
Kur meKlēt AugstāKās tiesAs | senātA 
nolēmumus?

M e k l ē š a n a

P a s k a i d r o j u m i
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Nolēmumi ar  
judikatūras Nozīmi

• No 2002.gada
• Bez maksas

https://manas.tiesas.lv

spēkā stājušies 
spriedumi uN  
lēmumi (daļēji)
• No 2013.gada 1.septembra
• Bez maksas

Augstākajā tiesā

Nolēmumi, kas  
Nav puBliskajās  
datuBāzēs
• pēdējo 15 gadu nolēmumi
• maksas pakalpojums (daļēji)

!  Nolēmumi tiek publicēti un izsniegti anonimizētā veidā, aizsedzot to informācijas daļu, kas atklāj fiziskās personas identitāti  
/Likuma „Par tiesu varu” 28.2 panta piektā daļa/

Nolēmumi

anonimizētie nolēmumi
pēc ecli 
• eiropas judikatūras identifikators

pēc lietas Numura
• Meklē tikai pēc lietas nemainīgā pamatnumura 

(piem., C37057714, a420608711)

pēc arHīva Numura
• Senāta numurs, kas šeit jāpieraksta šādi 

piem., SkC-0054-20 

pēc datuma

pēc tiesu iestādes
• augstākās tiesas Senāts
• augstākās tiesas Tiesu palāta  

(2013.–2016.gads)

pēc lietas veida

pēc iNstaNces

pēc likuma paNta

meklēšaNas tips/ meklēt frāzi 
locījumos
• konkrētu Senāta nolēmumu var atrast, 

izvēloties lauku “Meklēt frāzi locījumos”  
un laukā “Meklēt nolēmuma tekstā”  
ierakstot augstākās tiesas arhīva numuru 
(piem., SkC-54/2020) 

kancelejā
kārtējā gada un divu iepriekšējo  
gadu nolēmumi

tiesas arhīvā
par diviem gadiem senāki nolēmumi

pēc 15 gadiem tiesas nolēmumi tiek 
nodoti valsts arhīvā!

komunikācijas nodaļā
Žurnālistiem – iespējami ātri un  
bez maksas

tiesu prakse

judikatūras  
nolēmumu arhīvs

civillietu departameNts

• Pēc datuma
• Pēc lietu kategorijām

krimiNāllietu departameNts
• Pēc datuma
• Pēc likuma normām

admiNistratīvo lietu  
departameNts

• Pēc datuma
• Pēc lietu kategorijām

visiem departameNtiem kopā

• Pēc tiesību aktiem
• Pēc citētajiem nolēmumiem

atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 28.2 panta piektajai 
daļai un Ministru kabineta 10.02.2009. noteikumiem 
nr.123 publicē:

• atklātā tiesas sēdē (arī rakstveida procesā) 
pieņemtus spriedumus un krimināllietu 
departamenta lēmumus

• Citus lēmumus – sabiedrību interesējošās lietās vai 
citus pēc tiesas ieskata 

augstākā tiesa publicē arī visus atklātā tiesas sēdē 
pieņemtus gala lēmumus (izņemot rīcības sēdes 
lēmumus un atteikumus) 

Judikatūras nolēmumi ir tiesas spriedumi un lēmumi, 
kam ir nozīme saskaņotas tiesu prakses veidošanā. 
Tos atlasa augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski 
analītiskā nodaļa sadarbībā ar departamentiem

Informāciju izsniedz saskaņā ar augstākās tiesas 
priekšsēdētāja apstiprināto augstākās tiesas 
informācijas izsniegšanas kārtību  
(pieejama www.at.gov.lv)

Maksu par nolēmumu sagatavošanu un izsniegšanu 
nosaka Ministru kabineta 19.02.2013. noteikumi nr.96


