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Tiesu varas neatkarība 
ir katra cilvēka interesēs
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs intervijā 
žurnāla “Jurista Vārds” galvenajai redaktorei Dinai Gailītei

Šomēnes, 22. februārī, notiks kārtējais Augstākās tiesas gada pārskata plēnums, kurā tiks 
analizēti Latvijas tiesu sistēmas kasācijas instances – Senāta – triju departamentu aizvadītā 
gada darba rezultāti. Atšķirībā no vairākiem iepriekšējiem gadiem statistika rāda stabili 
cerīgu situāciju civillietu izskatīšanā, turpretī administratīvo lietu uzkrājumi turpina 
pieaugt, bet Krimināllietu departamentam saskaņā ar Satversmes tiesas lēmumu būs 
nepieciešams ilgāks laiks, turpmāk koleģiāli (nevis vienam tiesnesim kā līdz šim) lemjot 
par lietu pieņemamību.

Aizvadītais 2018. gads bija jau otrais pēc kārtas, kad Aug-
stākā tiesa pēc “tīro triju instanču” sistēmas ieviešanas 
darbojās tikai kā kasācijas tiesa. Šis gads arī pagāja kasāci-
jas instances simtgades svinību zīmē, turklāt gada nogalē 
ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” tiesai tika atjau-
nots vēsturiskais Senāta nosaukums, kas pirms dažiem ga-
diem no likuma ar ne visai skaidru motivāciju bija dzēsts.

Savukārt pirmās un apelācijas instances tiesas Lat-
vijā pagājušajā gadā piedzīvoja noslēdzošās pārmaiņas, 
ko nesa tiesu teritoriālā reforma, un pie jaunās kārtības 
vēl jāpierod gan tiesām, gan to klientiem.

Lai noskaidrotu Senāta darba rezultātus un tiesu 
varas skatījumu uz pēdējā laikā piedzīvotajām pārmaiņām 

un arī reputācijas krīzēm, žurnāls “Jurista Vārds” uz saru-
nu aicināja Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekš-
sēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Jau iepriekš ieplānotā tikšanās sakrita ar laiku, kad 
tika izveidota jaunā valdība un tikko kā bija notikusi pir-
mā Tieslietu padomes sēde ar tieslietu ministra Jāņa Bor-
dāna līdzdalību, tāpēc saruna skāra arī paredzamo tiesu 
varas un jaunās valdības sadarbību.

Daudzus noteikti interesēs arī I. Bičkoviča skaid-
rojums, kāpēc viņa vārds ir atrodams 2018. gada decem-
brī Latvijas sabiedrībai atvērtajos “čekas maisos”. Tieši 
žurnāla “Jurista Vārds” lasītāji ir pirmie, kam viņš piekri-
ta izstāstīt šo savu stāstu.

Fo
to

: A
ig

a 
D

am
be



INTERVIJA

juristavards.lv 9

Esat Augstākās tiesas priekšsēdētājs jau desmit gadus, 
kā arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs kopš tās izveides 
2010.  gadā. Amats un atbildība prasa visaptverošu re-
dzējumu, tāpēc pirmkārt gribētos vaicāt ļoti plaši – vai, 
jūsuprāt, Latvija ir tiesiska valsts?

Pilnīgi noteikti Latvija ir tiesiska valsts. Tiesisku-
mu nodrošina trīs varas atzaru – likumdevēja, izpildvaras 
un tiesu varas – neatkarīga darbība. Protams, kā jurists un 
tiesnesis es arī atzīšu, ka mēs nedzīvojam pilnīgi ideālā pa-
saulē. Latvijā daudzās jomās joprojām ir problēmas, kas ir 
jārisina, tai skaitā tiesu sistēmā, un Tieslietu padome aktīvi 
to dara. Tomēr esmu pārliecināts, ka primāro uzdevumu – 
nodrošināt ikvienam indivīdam tiesības uz taisnīgu tiesu – 
Latvijas tiesu sistēma katrā ziņā veic. Neilgajā laika posmā 
kopš mūsu valsts neatkarības atgūšanas un tiesu sistēmas 
pilnīgas “restartēšanas” tas, manuprāt, ir liels sasniegums. 
Mēs esam spējuši nostāties kā līdzīgs blakus līdzīgam ar 
citām Eiropas valstu tiesu sistēmām vecajās demokrātijās – 
gan profesionalitātes, gan efektivitātes ziņā.

Tātad sauklis “viens likums – viena taisnība visiem” Lat-
vijā darbojas?

Mēs uz to noteikti tiecamies. 

Runājot par Latvijas tiesu sistēmu, bieži tiek secināts, 
ka tā ir neefektīva – tiesu procesi ir ilgi un mums ir lie-
lāks tiesnešu skaits proporcionāli iedzīvotāju skaitam 
nekā mūsu kaimiņvalstīs, kā arī tiesas ir nepieejamas, jo 
ir lielas tiesāšanās izmaksas – valsts nodevas un maksa 
par jurista palīdzību. Tam visam klāt ir arī uzticēšanās 
trūkums, ir aptaujas, kas rāda, ka tiesām uzticas tikai ap 
40 % Latvijas iedzīvotāju.

Statistika diemžēl ir tāda, tomēr gluži mehāniski 
salīdzinājumi arī neder. Piemēram, tiesnešu skaits Latvijā 
ir salīdzinoši liels tāpēc, ka arī zemesgrāmatas ved tiesne-
ši, citur to nedara tiesu sistēmas amatpersonas. Mums tie 
ir vismaz 100  cilvēki. Uz kopējām izmaksām noteikti at-
saucas arī nepieciešamība uzturēt infrastruktūru, lai no-
drošinātu tiesas pieejamību vietās, kur ir salīdzinoši maz 
iedzīvotāju. Kaut arī gandrīz puse valsts iedzīvotāju dzīvo 
Latvijas galvaspilsētā, tomēr tiesu ēkas, tiesneši un darbi-
nieki ir nepieciešami arī attālākajās pilsētās, kur varbūt lie-
tu izskatīšanas intensitāte ir daudz zemāka.

Runājot par finansēm, es noteikti gribētu piemi-
nēt vairākus gadus ilgušo problēmu, ko ir konstatējusi arī 
Satversmes tiesa: vismaz kopš ekonomiskās krīzes laikiem 
Latvijas tiesneši ir saņēmuši neatbilstošu atalgojumu.1 Pie-
teikumu Satversmes tiesā iesniedza Tieslietu padome, un 
šis pieteikums noteikti nebija vērsts uz mehānisku algu pie-
auguma pieprasījumu. Runa bija par pamatprincipiem un 
sabalansētību starp varas atzariem. Satversmes tiesas sprie-

1 Satversmes tiesas 2017. gada 26. oktobra spriedums lietā Nr. 2016-31-01, 
kas bija ierosināta pēc Tieslietu padomes pieteikuma un kurā tika atzīts, 
ka normas, kas nosaka tiesnešu mēnešalgu piesaisti valsts tiešās pārvaldes 
iestādes augsti kvalificēta jurista jeb 12. mēnešalgas maksimālajam apmēram, 
ir neatbilstošas Satversmes 83. un 107. pantam. Apstrīdētās normas 
Satversmes tiesa noteikusi par spēkā neesošām no 2019. gada 1. janvāra.

dums ir ļoti pozitīvs signāls tiesu varai, bet valstij kopumā 
tā ir iespēja taisnīgi sakārtot tiesnešu atalgojuma sistēmu.

Tiesnešu algu jautājums “vienkāršam” cilvēkam gan var 
nebūt saprotams. Kā paskaidrot sabiedrībai, ka ir svarī-
gi maksāt adekvātas algas tieši nepopulārajai tiesu va-
rai, ja visi zina, ka trūkst naudas, piemēram, arī mediķu 
algošanai. Dzīvības glābšana sabiedrībai noteikti šķiet 
prioritāra, salīdzinot ar tiesas spriešanu.

Vēlreiz jāatgādina, par ko bija šis pieteikums Sat-
versmes tiesai. Tiesneši neprasīja palielināt algas. Tiesneši 
apzinās, kādā sabiedrībā viņi dzīvo un kādas ir kopējās va-
jadzības. Tas, ko tiesneši prasīja, bija samērīgums ar citiem 
valsts varas atzariem. Tiesu vara nav trešais, zemākais va-
ras atzars, bet gan līdzvērtīgs izpildvarai un likumdevējam. 
Visos trijos šajos varas atzaros par līdzvērtīgu darbu ir 
jāsaņem līdzvērtīgs atalgojums.

Savukārt, runājot par algas apmēru, jūsu pieminē-
tā medicīnas darbinieku atalgojuma problēma ir labs pie-
mērs, kas rāda, kā masveidā aizplūst profesionāli kadri. Arī 
mums, lai spētu piesaistīt tiesām jaunus, kvalificētus dar-
biniekus un novērstu viņu aiziešanu uz citām juridiskajām 
profesijām, ir nepieciešams adekvāts atalgojums.

Vai gadījumā, ja algas būtu lielākas, tiesneši strādātu āt-
rāk un labāk?

Algas lielums nekādā veidā nevar ietekmēt lietas 
izskatīšanas rezultātu un sprieduma taisnīgumu. Tas var 
ietekmēt vienīgi tiesas spriešanas kvalitāti un profesiona-
litāti, jo, kā jau teicu, ar to ir saistīta tiesu sistēmas spēja 
piesaistīt pašus kvalificētākos juristus tiesneša darbam. Sa-
saistīt tiesneša algu ar padarītā darba apjomu turpretī nav 
iespējams, to norāda arī starptautiski pētījumi un reko-
mendācijas. Nevar būt tā, ka tiesnesim maksā par izskatīto 
lietu skaitu vai nostrādātajām stundām.

Pagājušā gada starptautiskajā pētījumā par Latviju2 no-
rādīts, ka mūsu valstī ir sarežģīts un grūti caurskatāms 
tiesu sistēmas finansēšanas modelis un ieteikts izmantot 
“uz rezultātiem balstītu” budžeta veidošanas metodi, kas 
nepieciešamos resursus sasaista ar veiktspēju un sasnie-
dzamajiem mērķiem. Kā vērtējat Latvijas tiesu sistēmas 
finansējuma apjomu un modeli un šo priekšlikumu?

Mēs esam iepazinušies ar šiem ieteikumiem. Jāsaka, 
ka ar šo jautājumu – kā salāgot tiesneša darba apjomu ar 
atalgojumu – saskaras liela daļa Eiropas valstu. Pagaidām, 
manuprāt, nav atrasts labākais risinājums.

Nevar īsti piekrist, ka finansējums tiek piešķirts, ne-
ņemot vērā rezultātus. Augstākā tiesa, ņemot vērā piešķir-
tos finanšu resursus, ir noteikusi plānoto izskatāmo lietu 
skaitu un tiesu prakses pētījumu skaitu. Tomēr ir jāsaprot 

2 Starptautiskas ekspertu grupas ziņojums “Latvijas tieslietu sistēmas 
novērtējums” par Latvijas tiesu sistēmas neatkarību, efektivitāti un kvalitāti, 
izmantojot Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) izstrādātos 
instrumentus un metodiku, tika sagatavots laika posmā no 2017. gada jūlija 
līdz 2018. gada janvārim. Ziņojums tika prezentēts 2018. gada 23. aprīlī 
Tieslietu padomes sēdē un ir pieejams Augstākās tiesas mājaslapā.
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tiesvedības process, ko tikai formāli var plānot, jo mēdz būt 
lieta, kas tiesnesi nodarbina mēnešiem ilgi, bet mēdz būt arī 
tādas, kuru izskatīšanai ir jāpatērē tikai dažas stundas. Vi-
dējo izskatīšanas laiku nav iespējams noteikt precīzi. Tāpat 
izskatīto lietu skaitu var ietekmēt arī būtiskas izmaiņas pro-
cesuālajos likumos.

Vēlreiz atgriežoties pie tiesu varas budžeta veidošanas, 
jāatzīst, ka ārvalstu ekspertiem varētu būt taisnība par 
samērā necaurskatāmo kārtību, jo daļa tiesu varas budže-
ta – attiecībā uz pirmās un otrās instances tiesām – atro-
das Tieslietu ministrijai padotās Tiesu administrācijas 
pārziņā, otra daļa – Augstākās tiesas kontrolē. Varbūt, 
vienkāršojot šo kārtību, atrastos veidi, kā ieekonomēt?

Šobrīd varbūt nespeciālistam ir grūti atšifrēt kādas 
tiesu finansējuma budžeta pozīcijas, taču nesenais Valsts 
kontroles ziņojums, kas visaptveroši aplūkoja tiesu varu, fi-
nanšu līdzekļu izlietojuma lietderības ziņā būtiskus aizrādī-
jumus nepauda. Visādā ziņā par Augstākās tiesas budžetu es 
varu droši teikt, ka tur viss ir skaidri redzams un saprotams, 
cik naudas kādām pozīcijām tiek izlietots.

Es turpretī saredzu problēmu tiesu budžeta sagata-
vošanas procesā. Mēs paši sagatavojam budžeta pieteikumu 
par Augstāko tiesu, taču tālāk mums ir grūti to pamatot un 
aizstāvēt, jo netiekam uztverti kā līdzvērtīgi partneri gan 
izpildvarā, gan pie likumdevēja. Saruna par tiesas budžetu 
gan Ministru kabinetā, gan Saeimā ir drīzāk formāla, tiekam 
uzklausīti, bet nenotiek diskusija. Rodas sajūta, ka netiek 
pēc būtības vērtēts finanšu līdzekļu pieprasījums, bet, ņemot 
vērā fiskālās telpas lielumu, piešķirts vai nepiešķirts finan-
sējums. Tas pats attiecas uz pirmās un apelācijas instances 
tiesām, kuru budžeta projektu izstrādā Tieslietu ministrija. 
Tiesu finansējums tātad faktiski atrodas izpildvaras rokās, 
šādu situāciju daudzās valstīs neuzskata par pieņemamu.

Eiropas Komisijas 2018.  gada pētījumā Justice Scorebo-
ard parādījās dati, ka Latvijas tiesneši savu neatkarību 
vērtē viszemāk no visām ES dalībvalstīm. Kāds, jūsuprāt, 
ir iemesls tik satraucošam rādītājam? Ja tiesneši nejūtas 
neatkarīgi, viņi diez vai var spriest taisnīgu tiesu.

Pētījumā analizēti arī iemesli šādam tiesnešu paš-
vērtējumam – kas ir tās lietas, kas liedz tiesnesim justies ne-
atkarīgam? Kā pirmos Latvijas tiesneši diemžēl min masu 
medijus un viņu spiedienu uz tiesnešiem konkrētu lēmumu 
pieņemšanas gaitā. Līdzīgu situāciju starptautiskie pētījumi 
uzrāda vēl vienīgi Īrijā.

Risinājums droši vien nebūs vienkāršs, un tam ir 
nepieciešama tiesu un sabiedrības savstarpēja sadarbība. 
Tiesām ir jāveicina izpratne, ka tām ir nepieciešama neat-
karība, savukārt sabiedrībai, tai skaitā medijiem, tas ir jāak-
ceptē un jāapzinās, ka šāda neatkarība ir pašas sabiedrības 
interesēs. Ir jāļauj tiesai spriest tiesu bez ārējas ietekmes, 
nonākt līdz taisnīgam spriedumam, tikai vadoties no li-
kuma. Tas, kurš šodien nepamatoti kritizē tiesu, bieži vien 
neapzinās, ka apdraud pats savas un citu cilvēku tiesības uz 
taisnīgu tiesu, ko nevar ietekmēt nedz kāds žurnālists, nedz 
politiķis, nedz tieslietu ministrs vai tiesas priekšsēdētājs.

Tiesnešu neatkarības uztveri daļēji veido arī tas, 
kā notiek tiesnešu karjeras virzība: cik liela loma tajā ir iz-
pildvarai, tieslietu ministram un cik liela – pašai tiesu va-
rai – Tieslietu padomei. Būtisks tiesneša neatkarības pašno-
vērtējumu veidojošs faktors ir arī valstisks tiesneša statusa 
novērtējums un adekvāts atalgojums. 

2018. gadā mēs esam spēruši ļoti lielus un, ma-
nuprāt, pat vēsturiskus soļus, lai šo situāciju labotu un 
nošķirtu izpildvaru no tiesu varas: ar grozījumiem liku-
mā “Par tiesu varu” Tieslietu padomes kompetencē tika 
pilnībā nodoti tiesnešu karjeras jautājumi, kā arī tiesu 
priekšsēdētāju iecelšana. Es ceru, ka nākamajās aptaujās 
šīs izmaiņas atspoguļosies kā tiesnešu neatkarības pašno-
vērtējuma pozitīvs pieaugums.

Tomēr ir lietas, kas joprojām paliek. Viena no tām – 
Tiesu administrācijas, kas nodrošina pirmās un apelācijas 
instances darbu, padotība Tieslietu ministrijai. Daudzi vēl 
atceras savulaik tieslietu ministres Ingrīdas Labuckas laikā 
izstrādāto jauno tiesu varas likuma projektu, kas diemžēl tā 
arī palika nepieņemts, bet kurš paredzēja, ka Tieslietu pa-
dome tiesu varai būs kā sava veida “parlaments”, bet Tiesu 
administrācija – kā tiesu varas “valdība”, kas izpildīs Ties-
lietu padomes uzdevumus un būs tai padota.

Vai Tieslietu padome būtu gatava pārņemt Tiesu admi-
nistrāciju savā pārziņā?

Noskaņojums ir tāds, ka mēs būtu gatavi, mēs esam 
par to runājuši, bet, protams, ne ar pašreizējiem Tieslietu 
padomes darbinieku resursiem. Tik lielai saimniecībai ir 
vajadzīga nopietna pārraudzība. Bet principā tas būtu 
pareizi.

Par tiesu neatkarību runājot  – vēl viena neliela 
piezīme. Juristi, kas seko notikumiem Polijā, kur politiķi 
cenšas ierobežot tiesu varas neatkarību un pret ko ir stin-
gri iebildusi arī Eiropas Savienība, ir pamanījuši, ka tur 
sabiedrība iestājas pret tiesu varas apdraudējumu. 

Polijas gadījums tomēr liek domāt par situācijas cēlo-
ņiem. Ja pareizi saprotu, arī tur tiesu vara ilgstoši cieta 
no sabiedrības neuzticības, tieši tādēļ arī bija viegli sākt 
kampaņu pret to un vismaz sākotnēji rēķināties ar sa-
biedrības atbalstu reformām, kas faktiski ierobežotu tie-
su un tiesnešu neatkarību. Tātad vāju tiesu varu ir viegli 
vēl vairāk vājināt. Diezin vai šādas pret tiesu neatkarību 
vērstas valdības reformas būtu iespējamas, teiksim, Liel-
britānijā, kur tiesām uzticas vismaz 70 % pilsoņu.

Runājot par Lielbritāniju, tāpat citām Rietumeiro-
pas valstīm, kur tiesu autoritāte ir ļoti augsta, tas tomēr 
ir jāaplūko kontekstā ar šo valstu iedzīvotāju uzticēšanos 
valsts varai kopumā. Arī valdībai un parlamentam tur uz-
ticas daudzas reizes vairāk nekā pie mums. Diemžēl lai-
kam nav iespējama situācija, kad kādai valsts varas daļai 
uzticas ļoti daudzi, bet citiem orgāniem neuzticas. Ar to 
es gribu teikt, ka Latvijas tiesu situācija ir jāaplūko kopsa-
karā ar citu Latvijas valsts varas zaru situāciju, jo šie rādī-
tāji “staigā” viens otram līdzi. Protams, tas ir vājš mierinā-
jums, tomēr tiesu varai Latvijā uzticas gandrīz puse mūsu 
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sabiedrības, turpretī parlamentam un valdībai  – daudz 
mazāk. Augot stabilitātei un labklājībai, noteikti pieaugs 
arī uzticība valsts varai kopumā, tai skaitā tiesu varai.

Jau minētajā CEPEJ 2018. gada ziņojumā ir aizrādīts 
par Tieslietu padomes sastāvu, kurā ir izpildvaras un 
parlamenta pārstāvji, turpretī maz ir tiesnešu vēlētu 
pārstāvju.

Domāju, ka nav nekāda pamata uzskatīt, ka Lat-
vija tiesu sistēmai trūktu brieduma jeb spējas uzņemties 
atbildību pašai par sevi. Tāpēc ir jāturpina jau iesāktie 
procesi un jāatbalsta likuma grozījumu priekšlikumi, kas 
paredz tiesu varas pārziņā pilnībā nodot tiesnešu discipli-
nārās atbildības ierosināšanu. Atgādinu, ka tādas tiesības 
šobrīd joprojām ir tieslietu ministram.

Par Tieslietu padomi runājot  – CEPEJ ziņojums 
nav pirmā reize, kad par to runā eksperti no ārpuses. Arī 
Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides ko-
misija3 jau 2016. gadā norādīja uz šo pašu problēmu, ka 
izpildvaras un likumdevēja pārstāvju atrašanās tiesu va-
ras pašpārvaldes institūcijā, par kādu bija iecerēta Ties-
lietu padome, nebūtu pieļaujama. Turklāt ir jāatceras, 
ka rajonu un apelācijas instances tiesneši, kas darbojas 
padomē, joprojām ir organizatoriski un disciplināri pa-
doti tieslietu ministram. Šādā situācijā ir grūti runāt par 
vienlīdzīgām, objektīvām diskusijām Tieslietu padomes 
sēdē.

Ar to vēl sarežģījumi nebeidzas, jo Tieslietu pado-
mē darbojas arī Satversmes tiesas priekšsēdētājs, kuram 
var nākties skatīt lietu pēc Tieslietu padomes pieteikuma. 
Tādējādi iznāk, ka viņam visos būtiskajos Tieslietu pado-
mes balsojumos vajadzētu atturēties, lai vēlāk nenonāktu 
neobjektīvā situācijā.

Tāpat nenoliedzama problēma, ja uzlūkojam Ties-
lietu padomi par tiesu varas pašpārvaldes institūciju, ir 
fakts, ka pārējo kolēģu padomē ievēlētie tiesneši neveido 
vairākumu.

3 Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2015. gadā izveidoja piecu lietpratēju 
komisiju Dr. iur. Aivara Endziņa vadībā ar mērķi sniegt atbalstu Valsts 
prezidentam Satversmē noteikto funkciju īstenošanā un sekmēt demokrātisko 
tradīciju nostiprināšanu.

Uz visām šīm problēmām mēs esam norādījuši, 
arī iepriekšējās valdības laikā, un sastapušies ar sapratni. 
Diemžēl likuma grozījumi pagaidām nav sekojuši. Ig-
norēt abus šos ekspertu ziņojumus būtu nekorekti. Tur-
pināsim darbu ar jauno Saeimu un valdību, lai gan šāda 
diskusija nav vienkārša, jo iznāk, ka mums faktiski jā-
lūdz tieslietu ministram un Saeimas Juridiskās komisijas 
priekšsēdētājam pašiem lemt par to, ka viņi vairs nebūtu 
Tieslietu padomes locekļi.

Vēl viens mūsu priekšlikums ir piešķirt Tieslietu 
padomei likumdošanas iniciatīvas tiesības attiecībā uz tie-
su varu – lai mēs no situācijas “vērotājiem”, kam ir tiesības 
tikai paust atzinumus par citu priekšlikumiem, varētu kļūt 
par aktīviem dalībniekiem. Pašlaik gadījumos, kad vēla-
mies virzīt likuma grozījumus, mums diemžēl vienmēr 
jāatrod kāds cits, kas to var izdarīt mūsu vietā, – Tieslietu 
ministrija, Valsts prezidents, pieci Saeimas deputāti utt.

Tieši šobrīd tiek izstrādāta kārtība tiesu priekšsēdētāju 
iecelšanai, kas turpmāk vairs nebūs Tieslietu ministri-
jas, bet Tieslietu padomes kompetencē. Kāpēc atbalstu 
neguva 2018. gada rudenī tiesnešu konferencē vairāku-
ma atbalstītais priekšlikums, ka tiesu priekšsēdētājus 
izvēlas paši attiecīgās tiesas tiesneši?

Gribētos teikt, ka priekšlikums tomēr ir ņemts 
vērā, tikai situācija kopš tiesnešu konferences ir mainīju-
sies. Brīdī, kad tiesneši balsoja, spēkā vēl bija normas, kas 
noteica, ka tiesas priekšsēdētāja kandidatūru izvirza ties-
lietu ministrs. Tagad tas tā vairs nav. Manuprāt, tiesnešu 
konferences noskaņojums bija tieši tāds  – liegt tieslietu 
ministram iespēju vienpersoniski izvēlēties tiesas priekš-
sēdētājus. Tagad šī situācija ir mainījusies, un Tieslietu 
padome, izstrādājot tiesu priekšsēdētāju izvēles kārtību, 
ir paredzējusi arī veidu, kā ņemt vērā attiecīgās tiesas 
tiesnešu kolektīva viedokli, tomēr tas būs tikai viens no 
vairākiem būtiskiem kritērijiem.

Šobrīd jau esam vienojušies par vairākiem prin-
cipiem tiesu priekšsēdētāju izvēles procesā. Tas notiks 
atklāta konkursa veidā, kurā varēs pieteikties ikviens attie-
cīgā vai augstāka līmeņa tiesas tiesnesis. Tātad kandidā-
tam nebūs jābūt noteikti no tās pašas tiesas. Konkursam 

Senāta darbs 2018. gadā
Lietu skaits, izskatīšanas koeficients1  un izskatīšanas ilgums Senāta departamentos un 2018. gadā Augstākajā tiesā kopā

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

Neizskatīto lietu 
atlikums perioda 

sākumā

Saņemto lietu 
skaits

Pabeigto lietu 
skaits

Neizskatīto lietu 
atlikums perioda 

beigās

Koeficients 
procentos

Lietu izskatīšanas 
vidējais ilgums 

(dienās)

Administratīvo lietu 
departaments

869 850 761 958 90% 348

Civillietu 
departaments

745 1336 1388 693 104% 222

Krimināllietu 
departaments

94 734 668 160 91% 73

KOPĀ 1708 2920 2817 1811 96%
Piekritības lietas 66 66
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vajadzēs iesniegt pieteikumu, atsauksmes, raksturoju-
mus, kā arī konkrētās tiesas attīstības vīziju utt. Tāpat arī 
šīs tiesas tiesnešu vērtējumu šim kandidātam. Kandidātu 
priekšatlasi un izvērtējumu veiks Tieslietu padomes izvei-
dota komisija, kuras sastāvā darbosies arī attiecīgās tiesas 
tiesnešu pārstāvis.

2018. gadā tika izveidota īpaša komisija masu medijos iz-
skanējušās informācijas pārbaudei par tiesnešu darbību 
maksātnespējas procesos. Vai šīs komisijas izveide un tās 
ziņojums, jūsuprāt, deva sabiedrībai skaidrību par notie-
košo maksātnespējas jomā? Vai tiesnešiem, kuru darbība 
kritiski vērtēta ziņojumā, joprojām piemīt likuma “Par 
tiesu varu” 51. pantā minētā nevainojamā reputācija un 
viņi var turpināt spriest tiesu?

Ja jūs man to jautājat kā tiesnesim, tad man jāatbild, 
ka es, atverot Latvijas Republikas Satversmi un likumu “Par 
tiesu varu”, redzu, ka tiesnesi no amata atcelt var tikai di-
vos gadījumos  – ar notiesājošu spriedumu krimināllietā 
vai tiesnešu disciplinārās kolēģijas lēmumu. Jautājums, pie 
kura no šiem diviem iemesliem būtu pieskaitāma zaudēta 
vai nepietiekama reputācija, būtu plašākas diskusijas vērts. 
Šis varbūt arī ir tas gadījums, kad diemžēl vietā ir atgādināt, 
ka ne vienmēr taisnīguma sajūta sakrīt ar likumu un otrādi.

Komisijas darbs ļāva visiem, kas to gribēja, vairāk 
vai mazāk beidzot saprast, kas notiek maksātnespējas no-
zarē, par kuru sabiedrībai jau ilgstoši bija bažas. Izrādījās, 
ka daļa no pārmetumiem ir bez pamata, jo komisija uzska-
tīja, ka tiesu darbu negatīvi ir ietekmējuši bieži grozītie li-
kumi un nenostabilizētā tiesu prakse. Savukārt attiecībā uz 
tiesnešiem, par kuriem komisijas locekļiem tiešām radās 
jautājumi un neskaidrības, diemžēl jāatzīst, ka bija notecē-
juši termiņi iespējamo disciplinārlietu ierosināšanai. Tādēļ 
Tieslietu padome lēma lietas nodot tālāk prokuratūrai iz-
lemšanai par kriminālatbildību. No atbildes, ko saņēmām, 
varēja saprast, ka faktiski prokuratūra minētās lietas jau 
ir pētījusi un Tieslietu padomes informācija tai nav bijusi 
jaunums. Pieļauju, ka tas nozīmē, ka kāda no personām, 
iespējams, jau ir saistīta ar uzsāktiem kriminālprocesiem, 
bet pret kādu nav bijis iespējams rosināt lietu nepietieka-
mu pierādījumu dēļ.

Taču ziņojumā minēto tiesnešu profesionālā dar-
bība tiks izvērtēta kārtējā tiesnešu profesionālās darbības 
novērtēšanas ciklā. Turklāt šobrīd ir jauns mehānisms, ko 
varam darīt, ja ir šaubas par tiesneša profesionālo kompe-
tenci. Ar grozījumiem likumā tiek paredzēta iespēja pēc 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas iniciatīvas veikt tiesnesim ār-
puskārtas profesionālās darbības vērtēšanu, ja disciplinār-
lietas gaitā rodas aizdomas par nekompetenci. Tas ir jauns 
papildu instruments gadījumos, kad izrādās, ka nav pama-
ta disciplinārlietai. Nākotnē varētu domāt par vēl plašākām 
iespējām, kas ļautu ierosināt šādu ārpuskārtas profesionā-
lās darbības novērtēšanu arī bez disciplinārlietas.

Vēl viens virziens, kurā strādājam, ir tiesnešu kvali-
fikācijas kolēģijas kapacitātes stiprināšana un tiesnešu pro-
fesionālās novērtēšanas procesa pilnveidošana. Tieslietu 
padome šim nolūkam izdarīja vairākus grozījumus kvali-

fikācijas kolēģijas reglamentā. Plānots piešķirt arī papildu 
cilvēkresursus, lai varētu sagatavot plašāku informāciju nekā 
līdz šim, kas nonāks kvalifikācijas kolēģijas locekļu rīcībā. 

2018. gadā noslēdzās pēdējo gadu lielākā reforma tiesu 
sistēmā – tika ievērojami samazināts vispārējo pirmās 
instances tiesu skaits, kas izraisīja diezgan plašas deba-
tes tieslietu sistēmā. Nesen beidzās arī Augstākās tiesas 
pārveide tikai par kasācijas instanci. Kā vērtējat refor-
mu rezultātus?

Vispirms par Augstāko tiesu. Nav noslēpums, ka 
mēs sākotnēji neatbalstījām tiesu palātu likvidāciju jeb 
apelācijas instances izkliedēšanu pa apgabaltiesām. Tāpēc, 
ka bija bažas par mūsu pamatfunkciju  – vienveidīgas tie-
su prakses nodrošināšanu un pārraudzīšanu. Šīs savas ba-
žas esam kompensējuši un savu funkciju šobrīd pildām ar 
Augstākajā tiesā izveidotās Judikatūras un zinātniski analī-
tiskā nodaļa palīdzību. Ikviens, kas ir ar šo mūsu nodaļu un 
tās izveidoto judikatūras datubāzi saskāries, var to novērtēt.

Tiesas spriešanu pēc tiesu palātu likvidācijas Aug-
stākajā tiesā turpina tikai Senāts kā kasācijas instance. 
Tādējādi organizatoriski darbs, protams, ir vieglāks un 
kolektīvs ir saliedētāks, jo visi tiesneši ir vienā statusā, ar 
vienādām kompetencēm un pilda līdzīgus pienākumus. 

Attiecībā uz pirmās un otrās instances tiesu terito-
riālo reformu, kas noslēdzās pagājušā gadā, varu teikt, ka 
viedokļi pagaidām ir dažādi, arī es pats neesmu slēpis savu 
piesardzību. Pamatuzdevums  – sapludināt mazās tiesas  – 
ir paveikts. Praktiskos ieguvumus un to, kā šīs tiesas turp-
māk strādās, pagaidām vēl ir grūti novērtēt, tas būs viens 
no Tieslietu padomes šī gada uzdevumiem.

Visvairāk pārdomu man personīgi raisa specializā-
cija, un tur vēl ir daudz neskaidrību. Nedomāju, ka būtu 
labi, ja veselas tiesas specializētos konkrētu lietu kategoriju 
izskatīšanā, piemēram, Daugavpils tiesa šobrīd skata tikai 
krimināllietas, bet uz civillietu izskatīšanu cilvēkiem ir tālu 
jābrauc no Daugavpils uz citām pilsētām. Citās tiesās savu-
kārt specializējas atsevišķi tiesneši. Neskaidrības, iespējams, 
rada tas, ka reformas rezultātā ir izveidota visai komplicēta 
tiesu sistēma. Piemēram, Latgales tiesu apgabalā ir divas ra-
jona tiesas, turpretī visos pārējos tiesu apgabalos ir pa vienai 
rajona tiesai. Administratīvo tiesu atzarā savukārt ir tikai vie-
na rajona tiesa pa visu valsti, bet ar vairākiem tiesu namiem. 
Viena pati ir arī administratīvā apgabaltiesa. Vispārējo apga-
baltiesu skaits ir palicis nemainīgs, bet dažās no tām (Vidze-
mē un Zemgalē) ir divi atsevišķi apgabaltiesu nami. Teikt, ka 
šī komplicētā sistēma ir saprotama, acīmredzot nevar.

Jaunais tieslietu ministrs ir izteicies, ka vēlas veidot 
jaunas specializētas tiesas. Pagaidām nav skaidrs, vai tās 
varētu būt kādas pilnīgi jaunas tiesas līdzās jau esošajām, 
vai arī ir runa par pašreizējo tiesu specializāciju noteiktās 
nozarēs, kā tas ir noticis, piemēram, ar Zemgales rajona 
tiesu Jelgavā, kas skata komercstrīdus. 

Kā vērtējat tiesu pieejamību pēc šīs reformas?
Tas ir otrs būtisks apstāklis, par kuru Tieslietu pa-

dome bija skeptiska jau pašā reformas sākumā. Saņēmām 
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arī pašvaldību vadītāju vēstules ar lūgumiem nelikvidēt 
tiesas, jo viņu cilvēkiem nebūs iespēju izbraukāt uz tālā-
kām vietām. Pašlaik Tiesu administrācija mudina tiesas un 
procesu dalībniekus pēc iespējas vairāk izmantot attālinā-
tas līdzdalības iespējas ar video monitoru starpniecību. To-
mēr katram praktizējošam juristam ir skaidrs, ka klātienes 
tiesas process, liecinieku pratināšana, pušu uzklausīšana 
un komunikācija ir pilnīgi atšķirīga no sarunas ar monito-
ra starpniecību. Jāatceras, ka tiesu fiziskā sasniedzamība ir 
arī tiesu pieejamības jautājums, kas skar cilvēktiesības. 

Drīzumā gaidāms Augstākās tiesas ikgadējais plē-
nums. Kādi ir aizvadītā gada darba rezultāti Senāta 
departamentos?

Vispirms ir vairākas labas ziņas. Pirmkārt, 2008.–
2009. gada ekonomiskās krīzes izraisītais civillietu skaita 
milzīgais pieplūdums pēc tam, kad tas bija no rajonu tie-
sām un apgabaltiesām sasniedzis Augstāko tiesu, beidzot ir 
noplacis un ienākošo lietu līkne mums lēnām iet uz leju. 
Var teikt, ka situācija Civillietu departamentā kopumā ir 
ļoti uzlabojusies. Pirmais solis – rīcības sēdes lēmums, kas 
pieteicējam vieš skaidrību, vai viņa lietu Augstākā tiesa vis-
pār pieņem izskatīšanai, – šī gaidīšana agrāk varēja vilkties 
pat pusotru, divus gadus. Tagad rīcības sēdes notiek trīs 
mēnešu laikā kopš lietas saņemšanas Augstākajā tiesā, bet 
pašu lietu Civillietu departaments izskata aptuveni septiņu 
mēnešu laikā. Vēsturiski tas ir ļoti liels sasniegums.

Krimināllietu departamentā izskatāmo lietu skaits 
gadu gaitā ir samērā nemainīgs un lielu sarežģījumu ar ter-
miņiem nav. Negaidītu pavērsienu pagājušajā gadā mums 
sagādāja Satversmes tiesa, nospriežot, ka līdzšinējā vien-
kāršotā kārtība, kad par kasācijas sūdzības pieņemamību 
Krimināllietu departamentā lēma viens tiesnesis ar savu re-
zolūciju, nav pieļaujama, tāpēc turpmāk notiks koleģiālas rī-
cības sēdes, kas pieņems motivētus lēmumus.4 Tas, protams, 
atstās iespaidu uz departamenta darba tempu. Savulaik mēs 
divas štata vietas no Krimināllietu departamenta bijām pār-
dalījuši uz Civillietu departamentu, lai viņi spētu pārvarēt 
savu lietu pieplūdumu. Acīmredzot tagad, līdzko atbrīvosies 
vakances Civillietu departamentā, nāksies kādu štata vietu 
atkal pārdalīt par labu Krimināllietu departamentam.

Līdzīgi mēs tikko kā rīkojāmies Tieslietu padomes 
sēdē, vienu senatora vietu uz pusgadu pārvirzot no Civil-
lietu departamenta uz Administratīvo departamentu, jo 
tur lietu atlikums pieaug, acīmredzot saistībā ar izskatāmo 
lietu aizvien pieaugošo sarežģītību. Cenšamies efektīvi iz-
manot mums Saeimas piešķirtās 36 senatoru štata vietas.

Pagājušā gada decembrī Latvijas sabiedrībai kļuva pieeja-
mi tā sauktie čekas maisi, kuros redzamas padomju laika 
VDK ziņotāju kartītes. Jūsu vārds ir vienā no tām. Kādos 
apstākļos jūsu vārds ir nonācis VDK ziņotāju skaitā, un 
vai esat sadarbojies ar šo organizāciju?

4 Skat. Satversmes tiesas 2018. gada 14. jūnija spriedumu lietā Nr. 2017-23-01 
“Par Kriminālprocesa likuma 573. panta otrās un trešās daļas atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Latvijas 
Vēstnesis, 15.06.2018., Nr. 119 (6205). 

Jūsu minētā kartiņa šobrīd ir ikvienam izlasāma, 
un interesenti var ar to iepazīties. Tur ir norādīts, ka es 
kā Juridiskās fakultātes ceturtā kursa students 1983. gadā 
esmu nokļuvis VDK ārējās izlūkošanas redzeslokā. Tur-
pat kartiņā ir piezīme, ka 1986. gadā esmu no sarakstiem 
svītrots ar pamatojumu – sakarā ar neiespējamību izman-
tot. Augstskolu es pabeidzu 1985. gadā. Par tiesnesi sāku 
strādāt 1987. gada jūnijā.

Šos faktus ir konstatējusi arī Latvijas Republikas 
tiesa 1995. gadā. Sprieduma pamatā ir pārbaudes lieta, ko 
bija ierosinājusi Ģenerālprokuratūra, lietas piekritība tika 
noteikta pēc manas toreizējās dzīvesvietas Rīgas pilsētas 
Zemgales priekšpilsētas tiesā. Pārbaudes lieta tika sākta 
tāpēc, ka likums “Par tiesu varu” aizliedza kandidēt un 
ieņemt tiesneša amatu personām, kas bija sadarbojušās 
ar VDK. Tajā brīdī acīmredzot tika veikta visu tiesnešu 
pārbaude, un par mani tika saņemta informācija, ka šāda 
kartīte ir. Ģenerālprokuratūra veica izpēti, bija atradusi 
un pratinājusi lieciniekus – bijušos VDK darbiniekus, kas 
figurēja manā kartiņā, sadarbības faktu nekonstatēja un 
nosūtīja to tālāk uz tiesu. Lieta tika izskatīta atklātā tiesas 
procesā. Spriedums ir nevis par to, ka “sadarbības fakts 
nav konstatēts”, kā tas parādās dažos citos gadījumos 
un kas varētu nozīmēt, ka tiesai trūkst pierādījumu, bet 
gan – ka tiesa nosprieda, ka Ivars Bičkovičs nav apzināti 
sadarbojies ar Valsts drošības komiteju.

Atceros, ka man kā Juridiskās fakultātes studentam 
vairākās sarunās universitātes telpās piedāvāja pēc augst-
skolas turpināt izglītību un karjeru VDK sistēmā. Es no šī 
piedāvājuma atteicos. Biju iecerējis atgriezties savā dzimta-
jā pusē Aizkraukles, toreizējā Stučkas, rajonā darbā proku-
ratūrā. Iespējams arī, ka šis mans atteikums attiecīgajām 
iestādēm nepatika, jo biju viens no dažiem puišiem savā 
kursā, kuru pēc absolvēšanas tomēr iesauca regulārajā kara 
dienestā uz diviem gadiem. Tā ir visa mana “sadarbība”. 
Vēlreiz gribu uzsvērt, ka man kā studentam nebija iespējas 
atteikties iet runāt ar universitātes amatpersonām, kā viņas 
sevi dēvēja. Tāds ir mans stāsts. Es arī aicinu cienīt Latvijas 
Republikas tiesas spriedumu, kurā tas viss ir atspoguļots.

Vēl arī gribu atgādināt, ka esmu divas reizes apstip-
rināts Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, kā arī esmu 
Tieslietu padomes priekšsēdētājs  – saistībā ar šiem ama-
tiem mani ir vairākkārt pārbaudījuši Latvijas drošības die-
nesti un piešķīruši pielaidi valsts noslēpumiem.

Kā vērtējat izpildvaras, likumdevēja un tiesu varas attie-
cības Latvijā un kādas perspektīvas saskatāt?

Jaunās valdības deklarācijā paustās vērtības tiesis-
kuma jomā sakrīt ar Tieslietu padomes redzējumu tiesis-
kuma īstenošanā tiesu sistēmā. Ir pamats cerēt, ka sāktie 
procesi tiesu sistēmas pilnveidošanā turpināsies.

Mūsu prioritātes ir tiesu varas neatkarības stipri-
nāšana, Tieslietu padomes kapacitātes palielināšana, tiesu 
reformas iedzīvināšana, nodrošinot lietu nejaušas sadales 
principu un tiesnešu specializāciju, profesionālu tiesnešu 
amata kandidātu atlasi, kā arī tiesu komunikācijas piln-
veidošanu. 


