu kvalitātes pilnveidošana, 
sadarbības turpināšana ar krimināltiesību un kriminālprocesa 
tiesību zinātniekiem, vienotas tiesu prakses veidošana.

Krimināllikumā ir izdarīti grozījumi, kuru apgūšana ir 
visu tiesu un tiesnešu tuvākais uzdevums.

Senāts, izskatot lietu mutvārdu procesā, sniegs skaid-
rojumu par nodokļu jautājumiem – izvairīšanos no nodok-
ļu nomaksas un krāpšanu. ģenerālprokurors ir aktualizējis 
jautājumu par dažādu praksi Krimināllikuma 109. panta pie-
mērošanā, tas ir, par patvaļīgu koku ciršanu un nolaupīšanu. 
Jāsaka, ka Senāts savu viedokli likuma normu piemērošanā 
var izteikt, izskatot konkrētas lietas.

Vajadzētu atgriezties pie diskusijas, kura tā arī nopietni 
nenotika pie Kriminālprocesa likuma projekta apspriešanas, 
par pārsūdzības pieteikšanas institūta ieviešanu krimināl-
procesā, kas nozīmētu, ka lietās par kriminālpārkāpumiem, 
arī mazāk smagiem noziegumiem, ja netiek pieteikta pārsū-
dzība, neraksta tiesas sprieduma motīvu daļu. Tāpat būtu 
vērts izpētīt un vienkāršot kriminālprocesu neatliekamības 
kārtībā, lai tā saturs atbilst procesa nosaukumam.

Analizējot juridiskā ziņā komplicētākas lietas, tostarp 
arī sabiedrības interesi izraisošas lietas, jāatzīst, ka procesa 

virzītājiem grūtības izraisa apsūdzības formulēšana, tostarp 
nodokļu lietās un lietās, kurās kā noziedzīga nodarījuma sa-
stāva obligāta pazīme ir būtisks kaitējums. Nenoliedzami, ka 
vienotas tiesu prakses veidošanā, pēc kuras vadās arī izmek-
lētāji un prokurori, liela loma ir Senātam. Līdz ar to katram 
senatoram rūpīgi jāiedziļinās esošajā praksē, teorētiskajās 
atziņās, likumu analīzē, lai neizdarītu pārsteidzīgus secinā-
jumus. Te nonākam zināmā pretrunā – lietu izskatīšanas āt-
rums jeb ilgums un nepieciešamība pēc plaša, izvērsta skaid-
rojuma par tiesisku problēmu. Apstākļos pie lielā izskatāmo 
lietu skaita ir ļoti grūti sabalansēt šīs abas prasības.

Jāatzīmē, ka Senāta Krimināllietu departaments nav iz-
vairījies no intervijām, diskusijām masu informācijas līdzek-
ļos par jautājumiem, kas saistīti ar departamenta darbu.

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs
PĒTERIS DZALBE

PārsūdZētO un nOPrOtestētO nOLēMuMu iZskAtīšAnAs reZuLtāti ZeMākAs instAnces tiesāM  
(kAsācijAs kārtīBā un kPL 62. un 63.nOdAļAs kārtīBā) 
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Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 145 48 22 6 69 19
Rīgas apgabaltiesa 264 42 32 2 188 13
Kurzemes apgabaltiesa 72 14 5 0 53 7
Latgales apgabaltiesa 71 16 6 4 45 14
Vidzemes apgabaltiesa 76 18 9 0 49 12
Zemgales apgabaltiesa 82 12 13 4 53 21
Rajonu (pilsētu) tiesas 24 8 7 3 6 42

kOPā 734 158 94 19 463 15

senātA kriMināLLietu dePArtAMentā  
kriMināLPrOcesA LikuMA 62. un 63. nOdAļAs  
kārtīBā iZskAtītO Lietu reZuLtāti  
(BūTISKI MATERIāLO UN PROCESUāLO TIESĪBU NORMU  
PāRKāPUMI UN JAUNATKLāTI APSTāKĻI)
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2012. gadā Senāta Administratīvo lietu departaments izska-
tīja gandrīz tikpat daudz lietu, cik tika saņemtas (saņemtas 917 
lietas, izskatītas 912 lietas). Salīdzinot ar 2011. gadu, līdzīgs ir 
palicis arī nepabeigto lietu atlikums gada beigās (2012.  gadā 
272 lietas, 2011.gadā 267 lietas). Procentuāli 2012. gadā izska-
tīto lietu skaits no kopējā izskatāmo lietu skaita ir saglabājies 
vidēji tāds pats kā iepriekšējos gados – 77%.

2012. gadā departaments visvairāk izskatīja lietas ar minis-
triju piedalīšanos (21%). Nākamais lielākais skaits ir lietām ar 
pašvaldību iestāžu (19%) un Valsts ieņēmumu dienesta pieda-
līšanos (18%). Salīdzinot šos datus ar iepriekšējo gadu, var se-
cināt, ka atbildētājiestāžu pirmais trijnieks ir palicis nemainīgs, 
mainījusies ir tikai to secība – 2011. gadā visvairāk lietu tika iz-
skatītas ar pašvaldību iestāžu piedalīšanos, tad sekoja Valsts ie-
ņēmumu dienests un ministrijas. 2012. gadā no lietām, kurās kā 
atbildētājiestāde ir bijusi ministrija, gandrīz pusē gadījumu tā 
ir bijusi Tieslietu ministrija, savukārt lietās pret pašvaldībām  – 
44% gadījumu iestāde ir bijusi Rīgas dome. 

Salīdzinot ar 2011. gadu, par 3% ir palielinājies ar depar-
tamenta spriedumu atcelto zemāko instanču tiesu spriedu-
mu skaits (35%), kas ir vērtējams kā augsts. Atšķirīga situā-
cija bija saistībā ar departamenta atceltajiem lēmumiem   – 
2012. gadā tika atcelti 18% zemāku instanču tiesu lēmumu 
(2011. gadā – 20%).

2012.  gadā divās lietās departaments vērsās ar prejudiciā-
liem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. Vienā no šīm lie-
tām prejudiciālais jautājums bija saistīts ar tiesībām pārsūdzēt 
ieceļošanas atteikumu (SKA-129/2012), savukārt otrā – ar preču 
deklarēšanu muitā (SKA-327/2012).

Savukārt piecās lietās 2012. gadā departaments vērsās ar pie-
teikumu Satversmes tiesā – par invaliditātes pensijas pārrēķina 
formulu invaliditātes grupas maiņas gadījumā (SKA-168/2012), 
par citvalodu personvārdu atveidi (SKA-184/2012), par sabied-
risko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pienākumu maksāt ne-
kustamā īpašuma nodokli (SKA-193/2012), par zaudējumu atlī-
dzinājuma prasījuma pieteikšanas termiņu (SKA-402/2012) un 
par soda naudas samērīgumu nodokļu tiesībās (SKA-666/2012).

SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETu  
DEPARTAMENTS

senāta Administratīvo lietu departamenta senatori 2013. gada janvārī.  
No kreisās: Jānis Neimanis, Jautrīte Briede, Līvija Slica, Dace Mita, Veronika Krūmiņa, Rudīte Vīduša,  

Ilze Skultāne, Vēsma Kakste, Andris Guļāns

2012. gadā tiesvedībā 1184 lietas
izskatītas 912 lietas – 77% 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 880
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 30
• lietas pirmajā instancē – 2
 
Lietu skAits senātA AdMinistrAtīVO Lietu  
dePArtAMentā 2007. - 2012. gAdā
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2007 689 658 78 185
2008 843 753 73 275
2009 786 805 76 256
2010 956 911 75 301 
2011 929 963 78 267
2012 917 912 77 272
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Lietu izskatīšanas vidējais ilgums departamentā bija 2,3 mē-
neši, kas vērtējams kā ļoti labs. Viens departamenta senators 
2012.  gadā vidēji izskatīja 104 lietas, kas vēl arvien kasācijas 
instancē ir ļoti liels skaits.

2012.  gadā tas gan vēl praksē neietekmēja departamenta 
darbu, tomēr nozīmīgs notikums administratīvajās tiesībās bija 
1. novembrī beidzot pieņemtie nozīmīgie grozījumi Administra-
tīvā procesa likumā. Tie vērsti uz papildu iespējām tiesas darba 
paātrināšanai, skaņu ierakstu un videokonferenču ieviešanas 
sekmēšanu, plašāku rakstveida procesa ieviešanu, valsts node-
vu un drošības naudas sistēmas pilnveidošanu, kā arī tiesību 
aizsardzības iespēju izpildes stadijā nodrošināšanu. Tomēr par 
minēto grozījumu reālo ietekmi, kā arī problēmām to piemēro-
šanā varēs runāt tikai nākamā gada atskaitē.

2012.  gadā Augstākā tiesa sekmīgi turpināja divas jau ie-
priekš aizsāktas tradīcijas, kuras aktīvi atbalstīja arī Adminis-
tratīvo lietu departaments. Pirmā no tām – tiesnešu konferen-
ces rīkošana. Tāpat kā iepriekšējā gadā konferences darbs tika 
organizēts vairākās daļās – bija gan priekšlasījumi, gan darbs 
sekcijās. Otrā tradīcija, kas sekmīgi turpinājās, bija sabiedrības 
informēšanas jomā. Departaments sadarbībā ar Komunikācijas 
nodaļu turpināja regulāri sniegt informāciju presei par kārtējā 
tiesas sēdē izskatāmajiem tiesību jautājumiem. Tāpat sabied-
rības informēšanas jomā tika turpināta sadarbība ar skolām. 
Vairākas klases apmeklēja Augstāko tiesu un tām tika novadīta 
tiesību zinību stunda. 

Pozitīvi vērtējama iespēja departamenta pārstāvjiem piedalī-

ties Satversmes tiesas organizētā konferencē par aktuāliem jau-
tājumiem saistībā ar lietas ierosināšanu Satversmes tiesā. Ceru, 
ka šī diskusija varētu būt labs sākums pozitīvām pārmaiņām 
tiesu un Satversmes tiesas savstarpējā neprocesuālā sadarbībā. 

Joprojām neatrisināts ir jautājums par Tiesu informatīvās 
sistēmas (TIS) darbību atbilstoši departamenta vajadzībām. Šo-
gad, tāpat kā iepriekšējos gados, sagatavojot statistikas pārska-
tu par departamenta darbu, nācās secināt, ka TIS automātiski 
sagatavotais statistikas pārskats par izskatītajām lietām neat-
bilst patiesajiem datiem un faktiski nav izmantojams. Lai gan, 
izstrādājot TIS, viens no mērķiem bija radīt to kā instrumentu 
tiesu darba efektīvākai organizēšanai un atvieglošanai, ikdienā 
strādājot ar TIS, nākas secināt, ka tas joprojām nav kļuvis par 
ērtu un parocīgu instrumentu minēto mērķu sasniegšanai. Lai 
šo situāciju risinātu, šā gada sākumā esam vērsušies gan pie Tie-
su administrācijas vadības, gan tieslietu ministra, norādot uz 
konstatētajām problēmām saistībā ar TIS. Nepieciešamības ga-
dījumā aicinātu Augstāko tiesu aktīvāk iesaistīties minēto jau-
tājumu risināšanā, tostarp nodrošinot nepieciešamos resursus 
problēmu novēršanai vai vismaz samazināšanai.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja  
VERONIKA KRūMIŅA

MinistrijAs kā AtBiLdētājiestādes kAsācijAs 
kārtīBā iZskAtītAjās Lietās 
Ministrija lietu skaits
Tieslietu ministrija 107
Iekšlietu ministrija 33
Aizsardzības ministrija 18
Ekonomikas ministrija 12
Zemkopības ministrija 11
Satiksmes ministrija 9
Ārlietu ministrija 6
Veselības ministrija 6
Labklājības ministrija 5
Finanšu ministrija 4
Izglītības un zinātnes ministrija 4
VARAM 3
Kultūras ministrija 1

kOPā 219 
PAšVALdīBAs kā AtBiLdētājiestādes  
kAsācijAs kārtīBā iZskAtītAjās Lietās 
Pašvaldība lietu skaits
Rīgas dome 88
Jūrmalas pilsētas dome 13
Rēzeknes pilsētas dome 8
Daugavpils pilsētas dome 6
Garkalnes novada dome 4
Kandavas novada dome 4
Citas pašvaldības 77

kOPā 200

senātA AdMinistrAtīVO Lietu dePArtAMentā  
kAsācijAs kārtīBā iZskAtītO Lietu AtBiLdētājiestāžu  
struktūrA (SPRIEDUMI UN LēMUMI) 

atbildētājiestāde lietu 
skaits

% no kopējā 
atbildētājiestāžu 

skaita
Ministrijas 219 21
Pašvaldības 200 19
Valsts ieņēmumu dienests 187 18
Ieslodzījuma vietu pārvalde un cietumi 68 6
Valsts policija 37 4
Valsts sociālās apdrošināšanas pārvalde 23 2
Ministru kabinets, Ministru prezidents  
un Valsts kanceleja 23 2

Sabiedrības veselības aģentūra 21 2
Valsts zemes dienests 19 2
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 18 2
Iepirkumu uzraudzības birojs 16 2
Konkurences padome 15 1
Bāriņtiesas 15 1
Lauku atbalsta dienests 14 1
Prokuratūra 11 1
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 11 1
Centrālā zemes komisija 9 1
uzņēmumu reģistrs 9 1
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 9 1
Citas institūcijas 132 12

kOPā 1056 atbildĒtājiestādes 880 lietās

senātA AdMinistrAtīVO Lietu dePArtAMentā kAsācijAs 
kārtīBā iZskAtītO Lietu reZuLtāti (SPRIEDUMI)
rezultāts skaits Procenti
Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 229 43
Spriedums atstāts negrozīts 113 21
Spriedums atcelts pilnībā vai tā daļā. t.sk.
  • lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai – 174
  • tiesvedība izbeigta – 15
  • pieteikums atstāts bez izskatīšanas – 2 

191 35

Kasācijas tiesvedība izbeigta 4 1
kOPā 537 100

senātA AdMinistrAtīVO Lietu dePArtAMentā kAsācijAs 
kārtīBā iZskAtītO Lietu reZuLtāti (LēMUMI)
rezultāts skaits Procenti
Atteikts ierosināt tiesvedību 13 4
Lēmums atstāts negrozīts 261 76
Lēmums grozīts 3 1
Lēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, nododot 
jaunai izskatīšanai, t.sk
  • nododot jaunai izskatīšanai – 43
  • jautājums izlemts pēc būtības – 20 

63 18

Kasācijas tiesvedība izbeigta 3 1
kOPā 343 100
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kOMPeteNCe
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta ir apelācijas in-

stances tiesa. Tās darbību nosaka likuma „Par tiesu varu” 
45. pants un Civilprocesa likums. 

Civillietu tiesu palāta izskata:
• civillietas pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzībām 

par Latvijas 5 apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģiju kā 
pirmās instances tiesu spriedumiem. Lietu kategorijas 
saskaņā ar Civilprocesa likuma 25. pantu: strīdi par īpa-
šuma tiesībām uz nekustamu īpašumu, saistību tiesību 
strīdi, lietas par preču zīmju un patenttiesību aizsardzī-
bu, lietas par kredītiestāžu maksātnespēju un likvidāci-
ju, lietas par pilsonības atņemšanu, lietas, kuru materiā-
los ir iekļauts valsts noslēpuma objekts;

• civillietas sakarā ar blakus sūdzībām par lēmumiem, 
ko pieņēmušas apgabaltiesas kā pirmās instances tie-
sas, apgabaltiesas kā otrās instances tiesas un zemes-
grāmatu nodaļu tiesneši;

• pieteikumus par apgabaltiesas nolēmumu atcelšanu 
sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem;

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

slOdZe
2012. gadu sākot, Civillietu tiesu palātā strādāja 15 ties-

neši, ieskaitot priekšsēdētāju, tātad kopā 5 sastāvi. Janvārī 

beidzās pilnvaras tiesnesim Mārim Vīgantam, kurš bija ie-
celts par Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu izpil-
dītāju uz diviem gadiem. No 15. marta par palātas tiesneša 
pienākumu izpildītāju ir iecelta Rīgas apgabaltiesas tiesnese 
Sandra Krūmiņa.

CIVILLIETu TIESu PALĀTA

civillietu tiesu palātas tiesneši 2013. gada janvārī. 
Pirmajā rindā no kreisās: Inta Lauka, Marika Senkāne, Zane Pētersone, Gunārs Aigars, Māra Katlapa,  

Anita Čerņavska, Raimonds Grāvelsiņš; otrajā rindā: Valerijs Maksimovs, Arnis Dundurs,  
Dace Jansone, Aivars Keišs, Ļubova Kušnire, Sandra Krūmiņa, Ineta Ozola, Intars Bisters 

2012. gadā tiesvedībā 2980 lietas
izskatītas 1880 lietas – 63% 
Tai skaitā
• apelācijas kārtībā – 1848
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 32
 
Lietu skAits ciViLLietu tiesu PALātā  
2007. - 2012. gAdā
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2007 1490 1267 58 905
2008 1441 1304 56 1042
2009 1419 1275 52 1187
2010 1644 1514 54 1317
2011 1724 1827* 60 1214
2012 1766 1880* 63 1100

* Tai skaitā lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas pēc būtības    
   vai citai tiesai pēc piekritības (2011.-25, 2012.-62)
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Tiesu palātā bija 14 tiesnešu palīgi, ieskaitot priekšsēdē-
tāja palīgu. Tas nozīmē, ka uz katru tiesnesi nebija palīgs. No 
2013. gada 1. janvāra piešķirta papildus tiesneša palīga štata 
vieta.

lietu virZĪba
Civillietu skaitam nav tendence samazināties. Pēc aptu-

venas informācijas pagājušajā gadā pirmajā instancē izskatī-
tas 88229 civillietas, apelācijas instancē apgabaltiesās 5447,  
tiesu palātā – 1880 civillietas. Kopā tās ir 95  476 lietas.  
Vairāk nekā pusi no šīm lietām veido lietas, kurās ir strīds par 
nekustamā īpašuma tiesībām. 

Civillietu tiesu palātā 2012. gadā saņemtas 1766 lietas – 533 
apelācijas sūdzības, 1233 lietas ar blakus sūdzībām. 2011. gadā 
attiecīgi bija 1724 lietas – 470 apelācijas sūdzības un 1083 bla-
kus sūdzības, 2010. gadā 1644 lietas – 506 apelācijas sūdzības 
un 946 blakus sūdzības.

Izskatītas 2012. gadā 1880 lietas – 559 apelācijas sūdzības 
un 1321 lieta ar blakus sūdzību. 2011. gadā attiecīgi bija izskatī-
tas 1827 lietas – 454 apelācijas sūdzības un 1251 blakus sūdzī-
ba, 2010. gadā 1514 lietas – 511 apelācijas sūdzības un 891 lieta 
ar blakus sūdzību.

Rēķinot iepriekšējā gada lietu atlikumu un 2012.  gadā sa-
ņemtās lietas, palātas tiesvedībā bija 2980 lietas. Neizskatīto lie-
tu atlikums, gadu beidzot, bija 1100 lietas. 2012. gads ir otrais, 
kad lietu atlikums ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējiem 
periodiem, jo palātā izskatīts vairāk lietu. 2012. gadā izskatīts 

par 26 apelācijas sūdzībām un par 88 blakus sūdzībām vairāk 
nekā saņemts. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 105 lietām vairāk izska-
tītas apelācijas lietas. Lietu sarežģītība arvien pieaug, līdz ar to 
izskatīšana un noformēšana prasa vairāk laika un piepūles.

Visas apgabaltiesas kopā apelācijas kārtībā 2012. gadā izska-
tīja 5447 lietas, Civillietu tiesu palāta – 1880 lietas.

Spriedumu stabilitāte: kasācijas kārtībā pārsūdzēti 286 pa-
lātas nolēmumi, Senātā atcelti pilnībā vai daļēji 75 palātas nolē-
mumi. Savukārt Civillietu tiesu palāta tāpat atcēlusi vai grozījusi 
25% apgabaltiesu nolēmumus. 

PersPektĪva
Civillietu tiesu palātas perspektīva iezīmēta likumprojek-

tos par tīro trīs instanču tiesu sistēmas veidošanu Latvijā, 
kur tiek paredzēts, ka palāta beigs darbību 2019. gada 1. jan-
vārī. Taču joprojām nav skaidrs, kā notiks lietu plūsmas sa-
mazināšana palātā, nav noteikts, cik tiesneši kurā laikā būs 
vajadzīgi. Šo procesu nebūtu pareizi saukt par palātas likvi-
dāciju, tai būtu jābūt palātas saplūšanai ar senātu. Taču šie 
jautājumi joprojām netiek lemti un risināti.

Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs  
GuNĀRS AIGARS

APeLācijAs kārtīBā PārsūdZētO nOLēMuMu iZskAtīšAnAs reZuLtāti ZeMākAs instAnces tiesāM 
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Rīgas apgabaltiesa 1288 837 63 262 82 44 25
Kurzemes apgabaltiesa 81 46 4 21 10 0 31
Latgales apgabaltiesa 80 53 5 11 10 1 20
Vidzemes apgabaltiesa 92 64 5 11 10 2 17
Zemgales apgabaltiesa 71 45 3 12 9 2 21
Zemesgrāmatu nodaļas 174 128 40 1 5 23

kOPā 1786 1173 80 357 122 54 25

ciViLLietu tiesu PALātā APeLācijAs kārtīBā iZskAtītO 
Lietu reZuLtāti (sPrieduMi)

ciViLLietu tiesu PALātā APeLācijAs kārtīBā iZskAtītO 
Lietu reZuLtāti (LēMuMi)
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2012. gada 1.  jūlijā, stājoties spēkā grozījumiem Krimināl-
procesa likuma 442. pantā, Latvija ir pārgājusi uz tā saucamajām 
„tīrajām tiesu instancēm” kriminālprocesā, kur visās lietās pir-
mā instance ir rajonu tiesas, apelācijas instance – apgabaltiesas, 
kasācijas instance – Augstākās tiesas Senāts, un ir „iezīmēts” da-
tums, līdz kuram pastāvēs Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 
palāta – tas ir 2014. gada 31. decembris.

Krimināllietu tiesu palātas darbs tiek organizēts atbilstoši 
normatīvajam regulējumam – savas kompetences ietvaros ape-
lācijas kārtībā tiek turpināts izskatīt tās krimināllietas, kuras 
līdz 2012. gada jūlijam bija piekritīgas apgabaltiesām kā pirmās 
instances tiesām.

Krimināllietu tiesu palātā 2012. gada pirmajā pusgadā strā-
dāja septiņi, bet otrajā – seši Augstākās tiesas tiesneši un divi 
apgabaltiesu tiesneši, kuri aizpilda vakances. Palātā strādā četri 
tiesnešu palīgi – viens palīgs diviem tiesnešiem.

statistika 
Krimināllietu tiesu palātā 2012. gadā apelācijas kārtībā sa-

ņemtas 128 lietas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saņemto lietu 
skaits samazinājies uz pusi (2011.  gadā apelācijas kārtībā sa-
ņemtas 242 lietas), kas ir loģiski, ņemot vērā, ka pusgadu apga-
baltiesas vairs jaunas lietas pirmajā instancē nesaņēma. 

Apelācijas kārtībā Krimināllietu tiesu palātā izskatīta 221 
lieta, kas ir par 20 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tas ir objek-
tīvs rādītājs, ņemot vērā, ka pusgadu palāta strādājusi tikai ar 
diviem tiesu sastāviem.

Papildus apelācijas kārtībā izskatītajām Krimināllietu tiesu 
palāta ir izskatījusi vēl 40 lietas – sūdzības par ģenerālprokura-

tūras lēmumiem par personas izdošanu ārvalstij, lietas par dro-
šības līdzekļa – apcietinājuma – termiņa pagarināšanu, materiā-
lus, kas saistīti ar sprieduma izpildi un ar brīvības atņemšanu 
saistīta piespiedu līdzekļa pārsūdzēšanu.

KRIMINĀLLIETu TIESu PALĀTA

krimināllietu tiesu palātas tiesneši 2013. gada janvārī. No kreisās: Jānis Tiltiņš, Aivars Uminskis,  
Ludmila Poļakova, Ervīns Kušķis, Anita Poļakova, Daina Treija, Andrejs Lepse.  

Klāt nav Vilis Donāns

2012. gadā tiesvedībā 492 lietas
izskatītas 265 lietas – 54% 
Tai skaitā
• apelācijas kārtībā – 225
• sūdzības par ģenerālprokurora lēmumiem  

par personu izdošanu ārvalstij – 7
• drošības līdzekļa – apcietinājuma – pagarināšana – 8
• materiāli par sprieduma izpildi, termiņa  

pagarinājumu, drošības līdzekli, sūdzības – 25
 
Lietu skAits kriMināLLietu tiesu PALātā  
2007. - 2012. gAdā
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2007 354 340 57 253
2008 395 359 55 289
2009 424 342 48 371
2010 317 313 45 375
2011 249 298* 48 326
2012 166 265* 54 227

* Tai skaitā  lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas –  
    trūkumu novēršanai (2011.-15,  2012. – 4)
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Neizskatīto lietu atlikums samazināts par 101 lietu, kas 
ir labākais rādītājs pēdējos trīs gados. Pie tam tas panākts 
pie ļoti liela atlikto lietu skaita. uz 2013. gada sākumu Kri-
mināllietu tiesu palātā neizskatītas palikušas 225 apelācijas 
kārtībā saņemtas lietas.

Lielais atlikto lietu skaits izskaidrojams ar gaidāmajiem 
grozījumiem Krimināllikumā, kas stāsies spēkā ar 2013. gada 
aprīli un kas ietver tā saucamo sodu liberalizāciju. Apsūdzē-
tie ir ieinteresēti atlikt lietas, lai sagaidītu likumā noteiktos 
jaunos sodus.

2012.  gadā Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā 
iztiesāto krimināllietu struktūrā pēc noziedzīga nodarīju-
ma veidiem 71 lieta, jeb 33% no izskatītajām lietām bija ar 
narkotiskajām un psihotropām vielām saistītie noziedzīgie 
nodarījumi. Ņemot vērā, ka ar 2013. gada 1. aprīli par šādu 
kategoriju noziedzīgiem nodarījumiem būtiski tiks samazi-
nātas sodu minimālās robežas, jau kopš 2012. gada septem-
bra palātai nācies atlikt apmēram 90% izskatāmo lietu, kas 
saistītas ar narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti.

Ar narkotiskajām un psihotropām vielām saistītie nozie-
dzīgie nodarījumi ir lielākais skaits Krimināllietu tiesu palātā 
iztiesāto lietu struktūrā pēc noziedzīga nodarījuma veidiem. 
Vēl lielākais skaits lietu ir divās kategorijās: noziedzīgi noda-
rījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību – 46 lietas 
jeb 21%, un slepkavības – 44 lietas jeb 20%.

tiesas sPrieŠaNas kvalitātes rādĪtāji
Krimināllietu tiesu palāta 2012. gadā iztiesāja 141 Rīgas 

apgabaltiesas lietu, 18 Latgales apgabaltiesas lietas, 31 Zem-
gales apgabaltiesas lietu, 18 Vidzemes apgabaltiesas lietas, 
13 Kurzemes apgabaltiesas lietas.

No visām 221 lietas pirmās instances tiesas nolēmums at-
stāts negrozīts 109 lietās jeb 49%. Piecās lietās apelācijas sūdzī-
ba atstāta bez izskatīšanas, trīs lietās izbeigta apelācijas tiesve-
dība, pārējās 104 lietās nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā.

Ir neliels procents atceltu nolēmumu ne apgabaltiesu vai-
nas dēļ, bet gan tāpēc, ka nav ievērotas personas tiesības uz 
kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Tomēr apga-
baltiesu atcelto nolēmumu procents ir apmēram 50%, kas 
nav maz. Pēc Krimināllietu tiesu palātas likvidēšanas varētu 
rasties problēmas ar vienotas, stabilas apelācijas tiesvedības 
prakses pastāvēšanu, jo katrā tiesu apgabalā tā varētu būt 
atšķirīga.

Savukārt kasācijas kārtībā Senātā pārsūdzētas 145  
Krimināllietu tiesu palātā iztiesātas lietas – par 18 lietām 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Atcelti un grozīti 19% palātas 
nolēmumu.

Atcelto nolēmumu skaita palielināšanās saistīta arī ar 
tiesnešu fizisku nogurumu, jo lielā slodze neizbēgami rada 
kļūdas. Kriminālprocess paredz 14 dienas pilna nolēmuma 
sagatavošanai, bet tiesnesim gandrīz katru dienu ir jāpieda-
lās tiesas sēdēs.

lietu atlikŠaNas ieMesli
2012.  gadā Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā 

izskatīta 221 lieta, atliktas 196 lietas.
Kā jau minēts, 2013. gada 1. aprīlī spēkā stāsies grozījumi 

Krimināllikumā, kas paredz vairāku kategoriju noziedzīgiem 
nodarījumiem maigākas soda sankcijas, tostarp ar narko-
tiskajām un psihotropām vielām saistītiem noziedzīgiem 
nodarījumiem. Tas neapšaubāmi ir galvenais iemesls, kāpēc 
pusgada laikā no tiesas neatkarīgu iemeslu dēļ izskatītas vien 
pāris krimināllietas, kas saistītas ar narkotisko vielu apriti.

APeLācijā PārsūdZētO PirMās instAnces Lietu iZtiesāšAnAs reZuLtāti APgABALtiesāM 
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Rīgas apgabaltiesa 141 61 69 4 3 4 52
Kurzemes apgabaltiesa 13 6 7 0 0 0 54
Latgales apgabaltiesa 18 13 4 0 0 1 22
Vidzemes apgabaltiesa 18 9 9 0 0 0 50
Zemgales apgabaltiesa 31 20 9 2 0 0 36

kOPā 221 109 98 6 3 5 47

kriMināLLietu tiesu PALātā APeLācijAs kārtīBā 
iZtiesātO kriMināLLietu struktūrA Pēc nOZiedZīgA 
nOdArījuMA VeidieM (kL PAnti)

Noziedzīga nodarījuma veids  
(kl pants)

lietu 
skaits

% no 
kopējā 

lietu 
skaita

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

71 33

Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību 
un dzimumneaizskaramību  
(159., 160., 161., 162., 165.p.)

46 21

Slepkavība (116., 117. 118.p.) 44 20
Krāpšana (177.-178.p.) 15 7
Noziedzīgi nodarījumi 
tautsaimniecībā (190.-223.p.)

7 3

Piesavināšanās (179.p.) 5 2
Laupīšana (176.p.) 5 2
Kukuļošana ( 320.-323.p.) 4 2
Izspiešana (183.-184.p.) 3 1
Tīšs smags miesas bojājums (125.p.) 3 1
Noziedzīgi nodarījumi pret personas 
brīvību, godu un cieņu (152.-158.p.)

3 1

Noziedzīgi nodarījumi pret 
jurisdikciju (289.-315.p.)

3 1

Pārējie noziedzīgie nodarījumi 12 6
kOPā 221 100
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kOnsuLtAnti
Zinaīda indrūna – likumu piemērošanas jautājumos
juris kalniņš – administratīvajās tiesībās
Anda krastiņa – civiltiesībās
nora Magone – krimināltiesībās (apvienojot ar  
departamenta priekšsēdētāja palīga amatu)

NOdaĻas kOMPeteNCe
Viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām, kas noteikta li-

kuma „Par tiesu varu” 286. panta 4.un 5. daļā, ir vienveidīgas un 
stabilas, tātad, prognozējamas tiesu prakses veidošana.

Judikatūras nodaļa apkopo un pēta tiesu praksi atsevišķos 
tiesību normu piemērošanas jautājumos, atlasa, apstrādā un 
publicē judikatūras datu bāzē Senāta nolēmumus, kuriem ir 
nozīme tiesu prakses saskaņotības, pētniecības veicināšanā. 
Mērķis ir arī palīdzēt tiesnešiem lietas izspriešanā līdzīgos gadī-
jumos, samazinot lietu izskatīšanas laiku.

tiesu Prakses aPkOPOjuMi
Kopš 2009. gada Augstākajai tiesai no valsts budžeta neti-

ka iedalīti līdzekļi vienveidīgas tiesu prakses un judikatūras 
veidošanai. Tas mazināja iespēju pilnvērtīgi plānot un veikt 
pētījumus par tiesu praksi. Pateicoties Augstākās tiesas neatlai-
dīgam pieprasījumam, 2012. gada otrajā pusē valdība piešķīra 
līdzekļus dažu pētījumu veikšanai. Labi pētījumi top zinātnieku 
un praktiķu kopīgā sadarbībā, bez zinātnieku iesaistīšanas kva-
litatīvi pētījumi un secinājumi var neizdoties. Tādēļ Judikatūras 

nodaļa tiesu prakses apkopojumus - pētījumus veica sadarbībā 
ar tiesībzinātniekiem.
2012. gadā veikti tiesu prakses apkopojumi-pētījumi:
• par tiesu praksi laulāto kopīgas mantas dalīšanā – 

dr.iur. I. Bergmane;
• par tiesu praksi strīdu izskatīšanā par aizgādības (kopīgas, 

atsevišķas, ikdienas) un saskarsmes tiesībām un uzturlīdzek-
ļiem bērnam – dr.iur. I. Bergmane

• par tiesu praksi krimināllietās par kredīta un citu aizdevumu 
negodprātīgu saņemšanu un izmantošanu – dr.iur. u. Kras-
tiņš (pētījums veikts pēc ģenerālprokuratūras iniciatīvas); 

• par tiesu praksi krimināllietās par nacionālā, etniskā un rasu 
naida izraisīšanu – dr.iur. A. Kučs; 

• par tiesu praksi, izskatot prokurora apelācijas un kasācijas 
protestus – mg.iur. A. Branta; 

• kā turpinājums 2.  maija starptautiskajai konferencei „Na-
cionālo Augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā” tika 
pētīta un analizēta Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras 
izmantošana Augstākās tiesas nolēmumos – dr.iur. M. Mits. 
Pētījums jau pirms pabeigšanas tika prezentēts tiesnešu 
konferencē 2. novembrī, bet 2013. gada februārī – Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas seminārā Strasbūrā.
Pēc pētījumu apspriešanas Senātā tie tiek publiskoti Augstā-

kās tiesas mājaslapā. 2013. gadā judikatūras darbam budžetā ir 
iedalīti līdzekļi, tālab iespējams plānot pētījumus gada garumā.

judikatŪras datu bāZe
Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 286.  panta 4.un 5.  daļai 

Augstākā tiesa veido judikatūras datu bāzi. Judikatūras noda-
ļa turpinājusi atlasīt, apstrādāt, sistematizēt tiesu nolēmumus, 
kuriem ir nozīme saskaņotas tiesu prakses veidošanā.

Nozīmīga loma judikatūras veidošanā ir tās administrēša-
nai   – tiesu nolēmumu apstrādei, izceļot un izvirzot tiesību 
attīstībai nozīmīgas atziņas. Judikatūras nodaļas konsultanti 
nolēmuma publiskošanu, judikatūras atziņas (tēzes) izcelšanu 

Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs  

ERVĪNS KuŠĶIS

JuDIKATūRAS  
NODAĻA

judikatūra  
nodaļas vadītājs 
Pāvels gruZiŅš

Lietu atlikšanas iemesli 2012. gadā: 
• apsūdzētā neierašanās uz tiesas sēdi – 49;
• aizstāvja neierašanās uz tiesas sēdi – 38;
• liecinieka aicināšana uz nākamo tiesas sēdi – 18;
• liecinieka neierašanās uz tiesas sēdi – 16;
• laika trūkuma dēļ – 13;
• ekspertīzes nozīmēšana – 10;
• cietušā neierašanās uz tiesas sēdi – 8;
• cietušā aicināšana uz nākamo tiesas sēdi – 6;
• citi iemesli – 38.
 
Neskatoties uz lielo atlikto lietu skaitu, Krimināllietu tie-

su palātā samazināts no 13 uz 10 mēnešiem laiks, kad pirmo 
reizi lieta tiek nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē.

PersPektĪva
Prognozējams, ka lietu skaits Krimināllietu tiesu palātā 

turpinās samazināties. Iespējams, jau 2013.  gadā varētu tikt 
izskatītas visas vai vismaz 4/5 Vidzemes, Zemgales, Kurzemes 
un Latgales apgabaltiesu lietu. Savukārt Rīgas apgabaltiesā vēl 
atrodas 56 pirmās instances krimināllietas, no kurām 20 lietas 
ir apturētas. Jautājums – kas notiek ar neizskatītajām lietām 
pēc diviem gadiem, kad tiek likvidēta krimināllietu tiesu palāta. 
Loģiski būtu, ja neizskatītās lietas nodotu izskatīšanai apelācijas 
instancei, tas ir – apgabaltiesām. Taču pagaidām nekādas iestrā-
des no likumdevēja puses nav.

 judikAtūrAs dAtuBāZē ieVietOti senātA nOLēMuMi 
2008.-2012. gAdā

gads Civillietas krimināllietas administratīvās 
lietas

2008 40 59 53
2009 56 50 84
2010 52 62 99
2011 54 53 73
2012 95 68 100
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saskaņo ar nolēmumu sagatavojušo tiesnesi un Senāta departa-
menta priekšsēdētāju.

2012. gadā atlasīti 263 Senāta nolēmumi. Tas ir par 43% vai-
rāk nekā 2011. gadā. Visi nolēmumi ar judikatūras nozīmi publi-
cēti Augstākās tiesas mājaslapā un Tiesu informatīvajā sistēmā.

Vienlaikus ar Senāta departamentu nolēmumu atlasi un 
apstrādi ievietošanai judikatūras modulī, nodaļas konsultanti 
2012. gadā izveidoja judikatūras nolēmumu klasifikatoru – Ci-
villietu un Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem 
pēc lietu kategorijām, Krimināllietu departamenta lēmumiem 
pēc likuma normām. Turklāt šādi klasifikatori tiek veidoti par 
visiem iepriekšējiem gadiem un pieejami Augstākās tiesas mā-
jaslapā: Administratīvo lietu departamentam no 2004.  gada, 
Civillietu departamentam – no 2003.  gada, Krimināllietu de-
partamentam – no 2002. gada. Tādējādi visi mājaslapā ievieto-
tie Senāta nolēmumi pieejami gan hronoloģiskā secībā, gan pēc 
lietu kategorijām vai likuma normām.

2013. gadā nodaļas konsultanti sākuši strādāt pie mājas-
lapā publicētajos Senāta nolēmumos izmantoto tiesību aktu 
rādītāju sagatavošanas. Par Augstākās tiesas mājaslapā ie-
vietoto Senāta nolēmumu aktualitāti un vajadzību pēc tiem 
liecina ar katru gadu pieaugošais mājaslapas apmeklētāju 
skaits. Tas mēnesī pagājušā gadā pieaudzis par 1276 apmek-
lētājiem. Liela konsultantu darba daļa ir nolēmumu atlase 
tiesu prakses pētījumiem. Ņemot vērā, ka ne tikai tiesas ar-
vien biežāk atsaucas uz Senāta nolēmumos paustajām atzi-
ņām par tiesību normu piemērošanu un arī uz tiesu prakses 
apkopojumu atziņām, jāsecina, ka Judikatūras nodaļa dara 
visnotaļ vajadzīgu un atzīstamu darbu.

seNāta NOlĒMuMu krājuMs uN lasĪtava
Judikatūras nodaļas konsultanti palīdzēja sagatavot Augstā-

kās tiesas Senāta 2011. gada spriedumu un lēmumu krājumu. 
Krājuma izdevējs līdz 2010. gadam bija Tiesu namu aģentūra, 
bet, uzskatot, ka šāda krājuma izdošana ir nerentabla, no turp-
mākas sadarbības atteicās un bija gatavi izdot tikai Senāta Ci-
villietu departamenta spriedumu krājumu, jo pēc tā bijis lielāks 
pieprasījums. 2012. gadā pirmo gadu nolēmumu krājuma izde-
vējs bija Valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”.

Tiesnešu un darbinieku darba nodrošināšanai 2012.  gadā 
Lasītavai iegādāta 131 grāmata, tajā skaitā 34 Kriminālprocesa 

likuma 9. izdevuma eksemplāri, 24 Civilprocesa likuma komen-
tāru 2.daļas un 24 Administratīvā procesa likuma grāmatas.

Lasītavas krājumi papildināti ar Latvijas Republikas Satvers-
mes Cilvēktiesību daļas komentāru grāmatu, F.Švarca „Civilli-
kums un tā rašanās vēsture”; Francijas civillikumu un citiem 14 
jauniem izdevumiem.

Konsultante likumu piemērošanas jautājumos nodrošinājusi 
tiesnešus un palīgus ar normatīvo aktu aktuāliem grozījumiem, 
pilnveidojusi un nodrošinājusi Senāta Civillietu departamenta 
palīgus ar elektronisko pieeju (e-grāmatas) savās palīgu mapītēs.

vĪZija Par turPMākO
• Turpināt pilnveidot judikatūras nolēmumu klasifikatorus
• Veidot Senāta nolēmumos izmantoto tiesību aktu rādītājus
• Veidot Senāta departamentu nolēmumu gadagrāmatas elek-

tronisko versiju Augstākās tiesas mājaslapā
• Paplašināt Judikatūras nodaļu ar konsultantu Eiropas Cil-

vēktiesību tiesas un citu pārnacionālo, starptautisko un ār-
valstu augstāko tiesu judikatūras jautājumos

• Sadarbībai ar Saeimas komisijām izveidot atsevišķu institu-
cionālu amatu (līdzīgu parlamentārajam sekretāram) pie Ju-
dikatūras nodaļas vai tiešā Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
pakļautībā

• Pilnveidot sadarbību ar ģenerālprokuratūras Darbības analī-
zes un vadības departamenta Metodikas nodaļu.

Judikatūras nodaļas vadītājs
PĀVELS GRuZIŅŠ

adMiNistrāCijas struktŪra uN FuNkCijas  
Administrācija ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kuras 

mērķis ir radīt priekšnoteikumus tiesas saskaņotai un optimālai 
darbībai, lai nodrošinātu likumā noteikto Augstākās tiesas uz-
devumu izpildi. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50.1 pantu 
Augstākās tiesas Administrācijai ir šādas funkcijas:

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

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

ADMINISTRĀCIJA

Administrācijas 
vadītāja  
sandra LAPiŅA

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

PAVisAM judikAtūrAs dAtuBāZē ieVietOti  
senātA nOLēMuMi
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Administrācija budžeta iespēju robežās 2012. gadā turpi-
nāja darbu visās likuma „Par tiesu varu” noteiktajās darbības 
jomās, saskaņā ar Augstākās tiesas stratēģiju un darba plānu 
2012.gadam.  

2012. gadā Administrācijā strādāja 22 darbinieki. 

FiNaNŠu vadĪba uN  
MateriāltehNiskais NOdrOŠiNājuMs

Budžets. Likumā „Par valsts budžetu 2012. gadam” Aug-
stākajai tiesai tika piešķirts budžets 2 939 858 Ls, kas, salī-
dzinot ar 2011. gadu, ir par 20 951 Ls jeb 1 % mazāk.  

Finansējums samazinājās, jo 2011. gadā bija piešķirti pa-
pildu līdzekļi kompensāciju izmaksai Augstākās tiesas ties-
nešiem saistībā ar tiesnešu atalgojuma iekļaušanu vienotajā 
atalgojumu sistēmā (Valsts un pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības likums, likuma „Par tiesu 
varu” pārejas noteikumu 38. pants).

Augustā tika izstrādāts likumprojekts „Grozījumi likumā 
„Par valsts budžetu 2012. gadam””, ar kuru Augstākajai tiesai 
piešķirts finansējums 10  000 latu divām prioritātēm – tiesu 
prakses pētījumu veikšanai un Tieslietu padomei. 

Augstākās tiesas 2013. gada budžeta projekts, salīdzinot ar 
2012. gadu, ir palielinājies no 2 939 858 Ls līdz 3 185 191 Ls, 
kas ir par 245 333 Ls jeb 8 % vairāk. 2013. gadā ir panāktas po-
zitīvas izmaiņas – piešķirts 10 000 Ls finansējums tiesu prakses 
pētījumiem un 25 986 Ls Tieslietu padomes darba nodrošinā-
šanai. Finansējums piešķirts atvaļinājuma pabalstu nodrošinā-
šanai (Ls 30 000), Augstākās tiesas darbinieku veselības apdro-
šināšanai (Ls 17 100), Augstākās tiesas tiesnešu apmācībai un 
starptautiskajai sadarbībai (Ls 20 000). Iepriekšējos gados mācī-
bām nepieciešamie līdzekļi tika ņemti, samazinot finansējumu 
citām aktivitātēm.     

 Materiāltehniskais nodrošinājums. Organizēti 5 iepirku-
mi, noslēgti 44 līgumi Augstākās tiesas darba nodrošināšanai. 
Veikta videonovērošanas sistēmas paplašināšana, remonts čet-
ros sanitārtehniskajos mezglos un centrālajā kāpņu telpā 212 
m2 platībā, restaurēti septiņi galdi 146.zālē un izgatavotas jau-
nas galda virsmas Augstākās tiesas caurlaižu postenī.

 
iekŠĒjā kONtrOles sistĒMa  

Turpinājās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana un 
regulāra tās uzraudzība, nodrošinot trūkumu savlaicīgu novēr-
šanu. Saskaņā ar Augstākās tiesas iekšējās kontroles sistēmas 
plānu aktualizēts Administrācijas nolikums, Komunikācijas no-
daļas, Finanšu un saimniecības nodaļas un Krimināllietu tiesu 
palātas kancelejas nolikums. Izstrādāts Administrācijas darba 
plāns 2012. gadam saskaņā ar Augstākās tiesas darbības stra-
tēģiju 2011.-2013. gadam, Iekšējās kontroles sistēmas plāns un 
Augstākās tiesas tālākizglītības plāns 2012. gadam.

Kopumā 2012.  gadā izdoti 32 rīkojumi organizatoriskajos 
jautājumos un 22 organizatoriskie dokumenti (kārtības, ins-
trukcijas, nolikumi) vai to grozījumi. 

lietvedĪba
Nodrošināta vienota lietvedības politika un turpināta lietve-

dības sistēmas attīstība.
2012. gadā no fiziskām un juridiskām personām Augstāka-

jā tiesā saņemti 3969 dokumenti (2011. gadā – 3815), nosūtīti 
3269 dokumenti (2011. gadā – 3237). Saņemtas 12 807 tieslie-
tas un ar tiesvedības procesu saistītie dokumenti (2011. gadā – 
13 341). Nosūtīti 44 816 pasta sūtījumi – par 25 % vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. 

Turpināja pieaugt elektroniski saņemto dokumentu 
skaits. Ar drošu elektronisko parakstu saņemti ap 350 sūtī-
jumi. Elektroniskā sarakste kļūst arvien populārāka, pašlaik 
sarakste ar Tiesu administrāciju, Finanšu un citām ministri-
jām pārsvarā notiek elektroniski, izmantojot drošu elektro-
nisko parakstu. Elektroniskās dokumentu aprites attīstību 
un efektivitāti kavē normatīvā regulējuma un vienotas kon-
cepcijas trūkums šajā jautājumā.

Iesniegumu likuma grozījumi (spēkā no 18.04.2012.) atvieg-
lo saraksti ar pastāvīgiem sūdzētājiem: nav jāpaziņo par iesnie-
guma saņemšanu, kad neprasa atbildi pēc būtības, otru tādu 
pašu iesniegumu var atstāt bez izskatīšanas.

No 2012. gada septembra privātpersonas var iesniegt iesnie-
gumus valsts iestādēm portālā www.latvija.lv. Tas ir vienotais 
valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls, kuru uztur Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Iesniedzējs var 
iesniegt pieteikumu, identificējoties ar bankas karti. Saskaņā 
ar Iesniegumu likuma grozījumiem šis veids pielīdzināms elek-
troniskiem iesniegumiem, kas parakstīti ar elektronisko pa-
rakstu.  2012. gadā tiesai neviens iesniegums netika iesniegts, 
2013. gada janvārī ir ienākuši divi iesniegumi.

PersONālvadĪba
Turpināta personāla politikas pilnveidošana, budžeta ie-

spēju robežās atbalstīta tiesnešu un darbinieku profesionālā 
izaugsme.

Personāls. Gada sākumā Augstākajā tiesā strādāja 112 dar-
binieki un 51 tiesnesis, beigās 118 darbinieki un 51 tiesnesis. 

Procentuāli lielākais skaits no darbiniekiem ir tiesnešu palīgi 
un kanceleju darbinieki: 45% – tiesnešu palīgi, 25% – kancele-
ju darbinieki, 22% – Administrācijas darbinieki, 8% – pārējie. 
Augstākajā tiesā 2012.gadā amata pienākumus uzsācis pildīt 1 
tiesnesis, 1 tiesnesis atbrīvots no amata pienākumu pildīšanas. 

darbinieku atlase. 2012.  gadā darbā pieņemti 30 jauni 
darbinieki un darba attiecības izbeigtas ar 24 darbiniekiem. 
7 darbinieces devās bērna kopšanas atvaļinājumā un uz viņu 
prombūtnes laiku darbā pieņemti jauni darbinieki. 

Personāla kustība būtiski palielinājusies – kopējais personā-
la mainības indekss 2011. gadā bija 15%, 2012. gadā jau 22 %. 
Vislielākā personāla mainība joprojām ir Civillietu tiesu palātas 
kancelejā – 64 % (2011. gadā – 50 %), kas būtiski ietekmē kan-
celejas darba efektivitāti.  

Organizēti  5 iekšējie un 10 ārējie amatu konkursi, no kuriem 

Augstākās tiesAs Budžets 2010. - 2013. gAdā (Ls) FinAnsējuMs AtLīdZīBAi 2010. - 2013. gAdā (Ls)
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1 konkurss beidzās bez rezultāta. Personāla atlasē veiksmīgi iz-
mantota praktiskā zināšanu pārbaude – testi un kāzusi.

tālākizglītība. Sadarbojoties ar Tiesnešu mācību centru un 
citiem mācību pakalpojumu sniedzējiem, kopumā tika organi-
zēti 58 dažādi kursi un semināri, kuros tiesneši un darbinieki 
uzlaboja savas profesionālās zināšanas, pilnveidoja prasmes un 
iemaņas. Tiesnešu un darbinieku profesionālā kompetence tika 
pilnveidota arī ārzemēs, piedaloties semināros un citos piere-
dzes apmaiņas pasākumos. Turpinājās angļu valodas nodarbī-
bas 3 tiesnešu grupām. 

19 augstskolu studenti izgāja mācību prakses programmu 
Augstākajā tiesā. Sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu de-
partamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu uzsākts jauns 
projekts – interesentiem piedāvāta ilglaicīga prakses vieta Senā-
ta Administratīvo lietu departamentā.

Motivācijas sistēma. 2011. gadā sāka parādīties pirmās 
pozitīvās izmaiņas darbinieku materiālās motivēšanas jomā, 
kas turpinājās arī 2012. gadā. Jau trešo reizi veikta visu dar-
binieku novērtēšana, kas dod iespēju novērtēt kompetences, 
darba pienākumu izpildi un apzināt darba veicinošos un ka-
vējošos faktorus.  

4 tiesneši un 11 darbinieki saņēma Augstākās tiesas apbalvo-
jumu – Atzinības rakstu. 2 tiesneši un 1 darbinieks saņēma Aug-
stākās tiesas 20 gadu Izdienas nozīmi, 4 darbinieki – 15 gadu Iz-
dienas nozīmi, 2 darbinieki – 10 gadu Izdienas nozīmi. 7 tiesneši 
un 1 bijušais tiesnesis apbalvoti ar Tieslietu sistēmas Goda zīmi.  

darba aizsardzība. Turpinājās darba aizsardzības sistēmas 
pilnveidošana un visi pasākumi tās ietvaros tiek veikti saskaņā 
ar Darba aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, 
kas reglamentē nodarbināto drošību un veselības aizsardzību. 

iNFOrMāCijas tehNOlOģijas
Iespēju robežās turpinājās Augstākās tiesas datorsistēmas 

attīstība, pilnveidojot to ar mūsdienīgām tehnoloģijām. At-
tīstīta virtuāla serveru infrastruktūra un datu glabāšanas 
sistēma, nodrošināts jauns stabils interneta pieslēgums, kas 
veidots uz diviem neatkarīgiem pieslēguma kanāliem, pār-
konfigurēts datortīkla drošības risinājums, paaugstinot da-
tortīkla drošības līmeni. 

Sadarbībā ar Tiesu administrāciju projekta „Tiesu moderni-
zācija Latvijā” ietvaros 146. un 213. tiesas sēžu zālēs ir ieviesti 
videokonferences un sēžu audio ierakstu risinājumi. Krimināl-
lietu tiesu palāta savā darbā aktīvi izmantojusi tehnisko nodro-
šinājumu tiesas sēžu gaitas audio ierakstīšanai, kā arī veiksmīgi 
rīkojusi 3 videokonferences ar Olaines cietuma slimnīcu, lai no-
drošinātu apsūdzēto piedalīšanos tiesas sēdē.

kOMuNikāCija uN starPtautiskā sadarbĪba
saziņa ar sabiedrību. uzrakstīti 124 paziņojumi par no-

tikumiem, disciplinārkolēģijas, Disciplinārtiesas un Tieslietu 
padomes darbību, 148 – par tiesas sēdēm. Sagatavotas arī 146 

atbildes un priekšsēdētāja vai tiesnešu viedokļi par dažādiem ar 
tiesas, Tieslietu padomes, disciplinārkolēģijas un Disciplinār-
tiesas darbu saistītiem jautājumiem, kā arī citiem jautājumiem. 
Visvairāk jautājumu uzdots saistībā ar tiesnešu disciplinārlie-
tām, tāpat aktuālas tēmas aizvadītajā gadā bija Balvu policistu 
lieta un pierādījumi kriminālprocesā, grozījumi Kriminālproce-
sa likumā, tiesnešu algu jautājums Satversmes tiesā, Ministru 
kabineta pārstāves Reines pārmetumi tiesām par ECT zaudē-
tām lietām, videokonferences ieviešana tiesas procesā.

Sagatavotas atbildes uz 990 žurnālistu jautājumiem par 
konkrētām tiesu lietām. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, žur-
nālistu interese par konkrētām tiesu lietām turpina pieaugt 
(2011. gadā – 945 jautājumi).

Augstākās tiesas mājaslapu apmeklēja vidēji 15  483 uni-
kālie apmeklētāji mēnesī. Kopā mājaslapa gada laikā aplūkota 
575 862 reizes (2011. gadā attiecīgi 14 207 un 551 688). Sa-
darbībā ar Judikatūras nodaļu mājaslapā izveidots judikatūras 
nolēmumu klasifikators civillietās un administratīvajās lietās 
pēc lietu kategorijām, krimināllietās – pēc likuma normām, sa-
vukārt sadarbībā ar Ministru kabineta pārstāvja cilvēktiesību 
institūcijās biroju izveidots latviski tulkoto ECT nolēmumu kla-
sifikators. Vēl starp nozīmīgākajiem jaunievedumiem mājaslapā 
minams vēsturiski nozīmīgu 1990.-1995. gada Augstākās tiesas 
plēnuma lēmumu arhīvs.

Esošajā mājaslapā nav iespējams pašiem veikt tehniskas 
izmaiņas un uzlabojumus, tās administrēšana kļūst aizvien 
darbietilpīgāka un problemātiskāka, tādēļ sākts izstrādāt 
jaunu mājaslapu, plānots, ka tā sāks darboties 2013.  gada 
pirmajā ceturksnī. Būtiskākie uzlabojumi jaunajā mājaslapā 
būs automātiska Tiesu informatīvās sistēmas datu integrēša-
na tiesas kalendārā, tādējādi samazinot laika patēriņu lapas 
administrēšanā, kā arī izveidotas atsevišķas Judikatūras un 
Tieslietu padomes sadaļas.

Augstākās tiesas publiskais pārskats par 2011. gadu publi-
cēts Augstākās tiesas Biļetenā un lasāms tiesas mājaslapā. Iz-
doti divi Biļetena numuri: Nr.4 – 300 eksemplāru, Nr.5 – 400 
eksemplāru tirāžā. Nosūtīti visām tiesām un citām tiesu sistē-
mas iestādēm, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, publiskajām un 
augstskolu bibliotēkām, ECT un EST bibliotēkām, augstskolu 
juridiskajām fakultātēm, ievietots mājaslapā. 

Izdota brošūra angļu valodā par Augstāko tiesu, ietverot tajā 
informāciju par Augstākās tiesas vietu Latvijas tiesu sistēmā, 
tiesas spriešanas procesu un tiesas vēsturi. 

Pirmo gadu Senāta nolēmumu krājuma izdevējs bija valsts 
SIA „Latvijas Vēstnesis”, bet sagatavoja pati Augstākā tiesa. 
Nolēmumu atlasi un apstrādi veica Senāta departamenti, bet 
krājuma sastādīšanu, rediģēšanu un korektūru – Komunikāci-
jas nodaļa. Krājums izdots 150 eksemplāru tirāžā, taču izrādījās 
pieprasīts un jau kļuvis par bibliogrāfisku retumu. Priekšvārds 
un nodaļu anotācijas tulkotas angļu valodā, krājums nosūtīts 
ECT un EST bibliotēkām.

dArBinieku sAdALījuMs Pēc AugstākAjā tiesā 
nOstrādātO gAdu skAitA 

Augstākās tiesAs dArBinieku iZgLītīBAs LīMenis
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konferences. Sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu or-
ganizēta starptautiska konference „Nacionālo augstāko tiesu 
loma cilvēktiesību nodrošināšanā”. Tās darbā piedalījās un re-
ferēja ECT tiesneses I.Ziemele un D.Jočiene, Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Polijas Augstāko tiesu tiesneši, Satversmes tiesas 
priekšsēdētājs un RJA mācībspēki. Konferences referāti un dis-
kusiju apkopojums publicēts Augstākās tiesas biļetenā.

Sadarbībā ar Latvijas universitāti organizēta Tiesnešu kon-
ference. Pirms konferences veikta apgabaltiesu un rajonu (pilsē-
tu) tiesu tiesnešu aptauja par aktuālām tēmām, kam atbilstoši 
veidota konferences programma, akcentējot tiesnešu profesio-
nālās darbības novērtēšanu, cilvēktiesību jautājumus un tiesību 
nozaru aktualitātes. Konferences darbā bija aicināti piedalīties 
arī advokāti, notāri, prokurori. Konferences referāti un diskusi-
ju apkopojums publicēts Augstākās tiesas biļetenā un pieejami 
tiesas mājaslapā.

sadarbība ar izglītības iestādēm. Turpināta tradīcija ai-
cināt ar Augstāko tiesu iepazīties augstskolu juridisko fakultāšu 
un programmu 1. kursu studentus. Pirmkursnieku dienās Aug-
stāko tiesu apmeklēja un ar priekšsēdētāju tikās 13  studentu 
grupas, kopā aptuveni 350 studenti no Lu, RSu, Turības, Rēzek-
nes Augstskolas, Daugavpils universitātes, Baltijas Starptautis-
kās akadēmijas, RTu un Juridiskās koledžas. Speciāla program-
ma tika veidota Lu komunikācijas programmas studentiem. 
Turpinātas arī tiesību zinību stundas skolēnu grupām. Augstākā 
tiesa iesaistījās Junior Achievment-Latvia organizētajā Ēnu die-
nā un tiesā „ēnoja” 15 skolēni. 

Mājaslapā izveidotas sadaļas studentiem un skolēniem, kur 
pārskatāmā veidā sagatavota informācija par ekskursiju un 
mācību stundu piedāvājumu skolēniem, kā arī informācija stu-
dentiem par pirmkursnieku dienām, tematiskām lekcijām, tie-
sas sēžu apmeklējumu, tiesas materiālu pieejamību un prakses 
iespējām.   

iekšējā komunikācija un korporatīvie pasākumi. 
2012. gadā iekšlapā ievietotas 337 ziņas un paziņojumi, regulāri 
papildinātas un aktualizētas visas sadaļas. 

Stiprinot kolektīvu vienojošu korporatīvo vidi, organizēts 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasā-
kums, decembrī – Temīdas balvu pasniegšana. Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs un Administrācija darbinieku sapulcē sveica 15 
darbiniekus, kas 2012. gadā saņēma augstākās izglītības doku-
mentus. Tiesneši un darbinieki Ziemassvētku akcijā savāca zie-
dojumus Rudzātu internātpamatskolai. 

starptautiskā sadarbība. 2012. gadā Augstāko tiesu ap-
meklēja 12 ārvalstu delegācijas: Polijas, Igaunijas un Lietuvas 
Augstāko tiesu un Tadžikistānas Konstitucionālās tiesas dele-
gācija, ECT tiesneses Ineta Ziemele un Danute Jočiene, ANO 
neatkarīgais eksperts Dr. Cefas Lumina, Eiropas Komisijas 
Tieslietu ģenerāldirektoriāta pārstāvji, Somijas Turku apelāci-
jas apgabaltiesas darbinieki, Vācijas pētnieciskās žurnālistikas 
studentu grupa, ASV advokātu grupa no Ziemeļkarolīnas, Ba-

vārijas administratīvo tiesnešu biedrības delegācija, Minhenes 
Ludviga Maksimiliana universitātes Juridiskās fakultātes profe-
sors Reinholds Geimers. 

augstākās tiesas muzejs. Novadītas 32 ekskursijas ārval-
stu viesiem, skolēniem, studentiem un citām interesentu gru-
pām. Saņemts Latvijas Tiesību institūta dāvinājums – 1938.-
1939. gadā izdotas grāmatas „Tiesu pils”, „Tiesu pils atklāšana” 
un „Darbam un tiesībām – Latvijas Senāta apvienotās sapulces 
priekšsēdētājam A.Gubenim veltīts rakstu krājums”.

seCiNājuMi
Augstākās tiesas Administrācija stratēģiskās attīstības plānā 

2011.-2013. gadam noteiktos uzdevumus kopumā pildījusi sek-
mīgi. Būtiskākie sasniegumi 2012. gadā:
• pozitīvs Valsts kontroles atzinums par 2011. gadu – finanšu 

vadības sistēma nodrošina skaidru un patiesu informāciju 
par Augstākās tiesas finansiālo stāvokli, iekšējā kontroles 
sistēma nodrošina valsts budžeta līdzekļu izlietošanas efek-
tīvu kontroli;  

• 2012. gada budžeta grozījumos „izcīnīts” finansējums tiesu 
prakses pētījumiem un Tieslietu padomes darba nodrošinā-
šanai;

• 2013.  gada budžetā piešķirti finanšu līdzekļi tiesu prakses 
pētījumiem, Tieslietu padomes darba nodrošināšanai, tiesas 
darbinieku atvaļinājuma pabalstiem un veselības apdrošinā-
šanai, kā arī mācībām un starptautiskajai sadarbībai; 

• Augstākajā tiesā ir sakārtota darba vide, tiesneši un darbi-
nieki ir nodrošināti ar darba vajadzībām atbilstošu tehniku;

• īstenojot Augstākās tiesas mērķiem atbilstošu personāla po-
litiku, Augstākās tiesas tiesnešiem atbalstu sniedz izglītoti, 
profesionāli un motivēti darbinieki;  

• lietvedības sistēma nodrošina ātru un kvalitatīvu dokumen-
tu apstrādi;

• regulāra un kvalitatīva komunikācija, izmantojot gan sadar-
bību ar medijiem, gan mājaslapu, gan organizējot publiskos 
pasākumus, nodrošina izpratnes par tiesu varu veicināšanu 
sabiedrībā.  

PriOritātes 2013. gadā:
• Dalība Augstākās tiesas stratēģijas 2014.-2016.  gadam iz-

strādē;
• Efektīva finanšu vadība;
• Kvalitatīvu un darba apjomam atbilstošu personāla resursu 

nodrošināšana, personāla mainības samazināšana;
• Senāta 95. gadadienas jubilejas pasākumi.   

Administrācijas vadītāja  
SANDRA LAPIŅA

Augstākās tiesAs dArBinieku nOVērtējuMs  
(T.SK. SENATORU UN TIESNEšU PALĪGU) 

uZrAkstītAs ZiŅAs – Preses reLīZes

2012 2011 2010 2009

Par notikumiem,  
tai skaitā

124 103 102 86

• par Augstāko tiesu 87 69 88 78
• par disciplinārlietām 10 12 6 8
• par Tieslietu padomi 27 22 8

Par tiesu lietām 148 135 133 119
kOPā 272 238 235 205


