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

Augstākās tiesas 2008. gada darbs tika 
izvērtēts plēnumā 2009. gada 13.  martā. 
Publiskajā pārskatā apkopota informācija 
no struktūrvienību vadītāju ziņojumiem 
plēnumā, kā arī statistikas dati un  
fotohronika par Augstākās tiesas darbu 
2008.  gadā. 

Plašu informāciju par Augstākās  
tiesas darbu var atrast arī mājaslapā  

www.at.gov.lv
The work of the Supreme Court in year 
2008 was evaluated in Plenary Session on 
March 13, 2009. In public report  there is 
information summarized from reports of 
the Heads of structural units, as well as sta-
tistical data and photo chronicle about the 
work of the Supreme Court in year 2008.   

Lengthy information about the work of  
the Supreme Court is availabe also in the 
homepage www.at.gov.lv
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SAugstākās tiesas vēsturē 
2008.  gads paliks kā atšķirīgs 
no citiem gadiem gan tiesnešu 
paaudžu maiņas dēļ, kas citus 

gadus nav bijusi tik izteikta, gan tiesas vadī-
bas maiņas dēļ. Pērn darbu Augstākajā tiesā 
atstājuši pieci, bet amatā stājušies seši jauni 
tiesneši. 2008. gada 13. jūnijā Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš bei-
dzās Andrim Guļānam. Mainījās arī Aug-
stākās tiesas Administrācijas vadība. Kopš 
2008.  gada 3. novembra Augstākās tiesas 
Administrācijas vadītāja ir Sandra Lapiņa. 

Vadības maiņa neradīja pārrāvumu 
tiesas darbā un būtiski nemainījās tiesas 
darbības virzieni. Augstākā tiesa turpināja 
strādāt, pildot tai likumā noteiktās funkcijas 
un saskaņā ar Augstākās tiesas stratēģijā 
2007. - 2010. gadam izvirzītajiem mērķiem 
un uzdevumiem.

Augstākās tiesas svarīgāko stratēģisko 
mērķi – profesionālu un taisnīgu tiesas 
spriešanu – kā pamatdarbību, kas ir kon-
krētu lietu izskatīšana augstākajā instancē, 
nodrošina Augstākās tiesas tiesneši, kas ir 
neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam. Vi-
ņiem atbalstu sniedz tiesnešu palīgi un triju 
kanceleju darbinieki. 2008. gadā Augstākās 
tiesas darbs bija saspringts un tiesas lietu 
izskatīšanas ritenis griezās strauji: Senāta 
departamentos un tiesu palātās tiesvedībā 
2008. gadā kopumā bija 6049 lietas, izska-
tīta 3941. Nepabeigto lietu atlikums gada 
beigās ir lielākais, kāds bijis Augstākās tie-
sas vēsturē. Būtiskākās problēmas, kas tika 
akcentētas Augstākās tiesas gada plēnumā, 
ir apelācijas instancē: lielais lietu uzkrā-
jums Civillietu tiesu palātā un biežā lietu 
atlikšana Krimināllietu tiesu palātā. Tas 
skaidrojams, pirmkārt, ar Augstākās tiesas 

tiesnešu darba ilgstošu pārslodzi. Saņemto 
lietu skaits nav adekvāts tiesnešu skaitam, 
turklāt izskatāmās lietas kļūst aizvien sarež-
ģītākas, apjomīgākas un to izskatīšana prasa 
ilgstošu laiku.

Tendence pieaugt tiesas lietu daudzu-
mam ir raksturīga visās Eiropas valstīs, 
un tā vairs netiek uzskatīta tikai par tiesu 
problēmu. Risinājumi tiek meklēti, piemē-
ram, likumos paredzot alternatīvus strīdu 
risinājumu veidus. Jācer, ka sakarā ar jau 
pieņemtajiem un topošajiem grozījumiem 
Latvijas procesuālajos likumos tiesu, tai 
skaitā Augstākās tiesas, darbs varētu kļūt 
mazāk saspringts, bet, iespējams, jādomā 
arī par kādu tiesas funkciju nodošanu citām 
tiesu sistēmai piederīgām amatpersonām. 

2008. gada beigas nāca ar vēl satrau-
cošākiem notikumiem. Latvijas valstī sā-
kusies ekonomiskā krīze radījusi nopietnu 
apdraudējumu pilnvērtīgam Augstākās 
tiesas darbam. Kopš pagājušā gada no-
gales tiesneši un tiesas darbinieki, tāpat 
kā visi Latvijas iedzīvotāji, dzīvo paaug-
stināta stresa apstākļos un neziņā par 
nākotni. Tiesnešu algu reforma, kas tika 
uzsākta 2003. gadā un kam bija jābeidzas 
2009.  gada 1. janvārī, tika apturēta, izdarī-
ti grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 
Prokuratūras un tiesu darbinieku darba 
samaksas noteikumos, sekoja Augstākās 
tiesas plānotā budžeta samazinājums par 
15% atlīdzībai un 36% iestādes uzturēšanas 
izdevumiem. Augstākā tiesa ir pārskatījusi 
savas iespējas un atteikusies no visa, no 
kā bija iespējams atteikties, lai neciestu 
tiesas pamatfunkciju nodrošināšana. Eko-
nomiskās krīzes tālāka attīstība un prasība 
vēl lielākam budžeta samazinājumam 
rada bažas, ka neatkarīgas augstākās tiesu 

instances pilnvērtīga darbība varētu tikt 
apdraudēta. 

Augstākās tiesas plēnums izteica 
satraukumu par samazinātu un pat ne-
pietiekamu finansējumu tiesas darbības 
nodrošināšanai. Tiesa turpinās darbu, ie-
vērojot Augstākās tiesas darbības stratēģijā 
2007.  - 2010. gadam noteiktos uzdevu-
mus, tomēr finanšu resursu trūkuma dēļ 
stratēģiskie uzdevumi 2009. gadā netiks 
realizēti pilnā apjomā. Viena no Augstākās 
tiesas pamatfunkcijām – vienveidīgas tiesu 
prakses veidošana valstī – tiks nodrošināta 
samazinātā apjomā, tiesa var būt spiesta 
atteikties no papildfunkciju pildīšanas. 

Vienlaikus struktūrvienību vadītāji 
pauduši pārliecību, ka tiesnešu darba sa-
maksas apmērs nav saistāms ar tiesneša 
zvērestā solīto taisnīgu, Satversmei un 
Latvijas likumiem atbilstošu tiesas sprie-
šanu. Nepietiekamu cilvēku, materiālo un 
tehnisko resursu dēļ var pagarināties jau tā 

ilgie tiesas lietu izskatīšanas termiņi, taču 
tiesas spriedumu objektivitāti un kvalitāti 
tas nedrīkst ietekmēt. Esmu pārliecināts, ka 
Augstākās tiesas tiesneši un tiesas darbinie-
ki izprot šī brīža valsts ekonomiskās situā-
cijas problēmas un godprātīgi arī turpmāk 
pildīs savus amata pienākumus, nodrošinot 
ikviena indivīda tiesības uz neatkarīgu, 
objektīvu un taisnīgu tiesu. Tāpat ceru un 
ticu, ka smagā ekonomiskā situācija neradīs 
kolektīvā nelabvēlīgu konkurenci un spēsim 
saglabāt koleģialitāti, situācijas izpratni un 
savstarpējo saprašanos, kas šobrīd ir ļoti 
vajadzīga. 

Ivars Bičkovičs,
Augstākās tiesas  

priekšsēdētājs

PRIEKšVĀRDS

Augstākās tiesas  
priekšsēdētājs  
Ivars Bičkovičs
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n Year 2008 will stay in the history 
of the Supreme Court as year 
that is different from others be-
cause of change of generation 

of judges, that was not so noticeable in 
other years, and also because of changes 
in managing of the Supreme Court. Last 
year five judges left their work in the Su-
preme Court, but six new judges came 
to their posts. On June 13, 2008, Andris 
Gulans left the post of the Chief Justice of 
the Supreme Court, as his term of office 
had come to an end. Management of the 
Administration of the Supreme Court has 
also changed. As from November 3, 2008, 
the Head of the Administration of the Su-
preme Court is Sandra Lapina. 

Change of the managing didn’t cause 
breaks in work of the Court, and about-
turns in directions of work of the court 
also didn’t take place. The Supreme Court 
continued to work according to its functi-
ons, stated in law, and goals and tasks, sta-
ted in the Strategy of the Supreme Court 
for years 2007-2010.

The most important strategic aim of 
the Supreme Court – professional and fair 
justice - as basic activity that is reviewing 
of cases in higher court, has been provided 
by judges of the Supreme Court, that are 
independent and subjected only to Law. 
They receive support from judges’ assis-
tants and employees of three chanceries.        

The work of the Supreme Court was 
routine and stressed and the wheel of 
reviewing of court cases span quickly: in 
Departments of the Senate and Chambers 
in proceedings in year 2008 there were 
6049 cases in total, 3941 cases had been 

reviewed. The number of cases pending 
in the end of the year was the greatest in 
the history of the Supreme Court. The 
most vital problems the stress was put on 
during the Plenary Session on annual re-
port of the Supreme Court are in appellate 
instance: great accumulation of cases in 
the Chamber of Civil Cases and frequent 
delay of cases in the Chamber of Criminal 
Cases.   

This might be explained, first of all, 
by lasting work overload of judges of the 
Supreme Court. Number of cases received 
is not adequate to number of judges, and 
cases that have been reviewed become 
more difficult, voluminous and reviewing 
of them takes long time.

Tendency of increase of number of 
cases in courts is inherent to all European 
countries, and it is not considered to be 
only a problem of courts. Solutions have 
been searched, for example, providing in 
law alternative kinds of solution of con-
flicts. There are hopes that also in Latvia 
the work of courts will be made easier 
together with amendments made in proce-
dure laws, but, it is possible that there will 
be a must to think of giving a part of court 
functions to other officials of the court 
system. 

The end of year 2008 came with more 
dramatic events. In Latvia the economic 
breakdown had begun, and it caused seri-
ous threat to a wholesome work of the Su-
preme Court in next year. Since the end of 
the last year judges and employees of the 
court, as other inhabitants of Latvia, have 
lived in conditions of high stress and know 
nothing about the future. Reform of remu-

neration of judges that had been started 
in year 2003 and that had to be finished in 
January 1, 2009, was stopped, amendments 
were made in Rulings of the Cabinet of 
Ministers On remuneration of employees of 
the courts and prosecutor’s office, then fol-
lowed decreases of budget that was plan-
ned, by 15% for remuneration and for 36% 
for maintainance expenses. The Supreme 
Court had reviewed its possibilities and 
refused from everything it was possible to 
deny from, so that provision of the main 
functions of the court wouldn’t suffer. Fur-
ther development of economic breakdown 
and demand for more reduce of the budget 
raise doubts that work of independent 
court might be under the danger.  

The Plenary Session of the Supreme 
Court expressed alarm about reduced and 
even insufficient financing for providing of 
work of the court. The Court will continue 
its work, taking into account aims stated 
in the Strategy of the Supreme Court for 
years 2007-2010, but because of lack of 
financial resources strategic tasks in year 
2009 won’t be executed in full volume. 
One of the basic functions of the Supreme 
Court – creation of uniform case-law in 
the state - will be provided in reduced vo-
lume and maybe the court will be forced to 
give up another additional functions. 

At the same time Chairs of the struc-
tural units expressed confidence that 
volume of remuneration of judges should 
not be connected with fair justice accor-
ding to laws of Latvia and Satversme, that 
judges have vowed. Because of insufficient 
human, material and technical resources 
terms of review of cases can become lon-
ger, although they are long now already. 

Still it shouldn’t affect objectivity and 
quality of judgements. I am sure that jud-
ges and employees of the Supreme Court 
understand problems of present economic 
situation in Latvia and will continue to 
execute their duties in good faith, provi-
ding for each person rights for indepen-
dent, objective and fair justice. I also hope 
and believe that difficult economic situa-
tion won’t cause adverse competition in 
the body and we will be able to keep good 
fellowship, sense of situation and mutual 
understanding, that is so necessary now.   

Ivars Bickovics,
The Chief Justice of  
the Supreme Cour
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Augstākās tiesas vadība 2008. gada decembrī: (no kreisās) Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns,  
Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš,  
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars,  
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis 

The managing of the Supreme Court in December, 2008: (from the left) the Chair of the Department of Civil Cases of the Senate Valerijans Jonikans,  
the Chair of the Department of Administrative Cases of the Senate Veronika Krumina,  
the Chair of the Department of Criminal Cases of the Senate Pavels Gruzins, the Chief Justice of the Supreme Court Ivars Bickovics,  
the Chair of the Chamber of Civil Cases Gunars Aigars, the Chair of the Chamber of Criminal Cases Ervins Kuskis

AUgSTĀKĀS TIeSAS  
dARBīBAS RĀdīTĀjI 
KoPSAVILKUmS

PeRfoRmAnce of  
The SUPReme coURT
SUmmARy

Saņemtas lietas/
Received cases

Izskatītas lietas/Reviewed cases

Nepabeigto lietu atlikums gada beigās/
Pending cases at jear’s end

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2443

3466

3823       

4155   

4518

4220   

4445

(Lietu skaits/
Number of cases)

2334

3249

3543

3866       

4311  

3962      

3941      

378

570

850

1139

1346

1604

2108
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AUGSTĀKĀS TIESAS STRUKTūRA,  
DARBīBAS PAmATS, FUnKCIJAS, mēRķI

Latvijas Republikas Augstākā tiesa 
Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā 
ir trešās jeb augstākās pakāpes 
tiesa. 

Tās struktūru veido:
• trīs Senāta departamenti - Civillietu de-

partaments, Krimināllietu departaments 
un Administratīvo lietu departaments - , 
kuros lietas izskata kasācijas kārtībā; 

• divas tiesu palātas - Civillietu tiesu palāta 
un Krimināllietu tiesu palāta, kas darbo-
jas kā apelācijas instances tiesas; 

• Administrācija, kuras mērķis ir nodroši-
nāt Augstākās tiesas darbību; 

• Judikatūras nodaļa, kas apkopo un pēta 
tiesu praksi;

• Sūdzību izskatīšanas nodaļa, kas sniedz 
atbildes uz iedzīvotāju sūdzībām; 

• Slepenības režīma nodrošināšanas noda-
ļa, kas nodrošina valsts noslēpuma objek-
tu apriti Augstākajā tiesā

Augstākās tiesas darbības pamats ir 
noteikts Latvijas Republikas Satversmē, 
likumā Par tiesu varu un procesuālajos li-
kumos. Satversme nosaka, ka tiesu Latvijā 
spriež rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas 
un Augstākā tiesa. Augstākās tiesas izvei-
došanu, struktūru un kompetenci nosaka 
likuma Par tiesu varu 6. nodaļa.

Augstākās tiesas pamatfunkcijas ir:
• tiesas spriešana apelācijas un kasācijas 

instancē, ievērojot likumības un taisnī-
guma principus, lietu izskatīšanas savlai-
cīgumu;  

• vienotas tiesu prakses veidošana.

Papilduzdevumi:
• pamatojoties uz Operatīvās darbības 

likumu, sevišķā veidā veicamo operatīvo 
pasākumu likumības un pamatotības pār-
baude, un Kredītiestāžu likumā noteikto 
kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo 
ziņu pieprasījumu akceptēšana;

• ar tiesu lietām saistīto iedzīvotāju sūdzī-
bu izskatīšana.

Administratīvo darbu Augstākajā tie-
sā veic Administrācija, kas darbojas tiešā 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja pakļautībā, 
tās darbu vada Administrācijas vadītājs, 

kuru ieceļ priekšsēdētājs. Administrācijas 
mērķis ir radīt priekšnoteikumus Augstā-
kās tiesas saskaņotai un optimālai darbībai, 
lai nodrošinātu likumā noteikto Augstākās 
tiesas uzdevumu izpildi.  

Taisnīga tiesas spriešana un tiesas 
darbība sabiedrības interesēs, ievērojot 
labas pārvaldības principus – šāda Aug-
stākās tiesas misija noteikta 2007. gadā 
apstiprinātajā Augstākās tiesas darbības 
stratēģijā 2007. – 2010. gadam. Tas ir 
vidēja termiņa politikas dokuments, kas 
nosaka Augstākās tiesas darbības un at-

tīstības virzienus. Stratēģija balstīta uz 
esošās situācijas analīzi un nosaka vidēja 
termiņa stratēģiskos mērķus četrās prio-
ritārajās jomās:
• profesionāla un taisnīga tiesas spriešana; 
• vienveida tiesu prakses veidošana valstī; 
• sabiedrības izpratnes par tiesu varu vei-

cināšana;  
• labas pārvaldības principu nostiprināša-

na iestādes vadībā.
Katrā prioritārajā darbības jomā ir 

noteikti stratēģiskie mērķi un veicamie 
uzdevumi, kuru izpilde arī bija 2008. gada 
darbības pamatā.

Civillietu
tiesu 
palāta

Senāts

Senāta
kanceleja

Krimināllietu
tiesu
palāta

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Administrācija

Dokumentu 
pārvaldības

nodaļa

Personāla
nodaļa

Informātikas
nodaļa

Finanšu un
saimniecības

nodaļa

Komunikācijas
nodaļa

Palātas
kanceleja

Palātas
kanceleja

Judikatūras
nodaļa

Sūdzību
izskatīšanas

nodaļa

Sevišķās
lietvedības

nodaļa

Civillietu
departaments

Krimināllietu
departaments

Administratīvo
lietu

departaments
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AUGSTĀKĀS TIESAS VADīBA Un TIESnEšI

Augstākās tiesas darbu vada 
priekšsēdētājs, kuru no iecelto 
tiesnešu vidus pēc Augstākās 
tiesas plēnuma ieteikuma 

uz 7 gadu termiņu apstiprina Saeima. 
2008. gada 13. jūnijā Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja pilnvaru termiņš beidzās 
Andrim Guļānam, no 16. jūnija Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs ir Ivars Bičkovičs. 

Saskaņā ar likumu Par tiesu varu Aug-
stākās tiesas priekšsēdētājs ir arī Tiesnešu 
disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs.  

Augstākās tiesas priekšsēdētājam ir 
divi vietnieki, kurus amatā ievēl Augstākās 
tiesas plēnums un kuru pilnvaru laiks ir 
septiņi gadi. Kopš 1995. gada, atkārtoti 
ievēlot 2002. gadā, Augstākās tiesas priekš-
sēdētāja vietnieki ir Senāta Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gru-
ziņš un Civillietu tiesu palātas priekšsēdē-
tājs Gunārs Aigars. 

Augstākais lēmējorgāns ir visu ties-
nešu kopsapulce - plēnums. 2008. gadā 
notika piecas plēnuma sēdes, kurās apstip-
rināts iepriekšējā gada darbības pārskats, 
lemts par četru senatoru apstiprināšanu 
konkrētu departamentu sastāvā, kā arī 
izvirzīta kandidatūra Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja amatam.

2008. gada 3. aprīļa grozījumi likumā 
Par tiesu varu paplašināja Augstākās tie-
sas priekšsēdētāja kompetenci, nosakot 
kārtību, ka pēc Augstākās tiesas tiesneša 
apstiprināšanas amatā to struktūrvienību, 
kurā šis tiesnesis pildīs savus pienāku-
mus, ar rīkojumu nosaka Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs. Savukārt, ja Augstākās tie-
sas senatora amatā ieceļ Senāta cita depar-
tamenta senatoru vai tiesu palātas tiesnesi, 
lēmumu par to pieņem Senāta attiecīgā 

departamenta senatoru kopsapulce, kurā 
ar balss tiesībām piedalās Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs. 

Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja rī-
kojumu tiesneša pienākumus tiesu palātās 
2008. gadā uzsāka pildīt četri tiesneši, viens 
tiesnesis norīkots pildīt Senāta Administratī-
vo lietu departamenta senatora pienākumus 
uz laiku. Senāta Civillietu departamenta 
senatoru kopsapulce amatā iecēla trīs sena-
torus, Senāta Administratīvo lietu departa-

menta senatoru kopsapulce - vienu senatoru.
Ar 2008. gada 3. aprīļa grozījumiem 

likumā Par tiesu varu formulēta arī jauna in-
stitūcija – Augstākās tiesas tiesu palātas un 
Senāta departamenta tiesnešu kopsapulce. 

Likums papildināts ar jaunu 49.1 pan-
tu, nosakot, ka tiesu palātas un Senāta de-
partamenta tiesnešu kopsapulce ir koleģiā-
la institūcija, ko aktuālu tiesību jautājumu 
apspriešanai, lai nodrošinātu vienveidību 
tiesību normu piemērošanā, sasauc Aug-

stākās tiesas priekšsēdētājs. Kopsapulce 
savu viedokli par tiesību normu interpretā-
cijas un piemērošanas jautājumiem formu-
lē kā lēmumu, kas tiek publiskots.

2008. gadā tika sasaukta viena Senāta 
Krimināllietu departamenta un Krimi-
nāllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulce, 
kurā pieņemtas rekomendācijas vienveidī-
gai tiesību normu piemērošanai soda no-
teikšanā. Rekomendācijas publicētas mājas 
lapā www.at.gov.lv.

Augstākās tiesas plēnums 2008. gada 9. maijā ir pēdējais, ko vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs  
Andris Guļāns. Plēnumā par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu apstiprināšanai Saeimā tiesneši  
izvirza Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču 
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2008. gadā Augstākajā tiesā strādāja 
49 senatori un tiesneši. Dažādos posmos 
skaits bija dažāds, jo notika plašas izmai-
ņas tiesnešu sastāvā.  

Senāta Civillietu departamenta se-
natora pienākumus beidza pildīt Roberts 
Guntis Namatēvs, Ojārs Druks-Jaunzemis, 
Rita Saulīte. Martā aizsaulē aizgāja sena-
tors Ilgars Zigfrīds Šepteris. 

Divi Senāta Administratīvo lietu depar-
tamenta senatori - Normunds Salenieks un 
Rudīte Vīduša - atradās pagaidu prombūtnē.

Augstākajā tiesā ienāca jauni senatori - 
Jānis Neimanis Senāta Administratīvo lietu 
departamentā, Kalvis Torgāns Senāta Civil-
lietu departamentā, Aldis Laviņš sākumā Se-
nāta Administratīvo lietu departamentā, pēc 
tam pārcelts uz Civillietu departamentu.

Andris Guļāns, beidzis pildīt Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja pienākumus, pārgāja 
Senāta Administratīvo lietu departamenta 
senatora amatā. Par šī departamenta sena-

tori iecelta Rudīte Vīduša, kura pirms tam 
bija pildījusi senatora pienākumus uz laiku. 
Par senatorēm Senāta Civillietu departa-
mentā ieceltas Civillietu tiesu palātas ties-
neses Ināra Garda un Anda Vītola. 

Lai aizvietotu prombūtnē esošu sena-
toru, par senatora pienākumu izpildītāju 
uz laiku iecelta Administratīvās apgabal-
tiesas tiesnese Vēsma Kakste.

Uz Senātu pārgājušo tiesnešu vietā 
Civillietu tiesu palātā tiesnešu amatā ie-
celti Marika Senkāne un Arnis Dundurs.

Vakanta tiesneša amata vieta bija arī 
Krimināllietu tiesu palātā, kad palātas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs kļuva par 
Augstākās tiesas priekšsēdētāju. Krimi-
nāllietu tiesu palātas priekšsēdētāja pie-
nākumus pildīja tiesnesis Ervīns Kušķis, 
2009.  gada februārī viņš apstiprināts par 
tiesu palātas priekšsēdētāju. Savukārt 
tiesneša amatā Krimināllietu tiesu palātā 
iecelts Jānis Tiltiņš.

Kad pirms četrpadsmit gadiem Andris Guļāns stājās Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā,  
viņa priekšgājējs Gvido Zemribo viņam uzdāvināja simbolisku priekšsēdētāja zvaniņu. Beidzot pildīt 
Augstākās tiesa priekšsēdētāja pienākumus, Andris Guļāns šo zvaniņu kā simbolisku stafeti nodod 
nākamajam Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam

2008. gada 4. maijā IV šķiras Triju 
zvaigžņu ordeni saņēma bijušais Aug-
stākās tiesas senators Roberts Guntis 
Namatēvs. Atjaunotajā Latvijas Republikā 
valsts augstākie apbalvojumi tiesnešiem 
nav dāsni dāvāti, tādēļ šis fakts ir vērā 
ņemams. 

Aizvadītais gads bija Latvijas valsts un 
arī tās tieslietu sistēmas izveidošanas 90 
gadu jubilejas gads. Atzīmējot šo notiku-
mu, tika izveidots jauns Tieslietu sistēmas 
apbalvojums - triju pakāpju Goda zīme. 
Pirmos Tieslietu sistēmas apbalvojumus 
saņēma 16 Augstākās tiesas bijušie un eso-
šie tiesneši. 

I pakāpes Goda zīme piešķirta Aug-
stākās tiesas priekšsēdētāja vietniekiem 
Gunāram Aigaram un Pāvelam Gruziņam, 
senatoram Kalvim Torgānam, neatkarīgās 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas pir-
majam priekšsēdētājam Gvido Zemribo un 
bijušajiem senatoriem Imantam Fridrihso-
nam un Guntai Višņakovai. 

Ar II pakāpes Goda zīmi apbalvots 
bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
senators Andris Guļāns, Senāta Civillietu 
departamenta priekšsēdētājs Valerijans 
Jonikāns un senatore Valda Eilande.

III pakāpes Goda zīmi saņēma tiesneši 
Aiva Zariņa, Ausma Keiša un Eduards 

Pupovs, bijušie senatori Rita Saulīte, Fricis 
Jaunbelzējs, Georgijs Kuzņecovs un tiesne-
se Leontīne Plūksna.

Pirms 90 gadiem 19. decembrī darbu 
sāka arī valsts augstākā tiesu instance - 
Latvijas Senāts, kura darba un pieredzes 
turpinātājs ir tagadējā Augstākā tiesa. Par 
godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldīju-
mu tiesiskuma stiprināšanā Senāta 90.  ju-
bilejā Augstākās tiesas Atzinības rakstu 
saņēma 25 tiesneši un tiesas darbinieki, 
pavisam aizvadītajā gadā - 31. 

Ceturto gadu notika Augstākās 
tiesas apbalvojuma - Temīdas balvas  - 
piešķiršana profesionālajās nominā-

cijās un populārajā nominācijā „Gada 
cilvēks”.

Gada tiesneša titulu un Temīdas 
balvu saņēma Senāta Krimināllietu 
departamenta senatore Valda Eilande. 
Gada tiesneša palīgs - Senāta Adminis-
tratīvo lietu departamenta priekšsēdē-
tājas palīgs Konstantīns Vaivods. Gada 
sekretāre  - Senāta kancelejas tiesas sēžu 
sekretāre Ilga Vekmane. Titulu Gada cil-
vēks-2008 kolektīva balsojums piešķīra 
diviem kandidātiem  – Augstākās tiesas 
priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam un 
bijušajam priekšsēdētājam, senatoram 
Andrim Guļānam. 

ATZInīBA
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Valsts prezidents 28. februārī pieņem Saeimas apstiprinātā Augstākās tiesas tiesneša, juridisko  
zinātņu profesora Kalvja Torgāna zvērestu. Pēc zvēresta nodošanas Kalvis Torgāns kopā ar Valsts 
prezidentu Valdi Zatleru un Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu.      Valsts prezidenta kancelejas foto

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 7. jūlijā iepazīšanās vizītē pie Valsts prezidenta  
Valda Zatlera               Valsts prezidenta kancelejas foto

28. aprīlī Augstākās tiesas tiesneša pienākumus 
sāk pildīt Aldis Laviņš, līdz tam Administratīvās 
apgabaltiesas priekšsēdētājs. Senators Aldis 
Laviņš (no labās), Augstākās tiesas priekšsēdē-
tājs Andris Guļāns un Senāta Administratīvo lietu 
departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa 
pēc rīkojuma paziņošanas par Laviņa iecelšanu 
Senāta Administratīvo lietu departamentā

Augstākās tiesas plēnums 1. februārī par  
Senāta Administratīvo lietu departamenta  
senatoru apstiprina juridisko zinātņu profesoru 
Jāni neimani. Viņam ir 31 gads un viņš ir  
gados jaunākais Latvijas senators.  
Plēnuma sekretāre senatore Valda Eilande  
sveic jauno kolēģi
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Valsts prezidents Valdis Zatlers pasniedz Triju zvaigžņu ordeni bijušajam senatoram  
Robertam Guntim namatēvam, kurš par tiesnesi strādājis 43 gadus, 23 no tiem Augstākajā tiesā. 
Apbalvojums piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskās kārtības stiprināšanā un  
Latvijas tiesību sistēmas attīstībā             Valsts prezidenta kancelejas foto
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Tieslietu sistēmas pirmās pakāpes  
Goda zīmi tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš  

pasniedz pirmajam atjaunotās  
Latvijas Republikas Augstākās tiesas  

priekšsēdētājam Gvido Zemribo

„Gods kalpot Augstākajai tiesai!” - saņemot 
Tieslietu sistēmas Goda zīmi, saka Krimināllietu 
tiesu palātas tiesnese Ausma Keiša

„Gada tiesneša palīgs-2008”  
Konstantīns Vaivods un „Gada sekretāre-2008” 
Ilga Vekmane

Senāta Krimināllietu departamenta senatore 
Valda Eilande saņem Temīdas balvu nominācijā  
„Gada tiesnesis-2008”
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SEnĀTA CIVILLIETU DEPARTAmEnTS

Senāta Civillietu departamenta senatori:  
no kreisās Valerijans Jonikāns, mārīte Zāģere, 

Edīte Vernuša, Ināra Garda, Kalvis Torgāns,  
Skaidrīte Lodziņa, Zigmants Gencs,  
Ruta Zaķe, Aldis Laviņš, Anda Vītola

2008. gadā tiesvedībā 1293 lietas,  
izskatīti 64% 

Atlikušas no iepriekšējā gada: 238 
Saņemtas: 1055 
Izskatītas: 826 
nepabeigtas: 467 

Lietu izskatīšanas vidējais ilgums: 
3,3 mēneši



PUBLISKAIS PĀRSKATS  
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2008. GADĀ

10

S
En

ĀT
A

 C
IV

IL
LI

ET
U

 D
EP

A
R

TA
m

En
TS

No Senāta Civillietu departamenta 
priekšsēdētāja Valerijana Jonikāna  
ziņojuma

departamenta kompetence
Senāta Civillietu departaments īsteno 

likuma Par tiesu varu 47. pantā tam noteik-
to kasācijas instances tiesas kompetenci, 
izlemjot lietas sakarā ar kasācijas sūdzībām, 
pretsūdzībām un protestiem par materiālo 
tiesību normu piemērošanu un interpre-
tāciju, kā arī par procesuālo tiesību normu 
pārkāpumiem un to ietekmi uz tiesas nolē-
mumu tiesiskumu un pamatotību.

Savu kompetenci Senāta Civillietu de-
partaments realizē:

izskatot kasācijas sūdzības un pretsū-•	
dzības rīcības sēdē, lai izlemtu jautā-
jumu, vai tās atbilst likuma noteiku-
miem lietas pieņemšanai izskatīšanai 
tiesas sēdē (CPL 464.p.); 
izskatot kasācijas sūdzības un pretsū-•	
dzības mutvārdu tiesas procesā (CPL 
466.-472.p.);
izskatot blakus sūdzības mutvārdu vai •	
rakstveida procesā (CPL 447.-449.p.);
izskatot Augstākās tiesas priekšsēdētāja, •	
Senāta Civillietu departamenta priekš-
sēdētāja vai ģenerālprokurora protestus 
par tiesu nolēmumiem, kas ir stājušies 
likumīgā spēkā (CPL 483.-485.p.);
izskatot procesa dalībnieku pieteiku-•	
mus par spēkā stājušos tiesas nolēmu-
mu atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem (CPL 481.-482.p.).

Statistika un judikatūra
Senatoru kolēģijas rīcības sēdēs, lemjot 

jautājumu, vai ienākušās kasācijas sūdzības 
atbilst likuma prasībām, kasācijas tiesvedības 
ierosināšana atteikta 267 kasācijas sūdzībām, 
kas ir 44,7% no ienākušajām lietām (2007. 
gadā 352 kasācijas sūdzības un 48,6 %).

Tiesas sēdēs kasācijas kārtībā izskatītas 
330 lietas (2007. gadā- 373), tai skaitā Senā-
ta paplašinātajā sastāvā 22 lietas.

Mutvārdu un rakstveida procesā izska-
tīta 101 blakus sūdzība (2007. gadā- 133).

Civilprocesa likuma 483.-485. panta 
kārtībā izskatīti protesti 95 lietās un 10 pie-
teikumi par lietu jaunu izskatīšanu sakarā 
ar jaunatklātiem apstākļiem. 2007.  gadā tas 
bija attiecīgi 62 un 16.

Gandrīz puse – 46% - no izskatītajām 
lietām ir strīdi, kas izriet no saistību tie-
sībām, un šo lietu īpatsvars, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, palielinājies. Nākamais 
lielākais lietu skaits ir strīdos par tiesībām 
uz nekustamo īpašumu un darba strīdos.

Tiesu nolēmumu stabilitāte lietās, ko 
skatījis Senāta Civillietu departaments: 
spriedumu stabilitāte - 79,6% , lēmumu sta-
bilitāte - 73,3%.  

Senāta spriedumi veido judikatūru. Tā 
veidojas, pirmkārt, senatoriem izstrādājot 
tiesas nolēmumus. Tas notiek gan senatoru 
apspriedēs par tiesību normu piemēro-
šanas un interpretācijas problemātiku, 
gan sagatavoto tiesas nolēmumu projektu 
apspriešanā un tajos izteikto atziņu ko-
riģēšanā, papildināšanā un uzlabošanā. 
Otrkārt, sadarbībā ar Judikatūras nodaļu, 
veikti pētījumi par civiltiesību un civil-
procesa jautājumiem. 2008. gadā senatori 
piedalījušies trīs pētījumu veidošanā: par 
Civillikuma 1415. panta piemērošanu, par 
Senāta Civillietu departamenta rīcības 

sēdes lēmumiem par kasācijas tiesvedības 
izbeigšanu un par šķīrējtiesas spriedumu 
nodošanu izpildei. Departaments apspriež 
sagatavotos pētījumus un veido tēzes un 
formulējumus.  Treškārt, tikšanās - disku-
sijas par aktuālām tēmām ar attiecīgo jomu 
ekspertiem. Uz tikšanos ar Ekonomikas 
ministrijas Iekšējā tirgus departamenta 
un Patērētāju tiesību aizsardzības centra 
vadību  pieaicināti arī Rīgas pilsētas tiesu 
tiesneši. Diskusija bija par pārkāpumiem 
pamattiesību ievērošanā un netaisnīgiem 
līguma noteikumiem Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma kontekstā. Šī tēma ir 
aktuāla, izvērtējot rajonu tiesnešu lēmumu 
tiesiskumu, pieņemot lēmumus saistību 
bezstrīdus piespiedu izpildes kārtībā, kā 
arī izdodot izpildrakstus par šķīrējtiesu 
spriedumu izpildi. 

Lietderīgas bija arī diskusijas ar Senāta 
Administratīvo lietu departamenta senato-
riem par lietu pakļautības jautājumiem, kad 
jautājuma par izšķiramā strīda pakļautību 
vispārējās jurisdikcijas tiesai vai administra-
tīvajai tiesai izlemšana ir komplicēta. 

Senatoru papildus slodze 
Departaments sniedza likumdevējiem 

atzinumus par likumprojektiem, lielākoties 
par grozījumiem Civillikumā.

Tieslietu ministrijai adresēts Senāta 
viedoklis par grozījumiem Civilprocesa li-
kuma 238. pantā un Civillikuma 77. pantā. 
Veikta analīze par Civilprocesa likuma 56. 

SenĀTA cIvILLIeTU dePARTAmenTĀ SAņemTo,  
IzSKATīTo Un nePABeIgTo LIeTU SKAITS  
2000.– 2008. GADĀ
 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Saņemtas lietas 715 801 906 858 1065 967 1055

Izskatītas lietas 679 770 848 887 966 958 826

nepabeigto lietu atlikums gada beigās 61 101 159 130 229 238 467

SenĀTA cIvILLIeTU  
dePARTAmenTĀ KASĀcIjAS 
KĀRTīBĀ IzSKATīTo LIeTU  
STRUKTūRA 2008. gAdĀ 
(SPRIEDUmI Un LēmUmI)

1
22%

2
8%

3
7%

4
46%

5
5%

6
5%

7
7%

(Lietu skaits,
procentos)

(Lietu skaits, procentos)(Lietu skaits)

Lietu kategorijas:

1. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 
īpašuma tiesībām

2. Lietas, kas izriet no darba līguma 
attiecībām

3. Prasības, kas izriet no telpu īres 
attiecībām

4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām

5. Lietas, kas izriet no ģimenes 
tiesiskajām attiecībām

6. Sūdzības par zemesgrāmatu 
nodaļas tiesnešu lēmumiem

7. Pārējās lietas

Spriedumu izskatīšanas rezultāti:
1. Spriedums atstāts negrozīts (32,6%)
2. Kasācijas tiesvedība izbeigta rīcības sēdē (44,7%)
3. Spriedums atcelts (20,5%)
4. Spriedums grozīts daļā par prasības apmēru (1,4%)

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

Pavisam izskatītas 597 lietas

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par 

nekustamā 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
5. Mantojuma lietas
6. Sevišķās tiesāšanas kārtībā 

izskatāmās lietas
7. Lietas par uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēju
8. Saistību bezstrīdus piespiedu 

izpilde
9. Pārējās lietas

Pavisam izskatītas 95 lietas

Pavisam izskatītas 135 lietas

195

1 2 3 4 5

267

122

8 5

Lēmums atstāts 
negrozīts (115 lietas)

70%

Lēmums atcelts pilnīgi vai 
daļēji, nododot lietu jaunai 
izskatīšanai (13 lietas)
19%

Lēmums atcelts 
pilnīgi vai daļēji un 
jautājums izlemts 
pēc būtības 
(5 lietas) 8%

Tiesvedība izbeigta 
(2 lietas)
4%

1
7%

2
2%

3
5%

4
21%

5
2%
6
4%
7
5%

8
17%

9
37%
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panta sestās un devītās daļas interpretāciju 
un piemērošanu. 

Kasācijas tiesas darba uzlabošanas un 
optimizēšanas nolūkā izstrādāti priekšliku-
mi grozījumiem Civilprocesa likuma 11. un 
12. sadaļā, tie aizstāvēti vairākās Saeimas 
Juridiskās komisijas sēdēs. Ar Saeimas 2008. 
gada 22. maija likuma grozījumiem papla-
šināta Senāta rīcības sēdes kompetence un 
efektivizēts tās darbs, pilnīgāk nodrošinātas 
procesa dalībnieku procesuālās tiesības, kā 
arī sakārtota likumā lietotā terminoloģija.

Senāta Civillietu departaments pauda 
viedokli par Satversmes tiesā ierosinātajām 
lietām par Civilprocesa likuma 441. panta 
otrās daļas atbilstību Satversmes 92. pantam 
un par nomas maksas apmēra atbilstību 
Satversmes 1. un 105. pantam piespiedu 
nomas attiecībās.  

Bez departamenta vadības un lietu iz-
skatīšanas tiesas sēdēs trešā nozīmīgākā de-
partamenta priekšsēdētāja funkcija, kas tiek 
veikta sadarbībā ar Sūdzību izskatīšanas 
nodaļu, ir iedzīvotāju sūdzību izskatīšana 
un protestu sagatavošana par nolēmumiem, 
kas jau stājušies likumīgā spēkā. Lai rastu 
pareizāko risinājumu par protesta iesnieg-
šanu vai sūdzības noraidīšanu, departa-
menta senatoru apspriedēs tiek diskutēts 
par sūdzībās izvirzītajiem tiesību normu 
piemērošanas jautājumiem. 2008. gadā ie-
sniegti 124 protesti par tiesu nolēmumiem, 
kas stājušies likumīgā spēkā. 66 no tiem 
iesniedza Senāta Civillietu departamenta 
priekšsēdētājs. 

Senatori strādāja Tieslietu ministri-
jas izveidotajās darba grupās: Zigmants 
Gencs  - darba grupā Civillikuma mantoju-
ma tiesību daļas, Aldis Laviņš - lietu tiesību 
daļas, Kalvis Torgāns - saistību tiesību daļas 
modernizācijas koncepcijas izstrādei. Kalvis 
Torgāns un Valerijans Jonikāns strādāja dar-
ba grupā Starptautisko privāttiesību likuma 

projekta izstrādei, V. Jonikāns arī darba gru-
pā Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei.  
Senators Zigmants Gencs ir Tiesnešu kva-
lifikācijas kolēģijas loceklis, Valerijans Joni-
kāns  - Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis, 
Aldis Laviņš - Tiesnešu biedrības priekšsē-
dētāja vietnieks, Edīte Vernuša  - zvērinātu 
advokātu eksaminācijas komisijas locekle.

Departamenta priekšsēdētājs Valeri-
jans Jonikāns piedalījies tiesnešu apmācībā 
un Tiesnešu mācību centra organizētajās 
diskusijās, kā arī zinātniskajā konferencē 
par aktuālajiem civilprocesa problēmjautā-
jumiem, sabiedriskās politikas centra Provi-
dus organizētajās diskusijās un konferencē 
par tiesnešu kvalifikāciju, ētiku un discip-
lināratbildību, diskusijā par notariāta aktu-
ālajiem jautājumiem, konferencē Jaunumi 
un aktualitātes patērētāju aizsardzības 
jomā un diskusijā par jurista ētiku Latvijas 
Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Kvalifikācijas paaugstināšana
Galvenais tiesnešu kvalifikācijas paaug-

stināšanā ir pašmācība. Lai uzrakstītu labu, 
argumentētu nolēmumu, argumentācijai 
nepieciešamās atziņas jāmeklē juridiskajā 
literatūrā, tiesību doktrīnās, citu nacionālo 
un pārnacionālo tiesu spriedumos. Par to 
tiek diskutēts arī senatoru apspriedēs par 
aktuālām tiesību piemērošanas problēmām.

Senatori Zigmants Gencs un Edīte 
Vernuša apmeklēja Eiropas Cilvēktiesību 
tiesu, iepazinās ar tās darbu un noklausījās 
priekšlasījumu par ECT praksi cilvēktiesību 
nodrošināšanā.

Problēmas un to risinājumi
2008. gadā darbu Senāta Civillietu de-

partamentā beidza četri senatori un pilnā 
sastāvā departaments nokomplektējās tikai 
29. oktobrī. Tas ir galvenais iemesls vislielā-
kajam lietu atlikumam pēdējo gadu laikā. 

SenĀTA cIvILLIeTU  
dePARTAmenTĀ KASĀcIjAS 
KĀRTīBĀ IzSKATīTo LIeTU  
RezULTĀTI 2008. gAdĀ  
(SPRIEDUmI)

SenĀTA cIvILLIeTU  
dePARTAmenTĀ KASĀcIjAS 
KĀRTīBĀ IzSKATīTo LIeTU 
RezULTĀTI 2008. gAdĀ  
(LēmUmI)

SenĀTA cIvILLIeTU dePARTAmenTĀ cIvILPRoceSA LIKUmA 
483.-485. PAnTA KĀRTīBĀ IzSKATīTo LIeTU STRUKTūRA 
2008. gAdĀ (SPRIEDUmI Un LēmUmI)
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7. Pārējās lietas

Spriedumu izskatīšanas rezultāti:
1. Spriedums atstāts negrozīts (32,6%)
2. Kasācijas tiesvedība izbeigta rīcības sēdē (44,7%)
3. Spriedums atcelts (20,5%)
4. Spriedums grozīts daļā par prasības apmēru (1,4%)

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

Pavisam izskatītas 597 lietas
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SEnĀTA KRImInĀLLIETU DEPARTAmEnTS

Senāta Krimināllietu departamenta senatori:  
1. rindā no kreisās Voldemārs Čiževskis,  

Pāvels Gruziņš, Valda Eilande,  
2. rindā no kreisās Pēteris Dzalbe,  

Vilnis Vietnieks, Artūrs Freibergs 

2008. gadā tiesvedībā 734 lietas, 
izskatīti 95% 

Atlikušas no iepriekšējā gada: 23 
Saņemtas: 711 
Izskatītas: 699 
nepabeigtas: 35

Lietu izskatīšanas vidējais ilgums:  
0,7 mēneši
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No Senāta Krimināllietu  
departamenta priekšsēdētāja  
Pāvela Gruziņa ziņojuma

departamenta kompetence
Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 

normām, Senāta Krimināllietu departa-
ments kasācijas kārtībā izskata sūdzības 
un protestus par apelācijas instances tiesas 
spriedumiem un lēmumiem, kas nav stāju-
šies spēkā, un par pirmās instances tiesas 
nolēmumiem, kas pieņemti vienošanās pro-
cesā un arī nav stājušies spēkā. 

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 63. 
nodaļas prasībām, pēc pieteikuma vai pro-
testa Krimināllietu departaments no jauna 
izskata arī spēkā stājušos tiesas nolēmumus 
sakarā ar materiālo vai procesuālo normu 
būtisku pārkāpumu. 

Statistika un judikatūra
Pēc Ģenerālprokuratūras datiem, 2008. 

gadā pavisam tiesām nosūtīta 11861 kri-
mināllieta par 14314 personām, kas ir par 
10% vairāk nekā 2007. gadā. Kad vēl spēkā 
bija Kriminālprocesa kodeksa normas, 2004. 
gadā prokuratūra uz tiesām bija nosūtījusi 
11506 krimināllietas par 14794 personām. 
Kā redzams, starpība nav ievērojama.

Savukārt Tieslietu ministrijas dati rāda, 
ka Latvijas tiesās pirmajā instancē 2008. 
gadā izskatītas 11277 krimināllietas, apelā-
cijas instancē apgabaltiesās un Tiesu palātā 
2011 krimināllietas, kas ir apmēram 18% 
no visām krimināllietām. Kasācijas kārtībā 
izskatīti 6,2% no visām valstī izskatītajām 
krimināllietām. Salīdzinājumam: 2004. gadā 
tie bija 5,9%.

85,6% jeb 609 no Senāta Krimināllietu 
departamentā saņemtajām lietām bija ar 
kasācijas sūdzībām, 10,7% jeb 76 lietas ar 
kasācijas protestiem, 26 lietas gan ar kasāci-
jas protestiem, gan ar kasācijas sūdzībām.

Sakarā ar būtiskiem materiālo un 
procesuālo tiesību normu pārkāpumiem 
Kriminālprocesa likuma 63. nodaļas kārtībā 
izskatītas 29 krimināllietas, kas ir 4% no 
Senātā izskatītajām lietām.

Salīdzinot ar 2007. gadu, saņemto 
lietu skaits nav pieaudzis, bet nepabeigto 
lietu skaits palielinājies par 12 lietām. Tas 
izskaidrojams ar lielu skaitu gada beigās 
saņemtu lietu. Ievērojot Kriminālprocesa 
likuma prasības, nebija iespējams tās izska-
tīt ātrāk. 

53% jeb 371 no saņemtajām lietām 
atteikts izskatīt kasācijas kārtībā, atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 573. pantam, pie-
ņemot par to attiecīgu senatora lēmumu, 
vai lietas nosūtītas tiesām likumā paredzēto 
darbību veikšanai, 10 lietas nosūtītas citām 
tiesām likumā paredzēto darbību veikšanai 
vai arī pēc piekritības. 

Rakstveida procesā izskatīti 45% lie-
tu, mutvārdu procesā - 8 lietas jeb 1,14%. 
Prakse pierādījusi rakstveida procesa liet-
derību un priekšrocības kasācijas instancē, 
jo iespējama ātrāka un ekonomiskāka lietu 
izskatīšana. Mutvārdu procesā skatītas tikai 
tās lietas, kurām, pēc senatoru ieskata, var 
būt īpaša nozīme tiesu prakses veidošanā 
vai arī īpaša nozīme likuma normas pie-
mērošanā. Šīs lietas saistītas ar kriminālat-
bildību par autortiesību un blakus tiesību 
objektu nelikumīgu realizāciju vai par ci-
tādu materiālu labumu gūšanu, izmantojot 
šos objektus, ar noziedzīgu nodarījumu, 
izvairoties no deklarācijas iesniegšanas, 
ar procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, 
kriminālatbildību krāpšanas lietās un dažos 
citos jautājumos.

Kasācijas kārtībā tiesu nolēmumi 
visvairāk pārsūdzēti un protestēti krimi-
nāllietās, kurās personas notiesātas par 
noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, 
krimināllietās par slepkavībām un tīšiem 

smagiem miesas bojājumiem, kā arī nozie-
dzīgiem nodarījumi pret satiksmes drošību.

Kasācijas kārtībā izskatītajās krimi-
nāllietās 71% tiesu nolēmumu atstāti bez 
grozījumiem (2007. gadā - 72%). Nolēmumi 
atcelti 23%, grozīti 6% lietu (2007. gadā at-
tiecīgi 20% un 8%). 

Atcelto un grozīto nolēmumu analīze 
ļauj secināt, ka visvairāk kļūdas zemāko in-
stanču tiesas pieļāvušas procesuālo tiesību 
normu piemērošanā. Acīmredzot, Krimi-
nālprocesa likuma piemērošanā joprojām 
ir daudz neskaidrību un nepilnību. Cerams, 
ka 2009. gada 19. marta grozījumi likumā 
atvieglos tā piemērošanu. 

Senāta Krimināllietu departaments 
praktizē sadarbību ar Latvijas Universitātes 
un Latvijas Policijas akadēmijas teorēti-
ķiem  – zinātniekiem. Gatavojot Senāta 
nolēmumus, izmantotas arī atsevišķu noza-
ru speciālistu zināšanas.

Praktizēta arī tikšanās ar Ģenerālproku-
ratūras Krimināltiesisko departamentu, lai 
apspriestu teorētiskās problēmas materiālo 
un procesuālo tiesību normu piemērošanā. 

Nolēmumu atcelšanas un grozīšanas ie-
mesli tika analizēti tiesnešu mācībās Tiesne-
šu mācību centrā. Departaments sagatavojis 
un visām apgabaltiesām nosūtījis Senāta 
atziņas 2008. gada Krimināllietu departa-
menta lēmumos, ar kuriem atcelti vai grozīti 
zemāku instanču tiesu nolēmumi. Šādu 
praksi Senāta Krimināllietu departaments 
praktizē jau otro gadu un domā to turpināt.

Senatoru papildus slodze
Senatori sadarbojas ar Judikatūras no-

daļu tiesu prakses apkopojumu un Senāta 
nolēmumu krājumu sagatavošanā. Senatori 
Valda Eilande, Pēteris Dzalbe un Voldemārs 
Čiževskis strādāja Tieslietu ministrijas pa-
stāvīgajās likumprojektu izstrādāšanas dar-
ba grupās. Kā eksperti Saeimas pastāvīgajās 
komisijās un apakškomisijās, sagatavojot 
likumprojektus, piedalījās Valda Eilande 
un Pāvels Gruziņš. Senatori Valda Eilande, 
Pēteris Dzalbe un Pāvels Gruziņš lasīja lek-
cijas un vadīja seminārus Tiesnešu mācību 
centrā. Senatori gatavo atsauksmes par ties-
nešu darbu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai.
Četrus senatorus Augstākās tiesas priekš-
sēdētājs pilnvarojis akceptēt sevišķā veidā 
veicamos operatīvās darbības pasākumus. 

Problēmas un to risinājumi
Senāta Krimināllietu departamentā 

būtu nepieciešams lielāks tiesnešu skaits. 
Senatoriem jābūt iespējai vairāk strādāt ar 
teorētiskiem jautājumiem, gatavot publikā-
cijas par juridiski-teorētiskiem jautājumiem. 
Augstākās instances tiesnešiem nevajadzētu 
pārvērsties par robotiem, kas tikai atraksta 
lietas. 2009. gada 19. marta grozījumi Krimi-
nālprocesa likumā izmainīs lietu piekritību, 
un prognozējams būtisks slodzes samazinā-
jums Krimināllietu tiesu palātā. Iespējams, 
līdz ar to varētu samazināt tiesnešu skaitu 
Krimināllietu tiesu palātā un palielināt Senā-
ta Krimināllietu departamentā. 

SenĀTA KRImInĀLLIeTU dePARTAmenTĀ SAņemTo,  
IzSKATīTo Un nePABeIgTo LIeTU SKAITS  
2000.– 2008. GADĀ
 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Saņemtas lietas 379 729 706 729 768 720 711

Izskatītas lietas 380 728 705 716 758 739 699

nepabeigto lietu atlikums gada beigās 12 18 19 32 42 23 35
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SenĀTA KRImInĀLLIeTU dePARTAmenTĀ KASĀcIjAS KĀRTīBĀ IzSKATīTo LIeTU STRUKTūRA 
Pēc nozIegUmU veIdIem 2008. gAdĀ

SenĀTA KRImInĀLLIeTU 
dePARTAmenTĀ  
KASĀcIjAS SūdzīBU  
(PRoTeSTU) IzSKATīšAnAS 
RezULTĀTI 2008. gAdĀ

SenĀTA KRImInĀLLIeTU dePARTAmenTĀ KASĀcIjAS KĀRTīBĀ IzSKATīTo LIeTU RezULTĀTU 
STRUKTūRA 2008. gAdĀ

(Personu skaits, procentos)

(Personu skaits, procentos)

(Personu skaits)
Noziegumu veidi:
1. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds. 

Noziegumi pret valsti (KL 71. - 95.p.)
2. Slepkavība (KL 116.,117., 118.p.)
3. Tīšs, smags miesas bojājums (KL 125.p.)
4. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu 

(KL 152. - 158.p.)
5. Izvarošana un vardarbīga  dzimumtieksmes apmierināšana 

(KL 159., 160. p)
6. Zādzība (KL 175.p.)
7. Laupīšana (KL 176.p.)
8. Krāpšana (KL 177. - 178. p.)
9. Piesavināšanās (KL 179.p.)
10. Citi noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 

(KL 180., 182., 185. - 189.p.)
11. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (KL 190.- 223.p.)
12. Ar narkotiskām un psihotropām vielām saistītie noziedzīgie 

nodarījumi (KL 249. - 256.p.)
13. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību (KL 257. - 268.p.)
14. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes kārtību (KL 269. - 288.p.)
15. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju (KL 289. - 315.p.) 
16. Kukuļošana ( KL 320. - 323.p.)
17. Pārējie veidi            

2%

8%
3%
2%

3%

10%
14%
5%
2%
3%

5%
4%

12%
4%
3%
4%

15%

Rakstveida procesā Tiesas sēdē   Pavisam

Nolēmums atstāts negrozīts

Nolēmums atcelts

Nolēmums grozīts

Pavisam izskatītas sūdzības 
(protesti)

244

3

247

77

5

82

20

1

21

341

9

350

Izskatīšanas rezultāti:

1. Nolēmums atstāts bez grozījumiem – 247 personas

Nolēmums atcelts – 82 personas, tai skaitā:

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

3. izbeidzot lietu – 13 personas

Nolēmums grozīts – 21 persona, tai skaitā:

4. samazinot 1. instances vai apelācijas instances tiesas noteikto sodu –
7 personas

5. piemērojot likumu par vieglāku noziedzīgu nodarījumu un 
samazinot sodu – 1 persona

6. piemērojot likumu par vieglāku noziedzīgu nodarījumu, 
bet nesamazinot sodu – 1 persona

7. izdarot citus grozījumus – 12 personas

    

Pavisam 350 personas

1
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2
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5
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SEnĀTA ADmInISTRATīVo LIETU DEPARTAmEnTS

Senāta Administratīvo lietu departaments:  
no kreisās tiesnese Vēsma Kakste,  

senatori Jānis neimanis, Ilze Skultāne,  
Veronika Krūmiņa, Dace mita, Andris Guļāns, 

Jautrīte Briede,  
fotogrāfijā nav normunds Salenieks  

un Rudīte Vīduša

2008. gadā tiesvedībā 1028 lietas, 
izskatīti 73% 

Atlikušas no iepriekšējā gada: 185
Saņemtas: 843 
Izskatītas: 753 
nepabeigtas: 275 

Lietu izskatīšanas vidējais ilgums:  
3 mēneši
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No Senāta Administratīvo lietu  
departamenta priekšsēdētājas  
Veronikas Krūmiņas ziņojuma

departamenta kompetence
Administratīvo tiesu funkcija ir tiesas 

kontrole pār iestādes izdota administratīvā 
akta vai iestādes faktiskās rīcības tiesisku mu 
un lietderības apsvērumiem rīcības brīvības 
ietvaros, privātpersonas publiski tiesisko 
pienākumu vai tiesību noskaidrošana, kā arī 
no publisko tiesību līguma izrietošo strīdu 
izskatīšana. 

Senāta Administratīvo lietu departa-
ments izskata kasācijas sūdzības par Admi-
nistratīvās apgabaltiesas spriedumiem un 
papildspriedumiem, kā arī blakus sūdzības 
par Administratīvās apgabaltiesas lēmu-
miem, vērtējot apelācijas instances tiesas 
nolēmumu tiesiskumu un pamatotību. 

Iesniegumu likumā noteiktajos gadī-
jumos Senāta Administratīvo lietu depar-
tamenta kompetencē ietilpst arī kasācijas 
sūdzību izskatīšana par Administratīvās 
rajona tiesas spriedumiem lietās par iestāžu 
faktisko rīcību vai administratīvajiem ak-
tiem saistībā ar personu iesniegumiem.

Departaments izskata arī pieteikumus 
par administratīvā akta darbības apturēšanu 
vai atjaunošanu, par pagaidu noregulējuma 
piemērošanu, kā arī pieteikumus sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem. Visas blakus sū-
dzības un pieteikumi sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem tiek izskatīti rakstveida procesā.

Senāta Administratīvo lietu depar-
taments veic arī pirmās instances tiesas 
funkcijas, izskatot lietas, kas saistītas ar 
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumiem par 
Saeimas vēlēšanām, pieteikumus par Valsts 
kontroles padomes lēmumiem un par iekš-
lietu ministra lēmumiem par ārzemnieku 
iekļaušanu to personu sarakstā, kurām iece-
ļošana Latvijas Republikā aizliegta.

2008. gadā departamenta darbā liela 
nozīme bija rīcības sēdēm, kurās senatoru 
kolēģijai bija iespējas lemt par atteikumu ie-
rosināt kasācijas tiesvedību, ja par attiecīgās 
kasācijas sūdzībā norādītās tiesību normas 
piemērošanu jau bija izveidojusies Senāta 
judikatūra un pārsūdzētais spriedums atbil-
da šai judikatūrai vai ja senatoru kolēģijai 
nebija šaubu par pārsūdzētā sprieduma 
tiesiskumu un lietai nebija nozīmes judi-
katūras veidošanā. Tādējādi Senātam bija 
iespēja vairāk nodarboties ar judikatūras 
veidošanai svarīgiem tiesību normu piemē-
rošanas jautājumiem.

Statistika un judikatūra
Senāta Administratīvo lietu departa-

menta darbības prioritātes 2008. gadā bija 
profesionāla lietu izskatīšana ar skaidru un 
pārliecinošu argumentāciju tiesas nolēmu-
mos un lietu plūsmas paātrināšana, izskatot 
lietas pēc iespējas ātrāk.

Senāta Administratīvo lietu departa-
menta tiesvedībā atradās par aptuveni 20% 
lietu vairāk nekā 2007. gadā un izskatīts par 
aptuveni 14% vairāk lietu.

Notika 45 tiesas sēdes, no tām 6 kop-
sēdes, kurās izskatītas 19 lietas. 20 lietas 
jeb 7% izskatīja kasācijas kārtībā rakstveida 
procesā. Bija lietas, kad senatori lēma par 
pāreju no rakstveida uz mutvārdu procesu 
lietas izskatīšanā. 

Kasācijas tiesvedības ierosināšana at-
teikta attiecībā uz 209 kasāci jas sūdzībām, 
kas ir par 30% vairāk kā 2007. gadā.

Senāta Administratīvo lietu departa-
mentā kā pirmās instan ces tiesā ir izskatīts 
viens pieteikums par iekšlietu ministra 
lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to per-
sonu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas 
Republikā aizliegta, kā arī viens pieteikums 
par iekšlietu ministra lēmumu par perso-
nas piespiedu izraidīšanu un ieceļošanas 

Latvijas Republikā aizlieguma noteikšanu. 
No visām kasācijas kārtībā izskatītajām 

lietām visvairāk bija lietas sakarā ar pie-
teikumiem par Valsts ieņē mumu dienesta 
lēmumiem, būtiski pieaudzis pieteikumu 
skaits par pašvaldību lēmumiem. Apmēram 
10% no lietām bija par personu saukšanu 
pie adminis tratīvās atbildības.

Statistika, kas raksturo zemāko instanču 
tiesu pārsūdzēto nolēmumu stabilitāti: sprie-
dumu stabilitāte – 71%, lēmumu stabilitāte – 
69%. 2007. gadā tā bija attiecīgi 72% un 68%. 

Administratīvo lietu departaments 
izskatāmajās lietās ir pieņēmis divus lēmu-
mus par prejudiciāla jautājuma uzdošanu 
Eiropas Kopienu tiesai.

Senatoru un palīgu  
papildus slodze

Senatores Jautrīte Briede, Dace Mita, 
Veronika Krūmiņa piedalījās Administratī-
vā procesa likuma grozījumu izstrādes dar-
ba grupā, Jautrīte Briede un Veronika Krū-
miņa Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa grozījumu izstrādes darba grupā, 
senatore Jautrīte Briede un senatora palīdze 
Kristīne Aperāne Paziņošanas likuma pro-
jekta izstrādes darba grupā.

Senatore Veronika Krūmiņa ir Ties-
nešu kvalifikācijas kolēģijas locekle, Ilze 
Skultāne un Dace Mita - Tiesnešu ētikas 
komisijas locekles.

Senatori Jautrīte Briede, Jānis Neimanis, 
Dace Mita, Rudīte Vīduša, Veronika Krūmi-

ņa un senatora palīdze Inga Bite-Perceva la-
sīja lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā. 
Jautrīte Briede un Jānis Neimanis ir Latvijas 
Universitātes docenti, Veronika Krūmiņa - 
pasniedzēja Sociālo tehnoloģiju augstskolā. 

Senatores Veronika Krūmiņa, Jautrīte 
Briede, Ilze Skultāne, Dace Mita, Rudīte 
Vīduša, kā arī senatoru palīgi Kristīne 
Aperāne, Gatis Bārdiņš, Inga Bērtaite, Inga 
Bite-Perceva, Marina Borkoveca, Agris 
Dreimanis, Arlita Zariņa, Laura Konošono-
ka un Konstantīns Vaivods piedalās Admi-
nistratīvā procesa likuma komentāru saga-
tavošanā Dr.iur. Jautrītes Briedes zinātniskā 
redakcijā. Jautrīte Briede, Inga Bite-Perceva 
un Konstantīns Vaivods - Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma komentāru sagatavošanā 
Eiropas Kopienu tiesas tiesneša Egila Levita 
zinātniskā redakcijā. Jautrīte Briede piedalī-
jās Satversmes Cilvēktiesību daļas komentā-
ru sagatavošanā.

Jautrītei Briedei bijušas publikācijas 
par aktuāliem administratīvā procesa jau-
tājumiem Latvijas Universitātes Rakstos 
un žurnālā Jurista Vārds. Senators Jānis 
Neimanis atjaunoja tradīciju žurnālā Jurista 
Vārds publicēt Senāta Administratīvo lietu 
departamenta nolēmumu aktuālās atziņas 
(1928.-1940. gadā Senāta nolēmumi saīsinā-
ti tika publicēti žurnālā Jurists).  

Kvalifikācijas paaugstināšana
Galvenais senatoru un senatoru palīgu 

kvalifikācijas paaugstināšanas ceļš ir pašmā-

SenĀTA AdmInISTRATīvo LIeTU dePARTAmenTĀ SAņemTo, 
IzSKATīTo Un nePABeIgTo LIeTU SKAITS  
2004.– 2008. GADĀ
 2004 2005 2006 2007 2008

Saņemtas lietas 372 541 625 689 843

Izskatītas lietas 288 511 585 658 753

nepabeigto lietu atlikums gada beigās 84 114 154 185 275
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cība un zināšanu papildināšana dažādos se-
mināros par aktuāliem tiesību jautājumiem.

Departamenta vadītāja Veronika Krū-
miņa piedalījās Sestajā Eiropas Tieslietu pa-
domju tīkla ģenerālajā asamblejā Budapeštā, 
kopā ar senatori Jautrīti Briedi ES dalībvalstu 
augstāko tiesu instanču tiesnešu sanāksmē 
Luksemburgā un Eiropas Augstāko adminis-
tratīvo tiesu asociācijas kolokvijā Varšavā.

Senatores Dace Mita un Rudīte Vīdu-
ša pieredzes braucienā apmeklēja Eiropas 
Kopienu tiesu, senatori Dace Mita un Jānis 
Neimanis, kā arī senatoru palīgi Indra 
Meldere, Kristīne Aperāne un Konstantīns 
Vaivods - Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Ilze 
Skultāne, Vēsma Kakste un Jautrīte Briede 
piedalījās prejudiciālās lietas izskatīšanā 
Eiropas Kopienu tiesā Luksemburgā.

Departamenta senatori piedalījās 
starptautiskos mācību pasākumos: Jautrīte 
Briede Eiropas Administratīvo tiesnešu aso-
ciācijas konferencē par nodokļu tiesībām, 
ES Augstāko tiesu asociācijas seminārā par 
Eiropas Savienības tiesību piemērošanu 

nacionālajās tiesās, Eiropas tiesību akadē-
mijas rīkotajā pievienotās vērtības nodokļa 
forumā, Eiropas Komisijas seminārā par 
ES telekomunikāciju politikas juridiskajiem 
jautājumiem, seminārā par Administratīvā 
procesa likuma ieviešanu Minskā, Veronika 
Krūmiņa - Konstitucionālo un augstāko 
tiesu tiesnešu seminārā par vēlēšanu rezul-
tātu atcelšanu, Jānis Neimanis - nacionālo 
tiesnešu sadarbības konferencē vides tiesī-
bās un seminārā par Eiropas Kopienas dibi-
nāšanas līguma piemērošanu konkurences 
lietās, Andris Guļāns - ANO Augstākās 
komisijas bēgļu jautājumos Baltijas valstu 
reģionālajā seminārā, Rudīte Vīduša ES 
Augstāko administratīvo tiesu asociācijas 
seminārā par Orhūsas konvencijas piemē-
rošanu. Senatora palīdze Kristīne Aperāne 
piedalījās Latvijas-Vācijas apmaiņas semi-
nārā par noziedzīgiem nodarījumiem inter-
netā un mediju tiesībām. 

Senatori un senatoru palīgi piedalījās 
arī vietējos semināros par privatizācijas pa-
beigšanas procesu, Eiropas Savienības tie-

sībām, administratīvo procesu būvniecībā, 
patērētāju tiesību aizsardzību, sabiedrības 
līdzdalību teritorijas plānošanā un būvnie-
cības jautājumos, ekspertīzēm, adminis-
tratīvās atbildības un kriminālatbildības 
nošķiršanu, tiesu nolēmumu argumentāciju, 
publisko tiesību līgumiem, konkurences 
tiesību aktualitātēm, Eiropas Savienības 
un Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktuālajiem 
nolēmumiem un citiem jautājumiem.

Senatora palīgs Agris Dreimanis ie-
guva maģistra grādu Latvijas Universitātes 
Juridiskajā fakultātē, un ar maģistra darbu 
Pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļi admi-
nistratīvajā procesā tiesā (darba vadītāja 
Jautrīte Briede) žurnāla Jurista Vārds rīko-
tajā 2008. gada studentu pētniecisko darbu 
konkursā ieguva galveno balvu valststiesību 
nozarē. Senatora palīdze Arlita Zariņa prog-
rammas ERASMUS ietvaros vairākus mē-
nešus studēja Brēmenes Universitātē Vācijā, 
Gatis Bārdiņš un Marina Borkoveca turpi-
nāja studijas Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes doktora studiju programmā.

Problēmas un to risinājumi
Svarīga nozīme departamenta darbā 

ir tam, ka senatori un senatoru palīgi ir 
vienota komanda. Nozīmīgākie 2008. gada 
sasniegumi ir liels izskatīto lietu skaits, 
augsta nolēmumu kvalitāte un nolēmumu 
pozitīvs novērtējums sabiedrībā, kā arī tas, 
ka no departamenta senatoru palīgiem 
izauguši tiesneši. 

Problēma Senāta Administratīvo lietu 
departamenta darbā bija divu senatoru 
pagaidu prombūtne, kas radīja papildu 
slodzi senatoriem un senatoru palīgiem. 
Lai paātrinātu lietu izskatīšanu, arī krīzes 
situācijā ir nepieciešams nodrošināt se-
natoru un senatoru palīgu darbam atbil-
stošus darba apstākļus un iespēju robežās 
jāturpina kvalifikācijas celšana vietējos 
un starptautiskos semināros par aktuā-
liem tiesību jautājumiem. Svarīgi tiesas 
bibliotēku papildināt ar jaunāko juridisko 
literatūru. Nepieciešams atvēlēt laiku, ko 
senatori un senatoru palīgi varētu regulāri 
veltīt pašmācībai.  

SenĀTA AdmInISTRATīvo LIeTU  
dePARTAmenTĀ KASĀcIjAS KĀRTīBĀ 
IzSKATīTo LIeTU STRUKTūRA  
2008. gAdĀ (SPRIEDUmI Un LēmUmI)

SenĀTA AdmInISTRATīvo LIeTU  
dePARTAmenTĀ KASĀcIjAS KĀRTīBĀ 
IzSKATīTo LIeTU RezULTĀTI  
2008. gAdĀ (SPRIEDUmI)

SenĀTA AdmInISTRATīvo LIeTU  
dePARTAmenTĀ KASĀcIjAS KĀRTīBĀ 
IzSKATīTo LIeTU RezULTĀTI  
2008. gAdĀ (LēmUmI)

(Lietu skaits,procentos)Valsts ieņēmumu 
dienests vai šī 
dienesta Muitas 
pārvalde
27%

Pašvaldības
21%

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

aģentūra
2%

Lietas par personas 
saukšanu pie 
administratīvās 
atbildības
10%

Pilsonības un 
migrācijas lietu 

pārvalde
2%

Valsts 
policija
7%

Citas 
institūcijas
20%

Valsts 
zemes 
dienests
2%

Pašvaldību 
policija

2%

Ministrijas 

7%

(Lietu skaits)

Spriedumu izskatīšanas rezultāti:
1. Spriedums atstāts negrozīts (27,8%);
2. Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību rīcības sēdē (43,4%);
3. Spriedums atcelts pilnīgi vai tā daļa un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai (24,3%);
4. Atcelts viss spriedums vai tā daļa un  tiesvedība izbeigta (3,9%);
5. Atcelts viss spriedums vai tā daļa un   pieteikums atstāts bez izskatīšanas (0,4%);
6. Kasācijas tiesvedība izbeigta sakarā ar kasācijas sūdzības (protesta) atsaukšanu (0,2%);

Pavisam izskatītas 482 lietas

1 2 3 4 5 6

134

209

117

19
1 2

(Lietu skaits, procentos)

Pavisam izskatītas 262 lietas

Lēmums
atstāts

negrozīts
(180 lietas)

69%

Lēmums atcelts pilnīgi vai 
daļēji, nododot lietu jaunai 
izskatīšanai (50 lietas)
19%

Lēmums atcelts pilnīgi vai 
daļēji un jautājums izlemts 
pēc būtības (28 lietas)
11%

Lēmums grozīts (1 lieta) 0%

Lēmums par tiesvedības izbeigšanu (3 lietas) 1%
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CIVILLIETU TIESU PALĀTA

Civillietu tiesu palātas tiesneši:  
1. rindā no kreisās Irēna Vinkšno,  

Gunārs Aigars, Aiva Zariņa,  
2. rindā Inta Lauka, Vanda Cīrule,  

Anita Čerņavska, Anda Briede,  
3. rindā Aivars Keišs, māra Katlapa, Raimonds 

Grāvelsiņš, marika Senkāne, Arnis Dundurs 

2008. gadā tiesvedībā 2346 lietas, 
izskatīti 56% 
Atlikušas no iepriekšējā gada: 905 
Saņemtas: 1441 

Izskatītas: 1304 
nepabeigtas: 1042 
Lietu izskatīšanas vidējais ilgums:  
2,7 mēneši

cIvILLIeTU TIeSU PALĀTĀ SAņemTo, IzSKATīTo Un  
nePABeIgTo LIeTU SKAITS  
2000.– 2008. GADĀ
 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Saņemtas lietas 878 1221 1408 1563 1708 1490 1441

Izskatītas lietas 866 1139 1285 1381 1599 1267 1304

nepabeigto lietu atlikums gada beigās 180 268 391 573 682 905 1042
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No Civillietu tiesu palātas  
priekšsēdētāja Gunāra Aigara  
ziņojuma

Tiesu palātas kompetence
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 

ir apelācijas instances tiesa. Tās darbību 
nosaka likuma Par tiesu varu 45. pants un 
Civilprocesa likums.

Civillietu tiesu palāta izskata:
• civillietas pēc būtības sakarā ar ape-

lācijas sūdzībām par apgabaltiesu 
Civillietu tiesas kolēģiju kā pirmās 
instances tiesu spriedumiem. Lietu 
kategorijas saskaņā ar Civilprocesa 
likuma 25. pantu ir strīdi par īpašu-
ma tiesībām uz nekustamo īpašumu, 
saistību tiesību strīdi, lietas par preču 
zīmju un patenttiesību aizsardzību;

• civillietas sakarā ar blakus sūdzī-
bām par lēmumiem, ko pieņēmušas 
apgabaltiesas kā 1. instances tiesas, 
apgabaltiesas kā 2. instances tiesas, 
zemesgrāmatu nodaļu tiesneši;

• pieteikumus par apgabaltiesas nolē-
mumu atcelšanu sakarā ar jaunatklā-
tiem apstākļiem;

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

Statistika
No 1441 lietas, kas 2008. gadā saņemta 

Civillietu tiesu palātas tiesvedībā, 621 bija ar 
apelācijas sūdzībām vai protestiem, 820 – ar 
blakus sūdzībām (2007. gadā attiecīgi 677 
un 813). Salīdzinot ar 2007. gadu, izskatīto 
apelācijas sūdzību skaits ir par 54 vairāk, bet 
izskatīto blakus sūdzību skaits samazinājies. 
Pieaug lietu sarežģītība, lietu izskatīšana 
un noformēšana prasa vairāk laika un spe-

cifiskas zināšanas. Lietu struktūrā lielāko 
tiesu  – 36%  - veido strīdi par īpašumtiesī-
bām uz nekustamo īpašumu, 2007. gadā tie 
bija 40%. Samazinājies saistību tiesību strīdu 
īpatsvars, toties no 170 uz 260 lietām palie-
linājies sūdzību skaits par Zemesgrāmatu 
nodaļu tiesnešu lēmumiem. Civillietu tiesu 
palātas nolēmumu kopējā stabilitāte, vērtējot 
atceltos nolēmumus pret izskatītajām lietām, 
ir 95%. Vērtējot kasācijas kārtībā pārsūdzētos 
spriedumus, Civillietu tiesu palātas spriedu-
mu stabilitāte ir 81,3% - no 176 kasācijas kār-
tībā pārsūdzētiem spriedumiem atcelti ir 33. 
Atcelti 26 lēmumi.  2008. gadā palātā strādāja 
12 tiesneši un 12 tiesnešu palīgi. Veiksmīgi 
tiek izmantota Elektroniskā lietu aprites 
uzskaites sistēma, ko Civillietu tiesu palāta 
ieviesa un papildināja 2008. gadā.  

Tiesnešu papildus slodze
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs 

Gunārs Aigars ir Tiesnešu kvalifikācijas 
kolēģijas priekšsēdētājs, Civilprocesa li-
kuma grozījumu izstrādes darba grupas 
loceklis. Tiesnese Aiva Zariņa ir Tiesnešu 
disciplinārkolēģijas locekle, Raimonds Grā-
velsiņš zvērinātu tiesu izpildītāju discipli-
nārkolēģijas loceklis. Tiesnese Vanda Cīrule 
piedalījās Eiropas Savienības dalībvalstu 
preču zīmju un dizainparaugu tiesnešu 
gadskārtējā konferencē Alikantē. Viņa ir lo-
cekle intelektuālā īpašuma tiesību ekspertu 
grupā, kas izveidota ar Ministru prezidenta 
2005.  gada 21.  decembra rīkojumu.

Problēmas un to risinājumi
Lai normalizētu lietu izskatīšanas ter-

miņus, Civillietu tiesu palātai nepieciešams 
vēl viens tiesnešu sastāvs, tas ir, 3 tiesneši, 
un tiesnešu skaitam atbilstošs tiesnešu pa-
līgu skaits. Jāsamazina lietu izskatīšanas at-
likšanas – 2008. gadā atliktas 147 apelācijas 
sūdzību lietas.

cIvILLIeTU TIeSU PALĀTĀ APeLĀcIjAS KĀRTīBĀ  
IzSKATīTo LIeTU STRUKTūRA 2008. gAdĀ  
(SPRIEDUmI Un LēmUmI)

cIvILLIeTU TIeSU PALĀTĀ 
APeLĀcIjAS KĀRTīBĀ  
IzSKATīTo LIeTU RezULTĀTI 
2008. gAdĀ (SPRIEDUmI)

cIvILLIeTU TIeSU PALĀTĀ 
APeLĀcIjAS KĀRTīBĀ  
IzSKATīTo LIeTU RezULTĀTI 
2008. gAdĀ (LēmUmI)

(Lietu skaits, procentos)

Spriedumu izskatīšanas rezultāti:
1. Prasība apmierināta pilnīgi (28,1%)
2. Prasība apmierināta daļēji (11,2%)
3. Prasība noraidīta (46,3%)
4. Spriedums atcelts  un lieta nosūtīta  jaunai 

izskatīšanai (1,1%)
5. Tiesvedība lietā izbeigta (8,4%)
6. Apelācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas (0%)
7. Apelācijas tiesvedība izbeigta (4,9%)

Pavisam izskatītas 473 lietas

Lēmumu izskatīšanas rezultāti:
1. Lēmums atstāts negrozīts (455 lietas)
2. Lēmums atcelts pilnīgi vai kādā tā daļā, 

nododot lietu jaunai izskatīšanai (244 lietas)
3. Lēmums atcelts pilnīgi vai kādā tā daļā un 

jautājums izlemts pēc būtības (21 lieta)
4. Lēmums grozīts (5 lietas)
5. Lēmums atstāts bez izskatīšanas (20 lietas)

Pavisam izskatītas 745 lietas

Lietas, kurās 
ir strīds par nekustamā 
īpašuma tiesībām
36%

Lietas, kas izriet no 
saistību tiesībām

27%

Pārējās
lietas
9%

Lietas, kas izriet no autortiesībām, 
patenttiesībām un preču zīmju 

aizsardzības
2%

Lietas, kas izriet no 
ģimenes tiesiskajām 

attiecībām
4%

Sūdzības par 
Zemesgrāmatu nodaļas 
tiesnešu lēmumiem 
22%

(Lietu skaits)
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(Lietu skaits, procentos)
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33%
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60%

(Lietu skaits, procentos)

Spriedumu izskatīšanas rezultāti:
1. Prasība apmierināta pilnīgi (28,1%)
2. Prasība apmierināta daļēji (11,2%)
3. Prasība noraidīta (46,3%)
4. Spriedums atcelts  un lieta nosūtīta  jaunai 

izskatīšanai (1,1%)
5. Tiesvedība lietā izbeigta (8,4%)
6. Apelācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas (0%)
7. Apelācijas tiesvedība izbeigta (4,9%)

Pavisam izskatītas 473 lietas

Lēmumu izskatīšanas rezultāti:
1. Lēmums atstāts negrozīts (455 lietas)
2. Lēmums atcelts pilnīgi vai kādā tā daļā, 

nododot lietu jaunai izskatīšanai (244 lietas)
3. Lēmums atcelts pilnīgi vai kādā tā daļā un 

jautājums izlemts pēc būtības (21 lieta)
4. Lēmums grozīts (5 lietas)
5. Lēmums atstāts bez izskatīšanas (20 lietas)

Pavisam izskatītas 745 lietas

Lietas, kurās 
ir strīds par nekustamā 
īpašuma tiesībām
36%

Lietas, kas izriet no 
saistību tiesībām

27%

Pārējās
lietas
9%

Lietas, kas izriet no autortiesībām, 
patenttiesībām un preču zīmju 

aizsardzības
2%

Lietas, kas izriet no 
ģimenes tiesiskajām 

attiecībām
4%

Sūdzības par 
Zemesgrāmatu nodaļas 
tiesnešu lēmumiem 
22%

(Lietu skaits)

133

53

1 2 3 4 5 6 7

219

5
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0
23

(Lietu skaits, procentos)
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33%

3% 0% 3%

60%
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KRImInĀLLIETU TIESU PALĀTA

Krimināllietu tiesu palātas tiesneši:  
1. rindā no kreisās Anita nusberga,  

Ramona nadežda Jansone,  
Ludmila Poļakova, Anita Poļakova,  

Ausma Keiša,  
2. rindā Jānis Tiltiņš, Andrejs Lepse,  
Eduards Pupovs, Pēteris opincāns,  

Ervīns Kušķis,  
fotogrāfijā nav Inguna Radzeviča  

2008. gadā tiesvedībā 648 lietas, 
izskatīti 55% 
Atlikušas no iepriekšējā gada: 253
Saņemtas: 395 

Izskatītas: 359 
nepabeigtas: 289
Lietu izskatīšanas vidējais ilgums:  
6,2 mēneši

KRImInĀLLIeTU TIeSU PALĀTĀ SAņemTo, IzSKATīTo  
Un nePABeIgTo LIeTU SKAITS  
2000.-2008. GADĀ
 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Saņemtas lietas 471 715 431 464 352 354 395

Izskatītas lietas 409 612 417 371 403 340 359

nepabeigto lietu atlikums gada beigās 130 183 197 290 239 253 289
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No Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētāja Ervīna Kušķa ziņojuma

Statistika
Salīdzinot ar 2007. gadu, Krimināllietu 

tiesu palātā saņemts par 41 lietu vairāk, ne-
pabeigto lietu atlikums par 36 lietām vairāk. 

Gada laikā izskatīta nedaudz vairāk kā 
puse no saņemtajām lietām. Krimināllietu 
tiesu palātai daudz nākas strādāt tukšgaitā, 
jo, ja nebūtu nepabeigto lietu atlikums, gada 
laikā varētu izskatīt visas saņemtās lietas. 
Skaitļi, kas raksturo 2008.  gadā atliktās 
krimināllietas, kurās valsts apsūdzību uztur 
Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas 
prokurori: no 12 mēnešos izskatīšanai ar 
šo prokuroru piedalīšanos nozīmētajiem 
308 kriminālprocesiem dažādu iemeslu dēļ 
atlikti 117 jeb 37,4% (statistikā nav iekļauti 
dati par atliktajām krimināllietām, kurās 
valsts apsūdzību uztur citu prokuratūras 
iestāžu prokurori).

Galvenie lietu atlikšanas iemesli bija 
apsūdzētā neierašanās uz tiesu – 35 lietas 
jeb 36,1%, dažādi neparedzēti gadījumi – 
tiesneša vai prokurora saslimšana, tehniska 
rakstura kļūdas, izsūtot pavēstes par tiesas 
sēdi, konvoja nenodrošināšana, tiesas 
lietas izskatīšanai nepietiekoši ieplānots 
laiks, cietušā vai liecinieka neierašanās – 
arī 35 lietas jeb 36,1%. Aizstāvja neieraša-
nās dēļ atliktas 16 lietas jeb 16,5%. 11 lietas 
vai 13,3% lietu atliktas, lai veiktu dažādas 
tiesas nozīmētas ekspertīzes.

Apkopojot visu Krimināllietu tiesu 
palātas lietu atlikšanas iemeslus 2008. gada 
otrajā pusgadā, redzams, ka 94 atliktajās kri-
mināllietās to atlikšanas iemesli bijuši šādi: 
apsūdzētā neierašanās – 32, advokāta neie-
rašanās – 17, ekspertīzes nozīmēšana  – 14, 
pārtraukums lietā – 5, prokurora neierašanās 
– 3, cietušā vai cietušā pārstāvja neieraša-
nās – 3, liecinieka neierašanās – 3, tiesneša 

slimība – 2, liecinieka izsaukšana uz nākamo 
tiesas sēdi  – 2, informācijas izprasīšana – 2, 
eksperta uzaicināšana uz nākamo tiesas 
sēdi – 2, laika trūkuma dēļ – 2, sakarā ar 
pieteiktajiem lūgumiem – 1, advokāta maiņa 
– 1, cietušajam nepieciešams advokāts – 1, 
jaunas apsūdzības sastādīšana – 1, advokāta 
iepazīstināšana ar lietas materiāliem – 1, ek-
sperta neierašanās – 1, cietušā informēšana 
par lietas izskatīšanu – 1.

Lietu atlikšanas tendence turpinās arī 
2009. gadā: janvārī nozīmētas skatīšanai 29 
lietas, izskatītas 18, atliktas 11 (37,9%), feb-
ruārī nozīmēta skatīšanai 31 lieta, izskatītas 
17, atliktas 14 (45,2%). Kasācijas instancē 
2008. gadā izskatīti 157 Krimināllietu tiesu 
palātas nolēmumi. 24 nolēmumi jeb 15% 
atcelti daļā vai pilnībā, vai grozīti.

Krimināllietu tiesu palāta 2008. gadā 
izskatīja 308 apgabaltiesu nolēmumus. 

110 nolēmumi jeb 36% atcelti daļā vai pil-
nībā, vai grozīti. 66% no tiem bija Rīgas 
apgabaltiesas nolēmumi, 10% Zemgales 
apgabaltiesas, 9% Latgales apgabaltiesas, 
8% Kurzemes apgabaltiesas, 7% Vidzemes 
apgabaltiesas nolēmumi.

No 185 Rīgas apgabaltiesas nolēmu-
miem Krimināllietu tiesu palāta atcēla daļā 
vai pilnībā, vai grozīja 72 nolēmumus jeb 
39%, no 37 Latgales apgabaltiesas nolē-
mumiem – 10 nolēmumus jeb 27%, no 34 
Zemgales apgabaltiesas nolēmumiem – 11 
nolēmumus jeb 33%, no 32 Vidzemes apga-
baltiesas nolēmumiem – 8 nolēmumus jeb 
25%, no 20 Kurzemes apgabaltiesas nolē-
mumiem – 9 nolēmumus jeb 45%.

Tiesnešu papildus slodze
Krimināllietu tiesu palātā strādāja 11 

tiesneši un 11 tiesnešu palīgi. 

Papildus tiešajiem darba pienākumiem 
tiesneši, iespēju robežās, apmeklēja mācī-
bas, seminārus, konferences. 

Vairāki tiesneši piedalījās Tieslietu mi-
nistrijas veidotajās likumprojektu izstrādes 
un Eiropas Savienības direktīvu ieviešanas 
darba grupās. Trīs palātas tiesnešus Aug-
stākās tiesas priekšsēdētājs pilnvarojis veikt 
operatīvās darbības pasākumu akceptēšanu.

Problēmas un to risinājumi
Jādara iespējamais, lai samazinātu 

atlikto lietu skaitu. Priekšnoteikumi tam 
varētu būt 2009. gada 19. martā pieņemtie 
grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas 
ievērojami samazinās izskatāmo lietu ap-
jomu Krimināllietu tiesu palātā, līdz ar to 
radot iespēju veiksmīgāk organizēt darbu, 
pienācīgi sagatavoties lietu izskatīšanai un 
sagatavot kvalitatīvus tiesas nolēmumus.

KRImInĀLLIeTU TIeSU PALĀTĀ IzSKATīTo 
KRImInĀLLIeTU STRUKTūRA Pēc  
nozIegUmU veIdIem 2008. gAdĀ  
(SPRIEDUmI Un LēmUmI)

KRImInĀLLIeTU TIeSU PALĀTĀ APeLĀcIjAS 
KĀRTīBĀ IzSKATīTo LIeTU RezULTĀTI  
2008. gAdĀ

(Personu skaits, procentos)

1. Pirmās instances tiesas nolēmumi atstāti negrozīti (268 personas)

Pirmās instances tiesas nolēmumi atcelti, taisot  jaunu nolēmumu (176 personas), 
tai skaitā:
2. sakarā ar nepamatotu attaisnošanu vai lietas izbeigšanu, taisot notiesājošu spriedumu (10 personas) 
3. sakarā ar nepamatotu notiesāšanu,taisot attaisnojošu spriedumu (3 personas)
4. sakarā ar nepamatotu notiesāšanu lieta izbeigta (0 personas)

Kvalificējot noziegumu pēc cita KL panta:
5. atstājot negrozītu 1. instances tiesas noteikto  sodu (4 personas)
6. mīkstinot 1. instances tiesas noteikto sodu (22 personas)
7. nosakot bargāku sodu, nekā to noteikusi 1. instances tiesa (10 personas)

Atstājot negrozītu 1. instances tiesas noteikto nozieguma kvalifikāciju:
8.  mīkstinot 1. instances tiesas noteikto sodu (52 personas)
9.  nosakot bargāku sodu (13 personas)
10. Jaunajā nolēmumā izdarot citus grozījumus (53 personas)
11. Pirmās instances tiesas spriedumi atcelti, nosūtot lietu pirmstiesas izmeklēšanai (9 personas)

Pavisam 444 personas

1
60%

(Lietu skaits, procentos)
Noziegumi pret cilvēci, mieru, 
kara noziegumi, genocīds. 
Noziegumi pret valsti 
(KL 71. - 95.p.) 
2%

Izvarošana un vardarbīga 
dzimumtieksmes 
apmierināšana 
(KL 159., 160.p.) 
7%

Izspiešana 
(KL 183.- 184.p.) 
5%

Kukuļošana
(KL 320. - 323.p.)

5%

Slepkavība 
(KL 116., 117., 
118.p.) 
15% Laupīšana

(KL 176.p.)
12%

Ar narkotiskām un psihotropām 
vielām saistītie noziedzīgie 
nodarījumi (KL 249. - 256.p.) 
24% Pārējie veidi

11%

Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā 
(KL 190. - 223.p.) 
2%

Krāpšana (KL 177. - 178.p.)
13%

Piesavināšanās
(KL 179.p.)
4%

2
2%

4
0%

7
2%

5
1%

9
3%

11
2%

3
1%

6
5%

8
12%

10
12%
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JUDIKATūRAS noDAļA

Judikatūras nodaļas darbinieki:  
no kreisās Vija Ratniece, Ieva Višķere,  

Zigrīda mita, māra melne  

8 tiesu prakses pētījumi 142 Senāta nolēmumi mājaslapā 

160 Senāta nolēmumi judikatūras 
datubāzē 

Konference par sodu  
piemērošanas politiku  
krimināllietās

No Judikatūras nodaļas  
vadītājas Zigrīdas Mitas  
ziņojuma

Judikatūras nodaļas darbības mērķis 
ir veicināt un pilnveidot judikatūras pie-
ejamību tiesnešiem un sabiedrībai, lai tā-
dējādi sekmētu tiesu prakses vienotību un 
samazinātu pretrunīgu tiesas spriedumu 
pieņemšanu, kas savukārt paaugstinātu 
sabiedrības uzticības līmeni Latvijas tiesu 
varai kopumā.

Tiesu prakses pētījumi
Sadarbībā ar tiesību speciālistiem 

veikti 8 tiesu prakses pētījumi adminis-
tratīvo, civiltiesību un krimināltiesību 
nozarē, no kuriem 6 apjomīgi. Ņemot vērā 
šo pētījumu apjomu un izmaksas, nebija 
iespējams veikt 10 tiesu prakses pētījumus, 
kas bija plānoti 2008. gadā. 

Administratīvajās tiesībās, pieaicinot 
speciālistu nodokļu jautājumos, veikts ap-
jomīgs pētījums par administratīvo tiesu 
praksi likuma “Par pievienotās vērtības 
nodokli” normu interpretācijā un piemē-
rošanā, kā arī pētījums par pagaidu tiesas 
aizsardzības līdzekļu piemērošanu admi-
nistratīvajā procesā tiesās.

Civiltiesībās veikti pētījumi par 
Civillikuma 1415. panta piemērošanu 
tiesu praksē un par tiesu praksi lietās par 
izpildraksta izsniegšanu pēc šķīrējtiesu 
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nolēmumiem. Izpētīta arī Senāta Civillietu 
departamenta prakse ar rīcības sēdēm iz-
beidzot tiesvedību lietā ( līdz grozījumiem 
Civilprocesa likumā, kas izdarīti ar 2008. 
gada 22. maija likumu).

Krimināltiesībās pētīta tiesu prakse, 
atbrīvojot no kriminālatbildības, pamato-
joties uz cietušā un apsūdzētā izlīgumu, 
tiesu prakse, piemērojot Kriminālprocesa 
likuma 461. - 462. pantu par apsūdzības 
grozīšanu iztiesāšanas gaitā un tiesu prak-
se, piemērojot Krimināllikuma 177. pantu.

Apkopojumi nosūtīti tiesām, ģenerāl-
prokuroram un tieslietu ministram.

Lai nodrošinātu vienveidību tiesību 
normu piemērošanā, apkopojums par 
izlīguma piemērošanu apspriests Senāta 
Krimināllietu departamenta kopsēdē un 
senatoru viedoklis izteikts secinājumos 
un priekšlikumos procesuālās formas 
pilnveidei.

Pētījuma rezultāti par Krimināllikuma 
177. panta interpretāciju un piemērošanu 
tiks apspriesti Senāta Krimināllietu de-
partamenta un Krimināllietu tiesu palātas 
tiesnešu kopsapulcē.

Tiesu prakse pārredzama Augstākās 
tiesas mājaslapā, kur tiek publicēti pē-
tījumi un Senāta nolēmumi. 2008. gadā 
mājaslapā publicēti 56 Senāta Civillietu 
departamenta nolēmumi, 45 Senāta Kri-
mināllietu departamenta nolēmumi, 41 
Senāta Administratīvo lietu departamenta 
nolēmums.

judikatūras  
datubāzes veidošana

Tiesu prakses vērtība ir agrāku tiesas 
nolēmumu motīvu daļā ietvertā atbilde uz 
to jautājumu, uz kuru tiesai izspriežamajā 
gadījumā ir jāatbild no jauna. Tas ir atbil-
dīgs un ļoti darbietilpīgs darbs, judikatūras 
nodaļas konsultantam kopā ar senatoru un 
departamenta priekšsēdētāju jāizlemj, vai 
Senāta nolēmumā izteiktajām atziņām ir 
principiāla nozīme un juridisks svars vai 
interese. 

2008. gadā judikatūras datubāzē ievie-
toti 12,3% Senāta Civillietu departamenta 
nolēmumu, 11,5% Senāta Krimināllietu 
departamenta un 26,6% Senāta Adminis-
tratīvo lietu departamenta nolēmumu. 
Salīdzinājumam, Francijā tikai 10% no Ka-
sācijas tiesas lēmumiem bijuši izglītojoši un 
noderīgi (Dati: Pētījums par tiesu prakses 
vispārinājumu veikšanas metodoloģiju). 

Līdz 2009. gada martam judikatūras 
datubāzē pavisam ir ievietoti 626 Senāta 
nolēmumi, no tiem: 177 - Senāta Civillietu 
departamenta ( 2008. gadā - 40), 212 - Se-
nāta Krimināllietu departamenta (2008. 
gadā - 50), 237 - Senāta Administratīvo lietu 
departamenta nolēmumi (2008. gadā - 70).

Analizējot atsevišķi pa tiesību nozarēm, 
judikatūras datubāzē atrodas šādi nolēmumi:

• administratīvajās lietās: administratī-
vais process - 202, administratīvo pār-
kāpumu lietas - 27, nodokļu tiesības - 
35, sociālās tiesības - 15, konkurences 

tiesības - 5, būvniecības tiesības - 9, 
citas - 45; 

• civillietās: civilprocess - 40, lietu tie-
sības - 31, saistību tiesības - 47, darba 
tiesības - 22, dzīvokļu tiesības - 19;

• krimināllietās: kriminālprocess - 105, 
krimināltiesības - 115, sodu izpildes 
tiesības - 1.

Par judikatūras datubāzes izmantošanu 
liecina skaitļi: 2008. gadā judikatūras ierak-
sti apskatīti 2103 reizes, meklēts judikatūras 
datubāzē 22131 reizi.

Judikatūras nodaļas konsultanti orga-
nizēja mācības par judikatūras datubāzes 
izmantošanu Senāta Civillietu departamen-
ta un Administratīvo lietu departamenta 
senatoriem un palīgiem un Civillietu tiesu 
palātas tiesnešiem. 

2009. gadā paredzēts veikt pētījumu 
par judikatūras datubāzē ievietoto Senāta 
nolēmumu nozīmi judikatūras veidošanā. 

Sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir iz-
strādāta programma un 2009. gada pirmajā 
ceturksnī Augstākās tiesas judikatūras datu-
bāzei būtu jābūt publiski pieejamai portālā 
www.tiesas.lv

Senāta nolēmumu krājumi
Judikatūras nodaļa sadarbībā ar Senāta 

departamentiem sagatavojusi Senāta 2008. 
gada nolēmumu krājumus.

Krājumā Senāta Civillietu departa-
menta spriedumi un lēmumi 2008 ievietoti 
112 nolēmumi, sagrupēti 12 lietu kategori-

jās. Visvairāk spriedumu materiālo tiesību 
normu piemērošanas jautājumos lietās, kas 
izriet no saistību tiesībām – 24 spriedumi. 
Krājuma sastādītāji ir bijušais senators Ro-
lands Krauze un senatora palīdze Zinaīda 
Indrūna. 

Krājumā Senāta Krimināllietu depar-
tamenta lēmumi 2008 apkopoti 102 lēmu-
mi, izvietoti trīs daļās. Visvairāk lēmumu 
ietverti daļā par Kriminālprocesa likuma 
normu izpratni un piemērošanu. Krājuma 
sastādītāji ir senators Pēteris Dzalbe un 
senatora palīdze Nora Magone. Krājums 
Senāta Administratīvo lietu departamenta 
spriedumi un lēmumi 2008 ietver 83 nolē-
mumus 9 nodaļās. Visapjomīgākā nodaļa ir 
par pieteikuma vai lietas pakļautību izskatī-
šanai administratīvā procesa kārtībā, kā arī 
nodaļa par citiem administratīvā procesa 
jautājumiem. Krājuma sastādītāja ir senato-
ra palīdze Kristīne Aperāne.  

Bibliotēka un  
valodas konsultācijas

Judikatūras nodaļas pārziņā ir Augstā-
kās tiesas bibliotēka. Izmantojot iekšlapu, 
tiesneši un tiesas darbinieki tiek informēti 
par jaunākās juridiskās literatūras iegādi. 
Plānots izveidot bibliotēkas elektronisko ka-
talogu. Iekšlapā ir izveidots Valodas stūrītis, 
kurā valodas konsultante ik nedēļu sniedz 
padomus valodas kultūras jautājumos. Šī 
padomu krātuve guvusi lielu atsaucību ties-
nešu un tiesas darbinieku vidū.
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SūDZīBU IZSKATīšAnAS noDAļA

Sūdzību izskatīšanas nodaļas darbinieki:  
no kreisās Vaira Avotiņa, Rolands Krauze,  

Inta ķirse, Biruta Puķe,  
fotogrāfijā nav Gunta Višņakova

2008. gadā saņemti  
1406 iesniegumi

Iesniegti protesti par spēkā  
stājušos tiesas nolēmumu: 83

Sūdzība noraidīta: 292
Dots skaidrojums: 903
Pārsūtīti citām  
institūcijām: 127

No Sūdzību izskatīšanas  
nodaļas vadītāja  
Rolanda Krauzes ziņojuma

Sūdzību izskatīšanas nodaļā 2008. gadā 
saņemti 1406 iesniegumi par dažādiem 
jautājumiem un 22 iesniegumi reabilitācijas 
jautājumos.

No saņemtajiem iesniegumiem 127 
pārsūtīti citām institūcijām un amatperso-
nām - Tieslietu ministrijai, Tiesu adminis-
trācijai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei, Zvē-
rinātu advokātu padomei, kriminālprocesa 
virzītājiem. 

Saņemto iesniegumu saturs: par ties-
nešu darbu - 196; par protesta iesniegšanu 
Civilprocesa likuma 483. un 484. panta kār-
tībā - 268; par jaunatklātiem apstākļiem  - 
15; par juridisku konsultāciju sniegšanu  - 
17; par agrāk sniegtām atbildēm - 36; par 
krimināllietu izskatīšanu Kriminālprocesa 
likuma 62. un 63. nodaļas kārtībā - 101; par 
sprieduma izskaidrošanu krimināllietās - 
51; par pārkāpumiem administratīvajā pro-
cesā - 56; citi - 539.

Iesniegumi, kas apzīmēti ar citi, ir sū-
dzības par lietu nesavlaicīgu izskatīšanu, 
par dažādu amatpersonu rīcību, par pie-
spriesto sodu krimināllietās, par drošības 
līdzekļa maiņu, par tiesu izpildītāju rīcību, 
par Senāta nolēmumiem. Šajā kategorijā 
ietilpst arī to personu iesniegumi, kuras 
sūdzības raksta regulāri (Ratuts, Ošenieks, 
Bojarinovs, Eihmanis, Loze, Belozjorovs). 
Šo iesniegumu saturs bieži nav saprotams 
un nav prasīta atbilde pēc būtības. 

Uz 2009. gada sākumu nebija izskatīti 
59 iesniegumi.
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ADmInISTRĀCIJA

Administrācijas un tās nodaļu vadītāji:  
1. rindā no kreisās Jana Čaša,  

Sandra Lapiņa, Ilze Leja,  
Rasma Zvejniece,  

2. rindā Pāvels Veļeckis,  
Uldis Čuma Zvirbulis

No Administrācijas vadītājas  
Sandras Lapiņas ziņojuma

Saskaņā ar likuma Par tiesu varu 50.1 

pantu, Augstākās tiesas Administrācijai ir 
šādas funkcijas:

veikt finanšu vadību;•	
gādāt par materiāltehnisko nodroši-•	
nājumu;
kārtot lietvedību;•	
organizēt personālvadību un mācības;•	
nodrošināt saziņu ar sabiedrību;•	
veikt starptautisko sadarbību.•	

Administrācijā ir piecas nodaļas: Perso-
nāla nodaļa, Finanšu un saimniecības noda-
ļa, Komunikācijas nodaļa, Informātikas no-
daļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa. 2008. 
gadā Administrācijā strādāja 28 darbinieki. 

Administrācija 2008. gadā turpināja 
darbu visās likuma Par tiesu varu noteikta-
jās darbības jomās, saskaņā ar Augstākās tie-
sas stratēģiju un darba plānu 2008.  gadam.  

finanšu vadība un  
materiāltehniskais  
nodrošinājums

Turpinājās elastīga un uz sasniedzamo 
rezultātu analīzi balstīta finanšu un mate-
riāltehnisko resursu vadība un plānošana. 
Pamatojoties uz Valsts kontroles ieteiku-
miem, aktualizēti un izstrādāti jauni iekšējie 
normatīvie akti grāmatvedības kārtošanā.

Gādājot par materiāltehnisko nodroši-
nājumu, 2008. gadā organizēti 24 iepirkumi, 
kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par 
10 000 Ls, un viens atklātais konkurss. No-
slēgti 62 līgumi tiesas darba nodrošināšanai. 

Augstākajai tiesai 2008. gadā piešķirts 
budžets Ls 3 790 035.  Izlietoti Ls 3 756 366 
jeb 99 procenti no piešķirtā finansējuma.

Septembrī tika izstrādāts 2009. gada bu-
džeta projekts, taču, saskaņā ar 23.12.2008. 
grozījumiem likumā Par valsts budžetu, jau 
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decembra beigās bija jāizstrādā budžeta gro-
zījumi. Augstākā tiesa vairākkārt skaidrojusi 
Ministru prezidentam un Finanšu ministrijai 
budžeta līdzekļu nepieciešamību neatkarīgas 
tiesu sistēmas funkcionēšanas nodrošināša-
nai. 2009. gadā Augstākajai tiesai piešķirtais 
budžets ir Ls 3 160 463. Kopējais samazinā-
jums Ls 629 572, tajā skaitā par 15 % sama-
zināti izdevumi atlīdzībai, bet par 35,67 % 
iestādes uzturēšanas izdevumi. 

Iekšējās kontroles sistēma 
Saskaņā ar Augstākās tiesas iekšējās 

kontroles sistēmas plānu, 2008. gadā liela 
uzmanība tika pievērsta iekšējo norma-
tīvo aktu sakārtošanai un aktualizēšanai, 
izstrādāti kanceleju nolikumi, darba plāni, 
Augstākās tiesas pretkorupcijas pasākumu 
plāns, kurā identificēti korupcijas riski un 
noteikti pretkorupcijas pasākumi.

Lietvedība
Nodrošināta vienota lietvedības politi-

ka un apzinātas lietvedības sistēmas attīstī-
bas iespējas.

No fiziskām un juridiskām personām 
2008. gadā saņemti 3663 dokumenti, no-
sūtīti 3010. Ar tieslietām un tiesvedības 
procesu saistīti dokumenti saņemti 11 991, 
nosūtīti 1001.

Ņemot vērā tiesā saņemto un nosū-
tāmo tieslietu un ar to saistīto dokumentu 
skaita pieaugumu, nolemts optimizēt to 
reģistrācijas, uzskaites un aprites sistēmu, 
nošķirot šo dokumentu uzskaiti no pārējās 
tiesas dokumentācijas uzskaites sistēmas. 
Izstrādāta Augstākās tiesas Elektroniskā 
tiesu lietu aprites sistēma (ETLA), kas ie-
tver tiesu lietu un ar tām saistītās korespon-
dences elektroniskās reģistrācijas, uzskaites, 
aprites un meklēšanas iespējas, nodrošinot 
korespondences glabāšanu elektroniskā vei-
dā un korespondences datu bāzes moduļus 

tiesas kancelejās. 2009.  gada martā plānots 
ETLA sistēmu ieviest testa režīmā.

 Personālvadība 
Pilnveidota un attīstīta personāla poli-

tika, atbalstīta tiesnešu un darbinieku pro-
fesionālā izaugsme. Izstrādāti jauni iekšējie 
normatīvie akti: Augstākās tiesas personāla 
lietvedības instrukcija un Augstākās tiesas 
darbinieku ētikas kodekss.

Personāls. Augstākajā tiesā 2008. gadā 
bija 203 amatvienības, no tām 53 tiesneši 
un 150 darbinieki. Gada sākumā strādāja 
121 darbinieks un 47 tiesneši, gada beigās - 
132 darbinieki un 49 tiesneši.

Darbā pieņemti 24, bet darba tiesiskās 
attiecības izbeigtas ar 10 darbiniekiem. 
Darbinieku kustība, salīdzinot ar 2007. 
gadu, ir būtiski samazinājusies. Personāla 
mainības indekss 2007. gadā bija 18 %, bet 
2008. gadā tikai 8 %.

Divas reizes gadā saskaņā ar Senato-
ru/tiesnešu palīgu kvalifikācijas pakāpes 
noteikšanas kārtību un sadarbojoties ar 
struktūrvienību vadītājiem, veikta palīgu 
vērtēšana un pārskatītas piešķirtās kvalifi-
kācijas pakāpes. Šobrīd Augstākajā tiesā ir 
14 tiesnešu palīgi ar 1. kvalifikācijas pakāpi, 
25 ar 2. kvalifikācijas pakāpi un 7 ar 3. kvali-
fikācijas pakāpi.

Tālākizglītība. Saskaņā ar Augstākās 
tiesas 2008. gada Tālākizglītības plānu un 
sadarbojoties ar Tiesnešu mācību centru, 
organizēti 43 dažādi kursi un semināri, 
kuros tiesneši un darbinieki uzlaboja savas 
profesionālās zināšanas, pilnveidoja prasmes 
un iemaņas. Tiesnešu un darbinieku profe-
sionālā kompetence pilnveidota arī ārzemēs, 
piedaloties semināros un citos pieredzes 
apmaiņas pasākumos. Tiesneši un darbinieki 
bijuši 24 komandējumos, no tiem 13 tiesneši 
un 5 tiesnešu palīgi apmeklējuši Eiropas Cil-
vēktiesību tiesu, 4 - Eiropas Kopienu tiesu. 

Darba kultūra. Septembrī stājās spēkā 
Augstākās tiesas darbinieku ētikas kodekss. 
Tajā noteikti Augstākās tiesas darbinieku 
profesionālās ētikas un uzvedības pamat-
principi, kas ir saistoši tiesas darbiniekiem 
neatkarīgi no ieņemamā amata. Augstākās 
tiesas darbības stratēģijā 2007.- 2010. gadam 
bija paredzēts pilnveidot tiesas darbinieku 
darba kārtības noteikumus, ieviešot augstā-
kas ētikas prasības. Taču ir izstrādāts atse-
višķs iekšējais normatīvais akts,  lai palīdzē-
tu darbiniekiem saprast, kā izturēties saskar-
smē ar kolēģiem un tiesas apmeklētājiem.

Darba aizsardzība. Atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem, ieviesti darba drošības pa-
sākumi, veikta darba risku, darba vietas un 
darba veida novērtēšana, aktualizētas darba 
aizsardzības instrukcijas.

Informācijas tehnoloģijas
Attīstīta Augstākās tiesas datorsistēma, 

pilnveidojot to ar mūsdienīgām tehnolo-
ģijām, kas nodrošina datorsistēmas augstu 
drošības līmeni un bojājumpiecietību.

Serveri un datortīkls. Ieviests Aug-
stākās tiesas serveru infrastruktūras 
virtualizācijas risinājums, kas nodrošina 
augstu serveru infrastruktūras drošību un 
darbības stabilitāti, kā arī plašas un elastīgas 
pārvaldīšanas un administrēšanas iespējas. 
Visi tiesneši un darbinieki ir nodrošināti 
ar darba vajadzībām atbilstošu tehniku. 
Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma izstrādāts 
lokālā datortīkla projekts. Pamatojoties 
uz atklātā konkursa rezultātiem, noslēgts 
līgums, kura izpildes termiņš ir 2009. gada 
pirmais ceturksnis. Jaunais datortīkls tiks 
ierīkots atbilstoši mūsdienu prasībām un 
nodrošinās augstu datu pārraides līmeni un 
darbības stabilitāti, kā arī plašas un elastīgas 
administrēšanas un monitoringa iespējas.

Ieviests jauns lokālā datortīkla drošības 
risinājums, kas nodrošina datortīkla aiz-
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2009. gada sākumā

Doktora grāds
(1 darbinieks)
1%

Studē augstskolā
(30 darbinieki)

23%

Vidējā vai
vidējā

speciālā
izglītība

(21 darbinieks)
16%
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2%
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23%

Studē maģistrantūrā
(11 darbinieki)
8%
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2009. GADA mēRķI Un RISKI

sardzību pret ielaušanos un nesankcionētu 
piekļūšanu.

Sēžu ierakstu un videokonferences 
risinājumi. Krimināllietu tiesu palātas un 
Senāta zāles ir aprīkotas ar sēžu video un 
audio ierakstu sistēmām. Senāta zāle ir no-
drošināta arī ar videokonferenču rīkošanas 
iespēju. Ar citām tiesām un valsts iestādēm 
vienota tiesas sēžu audio ierakstu un vi-
deokonferenču risinājuma ieviešana notiks 
Tiesu administrācijas pilotprojekta Tiesu 
modernizēšana Latvijā ietvaros. 

Komunikācija un  
starptautiskā sadarbība

Saziņa ar sabiedrību. 2008. gadā 
uzrakstīti 267 paziņojumi presei par tiesu 
sēdēm, disciplinārkolēģijas sēdēm un dažā-
diem notikumiem. Sagatavotas atbildes uz 
1415 mediju jautājumiem. 

Līdz ar jaunās versijas ieviešanu, Aug-
stākās tiesas mājas lapā publicēta daudzvei-
dīgāka informācija par tiesu, aktualizēta un 
paplašināta informācija, skaidrojot 2008. 
gadā izdarītos grozījumus Civilprocesa liku-
mā un likumā Par tiesu varu. Lai nodroši-
nātu Augstākās tiesas nolēmumu pieejamī-
bu, mājas lapas tiesu kalendārā pievienoti 
tiesas sēžu rezultāti. Vidēji mēnesī mājas 

lapu apmeklē 11 500 unikāli apmeklētāji. 
Meklēšanas iespējas lapā visbiežāk tiek iz-
mantotas judikatūras nolēmumu un tiesu 
prakses apkopojumu sadaļās.

Sabiedrības tiesiskā izglītošana. Ga-
tavojoties Latvijas Senāta 90 gadu jubilejai, 
izdota brošūra Senatori. Latvijas Senāts 
1918-1940. Kopā ar Tieslietu ministriju un 
Ģenerālprokuratūru organizēti Latvijas ties-
lietu sistēmas 90 gadu jubilejas pasākumi.

Augstākās tiesas muzejā novadītas 24 
ekskursijas – ārvalstu viesiem, skolēniem, 
studentiem, interesentu grupām. 

Muzeja krājumi papildināti ar jauniem 
materiāliem. Atklāts stends Latvijas Senāta 
senatora Teodora Bergtāla piemiņai, papil-
dinātas Latvijas Senāta senatoru biogrāfijas 
un apkopoti materiāli par senatoru cīņu par 
Latvijas neatkarības saglabāšanu pēc 1940. 
gada. Papildināta ekspozīcija par atjauno-
tās Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
vēsturi: atklāts stends par Augstākās tiesas 
attīstību pēc trīspakāpju tiesu sistēmas 
izveidošanas, apkopoti materiāli par Aug-
stākās tiesas Senāta senatoriem un bijušā 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja A.Guļāna 
runas un muzejam nodotie materiāli.

 Starptautiskā sadarbība. 2008. gadā 
Augstākajā tiesā uzņemtas 12 ārvalstu 

delegācijas. Noslēgts sadarbības līgums ar 
Armēnijas Kasācijas tiesu.

Pasaules augstākajām tiesām izsūtītas 
brošūras The Supreme Court of the Repub-
lic of Latvia. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
bibliotēkai nosūtīti Senāta nolēmumu 
krājumi un Augstākās tiesas publiskais 
pārskats.

Iekšējā komunikācija un korporatī-
vie pasākumi. Martā sāka darboties Aug-
stākās tiesas elektroniskā iekšlapa Infor-
mācija iekšējai lietošanai, kas izveidojusies 
par svarīgu informācijas avotu. 

Augstākās tiesas komanda Tieslietu 
ministrijas sporta spēlēs ieguva 6. vietu 
31  komandas konkurencē, komandas  
koordinatore bija Dace Lapinska.

Atbalstīta tiesnešu un darbinieku 
iniciatīva veidot savu kori. Koris strādāja 
kopš oktobra un 2008. gadā bija divas uz-
stāšanās. Korī iesaistījās dziedātāji arī no 
citām tiesām.

Augstākās tiesas personāls atbalstīja 
labdarības akcijas - senatora Viļņa Vietnie-
ka organizētās talkas Zalves baznīcas at-
jaunošanai un senatora palīdzes Skaidrītes 
Bērziņas organizēto Ziemassvētku akciju, 
savācot ziedojumus Peiču internātpamat-
skolai.

Izstrādājot Augstākās tiesas stratēģiju 
2007. - 2010. gadam, tika identificēti ie-
spējamie riski, kas var ietekmēt Augstākās 
tiesas darbību un prioritātes vidējā termiņā. 
2008. gada beigās īstenojās divi no stratēģijā 
identificētajiem riskiem, kas būtiski ietek-
mēs Augstākās tiesas darbu 2009. gadā:

Augstākās tiesas darbībai un attīstībai •	
nepieciešamo materiāltehnisko re-

sursu cenu svārstības un ekonomiskā 
nestabilitāte valstī;
nespēja efektīvi plānot savas nozares •	
stratēģiju, jo nav garantēti finanšu 
resursi. 

2009. gadā Augstākā tiesa turpinās 
darbu, ievērojot Augstākās tiesas darbības 
stratēģijā 2007. - 2010. gadam noteiktos 
uzdevumus, tomēr finanšu resursu trūkuma 

dēļ stratēģiskie uzdevumi netiks realizēti 
pilnā apjomā.

Sociāli ekonomiskās krīzes un valsts 
pārvaldes samazināšanas apstākļos efektīvai 
Augstākās tiesas darba organizācijai un 
profesionālam darbam būs svarīga nozīme. 
Resursu optimizēšana, izmantojot iero-
bežotus budžeta līdzekļus, būs 2009. gada 
stratēģiskais mērķis un izaicinājums.

fInAnSējUmS  
KAPITĀLAjIem IzdevUmIem  
2007.-2009. gAdĀ

dARBInIeKU KUSTīBA  
2006.-2008. gAdĀ
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Augstākās tiesas  
delegācija kopā ar  
Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas tiesnesi no  
Latvijas Inetu Ziemeli  
(otrā no kreisās)  
novembrī Strasbūrā

Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs  
Ivars Bičkovičs un Armēnijas Republikas Kasācijas tiesas  
prezidents Hovhanness manukujans (Hovhannes manukyan)  
9. septembrī paraksta memorandu par savstarpējo sadarbību  
un juridiskās informācijas apmaiņu starp abām tiesām

26. novembrī Augstāko tiesu apmeklē Armēnijas, Gruzijas un 
Azerbaidžānas tiesneši un tiesnešu mācību centru pārstāvji.  
Par tiesnešu mācībām atbildīgās personas tiekas ar Augstākās 
tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču

Zviedrijas Drošības un integritātes komisijas pārstāvji  
13. novembrī Augstākajā tiesā iepazīstas ar Latvijas praksi un 
pieredzi operatīvo darbību akceptēšanā un uzraudzīšanā.  
Jērans Hokansons (no kreisās) pirms Zviedrijas Drošības un  
integritātes komisijas vicepriekšsēdētāja amata bija Zviedrijas 
vēstnieks Latvijā, bet komisijas priekšsēdētājs Anderss Eriksons  
ir bijušais Zviedrijas Drošības dienesta vadītājs

11. jūlijā Augstākajā tiesā viesojas EUJUST – THEmIS (EU Rule  
of Law mission in Georgia – ES likuma varas misija Gruzijā)  
delegācija. Satversmes tiesas tiesnesis, šobrīd Starptautiskā  
bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla tiesnesis  
Uldis ķinis (no kreisās) sarunā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
vietniekiem Gunāru Aigaru un Pāvelu Gruziņu
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Svinīgajā sēdē 19. decembrī, veltītā Latvijas Senāta izveidošanas 
90. gadadienai, piedalās arī bijušo senatoru bērni un mazbērni.  
Pirmajā rindā: senatora Teodora Bergtāla meita olga Helēna  
Kaziorova un viņas mazbērni un senatora Jēkaba Grota mazdēls, 
Siguldas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Andrejs Grots

Vienu no trim darba grupām Augstākās tiesas rīkotajā konferencē  
Sodu piemērošanas politika 25. aprīlī vada krimināltiesību  
speciāliste Valentīna Liholaja un Senāta Krimināllietu departamenta 
senatori Pēteris Dzalbe un Artūrs Freibergs. Konferencē piedalās 
aptuveni 200 tiesnešu un prokuroru

Saeimas Juridiskā komisija sēdi 9. aprīlī organizē Augstākajā tiesā, 
lai pārliecinātos par papildus telpu nepieciešamību tiesai

Augstākās tiesas komanda Tieslietu sistēmas sporta spēlēs

Augstākās tiesas kora  
pirmā uzstāšanās Latvijas  
Republikas 90. gadadienai 
veltītajā svinīgajā pasākumā  
14. novembrī. Diriģents 
mārcis Katajs

14. maijā Augstākajā tiesā 
prezentē pirmo tiesību  
zinātnieku pētījumu par  

administratīvā procesa jau-
tājumiem tiesā. Grāmatas 

Administratīvais process 
tiesā autoru kolektīvs un  

zinātniskā redaktore, doktore 
un senatore Jautrīte Briede. 
Grāmatu sagatavojis jaunās 

paaudzes juristu kolektīvs, 
seši no viņiem – Senāta 

Administratīvo lietu  
departamenta senatoru 

palīgi



Plašu informāciju par Augstākās tiesas darbu var atrast arī mājaslapā 
Lengthy information about the work of the Supreme Court is availabe also in the homepage

www.at.gov.lv


