
22

PUBLISKAIS PĀRSKATS

PAR LATVIJAS REPUBLIKAS 
AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2005. GADĀ



PUBLISKAIS PĀRSKATS

PAR LATVIJAS REPUBLIKAS 
AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2005. GADĀLatvijas Republikas Augstākās tiesas tiesneši 2005. gada 6. oktobrī Augstākās tiesas 15. gadu jubilejas svinībās (no kreisās):
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Trešā rinda: V. Čiževskis, V. Eilande, N. Salenieks, L. Poļakova, I. Radzēviča, I. Skultāne, R. Saulīte, V. Krūmiņa, J. Briede, R. Namatēvs, A. Freibergs, E. Pupovs,  E. Kušķis, P. Opincāns
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2005. gads bija Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas 15 gadu jubilejas gads. Tajā Augstākajai tiesai 
pirmoreiz Latvijas tiesu vēsturē izdevās gan iegūt 
plašāku starptautisku skanējumu, rīkojot konfer-
enci ar ārvalstu viesu piedalīšanos; gan pašmāju 
atzinību, tiesas priekšsēdētājam saņemot augstāko 
valsts apbalvojumu – Trīszvaigžņu ordeni.

  2005. gads bija arī jaunu ideju realizācijas un 
grūta darba gads, kurā tiesas darbība tika vērsta tri-
jos virzienos: tiesas lietu izskatīšana, tiesu prakses 
analīzes pilnveidošana un tiesas administratīvās 
kapacitātes stiprināšana. 

2005. gada finansēšanas plānā Augstākajai tie-
sai tika piešķirti 1 722 606 lati, tie izmantoti pilnā 
apmērā izvirzīto uzdevumu veikšanai. 

Priekšvārds

Valsts kontrole atzinusi, ka Augstākās tiesas 
gada pārskats sastādīts atbilstoši Ministru kabine-
ta 2005. gada 21. jūnija noteikumu Valsts budžeta 
iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas 
kārtība prasībām.

 Par gada rezultātiem, kā katru gadu, tika runāts 
Augstākās tiesas plēnumā, kurā pārskatu par 
padarīto sniedza visu struktūrvienību vadītāji.

Piedāvājam Jūsu uzmanībai šos ziņojumus, kā 
arī statistikas datus, kuros detalizēti iespējams 
izsekot līdzi tiesas spriešanas kvantitatīvajiem 
rādītājiem. Plaša informācija par Augstākās tiesas 
darbu atrodama arī mājaslapā www.at.gov.lv.

Priekšvārds

Priekšvārds 3
Augstākās tiesas mērķi, darbības pamats un struktūra 5 

Augstākās tiesas priekšsēdētāja ziņojums 7

Struktūrvienību vadītāju ziņojumi  
 Senāta Civillietu departaments 12 
 Senāta Krimināllietu departaments 15
 Senāta Administratīvo lietu departaments 18
 Civillietu tiesu palāta 21
 Krimināllietu tiesu palāta 23
 Judikatūras nodaļa 25 
 Administrācija  28

Saturs

Publisko pārskatu izdošanai sagatavoja Augstākās tiesas Administrācija  C

Izmantoti Target Studio, AFI un F64 fotoattēli
Izdevums iespiests Concept MEDIA 
Metiens 300 eks.
Rīga, 2005

Latvijas Republikas Augstākā tiesa: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV – 1511, Latvija



PUBLISKAIS PĀRSKATS  
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2005. GADĀ

PUBLISKAIS PĀRSKATS  
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2005. GADĀ

Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir valsts institūcija un 
neatkarīgas tiesu sistēmas sastāvdaļa. Tā izveidota ar mērķi 
realizēt tiesu varu Latvijas Republikā un sekmēt tiesiskās 
kārtības nostiprināšanu. 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir juridiska persona un 
tās darbības pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likums 
Par tiesu varu un attiecīgie procesuālie likumi.

Satversmes 6. nodaļā Tiesa ietvertie panti nosaka, ka 
tiesu Latvijā spriež rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas un 
Augstākā tiesa. Augstākā tiesa ir augstākā līmeņa tiesa, tās 
Senāta nolēmumi ir galīgi un nepārsūdzami. Tās izveidošanu, 
struktūru un kompetenci nosaka likuma Par tiesu varu 6. 
nodaļa Augstākā tiesa. 

Augstākā tiesa veicina arī vienotas tiesu prakses veidošanu, 
juridiskās domas un nacionālo tiesību attīstību. 

Augstākās tiesas sastāvā ietilpst Senāts un divas tiesu 
palātas – Civillietu tiesu palāta un Krimināllietu tiesu palāta. 
Visi Augstākās tiesas tiesneši veido plēnumu – tiesnešu kop-
sapulci. Augstākās tiesas plēnums saskaņā ar likumu un savu 
reglamentu ir tiesīgs apstiprināt Senāta un tiesu palātu sastāvu, 
ievēlēt Senāta departamentu priekšsēdētājus, Tiesu palātu 
priekšsēdētājus un divus Augstākās tiesas priekšsēdētaja 
vietniekus, kā arī lemt citus ar tiesas darbu saistītus svarīgus 
jautājumus.

Augstākās tiesas mērķi, darbības pamats un struktūra

Senāts ir kasācijas instances tiesa visās lietās un ir galīgā 
un augstākā tiesu instance Latvijā. Augstākās tiesas Senātā 
ir izveidoti trīs departamenti – Civillietu departaments, 
Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu de-
partaments. Krimināllietu tiesu palāta un Civillietu tiesu 
palāta ir apelācijas instances tiesas lietās, kuras apgabaltiesas 
izskatījušas kā pirmās instances tiesas. 

Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Saei-
ma no iecelto tiesnešu vidus pēc plēnuma ierosinājuma ap-
stiprina uz septiņiem gadiem. Kopš 1994. gada Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs ir Andris Guļāns.  Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs vada Augstākās tiesas plēnuma sēdes, viņam ir 
tiesības vadīt Senāta sēdes. 

Judikatūras nodaļa ir Augstākās tiesas struktūrvienība, 
kas veic tiesu prakses apkopošanu un izpēti, tiesu prakses 
publicēšanu un judikatūras datu bāzes veidošanu. Tā izveidota 
uz Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas nodaļas bāzes.

Augstākās tiesas administratīvo darbību, sākot ar 2005.
gada janvāri, nodrošina Administrācija, kuras vadītāju ieceļ 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Administrācijā ietilpst Doku-
mentu pārvaldības nodaļa, Finanšu un saimniecības nodaļa, 
Komunikācijas nodaļa un Informātikas nodaļa. 

Augstākās tiesas mērķi, darbības pamats 
un struktūra

AUGSTĀKĀS TIESAS STRUKTŪRA 
2005. gadā

Administrācija

Augstākās tiesas priekšsēdētājs
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1. 2.

3. 4.

1. Augstākās tiesas plēnumā 2005. gada 18. februārī tiesneši analizē iepriekšējā gada veikumu 

2. Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns ikgadējā tikšanās reizē allaž pārrunā sodu politiku

3. 2005. gada 6. oktobrī Ģenerālprokurors Jānis Maizītis sveic Andri Guļānu Augstākās tiesas 15 gadu jubilejā.  
 Savukārt A. Guļāns 2005. gada 22. februārī izvirzīja J. Maizīti atkārtotai apstiprināšanai Ģenerālprokurora amatā

4. 2005. gada 13. maijā kino “Rīga” zālē Latvijas tiesneši tikās gadskārtējā konferencē, uz kuru ieradās arī Ministru prezidents Aigars Kalvītis ( no kreisās).  
 Premjers savā runā atvainojās par to, ka līdz šim tiesu vara saņēmusi pārāk maz valsts atbalsta, un solīja būtisku uzlabojumus, plānojot 2007. gada valsts budžetu.
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2005. gada 1. janvārī Augstākajā tiesā strādāja 40 tiesneši, 
gada laikā tiesnešu skaits ir pieaudzis par četriem, un 2006. 
gada 1. janvārī bija 44 tiesneši. Pagājušajā gadā tiesnešu 
pienākumus beidza pildīt Senāta Civillietu departamenta sena-
tors Rolands Krauze un Senāta Krimināllietu departamenta 
senatore Astrīda Kazārova. Senatore Edīte Vernuša pārcelta 
no Senāta Administratīvo lietu departamenta uz Senāta Civil-
lietu departamentu. Darbu sāka seši jauni tiesneši: 1. februārī 
Pēteris Dzalbe Senāta Krimināllietu departamentā; 21. aprīlī 
Inguna Radzeviča Krimināllietu tiesu palātā; 9. maijā Ināra 
Garda Civillietu tiesu palātā; 21. maijā Veronika Krūmiņa 
Senāta Administratīvo lietu departamentā; 28. augustā Nor-
munds Salenieks Senāta Administratīvo lietu departamentā 
un 24. oktobrī Anda Briede Civillietu tiesu palātā. Tātad par 
diviem tiesnešiem ir pieaudzis tiesnešu skaits Civillietu tiesu 
palātā un pa vienam Krimināllietu tiesu palātā un Senāta 
Administratīvo lietu departamentā.

2005. gada sākumā Augstākajā tiesā strādāja 85 tiesas 
darbinieki, gada laikā darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas ar 
18 darbiniekiem, bet darbā pieņemti 34, līdz ar to tiesas dar-
binieku skaits gada laikā ir pieaudzis līdz 101. 

Pieaudzis ir tiesnešu un tiesas darbinieku atalgojums. 
Gada sākumā tiesas darbinieku vidējā darba alga bija Ls 190, 
bet 2006. gada 1. janvārī jau Ls 324. 

2005. gads bija nozīmīgs ar vairākiem patiesi svarīgiem 
notikumiem un procesiem, tas bija arī intensīva darba un 
pārmaiņu gads. Svarīgākais pagājušā gada notikums bija 
Augstākās tiesas jubilejas pasākums – starptautiska konference 

un ar to saistītās norises. Konference tika rīkota kā pārskats 
par aizvadīto 15 gadu periodu, kopš pēc valsts neatkarības 
atjaunošanas strādā Augstākā tiesa, un 10 gadi, kopš izveidotas 
apelācijas un kasācijas instances. Konferencē tika apspriesti 
arī tiesas nākotnes attīstības virzieni un iepazīta citu valstu 
pieredze. Tā bija pirmā tik augsta līmeņa, ar pārdomātu pro-
grammu un labi organizēta konference, kurai bija arī svarīga 
starptautiska nozīme, tā vairojot Latvijas tiesu sistēmas 
prestižu. Jubilejas pasākumi bija arī reize, kad godinājām 
Augstākās tiesas tiesnešus un tiesas darbiniekus par nozīmīgo 
ieguldījumu tiesas darba veicināšanā. Šķiet, ka arī šis darbs bija 
izdarīts organizatoriski veiksmīgi un pārdomāti.

Pagājušajā gadā pirmo reizi pēc valsts neatkarības 
atjaunošanas tiesnešiem tika piešķirti augsti valsts apbalvo-
jumi, kas, manuprāt, ir svarīgs notikums un liecina par valsts 
attieksmi un tiesnešu darba vērtējumu.

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā turpina 
attīstīties Augstākās tiesas sadarbība ar citu valstu tiesām un 
starptautiskām institūcijām, kā institucionālā, tā atsevišķu 
personu kontaktu veidā. Sadarbības intensitāte pieaug ļoti 
strauji. Latvijas Augstākā tiesa ir Eiropas Savienības valstu 
Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācijas 
locekle, caur kuru mūsu Senāta Administratīvo lietu departa-
menta senatori tiek iesaistīti dažādās profesionālās sadarbības 
programmās. 

Otrs virziens, kas veicina starptautisko sadarbību, ir 
Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju 
asociācija, kas regulāri organizē seminārus un apspriedes, 

Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
ziņojums

Augstākās tiesas priekšsēdētāja ziņojums

AUGSTĀKĀS TIESAS
DARBĪBAS  RĀDĪTĀJI 2000.–2005. gadā

KOPSAVILKUMS

2000 2443 2334 378 38
2001 2563 2555 386 39
2002 3331 3364 353 39
2003 3466 3249 570 38
2004 3823 3543 850 42
2005 4155 3866 1139 44

Saņemto 
lietu skaits

Izskatīto 
lietu skaits

Nepabeigto 
lietu skaits 

gada beigās
Tiesnešu 

skaits

Augstākās tiesas  
priekšsēdētājs 
Andris Guļāns

1. 2.

3. 4.

1. 2005. gada 29. decembrī Rolands Krauze kļūst par Augstākās tiesas Gada cilvēku un saņem no žūrijas komisijas priekšsēdētājas Edītas Vernušas ceļojošo Temīdas statuju 

2. Senāta Administratīvo lietu departaments 2005. gada 25. novembrī saņēma P.Elenina (B.Berezovska) sūdzību. Šīs lietas izskatīšana notiek pastiprinātā mediju uzraudzībā

3. 2005. gada 18. februārī Augstākās tiesas Kancelejas priekšnieks Alfons Cīrulis saņem no tieslietu ministres Solvitas Āboltiņas Zelta spalvu un 
 Tieslietu ministrijas atzinības rakstu par mūža ieguldījumu tiesu sistēmas stiprināšanā. Viņš vadīja Kancelejas darbu līdz pat 80 gadu vecumam

4. Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā ar Trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni nolēma apbalvot Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu,  
 savukārt ar Trešās šķiras Atzinības krustu – ilggadējo Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru Rolandu Krauzi. 
 2005. gada 11. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā Andrim Guļānam augsto apbalvojumu pasniedz valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
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piedāvā apmaiņas programmas profesionālās izaugsmes 
celšanai. Mums ir arī regulāri kontakti ar citu valstu tiesām un 
atsevišķām organizācijām, caur kurām esam aktīvi iesaistīti 
Eiropas Savienības valstu sadarbības tīklā. Mēs uzturam kon-
taktus ar Eiropas Kopienas Tiesu un tās tiesnešiem, Senatore 
Jautrīte Briede ir piedalījusies Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
darbā kā ad hoc tiesnese.

Tiesas galvenā pamatfunkcija ir konkrēto lietu izskatīšana 
augstākajā tiesu instancē. Analizējot tiesas darbu kopumā, ir 
jāsecina, ka pagājušais gads lietu izskatīšanas jomā ir bijis 
smags un paveikts ir liels darba apjoms. 2005. gadā tiesā 
ir saņemts lielākais lietu skaits – 4155, arī izskatīto lietu 
skaits tiesā līdz šim ir bijis vislielākais – 3866. Diemžēl arī 
nepabeigto lietu atlikums ir pieaudzis un gada beigās tas 
bija lielākais – 1139. Analizējot situāciju par lietu kustību 
vairāku gadu garumā, ir redzams, ka ir izteikta tendence 
pieaugt darba apjomam. Pētot statistiku no 2000. gada, kad 
tiesā ienāca 2443 lietas, izskatītas bija 2334 lietas un gada 
beigās neizskatītas atlikumā palika 378 lietas, redzams, 
ka piecu gadu laikā tiesā ienākušo lietu skaits ir pieaudzis 
par 70%, izskatīto lietu skaits par 66%, bet lietu atlikums 
par 201%. Neizskatīto lietu atlikums ir pats satraucošākais 
no minētajiem skaitļiem un pieprasa steidzamu rīcību, jo, 
turpinoties šādai attīstības tendencei, jau 2008. gadā lietu 
atlikums Augstākajā tiesā varētu sasniegt 2000 lietas. 

Pētot situāciju apelācijas un kasācijas instancēs atsevišķi, ir 
redzams, ka situācija ir atšķirīga. Kasācijas instancē stāvoklis 
ir pietiekami stabils un prognozējams, īpaši tas attiecas uz 

Senāta Krimināllietu un Civillietu departamentiem, arī Senāta 
Administratīvo lietu departamentā lietu izskatīšanas rādītāji 
ir labi, vienīgi pagaidām, ņemot vērā nepilnu divu gadu sta-
tistiskos rādītājus, grūtāk prognozēt, kā tas varētu attīstīties 
nākotnē. Visos trīs Senāta departamentos gada laikā ir izskatīts 
liels skaits lietu un neizskatīto lietu atlikums ir salīdzinoši 
mazs, kas liecina par intensīvu tiesnešu darbu un pārdomātu 
darba organizāciju.

Apelācijas instances tiesu palātās situācija ar saņemtajām, 
izskatītajām un atlikumā esošajām lietām ir ievērojami 
sarežģītāka, īpaši tas attiecas uz neizskatītajām lietām. No 
kopējā neizskatīto lietu skaita Krimināllietu tiesu palātā 
atlikumā esošās lietas ir 25%, bet Civillietu tiesu palātā 
atlikumā esošās lietas – vairāk nekā 50%. Šī ir ļoti nopietna 
situācija, kas mudina ne tikai tiesu palātu priekšsēdētājus, bet 
arī visus tiesnešus to analizēt un meklēt risinājumu.

Gribu uzsvērt, ka nevēlos izteikt pārmetumus tiesu palātu 
tiesnešiem par zemo darba intensitāti. Tieši pretēji – tas ir 
vispārzināms, ka tiesu palātas, īpaši Civillietu tiesu palātas 
tiesneši, pastāvīgi strādā paaugstinātas darba intensitātes 
apstākļos un kāpināt darba tempus ir praktiski neiespējami. 
Acīmredzot ir citi apstākļi, kas ietekmē lietu virzību.

Krimināllietu tiesu palātā 2005. gada beigās neizskatīto 
lietu atlikums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis 
gandrīz par simt lietām. Tas ir ļoti straujš un būtisks pieau-
gums, kas ietekmē lietu izskatīšanas ilgumu apelācijas instancē. 
Otrs rādītājs, kas pievērš uzmanību, ir izskatīto lietu skaits. 
Tas četru gadu laikā ir samazinājies no 877 lietām 2001. gadā 

līdz 371 lietai 2005. gadā. Šāda negatīva tendence diez vai ir 
izskaidrojama ar tiesā saņemto lietu pieaugumu, jo 2005. gadā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tikai par 33 lietām ir ienācis 
vairāk. Šķiet, ka arī tiesnešu skaits pagaidām ir optimāls. Viens 
no iemesliem ir liels lietu atlikšanas skaits, kas ietekmē izskatīto 
lietu daudzumu kopumā. Maz ir lietu, kuras iespējams izskatīt 
ar pirmo reizi, lietas tiek atliktas pēc apsūdzēto, viņu advokātu 
lūguma, kā arī citu iemeslu dēļ. Tomēr, manuprāt, pietrūkst 
skaidras analīzes par lietu atlikšanas iemesliem, tāpēc nav arī 
īsti skaidrs, kas būtu jādara tālāk un kā šo situāciju varētu labot. 
Tas būtu jādara, lai saprastu, kā rīkoties: veicot attiecīgus or-
ganizatoriska rakstura pasākumus tiesu palātas darba iekšienē, 
vai, piemēram, informējot Latvijas Zvērinātu advokātu pa-
domi un Tieslietu ministriju par advokātu nepareizu rīcību, 
vai, nepieciešamības gadījumā, sagatavojot grozījumu projektu 
attiecīgos likumos. Tomēr kopumā situācija Krimināllietu tiesu 
palātā nav bezcerīga, un tās sastāvs ir spējīgs to uzlabot.

Civillietu tiesu palātā 2005. gadā saņemto lietu skaits ir 
1563. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir saņemts par 155 
lietām vairāk. Izskatīta ir 1381 lieta, tas ir ļoti labs rādītājs, 
ņemot vērā, ka tiesu palāta gandrīz gadu ir strādājusi nepilnā 
tiesnešu sastāvā. Tomēr lietu atlikums trīs gadu laikā ir vairāk 
nekā divkāršojies. Šo rādītāju ietekmē vismaz divi apstākļi. 
Pirmkārt, ieilgušais tiesu palātas tiesnešu nepilnais sastāvs. 
Otrkārt, ļoti straujais izskatāmo lietu pieaugums šajā tiesu 
instancē. Salīdzinājumā ar 2001. gadu tiesu palātā saņemto 
lietu skaits ir pieaudzis par 87%, tas ir visstraujākais lietu 
pieaugums tiesā. Analizējot sīkāk šo rādītāju, ir redzams, 

ka pieauguma galveno daļu dod blakus sūdzības par pirmās 
un apelācijas instances nolēmumiem, kas no kopējās ma-
sas sastāda vairāk nekā 60% lietu, turklāt piecu gadu laikā 
saņemto blakus sūdzību skaits ir pieaudzis par gandrīz 50%, 
turpretī pārsūdzēto pirmās instances tiesas spriedumu skaits 
ir audzis tikai par 17%. Tas nozīmē, ka galveno darba pieau-
guma daļu rada tieši blakus sūdzību skaits. Tas ir jautājums, 
ko nepieciešams izpētīt, iesaistot Augstākās tiesas Judikatūras 
daļu, lai varētu izprast, kāpēc tik salīdzinoši īsā laikā ar tādiem 
tempiem pieaug blakus sūdzību skaits un attīstības dinami-
kas perspektīvas. Nākamais – grozījumi Civilprocesa likumā, 
iestrādājot normu, kas atļauj blakus sūdzības izskatīt 
rakstveida procesā. Apsverams jautājums par tiesnešu skaita 
palielināšanu. Palielināts tiesnešu palīgu skaits.

Vienotas tiesu prakses veidošana vienmēr ir bijis aktuāls 
jautājums un tas ir viens no Augstākās tiesas galvenajiem 
uzdevumiem. Īpaši svarīgi tas ir, veidojot kasācijas instances 
judikatūru. Par šīm problēmām jau iepriekš runāts Augstākās 
tiesas plēnumos, kā arī 2005. gada jubilejas konferencē. Svarīgi 
apzināties, ka vienota un stabila tiesu prakse palīdz visu līmeņu 
tiesām izvairīties no kļūdām un veicina sabiedrības uzticēšanos 
tiesu varai kopumā. Šķiet, ka pēdējā laikā ir notikušas pozitīvas 
izmaiņas tieši judikatūras veidošanā. Īpaši es gribu izcelt Senāta 
Administratīvo lietu departamenta darbu, kad aktuālie tiesību 
normu tulkošanas un piemērošanas jautājumi tiek apspriesti 
tiesnešu apspriedēs, kad tiek analizēta jau esošā tiesu prakse un 
salīdzināta ar izskatāmo lietu, kad tiesas nolēmumos ir atsauces 
uz citiem spriedumiem un nolēmumu motīvu sagatavošanas 
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AUGSTĀKĀS TIESAS  
DARBĪBAS  RĀDĪTĀJI 2000.–2005. gadā
SENĀTS

CIVILLIETU  DEPARTAMENTS

2000 715 679 61 
2001 748 725 84 
2002 837 851 70 
2003 801 770 101 
2004 906 848 159 
2005 858 887 130 

Saņemto 
lietu skaits

Nepabeigto 
lietu skaits 

gada beigās
Izskatīto 

lietu skaits

KRIMINĀLLIETU  DEPARTAMENTS

2000 379 380 7
2001 435 436 6 
2002 649 638 17 
2003 729 728 18 
2004 706 705 19 
2005 729 716 32 

Saņemto 
lietu skaits

Nepabeigto 
lietu skaits 

gada beigās
Izskatīto 

lietu skaits

ADMINISTRATĪVO  LIETU  DEPARTAMENTS

2004 372 288 84 
2005 541 511 114 

Saņemto 
lietu skaits

Nepabeigto 
lietu skaits 

gada beigās
Izskatīto 

lietu skaits

 AUGSTĀKĀS TIESAS 
DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 2000.–2005. gadā

TIESU PALĀTAS

CIVILLIETU  TIESU  PALĀTA

2000 878 866 180 
2001 866 847 199 
2002 985 998 186 
2003 1221 1139 268 
2004 1408 1285 391 
2005 1563 1381 573 

Saņemto 
lietu skaits

Nepabeigto 
lietu skaits 

gada beigās
Izskatīto 

lietu skaits

KRIMINĀLLIETU  TIESU  PALĀTA

2000 471 409 130 
2001 514 547 97 
2002 860 877 80 
2003 715 612 183 
2004 431 417 197 
2005 464 371 290 

Saņemto 
lietu skaits

Nepabeigto 
lietu skaits 

gada beigās
Izskatīto 

lietu skaits
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process neattiecas tikai uz referentu šajā lietā, bet aktīvi šajā 
procesā ir iesaistīts viss tiesas sastāvs. Es domāju, ka tas ir labs 
piemērs un šādam darbam vienmēr ir pozitīvs rezultāts, tas ceļ 
konkrētās tiesu instances autoritāti.

Līdzīga prakse ir arī Senāta Krimināllietu departamentā, 
kur arī daudz tiek darīts, lai panāktu vienotas tiesu prakses un 
judikatūras bāzes izveidošanu. Domāju, ka joprojām judikatūras 
veidošanas problēmas ir Senāta Civillietu departamentam. 

Pagājušajā gadā ir notikuši vairāki semināri tiesnešiem un 
tiesnešu palīgiem par konkrētiem tiesību jautājumiem, kuru 
mērķis ir papildināt zināšanas un celt kvalifikāciju. Sadarbībā 
ar Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību 
centru tika organizēti semināri par Latvijas banku darbību, 
naudas kustības pamatprincipiem un citiem jautājumiem, kas 
svarīgi izskatot lietas par finanšu līdzekļu nelikumīgu apriti. 
Plaša mācību programma tika organizēta administratīvo tiesību 
nozarē, kā arī vairāki semināri, kas palīdzēja apgūt dažādas 
elektronisko darbarīku izmantošanas iespējas (elektroniskā 
zemesgrāmatu reģistra izmantošana, NAIS un interneta kā 
tiesību avota izmantošana tiesnešu darbā). Tomēr mācību 
process kopumā nebija organizēts mērķtiecīgi un pārdomāti. 
Tāpēc 2006. gada mācību procesa organizēšanā ir notikušas 
būtiskas izmaiņas.

Pirmkārt, sadarbībā ar Augstākās tiesas struktūrvienībām 
un izteiktajiem priekšlikumiem ir izstrādāts tālākizglītības 
plāns 2006. gadam, un šī plāna realizācija ir sākusies, 
paredzot profesionālo un vispārējo zināšanu papildināšanu 
civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā 

tiesnešiem un tiesnešu palīgiem. Ir paredzētas arī mācības 
tiesas darbiniekiem.

Otrkārt, Augstākās tiesas budžetā mācību procesa 
realizēšanai paredzēti speciāli budžeta līdzekļi, kuri, atbilstoši 
plānam un rīkojumam par līdzekļu izmantošanu, sadalīti visa 
budžeta gada garumā konkrētām programmām.

Tas nozīmē, ka šis mācību plāns ir daļa no mūsu kopēja dar-
ba plāna, tā realizēšanai ir jāatlicina laiks un par tā izpildi jābūt 
tādai pašai atbildībai kā pret jebkuru citu darba pienākumu, jo tas 
saistīts ar racionālu Ls 50 000 budžeta līdzekļu izmantošanu.

Tiesu informatīvās sistēmas ietvaros Augstākā tiesa 
veido judikatūras datu bāzi. Lai būtu tiesiskais pamats šādas 
datu bāzes radīšanai, ir izdarīti nepieciešamie grozījumi 
likumā Par tiesu varu. Judikatūras datu bāzes radīšanas pro-
cess ir Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas, kas tika radīta 
uz Plēnuma un tiesu prakses nodaļas bāzes, uzdevums. Ir 
izstrādāta judikatūras datu apstrādes sistēma un pašlaik no-
tiek šīs programmas testēšana.

Nodaļas otrs uzdevums ir turpināt tiesu prakses analīzes 
darbu. Pagājušajā gadā sadarbībā ar attiecīga Senāta departa-
menta tiesnešiem sagatavoti astoņi tiesu prakses pētījumi. Šie 
prakses pētījumi parasti vispirms tiek izanalizēti attiecīgajā 
Augstākās tiesas struktūrvienībā, izmantoti un apspries-
ti apgabaltiesu semināros TMC, nosūtīti tiesām un citām 
ieinteresētām institūcijām. Tomēr, šķiet, ka šim vajadzīgajam 
darbam un pētījumu rezultātā iegūtajiem secinājumiem nav 
vajadzīgās rezonanses un svara, tiem it kā pietrūkst juridiskās 
autoritātes.

Veicot pētījumus par svarīgiem tiesu prakses jautājumiem, 
iespējams, ka ne vienmēr, tomēr galvenokārt ar pētījumu 
rezultātiem un secinājumiem būtu nepieciešams iepazīstināt 
visus plēnuma dalībniekus. Šāda tiesu prakses analīzes 
prezentācija Augstākās tiesas plēnumā, kur iespējams uzaicināt 
arī citu līmeņu tiesu tiesnešus, celtu šī dokumenta kvalitāti, 
uzsvērtu tā aktualitāti un celtu autoritāti.

Lai stiprinātu Augstākās tiesas administratīvo 
kapacitāti, 2004. gada nogalē tika izdots rīkojums par jau-
nas struktūrvienības – Augstākās tiesas Administrācijas – 
izveidošanu, kuras uzdevums ir radīt priekšnoteikumus tiesas 
saskaņotai un optimālai darbībai.

2005. gada vasarā tika sagatavoti grozījumi likumam 
Par tiesu varu, kas tika pieņemti 2005. gada 22. septembrī, 
papildinot to ar 50.1 pantu, kas nosaka, ka Augstākās tie-
sas Administrācija ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kas 
organizē un nodrošina tiesas administratīvo darbu. 

Augstākās tiesas Administrācijas izveidošana bija mūsdienu 
prasību diktēta nepieciešamība, kas dažādu iemeslu dēļ bija 
nokavēta par vairākiem gadiem. Spriežot pēc tā lielā darba ap-
joma un kvalitātes, kas ir izdarīts jau šajā salīdzinoši īsajā laika 
periodā, noteikti var apgalvot, ka Administrācijas izveidošana 
ir bijis pareizs lēmums. Jau šodien ir redzamas kvalitatīvas 
izmaiņas vairākās jomās un proti:
1.  informācijas tehnoloģiju ieviešanā, nodrošinot tiesnešus un 

tiesas darbiniekus ar darbam nepieciešamajām informācijas 
sistēmām, sekmējot tiesnešu un darbinieku iemaņu 
pilnveidošanu, strādājot ar mūsdienīgiem instrumentiem;

2.  iekļaušanās Tiesu informācijas sistēmā;
3.  lietvedības informācijas sistēmas izveide, kuras mērķis ir 

nodrošināt dokumentu elektronisku apriti;
4. personālvadības sistēmas izveide, kas sniedz atbalstu 

struktūrvienību vadītājiem cilvēkresursu jautājumos, rada 
darbinieku izaugsmes un motivācijas sistēmu;

5. komunikācijas ar sabiedrību pilnveidošana, izmantojot 
sadarbību ar medijiem un mājaslapu.
Ir nostiprināta juridiskā bāze, lai varētu sekmīgi turpināt 

iesākto struktūras un resursu vadības optimizāciju, 2006. 
gadā apstiprinot struktūrvienību reglamentus un īstenojot 
izstrādātās mērķprogrammas. 2006. gadā plānots arī turpināt 
personālpolitikas pilnveidošanu, gan izstrādājot un īstenojot 
tālākizglītības plānu, jo tiesnešu un tiesas darbinieku 
kvalifikācijas celšana ir viena no 2006. gada atbalstītajām 
prioritātēm, gan sakārtojot tiesnešu personāllietas. 2005. 
gada nogalē pirmo reizi tika sagatavots Twinning light pro-
jekta pieteikums Augstākās tiesas administratīvās kapacitātes 
stiprināšanai, un tā realizēšanai 2006. gada budžetā jāparedz 
līdzfinansējums. Ceru, piesaistot ES finansu resursus un 
zināšanas, mums izdosies kļūt par patiesi modernu, efektīvu, 
neatkarīgu un atbildīgu tiesu varas iestādi, kurā ar lepnumu un 
gandarījumu strādās gan augsti kvalificēti juristi, gan labākie 
citu nozaru speciālisti.  

Augstākās tiesas
priekšsēdētājs 
Andris Guļāns
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AUGSTĀKAJĀ  TIESĀ
IZSKATĪTO  LIETU  STRUKTŪRA
2005. gadā

323

6

111

588

10

876

5

506

2

1

17

1

1374

Senāta
Administratīvo

lietu
departaments

Senāta
Civillietu

departaments

Senāta
Krimināllietu

departaments

Civillietu
tiesu

palāta

Krimināllietu
tiesu

palāta

pabeigtas lietas, taisot spriedumu vai pieņemot lēmumu
lietas nosūtītas citai tiesai izskatīšanai pēc piekritības
lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas  

AUGSTĀKAJĀ  TIESĀ 
SAŅEMTO  LIETU  SASTĀVS 

2005. gadā

Senāta
Administratīvo

lietu
departaments

Senāta
Civillietu

departaments

Senāta
Krimināllietu

departaments

Civillietu
tiesu

palāta

Krimināllietu
tiesu

palāta

ar sūdzībām
ar protestiem

gan ar sūdzībām, gan  protestiem
ar blakus sūdzībām vai blakus protestiem

Lietas saņemtas:

376

35 2924

569

11

983

567

74
13

75

709

77 72

405

5

131
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Pavisam izskatīta 41 lieta

Pavisam izskatītas 76 lietas

1. pirmās instances tiesas 
spriedumu izskatīšanas rezultāti:
1. Spriedums atstāts negrozīts
      (8 lietas)  
 Atcelts viss spriedums vai tā daļa un:

2. lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai  
  1. instances tiesai (26  lietas)

3. tiesvedība izbeigta (4  lietas)
4. pieteikums atstāts bez  

  izskatīšanas (2 lietas)
5. Tiesvedība lietā izbeigta sakarā
    ar protesta atsaukšanu (1 lieta)
6. Spriedums grozīts (0 lietas) 

Lietu kategorijas: 
1. Lietas, kurās ir strīds par 

nekustāmā īpašuma tiesībām
2. Prasības, kas izriet no telpu īres 

līguma attiecībām 
3. Lietas, kas izriet no ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
4. Lietas, kas izriet no saistību 

tiesībām

2
63%

3
10%

1
7%

3
9%

2
1%

4
5%

5
2%

1
20%

5. Mantojuma lietas 
6. Sevišķā tiesāšanas kārtībā 

izskatāmās lietas 
7. Saistību bezstrīdus piespiedu 

izpilde
8. Pārējās lietas 

5
12%

7
26%

4
9%

6
15%

8
21%

Lēmums
grozīts (0 lieta)

Lēmums atstāts
negrozīts (59 lietas)

Lēmums atcelts
pilnīgi vai daļēji,
nododot lietu
jaunai
izskatīšanai
(14 lietas)

Lēmums atcelts pilnīgi vai
daļēji un jautājums izlemts
pēc būtības (3 lietas)

18%
4%

78%
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Senāta Civillietu departa-
ments – augstākā tiesas instan-
ce civillietās – 2005. gadā darbu 
veicis atbilstoši Latvijas Republi-
kas Satversmes, likuma Par tiesu 
varu, Civilprocesa likuma un atse-
višķu citu likumu nostādnēm par 
katra Latvijas Republikas iedzī-
votāja tiesībām uz taisnīgu tiesu. 
Pamatos šis darbs veikts, izskatot 
lietas kasācijas kārtībā pēc Civil-
procesa likuma 484. panta kārtī-
bā iesniegtajiem protestiem, pēc 
jaunatklātiem apstākļiem un pēc blakus sūdzībām likumā pa-
redzētajos gadījumos.

Senāta Civillietu departamenta senatoru skaits jau kopš 
1992. gada palicis nemainīgs, t.i., 10 senatori. Pagājušajā gadā 
senatora pienākumus pārstāja veikt ilggadējais senators Ro-
lands Krauze un par senatori tika apstiprināta Edīte Vernuša. 
Senatoru palīgi pašreiz ir astoņiem senatoriem, viņi galveno-
kārt pieņemti darbā pēdējā gada laikā. Senatori Imants Frid-
rihsons un Roberts Namatēvs nav izteikuši vēlēšanos strādāt 
ar palīgiem. Palīgu darbs visumā vērtējams pozitīvi. Pastāv 
pārliecība par pareizu darbinieku izvēli un arī ticība, ka visi pa-
līgi ir gatavi veikt uzticētos pienākumus, lai ar savu darbu at-
vieglotu svarīgo tiesas spriešanas uzdevumu. Jāatzīmē Senāta 
kancelejas darbinieku Andas Eglītes un Jāņa Strauberga apzi-
nīgais darbs un visu to darbinieku darbs, kas strādā ar depar-

tamenta izlemšanai nodotajām 
sūdzībām un iesniegumiem.

Pozitīvi atzīmējams Zinaīdas 
Indrūnas, Laura Lejas, Lindas 
Mitres, Signes Riekstiņas, Ineses 
Tenbergas, Skaidrītes Bērziņas, 
Vairas Avotiņas, Ainas Alksnītes 
darbs.

Saglabājas tendence pieaugt 
civillietu skaitam, kas ik gadus 
nonāk Senāta izskatīšanā. 

Kaut gan no administratīvi 
tiesiskajām attiecībām izrieto-

šās lietas tagad izskata Senāta Administratīvo lietu depar-
taments, Senāta Civillietu departamentā ienākošo kasācijas 
lietu skaits pieaug. Te jāņem vērā, ka palielināts apgabaltiesu 
tiesu tiesnešu skaits. Sakarā ar grozījumiem Civilprocesa li-
kumā 2006. gada 1. jūlija lietas par uzņēmumu un uzņēmēj-
sabiedrību maksātnespēju sāks skatīt rajonu, pilsētu tiesas, 
kas atstās iespaidu uz apgabaltiesās izskatāmo citu katego-
riju lietu skaitu. Tas, savukārt, palielinās lietu skaitu, kas ar 
kasācijas sūdzībām nonāks Senāta Civillietu departamenta 
izskatīšanā. Līdz ar to būtu pēdējais laiks lemt jautājumu par 
senatoru skaita palielināšanu Senāta Civillietu departamen-
tā. Senatoriem līdz ar tiešo darbu lietu izskatīšanā jāvelta arī 
vērība tiesu prakses izpētei un vispārināšanai. Problēmu, kas 
saistītas ar likumu dažādu iztulkošanu un piemērošanu, ir 
daudz. 

2005. gadā visas departamentā ienākušās lietas ir izskatī-
tas īsos termiņos. Nedaudz sarucis lietu skaits, kas ir atlikumā 
2006. gada sākumā (2006. gadā – 130 lietas; 2005. gadā bija 
159 lietas). Gada sākumā atlikumā esošās lietas visas ienāku-
šas departamentā iepriekšējā gada beigās un pēc CPL skatāmas 
tikai pēc mēneša termiņa. Tagad visas šīs lietas ir izskatītas.

2005. gadā 22 lietas izskatītas paplašinātā Senāta sastāvā.
Pastāv tendence palielināties blakus sūdzību skaitam, kas 

ienāk izskatīšanai departamentā. Sevišķi pieaudzis Civillietu 
tiesu palātai iesniegto blakus sūdzību skaits. Ar ko tas izskaid-
rojums? Būtu mērķtiecīgi šo jautājumu rūpīgi izpētīt un ana-
lizēt. Civillietu departamentā ienākušās blakus sūdzības un 
vispārēja rakstura sūdzības un iesniegumi liecina par to, ka 
blakus sūdzību skaitu būtiski ietekmē pašu apgabaltiesu ties-
nešu dažāda veida procesuāla rakstura pārkāpumi, nevērība 
pret procesuālo tiesību normu precīzu izpildi.

Pieaudzis protestu skaits par pirmās instances tiesu nolē-
mumiem. 2005. gadā izskatīti 84 protesti (2004. gadā – 77). 
Izskatītajās lietās protestus iesnieguši – Augstākās tiesas 

priekšsēdētājs – 2; Civillietu departamenta priekšsēdētājs – 43; 
Ģenerālprokurors – 30. No visiem izskatītajiem protestiem no-
raidīti seši (pieci no tiem Ģenerālprokurora) un atsaukti divi.

Iesniegumi par lietu jaunu izskatīšanu pēc jaunatklātiem 
apstākļiem ienākuši un izskatīti pavisam pieci. To skaits ir sa-
mazinājies. Tomēr ir daudz blakus sūdzību par Civillietu tiesu 
palātas lēmumiem jautājumā par jaunatklātiem apstākļiem. 
Civilprocesa likumā būtu pēdējais laiks noregulēt jautājuma iz-
lemšanu par lietas jaunu izskatīšanu pēc jaunatklātiem apstāk-
ļiem. Praktiski šodien jāskata jebkurš iesniegums šai jautājumā.  
Ievērojams ir sūdzību skaits par tiesu nolēmumiem, kas stāju-
šies likumīgā spēkā. Parasti tās ir sūdzības par tiesu pieļauta-
jiem procesuāla rakstura pārkāpumiem, arī par tiesu palātas un 
Senāta nolēmumiem, par atsevišķu tiesnešu pārkāpumiem. 

Departamenta izlemšanai 2005. gadā nodota 351 sūdzība 
vai iesniegums. Tās izlemtas atbilstoši Civilprocesa likumam 
(virs mēneša termiņa – 21 sūdzība). Senāta Civillietu depar-
tamenta izlemšanai nodoto sūdzību un iesniegumu skaits ir 
samazinājies. 2004. gadā bija 480 sūdzības; 2003. gadā – 460; 
2002. gadā – 401 sūdzība.

Ievērojama sūdzību daļa saistīta ar šķīrējtiesu nolēmu-
miem un šo nolēmumu izpildi. Ilgstošā laika periodā nav 
pienācīgi noregulēts jautājums par šķīrējtiesu darbību un to 
spriedumu piespiedu izpildi, kas rada lielu neapmierinātību un 
ļoti daudz Augstākajai tiesai adresētu sūdzību. 

Atsevišķas problēmas saistās ar darba kvalitāti. Ne vien-
mēr materiālo vai procesuālo tiesību normas tulkotas vienādi. 
Ne katrs Senāta spriedums dod nepārprotamu un pārliecino-

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums 

Senāta Civillietu departaments 

Senāta Civillietu departaments
l Departamenta priekšsēdētājs: Mārtiņš Dudelis

l Senāta Civillietu departaments kasācijas kārtībā izska-
ta kasācijas sūdzības un kasācijas protestus par apga-
baltiesu spriedumiem apelācijas kārtībā izskatītajās 
lietās, kā arī par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 
spriedumiem

l Departamentā ir 10 senatori un 10 senatoru palīgi

l 2005. gadā izskatītas 887 lietas

SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ 
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO  
LIETU SKAITS
Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(159 lietas);

16%

Pavisam saņemtas 1007 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Pavisam saņemtas 1017 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Izskatīto lietu skaits
(848 lietas);

84%

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(130 lietas);

13%

Izskatīto lietu skaits
(887 lietas);

87%2004. gadā 2005. gadā

SENĀTA  CIVILLIETU  DEPARTAMENTA 
CIVILLIETU  IZSKATĪŠANAS    
REZULTĀTI  KASĀCIJAS  KĀRTĪBĀ 
2005. gadā

Pavisam izskatītas 714 lietas

Spriedumu
izskatīšanas 
rezultāti:

1. Spriedums atstāts 
negrozīts  (38,9%)

2. Spriedums atcelts  
(14,7%)

3. Spriedums grozīts  
daļā par prasības 
apmēru (0,7%)

4. Tiesvedība izbeigta 
sakarā ar kasācijas 
sūdzības (protesta) 
atsaukšanu (0,2%)

5. Kasācijas tiesvedība 
izbeigta rīcības sēdē  
(45,5%)  

6 2 3 4 5

278

105

5 1

325

SENĀTA CIVILLIETU 
DEPARTAMENTA

CIVILLIETU  
IZSKATĪŠANAS 

REZULTĀTU  
STRUKTŪRA  

KASĀCIJAS  KĀRTĪBĀ 
2005. gadā

SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTA 
CPL  483. - 485. p. KĀRTĪBĀ  IZSKATĪTO 

CIVILLIETU  STRUKTŪRA  
2005. gadā (spriedumi un lēmumi)

SENĀTA CIVILLIETU   DEPARTAMENTA 
CIVILLIETU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI 

CPL 483. - 485. p. KĀRTĪBĀ 
2005. gadā

Izskatītas lietas: 2005 2004 2003 2002
kopā pa gadu 887 848 770 801
kasācijas kārtībā 706 650 620 713
ar blakus sūdzībām 72 92 73 73
protesti  CPL 484.p. 84 77 61 12
jaunatklāti apstākļi 5 29 16 3
atlikums uz gada beigām 130 159 101 70
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šu atbildi uz kasācijas sūdzības motīviem. Izskatot atsevišķas 
lietas kasācijas kārtībā atkārtoti, nākas konstatēt, ka pirmais 
kasācijas instances tiesas nolēmums pieņemts, neievērojot 
pastāvošo judikatūru, neiedziļinoties lietas faktiskajos apstāk-
ļos, tiesību normās, kas piemērojamas.

Darbu sarežģī biežā likumu maiņa. Tas ne vienmēr ir at-
taisnojams. Tas attiecas arī uz procesuālo likumdošanu. Vai-
rāki grozījumi ir nepārdomāti un vēlākā periodā tiek atcelti. 
Daudzie grozījumi ģimenes tiesībās, darba tiesībās, saistību 
tiesībās, dzīvojamo telpu īres tiesībās u.c. liecina, ka likumdo-
šanas process notiek sasteigti, nepārdomāti un prasa kardinā-
lus uzlabojumus.

Departamenta senatori līdztekus tiešajiem pienākumiem 
vispārinājuši tiesu praksi jautājumos:

• par likumu piemērošanu, izšķirot strīdus par sauszemes 
transporta līdzekļu apdrošināšanas un to īpašnieku ci-
viltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu 
izpildi;

• par apelācijas instances tiesas spriedumu sastādīšanas 
praksi.

Senatori piedalījušies tiesnešu semināru organizēšanā, 
tajos iztirzāti tiesu prakses vispārinājumu rezultāti un citi 
jautājumi. Sagatavotas publikācijas presē, sagatavoti likumu 
komentāri, senatori piedalījušies komisiju darbā jaunu likum-
projektu izstrādei vai esošo likumu grozīšanai vai papildinā-
šanai. Nolūkā celt kvalifikāciju organizētas vairākas nodarbī-
bas par jaunpieņemtajiem likumiem, par Eiropas Savienības 
likumdošanas piemērošanu u.c.

2005. gadā par Civillikuma komentāriem Ministru kabine-
ta prēmiju saņēma senatori Gunta Višņakova, Zigmants Gencs 
un Rolands Krauze. Sagatavoti publikācijai Civilprocesa liku-
ma komentāri jaunā redakcijā.

Galvenie virzieni, kuros jāstrādā turpmāk:
• pienācīgai lietu sagatavošanai un to izskatīšanai kasāci-

jas instances tiesas sēdēs;
• tiesu nolēmumu rūpīgai motivācijai atbilstoši procesu-

ālo un materiālo tiesību normām, kasācijas vai blakus 
sūdzībās izvirzītajiem motīviem, pastāvošai judikatūrai 
konkrētajā lietu kategorijā;

• sūdzību un iesniegumu rūpīgai pārbaudei, katrā gadīju-
mā izlemjot jautājumu par tiesu nolēmuma protestēša-
nas pamatotību; noraidošām atbildēm jāsatur pārlieci-
noša ar likumu pamatota motivācija;

• tiesu nolēmumu savlaicīgai publikācijai saskaņā ar no-
teikto kārtību;

• senatoru un palīgu mācībām par izmaiņām likumdoša-
nā, normatīvo aktu piemērošanai Eiropas Savienībā;

• tiesu prakses vispārināšanai atsevišķās lietu kategorijās;
• semināriem apgabaltiesu tiesnešiem par aktuāliem liku-

mu piemērošanas jautājumiem.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs
Mārtiņš Dudelis

Saskaņā ar likuma Par tiesu 
varu 47. pantu un Kriminālpro-
cesa likuma 569. pantu Augstākās 
tiesas Senāta Krimināllietu de-
partaments ir kasācijas instance 
lietās, kuras izskatījušas apelāci-
jas instances tiesas – Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palāta, 
apgabaltiesu Krimināllietu tiesu 
kolēģijas, kā arī lietās, kuras iz-
skatījušas pirmās instances tiesas 
vienošanās procesā.

Šie divi pamatlikumi nosaka 
departamenta kompetenci un darba apjomu. Vēl var piemi-
nēt likumu Par bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) do-
kumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības 
fakta ar VDK konstatēšanu. Tie nosaka lietu izskatīšanas 
principus un kārtību. Pārējais var tikt uzskatīts par brīvas 
gribas aktivitātēm.

Prokuratūras dati liecina, ka 2005. gadā uz tiesām nosūtī-
tas 9873 krimināllietas par 12 464 personām. Pirmajā instan-
cē 2005. gadā izskatītas 11 549 krimināllietas, bet apelācijas 
instances tiesās izskatītas – apgabaltiesās un tiesu palātā kopā 
2603 krimināllietas.

Senāta Krimināllietu departamentā 2005. gadā saņemtas 
un lietvedībā atradās 748 lietas. Tajā skaitā, no Krimināllie-
tu tiesu palātas – 190 lietas, no apgabaltiesām – 409 lietas, 
no prokuratūras sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo 

tiesību normu pārkāpumiem –  
22 krimināllietas.

Procentuāli no visām krimi-
nāllietām pagājušajā gadā līdz Se-
nātam nonākušas 6,5% no visām 
lietām. 2004. gadā tas bija 5,9%.

Kasācijas kārtībā izskatītajās 
lietās tiesu nolēmumi:
• bez grozījumiem atstāti, t.i., at-
stāti spēkā – 80,1% no pārsūdzēta-
jiem, 2004. gadā – 80,8%;
• atcelti – 11,4%, 2004. gadā 
– 10,1%;

• grozīti – 8,5%, 2004. gadā – 9,1%.
Kopumā nolēmumu stabilitāte nav pasliktinājusies.
Senātā pašreiz strādā seši senatori – Voldemārs Čiževskis, 

Pēteris Dzalbe, Valda Eilande, Artūrs Freibergs, Vilnis Viet-
nieks, Pāvels Gruziņš. 2005. gada pirmajā pusē līdz jūnijam, 
bet praktiski līdz aprīlim bija septiņi senatori. No 1. jūnija pen-
sijā aizgāja senatore Astrīda Kazārova.

Bez sešiem senatoriem departamentā ir vēl trīs senatoru 
palīgi un divi konsultanti (Agnese Jurevica, Ausma Garkalne, 
Viesturs Gaidukevičs un Biruta Puķe, Georgijs Kuzņecovs).

Vidēji katrs senators 2005. gadā izskatījis 119 krimināl-
lietas.

No izskatītajām lietām rīcības sēdēs līdz 2005. gada 1. ok-
tobrim, kad spēkā stājās jaunais Kriminālprocesa likums, tika 
skatītas ¾, pārējās skatītas tiesas sēdēs.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums 

Senāta Krimināllietu departaments

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums

Senāta Krimināllietu departaments
l Depatamenta priekšsēdētājs: Pāvels Gruziņš

l Kasācijas kārtībā Senāta Krimināllietu departaments 
izskata spēkā nestājušos apelācijas instances tiesas 
nolēmumus un spēkā nestājušos pirmās instances tiesas 
nolēmumus, kas pieņemti vienošanās procesā

l Departamentā ir 6 senatori, 3  senatoru palīgi un 2 kon-
sultanti

l 2005. gadā izskatītas 716 lietas

SENĀTA  CIVILLIETU  DEPARTAMENTA  
KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO  CIVILLIETU  
SASTĀVS (spriedumi un  lēmumi)

Lietas, kurās ir strīds 
par  nekustāmā 
īpašuma tiesībām

Lietu kategorijas:

Lietas, kas izriet
no darba līguma 
attiecībām

Prasības, kas izriet
no telpu īres līguma 
attiecībām

Lietas, kas izriet 
no saistību 
tiesībām

Lietas, kas izriet no 
ģimenes tiesiskajām 
attiecībām

Pārējās lietas

2002 2003 2004 2005

168
188
104
118

17
15
21
34

242
215
283
304

103
71
90
98

91
71

100
109

138
112
114
127

1

1
16%

2
14%

3
12%

2

3

4

5

6

4
39%

5
4%

6
15%

SENĀTA  CIVILLIETU 
DEPARTAMENTA  

KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ  
IZSKATĪTO 
CIVILLIETU 

STRUKTŪRA 
2005. ga∂ā 

(spriedumi un 
lēmumi)

SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NENOBEIGTO 

LIETU SKAITS

2004. gadā 2005. gadā

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(19 lietas);

3%

Pavisam saņemtas 724 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Pavisam saņemtas 748 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Izskatīto lietu skaits
(705 lietas);

97%

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(32 lietas);

4%

Izskatīto lietu skaits
(716 lietas);

96%
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Sakarā ar jaunā Kriminālprocesa likuma stāšanos spēkā, 
krasi izmainījusies lietu skatīšanas kārtība. Vairāk darba kļu-
vis kancelejai. Tas saistīts ar:

1. senatora pieņemto lēmumu atteikt pārbaudīt nolēmu-
ma tiesiskumu kasācijas kārtībā saskaņā ar KPL 573. 
pantu;

2. senatora lēmumu skatīt lietu rakstveida procesā, atbil-
stoši KPL 585. pantam;

3. senatora lēmumu skatīt lietu mutvārdu procesā.

Lietas izskatīšana rakstveida procesā nosaka, ka ir ie-
spējams pieņemt lēmumu pēc lietā esošajiem materiāliem. 
Šādos gadījumos personām, kuras iesniegušas sūdzību vai 
protestu, kā arī tām personām, kuru intereses aizskar sūdzī-
ba vai protests, paziņo tiesas sastāvu un izskaidro tiesības 
septiņu dienu laikā pieteikt noraidījumu. Šīs darbības uzliek 
lielu papildu slodzi Senāta kancelejai.

Atzīstams, ka turpinājies veiksmīgs kopīgs darbs ar Judi-
katūras nodaļu, kuru vada Zigrīda Mita. Mūsuprāt, pozitīvus 
rezultātus dod tas, ka tiesu prakses izpētīšanā un vispārinā-
šanā iesaistām zinātniekus gan no Latvijas Universitātes Ju-
ridiskās fakultātes Krimināltiesību katedras, gan zinātniekus 
no Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedras.

2005. gadā, piedaloties senatoriem, veikti šādi pētījumi:
• tiesu prakse tiesvedībā par pirmstiesas procesā slēgtu 

vienošanos;
• tiesu prakse soda noteikšanā par vairākiem noziedzī-

giem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem;
• tiesu prakse atsevišķu kategoriju lietās, kuras izskatī-

tas, piemērojot Latvijas Kriminālprocesa kodeksa no-
sacījumus bez pierādījumu pārbaudīšanas un ar pierā-
dījumu pārbaudīšanu.

Pētīts četru rajonu tiesu darbs soda politikas veidošanā, 
saistībā ar likuma piemērošanu un interpretāciju.

Jau kļuvis par tradīciju, ka tiesu prakses pētījumi un se-
cinājumi tiek regulāri analizēti Augstākās tiesas rīkotajos ap-
gabaltiesu tiesnešu semināros divas reizes gadā, par kuriem 
ir liela interese arī no rajonu tiesu tiesnešiem. Pagājušajā 
gadā semināri tika organizēti 13. maijā un 9. decembrī. 

Tiesu prakses vispārinājumu secinājumi un analīze tiek 
izmantota arī mācību procesā, ko organizē Latvijas Tienešu 
mācību centrs.

Tāpat kā iepriekšējie gadi, arī aizgājušais gads ir prasī-
jis lielas aktivitātes no departamenta senatoriem, kad viņi 
gatavojuši atzinumus par dažādiem likumprojektiem, ne-
pārtrauktus atzinumus Tiesu administrācijai par konkrētu 
tiesnešu kvalifikāciju un karjeras iespējām. Senatori regulāri 
piedalījušies Saeimas Aizsardzības un Iekšlietu, kā arī Juri-
diskās komisijas, tās apakškomisijas sēdēs. Nav tāda sena-
tora, kas nebūtu iesaistīts šajā darbā. Visi senatori ir bijuši 
iesaistīti arī Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētajos 
semināros gan kā pasniedzēji, gan kā klausītāji.

Visas aktivitātes ārpus tiešajiem darba pienākumiem – 
lietu izskatīšanu kasācijas instancē – neesam hronometrējuši. 
Uzskaitījums varētu būt lielāks un precīzāks.

Vērtējumi par Kriminālprocesa likumu, kurš stājies spēkā 
2005. gada 1. oktobrī, gan no praktiķu gan teorētiķu puses, 
ir pretrunīgi. Par to nav ko brīnīties, jo prakse pēc šī likuma 
tikai sāk veidoties. Prakse var parādīt likuma vājās vietas. 
To var labot un pilnveidot. Taču nevajag šo likumu noliegt, 
ja viens otrs to nesaprot. Kopumā es jauno Kriminālprocesa 
likumu vērtēju pozitīvi, kas ar laiku dos tos rezultātus, kā-
dus ceram sasniegt, lai taisnīgi noregulētu krimināltiesiskās 
attiecības.

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs
Pāvels Gruziņš 

Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums

SENĀTA KRIMINĀLLIETU 
DEPARTAMENTA KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO  KRIMINĀLLIETU SASTĀVS
PĒC NOZIEGUMA VEIDIEM
(spriedumi un lēmumi) 
Noziegumu veidi: Personu skaits

Pārējie
veidi

Noziedzīgi 
nodarījumi pret 
satiksmes drošību 
(257. - 268.p.)

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

Noziedzīgi 
nodarījumi 
tautsaimniecībā
(KL 190. - 223.p.)

Izspiešana 
(KL 183. - 184.p.)

Laupīšana
(KL 176.p.)

Zādzība
KL 175.p.)

Izvarošana un 
vardarbīga 
dzimumtieksmju 
apmierināšana
(KL 159., 160.p.)

Tīšs, 
smags miesas
bojājums (KL 125.p.)

Slepkavība
(KL 116., 117., 118.p.)

2002 2003 2004 2005

55
70
87
62

37
44
37
34

20
32
22
14

102
112
150
105

94
154
173
157

17
13

9
12

20
16
27
28

48
59
62
44

26
49
41
40

143
183
208
211

SENĀTA KRIMINĀLLIETU
DEPARTAMENTA KASĀCIJAS  KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO KRIMINĀLLIETU STRUKTŪRA  
PĒC NOZIEGUMA VEIDIEM 2005. gadā 
(spriedumi un lēmumi)

Noziegumu veidi:

1. Slepkavība (KL 116., 117.,118.p.)

2. Tīšs, smags miesas
 bojājums (KL 125.p.)

3. Izvarošana un vardarbīga
 dzimumtieksmju apmierināšana
 (KL 159.,160.p.)

4. Zādzība (KL 175.p.)

5. Laupīšana (KL 176.p.)

6. Izspiešana (KL 183. - 184.p.)

7. Noziedzīgi nodarījumi
 tautsaimniecībā (KL 190. - 223.p.)

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

9. Noziedzīgi nodarījumi pret 
 satiksmes drošību (257.-268.p.)

10. Pārējie veidi

1
9% 2

5%
3
2%

4
15%

5
22%

8
6%

9
6%

10
29%

6
2%

7
4%

Personu skaits,
procentos

   SENĀTA KRIMINĀLLIETU
DEPARTAMENTA KASĀCIJAS SŪDZĪBU 

(PROTESTU) IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI 
2005. gadā

Rīcības sēdē (no 01.10. 2005.g. 
rakstveida procesā)

Tiesas
sēdē Pavisam

Personu skaits

Spriedums
atstāts
negrozīts

Spriedums
atcelts

Spriedums
grozīts

Pavisam
izskatītas
sūdzības
(prot.)

466
42

508

33
39

72

36
18

54

535
99

634

   SENĀTA KRIMINĀLLIETU
DEPARTAMENTA KRIMINĀLLIETU 

IZSKATĪŠANAS REZULTĀTU STRUKTŪRA 
KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2005. gadā

3
1%

7
4%

1
80%

4
3%

5
1%

6
1%

Spriedumu izskatīšanas rezultāti: 

1. Spriedums atstāts bez grozījumiem –  
 508 personas 

Spriedums atcelts – 72 personas, tai skaitā: 

2. nosūtot lietu pirmstiesas izmeklēšanai  
 vai  jaunai  iztiesāšanai – 66 personas

3. izbeidzot lietu - 6 personas 

Spriedums grozīts – 54 personas, tai skaitā 

4. samazinot 1. instances vai apelācijas 
  instances tiesas noteikto sodu – 
 21 persona

5. piemērojot likumu par vieglāku   
 noziedzīgu nodarījumu, un samazinot  
 sodu – 6 personas 

6. piemērojot likumu par vieglāku   
 noziedzīgu nodarījumu, bet 
 nesamazinot sodu – 4 personas 

7. izdarot citus grozījumus – 23 personas

Pavisam  634 personas

Personu skaits,
procentos

2
10%
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Pārskata periods ir admi-
nistratīvo tiesu darbības otrais 
gads. Kopš 2005. gada maija par 
vienu palielinājās departamentā 
strādājošo tiesnešu skaits. Kopē-
jais skaits – seši tiesneši  – radīja 
iespēju izskatīt lietas divos tiesas 
sastāvos. Tikpat liels bija arī ties-
nešu palīgu skaits.

Gada laikā notikušas 50 tie-
sas sēdes, no tām – septiņas kop-
sēdes, kurās izskatītas 32 lietas. 

Senāta Administratīvo lietu 
departamentā (turpmāk – ALD) kā pirmajā tiesu instancē ir iz-
skatītas divas lietas par Valsts kontroles padomes lēmumiem, 
ierosinātas trīs administratīvās lietas sakarā ar personu pie-
teikumiem par viņu iekļaušanu sarakstos, kas liedz ieceļošanu 
Latvijas Republikā atbilstoši iekšlietu ministra lēmumiem. 

Kasācijas kārtībā izskatāmo 2005. gadā saņemto lietu 
skaits salīdzinājumā ar 2004. gadu pieaudzis par 39% (516 lie-
tas pret 372). Savukārt izskatīto lietu skaits pieaudzis par 77% 
(511 lietas pret 288 lietām). Atlikumā esošās 114 lietas depar-
taments pabeigs izskatīt 2006. gada pirmajā ceturksnī. Aprīlī 
tiks uzsākta lietu izskatīšana, kas Augstākajā tiesā saņemtas 
2006. gada janvārī. 

40 lietas jeb 8% ir izskatītas rakstveida procesā.
Kasācijas tiesvedības ierosināšana ir atteikta tikai attiecībā 

uz 50 kasācijas sūdzībām jeb nepilniem 10% lietu.

Visvairāk izskatītas lietas 
sakarā ar pieteikumiem par VID 
lēmumiem – 34% no visām iz-
skatītajām lietām. 7% no visām 
lietām veido lietas, kurās atbildē-
tāji ir pašvaldību domes vai pado-
mes, kā arī valsts vai pašvaldības 
policija. 

2005. gadā Senāta ALD gal-
venokārt izskatītas lietas sakarā 
ar sūdzībām par Administratīvās 
apgabaltiesas nolēmumiem. Ne-

nozīmīgs ir Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā izska-
tīto lietu skaits.

Statistika, kas raksturo tiesu nolēmumu stabilitāti:
• spriedumu stabilitāte – 65% (no 355 pārsūdzētajiem 

spriedumiem atcelti spriedumi 124 lietās);
• lēmumu stabilitāte – 73% (no 129 pārsūdzētajiem lēmu-

miem atcelti lēmumi 35 lietās).

Aktuālākie tiesību normu interpretācijas un piemērošanas 
jautājumi saistībā ar izskatāmajām lietām tiek pārrunāti ikne-
dēļas tiesnešu apspriedēs, kurās piedalās arī tiesnešu palīgi. 
Tas palīdz noskaidrot, vai tiesa par attiecīgo tiesisko problēmu 
nav jau izteikusies un vai tas nav radis atspoguļojumu tiesas 
nolēmumos. Tāpēc departamenta nolēmumos ļoti bieži ir at-

sauces uz citiem spriedumiem un lēmumiem, kas palīdz gan 
pašai tiesai sekot savai praksei, gan vienlaikus attiecīgā procesa 
dalībniekos radīt pārliecību, ka līdzīgās tiesiskās un faktiskās 
situācijās tiesas nolēmumi pēc būtības neatšķiras. 

Ļoti daudz tiek strādāts pie tiesas nolēmumu motīvu daļas 
sastādīšanas. Ikvienu nolēmumu lasa un izvērtē katrs no tiesas 
sastāvā ietilpstošajiem tiesnešiem. Viens un tas pats tiesas do-
kuments nereti “iziet vairākus lasījumus”, tiesnešiem diskutē-
jot un meklējot pilnīgākos un precīzākos formulējumus.

Administratīvā procesa likuma sniegtās plašās iespējas in-
divīdiem realizēt savas tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā licis 
tiesām domāt plašākās kategorijās un izsvērt visus iespējamos 
argumentus ikvienā lietā. Īpaši svarīga ir visu apstākļu izvēr-
tēšana, atsakot pieteikuma pieņemšanu, jo ikviens šāds attei-
kums pieņemt pieteikumu var tikt uzskatīts kā Satversmes 92. 
panta un Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas 6. panta pārkāpums, un var izsaukt lietas ierosinā-
šanu pret Latviju Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tāpēc šie lēmumi 
nereti ir ļoti apjomīgi.

Senāta ALD nolēmumi ir kļuvuši par tiesību maģistrantu 
un citu tiesību speciālistu izpētes objektiem, kas uzliek īpašu 
atbildību nolēmumos izteikto atzinumu noformulēšanā. Tie 
tiek analizēti un vērtēti juridiskajā periodikā. Šajā sakarā se-
natori Jautrīte Briede un Valerijans Jonikāns “Jurista Vārda” 
slejās bija iesaistījušies diskusijā jautājumā par valsts nodevas 
maksāšanas jautājumiem administratīvo pārkāpumu lietās. 
Žurnālā “Bilance” bija plaša intervija ar senatoru Valerijanu 

Jonikānu galvenokārt par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 
normu piemērošanu un to interpretāciju, it īpaši priekšnodok-
ļa atskaitīšanas jautājumā. Divos žurnāla “Likums un Tiesības“ 
numuros ir bijuši publicēti analītiski tiesneša palīga Konstantī-
na Vaivoda raksti. Senāta ALD nolēmumi ir publicēti gan Aug-
stākās tiesas mājaslapā, gan “Jurista Vārdā”.

2005. gada nogalē “Latvijas Vēstneša” apgādā tika izdots 
krājums “Administratīvais process: likums, prakse, komen-
tāri”. Starp krājumā publicēto 17 autoru vārdiem pieci ir no 
Senāta Administratīvo lietu departamenta, turklāt no tiem ar 
vairākiem rakstiem katrs – senatoru palīgi Kristīne Aperāne un 
Konstantīns Vaivods. Šīs atziņas, kas iegūstamas, iepazīstoties 
ar krājumā publicētajiem rakstiem, ir gan jau esošās judikatū-
ras daļējs atspoguļojums, gan avots tās veidošanai.

Senāta ALD ir veikts diezgan apjomīgs darbs Eiropas Ko-
pienu tiesas prakses un Eiropas Savienības valstu Valsts pa-
domju un Augstāko Administratīvo tiesu judikatūras izpētē 
un tiesu nolēmumu sistematizēšanā pa tiesību nozarēm un 
aktuālākajām tiesību normu piemērošanas problēmām. Šo dar-
bu veic senatora palīdze Indra Lūse. Vairākos jautājumos no-
zīmīgu palīdzību ir sniegusi priekšsēdētāja palīdze ES tiesību 
jautājumos Astrīda Gobiņa, kura arī pašlaik strādā pie Eiropas 
Kopienu tiesas jaunākās judikatūras par priekšnodokļa atskai-
tīšanas jautājumiem.

Senāta Administratīvo lietu departamenta 2004. gada dar-
bības atspoguļojums ir krājuma “Augstākās tiesas Senāta Ad-

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums

Senāta Administratīvo lietu departaments

Senāta Administratīvo lietu departaments
l Departamenta priekšsēdētājs: Valerijans Jonikāns

l Senāta Administratīvo lietu departamenta kā kasācijas 
instances tiesas kompetencē ietilpst jautājumu 
noskaidrošana tikai par to, vai apelācijas instances tiesa 
(Administratīvā apgabaltiesa) nav pārkāpusi materiālo 
vai procesuālo tiesību normas vai, izskatot lietu, nav 
pārsniegusi savas kompetences robežas

l Departamentā ir 6 senatori un 6 senatoru palīgi

l 2005. gadā izskatītas 511 lietas

SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU 
DEPARTAMENTĀ SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN 
NEPABEIGTO LIETU SKAITS

2004. gadā 2005. gadā

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(84 lietas);

23%

Pavisam saņemtas 372 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Pavisam saņemtas 625 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Izskatīto lietu skaits
(288 lietas);

77%

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(114 lietas);

18%

Izskatīto lietu skaits
(511 lietas);

82%

SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU
DEPARTAMENTA KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ  
IZSKATĪTO LIETU STRUKTŪRA 2005. gadā 
(spriedumi  un lēmumi)
Lietu kategorijas (atbildētājiestādes)

Lietu skaits, procentos

Valsts ieņēmumu dienests 
vai šī dienesta Muitas 
pārvalde 
40%

Pašvaldības
14%

Pilsonības un
migrācijas lietu

pārvalde
4%

Citas
institūcijas

34%

Valsts sociālās
apdrošināšanas

aģentūra
6%

Valsts ceļu
policija
2%

SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU
DEPARTAMENTA KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 

IZSKATĪTO LIETU SASTĀVS 
(spriedumi  un lēmumi)

Lietu kategorijas (atbildētājiestādes)

2004 2005

Valsts ieņēmumu dienests vai šī dienesta Muitas pārvalde

Pašvaldības

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Valsts ceļu policija

Citas institūcijas

95
194

49
68

28
31

13
20

8
8

76
163

Lietu skaits
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ministratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2004” 
izdošana ar Tiesu namu aģentūras starpniecību. Krājumā pub-
licēti 146 aktuālākie tiesas nolēmumi. Krājums izveidots, aktī-
vi līdzdarbojoties visiem tiesnešiem un tiesnešu palīgiem, taču 
īpaši uzteicams ir senatora palīga Daiņa Lasmaņa darbs, kurš ir 
bijis šo dokumentu apkopotājs un darba koordinators ar Tiesu 
namu aģentūru.

ALD tiesneši Jautrīte Briede, Veronika Krūmiņa, Gunta 
Višņakova un Valerijans Jonikāns ir piedalījušies darba grupā, 
kuras izstrādātie Administratīvā procesa likuma grozījumi tu-
vākajā laikā tiks izskatīti Ministru kabinetā. Būtiskākie grozī-
jumi attiecas uz blakus sūdzību izskatīšanu rakstveida procesā, 
uz tiesas nolēmumu pasludināšanu ar interneta starpniecību 
(sākumperiodā – tiesas nolēmumu saņemšana vai iepazīšanās 
ar tiem Senāta kancelejā tiesas noteiktajā datumā).

Ļoti nozīmīgi ir grozījumi likuma normā par rīcības sēdes 
kompetences paplašināšanu, pieļaujot iespēju, ka atteikties ie-
rosināt kasācijas tiesvedību bez jau pastāvošajiem pamatiem 
varēs arī tad, ja senatoru kolēģijai nebūs šaubu par apelācijas 
instances sprieduma tiesiskumu, kā arī, ja jautājumā par ka-
sācijas sūdzībā norādīto konkrēto materiālo vai procesuālo 
tiesību normu pārkāpumiem attiecībā uz šo tiesību normu 
piemērošanu un interpretāciju Senāta ALD spriedumos citās 
līdzīgās lietās būs izveidojusies judikatūra un apelācijas instan-
ces spriedums tai atbildīs. Tas ir svarīgi, jo no visām pārskata 
periodā tiesā ienākušajām administratīvajām lietām kasācijas 
tiesvedības ierosināšana ir atteikta tikai attiecībā uz 50 kasā-
cijas sūdzībām jeb nepilniem 10% lietu. Pavisam ir iesniegti 
priekšlikumi grozījumiem 90 likuma pantos. 

Šī darba grupa, kurā ietilpst senatori Jautrīte Briede, Ve-
ronika Krūmiņa, Gunta Višņakova un Valerijans Jonikāns, 
darbu ir sākusi nupat un tā būtībā izveidota pēc Augstākās 
tiesas iniciatīvas, pamatojoties uz priekšlikumiem par lietu 
izskatīšanas paātrināšanu, kas tika izteikti Augstākās tiesas 
jubilejas konferencē. 

Darba grupā panākta vienošanās par tāda lietu izskatī-
šanas modeļa piedāvāšanu, atbilstoši kuram varētu būt lietu 
kategorijas, kuras izskata tikai rajona tiesa; lietas, kuras sāk 
izskatīt Administratīvā apgabaltiesa kā pirmā instance. Tiek 
domāts par lietu izskatīšanas iespēju uzraudzības kārtībā, kas 
attiektos uz visu instanču tiesu nolēmumiem. 

Senatori un viņu palīgi piedalījušies pavisam 26 semināros, 
no tiem 7 – ārzemēs.

Gatavošanās ārzemju semināriem notiek, iesniedzot savus 
nacionālos ziņojumus un tos pēc tam pamatojot un aizstāvot. 
Piemēram, ziņojums par administratīvo procesu (75 jautāju-
mi), par vides tiesisko aizsardzību. 

ALD senatori ir iekļauti Latvijas Tiesnešu mācību centra 
rīkoto semināru klausītāju skaitā, jo administratīvie tiesneši 
zināšanas apgūst visi kopā bez dalījuma pa tiesu instancēm un 
tiesneša stāža. 

Bez jau minētajām aktivitātēm senatori veic daudzus citus 
pienākumus.

Senatores Jautrīte Briede, Veronika Krūmiņa, Gunta 
Višņakova un Ilze Skultāne ir lektores Latvijas Tiesnešu mā-
cību centrā. Jautrīte Briede un Ilze Skultāne – pasniedzējas arī 
Latvijas Universitātē, savukārt Gunta Višņakova – lektore pa-
stāvīgajos juristu kvalifikācijas celšanas kursos. Jautrīte Briede 
vēl arvien veic arī ad hoc tiesneses pienākumus Eiropas Cilvēk-
tiesību tiesā lietās, kas ir bijušas ierosinātas laikā, kad Latvijai 
nebija sava pastāvīgā tiesneša. Gunta Višņakova ir nedēļraksta 
“Jurista Vārds” zinātniski konsultatīvās padomes locekle.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs    
Valerijans Jonikāns

2005. gadu uzsākot, Civillietu 
tiesu palātā bija astoņi tiesneši. 9. 
maijā sāka strādāt Ināra Garda, 
bet 11. oktobrī – Anda Briede.

Gada sākumā bija trīs tiesne-
šu palīgi (ieskaitot priekšsēdētāja 
palīgu), novembrī tika pieņemts 
ceturtais palīgs.

Darba apjoms un slodze ar 
katru gadu palielinās:

• 2000. gadā saņemtas 878 lietas, izskatītas – 866 lietas 
(slodze 86,6 lietas uz tiesnesi);

• 2003. gadā saņemta 1221 lieta, izskatītas – 1139 lietas 
(slodze – 113,9 lietas); 

• 2004. gadā saņemtas 1408 lietas, izskatītas – 1285 lietas 
(slodze – 160 lietas);

• 2005. gadā saņemtas 1563 lietas, izskatītas – 1374 lietas 
(slodze – 152 lietas).

Pieaugot ienākošo lietu skaitam, palielinās lietu atlikums 
gada beigās:

• 2004. gada beigās atlikums – 391 lieta;
• 2005. gada beigās atlikums – 573 lietas.

No 1563 saņemtām lietām bija:
• apelācijas – 580 (2003. gadā – 416, 2004. gadā – 441);
• blakus sūdzības – 983 (2003. gadā – 800, 2004. gadā – 967).

Izskatītas:
• apelācijas – 398 (2003. gadā 

– 310, 2004. gadā – 327);
• blakus sūdzības – 1015 (2003. 

gadā – 797, 2004. gadā – 875).

Palielinās gan blakus sūdzību, gan 
apelāciju skaits. 
Struktūra: 
• strīdi par nekustamo īpašumu 
– 65% (2004. gadā – 61,8%);

• saistību tiesību strīdi – 24,1% (2004. gadā – 23,2%);
• intelektuālais īpašums – 3% (2004. gadā – 4%);
• pārējās – 8% (2004. gadā - 11%).

Izskatīšanas rezultāti:
• prasības apmierinātas – 188 = 52% (2004. gadā – 

41,9%);
• prasības noraidītas – 169 = 48% (2004. gadā – 58,1%). 

   
Pa apgabaltiesām: 
• no Rīgas apgabaltiesas – 73%;
• no četrām apgabaltiesām – 27%.

2005. gadā darba apstākļi bija saspringti. Sasprindzināju-
mu radīja, pirmkārt, ienākošo lietu skaita pieaugums un cen-
šanās likvidēt arvien pieaugušo neizskatīto lietu atlikumu, par 
ko liecina izskatīto lietu skaita pieaugums (2003. gadā – 1139, 

Civillietu tiesu palāta

Civillietu tiesu palāta
l Palātas priekšsēdētājs: Gunārs Aigars

l Civillietu tiesu palāta apelācijas kārtībā izskata lietas par 
civiltiesiskajiem strīdiem, kuras skatījušas apgabaltiesas 
kā pirmās instances tiesas

l Tiesu palātā ir 10 tiesneši un 4 tiesnešu palīgi

l 2005. gadā izskatīta 1381 lieta

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja ziņojums Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja ziņojums

SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU 
DEPARTAMENTA ADMINISTRATĪVO 
LIETU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI  
KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2005. gadā

Pavisam izskatītas 355 lietas

Spriedumu izskatīšanas 
rezultāti:

1. Spriedums atstāts negrozīts 
(51,3%)

2. Spriedums atcelts pilnīgi vai 
tā daļa un lieta nosūtīta jaunai 
izskatīšanai (33,5%)

3. Atcelts viss spriedums vai 
tā daļa un tiesvedība izbeigta 
(1,1%)

4. Atcelts viss spriedums vai tā 
daļa un pieteikums atstāts bez 
izskatīšanas (0,3%)

5. Kasācijas tiesvedība izbeigta 
sakarā ar kasācijas sūdzības 
(protesta) atsaukšanu (0,8%)

6. Atteikts ierosināt kasācijas 
tiesvedību rīcības sēdē (13,0%) 

1 2 3 4 5 6

182

119

4 1 3

46

SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU
DEPARTAMENTA ADMINISTRATĪVO
LIETU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI  
KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2005. gadā  

Pavisam izskatītas 129 lietas

Lēmums atcelts pilnīgi vai daļēji, 
nododot lietu jaunai izskatīšanai
(23 lietas);

18%

Lēmums atstāts negrozīts 
(94 lietas);

73%

Lēmums atcelts pilnīgi vai daļēji 
un jautājums izlemts pēc 
būtības (12 lietas);

9%

CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO 
LIETU SKAITS

2004. gadā 2005. gadā

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(391 lieta);

23%

Pavisam saņemtas 1676 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Pavisam saņemtas 1954 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Izskatīto lietu skaits
(1285 lietas);

77%

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(573 lietas);

29%

Izskatīto lietu skaits
(1381 lieta);

71%

CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS  
KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO CIVILLIETU  
STRUKTŪRA 2005. gadā    
(spriedumi un lēmumi)    
       
 1

40%
3
1%

5
13%

2
25%

6
18%

4
3%

Lietu kategorijas: 
1. Lietas, kurās ir strīds par 

nekustāmā īpašuma tiesībām
2. Lietas, kas izriet no saistību 

tiesībām
3. Lietas par uzņēmumu 

(uzņēmējsabiedrību) 
maksātnespēju  

4. Pieteikumi lietas ierosināšanai 
sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem

5. Sūdzības par Zemesgrāmatu 
nodaļas priekšnieka lēmumiem

6. Pārējās lietas  
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2004. gadā – 1285, 2005. gadā – 1374). Otrkārt, tiesnešu skaits 
ir nepietiekams, un, treškārt, nepietiek arī tiesnešu palīgu.

Ienākošo lietu skaita pieaugums izskaidrojams ar Rīgas ap-
gabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu skaita pieaugu-
mu, kā rezultātā palielinājās Rīgas apgabaltiesā izskatīto lietu 
skaits. Palielinoties tiesnešu skaitam Rīgas apgabaltiesā, Civil-
lietu tiesu palātas tiesnešu skaits nepalielinājās.

Darba apstākļu normalizēšanai nepieciešams panākt, ka 
katram tiesnesim ir savs palīgs, palielināt tiesnešu skaitu līdz 
12 tiesnešiem, kā arī izdarīt grozījumus Civilprocesa likumā, 
nosakot rakstveida procesu blakus sūdzību izskatīšanā.

Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs
Gunārs Aigars

Izvērtējot kopumā Krimināl-
lietu tiesu palātas darbu 2005. 
gadā, tas vērtējams pozitīvi. Pil-
nībā ir izpildīti abu pusgadu dar-
ba plāni – katrā pusgadā sagata-
voti un ar tiesnešiem apspriesti 
pārskati par palātas nolēmumu 
atcelšanas un grozīšanas iemes-
liem kasācijas instancē; katrā 
pusgadā sagatavots pārskats par 
apgabaltiesu nolēmumu atcelša-
nas iemesliem. Šie pārskati izmantoti, kopīgi ar apgabaltiesu 
tiesnešiem reizi pusgadā rīkojot seminārus.

Būtiskākie un galvenie tiesu palātas darba kvantitatīvie 
un kvalitatīvie rādītāji saistāmi ar lietu apriti – saņemto un 
izskatīto lietu daudzumu, pārsūdzēto pirmās instances tiesu 
nolēmumu, kā arī pašas tiesu palātas nolēmumu stabilitāti ka-
sācijas instancē.

2004. gadā nepabeigto lietu atlikums 2005. gada 1. janvā-
rī bija 197 lietas, tas ir par 14 lietām vairāk nekā atlikums no 
2003. gada 2004. gada 1. janvārī. No jauna 2005. gadā krimi-
nāllietu tiesu palātā saņemtas 464 lietas, kas ir par 33 lietām 
vairāk nekā 2004. gadā. Kopā pavisam 2005. gadā palātas ties-
vedībā atradās 661 lieta, kas ir par 47 lietām vairāk nekā 2004. 
gadā. No kopējā lietu skaita pārskata periodā pabeigta 371 
lieta, kas ir par 46 lietām mazāk nekā 2004. gadā. Savukārt ne-
pabeigto lietu atlikums 2006. gada 1. janvārī – 290 lietas, tas ir 
par 93 lietām lielāks nekā iepriekšējā pārskata perioda sākumā. 

No minētajām 290 lietām 261 lie-
ta palātā saņemta 2005. gadā, 25 
lietas palātas tiesvedībā atrodas 
kopš 2004. gada, 4 lietas – kopš 
2003. gada. Kā likumsakarīgs 
rezultāts šādam neizskatīto lie-
tu atlikuma pieaugumam ir ter-
miņu pagarināšanās starp lietas 
saņemšanu palātā un tās skatī-
šanu pirmajā tiesas sēdē. Šobrīd 
martā saņemto lietu izskatīšanas 

datumi tiek noteikti oktobrī, t.i., pēc septiņiem mēnešiem. Sa-
līdzinājumam – Rīgas un Vidzemes apgabaltiesā šis termiņš ir 
3 mēneši, Latgales, Zemgales un Kurzemes apgabaltiesās – ap-
tuveni 1 mēnesis.

Runājot par iemesliem, kuru dēļ 2005. gadā, salīdzinot ar 
2004. gadu, par 21% samazinājās izskatīto lietu skaits, pieau-
got saņemto lietu skaitam par nepilniem 8%, neizskatīto lietu 
atlikums pieaudzis par 47%, ir jāatzīmē: vienu gadu – no 2004. 
gada maija līdz 2005. gada maijam – palāta strādāja, iztrūkstot 
vienam tiesnesim, kas radīja darba slodzes pieaugumu pārē-
jiem tiesnešiem, kā arī veicināja lietu atlikuma palielināšanos. 
Bez tam, tieši 2005. gadā palātas tiesvedībā vienlaikus atradās 
vairākas īpaši apjomīgas un sarežģītas lietas, kuru izskatīšana 
apelācijas kārtībā ilga vienu vai vairākas nedēļas.

Kā īpaši būtiskus iemeslus neizskatīto lietu atlikuma pieau-
gumam jāmin pēdējos gados progresējošā tiesas sēžu atlikšana. 
Tā, 2004. gadā vidēji tika atliktas 26,5 % lietu, 2005. gadā – 31%. 

Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja ziņojums Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja ziņojums

Krimināllietu tiesu palāta

Krimināllietu tiesu palāta
l Palātas priekšsēdētājs: Ivars Bičkovičs

l Krimināllietu tiesu palāta ir apelācijas instance krimināl-
lietās, kuras izskatījušas apgabaltiesas kā pirmās instan-
ces tiesas. 

l Tiesu palātā ir 11 tiesneši un 4 tiesnešu palīgi

l 2005. gadā izskatīta 371 lieta

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO  
LIETU SKAITS

2004. gadā 2005. gadā

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(197 lieta);

32%

Pavisam saņemtas 614 lietas, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Pavisam saņemtas 661 lieta, 
ieskaitot nenobeigto lietu 
atlikumu gada sākumā

Izskatīto lietu skaits
(417 lietas);

68%

Nenobeigto lietu 
atlikums pārskata 
perioda beigās
(290 lietas);

44%

Izskatīto lietu skaits
(371 lieta);

56%

CIVILLIETU  TIESU  PALĀTĀ 
APELĀCIJAS  KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO 
CIVILLIETU  SASTĀVS 
(spriedumi un lēmumi) 

CIVILLIETU  TIESU PALĀTAS 
CIVILLIETU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI
APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2005. gadā
(lietu skaits)      
 Lietu skaits

2002 2003 2004 2005

Lietu kategorijas:

Lietas, kurās ir strīds par 
nekustāmā
 īpašuma tiesībām

Lietas, kas izriet no 
saistību tiesībām

Lietas par uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) 
maksātnespēju

Pieteikumi lietas 
ierosināšanai sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem

Sūdzības par 
Zemesgrāmatu nodaļas 
priekšnieka lēmumiem

Pārējās
lietas

110
100
141
185

31
36
35
42

15
32
20
19

264
302
344
346

391
419
492
537

170
218
211
245

CIVILLIETU TIESU  PALĀTAS CIVILLIETU  
IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI
APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ 2005. gadā

Pavisam izskatītas 399 lietas
1 2 3 4 5 6 7

114

71

169

7

28

0
10

Spriedumu izskatīšanas 
rezultāti:

1. Prasība apmierināta 
pilnīgi  (28,6%)

2. Prasība apmierināta 
daļēji  (17,8%)

3. Prasība noraidīta  (42,3%)

4. Spriedums atcelts un 
lieta nosūtīta jaunai 
izskatīšanai  (1,8%)

5. Tiesvedība lietā izbeigta  
(7,0%)

6. Apelācijas sūdzība 
atstāta bez izskatīšanas 
(0%)

7. Apelācijas tiesvedība 
izbeigta (2,5%) 
  

Lēmumu izskatīšanas rezultāti:

1. Nolēmums atstāts negrozīts  (635 lietas)

2. Nolēmums atcelts pilnīgi vai  kādā tā daļā, nododot lietu jaunai
 izskatīšanai  (220 lietas)

3. Nolēmums atcelts pilnīgi vai kādā tā daļā un jautājums izlemts pēc  
 būtības  (90 lietas)

4. Nolēmums grozīts  (6 lietas) 

5. Nolēmums atstāts bez izskatīšanas (24 lietas) 

Pavisam izskatītas  975 lietas

Lietu skaits,
procentos

2
23%

3
9%

4
1%

5
2%

1
65%

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS   
IZSKATĪTO KRIMINĀLLIETU STRUKTŪRA  
PĒC NOZIEGUMU VEIDIEM 2005. gadā
(spriedumi un lēmumi)    
 

Noziegumu veidi:
1. Slepkavība (KL 116.,117.,118.p.)
2. Tīšs, smags miesas bojājums

(KL 125.p.)
3. Izvarošana un vardarbīga 

dzimumtieksmju apmierināšana 
(KL 159.,160.p.)

4. Zādzība (KL 175.p.)
5. Laupīšana (KL 176.p.)

6. Izspiešana (KL 183. - 184.p.)
7. Noziedzīgi nodarījumi 

tautsaimniecībā (KL 190. - 223.p.)
8. Kukuļošana (KL 320. - 323.p.)
9. Ar narkotiskām un psihotropām 

vielām saistītie noziedzīgie 
nodarījumi (KL 249. - 256.p.)

10. Pārējie veidi  

Personu skaits,
procentos

1
17%

3
6%

5
14%

6
7%

8
3%

10
23%

2
2%

4
4%

7
3%

9
21%
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Tas nozīmē, ka dažādu iemeslu dēļ faktiski katra trešā tiesas sēde 
tika atlikta. Te jāpiezīmē, ka jaunā Kriminālprocesa likuma spēkā 
stāšanās situāciju nav uzlabojusi, jo 2005. gada pēdējā ceturksnī 
atlikto lietu skaits ir ievērojami lielāks par vidējo gadā. Arī 2006. 
gada janvārī nekāds situācijas uzlabojums nav vērojams – atlik-
tas 26,3 % lietu. 

Nolūkā rast risinājumu šādai situācijai, palāta ieplānojusi 
2006. gada 1. pusgadā veikt apkopojumu par lietu atlikšanas 
iemesliem. Šobrīd var teikt, ka visbiežāk lietas jāatliek procesa 
dalībnieku neierašanās dēļ. Te pamatā jārunā par apsūdzēto 
vai viņu aizstāvju saslimšanu, aizstāvju aizņemtību citos tiesu 
procesos vai neattaisnotu neierašanos uz tiesas sēdi. Daļu lietu 
nācās atlikt sakarā ar vairāku palātas tiesnešu ilgstošu slimību 
2005. gadā.

Apelācijas kārtībā izskatītajās krimināllietās 55,8% no 
pārsūdzētajiem pirmās instances tiesu spriedumiem atstāti 
negrozīti. Pārējie spriedumi pilnībā vai daļēji atcelti. No pār-
sūdzētajiem spriedumiem negrozīti atstāti: Rīgas apgabaltiesai 
55%, Vidzemes apgabaltiesai 43,2%, Kurzemes apgabaltiesai 
50%, Zemgales apgabaltiesai 76,6%, Latgales apgabaltiesai 
62,5%. Salīdzinājumam – apgabaltiesas kā apelācijas instances 
no pārsūdzētajiem rajonu tiesu spriedumiem bez grozījumiem 
atstāja 43,6% spriedumu. 

Salīdzinot apgabaltiesu kā pirmās instances tiesu pārsū-
dzēto spriedumu stabilitātes rādītājus vairāku pēdējo gadu 
garumā, vērojama tendence pilnīgi vai daļēji atcelto sprie-
dumu skaitam ar katru gadu dažu procentu robežās palie-
lināties.  

Par dažiem procentiem ir nokritusies arī Krimināllietu tie-
su palātas nolēmumu stabilitāte, izskatot tos kasācijas instan-
cē. Kā iemeslus šādam, kaut arī ne pārāk būtiskam, nolēmumu 
kvalitātes zudumam katrā ziņā jāmin darba intensitātes pieau-
gums – pieaugot ienākošo lietu skaitam, palielinoties neizska-
tīto lietu atlikumam, tiesneši spiesti biežāk piedalīties tiesas 
sēdēs, zaudējot laiku, lai pienācīgi sagatavotos lietu izskatīša-
nai, sastādītu pietiekami motivētus nolēmumus.

Neskatoties uz intensīvo tiesas sēžu grafiku, ikdienas aiz-
ņemtību, tiesneši, tiesnešu palīgi un kancelejas darbinieki cen-
šas pastāvīgi paaugstināt savu profesionalitāti. Viena tiesnese 
mācās maģistrantūrā, trīs tiesnešiem 2005. gada piešķirtas 
pakāpi augstākas kvalifikācijas klases. Tiesneši, tiesnešu palīgi 
iespēju robežās piedalās semināros un mācībās.

Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs
Ivars Bičkovičs

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļai 2005. gads bija sa-
springta darba, jaunu ieceru un pilnveidošanās gads.

Ir veikti vairāki pētnieciski un aktuāli tiesu prakses apko-
pojumi krimināltiesību, civiltiesību un administratīvo tiesību 
nozarēs. Tie veikti, sadarbojoties ar Senāta senatoriem un at-
tiecīgās nozares zinātniekiem un speciālistiem. Tiesu prakses 
apkopošanas mērķis ir izpētīt aktuālus tiesību piemērošanas 
jautājumus, kas balstās gan uz tiesiskā regulējuma teorētisko 
apskatu, gan arī uz praktisko pielietošanu, tādējādi atklājot un 
akcentējot uzmanību uz nepieciešamajiem grozījumiem likum-
došanā, uz tiesību normu piemērošanas problēmām. 

Šādiem tiesu prakses apkopojumiem ir nepārvērtējama no-
zīme, jo izdarītie secinājumi visai tieši ietekmē turpmāko prak-
si tiesās izpētītajos konkrētajos tiesību piemērošanas jautāju-
mos. Liela nozīme judikatūrai un prakses izpētei ir vienādas 
tiesu prakses veicināšanā, dažādu likuma normu interpretācijā 
un neskaidrību novēršanā likuma normu piemērošanā.

Par apkopojuma rezultātiem un izteiktajiem secinājumiem 
un priekšlikumiem tiek informēta tieslietu ministre, Ģenerāl-
prokurors un Saeimas Juridiskā komisija.

Visu apkopojumu rezultāti apspriesti semināros ar apga-
baltiesu tiesnešiem, atsevišķi apkopojumi apspriesti arī ar 
pilsētu (rajonu) tiesu tiesnešiem. Apkopojumi publicēti Aug-
stākās tiesas mājaslapā. Atsevišķi vispārinājumi publicēti arī 
oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

Veikti vispārinājumi krimināltiesību nozarē.
• Tiesu prakse krimināllietās par pirmstiesas procesā slēg-

tu vienošanos (Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 34.A nodaļa 

un Kriminālprocesa likuma 38. nodaļa). Vispārinājumā aplū-
kota pamatotība krimināllietu izskatīšanai vienošanās proce-
sā, analizēti jautājumi par cietušā un tiesājamā tiesībām, gan 
lemjot par apsūdzētā nodošanu tiesai, gan vienošanās procesa 
iztiesāšanā, kā arī jautājumi, kas saistīti ar spriedumu un tā 
pārsūdzību vienošanās procesā. Apkopojumā sniegts ieskats 
par izmaiņām tiesvedības par pirmstiesas procesā slēgtu vie-
nošanos regulējumā, kas ieviestas 2005. gada 1. oktobrī, stājo-
ties spēkā Kriminālprocesa likumam.

Pētījuma gaitā konstatēts, ka tiesneši un prokurori pie-
ļāvuši materiālo un procesuālo likuma normu pārkāpumus. 
Vairākās lietās tika konstatēts, ka prokurors noslēdzis un tiesa 
apstiprinājusi vienošanos par darbībām, kuru kvalifikācija nav 
pareiza, ka nelikumīgi piemēroti Krimināllikuma 55. panta no-
sacījumi.

Apkopojot tiesu praksi par krimināllietām, kurās tiesve-
dība notikusi par pirmstiesas izmeklēšanā slēgtu vienošanos, 
secināms, ka kriminālprocesuālie mērķi – krimināllietu ātrāka 
izskatīšana un kriminālprocesa vienkāršošana – ir sasniegti. Ie-
spēja slēgt vienošanos par vainas atzīšanu un sodu ir ieviesta sa-
mērā nesen, tāpēc daļēji var izskaidrot konstatētos trūkumus.

Apkopojums parādīja, ka kļūdas galvenokārt saistītas ar 
likuma normu praktisko piemērošanu, nevis konkrētu normu 
piemērošanas neiespējamību.

2005. gadā esam pievērsuši uzmanību tiesu praksei soda 
noteikšanā. Veikti divi apkopojumi. 

• Tiesu prakse soda noteikšanā pēc vairākiem nodarīju-
miem un pēc vairākiem spriedumiem.

Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja ziņojums Judikatūras nodaļas vadītājas ziņojums 

Judikatūras nodaļaKRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS   
IZSKATĪTO KRIMINĀLLIETU SASTĀVS  
PĒC NOZIEGUMU VEIDIEM 
(spriedumi un lēmumi)

2002 2003 2004 2005

Personu
skaits85

118
101

83

50
34

6
10

34
49
32
30

49
33
26
20

138
122

88
68

28
26
26
33

20
9

11
15

5
6

18
15

157
161
123

99

79
79
82

108

Noziegumu veidi:

1. Slepkavība 
(KL 116.,117.,118.p.)

2. Tīšs, smags miesas
bojājums
(KL 125.p.)

4. Zādzība
(KL 175.p.)

5. Laupīšana
(KL 176.p.)

6. Izspiešana
(KL 183. - 184.p.)

7. Noziedzīgi
nodarījumi
tautsaimniecībā
(KL 190. - 223.p.)

8. Kukuļošana
(KL 320. - 323.p.)

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

10. Pārējie veidi

3. Izvarošana un 
vardarbīga 
dzimumtieksmju 
apmierināšana 
(KL 159.,160.p.)

Judikatūras nodaļa 
l Nodaļas vadītāja: Zigrīda Mita

l Judikatūras nodaļa apkopo tiesu praksi, rīko seminārus  
un veido judikatūras datu bāzi

l Nodaļā strādā 3 konsultanti un 1 sekretārs

l 2005. gadā sagatavoti 9 tiesu prakses apkopojumi
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Apkopojuma gaitā, iepazīstoties ar krimināllietām, ku-
rās personas notiesātas par vairākiem noziedzīgiem noda-
rījumiem vai pēc vairākiem spriedumiem, vērtēta Krimināl-
likuma 50. un 51. pantā paredzēto noteikumu ievērošana, 
kā arī to likumā nostiprināto prasību izpilde, kuras nosaka 
kriminālsodu piespriešanas, aizstāšanas un saskaitīšanas 
kārtību.

Izpētot 2004. un 2005. gadā tiesās izskatītās krimināl-
lietas, nācām pie secinājuma, ka jāgroza atsevišķi Krimināl-
likuma panti.

1. Krimināllikuma 52. pants, atļaujot tiesai, kas nosaka 
galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem un par noziedzīgo 
nodarījumu kopību, lemt par patstāvīgu piespiedu darba un 
nosacītas brīvības atņemšanas izpildi. Patstāvīgu piespiedu 
darba un nosacītas brīvības atņemšanas izpildi nedrīkst pie-
ļaut, ja jaunu noziedzīgu nodarījumu nosacīti notiesātā per-
sona izdarījusi nosacītas notiesāšanas pārbaudes laikā.

2. Krimināllikuma 45. panta 4. daļa, aizstājot vārdu 
„noziegumu” ar vārdiem „noziedzīgo nodarījumu”, tādējādi 
paredzot, ka visos gadījumos, kad persona policijas kontro-
les izciešanas laikā izdarīja jaunu noziedzīgu nodarījumu, 
neizciestais papildsods – policijas kontrole – ir aizstājama ar 
brīvības atņemšanu.

3. Jāpapildina Krimināllikuma 55. pants ar jaunu trešo 
daļu un jāgroza Krimināllikuma 55. panta 1. daļa, paredzot, 
ka tiesa, nosakot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, 
piespiedu darbu, arestu vai naudas sodu, ņemot vērā izdarītā 
noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu un citus 
lietas apstākļus, vainīgā personību, iegūstot pārliecību, ka 
vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkā-
pumus, var vainīgo notiesāt nosacīti.

Mūsu priekšlikumi, izteikti konkrētā pantu redakcijā, 
nosūtīti Saeimas Juridiskās komisijas vadītājam Marekam 
Segliņam (02.12.2005.).

Krimināllietu izpēte arī parādīja, ka vairāku tiesu ties-
neši, izvēloties galīgā soda saskaitīšanas kārtību, pieļāvuši 

kļūdas un likuma pārkāpumus. Papildu apkopojumi nosūtīti 
šo tiesu priekšsēdētājiem, vēršot uzmanību uz konstatētajiem 
pārkāpumiem.

• Rīgas pilsētas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, 
Daugavpils un Liepājas pilsētas tiesu prakse soda noteikšanā 
krimināllietās par laupīšanu.

Apkopojuma rezultāti parādīja, ka nepieciešams grozīt 
Krimināllikuma 49. pantu, lai nodrošinātu iespēju piemērot 
šo normu visiem tiesājamiem, neatkarīgi no atbildību pastip-
rinošo apstākļu esamības un Krimināllikuma 176. panta 1., 2. 
un 3. daļas sankciju grozīšanu, paredzot, ka pārkāpēju soda ar 
papildsodu – policijas kontroli vai bez tās. Pašreiz tiek strādāts 
pie minēto pantu redakcijas, lai varētu mūsu priekšlikumus ie-
sniegt Saeimai. 

Latvijas Universitātes zinātnieki ir atzinuši, ka Augstākā 
tiesa veic nozīmīgu darbu, vispārinot sodu noteikšanas praksi 
tiesās un par rezultātiem informējot Tieslietu ministriju, Ģe-
nerālprokuroru un Iekšlietu ministriju, kā arī pozitīvi ir tas, ka 
šie vispārinājumi tiek apspriesti semināros ar tiesnešiem.

Taču mūsu veiktajam darbam ne vienmēr ir vajadzīgā atde-
ve, jo katra nākamā vispārinājuma gaitā tiek konstatētas līdzī-
gas kļūdas un nepilnības un var tikai minēt, kāpēc valsts apsū-
dzētāji, izsakot savu viedokli par piespriežamo sodu, un tiesas, 
taisot spriedumu, neņem vērā šajos vispārinājumos konstatē-
to. Varbūt viens no iemesliem ir tas, ka šiem vispārinājumiem 
nav saistoša rakstura?

Domājams, ka no valsts apsūdzētāja un tiesneša, kuri 
darbojas valsts vārdā, ir atkarīga arī valsts sodu politika. 
Augstākajā tiesā jau ir izteikti viedokļi, ka būtu jāizstrādā 
konkrētas sodu noteikšanas vadlīnijas, kuras kā obligātas to 
piemērotājiem būtu jāiekļauj Krimināllikumā. Mūsu veiktie 
apkopojumi jau ir pamats, kurus var izmantot vadlīniju iz-
strādāšanā.

Vispārinājumi civiltiesību nozarē:
•  Par likumu piemērošanu, izšķirot tiesās strīdus, kas sais-

tīti ar sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas un 

to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdroši-
nāšanas līgumu saistību izpildi.

Šī jautājuma izpēte parādīja, ka tiesas, izskatot attiecīgi 
kategoriju lietas, pieļauj pārkāpumus attiecīgo normu pielieto-
šanā un interpretācijā.

• Tiesu prakse civillietās par nekustamā īpašuma izsoles 
aktu apstiprināšanu. 

Pētījuma mērķis bija atklāt problēmjautājumus, ar kuriem 
saskaras tiesneši, izskatot civillietas. Īpaša vērība apkopojumā 
veltīta jautājumiem par nekustamā īpašuma vērtības noteik-
šanu, izpildot spriedumus, un izsoles sākumcenas noteikšanu. 
Lai nodrošinātu vienotu likuma normu piemērošanu lietās 
par nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanu, tieslietu 
ministrei nosūtījām mūsu priekšlikumus precizēt Civilproce-
sa likuma normas (592., 604., 607., 607.1 613., 615. un 617. 
pantu), kā arī likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
maksātnespēju”68. pantu. 

• Apelācijas instances tiesas spriedumu sastādīšanas prakse.
2005. gadā pirmo reizi veikts vispārinājums administratī-

vo tiesību nozarē.
• Objektīvās izmeklēšanas princips – interpretācija un pie-

mērošana.
2005. gadā Judikatūras nodaļa, sadarbojoties ar Tieslietu 

ministriju, veica nepieciešamos pasākumus, lai realizētu no-
slēgto vienošanos starp ANO Attīstības fondu, Augstāko tiesu 
un Tieslietu ministriju par Judikatūras moduļa izstrādi un ie-
viešanu.

Sāktais darbs ir nozīmīgs visai tiesību sistēmai, jo atbilstoši 
mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un praktiskajām vajadzī-
bām nodrošinās tiesnešu iespējas iepazīties un izmantot valstī 
esošo judikatūru par jebkuru tiesību jautājumu, kurš kā sprie-
dums tiks ievadīts šajā sistēmā. 

Pirmo reizi Latvijas tiesību zinātnē jēdzienu „judikatūra” 
savā pētījumā par tiesiskās vienlīdzības principu un tā ietek-
mi uz tiesas spriešanu lietoja Egils Levits, kurš norādīja, ka 
judikatūra ir (galvenokārt augstāko) tiesu nolēmumu kopums, 

kas ir pieejams sabiedrībai (publicēts) un kas satur abstraktas 
juridiskas atziņas. Pie judikatūras nepieder, piemēram, atcelti 
un acīmredzami kļūdaini spriedumi (taču tie pieder pie tiesu 
prakses). Savukārt profesors Kalvis Torgāns uzskata, ka nav 
pareizi judikatūrā iekļaut tikai „pareizos” nolēmumus, bet arī 
atceltos un acīmredzami kļūdainos spriedumus, jo „reiz norai-
dītam argumentam var būt paliekoša nozīme tiesību izpratnē”. 
Kā norādījusi „Juristā Vārdā” G. Sniedzīte, judikatūra ir tiesību 
palīgavots, un, ja izskatāmajā lietā nav piemērojamas tiesību 
normas vai arī tās satura noskaidrošanai nepieciešams veikt 
interpretāciju, judikatūrai ir ļoti būtiska loma.

Judikatūrā ietilpst visu instanču tiesu nolēmumi, taču lielā-
ka autoritāte, protams, ir augstāko tiesas instanču – Satversmes 
tiesas un Augstākās tiesas nolēmumiem. Ir arī Eiropas Kopienas 
Tiesu judikatūra, Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra.

Jau neatkarīgās Latvijas laikā 1920. – 30. gados īpaša no-
zīme tika pievērsta tieši tiesu prakses apkopošanai un vispā-
rināšanai. Senāta spriedumu biroja instrukcijas 6. punktā bija 
noteikts, ka „Spriedumu birojs ierīko un ved sistematizētus 
krājumus praksē izpaustām tiesiskām atziņām vai tēzēm, kam 
principiāla nozīme un juridisks svars vai interese.”

Tiesu prakses sistematizēšana un vispārināšana notiek 
tiesību adresātu informēšanai un šādi palīdz realizēt tiesiskās 
paļāvības principu, savukārt tiesību piemērotājiem tiek nodro-
šināta viegla iespēja sekot tiesu prakses attīstībai.

2005. gadā Judikatūras nodaļa ir strādājusi judikatūras 
moduļa īstenošanā.

Ir veikti arī visi nepieciešamie grozījumi likumā „Par tie-
su varu”, kurš papildināts ar jaunu 3.1 nodaļu „Informācijas 
pieejamība”. Līdz ar to normatīvi ir nostiprināts, ka Tiesu in-
formatīvās sistēmas ietvaros Augstākā tiesa veido judikatūras 
datu bāzi, kā arī noteikts, ka judikatūras datu bāzē iekļaujamās 
informācijas atlases un apstrādes kārtību pēc saskaņošanas ar 
Tieslietu ministriju nosaka Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Ir izstrādāta judikatūras datu apstrādes sistēmas program-
matūras prasību specifikācija, ko Tieslietu ministrija iekļāvu-

si judikatūras moduļa izstrādē. Judikatūras nodaļas vadībā 
izstrādāts nepieciešamo papildinājumu apraksts judikatūras 
datu bāzes integrācijai TIS. Tieslietu ministrija šo aprakstu 
ir papildinājusi un iekļāvusi judikatūras moduļa izstrādē. No 
2005. gada 19. decembra notiek judikatūras moduļa testēša-
na un pārbaudes darbi. Lursoft judikatūras moduļa testēšanas 
darbus iecerējis pabeigt līdz aprīļa mēnesim, un esam paredzē-
juši, ka reāli jau aprīļa sākumā to varētu sākt izmantot – sāku-
mā apstrādāt un ievietot datu bāzē nolēmumus, pēc tam divu 
nedēļu laikā nolēmumi tiks pievienoti datu bāzei. Tādējādi 
plašāku pieeju darbam ar judikatūras moduli Augstākās tiesas 
tiesnešiem varētu nodrošināt orientējoši no aprīļa vidus. Tad 
arī notiks nodarbības tiesnešiem par izmantot judikatūras mo-
duļa izmantošanu.

Pašreiz vēl kavējas apraksts tiesnešiem, kā izmantot judi-
katūras moduli, jo nav līdz galam saskaņota nolēmumu atlases 
un apstrādes kārtība starp Augstāko tiesu un Tieslietu minis-
triju. Mēs savu darbu esam padarījuši un nodevuši Tieslietu 
ministrijai 2005. gada novembrī.

Lai judikatūras modulis sekmīgi darbotos, ir nepieciešami 
trīs konsultanti – katrs savā tiesību nozarē, kurš atlasīs, siste-
matizēs un apstrādās nolēmumus un ievadīs judikatūras mo-
duļa datu bāzē.

2005. gadā veikts darbs 2004. gada Senāta Krimināllie-
tu departamenta lēmumu un Senāta Civillietu departamenta 
spriedumu un lēmumu apkopošanai un krājuma izdošanai.

Judikatūras nodaļas vadītāja
Zigrīda Mita

Judikatūras nodaļas vadītājas ziņojums Judikatūras nodaļas vadītājas ziņojums 
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Augstākās tiesas Adminis-
trācijas darba pārskats par 2005. 
gadu tika sagatavots apspriešanai 
Augstākās tiesas pārskata plēnumā 
2006. gada 3. martā. 

Tā kā aizvadītais gads bija pir-
mais jaunizveidotās Administrāci-
jas darbībā, dokumentā tika ietverts 
iepriekšējās situācijas raksturo-
jums, Administrācijas struktūra 
un funkcijas, izvirzītie stratēģiskie 
mērķi un uzsāktās mērķprogrammas, ārējās sadarbības stratēģijas 
un rezultāti, resursu vadības problēmu analīze, kā arī nobeiguma 
secinājumi un ieteikumi tālākai Augstākās tiesas darbības attīstī-
bai. Šeit publicēta dokumenta saīsināta versija.

Administrācijas izveidošana un darbība
Lai stiprinātu Augstākās tiesas administratīvo kapacitāti, 

kas ir viens no neatkarīgas valsts iestādes pastāvēšanas pamat-
noteikumiem, ar tiesas priekšsēdētaja 2004. gada 30. decem-
bra rīkojumu tika uzsākta jaunas struktūrvienības – Augstākās 
tiesas Administrācijas – veidošana, kurā apvienoja divas vecās 
struktūrvienības: Kanceleju un Finanšu un saimniecības daļu, 
kā arī divas no jauna veidojamās – Komunikācijas un Informā-
tikas nodaļas. Konkursa kārtā darbā pieņēma Kancelejas un 
Informātikas nodaļas vadītājus, Administrācijas vadīšana tika 
uzdota priekšsēdētāja palīgam, kas pildīja arī Komunikācijas 
nodaļas vadītāja pienākumus. Savukārt Finanšu un saimniecī-

bas nodaļā 2005. gadā viss palika 
bez izmaiņām. 

Lai ietvertu Augstākās tiesas 
administrēšanas regulējumu li-
kumā, 2005. gada vasarā tika sa-
gatavoti priekšlikumi likuma Par 
tiesu varu grozījumiem, kā arī no 
tā izrietošajiem 2004.gada 23. no-
vembra Ministru kabineta notei-
kumiem Nr.960 „Prokuratūras un 
tiesu darbinieku darba samaksas 

noteikumi”. 
Saeima 2005. gada 22. septembrī grozījumus likumā Par 

tiesu varu akceptēja, papildinot to ar 50.1 pantu, kas nosaka 
Augstākās tiesas Administrācijas funkcijas:

Augstākās tiesas Administrācija ir Augstākās tiesas struk-
tūrvienība, kas organizē un nodrošina tiesas administratīvo 
darbu. Administrācijas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no 
darba Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Augstākās tiesas Administrācija:
 1) veic finanšu vadību;
 2) gādā par materiālo un tehnisko nodrošinājumu;
 3) kārto lietvedību;
 4) organizē personālvadību un mācības;
 5) nodrošina saziņu ar sabiedrību;
 6) veic starptautisko sadarbību.
Augstākās tiesas Administrācijas darba būtība ir radīt 

priekšnoteikumus iestādes saskaņotai un optimālai darbībai, 

tādējādi sniedzot atbalstu Augstākās tiesas priekšsēdētājam 
iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanai. 

Tā kā administratīvā vadība nozīmē darbības nodrošinā-
šanu, resursu ieguvi un to efektīvu izmantošanu, Adminis-
trācijas vadītājiem jebkurā valsts iestādē ir trīs galvenie pie-
nākumi vai jomas: politikas vadība (jo organizācijas nestrādā 
izolēti, administrācijas vadītājam jāspēj analizēt un interpre-
tēt politisko, sociālo un ekonomisko stāvokli, sadarboties ar 
citām organizācijām), programmu vadība, kas vērsta uz kon-
krētu mērķu sasniegšanu, kā arī resursu (finanses un perso-
nāls) vadība. 

Administrācija 2005. gada sākumā izvirzīja stratēģiskos 
mērķus administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Šo mērķu 
sasniegšanai nepieciešama gan sadarbība ar citām institūci-
jām, gan konkrētu mērķprogrammu realizēšana, gan resursi 
un to vadība.

Administrācijas stratēģiskie mērķi  
2005. – 2007. gadam

Lai Augstākā tiesa kā neatkarīga tiesu varas institūcija spē-
tu efektīvi administrēt savu darbību, izvirzīti šādi vidējā ter-
miņa mērķi:

• Pabeigt tiesvedības datorizāciju, pilnībā iekļaujoties vie-
notajā tiesu informatīvajā sistēmā.

• Izveidot modernu iestādes lietvedības, personālvadības 
un iekšējās saziņas sistēmu.

• Nodrošināt tiesnešiem un tiesas darbiniekiem pilnvērtī-
gas moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas.

• Nodrošināt tiesas efektīvu komunikāciju ar sabiedrību.

Programmas stratēģisko  
mērķu īstenošanai

2005. gadā izstrādātas un sāktas īstenot 10 mērķprogram-
mas.

Iekļaušanās Tiesu informatīvajā sistēmā
Sagaidāmais darbības rezultāts: nodrošināta pilnīga TIS 

AT moduļa funkcionalitāte un Augstākas tiesas tiesvedībā 
esošo lietu datu (virzība, nolēmumi, statistika) ievadīšana 
Tiesu informatīvajā sistēmā. Visi darbinieki prot efektīvi iz-
manot TIS savā ikdienas darbā. Svarīgākās pirmā darbības 
gada aktivitātes bijušas: situācijas analīze; pieņemts darbā 
– TIS konsultants; uzsākta sadarbība ar Tieslietu ministriju, 
vienojoties par datortehnikas piegādi un līdzdalību padomes 
un ekspertu grupas darbā; izstrādāti nolēmumu tehniskā no-
formējuma noteikumi; precizēts TIS lietotāju saraksts; veikti 
priekšdarbi tiesu pavēstu drukāšanai no TIS; rīkotas mācī-
bas TIS lietotājiem; sagatavoti problēmziņojumi un iesniegti 
priekšlikumi par 2006. gada vajadzībām. 

Lietvedības informācijas sistēmas izveide
Sagaidāmais darbības rezultāts: nodrošināta vienota, pār-

skatāma un saprotama elektroniska lietvedības informatīvā 
sistēma, kas palīdz tiesas darbā un padara veicamo uzdevumu 
izpildi efektīvāku. Izstrādāti labas pārvaldības principiem atbil-
stoši iekšējie normatīvie akti, kuri nodrošina saskanīgu tiesas 
darbu kopumā. Tiek nodrošināta dokumentu elektroniskā ap-
rite lietvedības informatīvās sistēmas ietvaros un izveidota tie-
sas darbiniekiem pieejama elektroniska dokumentu krātuve.

Svarīgākās aktivitātes: sarakstes dokumentu noformēšanas 
priekšnoteikumu izstrāde un vienota stila veidlapu ieviešana; 
jaunas lietvedības informācijas sistēmas iepirkums, darbinie-
ku apmācība un ieviešana testa režīmā; sarakstes dokumentu 
reģistrācijas uzsākšana; personu iesniegumu iesniegšanas kār-
tības izstrāde.

Personālvadības sistēmas izstrāde
Sagaidāmais darbības rezultāts: nodrošināta augsta līmeņa 

profesionālu darbinieku pieņemšana darbā, radīta darbinieku 
izaugsmes un motivēšanas sistēma, darba izpildes vērtēšanas 
procedūra un tiek sniegts atbalsts struktūrvienību vadītājiem 
cilvēkresursu jautājumos.

Svarīgākās aktivitātes: tiesas darbinieku personu lietu pār-
ņemšana un analīze; personālvadības speciālista pieņemšana 
darbā; darbinieku amatalgu saraksta sagatavošana atbilstoši MK 

Administrācija

Administrācijas vadītājas ziņojums Administrācijas vadītājas ziņojums
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Administrācija
l Administrācijas vadītāja: Anita Kehre

l Administrācija darbu sāka 2005. gada janvārī, tā organizē 
un nodrošina Augstākās tiesas administratīvo darbu

l Administrācijā ir 4 nodaļas: Finanšu un saimniecības, 
Informātikas, Komunikācijas un Dokumentu  
pārvaldības nodaļa.
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960. noteikumiem; jauna darbinieku darba līguma formas, ama-
tu aprakstu, darba kārtības noteikumu un darba samaksas kārtī-
bas noteikumu izstrāde; attīstības pārrunu veikšana un to rezul-
tātu analīze; veselības pārbaudes organizēšana; Augstākās tiesas 
izdienas nozīmes un tās nolikuma, kā arī apbalvojumu kārtības 
izstrāde; konkursu organizēšana uz vakantajām amatvietām; 
mācību un transporta izdevumu kompensācijas  izstrāde.

Informācijas tehnoloģiju ieviešana
Sagaidāmais darbības rezultāts: Augstākā tiesa ir nodroši-

nāta ar darbam nepieciešamām informācijas sistēmām un teh-
noloģijām, kas ļauj paaugstināt darba produktivitāti. Visiem 
tiesnešiem un darbiniekiem ir labas iemaņas darbā ar datoru.

Svarīgākās aktivitātes: situācijas analīze un nodaļas perso-
nāla maiņa; pilna datortehnikas un lietotāju inventarizācija, 
nolietotās datortehnikas norakstīšana; jauna tehniskā aprī-
kojuma iegāde un uzstādīšana; E-pastu un ugunsmūra servera 
pārveidošana, nodrošinot iekšējo un ārējo datubāzu drošību 
un E-pastu lietošanas iespējas visiem.

Darba vides uzlabošana 
Sagaidāmais darbības rezultāts: visiem darbiniekiem atbil-

stoši Darba aizsardzības likumam nodrošināti nepieciešamie 
darba apstākļi, pilnībā izstrādāta darba aizsardzības sistēma. 
Apmeklētājiem nodrošināta mūsdienīga atvērta vide, kurā ērti 
iespējams risināt interesējošos jautājumus. 

Svarīgākās aktivitātes: pirmā stāva vestibila remonts un 
jauna infocentra uzstādīšana; datoroperatoru un dokumentu 
aprites biroju remonts, Senāta kancelejas pārplānošana un lab-
iekārtošana, ventilācijas sistēmas uzstādīšana Senāta zālē un 
citās telpās.

Finanšu vadības sistēma izveide
Sagaidāmais darbības rezultāts: nodrošināta efektīva un 

pārskatāma valsts budžeta līdzekļu plānošana un izlietošana 
atbilstoši Augstākās tiesas ilgtermiņa darbības stratēģijai.

Svarīgākās aktivitātes: darbinieku atalgojuma fonda ana-
līze un aprēķini 2006. gada budžetam, konkursa organizēšana 
uz Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietu.

Korporatīvās vides uzlabošana
Sagaidāmais darbības rezultāts: nodrošināta vide nemate-

riālās motivācijas sistēmas ieviešanai un darbinieku lojalitātes 
stiprināšanai. Svarīgākās aktivitātes: AT simbolikas izstrāde 
un apstiprināšana Valsts Heraldikas komisijā; 15 gadu jubilejai 
veltītās svinīgās sēdes un starptautiskas konferences rīkošana; 
Gada cilvēka nolikuma izstrāde un Temīdas balvas pasniegša-
nas ceremonijas organizēšana; jaunas ekspozīcijas izveidošana 
AT muzejā, komandas piedalīšanās Tieslietu ministrijas un tie-
su varas sporta spēlēs.

Iekšējās komunikācijas sistēmas izveide
Sagaidāmais darbības rezultāts: intraneta tīkls (iekšējā 

mājas lapa) ir galvenais iekšējās informācijas avots, tajā pie-
ejamā informācija tiek regulāri atjaunota, visiem darbiniekiem 
savstarpējai saziņai un ārējai informācijas apmaiņai ir e-pasti, 
notiek regulāras sanāksmes par aktuāliem darba jautājumiem 
un stratēģiju plānošanu.

Svarīgākās aktivitātes: mājaslapas iekštīkla koncepcijas 
izstrāde un iepirkuma organizēšana; struktūrvienību vadītāju 
sanāksmju rīkošana, elektoroniskās informācijas aprites uzla-
bošana (preses apskati, mācību iepējas).

Komunikācijas ar sabiedrību pilnveidošana
Sagaidāmais darbības rezultāts: nodrošināta regulāra un 

kvalitatīva komunikācija ar sabiedrību, izmantojot gan sadar-
bību ar medijiem, gan tiešo komunikāciju – mājas lapu, kurā ir 
visa sabiedrībai nepieciešamā informācija trīs valodās.

Svarīgākās aktivitātes: AT informācijas izsniegšanas kār-
tības izstrāde; AT infocentra koncepcijas izstrāde un uzstādī-
šana; tiesas procesa izspēle žurnālistikas studentiem AT; žur-
nālistu diskusijas par jauno kriminālprocesu organizēšana; 
tikšanās ar vietējo avīžu redaktoriem; regulāra sadarbība ar 
žurnālistiem tiesas nolēmumu skaidrošanā; līdzdalība ANO 
Attīstības programmas tiesu komunikācijas konferencē un 
darba grupās; mediju kampaņu plānošana pirms svarīgiem 
notikumiem, kā arī AT priekšsēdētāja sabiedrisko aktivitāšu 
atbalsts.

Starptautiskās sadarbības pilnveidošana
Sagaidāmais darbības rezultāts: Augstākā tiesa aktīvi līdz-

darbojas starptautiskajās institūcijās, notiek regulāra piere-
dzes apmaiņa starp nacionālajām augstākajām tiesām un da-
žādu jomu speciālistiem.

Svarīgākās aktivitātes: jubilejas konferences program-
mas plānošana un ārvalstu viesu uzņemšana konferences 
laikā; atbalsts ārzemju komandējumu kārtošanā; priekšsē-
dētāja apmaiņas vizītes plānošana Zviedrijas AT; priekšliku-
mu sagatavošana par tiesnešu stažēšanos ES AT asociācijas 
programmā.

2006. gadā, ņemot vērā budžetā atbalstītās prioritātes un 
resursu piesaistīšanu, paredzēts turpināt iesākto darbu visās 
10 programmās, kā arī uzsākt 2 jaunas:

• kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmas izstrāde;
• ES Twinning light administratīvās kapacitātes stiprināša-

nas projekta ieviešana.

Resursu vadība
Lai sasniegtu iestādes darbības mērķus, Administrācijas 

uzdevums ir iekšējo resursu – cilvēku un naudas – efektīva ie-
guve un izmantošana. 

Galvenā uzmanība 2005. gadā tika pievērsta personālam, 
jo apmēram 85 % no budžeta veido algas, tātad organizācijas 
rezultāti ir atkarīgi no darba. 

Gada laikā, analizējot Administrācijas nodaļu personāla 
kompetenci un cenšoties to sabalansēt ar prioritāro uzdevu-
mu veikšanai nepieciešamo kvalifikāciju, tika veikta struktūras 
optimizācija, kuras rezultātā nodaļām ir noteikts funkciju loks, 
kas 2006. gadā jāformalizē nodaļu nolikumos un jāaktualizē 
darbinieku amatu aprakstos. 

Tomēr Administrācijas nodaļu personāla sadalē joprojām 
ir liela disproporcija starp jomām, piemēram, vispār nav ju-
rista, kas sniegtu atbalstu normatīvo aktu izstrādē un līgumu 
slēgšanā, toties Dokumentu pārvaldības nodaļā ir amati, ku-
rus varētu samazināt, ja darbiniekiem kopumā būtu labākas 

iemaņas, prasmes un tehniskais nodrošinājums. Cilvēkresur-
su plānošanā un vadībā, kā arī visu Augstākajā tiesā notieko-
šo pārmaiņu cilvēkresursu jomā virzītājspēkam jābūt perso-
nāla nodaļai.  

Lai organizācija darbotos, svarīga ir atbilstoša naudas ap-
rite. Augstākajai tiesai 2005. gadā finansēšanas plānā tika pie-
šķirti 1 722 606 Ls. 2006. gada budžets pieaudzis līdz 2 404 
392 Ls, pieaugums galvenokārt saņemts atalgojumu palielinā-
šanai gan tiesnešiem, gan darbiniekiem. Taču citu vajadzību 
apmierināšanai līdzekļu joprojām trūkst. Profesionāli sagata-
vots budžeta līdzekļu pieprasījumus atbilstoši Augstākās tie-
sas darbības stratēģijai, kā arī funkcionējošs iekšējās kontro-
les mehānisms ir pamats turpmākai attīstībai.  Esošo nodaļas 
darbinieku kompetence budžeta plānošanā bija nepietiekama, 
tāpēc 2006. gada sākumā konkursa kārtā darbu sāka jauns Fi-
nanšu un saimniecības nodaļas vadītājs.

 
Secinājumi un ieteikumi

Pirmais Administrācijas darbības gads parādījis gan iespē-
jas, gan šķēršļus. Galvenais secinājums – turpmākai attīstībai 
nepieciešama Augstākās tiesas darbības stratēģija, nosakot ilg-
termiņa stratēģiskās attīstības mērķus un sasniedzamos rezul-
tātus pa gadiem. Šāda kopējā darbības stratēģija tad būtu Ad-
ministrācijas darbības vadlīnija uz rezultātu orientēta budžeta 
sastādīšanā un personāla politikas veidošanā.

Otrkārt, lai attīstība noritētu sekmīgi, iestādes vadībai lie-
lāka uzmanība jāpievērš izpratnes veicināšanai par notiekoša-
jām pārmaiņām, jo informācija ir viens no vadības galvenajiem 
instrumentiem. Savukārt struktūrvienību vadītājiem vairāk 
jācenšas to mērķtiecīgi nodot tālāk, skaidrojot saviem darbi-
niekiem pieņemto lēmumu būtību visas iestādes kontekstā. 
Jāsecina, ka 2005. gadā nodrošināt pietiekami efektīvu infor-
mācijas apriti nav izdevies, kas radījis arī saskarsmes šķēršļus. 
Nākotnē situāciju varētu uzlabot, gan pilnveidojot tradicionā-
lās vadības formas – sanāksmes, gan izmantojot informācijas 
tehnoloģijas – iekšējo mājas lapu un e-pastu.

Administrācijas vadītājas ziņojums Administrācijas vadītājas ziņojums

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIEKU 
NODROŠINĀJUMS AR DATORTEHNIKU  
2005. gadā

1. Mūsdienīgas un lietojamas datorstacijas, kuras ir AT īpašums
2. Lietojamas datorstacijas, saņemtas lietošanai 
3. Norakstāmā datortehnika
4. Darbinieku skaits, kuriem nepieciešamas datorstacijas
5. Brīvas amatvienības, kurām nākotnē ir nepieciešamas datorstacijas
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Treškārt, Administrācijas veiksmīgai darbībai nepiecie-
šami arī atbilstoši cilvēkresursi kvalifikācijas, skaitliskajā un 
atalgojuma ziņā. Pirmo darbības gadu visi vadošie Adminis-
trācijas darbinieki ir strādājuši paaugstinātas slodzes un stresa 
apstākļos, jo līdztekus izvirzītajiem uzdevumiem bija jāapzina 
un jādokumentē iepriekšējā prakse, kā arī jānovērš iestādes re-
putāciju apdraudošas situācijas.  

Ceturtkārt, jāsaprot, ka ir neiespējami izveidot uzreiz per-
fektu sistēmu. Saprātīgāk ir īstenot pakāpenisko modeli, lai 
gan tas nav visaptverošs un estētiski pilnīgs. Pabeigtu sistēmu 
vieglāk ir izveidot darba gaitā, taču jāapzinās, ka tās attīstība 
prasa regulāru resursu pieaugumu.

 Ilgterniņā Administrācijas vadībai vajadzētu būt iestādes 
vadības palīgam stratēģisko plānu īstenošanā, jo tikai uz mēr-
ķu sasniegšanu orientēta visu struktūrvienību sadarbība var 
nodrošināt Augstākās tiesas ilgtermiņa attīstību. 

 

Administrācijas vadītāja 
Anita Kehre
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 1. 2005. gada 17. jūlijā Augstākās tiesas komanda ar nosaukumu
  „Pirmie pēdējie” pirmoreiz piedalās Tieslietu ministrijas un tiesu varas 
  10. sporta spēlēs

2.,3.  2005. gada 6. oktobrī ilggadējie Augstākās tiesas tiesneši un tiesas  
  darbinieki saņēma Augstākās tiesas 15 gadu jubilejai par godu  
  nodibināto apbalvojumu – Augstākās tiesas Izdienas nozīmi 
  par 15 nostrādātajiem gadiem.

1. 2.

3.



Augstākā tiesa 2005. gadā Latvijas preses izdevumos minēta 1147 reizes, 
publicitātes indeksā valsts iestāžu vidū ieņemot 17. vietu

Visvairāk par Augstāko tiesu rakstījis laikraksts „Latvijas Vēstnesis” – 271 publikācija, un „Diena” – 217 publikācijas. 
Tiesa bieži minēta arī laikrakstos „Neatkarīgā Rīta Avīze” – 135 reizes, „Latvijas Avīze” – 117, „Rīgas Balss” – 84, žurnālā „Nedēļa” – 24 reizes. 

Arī Latvijas vietējie laikraksti pagājušā gadā sagatavojuši gandrīz simts rakstu par Augstākās tiesas darbu.
 Informācija apkopota, izmantojot Lursoft datus.


