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1. Plēnuma sastāvs 

1.1. Augstākās tiesas plēnums ir visu Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce. 

1.2. Plēnums ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no apstiprināto un 

zvērestu nodevušo Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita. 

1.3. Plēnumu vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai vietnieks, kurš viņu 

aizstāj. 

1.4. Plēnuma sekretārs ir no tiesnešu vidus ievēlēts Augstākās tiesas tiesnesis. 

1.5. Plēnumā ir tiesības piedalīties ģenerālprokuroram. 

1.6. Plēnumā var aicināt piedalīties Augstākās tiesas darbiniekus, rajonu, pilsētu 

un apgabaltiesu priekšsēdētājus un tiesnešus, tieslietu ministru, kā arī citas 

personas, ja tas nepieciešams apspriežamo jautājumu izlemšanai. Par personu 

uzaicināšanu izlemj Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

  

2. Plēnuma kompetence 

2.1. Plēnums apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus. 

2.2. Plēnums apstiprina Senāta departamentu un tiesu palātu sastāvu. 

2.3. Plēnums ievēlē Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētājus. 

2.4. Plēnums ievēlē divus Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekus no 

Augstākās tiesas Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāju vidus. 

2.5. Plēnums izvirza Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidātu no apstiprināto 

tiesnešu vidus. 

2.6. Plēnums dod atzinumu, vai ir pamats Augstākās tiesas priekšsēdētāja 

atcelšanai vai ģenerālprokurora atlaišanai no amata. 

2.7. Plēnums ievēlē Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no Augstākās tiesas 

tiesnešu vidus un nepieciešamības gadījumā lemj par viņa atsaukšanu. 

2.8. Plēnums izvirza Satversmes tiesas tiesnešu kandidātus no Latvijas 

Republikas tiesnešu vidus.  

2.9. Plēnums ievēlē plēnuma sekretāru no Augstākās tiesas tiesnešu vidus uz trim 

gadiem. 

2.10. Plēnums apspriež un dod vērtējumu Augstākās tiesas priekšsēdētāja, Senāta 

departamentu, tiesu palātu, Judikatūras nodaļas un Administrācijas darbības 

pārskatiem. 

2.11. Plēnums apspriež citus aktuālus tiesas darba jautājumus. 



  

3. Plēnuma sasaukšana un sagatavošana 

3.1. Plēnumu sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – 

vietnieks, kurš viņu aizstāj. 

3.2. Plēnuma sasaukšanas pamats: 

3.2.1. Senāta departamentu, tiesu palātu, tiesnešu konferences vai 

ģenerālprokurora ierosinājums apspriest aktuālus tiesību normu interpretācijas 

jautājumus; 

3.2.2. ne mazāk kā vienas trešdaļas Augstākās tiesas tiesnešu pieprasījums; 

3.2.3. nepieciešamība lemt par plēnuma kompetencē ietilpstošiem jautājumiem. 

3.3. Plēnuma darba kārtības projektu izstrādā plēnuma sekretārs un apstiprina 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, nosakot referentus apspriežamajos jautājumos 

un, ja nepieciešams, arī plēnuma lēmumu projektu sastādītājus. 

3.4. Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja lēmumu sasaukt plēnumu un 

apspriežamajiem jautājumiem Augstākās tiesas tiesnešiem un uzaicinātajām 

personām paziņo plēnuma sekretārs ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms 

plēnuma. 

3.5. Plēnuma lēmumu projektus un citus apspriežamos dokumentus plēnuma 

sekretārs Augstākās tiesas tiesnešiem izsniedz ne vēlāk kā septiņas dienas pirms 

plēnuma. 

3.6. Steidzamos gadījumos plēnumu var sasaukt nekavējoties. 

3.7. Plēnuma tehnisko sagatavošanu nodrošina plēnuma sekretārs, plēnuma 

tehniskais sekretārs un Administrācija. 

3.8. Plēnuma tehniskais sekretārs ir Augstākās tiesas darbinieks, kuru norīko 

Administrācijas vadītājs un kurš pilda plēnuma sekretāra norādījumus. 

  

4. Plēnuma norise 

4.1. Plēnuma sēdes ir atklātas. Ja plēnums atzīst par nepieciešamu, atsevišķus 

jautājumus var skatīt slēgtā sēdē. 

4.2. Augstākās tiesas tiesneši plēnumā piedalās, tērpušies mantijā un ar amata 

zīmi. 

4.3. Plēnums izlemj jautājumus un pieņem lēmumus balsojot. 

4.4. Sēdes sākumā plēnuma sekretārs ziņo, cik tiesnešu ieradušies. 

4.5. Plēnuma vadītājs atklāj plēnumu un informē par personām, kuras uzaicinātas 

un piedalās. 

4.6. Plēnuma vadītājs ierosina apstiprināt plēnuma sēdes darba kārtību un noteikt 

tās reglamentu. 

4.7. Par apspriežamo jautājumu ziņo referents. Pēc referenta ziņojuma viņam 

uzdod jautājumus un debatē. 



4.8. Debatēs var piedalīties visas personas, kuras aicinātas uz plēnumu. 

4.9. Pieteikties debatēm var gan rakstiski, iesniedzot pieteikumu plēnuma 

sekretāram, gan arī plēnuma laikā, lūdzot vārdu plēnuma vadītājam. 

4.10. Tiesnešiem ir tiesības debatēs runāt pirmajiem. Pirms debašu pārtraukšanas 

ģenerālprokuroram ir tiesības izteikt savu viedokli apspriežamajā jautājumā. 

4.11. Par debašu pārtraukšanu izlemj plēnums. 

4.12. Debates un balsošana var notikt par katru lēmuma projekta punktu vai tā 

daļu atsevišķi, vai arī par vairākiem punktiem un daļām kopā. Jābalso arī par visu 

lēmuma projektu kopumā. 

4.13. Nepieciešamības gadījumā priekšsēdētājs priekšlikumus par lēmuma 

projektu ierosina iesniegt rakstveidā. 

4.14. Plēnuma lēmuma projekta grozījumus un papildinājumus apkopo plēnuma 

sekretārs. 

  

5. Balsošana 

5.1. Balso tikai Augstākās tiesas tiesneši. 

5.2. Balsot var „par” vai „pret”. Atturēties no balsošanas nedrīkst. 

5.3. Balsis skaita plēnuma sekretārs, balsošanas rezultātus paziņo plēnuma 

vadītājs. 

5.4. Plēnums var noteikt aizklātu balsošanu, ievēlot balsu skaitīšanas komisiju. 

5.5. Plēnuma lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis vairākums no visu tiesnešu 

kopskaita. 

  

6. Plēnuma dokumentācija 

6.1. Plēnuma dokumenti ir: 

6.1.1. lēmums par plēnuma sasaukšanu; 

6.1.2. plēnuma darba kārtība; 

6.1.3. plēnuma protokols; 

6.1.4. plēnuma lēmums. 

6.2. Plēnuma dokumentus raksta uz plēnuma veidlapas. 

6.3. Plēnuma dokumentus sagatavo, tajā skaitā protokolu raksta, plēnuma 

tehniskais sekretārs. 

6.4. Plēnuma gaitas fiksēšanai var tikt izmantoti arī tehniskie līdzekļi. 

6.5. Plēnuma dokumentus glabā atbilstoši lietvedības kārtībai. 

6.6. Plēnuma lēmumu paraksta plēnuma vadītājs un plēnuma sekretārs ne vēlāk 

kā septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas.  



6.7. Plēnuma sekretārs piecpadsmit dienu laikā pēc plēnuma pieņemtos lēmumus 

nosūta ģenerālprokuroram, kā arī citām personām pēc Augstākās tiesas 

priekšsēdētāja norādījuma. 

6.8. Plēnuma lēmumi publiskojami Augstākās tiesas mājaslapā. 
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