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ieVADS
Augstākās tiesas statistika 2018.gadā rāda stabili pozitīvu 

situāciju civillietu izskatīšanā. Civillietu departamentā 
jau trešo gadu pēc kārtas vērojama atlikumā esošo lietu 
uzkrājuma samazināšanās, kā arī lietu izskatīšanas vidējā 
ilguma samazināšanās. Būtiski, ka vidēji trīs mēnešos pēc 
civillietas saņemšanas Augstākajā tiesā ir izlemts jautājums 
par kasācijas tiesvedības ierosināšanu. Administratīvo lietu 
un krimināllietu uzkrājums palielinājies. 

kopā pērn Augstākajā tiesā saņemtas 2920 lietas, kas 
ir par 7% mazāk nekā gadu iepriekš. izskatītas 2817 lietas. 
kopējais lietu atlikums uz gada beigām – 1811 lietas, kas ir 
par 103 lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā.

2018.gada statistiskos rādītājus ietekmēja 
nepieciešamība mainīt lietu izskatīšanas kārtību 
krimināllietu departamentā, lai atbilstoši Satversmes 
tiesas spriedumam nodrošinātu koleģiālu lēmumu 
pieņemšanu. tāpat rezultātus ietekmēja tiesnešu ilgstošās 
prombūtnes. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji 
min arī citus apstākļus, kas radījuši senatoriem papildu 
slodzi un mazinājuši laiku tiešajiem darba pienākumiem. 
tā piemēram, Civillietu departamenta divi senatori kā 
eksperti tieslietu padomes izveidotajā darba grupā septiņus 
mēnešus papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem 

veica apjomīgu izpēti maksātnespējas lietās. krimināllietu 
departamentā vidēji 60 darba dienas gadā katrs tiesnesis 
pilda pienākumus, kas izriet no speciālajiem likumiem.

Departamentu priekšsēdētāji norāda arī uz būtiskām 
problēmām – nekvalitatīviem zemāku instanču tiesu 
nolēmumiem un nekvalitatīvām kasācijas sūdzībām, kas 
ietekmē kasācijas instances darbu.

Augstākās tiesas gada pārskata plēnums notika 
22.februārī. Pārskatu par aizvadīto gadu sniedza 
struktūrvienību vadītāji – Civillietu departamenta 
priekšsēdētājs Aigars Strupišs, krimināllietu departamenta 
priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu 
departamenta priekšsēdētāja Veronika krūmiņa, 
Administrācijas vadītāja Sandra lapiņa, judikatūras un 
zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, kā arī 
Disciplinārtiesas priekšsēdētāja ināra garda.

Plēnuma viesi bija ģenerālprokurors ēriks kalnmeiers un 
tieslietu ministrs jānis Bordāns. 

Publiskajā pārskatā apkopota informācija no Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja un struktūrvienību vadītāju 
ziņojumiem plēnumā, statistikas dati un cita Augstākās 
tiesas informācija. Plašu informāciju par Augstākās tiesas 
darbu var atrast mājaslapā www.at.gov.lv.

AugStākāS tieSAS DARBA PRioRitāte –  
lietu iZSkAtĪŠAnAS teRMiŅu SAMAZināŠAnA

2018.gadu Augstākā tiesa dzīvoja latvijas Senāta 
simtgades zīmē. Pasākumi novados, konferences, kurās 
tikāmies ar citu valstu kolēģiem, vēsturisko materiālu 
izpēte un izmantošana – tas viss devis pozitīvu lādiņu 
turpmākam darbam, kā arī vairojis sabiedrības izpratni 
par kasācijas instanci. gads bijis nozīmīgs arī ar vēsturiskā 
Senāta nosaukuma atgriešanu Augstākajai tiesai un Senāta 
departamentu tiesnešu sapulces lomas palielināšanu jaunu 
senatoru izraudzīšanā.

Par Augstākās tiesas 2019.gada darba prioritāti jākļūst 
lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai, izmantojot 
iekšējos resursus un efektīvu darba organizāciju 
departamentos. taču tas nenozīmē vēl intensīvāku 
senatora darbu, bet gan iekšējo procesu pārskatīšanu, 
senatoru atbalsta personāla efektīvu izmantošanu, kā 
arī elastīgu cilvēkresursu pārdali tiesas ietvaros. Šajā 
ziņā mums ir pozitīva Civillietu departamenta pieredze, 
kad, pārskatot iekšējo darba organizāciju, panākts, ka 
lieta rīcības sēdē tiek izskatīta trīs mēnešu laikā kopš 
saņemšanas un dalībniekam ir skaidrs, vai viņa lieta 
kasācijas instancē tiks skatīta.

uzmanība jāpievērš lietām, kas jau ilgstoši – vairāk nekā 
trīs gadus – atrodas Augstākās tiesas tiesvedībā. tādas 
ir deviņas lietas, un to pabeigšanai jābūt departamentu 
proritātei. ir jāanalizē lietu aprites problēmas un jānosaka 
lietu izskatīšanas maksimālais termiņš Augstākajā tiesā.

Senatoru amata vietu pārdale starp departamentiem 
ir viens no risinājumiem lietu aprites efektivizēšanai. 
tādā nolūkā šobrīd viena tiesneša amata vieta uz laiku no 
Civillietu departamenta pārcelta uz Administratīvo lietu 
departamentu. Šogad vairāki senatori beigs pildīt tiesneša 

amata pienākumus, arī tad būs iespēja lemt par vakanču 
pārdali starp departamentiem. 

Pirmajā un otrajā tiesu instancē lietu izskatīšanas termiņi 
samazinās. Samazinājies arī Augstākajā tiesā pagājušajā 
gadā saņemto lietu skaits. tas dod pamatu cerībai, ka 
arī Augstākajā tiesā, maksimāli efektivizējot darbu, lietu 
izskatīšanas termiņi samazināsies.

Augstākās tiesas plēnumā departamentu priekšsēdētāji 
kā problēmu norādīja nekvalitatīvus zemāko instanču 
tiesu nolēmumus. tas rada lielāku darba slodzi kasācijas 
instancei gan tiesas spriešanā, gan atbildot uz sūdzībām par 
zemāku instanču tiesu darbu. Arī kasācijas sūdzību kvalitāte 
ir saistīta ar tiesas spriedumu kvalitāti. Augstākā tiesa 
šīs problēmas risināšanā var palīdzēt ar savu nolēmumu 
skaidrošanu un Senāta judikatūras atziņu popularizēšanu, 
kā arī piedaloties zemāku instanču tiesnešu apmācībā. 
ja departamenti, skatot kasācijas sūdzības, protestus un 
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lAtVijAS VAlStS PReZiDentA APSVeikuMS  
AugStākāS tieSAS PlēnuMAM

blakus sūdzības, saskaras ar tiesas procesa dalībnieku 
nekorektu rīcību vai sistēmas problēmām, par to jāinformē 
Zvērinātu advokātu padomi, prokuratūru, tieslietu 
ministriju vai tieslietu padomi. 

Runājot par Augstākās tiesas budžetu 2019.gadam, 
jāatgādina, ka mūsu pieteiktā prioritāte bija tiesu darbinieku 
atalgojuma paaugstināšana. Diemžēl izpildvara to nav 
atzinusi par pietiekami svarīgu, un valsts budžetā tam 

nav paredzēts finansējums. tiesnešu atalgojums atbilstoši 
Satversmes tiesas spriedumam 2019.gadā ir palielināts.

esmu pārliecināts, ka ikviens senators izprot savu lomu 
tiesiskuma stiprināšanā latvijā un atbildību par to, lai 
Senāta vārds tiktu godāts un augtu sabiedrības ticība tiesas 
taisnīgumam un profesionalitātei.

ivars bičKovičS,
Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Augsti godātais Augstākās tiesas priekšsēdētāja kungs! 
Senatori!

Sveicu jūs ikgadējā plēnumā, kad jūs pulcējaties kopā, 
lai apspriestu aizvadītā gada darba rezultātus un iezīmētu 
darbus jaunajam gadam. Mēs esam aizvadījuši gadu, kad 
svinējām ne vien latvijas valsts simtgadi, bet arī latvijas 
tiesu sistēmas un tās augstākās tiesu instances – Senāta – 
simtgadi. Svētku gadā Augstākā tiesa apzināja savu 
vēsturisko mantojumu un atgādināja tiesu sistēmai un 
visai sabiedrībai par Senāta augstajiem standartiem 
taisnīgas tiesas spriešanā.

esmu pārliecināts, ka tas ļāva ne tikai atskatīties 
vēsturē, bet arī raisīja pārdomas par iespējamiem 
pilnveidojumiem tiesu sistēmā un iedvesmoja turpmākam 
darbam latvijas labā. Sabiedrība gaida pārmaiņas tiesu 
sistēmā un nepārprotamu apliecinājumu, ka tiesiskums 
un taisnīga tiesa latvijā nav tikai tukši vārdi vai lozungs. 
Mums ir jāstrādā, lai tiesu sistēma vienmēr spētu aizsargāt 
taisnīgumu. tiesu vara ir vistuvāk cilvēkam grūtā brīdī, kad 
nepieciešama likuma aizsardzība. tieši tiesu varas darbs 
vairo iedzīvotāju uzticēšanos valstij, kad viņš pārliecinās, 

ka taisnīgumu iespējams panākt un viens likums, viena 
taisnība patiešām ir visiem.

Beidzamajos gados tiesu sistēmā ir paveikts daudz. 
Būtiskas iniciatīvas, kas stiprinājušas tiesiskumu, ir nākušas 
no Augstākās tiesas. Augstākās tiesas tiesneši iesaistījušies 
tiesas darba skaidrošanā un nav vairījušies paust savu 
nostāju pret negodprātību un krāpšanos ar tiesiskumu.

Darāmā vēl ir daudz. nepieciešams raudzīt iespējas, 
lai turpinātu samazināt lietu izskatīšanas ilgumu. 
iedzīvotājiem ir svarīgi, lai taisnīgs un pareizs lēmums 
tiktu panākts pēc iespējas ātrāk. esmu jau uzsvēris 
nepieciešamību uzlabot pirmās instances un apelācijas 
instances tiesas darba kvalitāti, lai samazinātos 
pamatotu pārsūdzību skaits un taisnīgumu atjaunotu 
jau pats pirmais tiesu varas nolēmums lietā. Mums ir 
nepieciešams meklēt efektīvus risinājumus, kā virzīties 
uz šā mērķa sasniegšanu.

Vēlu jums sekmīgu darbu! lai jūsu darbs stiprina 
tiesiskumu un latviju!

Patiesā cieņā
raimonds vējonis

Augstākās tiesas plēnuma sekretāre Marika Senkāne nolasa Valsts prezidenta raimonda Vējoņa apsveikumu 
Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcei
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latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā Augstākā tiesa ir 
augstākās instances tiesa, kas izskata lietas kasācijas 
kārtībā. Augstākās tiesas darbības pamats ir noteikts 
latvijas Republikas Satversmē. Augstākās tiesas 
izveidošanu, struktūru un kompetenci nosaka likums 
„Par tiesu varu”. Procesuālie likumi – Civilprocesa likums, 
kriminālprocesa likums un Administratīvā procesa 
likums – nosaka lietu izskatīšanas procesu kasācijas 
kārtībā. 
likumos noteiktās Augstākās tiesas funkcijas ir:

•	 tiesas spriešana kasācijas instancē; 
•	 vienotas tiesu prakses veidošana un juridiskās 

domas attīstība;
•	 lietu izskatīšana Disciplinārtiesā;
•	 sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un 

kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu 
akceptēšana.

Augstākās tiesas struktūru veido:
•	 trīs departamenti, kuros kasācijas kārtībā izskata 

civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas; 
•	 judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, kas 

apkopo un pēta tiesu praksi;
•	 Administrācija, kas nodrošina tiesas darbību; 
•	 Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa;
•	 tieslietu padomes sekretariāts, kas nodrošina 

tieslietu padomes darbību. 

Stratēģijā 2017.–2019.gadam noteiktas divas 
prioritāras darbības jomas: 

•	 efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana;
•	 Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. 
katrai no šīm jomām izvirzīti mērķi un uzdevumi 

to sasniegšanai. efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana: 
tiesas spriešana augstā kvalitātē; pamattiesību ievērošana 
tiesas spriešanā; tiesu prakses apkopošana un pieejamība; 
tiesnešu un darbinieku tālākizglītība; cilvēkresursu vadības 

sistēmas attīstība; informācijas tehnoloģiju attīstība; ātrāka 
un efektīvāka elektronisko dokumentu aprite.

Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana: kasācijas 
instances lomas stiprināšana; atklātības nodrošināšana 
tiesas darbā; sabiedrības tiesiskā izglītošana; Augstākās 
tiesas vēstures izpēte un saglabāšana. 

Augstākā tiesa 2018.gadā darbu organizējusi atbilstoši 
likumos noteiktajai kompetencei un tiesas darbības 
stratēģijai.  

AugStākāS tieSAS DARBĪBAS PAMAtS, FunkCijAS, 
StRuktŪRA, StRAtēĢijA 

AUGSTĀKĀS TieSAS dArbĪbAS STrATĒģijA

KASĀCijAS inSTAnCeS noSAUKUMS
Ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājās 

spēkā 2018.gada 28.novembrī, latvijas augstākajai tiesu 
instancei atgriezts tās vēsturiskais Senāta nosaukums, 
bet tiesnešiem  – senatora vārds. grozījumi likumā 
pieļauj abu nosaukumu  – gan Augstākās tiesas, gan 
Senāta – izmantošanu kā sinonīmus, tādēļ nav zudis 
arī Augstākās tiesas nosaukums. tiesas spriešanā un 
kasācijas instances nolēmumos tiek lietots Senāta 
vārds, taču joprojām ir Augstākās tiesas Administrācija, 
Augstākās tiesas judikatūras un zinātniski analītiskā 
nodaļa un Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa, kā 
arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

* 1918.gadā, veidojot Latvijas tiesu sistēmu, kā augstākā 
jeb kasācijas instance tika izveidots Latvijas Senāts, 
kas darbojās līdz 1940.gada novembrim, kad padomju 
okupācijas vara to likvidēja. Atjaunotajā Latvijas 
Republikā Senāts tika atjaunots Augstākās tiesas 
struktūrā, un tāds nosaukums kasācijas instancei bija 
līdz 2013.gada 31.decembrim, kad līdz ar grozījumiem 
likumā „Par tiesu varu” Senāta vārds kasācijas instancei 
tika atņemts. 2018.gada 25.oktobrī Saeima pieņēma 
grozījumus likumā, kas noteic, ka Augstākā tiesa turpmāk 
var tikt saukta arī par Senātu. 

l AugSTĀKĀS TIESAS STruKTūrA No 2019.gADA 1.JANVĀrA
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AugStākāS tieSAS VADĪBA un PlēnuMS

inSTiTūCijAS, KUrU dArbĪbU nodroŠinA AUGSTĀKĀ TieSA
Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 89.7  pantu 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs vada Tieslietu 
padomes darbu. tieslietu padomes darbu nodrošina 
tieslietu padomes sekretariāts, kas ir Augstākās tiesas 
struktūrvienība. 

tieslietu padome ir tiesu varas koleģiāla institūcija, kas 
piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, 
kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. 
2018. gadā notikušas 26 tieslietu padomes sēdes (no tām 
18 rakstveida procesā), pieņemti 370 lēmumi. tieslietu 
padome arī sasauc latvijas tiesnešu konferenci un nosaka 
tās darba kārtību. 2018.gada konference bija veltīta 
latvijas tiesu sistēmas simtgadei, ar skatu perspektīvā, 
un tās viesi bija Augstāko tiesu pārstāvji no valstīm, kas 

arī atzīmē simtgadi. konferenci organizēja Augstākā tiesa 
sadarbībā ar tiesu administrāciju. notika arī trīs tiesnešu 
neklātienes konferences, kurās elektroniskajās vēlēšanās 
vēlēti tiesnešu pārstāvji pašpārvaldes institūcijās. 

Augstākā tiesa nodrošina disciplinārtiesas 
darbu. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta 
pārsūdzēto tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, 
tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu 
un ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu 
piemērošanu tiesiskuma izvērtēšanai. Disciplinārtiesā 
var pārsūdzēt arī tieslietu padomes lēmumus par 
tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu. 
Disciplinārtiesas sastāvā ir seši departamentu senatori.

Augstākās tiesas vadība: 
(no kreisās) Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs 
Pēteris Dzalbe,  
Administratīvo lietu 
departamenta priekšsēdētāja 
Veronika Krūmiņa,  
Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 
Civillietu departamenta 
priekšsēdētājs Aigars Strupišs
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AUGSTĀKĀS TieSAS prieKŠSĒdĒTĀjS
Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru 

no tiesnešu vidus amatā pēc plēnuma ieteikuma 
apstiprinājusi Saeima. Augstākās tiesas priekšsēdētāju 
apstiprina uz 5 gadiem, viena persona amatā var būt ne 
ilgāk kā divus termiņus.

2015.gada 28.maijā Saeima par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju uz otru termiņu apstiprināja ivaru 
Bičkoviču.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence 
noteikta likuma „Par tiesu varu” 50. un 50.1  pantā. 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir arī tieslietu padomes 
priekšsēdētājs.

Arī citos speciālajos likumos noteiktas Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja kā tiesu sistēmas augstākās 
amatpersonas funkcijas, piemēram, pieņemt advokātu, 
notāru un tiesu izpildītāju zvērestu, viņiem stājoties 
amatā. 2018.gadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
pieņēmis 20 zvērinātu advokātu un 2 notāru zvērestu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājam nav vietnieku, 
pagaidu prombūtnes laikā priekšsēdētāju pēc 
viņa rīkojuma aizstāj viens no departamentu 
priekšsēdētājiem.

depArTAMenTU prieKŠSĒdĒTĀji
Augstākās tiesas departamentu darbu vada 

priekšsēdētāji, kurus uz piecu gadu termiņu ievēl 
Augstākās tiesas plēnums.

2018.gadā mainījās Civillietu departamenta 
priekšsēdētājs: līdz 10.septembrim departamenta darbu 
vadīja edīte Vernuša, 10.septembrī par departamenta 
priekšsēdētāju ievēlēts Aigars Strupišs. krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs ir Pēteris Dzalbe, 
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja 
Veronika krūmiņa.

AdMiniSTrĀCijA
Administratīvo darbu Augstākajā tiesā veic 

Administrācija. tā ir Augstākās tiesas struktūrvienība, 
kuras mērķis ir radīt priekšnoteikumus tiesas saskaņotai 
un optimālai darbībai, lai nodrošinātu likumā „Par tiesu 
varu” noteikto Augstākās tiesas uzdevumu izpildi. 

Administrācija darbojas tiešā Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja pakļautībā, tās darbu vada Administrācijas 
vadītājs, kuru ieceļ priekšsēdētājs. Augstākās tiesas 
Administrācijas vadītāja ir Sandra lapiņa. 

AUGSTĀKĀS TieSAS plĒnUMS
likumā „Par tiesu varu” noteikto un citu aktuālu 

jautājumu izlemšanai tiek sasaukts Augstākās tiesas 
plēnums jeb visu tiesnešu kopsapulce. 2018.gadā notika 
divas plēnuma sēdes.

23.februārī plēnums izvērtēja iepriekšējā gada 
Augstākās tiesas darbības pārskatu.

10.septembra plēnumā no Civillietu departamenta 
priekšsēdētājas amata pēc pašas lūguma atbrīvoja edīti 
Vernušu un par departamenta priekšsēdētāju ievēlēja 
Aigaru Strupišu.

tā kā tiesnesei inārai gardai beidzās pilnvaru 
termiņš tieslietu padomes locekļa amatā, plēnums par 
tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas tiesnešu 
vidus ievēlēja Civillietu departamenta priekšsēdētāju 
Aigaru Strupišu. Sakarā ar Aigara Strupiša ievēlēšanu 
tieslietu padomes sastāvā, plēnums viņu atbrīvoja no 
Disciplinārtiesas priekšsēdētāja amata.

Par Disciplinārtiesas locekli no Civillietu departamenta 
plēnums ievēlēja tiesnesi ināru gardu. Viņa tika apstiprināta 
arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāja amatā.

Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri turpmākajiem 
trīs gadiem ievēlēja Civillietu departamenta tiesnesi 
Mariku Senkāni

10.septembra plēnumā amatos ievēlēti: Civillietu departamenta priekšsēdētājs un Tieslietu padomes loceklis  
Aigars Strupišs, Disciplinārtiesas priekšsēdētāja Ināra garda, Plēnuma sekretāre Marika Senkāne
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AugStākāS tieSAS tieSneŠi
Augstākās tiesas pamatfunkciju – profesionālu un 

taisnīgu tiesas spriešanu, izskatot konkrētas civillietas, 
krimināllietas un administratīvās lietas augstākajā 
instancē, nodrošina Augstākās tiesas tiesneši, kas ir 
neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam. 

Augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu nosaka Saeima 
pēc tieslietu padomes priekšlikuma. tiesnešu skaitu 
departamentos nosaka tieslietu padome. Saeimas 
apstiprinātais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā no 2017.
gada 1.janvāra ir 36. Ar tieslietu padomes lēmumu 
noteikts, ka Civillietu departamentā ir 17 tiesneši, 
krimināllietu departamentā – 8, Administratīvo lietu 
departamentā – 10. 

TieSneŠU SASTĀvA izMAiŅAS  
2018.GAdĀ

Sakarā ar vakanci un 
divu tiesnešu ilgstošu 
prombūtni Administratīvo 
lietu departamentā 
tiesnešu pienākumus 
departamentā uz laiku 
pildīja Administratīvās 
apgabaltiesas tiesneses 
ieva Višķere un Anita 
kovaļevska. uz vakanto 
tiesneša amata vietu 
Administratīvo lietu 
departamentā tika 
izsludināts konkurss, un 
10.decembrī tieslietu 
padome Augstākās tiesas 
tiesneša amatā iecēla Anitu kovaļevsku.

Savukārt ilgstošā prombūtnē esošo tiesnešu 
aizvietošanu uz laiku tieslietu padome uzdeva 
Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem ievai Višķerei 
un Valteram Poķim.

AUGSTĀKĀS TieSAS TieSneŠi 
pAŠpĀrvAldeS inSTiTūCijĀS

TieSlieTU pAdoMe – Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs ivars Bičkovičs (tieslietu padomes 
priekšsēdētājs), līdz 10.septembrim Civillietu 
departamenta tiesnese ināra garda (tieslietu padomes 
priekšsēdētāja vietniece), no 10.septembra Civillietu 
departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

TieSneŠU diSCiplinĀrKolĒģijA – 
krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris 
Dzalbe (disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs), Civillietu 
departamenta tiesneši Valerijs Maksimovs, Valerijans 
jonikāns (līdz 18.septembrim), inta lauka (no 
18.septembra), krimināllietu departamenta tiesnesis 
Pēteris opincāns, Administratīvo lietu departamenta 
tiesnese līvija Slica.

TieSneŠU KvAliFiKĀCijAS KolĒģijA – 
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja 
Veronika krūmiņa (līdz 18.septembrim), tiesnese Rudīte 
Vīduša (no 18.septembra), Civillietu departamenta 
tiesnesis Aivars keišs, krimināllietu departamenta 
tiesnesis Artūrs Freibergs. 

TieSneŠU ĒTiKAS KoMiSijA – Civillietu 
departamenta tiesnesis normunds Salenieks un 
Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dzintra 
Amerika, Administratīvo lietu departamenta 
tiesneša pienākumu izpildītāja Anita kovaļevska (līdz 
11.septembrim). 

TieSneŠU pApildU pienĀKUMi 
Papildus tiešajam darbam lietu izskatīšanā un tiesnešu 

pašpārvaldē tiesneši veic arī citus pienākumus.
•	 krimināllietu departamenta priekšsēdētājs 

Pēteris Dzalbe bija Augstākās tiesas plēnuma 
ievēlēts tiesnešu pārstāvis Centrālajā vēlēšanu 
komisijā.

•	 Dzintra Amerika, Aija Branta, Pēteris Dzalbe, 
Artūrs Freibergs, Valerijans jonikāns, Anita 
kovaļevska, Veronika krūmiņa, Zane Pētersone, 
Marika Senkāne, Aigars Strupišs, ieva Višķere 
2018.gadā bija lektori latvijas tiesnešu mācību 

Anita Kovaļevska

l AugSTĀKĀS TIESAS  
TIESNEšu VECuMS

38–45 gadi

7 6
15

8

13

46–53 gadi 54–61 gadi 62–66 gadi

l TIESNEšu DArBA STĀžS AugSTĀKAJĀ TIESĀ

26 un 
vairāk 
gadi

21–25 
gadi

16–20 
gadi

11–15 
gadi

6–10 
gadi

2–5 
gadi

0–1 
gads

7

3
2

4
3

4
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SRuktŪRVienĪBu DARBĪBAS PāRSkAtS

centrā, Marika Senkāne arī kursa direktore, 
Veronika krūmiņa – mācību programmu darba 
grupas locekle. Veronika krūmiņa un ieva 
Višķere lasīja lekcijas arī Valsts administrācijas 
skolā, Anita kovaļevska latvijas universitātes 
juridiskajā fakultātē.

•	 tiesneši piedalās darba grupās likumprojektu 
izstrādāšanai. edīte Vernuša tieslietu 
ministrijas pastāvīgajā darba grupā Civilprocesa 
likuma grozījumu izstrādei, Aigars Strupišs  – 
komerclikuma grozījumu izstrādes darba 
grupā un Maksātnespējas likuma regulējuma 
pilnveidošanas darba grupā. Zane Pētersone 
piedalās komercnoslēpuma likuma un ar to 
saistīto grozījumu Civilprocesa likumā izstrādē, 
kultūras ministrijas darba grupā Autortiesību 
likuma izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu 
izstrādei, kā arī darba grupā Preču zīmju 
direktīvas ieviešanai un ekspertu grupā 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā. 

•	 Aigars Strupišs darbojas uzņēmumu reģistra 
konsultatīvajā padomē. 

•	 Anda Briede, inguna Radzeviča un Veronika 
krūmiņa ir zvērinātu advokātu eksaminācijas 
komisijas locekles, Zane Pētersone Mediatoru 
sertifikācijas un atestācijas komisijas locekle. 

•	 Aigars Strupišs ir maksātnespējas administratoru 
disciplinārās atbildības komisijas loceklis, 
edīte Vernuša zvērinātu tiesu izpildītāju 
Disciplinārlietu komisijas locekle.

•	 Zane Pētersone ir eiropas tiesnešu asociācijas 
mediācijai (GEMME) valdē un latvijas pārstāve 
Eurojust Apvienotajā uzraudzības iestādē. Aija 
Branta – latvijas pārstāve tieslietu sistēmu 
efektivizācijas komisijā (CEPEJ), eiropas tiesnešu 
konsultatīvajā padomē (CCJE), eiropas komisijas 
tieslietu sistēmu kontaktpersona no latvijas 
(Scoreboard).

•	 Veronika krūmiņa, Anita kovaļevska un Aija Branta 
bija īstermiņa ekspertes eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta finansētajā Twinning 
projektā „ukrainas Augstākās tiesas institucionālās 
kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības 
jomā nacionālā līmenī”.

l  LIETu SKAITS DEPArTAMENToS uN AugSTĀKAJĀ TIESĀ 2018.gADĀ

Neizskatīto lietu 
atlikums gada 

sākumā

saņemto lietu 
skaits

Pabeigto lietu 
skaits

Neizskatīto lietu 
atlikums gada 

beigās

koeficieNts 
ProceNtos* 

Administratīvo 
lietu departaments 869 850 761 958 90%

Civillietu 
departaments 745 1336 1388 693 104%

Krimināllietu 
departaments 94 734 668 160 91%

KoPĀ  
Augstākajā tiesā

1708 2920 2817 1811 96%

* Izskatīšanas koeficients ir attiecīgajā periodā izskatīto lietu skaita attiecība pret saņemto lietu skaitu
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l  IZSKATĪTo LIETu SKAITS MuTVĀrDu ProCESĀ 

izskatītas 
lietas

mutvārdu 
Procesā

ProceNti No 
izskatītajām

Administratīvo lietu departaments 761 12 2

Civillietu departaments 1388 5 0,4

Krimināllietu departaments 668 20 3

KoPĀ  Augstākajā tiesā 2817 37 1,3

l KASĀCIJAS KĀrTĪBĀ IZSKATĪTo LIETu SKAITS uN IZSKATĪšANAS rEZuLTĀTS

skaits

atteikts ierosiNāt 
kasācijas tiesvedību/ 
Pārbaudīt Nolēmuma 

tiesiskumu

sPriedums 
atstāts 

Negrozīts

sPriedums 
atcelts 
PilNībā/ 
daļā vai 
grozīts

cits

Administratīvo lietu 
departaments 524 271 (52%) 95 122 26

Civillietu  
departaments 1025 705 (69%) 82 230 8

Krimināllietu 
departaments 558 254 (46%) 177 98 29

l  AugSTĀKĀS TIESAS DEPArTAMENToS SAņEMTo, IZSKATĪTo uN ATLIKuMĀ ESošo  
LIETu SKAITS 2013.–2018.gADĀ

SaņemtaS lietaS     izSkatītaS lietaS         atlikumS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3533

3035

2323

3539
3165

2697

3408
3657

2448

3509

4108

1849

3158
3280

1708 1811

2817
2920
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CiVillietu DePARtAMentS
Civillietu departamenta priekšsēdētāja edīte vernUŠA (līdz 10.09.),  
Aigars STrUpiŠS (no 10.09.)

Statistika. Civillietu departamenta tiesvedībā 2018.
gadā bija 2081 lieta, tai skaitā 1336 šajā gadā saņemtās 
lietas un atlikums no 2017.gada 745 lietas. 

2018.gadā saņemtas 1336 lietas – par 50 lietām mazāk 
nekā 2017.gadā.

izskatītas 1388 lietas: kasācijas tesvedībā – 1025, 
blakus sūdzības kārtībā – 344, protesta kārtībā – 18, 
viens pieteikums sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. 
izskatītas arī 62 piekritības noteikšanas lietas. 
Salīdzinoši – 2017.gadā izskatītas 1579 lietas. tātad 
2018.gadā izskatīts par 191 lietu mazāk.

Salīdzinājumā ar 2017.gadu kasācijas kārtībā pabeigto 
lietu skaits ir samazinājies par 2014 lietām, savukārt 
blakus sūdzības kārtībā izskatīto lietu skaits palielinājies 
par 29 lietām. tātad netiek veidots uzkrājums, un lietu 
izskatīšanas koeficients ir pozitīvs, proti, neizskatīto 

lietu atlikums samazinās. Atlikums 2018.gada 1.janvārī 
bija 745 lietas, bet 2019.gada 1.janvārī – 693 lietas.

lietu izskatīšanas vidējais ilgums departamentā ir 222 
dienas. Salīdzinot ar 2017.gadu, kad tas bija 280 dienas, 

Civillietu departamenta tiesneši 2018.gada novembrī: pirmajā rindā no kreisās Marika SENKĀNE, Ļubova KušNIrE, 
Anda BrIEDE, Aigars STruPIšS, Ināra garda, Edīte VErNušA, Vanda CĪruLE, Zane PĒTErSoNE;  
2.rindā Normunds SALENIEKS, Inta LAuKA, Intars BISTErS, Valerijans JoNIKĀNS, Anita ČErņAVSKA, Aivars KEIšS, 
Mārīte ZĀģErE, Valerijs MAKSIMoVS. Klāt nav tiesnese Anda VĪToLA

2018. gadā tiesvedībā 2081 lieta  
(atlikums no iepriekšējā gada plus saņemto lietu skaits)
Izskatītas 1388 lietas
Izskatīšanas koeficients – 104%  
(izskatīto lietu skaits pret saņemto lietu skaitu)

• Lietu izskatīšanas vidējais ilgums:  
   222 dienas 
• Izskatītas lietas uz vienu tiesnesi: 84
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lietu izskatīšanas vidējais ilgums ir samazinājies par 58 
dienām. 

izskatīto lietu samazināšanās ir saistīta ar vairākiem 
objektīviem iemesliem.

Pirmkārt, departaments 2018.gadā faktiski strādāja 
nepilnā senatoru sastāvā. Viens senators, kas pirms tam 
skatīja vidēji vairāk nekā 100 lietas gadā, atradās ilgstošā 
darbnespējā ar smagu slimību un izskatīja vien 20 lietas. 
Vēl divi senatori darbnespējas dēļ bijuši prombūtnē 
kopumā vairāk nekā trīs mēnešus.

otrkārt, saskaņā ar tieslietu padomes 2018.
gada 5.februāra lēmumu Augstākā tiesa tika aicināta, 
piesaistot tieslietu jomas ekspertus, apkopot un 
izanalizēt maksātnespējas procesa un tiesiskās 
aizsardzības procesa lietas, kurās apmierināti protesti 
laikā no 2008.gada līdz 2014.gadam. Divi departamenta 
senatori kā eksperti no februāra līdz augustam papildus 
saviem tiešajiem darba pienākumiem veica apjomīgu 
izpēti maksātnespējas lietās, izpētot 44 lietas un 118 
nolēmumus. kopā tās ir 162 lietas. 44 lietu materiāli tika 
izprasīti no arhīva un pētīti padziļināti. Arī tas atņēma 
būtiskus resursus (aptuveni pusotru senatora slodzi) no 
lietu izskatīšanas.

treškārt, nepastāv iepriekšējos gados izskatīto lietu 
daudzumu veicinošie apstākļi. līdz 2017.gadam Civillietu 
departamentā tika skatīts liels skaits vienveidīgu 
salīdzinoši vienkāršu lietu par parādu piedziņu, kas bija 
tiešas 2008.gada krīzes sekas. 2016. un 2017.gadā jau 
bija nostiprinājusies stabila judikatūra šīs kategorijas 
lietās, kas sekmēja to ātrāku izskatīšanu. 

Ceturtkārt, mainījusies izskatāmo lietu struktūra. 
Ņemot vērā, ka saņemts mazāk lietu, tās mazāk tiek 
izlemtas rīcības sēdēs, bet vairāk tiek skatītas lietas, kas 
jau ir ierosinātas, un lietu skatīšana rakstveida procesā ir 
laikietilpīgāka par lietu izskatīšanu rīcības sēdēs.

TieSneŠU Slodze
2018.gadā viens departamenta tiesnesis vidēji 

izskatījis 84 lietas, 2017.gadā – 93.
Saņemtās lietas kļūst sarežģītākas, ko apliecina arī 

tas, ka 2017.gadā izskatīšanai paplašinātā sastāvā tika 
nodotas 8 lietas, bet 2018.gadā jau 11 lietas, no tām 
izskatītas 6 lietas. Paplašinātā sastāvā izskatītas lietas 
par civilprocesuāliem jautājumiem, dzīvojamās ēkas 
īpašnieka tiesībām, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldnieku kā atbildētāju zemes piespiedu nomas 
tiesisko attiecību strīdā, valdes locekļu atbildību. tika 
mainīta judikatūra jautājumā par Darba likuma 122.
pantā noteiktā prekluzīvā termiņa pārkāpuma sekām.

Pārējās lietas, kas nodotas izskatīšanai paplašinātā 
sastāvā, ir par parādu par būvniecības līguma izpildi, 
parādu piedziņu par apsaimniekošanu un komunālajiem 
pakalpojumiem, par nomas attiecību konstatēšanu un 
parāda piedziņu, valdes locekļa atbildību un mežam 
nodarītā zaudējuma piedziņu par labu valstij.

TieSneŠU SASTĀvS Un perSpeKTĪvAS
Departamentā šobrīd ir 17 tiesneši. tās ir 17 vakances, 

divas no kurām ir pagaidu vakances no krimināllietu 
departamenta. 

Viens tiesnesis ir ilgstošā prombūtnē, un ir izsludināts 
konkurss uz aizvietošanu.

Šobrīd viena vakance uz laiku (sešiem mēnešiem) ir 

pārcelta Administratīvo lietu departamentam ar mērķi 
samazināt Administratīvo lietu departamenta lietu 
uzkrājumu. 

2019.gadā viens tiesnesis pensionēsies un viena 
vakance tiks nodota krimināllietu departamentam.

dArbinieKi
Departamentā ir 21 senatora palīgs, divi zinātniski 

analītiskie padomnieki un konsultante. Šobrīd četriem 
tiesnešiem ir divi palīgi un diviem tiesnešiem divi palīgi 
uz laiku.

lieTU izSKATĪŠAnAS rezUlTĀTi
2018.gadā atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 69% 

no saņemtajām kasācijas sūdzībām. Salīdzinoši 2017.
gadā šis rādītājs bija 68%.

no ierosinātajām lietām, skatot tās kasācijas kārtībā, 
26% lietu pārsūdzētie spriedumi ir atstāti negrozīti, 
savukārt blakus sūdzību gadījumā tie ir 1,5%. 2017.gadā 
šie rādītāji bija 26% kasācijas sūdzībām un 2% blakus 
sūdzībām. 

norMATĪvAiS reGUlĒjUMS
2018.gadā nav mainījies normatīvais regulējums, 

kas būtiski ietekmētu departamenta darbu. Vienīgi var 
minēt grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem tika 
ieviests advokāta process divās lietu kategorijās jau no 
pirmās instances, proti, prasībās par kapitālsabiedrību 
dalībnieku lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem un 
prasībās, kuru summa pārsniedz 150 000 euro. teorētiski 
iespējams, ka šajās prasībās tiks labāk sagatavoti 
prasības pieteikumi, kas uzlabos tiesvedības kvalitāti 
visās instancēs, tā samazinot slodzi arī Civillietu 
departamentā. 

problĒMAS
Sūdzības. Departamentā 2018.gadā ir izskatītas 

108 sūdzības, kuras iesniegtas ārpus civilprocesa 
(sūdzības par tiesu darbu, tiesnešiem u.tml.). no tām 
trīs sūdzības atzītas par pamatotām un ir ierosinātas 
trīs disciplinārlietas. Pārējās sūdzības lielākoties vai 
nu satur lūgumu vēlreiz pārskatīt lietu, kas saskaņā ar 
likumu nav pieļaujams, vai arī satur sūdzības par tiesneša 
rīcību, nenorādot nevienu pārkāpumu, kas varētu būt par 
pamatu disciplināratbildībai. Daudzas sūdzības regulāri 
iesniedz vienas un tās pašas personas, kuras nevar 
samierināties ar kādreiz tiesā zaudētu lietu.

Sūdzību izskatīšana ir departamenta priekšsēdētāja 
ziņā. lai gan sūdzību izskatīšanai ir paredzēta viena 
konsultanta vieta, uz to tiek patērēti nesamērīgi lieli 
resursi (vairāk nekā 100 sūdzības gadā, kas faktiski ir 
viena senatora slodze), jo īpaši situācijā, kad sūdzību 
izskatīšanas lietderības koeficients ir tikai 2,8%. 
nākotnē jādomā par šīs slodzes mazināšanu un iespējami 
nodalīšanu no tiesas tiešo funkciju veikšanas.

Kasācijas tiesai netipisku funkciju izpilde. 
Pārmērīgi liels skaits apelācijas tiesas nolēmumu 
nonāk kasācijas instancē ar nekvalitatīvi izvērtētiem 
lietas apstākļiem. Ar to saistīti vismaz trešdaļa atcelto 
spriedumu. tas kavē departamentu pievērsties savai 
primārajai funkcijai – tiesību normu iztulkošanas 
jautājumu risināšanai ar mērķi uzturēt vienotu tiesu 
praksi. tas norāda uz kvalitātes problēmām zemāku 
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instanču tiesu darbībā, kuru cēlonis var būt vai nu 
nolaidība, vai kvalifikācijas problēmas. lai gan ir daudz 
profesionālu un izcilu nolēmumu, trešā daļa nolēmumu, 
kas atcelti sakarā ar apstākļu neadekvātu izvērtējumu, 
nav normāls rādītājs.

Par to esmu runājis, tiekoties ar Rīgas tiesu apgabala 
tiesnešiem, tiesnešu biedrības kopsapulcē un lekcijās 
tiesnešu mācību centrā.  

Par to ir ierosinātas divas disciplinārlietas. Vienā 
gadījumā tiesnesei izteikta piezīme, otrā gadījumā 
tiesnešu disciplinārkolēģija disciplinārlietu izbeidza, 
jo „tas, vai lietā vērtēti visi pierādījumi un vai pierādījumi 
un pušu argumenti ir pietiekami analizēti, nevar būt 
disciplinārlietas pārbaudes priekšmets”. lieta gan 
bija ierosināta par to, ka pierādījumi netika vērtēti 
vispār. jebkurā gadījumā, pat ja tas nav pamats 
disciplināratbildībai, tas ir pamats kvalifikācijas 
ārpuskārtas pārbaudei, ko likums kopš pagājušā gada ļauj 
veikt.

tāpēc aicinu senatorus un citus tiesnešus, kuri 
darbojas tiesnešu disciplinārkolēģijā, nepieiet šo 
jautājumu skatīšanai formāli un caur subjektīvo prizmu 
(„ar mani arī tā var gadīties”), bet, izrādot primāri 
lojalitāti pret tiesu varu, prognozēt, kādas sekas tāds 
vai citāds lēmums atstāj uz tiesu varas neatkarību, no 
vienas puses, un kvalitāti, no otras. Savukārt tiesnešus 
aicinu attiekties pret katru savu parakstīto spriedumu 
kā galīgu un nepārsūdzamu un attiecīgā cilvēka – lietas 
dalībnieka – dzīvi neatgriezeniski ietekmējošu. tas, ka 
virs jums ir nākamā instance, nedod tiesības paļauties 
uz to, ka jūsu kļūdas tiks izlabotas. jo īpaši, ja runa nav 
par interpretācijas kļūdām, kuras, manā skatījumā, par 
kļūdām var saukt tikai izņēmuma gadījumos.

Kasācijas sūdzību kvalitāte. lai gan jau vairākus 
gadus kasācijas instancē darbojas advokātu process, tas 
nav sasniedzis mērķi, proti, nav būtiski uzlabojusies 
kasācijas sūdzību kvalitāte. nav šaubu, ir daudz 
profesionāli uzrakstītu kasācijas sūdzību, bet:

•	 pārāk liela daļa sūdzību satur lūgumu pārvērtēt 
faktiskos apstākļus, kas nemaz nav kasācijas 
tiesas kompetencē;

•	 pārāk daudz kasācijas sūdzību ar nekvalitatīviem, 
līdz galam neizstrādātiem juridiskajiem 
argumentiem;

•	 pārāk daudz kasācijas sūdzību, kurās ir 
acīmredzama judikatūras nepārzināšana; 
salīdzinoši maz atsauces uz judikatūru.

kopā ar Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāju tikāmies ar Advokātu padomes 
pārstāvjiem un runājām par šo problēmu. Vienojāmies, ka 
šādus nekvalitatīvi sastādītus procesuālus dokumentus 
nosūtīsim Advokātu padomei. 

tomēr, ņemot vērā problēmas apmērus, kā arī to, 
ka visaptveroša advokātu kvalifikācijas uzlabošana 
šajos jautājumos saprātīgos termiņos nav iespējama, 
paralēli jāsāk domāt par Augstākās tiesas advokātu 
sistēmas ieviešanas lietderību, līdzīgi kā tas ir vairākās 
Rietumeiropas valstīs. tiesvedība kasācijas instancē 
pietiekami būtiski atšķiras no tiesvedības, kurā lieta 
tiek skatīta pēc būtības, un tai nepieciešama īpaša 
kvalifikācija.

Sistēmiskas pieejas nepieciešamība. Man nav ne 
mazāko šaubu, ka ne Senāts, ne Civillietu departaments 
viens pats nevar atrisināt ne iepriekš uzskaitītās 
problēmas, ne paaugstināt sabiedrības uzticēšanos 
tiesu varai. tas prasa kompleksu risinājumu ar aktīvu 
iesaistīšanos no visām pusēm – Senāts, apgabaltiesas, 
pirmās instances tiesas, advokatūra kā tiesu sistēmas 
sastāvdaļa – katra iesaistītā puse savas kompetences 
ietvaros.

noslēgumā akcentēšu pozitīvo: tiesu varai uzticas 
40% sabiedrības. jā, tas nav daudz. jā, vajag panākt, lai 
uzticas vairāk. Bet nevajag aizmirst, ka uz kopējā fona 
tā ir divreiz lielāka uzticēšanās nekā pārējiem valsts 
varas atzariem. uz kopējā pesimisma fona tas nav maz. 
Darīsim katrs un visi kopā, lai uzticība augtu, un mums 
izdosies.

Aigars STrUpiŠS,
Civillietu departamenta priekšsēdētājs
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kRiMināllietu DePARtAMentS
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs pēteris dzAlbe

2018.gadu krimināllietu departamentā raksturo 
šādi galvenie statistikas rādītāji: saņemtas 737 lietas, 
izskatītas – 672, neizskatītas – 160 lietas. 

254 lietās pieņemti lēmumi atteikt pārbaudīt 
nolēmumu tiesiskumu kasācijas kārtībā. no kasācijas 
kārtībā izskatītajām lietām 58,5% nolemts atstāt 
negrozītu zemākās instances tiesas nolēmumu. 

Augstākās tiesas mājaslapas judikatūras nolēmumu 
arhīvam pievienoti 65 lēmumi. 

izskatītas 63 lietas sakarā ar pieteikumiem un 
protestiem par spēkā esošiem tiesu nolēmumiem, 
tostarp 51 lieta sakarā ar ģenerālprokurora vai 
Ģenerālprokuratūras krimināltiesiskā departamenta 
virsprokurora protestu, un lielākā daļa no tiem ir 
apmierināti. tas liecina, ka tiesneši un prokurori pavirši 
seko izmaiņām likumos, neņem vērā dubultās sodīšanas 
nepieļaujamību, neizmanto kriminālprocesa likumā 

paredzēto procesuālo kontroli pārsūdzēšanas kārtībā par 
tiesas nolēmumiem. Savukārt tiesneši neiedziļinās likumu 
pārejas noteikumos, turklāt daudzas krimināllietas pret 
vienu personu tiek sadalītas vairākās krimināllietās, kas, 
acīmredzot, uzlabo statistikas rādītājus. 

2018. gadā tiesvedībā 828 lietas  
(atlikums no iepriekšējā gada plus saņemto lietu skaits)
Izskatītas 668 lietas
Izskatīšanas koeficients – 91%  
(izskatīto lietu skaits pret saņemto lietu skaitu)

• Lietu izskatīšanas vidējais ilgums:  
   73 dienas 
• Izskatītas lietas uz vienu tiesnesi: 84

Krimināllietu departamenta tiesneši 2018.gada novembrī: pirmajā rindā no kreisās Aija BrANTA, Anita NuSBErgA, 
Pēteris DZALBE, Inguna rADZEVIČA; otrajā rindā Voldemārs ČIžEVSKIS, Artūrs FrEIBErgS, Pēteris oPINCĀNS,  
Anita PoĻAKoVA 
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kārtējo reizi jāuzsver, ka krimināllietu departamenta 
tiesnesim ir plašs blakus pienākumu loks, kas izriet no 
speciālajiem likumiem. Aprēķini rāda, ka tiem tiek patērētas 
60 darba dienas, tas ir, trīs mēneši katram tiesnesim, nemaz 
nerunājot par to, ka katrs tiesnesis ir iesaistīts arī tiesnešu 
pašpārvaldes institūcijās, komisijās, padomēs. līdz ar to 
tiešajam darbam – tiesas spriešanai – ir salīdzinoši neliels 
laiks. ir nepieciešama reāla rīcība, lai sadalītu kompetenci 
blakus pienākumu veikšanai. lielu organizatorisko darbu 
šo jautājumu kārtošanā ir veikusi Slepenības režīma 
nodrošināšanas nodaļa, bet ir nepieciešama likumdošanas 
iniciatīva un politiskā izšķiršanās.

2016.gada nogalē un 2017.gadā eiropas Cilvēktiesību 
tiesā un Satversmes tiesā tika izvērtēts kriminālprocesa 
likums jautājumā par kasācijas tiesvedības ierosināšanu. 

jāatgādina, ka kriminālprocesa likuma 573.panta 
pirmā daļa noteica, ka nolēmuma tiesiskumu kasācijas 
kārtībā pārbauda gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā 
prasība pamatota ar krimināllikuma pārkāpumu vai 
kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu. Savukārt 
šā panta otrā daļa noteica, ka jautājumu par nolēmuma 
pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj krimināllietu 
departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis, bet 
likuma panta trešā daļa – ka lēmumu uzraksta rezolūcijas 
veidā un tas nav pārsūdzams.

eiropas Cilvēktiesību tiesa 2016.gada 13.oktobra 
spriedumā „talmane pret latviju”, pieteikums 
nr.47938/07, bija atzinusi, ka Senāts bija pienācīgi 
izvērtējis pieteikuma iesniedzējas kasācijas sūdzības 
pamatojumu un ka kasācijas instances tiesa šajā gadījumā 
bija pietiekama, proti, sniedza vērtējumu par iespējamu 
pieteikuma iesniedzējas pamattiesību pārkāpumu 
konkrētās lietas apstākļos. 

kā atzina Satversmes tiesa, eiropas Cilvēktiesību tiesa 
vērtēja Augstākās tiesas Senāta rīcību pēc pieteikuma 
iesniedzējas kasācijas sūdzības saņemšanas, nevis 
kasācijas sūdzības izskatīšanas tiesisko regulējumu. 
Satversmes tiesa secināja, ka koleģialitāte ir viens 
no principiem, kas garantē taisnīgu tiesas procesu. 
tāpat atzina, ka kasācijas instances tiesas funkcijas 
kriminālprocesā ietver ne vien personas tiesību, bet 
arī publiski tiesisko interešu aizsardzību. tiesnesim 
vienpersoniski lemjot par kasācijas tiesvedības 
ierosināšanu kriminālprocesā, neveidojas dialogs par 
tiesvedību normu vienveidīgu piemērošanu un tiesību 
attīstību, turklāt sabiedrībā var rasties šaubas par 
tiesību normu piemērošanas pareizību. Satversmes 
tiesa uzskatīja: lai nodrošinātu objektivitātes principa 
ievērošanu kasācijas instances tiesā, kasācijas tiesvedības 
iersosināšanas stadijā kriminālprocesā ir jāievēro 
Satversmes 92.panta pirmajā teikumā ietvertais 
koleģialitātes princips. tas, ka jautājums par kasācijas 
tiesvedības ierosināšanu kasācijas instances tiesā 
kriminālprocesā tiek izlemts vienpersoniski, nenodrošina 
tiesības uz taisnīgu tiesu. tādējādi kriminālprocesa 
likuma 573.panta otrā daļa neatbilst Satversmes 
92.panta pirmajam teikumam.

Satversmes tiesa uzsvēra kasācijas instances īpašo 
nozīmi kriminālprocesā un uzskatīja, ka demokrātiskas 
tiesiskas valsts principa ievērošana ir nodrošināta tikai 
tādā gadījumā, ja personai tiek darīti zināmi tiesas motīvi 
attiecībā uz kasācijas sūdzībā norādītajiem apsvērumiem. 

tas, cik detalizēta būs nolēmuma motīvu daļa, ir 
atkarīgs no izskatāmajā lietā paustajiem būtiskajiem 
argumentiem, tomēr norādītajiem motīviem vajadzētu 
būt pietiekamiem, lai persona varētu saprast, kādēļ 
kasācijas tiesvedība pēc sūdzībā norādīto argumentu 
izvērtēšanas netika ierosināta. tādējādi kriminālprocesa 
likuma 573.panta trešā daļa, ciktāl tā neparedz, ka 
lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību 
norādāmi tā motīvi, neatbilst Satversmes 92.panta 
pirmajam teikumam.

kriminālprocesa likuma pilnveidošanas darba grupa, 
izpildot Satversmes tiesas spriedumu, dažu mēnešu 
laikā izstrādāja grozījumus kriminālprocesa likumā, un 
Saeima tos pieņēma. Arī krimināllietu departaments 
aktīvi piedalījās grozījumu izstrādāšanā un iesniedza 
savus priekšlikumus.

jāatzīst, ka jaunais process par kasācijas tiesvedības 
ierosināšanu ir smagnējāks, laikietilpīgāks, tajā iesaistīti 
trīs tiesneši, un tas prasīja departamenta darba 
pārorganizēšanu. Atbilstoši jaunajam regulējumam 
jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā 
izlemj tiesa triju tiesnešu sastāvā. Personai, kura 
iesniegusi sūdzību vai protestu, kā arī personai, kuras 
tiesības vai intereses aizskar sūdzība vai protests, 
jāpaziņo tiesas sastāvs un tas, kad tiks lemts par kasācijas 
tiesvedības ierosināšanu, izskaidrojot tiesības septiņu 
dienu laikā pieteikt noraidījumu. 

kasācijas tiesvedību atsaka ierosināt, pieņemot 
vienbalsīgu lēmumu rezolūcijas veidā, kurā norāda 
atteikuma motīvus. ja tiesnešu viedoklis par kasācijas 
tiesvedības ierosināšanu atšķiras vai arī visi tiesneši 
uzskata, ka lieta izskatāma kasācijas kārtībā, pieņem 
lēmumu rezolūcijas veidā par kasācijas tiesvedības 
ierosināšanu. 

Ņemot par paraugu Administratīvā procesa likumu 
un Civilprocesa likumu, uz kuriem atsaucas arī 
Satversmes tiesa savā spriedumā, tika paplašināti pamati 
atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību. tiesa var atteikt 
ierosināt kasācijas tiesvedību arī šādos gadījumos:  
1) kasācijas sūdzībā vai protestā norādītajos tiesību 
normu piemērošanas jautājumos ir izveidojusies 
Augstākās tiesas judikatūra un pārsūdzētais nolēmums 
tai atbilst; 2) izvērtējot kasācijas sūdzībā vai protestā 
minētos argumentus, nerodas šaubas par pārsūdzētā 
nolēmuma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav būtiskas 
nozīmes judikatūras veidošanā.

Darba pārorganizēšana departamentā atstāja iespaidu 
uz neizskatīto lietu daudzumu un neapšaubāmi palielinās 
lietu izskatīšanas ilgumu. 

Vēlreiz jāatgādina, ka neskaidrības likumu 
piemērošanā izraisa prakse, kad grozījumi un 
papildinājumi likumos tiek ieviesti Saeimā trešajā 
lasījumā bez paskaidrojumiem un anotācijas.

Aktīvi iesaistoties krimināllikuma un kriminālprocesa 
likuma pilnveidošanā, darba grupās piedalās 
departamenta zinātniski analītiskie padomnieki, 
turklāt departaments ir nosūtījis darba grupām 
jautājumus, kurus mūsuprāt vajadzētu aktualizēt. 
Viens no galvenajiem jautājumiem ir apgabaltiesu kā 
apelācijas instances lomas stiprināšana un Augstākās 
tiesas kā kasācijas instances tiesas atbrīvošana no 
tai neraksturīgu funkciju veikšanas. Vienkāršotie 
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procesi – vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, 
lietas, kurās nenotiek pierādījumu pārbaudīšana 
tiesas izmeklēšanā – būtu pārsūdzami tikai apelācijas 
instances tiesā, jo tā izskata gan faktiskos, gan 
juridiskos jautājumus. tāpat apsverams jautājums, vai 
spēkā stājušos tiesas nolēmumus var izskatīt no jauna 
tikai pēc ģenerālprokurora vai Ģenerālprokuratūras 
krimināltiesiskā departamenta virsprokurora protesta.

esam nosūtījuši priekšlikumu tieslietu ministram 
par iespējamu sadarbības formu starp ieinteresētajām 
institūcijām vienotas izpratnes veidošanai par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kaitējuma kompensāciju 
nodokļu lietās, par nepieciešamību krimināllikumā 
ietvert atsevišķu noziedzīgu nodarījumu – nodokļu 
krāpšana u.c.

Daudz tiek diskutēts par Moneyvell ziņojumu, taču tas 
nebija tulkots latviešu valodā, un katrs tulkoja un lasīja, 
kā prata. neapšaubāmi, tulkošana nav vienkārša, bet 
nevajadzētu kādu teikumu skatīt atsevišķi no visa teksta, 
kā rezultātā galvenais uzsvars tika veiksmīgi pavērsts uz 
tiesām, kaut, manuprāt, problēma saskatāma citās jomās. 

tāpat uzskatu, ka ārvalstu ekspertu uzaicināšana uz 
konferencēm, diskusijām paplašina mūsu redzesloku, 
bet nav jāabsolutizē viņu teiktais, jo viņi ir universāli 
speciālisti, kas dod padomus daudzās pasaules valstīs. 
latvijai kā jaunai eiropas Savienības valstij bija, ir un būs 
pastiprināta uzmanība. latviju regulāri apmeklē daudzas 
komisijas un katra no tām ir ļoti svarīga, un katrai ir 
rekomendācijas, lai tās misija būtu sekmīga. Mums 
pašiem jāizvērtē, kuri jautājumi mūsu valstī ir prioritāri, 
un attiecīgi jārīkojas.

krimināllietu departaments ir saistīts ar ļoti 
plašu tiesisku jautājumu risināšanas loku. likvidējot 
Augstākās tiesas krimināllietu tiesu palātu, kas bija 
apelācijas instances tiesa, departamentam tika uzlikti 
tādi pienākumi, kā, piemēram, personu izdošana 

starptautiskās sadarbības jomā. Domāju, ir laiks labot 
kļūdu un nodot šo lietu izlemšanu apelācijas instances 
tiesām – apgabaltiesām. ir iespējami varianti – eiropas 
Savienības valsts vai cita valsts. tas ir diskusijas 
jautājums, un par to savu viedokli ir izteicis krimināllietu 
departaments. 

Mūs sagaida jauni izaicinājumi, kas saistīti ar globālo 
noziedzību, par ko mums nav pietiekošu zināšanu un 
prakses. līdz ar to tiesnešiem ir pastāvīgi jāpilnveidojas 
un jābūt gataviem šo jautājumu risināšanai. Bet tas ir 
saistīts arī ar valsts apsūdzības uzturētāju kvalitāti un 
apsūdzības formulējumu.

nenoliedzami, ka tiesu prakses veidošanā nozīmīga 
loma ir pirmās instances un apelācijas instances tiesām. 
kasācijas instancē nonāk salīdzinoši neliels skaits no 
izskatītajām lietām. taču atbildība par tiesu prakses 
pareizību tiek uzlikta Augstākajai tiesai. Augstākā tiesa 
tiesu praksi var ietekmēt tikai procesuālajā kārtībā vai 
apkopojot tiesu praksi. tiesu prakses apkopošana ir 
novēlota tiesu prakses konstatēšana. Procesuālajā kārtībā 
nereti ir gadījumi, kad Augstākās tiesas norādījumi netiek 
pienācīgi ņemti vērā. Augstākā tiesa, izskatot lietas, 
ņem vērā ne tikai krimināllikuma vai kriminālprocesa 
likuma pārkāpumus, bet arī iespējamās sekas, ja persona 
vēršas eiropas Cilvēktiesību tiesā. tāpēc gan pirmās 
instances tiesai, gan apelācijas instances tiesai vajadzētu 
vispusīgi apsvērt jautājumu par krimināllikuma un 
kriminālprocesa likuma piemērošanu.

2019.gads departamentā būs pārmaiņu gads, jo 
darbu pabeigs vairāki tiesneši un ir apsolīts, ka tiks 
palielināts tiesnešu skaits. jācer, ka jaunpienācēji tiesneši 
ieviesīs jaunas vēsmas, jaunu progresīvu pienesumu 
departamenta darbā. 

pēteris dzAlbe, 
krimināllietu departamenta priekšsēdētājs 
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ADMiniStRAtĪVo lietu DePARtAMentS
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja veronika KrūMiŅA

līdz ar latvijas Republikas proklamēšanu 1918.gadā 
tika pieņemti normatīvie akti, kuri bija pamats latvijas 
tiesu sistēmas izveidei.1   latvijas valstiskuma pamatā ir 
tiesiskas valsts koncepts, kura īstenošana ir Senāta kā 
kasācijas instances uzdevums. Analizējot pagājušajā gadā 
pieņemtos nolēmumus, varu apliecināt, ka Administratīvo 
lietu departaments ir sekmējis tiesību normu vienveidīgu 
interpretāciju un piemērošanu, tādējādi dodot ieguldījumu 
latvijas kā tiesiskas valsts stiprināšanā. 

viSpĀrĒjAiS pĀrSKATA periodA 
rAKSTUrojUMS

Pārskata periodā Administratīvo lietu departamenta 
lietvedībā kopumā bija 1719 lietas. Šajā periodā reāli 
strādāja 8,5 tiesneši.

Salīdzinot ar 2017.gadu, 2018.gadā departamentā 
samazinājās saņemto lietu skaits par 14%. Salīdzinot 
1 Tautas padomes 1918. gada 6. decembra Pagaidu nolikums par Latvijas tiesām 
un tiesāšanās kārtību. 

pēdējos gados saņemto lietu skaitu zemākajās instancēs, 
var prognozēt, ka šāda tendence varētu saglabāties.

2018.gadā departaments izskatīja 761 lietu (tas ir, 
44% no lietvedībā esošajām lietā). Vidēji tās ir 90 lietas 
uz katru faktiski strādājošu tiesnesi. lai gan tiesneša 
profesijai ir raksturīga paaugstināta emocionālā slodze, 

Administratīvo lietu departamenta tiesneši un tiesnešu pienākumu izpildītāji 2018.gada novembrī:  
(no kreisās) Dace MITA, Vēsma KAKSTE, Dzintra AMErIKA, Līvija SLICA, Veronika KrūMIņA, Andris guĻĀNS,  
Anita KoVAĻEVSKA, Ieva VIšķErE, rudīte VĪDušA

2018. gadā tiesvedībā 1719 lietas  
(atlikums no iepriekšējā gada plus saņemto lietu skaits)
Izskatīta 761 lieta
Izskatīšanas koeficients – 90%  
(izskatīto lietu skaits pret saņemto lietu skaitu)

• Lietu izskatīšanas vidējais ilgums:  
   348 dienas 
• Izskatītas lietas uz vienu tiesnesi: 90
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konfliktu risināšana un citi stresa pilni apstākļi2, tomēr 
jānorāda, ka departamenta senatoru un darbinieku 
slodze pagājušā gadā vērtējama kā ļoti intensīva.

Attiecībā uz departamentā izskatītajām lietām 
to iestāžu trijnieks, kuru lietas izskatītas visvairāk, 
joprojām ir nemainīgs, proti, lietas, kas ierosinātas, 
pārsūdzot Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldību un 
ministriju lēmumus.

Septiņas lietas pārskata periodā nodotas izskatīšanai 
departamenta kopsēdē. Divās no tām departaments 
precizēja un arī pārskatīja iepriekš izteiktās judikatūras 
atziņas.

Departaments turpināja meklēt risinājumus, lai 
samazinātu neizskatīto lietu uzkrājumu un saīsinātu 
vidējos lietu izskatīšanas termiņus. ir rasti vairāki 
risinājumi, taču to efektivitāti varēs novērtēt tikai 
jaunajā pārskata periodā. 

lieTU izSKATĪŠAnAS rezUlTĀTi
no kasācijas kārtībā pārsūdzētajām lietām kasācijas 

tiesvedību atteikts ierosināt 52% lietu (262 lietās). Šis 
rādītājs ir palicis iepriekšējā gada līmenī.

no ierosinātajām lietām, kas ir 43% no pabeigtajām 
lietām, zemākas instances tiesas spriedums atstāts 
negrozīts 42%.

Savukārt spriedums pilnībā vai daļēji atcelts 54% 
gadījumos, kas atbilst 23,3% no kopējā pabeigto lietu 
skaita. 2017.gadā tie bija 20,7%, 2016.gadā – 18%. 
tādējādi, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, daļēji vai pilnībā 
atcelto spriedumu attiecība pret pabeigto lietu kopskaitu 
ir pieaugusi par 2,6%.

no lietām, kas pārskata periodā pārsūdzētas blakus 
sūdzības kārtībā, izskatīti 70% lietu. Zemāko instanču 
tiesas lēmumi atstāti negrozīti nedaudz vairāk kā 52% 
gadījumu. 

Savukārt pārsūdzētais lēmums pilnībā vai daļēji atcelts 
nepilnos 33% gadījumos (2017.gadā – 25%, 2016.gadā – 
25%). Salīdzinoši ar iepriekšējiem diviem gadiem, atcelto 
lēmumu attiecība pret pabeigto blakus sūdzības lietu 
kopskaitu ir pieaugusi apmēram par 8%.

jāatzīmē, ka pārskata periodā būtiski palielinājies 
atcelto nolēmumu skaits. kasācijas kārtībā izskatītajās 
lietās jau otro gadu pēc kārtas pilnībā vai daļēji atcelto 
spriedumu skaits palielinājies apmēram par 3%. Savukārt 
attiecībā par blakus sūdzības kārtībā izskatītajām lietām, 
savā praksē neatminos tik strauju 8% atcelto lēmumu 
pieaugumu. 

kādi ir iemesli šādam atcelto nolēmumu 
pieaugumam? Vērojams, ka palielinājies to lietu skaits, 
kurās pierādījumi vērtēti salīdzinoši virspusēji, kā arī 
palielinājusies pārāk formāla un gramatiska tiesību 
normu izpratne.

Man nav izskaidrojuma šādām tendencēm, jo abās 
tiesu instancēs pamatā strādā pieredzējuši tiesneši. 
turklāt, salīdzinot neizskatīto lietu atlikumu uz vienu 
tiesnesi visās instancēs, aptuvenā attiecība rajona tiesā 
ir apmēram 35 lietas, apgabalā – 30 lietas, Senātā – 90 
lietas. Šāda slodze rajona un apgabaltiesas tiesnešiem 
ļauj vispusīgi un ļoti rūpīgi izvērtēt lietas apstākļus un 
sagatavot kvalitatīvu nolēmumu. līdz ar to nolēmumu 
kvalitātes krituma iemels nav izskaidrojams ar slodzi. 
2 Leja V. Jurista attieksmei neatbilstošu uzdevumu izpildes psiholoģiskie aspekti. 
Jurista Vārds, 15.05.2018., Nr. 20 (1026), 22.-24.lpp.

turklāt ir attīstījusies, nostiprinājusies un ir pieejama 
Senāta judikatūra, kas aptver pietiekami plašu tiesību 
jautājumu loku.

lieTU ATliKUMS
Pārskata periodā lietu atlikums bija 958 lietas, tas ir, 

palielinājies par 10% (89 lietām) salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu. kādi ir iemesli šādam rezultātam?

tā vēl ir notikumu un lēmumu ietekme, kas 
risinājušies iepriekšējos gados. lietas izskatīšanas 
termiņus un neizskatīto lietu skaitu būtiski ietekmēja 
senatoru maiņa iepriekšējos gados, ilgstoša senatoru 
prombūtne, kā arī būtiski ietekmēja tas, ka apgabaltiesā 
uz laiku tika palielināts tiesnešu skaits, nepalielinot 
tiesnešu skaitu Senātā. lai nākotnē nenonāktu šādā 
situācijā, būtu jāpatur prātā, ka tiesnešu skaita izmaiņas 
zemākās instancēs atstāj būtisku ietekmi uz augstākas 
tiesu instances slodzi. Šobrīd termiņš, uz kuru tika 
palielināts apgabaltiesas tiesnešu skaits, ir beidzies, līdz 
ar to var prognozēt, ka jaunajā pārskata periodā arī šis 
apstāklis ietekmēs ienākošo lietu skaitu.

tomēr, lai likvidētu lietu uzkrājumu, saglabājot tikpat 
intensīvu slodzi, departamenta sastāvs uz laiku – vismaz 
uz diviem gadiem – būtu jāpapildina ar divām senatoru 
vietām. 

lielo slodzi daļēji veido arī nekvalitatīvas un 
nepamatotas kasācijas sūdzības. jāpiezīmē, ka daudziem, 
tostarp kvalificētiem juristiem, nav izpratnes par 
kasācijas instances būtību. 

eFeKTĪvS TieSU diAloGS 
Pārskata periodā Administratīvo lietu departaments 

ir turpinājis veidot veiksmīgu dialogu ar Satversmes 
tiesu, iesniedzot četrus pieteikumus (lietas 
nr.SkA-64/2018, nr.SkA-141/2018, nr.SkA-300/2018, 
nr.SkA-480/2018). Šajā laikā Satversmes tiesa ir 
pieņēmusi divus spriedumus lietās, kas bija ierosinātas 
pēc departamenta iesniegtajiem pieteikumiem 
iepriekšējā gadā (nr.2018-04-01 un nr.2018-06-0103).

Arī pārnacionālajā līmenī veidots veiksmīgs dialogs 
ar eiropas Savienības tiesu, uzdodot prejudiciālos 
jautājumus trīs lietās (lietas nr.  SkA18/2018, nr.  SkA-
31/2018, nr. SkA-153/2018).

jāatzīmē, ka veiksmīgs tiesu dialogs veicina 
cilvēktiesību aizsardzību, pilnveido tiesību sistēmu, kā arī 
sekmē tiesu varas vienotību un tiesu varas autoritāti. 

pASĀKUMi TieSAS SprieŠAnAS 
eFeKTiviTĀTeS pAAUGSTinĀŠAnAi

Pārskata periodā izdevās pilnībā nokomplektēt 
departamenta sastāvu. Senatora amatā tika iecelta 
Anita kovaļevska. Darbu departamentā turpināja, 
uz laiku pildot senatora amata pienākumus, ieva 
Višķere. Departamenta senatoru sastāvu papildināja 
arī kolēģis Valters Poķis, kas uz laiku pilda senatora 
amata pienākumus. Savukārt ar Civillietu departamenta 
atbalstu un tieslietu padomes jau šā gada lēmumu tika 
rasta iespēja uz laiku pārdalīt senatoru štata vietas, 
papildinot departamentu ar vienpadsmito senatoru. 
Vēlos pateikties gan Civillietu departamenta kolēģiem, 
gan kolēģim normundam Saleniekam par pozitīvo 
savstarpējo sadarbību un koleģialitāti.



23PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2018. GADĀ

kapacitāte stiprināta, arī piesaistot profesionālu 
atbalsta personālu. Vairāku konkursu rezultātā ir 
izdevies atrast augsti kvalificētus tiesnešu palīgus 
un padomniekus.  Profesionāls atbalsta personāls 
ir nozīmīgs Senāta resurss, kura izaugsmē un 
profesionalitātē jāturpina ieguldīt arī nākotnē. 

Vēl viens pasākums, kas tika ieviests pagājušajā 
gadā, ir rīcības sēžu lēmumu formu un argumentācijas 
stila pilnveidošana. Proti, rīcības sēdes lēmumā par 
atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību vairs netiek 
rakstīta aprakstošā daļa, bet vienīgi lēmuma motīvi 
kopsakarā ar kasatoru argumentu izvērtējumu. līdz ar 
to tiek izkopts lakonisks izteiksmes stils, kas neietekmē 
argumentācijas kvalitāti. Vienlaikus tiek nodrošināta 
procesuāla ekonomija, jo tiek atspoguļoti Senāta 
apsvērumi par tiesību jautājumiem, nevis atreferēti fakti 
par tiesvedības gaitu. Šajā aspektā senatori juridiskus 
argumentus izklāsta tādējādi, lai procesa dalībnieki var 
izprast tiesību normu saturu un Senāta apsvērumus 
par to piemērošanu.3 Manā ieskatā, rīcības sēžu 
formas maiņa vērtējama kā inovācija, kas uzlabo tiesas 
spriešanas kvalitāti.

SASnieGUMi
Vēlos atzīmēt arī pārskata perioda sasniegumus, kuri 

sekmējuši Senāta autoritāti un tiesiskas valsts vērtību 
aizsardzību

Nozīmīga judikatūra. Arī latvijas valstiskuma otrajā 
gadu simtā prātā jāpatur tas, ka demokrātiskas tiesiskas 
valsts vērtības nekad nav nodrošinātas līdz galam, par 
tām ik dienu jācīnās ne tikai jaunajās demokrātijās, 
bet arī valstīs ar senām un stabilām demokrātijas 
tradīcijām. Šā iemesla dēļ demokrātiskā tiesiskā valstī 
tiesnesim ir jāaizsargā tādas vērtības kā varas dalīšana, 
brīvas vēlēšanas, tiesiskums un cilvēktiesības.4  Senāta 
spriedumi vienmēr bijuši vērsti uz tiesiskas valsts 
vērtību aizsardzību, kā arī tiem ir bijusi ietekme uz 
tiesību sistēmas un zinātnes attīstību. Pārskata periodā 
Administratīvo lietu departaments ir taisījis vairākus 
spriedumus, kuriem ir būtiska nozīme demokrātiskas un 
tiesiskas valsts vērtību stiprināšanā un aizsardzībā. 

Departaments kopsēdē pieņēma spriedumu lietā 
nr.SkA-237/2018, kurā sniedza interpretāciju par 
latvijas valsts nepārtrauktības doktrīnas piemērošanu. 
Senāts īpaši uzsvēra, ka  šī doktrīna nav formāls princips, 
kuras praktiskā nozīme izbeigusies līdz ar latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu. līdz ar to var 
secināt, ka latvijas valsts nepārtrauktības doktrīna 
ir saistoša ikvienai latvijas valsts institūcijai un tām 
ir pienākums ievērot latvijas valsts nepārtrauktības 
doktrīnu, īstenojot jebkuru tām uzticēto funkciju.5 
ir svarīgi, lai vispārējie tiesību principi nav abstrakti 
lozungi, bet tiesiskajā realitātē iegūtu konkrētu saturu un 
nodrošinātu privātpersonu tiesību aizsardzību. līdz ar to 
Senāta nolēmumiem, kuros skaidrots vispārējo tiesību 
principu saturs un piemērošana, ir liela nozīme. 

kā nozīmīgu vēlos izcelt arī departamenta spriedumu 
lietā nr.SA-3/2018, ar kuru tika aizsargātas Saeimas 
deputāta kandidāta subjektīvās tiesības pārsūdzēt 
3 Gailīte D., Kakstāns Ā. Tiesu kritika ir jānošķir no uzbrukumiem tiesai. Jurista 
Vārds, 06.02.2018., Nr. 6 (1012), 6.-10.lpp.
4 Barak A. The Judge in a Democracy. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press, 2006, 20-23 pp.
5 Lieta Nr. SKA-237/2018; A420341714.

Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu par 
balsu skaitīšanas protokola rezultātu apstiprināšanu. 
Demokrātiskā valstī parlamenta vēlēšanas ir viens no 
nozīmīgākajiem konstitucionālajiem noteikumiem, par 
kura tiesiskumu nedrīkst pastāvēt ne mazāko šaubu. 
līdz ar to arī tiesības kandidēt vēlēšanās demokrātiskā 
valstī ir atzīstamas par ārkārtīgi būtiskām personas 
tiesībām, kas turklāt kalpo kā garants demokrātiskas 
iekārtas pastāvēšanai.6 Vienlaikus tas nozīmē, ka arī 
tiesas kontrolei pār vēlēšanu tiesiskumu jābūt ātrai 
un efektīvai. Senatori minētajā lietā veica apjomīgu 
izvērtējumu par 13.Saeimas vēlēšanu rezultātiem un 
radīja nozīmīgas atziņas par tiesiskas valsts principu 
saturu Saeimas vēlēšanu norisē. 

Dialogs tiesiskajā telpā. Senāta uzdevums ir ne 
tikai risināt tiesiskos strīdus, bet arī sekmēt tiesiskumu 
un tiesiskas valsts vērtību aizsardzību. nav šaubu, ka 
ikkatram tiesnesim ir pienākums taisnīgi atrisināt 
konkrētu tiesisko strīdu. turklāt tiesnesim ir jāapzinās, 
ka sabiedrība, vērtējot tieši viņa rīcību un attieksmi, 
kā arī vērtības, kas šo rīcību un attieksmi caurvij, 
spriedīs par valsti un par to, vai valsts ir taisnīga. tiesas 
spriešanā tiesnesis ir neatkarīgs, taču tiesneša neatkarība 
nenozīmē, ka tiesneša darbs vispār nav pārbaudāms. 
nopietna šaubu ēna par tiesas darba kvalitāti prasa 
tādu skaidrojumu, kurš ar faktiem spēj novērst šīs 
šaubas.  Pašai tiesu varai ir jābūt ieinteresētai pārbaudīt 
izskanējušus negatīvus faktus un dot tiem novērtējumu.

Pagājušajā gadā Senāts aktīvi iesaistījās 
problēmsituācijas risināšanā, kas izvērtās saistībā 
ar vairākām žurnāla „iR” publikācijām par tiesas 
nolēmumiem maksātnespējas jomā. uzskatu, ka tieslietu 
padomes ekspertu komisijas ziņojums par laikā no 2008.
gada līdz 2014.gadam notikušo maksātnespējas un 
tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu bija 
pienācīgs veids, kā veidot dialogu ar sabiedrību par tiesas 
darba kvalitāti. esmu pārliecināta, ka Senāta iesaiste šajā 
problēmsituācijā ir vairojusi uzticību tiesu sistēmai. 

Par konstruktīvu tiesas darba kritiku var runāt, ja 
kāds norāda uz kādu apstākļu nepareizību konkrētā 
spriedumā, un tieši tāpēc universitātēs ir vajadzīgi tādi 
tiesību zinātnieki un profesori, kas var analizēt tiesas 
nolēmumu argumentācijas kvalitāti, kā arī norādīt 
uz nepilnībām. Ceru, ka ekspertu komisijas ziņojums 
iedrošinās tiesību zinātniekus aktīvi iesaistīties tiesu 
nolēmumu vērtēšanā. 

Komunikācija ar sabiedrību. uzticība tiesu varai, 
tās autoritāte ir atkarīga ne vien no pieņemto spriedumu 
kvalitātes, bet arī no tā, cik daudz informācijas ir pieejams 
par tiesu darbu. tas prasa arī ieguldījumu no tiesnešiem 
un tiesu darbiniekiem, kuri, piedaloties konferencēs, 
gatavojot publikācijas un lekcijas, gan skaidro tiesas 
spriešanas nianses, gan arī rada priekšstatu par attiecīgo 
profesiju.  tas ir darbs, kurš jādara kopīgi, ārpus tiesnešu 
kabinetiem un tiesu sēžu zālēm. tikai no mums pašiem 
būs atkarīgs tas, cik lielā mērā tiesu varai uzticēsies 
sabiedrība. tādēļ svarīga ir ne vien sabiedrības pārliecība, 
ka likumu piemērošana tiek īstenota neatkarīgā, taisnīgā 
un efektīvā veidā, bet arī izpratne par tiesneša darba 
būtību. Pārskata periodā departaments ir darbojies trīs 
virzienos, lai vairotu uzticību tiesu varai.  

Senatori un darbinieki iesaistījās projektā, kura 
6 Lieta Nr. SA-3/2018; ECLI:LV:AT:2018:1031.SA000318.4.L
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mērķis bija juristu auditorijai skaidrot administratīvo 
tiesu darbu un diskutēt par aktualitātēm tiesu praksē.  
tapa žurnāla „jurista Vārds” speciāls numurs, veltīts 
administratīvo tiesu darbam. jānorāda, ka šis bija 
ļoti vērienīgs projekts, kurā apvienojās visu trīs tiesu 
instanču tiesneši un darbinieki. kopīgi tika sagatavoti 
dažādi informatīvi materiāli un publikācijas.7 Visu trīs 
instanču savstarpējā sadarbība rada priekšstatu par tiesu 
sistēmu kopumā. esam saņēmuši daudzas pozitīvas 
atsauksmes par žurnāla saturu. 

Vēl viena nozīmīga aktivitāte ir saistīta ar skolnieku 
un studentu izglītošanu par tiesas darbu. Senatori un 
darbinieki aktīvi līdzdarbojās ēnu dienā, kā arī vadīja 
stundas un diskusijas par tiesību nozīmi un tiesneša 
amatu. iespēja uzrunāt skolnieku auditoriju ļauj 
pārdomāt tiesas darba būtību un mēģināt to izskaidrot 
vienkārši un saprotami. Šis darbs ir investīcija jaunajā 
paaudzē.

Senatori un darbinieki iespēju robežās piedalās 
konferencēs. Minētais nodrošina gan tiesu darba 
kvalitātes uzlabošanu, gan zinātnisku diskusiju par 
tiesību piemērošanas jautājumiem. Vienlaikus šādas 
aktivitātes sabiedrībai rada priekšstatu par senatoru un 
tiesas darbinieku profesionālajām zināšanām un pieredzi. 

jāatzīmē, ka pārskata periodā gandrīz visi 
departamenta tiesneši ir komunicējuši ar plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvjiem, skaidrojot dažādus ar izskatītajām 
lietām saistītus jautājumus.

STArpTAUTiSKĀ SAdArbĪbA
Departaments aktīvi līdzdarbojas eiropas Savienības 

Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu 
asociācijā (ACA  Europe). Šīs organizācijas ietvaros 
2018.gadā latvija ir atbildējusi uz sešām citu valstu 
sagatavotām aptaujām (questionnaire), uzdevusi divus 
jautājumus un sniegusi desmit atbildes dalībvalstu 
kopīgajā forumā ACA  Forum, kā arī sagatavojusi 
astoņpadsmit interesantāko un nozīmīgāko tiesu 
nolēmumu kopsavilkumus JuriFast asociācijas 
datubāzei, lai dalītos ar mūsu pieredzi lietās, kas skar 
eS tiesību normu piemērošanu. kvalitatīvu sadarbību 
nodrošina judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas 
padomnieks Aleksandrs Potaičuks.

tiesu dialogs reģionālā līmenī stiprināts ar 
senatoru dalību projektā „ukrainas Augstākās tiesas 
institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību 
aizsardzības jomā nacionālā līmenī”. Senatori kā eksperti 
piedalījušies semināros un dalījušies ar savu pieredzi par 
tiesiskas valsts vērtību aizsardzību un tiesas spriešanas 
kvalitātes uzlabošanu. efektīva  reģionālā sadarbība  ir 
būtisks solis ceļā uz vienotu tiesību telpu, kuras pamatā 
ir tiesiskas valsts vērtības. 

Senatoriem ir būtiska loma tiesnešu profesionālās 
pilnveides lekciju sagatavošanā. Sadarbībā ar tiesnešu 
mācību centru esam sagatavojuši vairākas lekcijas 
tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kas ļauj diskutēt par 
tiesību normu iztulkošanu un piemērošanu. tā rezultātā 
uzlabojas tiesas spriešanas kvalitāte. Daloties ar pieredzi 
un zināšanām, ir iespējams panākt vienveidīgu tiesību 
normu piemērošanu. 

7 Jurista Vārds, 24.04.2018., Nr. 17/18 (1023/1024).

STrATĒģiSKie MĒrķi
1.  kā galvenais stratēģiskais mērķis 2019.gadā ir 

samazināt neizskatīto lietu skaitu un saīsināt lietu 
izskatīšanas vidējos termiņus. gada laikā varēs novērtēt 
pagājušajā pārskata periodā veikto pasākumu ietekmi 
uz lietu izskatīšanas dinamiku. taču, kā jau minēju, lai 
izskatītu lietu uzkrājumu, departamentā pašlaik būtu 
nepieciešamas 12 senatoru vietas – papildu senatora 
vieta ir nepieciešama uz ilgāku laiku nekā pašlaik tas ir 
nolemts ar tieslietu padomes lēmumu. tāpēc aicināsim 
izvērtēt iespēju arī pēc augusta saglabāt departamentā 
11. senatora vietu, aizpildot to ar apgabaltiesas tiesnesi, 
kas uz laiku varētu pildīt senatora pienākumus. 

2.  Departaments par stratēģisko mērķi izvirzījis arī 
darba organizācijas pilnveidi. Proti, ir svarīgi pēc iespējas 
nošķirt tiesas spriešanu no tiesas kā iestādes funkciju 
izpildes. lietvedības organizēšana un dažādu tehnisku 
jautājumu risināšana liedz senatoriem pilnvērtīgi strādāt 
ar tiesību jautājumiem. Arī tiesnešu palīgu primārais 
uzdevums ir apgādāt senatorus ar pētījumiem par tiesību 
normu saturu, nevis nodarboties ar tehnisku jautājumu 
risināšanu. 

jāatzīmē, ka šis jautājums ir aktuāls ne tikai 
Augstākajā tiesā, bet visā tiesu sistēmā. no padomju 
laikiem saglabātā lietu aprite, kur visus tehniskos 
jautājumus risina tiesnesis, ir sevi izsmēlusi un jāveido 
jauna – moderna tiesa – kā iestāde, kurā administratīvo 
darbu ar lietu nodrošina cits atbalsta personāls.

3.  nozīmīgs stratēģiskais mērķis ir veicināt izpratni 
par tiesību piemērošanu un tiesu dialogu. Departaments 
turpinās veidot ciešu sadarbību ar zemākas instances 
tiesas tiesnešiem, organizējot kopīgas mācības un 
problēmjautājumu apspriešanu. 

4.  Par vēl vienu stratēģisko mērķi esam izvirzījuši 
informācijas apjoma paplašināšanu un aktualizēšanu 
par Administratīvo lietu departamenta darbu, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu kasācijas sūdzību sagatavošanu. 
ir svarīgi celt lietu vešanas tiesā kvalitāti8, jo tas palīdz 
pieteicējam (klientam) un vienlaikus tas palīdz arī tiesai 
labāk saprast lietas apstākļus un pieņemt taisnīgāku 
spriedumu. ja kasācijas sūdzība ir slikti sagatavota un 
slikti prezentēta tiesā, senatoram vajag ievērojami vairāk 
laika, lai saprastu lietas apstākļus, fokusētos uz to un 
izlemtu. tāpēc tas ir vienlīdz svarīgi gan pieteicējam 
(klientam), gan arī tiesai, ka ir pieejama kvalitatīva 
informācija par kasācijas sūdzības sagatavošanu un 
tipiskākajām kļūdām.

veronika KrūMiŅA,
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

8 Kalniņa V. Par Eiropas Savienības un juristu profesijas izaicinājumiem. Jurista 
Vārds, 11.09.2018., Nr. 37 (1043), 8.-11.lpp.
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juDikAtŪRAS un  
ZinātniSki AnAlĪtiSkā noDAĻA
nodaļas vadītāja Anita ziKMAne 

padomnieki: reinis MArKvArTS, Aleksandrs poTAičUKS, Māris bUrberGS (līdz 05.10.)
Konsultanti: liena HenKe (juridisko tekstu redaktore),  
zinaida indrūnA (likumu piemērošanas jautājumi), Kaspars KUKMilKS,  
Kristīne lAGAnovSKA, evita FrĪdenTĀle

jUdiKATūrA
latvijas tiesu nolēmumu portālā www.manas.tiesas.lv 

no 2817 lietās taisītajiem nolēmumiem pieejami 1149 
Senāta 2018.gada nolēmumi: administratīvajās lietās 
407, civillietās 402 un krimināllietās 340. kopš 2018.
gada sākuma tiek publicēti ne tikai spriedumi, bet arī 
lēmumi blakussūdzību lietās. 

tomēr par saturiski svarīgāko uzskatām Augstākās 
tiesas mājaslapā esošā judikatūras nolēmumu arhīva 
papildināšanu. Šis arhīvs vienmēr ir bijis vērtīgs izziņas 
avots tiesību normu piemērotājiem. 

intensīvs darbs nolēmumu pieejamības saturiskā 
meklēšanā uzsākts jau gadus atpakaļ. laika gaitā 
pilnveidoti klasifikatori un izveidots meklētājs. 2018.
gadā būtiskas pārmaiņas nav notikušas. 

2018.gadā sekots līdzi krimināllietu departamenta 
nolēmumiem, kuri netiek pievienoti tiesu informatīvajā 
sistēmā, atlasīti un piedāvāti publicēšanai arī šādās lietās 
pieņemti nolēmumi.

turpināta slēgtās sēdēs izskatītu nolēmumu publicēšana, 
ja tajos paustās atziņas būtiskas tiesību normu vienveidīgā 
piemērošanā. Civillietu departamentam publicēti 3, 
krimināllietu departamentam 4 slēgtās sēdēs pieņemti 
anonimizēti nolēmumi.

judikatūras maiņas atzīme pievienota vienam 
Civillietu departamenta nolēmumam un diviem 
Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem.

no Senāta 2817 nolēmumiem 2018.gadā publicēšanai 
judikatūras nolēmumu arhīvā saskaņoti 293 nolēmumi.

l NoLĒMuMu PuBLICĒšANAS DINAMIKA  
PA DEPArTAMENTIEM 

Departaments 2016 2017 2018
administratīvo lietu departaments 79 87 124
civillietu departaments 117 150 104
krimināllietu departaments 56 54 65
KoPĀ 252 291 293

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa 2018.gada novembrī: (no kreisās) Evita Frīdentāle, Kristīne Laganovska, 
Anita Zikmane, Aleksandrs Potaičuks, Zinaida Indrūna, reinis Markvarts, Liena Henke, Kaspars Kukmilks
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kopš pirms diviem gadiem tika piedāvāts daļu 
nolēmumu publicēt tikai ar virsrakstiem, tādējādi 
paplašinot nolēmumu klāstu arī ar tādiem, kas 
interesanti no tiesību piemērošanas viedokļa, bet varbūt 
nolēmumā nav atsevišķa tiesas atziņa, kas formulējama 
tēzes veidā.

l SADALĪJuMS PĒC PuBLICĒšANAS VEIDA:  
Ar TĒZĒM VAI TIKAI Ar VIrSrAKSTu 2018.gADĀ

ar 
tēzēm

tikai ar 
virsrakstu

Procentuāls 
sadalījums

administratīvo 
lietu 
departaments

71 53 57% / 43%

civillietu 
departaments 54 50 52% / 48%

krimināllietu 
departaments 49 16 75% / 25%

Kopā 174 119 59% / 41%

kā savu izaicinājumu bijām izvirzījuši paātrināt 
nolēmumu publicēšanu mājaslapā. tas arī ir izdevies, un 
vidēji 4 nedēļu laikā nolēmums ir nodots pievienošanai 
mājaslapā.

TieSU prAKSeS ApKopoŠAnA
otra nodaļas darba daļa ir saistīta ar tiesību jautājumu 

izpēti un tiesu prakses jautājumiem. 2018.gadā sagatavoti 
septiņi latvijas tiesu prakses apkopojumi:

•	 Zemesgrāmatu likuma piemērošanas jautājumi
•	 Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojums 

maksātnespējas lietās (2015–2018), kas 
papildināts ar eiropas Savienības tiesas judikatūras 
apkopojumu par Regulas par maksātnespējas 
procedūrām piemērošanu;

•	 tiesu prakses apkopojums un pētījums par naida 
runu un vārda brīvību;

•	 Augstākās tiesas prakse par nodokļu tiesību 
vispārējiem principiem; 

•	 Augstākās tiesas prakse goda un cieņas 
civiltiesiskajā aizsardzībā;

•	 Augstākās tiesas prakse par administratīvajām 
tiesām pakļautiem prasījumiem;

•	 Augstākās tiesas prakse konkurences lietās.
2019.gadā plānots:
•	 Administratīvo tiesību jomā: aktualizēt apkopojumu 

par Augstākās tiesas praksi par administratīvajām 
tiesām pakļautiem prasījumiem, sagatavot 
apkopojumus par Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas lietām, pievienotās vērtības nodokļa 
piemērošanas problēmjautājumiem un informācijas 
atklātības jautājumiem;

•	 Civiltiesību jomā: sagatavot tiesu prakses būtiskāko 
atziņu apkopojumu dalītā īpašuma nomas 
jautājumos, galvojuma tiesību jautājumos;

•	 krimināltiesību jomā: pabeigt jau sāktos 
apkopojumus sodu piemērošanas jautājumos. 
Saistībā ar Moneyval ziņojumu, tā ieviešanas plānā 
atzīmēts, ka Augstākā tiesa sagatavos pārskatu par 
tiesu prakses problēmām. Ņemot vērā krimināllietu 
departamenta iniciatīvu ziņojumā identificēto 

jautājumu risināšanā, saskatāma ļoti laba iespēja 
sadarboties apkopojuma sagatavošanā vai pat 
nodot tā izstrādi departamenta padomniekiem, 
jo šajā gadījumā tiesu prakses izpēte tieši saistīta 
ar tālāku kvalitatīvu un produktīvu iesaisti 
darba grupu darbā. Aktualizēts arī jautājums par 
kaitējuma kompensācijas jautājumiem saistībā ar 
nenomaksātiem nodokļiem, kā arī turpināms darbs 
pie Senāta un eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām 
par pierādījumu pieļaujamību, un tas paplašināms 
arī attiecībā uz pierādīšanas standartu.

TieSĪbU jAUTĀjUMU pĒTnieCĪbA
tiesību jautājumu pētniecība nodrošināta atbilstoši 

senatoru vajadzībām, sagatavojot 13 starptautisko 
tiesību jautājumus, pārsvarā par eiropas Cilvēktiesību 
tiesas atziņām; 29 eiropas Savienības tiesību jautājumus, 
tai skaitā ar eiropas Savienības tiesas prakses atziņām 
saistītus jautājumus; 9 salīdzinošo vai nacionālo 
tiesību jautājumus, tai skaitā citu valstu tiesu prakses 
jautājumus.

Retāk pagājušajā gadā bija jautājumi saistīti ar vēsturisku 
materiālu piemeklēšanu, tomēr arī šajā ziņā ir uzkrāta 
pieredze un materiāli. interese par vēsturisko judikatūru ir 
un pielietojums tai aktuālajā tiesu praksē arī ir. 

pieredzeS pApildinĀŠAnA Un 
dAlĪŠAnĀS pieredzĒ

ir arī darbi, kas ārpus divām apskatītajām jomām – 
pētniecības un darba ar Senāta nolēmumiem.

lasītavas krājumi papildinājušies ar 51 jaunu grāmatu 
nosaukumu (kopā 277 eksemplāri).

koordinēta Augstākās tiesas 2017.gada nolēmumu 
gadagrāmatas sagatavošana.

turpināts darbs pie latvijas Senāta mantojuma 
pieejamības veicināšanas. Mājaslapai sagatavoti 1919.–
1940.gada Civilā kasācijas departamenta publiskotie 
nolēmumu izdevumi un daļēji 1940.gada nepublicētie 
nolēmumi. turpināta latvijas Valsts vēstures 
arhīva materiālu apstrāde krājuma sagatavošanai ar 
nepubliskotiem Senāta Apvienotās sapulces nolēmumiem.

iesaistījāmies gan nolēmumu noformēšanas kārtības 
precizēšanā, gan ikdienā sniedzām nepieciešamo atbalstu 
nolēmumu noformējumu jautājumos. 

lai veicinātu kvalitatīvu eiropas Savienības tiesību 
piemērošanu, 2018.gada februārī organizētas un novadītas 
darbinieku apmācības infoCuria lietošanā: iesācējiem un 
padziļinātas meklēšanas apmācība. 

Senāta atziņas ir svarīgas tiesību piemērotājiem 
izpratnei par tiesību sistēmu kopumā un tiesību faktisku 
piemērošanu, tāpēc sagatavojām priekšlikumu mērķtiecīgi 
veicināt studentu interesi par Senāta atziņām un iesaistīties 
to pētīšanā maģistra darbu un promocijas darbu izstrādē. 
Piedāvāts veikt pētījumus par Augstākās tiesas ieteiktu 
tematu. temati tika izvēlēti tādi, kuros ir aktuālas Senāta 
atziņas un pietiekoši plaša prakse.

Sadarbojāmies ar latvijas tiesību aktu portālu  
likumi.lv, lai tajā tiktu pievienotas norādes par Senāta 
būtiskām atziņām. Projekta rezultāti pieejami kopš 2019.
gada marta.

Anita ziKMAne,
judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja
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Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50.1 pantu Augstākās 
tiesas Administrācijai ir šādas funkcijas:

•	 veikt finanšu vadību;
•	 gādāt par materiāltehnisko nodrošinājumu;
•	 kārtot lietvedību;
•	 organizēt personālvadību un mācības;
•	 nodrošināt saziņu ar sabiedrību;
•	 veikt starptautisko sadarbību.
2018.gadā Administrācijā strādāja 26 Administrācijas 

nodaļu darbinieki un 13 kancelejas darbinieki.
gada beigās uzsākta Administrācijas struktūras 

reorganizācija, Dokumentu pārvaldības nodaļu pievienojot 
kancelejai, ar mērķi uzlabot darba organizāciju, efektivitāti 
un kvalitāti – optimizēt dokumentu apriti tiesā un novērst 
darbinieku pienākumu pārklāšanos. 

2019.gads ir sācies ar pagaidu budžetu 5 722 042 euro 
apmērā, kas ir par 244  632 euro jeb 4,5% vairāk nekā 
2018.gadā. Papildus ir piešķirts finansējums tiesnešu algu 
palielinājumam atbilstoši grozījumiem Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. 

ADMiniStRāCijA
Administrācijas vadītāja Sandra lApiŅA 

nodaļu vadītāji:  
Finanšu un saimniecības nodaļa –  
Uldis čUMA-zvirbUliS,  
dokumentu pārvaldības nodaļa – jānis SUpe,  
personāla nodaļa – Gunita ĀrGAle,  

Komunikācijas nodaļa – rasma zvejnieCe, 
informācijas tehnoloģiju nodaļa – pāvels veļeCKiS, 
Kancelejas vadītāja elīna MAjore,
juriskonsulte ilze lejA

Administrācijas vadība 
2018.gada decembrī: 
pirmajā rindā Ilze Leja, 
Elīna Majore,  
Sandra Lapiņa,  
gunita Ārgale,  
rasma Zvejniece;  
otrajā rindā  
Pāvels Veļeckis,  
uldis Čuma-Zvirbulis, 
Jānis Supe

l FINANšu VADĪBA uN MATErIĀLI TEHNISKAIS 
NoDrošINĀJuMS

2018. gadā augstākās tiesas budžets bija  
5 421 198 euro, kas ir par 1,4% mazāk nekā 2017.gadā.

ATBALSTĪTIE PrIorITĀrIE PASĀKuMI:

Senāta  
simtgades 
pasākumu 

nodrošināšana
55 000

IT sistēmu 
darbības 
nodrošināšana
27 700

AT nolēmumu 
krājuma izdošana

6000

AT mājaslapas 
funkciju audits 
5000
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doKUMenTU pĀrvAldĪbA
Dubultots ar drošu elektronisko parakstu parakstītu 

dokumentu skaits, piektā daļa no nosūtāmajiem sarakstes 
dokumentiem parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Par 9% samazinājies ar latvijas Pastu nosūtāmo 
dokumentu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. līdz 
ar to samazinājušies arī tiesas pasta izdevumi. Par 36% 
samazinājies ar kurjeru nosūtāmo dokumentu skaits. 

perSonĀlvAdĪbA
2018.gadā Augstākajā tiesā strādāja vidēji 36 tiesneši 

un 111 darbinieki. 

2018.gadā darbā pieņemti 12 darbinieki (2017. – 19), 
darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 7 darbiniekiem 
(2017. – 15). organizēti   13 ārējie amatu konkursi, no 
tiem 4 konkursi izbeigti bez rezultāta.

  

2018.gads ir iezīmējis būtisku pozitīvu tendenci – 
personāla mainības indekss ir 6,31 – zemākais pēdējo 10 
gadu laikā. 

Sadarbojoties ar tiesnešu mācību centru un citiem 
mācību pakalpojumu sniedzējiem, kopumā organizēti 
132 dažādi kursi un semināri (ltMC – 42, citi – 90), 
kuros tiesneši un darbinieki uzlaboja savas profesionālās 
zināšanas, pilnveidoja prasmes un iemaņas. tiesnešu 
un darbinieku profesionālā kompetence tika pilnveidota 
arī ārzemēs, piedaloties semināros un citos pieredzes 
apmaiņas pasākumos. 2018.gadā tiesneši un darbinieki 
bijuši 53 komandējumos. 

2018.gadā 13 augstskolu studenti izgāja mācību 
prakses programmu Augstākajā tiesā.

Personālvadībā ieviesta jauna versija Horizon HoP 
pašapkalpošanās sistēmai Web. Veiksmīgi turpinās 
e-paraksta izmantošana personāla dokumentu 
parakstīšanā, kas atvieglo darbu un samazina glabājamo 
papīra dokumentu apjomu. 

inForMĀCijAS TeHnoloģijAS
Modernizēta Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju 

sistēma, ieviešot jaunus tehniskus risinājumus un 
tehnoloģijas.

optimizēta un pilnveidota virtuālo serveru 
infrastruktūra, veikti konfigurēšanas darbi informācijas 
sistēmu drošības politikas un informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras lietošanas kārtības nodrošināšanai. 
Paaugstināta glabājamo datu drošība, pilnveidojot datu 
rezerves kopiju veidošanas sistēmu. Paaugstināta datu 

l AugSTĀKĀS TIESAS TIESNEšu uN DArBINIEKu 
SKAITS 2013.–2018.gADĀ   

 

l DArBINIEKu IZgLĪTĪBA

l DArBINIEKu MAINĪBA (%) 2013.–2018.gADĀ

l Ar Drošu ELEKTroNISKo PArAKSTu SAņEMTIE 
DoKuMENTI 2013.–2018.gADĀ

l Ar Drošu ELEKTroNISKo PArAKSTu PArAKSTĪTI 
NoSūTĀMIE DoKuMENTI 2014.– 2018.gADĀ 
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noplūdes kontrole un paplašināta interneta resursu 
pieejamība, izmantojot jaunu datu zuduma novēršanas 
risinājumu.

ieviesta personāla pašapkalpošanās sistēma HoP, kā 
arī digitālo materiālo resursu inventarizācijas sistēma.

Pilnveidota mājaslapas funkcionalitāte, veikts 
mājaslapas lietojamības audits.

KoMUniKĀCijA Un  
STArpTAUTiSKĀ SAdArbĪbA

latvijas Senāta simtgade. 2018.gada prioritāte 
bija latvijas Senāta simtgade, kas veicinājusi sabiedrības 
izpratni par kasācijas instanci un vairojusi Augstākās 
tiesas pozitīvo tēlu. 

Sadarbībā ar novadu pašvaldībām notika senatoriem 
veltīti pasākumi viņu dzimtajos novados – Aleksandram 
gubenam Cesvainē un kārlim ozoliņam Priekuļos. 
Augstākās tiesas veidotā filma „Senatori” rādīta 
pasākumos pašvaldībās, tiesas viesiem, tieslietu sistēmas 
senioriem, vairākās apgabaltiesās un rajona tiesās. Ar 
Augstākās tiesas līdzdalību materiālu atlasē Valsts arhīvā 
digitalizēti un publiskoti Senāta Apvienotās sapulces 
rīcības sēžu žurnāli. organizētas divas starptautiskas 
konferences – Baltijas valstu Augstāko tiesu tikšanās 
Rīgā un latvijas tiesnešu konference ar viesiem no to 
valstu Augstākajām tiesām, kuras arī atzīmē simtgadi. 
Augstākās tiesas muzejā novadītas 72 ekskursijas. 
latvijas Senāta simtgades noslēguma pasākumā atvērta 
grāmata „Senatoru atziņas. 100 un vairāk”. 

Sadarbība ar medijiem kļuvusi daudzveidīgāka 
ne tikai informatīvajā, bet arī izglītojošajā jomā. Bez 
tradicionālās Mediju dienas, kuras tēma šoreiz bija 
„tiesvedības ABC – vienkārši par sarežģīto”, Augstākā 
tiesa latvijas žurnālistu asociācijas konferencē piedāvāja 
izzinošu lekciju par tiesas resursu izmantošanu 
žurnālistu darbā. Ar tiesas darbu iepazinās latvijas 
universitātes un Valmieras augstskolas komunikācijas 
studenti. uzmanība 2018.gadā pievērsta tiesnešu un 
darbinieku apmācībām komunikācijā.  

Studentu iespējas Augstākajā tiesā. Sistematizēta 
kārtība, kādā studenti var saņemt Augstākās tiesas 
atbalstu studiju procesam un iepazīties ar tiesas darbu. 
Sagatavots informatīvs materiāls par šīm iespējām un 
nosūtīts augstskolu juridiskajām fakultātēm. Fakultātes 
saņem arī informāciju par iespēju studentiem apmeklēt 
Augstākās tiesas sēdes, kas notiek mutvārdu procesā. 
tradicionālajās Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu 
apmeklēja 175 studenti no 6 augstskolām un koledžām. 
Augstākajā tiesā uzņemti arī Biznesa augstskolas turība 
un latvijas universitātes topošie studenti. 

Tiesību pamati skolēniem. Deviņu skolu skolēni 
apmeklējuši Augstāko tiesu, lai tiktos ar Augstākās 
tiesas priekšsēdētāju vai piedalītos tiesnešu vadītajās 
tiesību pamatu stundās. Veronika krūmiņa akcijas 
„Atpakaļ uz skolu” ietvaros šādas stundas novadīja arī 
savā bijušajā Rīgas 2.ģimnāzijā un Aknīstes vidusskolā. 
Piecpadmit skolēni, kas Augstāko tiesu apmeklēja ēnu 
dienā, iepazinās ar tiesnešu un tiesnešu palīgu darbu, kā 
arī piedalījās tiesneses Marikas Senkānes vadītā tiesas 
procesa izspēlē. 

zemāku instanču tiesas. tradicionāli notika jauno 
tiesnešu diena Augstākajā tiesā. Pirmoreiz kopā ar tiesu 

administrāciju rīkota Atvērto durvju diena zemāku 
instanču tiesu darbiniekiem.

drukātie materiāli. izdoti „Augstākās tiesas 
Biļetena” divi numuri. Biļetenā publicēts arī Augstākās 
tiesas publiskais pārskats.

Kolektīva pasākumi. Pirmoreiz notika Ģimeņu 
diena, uz kuru aicināti tiesā strādājošo tuvinieki. latvijas 
valsts simtgades gadā organizētas tikšanās ar dažādu 
jomu personībām, lai runātu par latvijas valstiskumu. 
gada beigās pasniegtas temīdas balvas.

Starptautiskā sadarbība. Augstāko tiesu apmeklēja 
31 ārvalstu delegācija, grupa vai individuāli viesi. Rīkotas 
divas starptautiskas konferences.

KopSAvilKUMS
būtiskākie sasniegumi 2018.gadā:
•	 Daudzpusīgi, vēsturiski nozīmīgi Senāta simtgades 

pasākumi, tai skaitā divas starptautiskas 
konferences, kas veicinājuši sabiedrības izpratni 
par kasācijas instanci, vairojuši Augstākās tiesas 
pozitīvo tēlu; 

•	 Būtiski samazināts personāla mainības indekss, 
kas liecina, ka Augstākajā tiesā ir pozitīva darba 
vide un apmierināti darbinieki; 

•	 ieviesta jauna versija Horizon HoP 
pašapkalpošanās sistēmai Web;

•	 optimizēta un vienkāršota dokumentu 
aprite, veicot Dokumentu pārvaldības nodaļas 
pievienošanu kancelejai;  

•	 Dubultots ar drošu elektronisko parakstu 
parakstīto dokumentu skaits, būtiski samazināti 
pasta izdevumi un personāla darbs, sagatavojot 
pasta sūtījumus;

•	 Pilnveidota un popularizēta judikatūras 
klasifikatoru lietojamība; darbs ar atsevišķām 
komunikācijas mērķgrupām – studentiem un 
medijiem, izstrādāta pārskatāma kārtība studentu 
iespējām Augstākajā tiesā;

•	 optimizēta un pilnveidota virtuālo serveru 
infrastruktūra, paaugstināta glabājamo datu 
drošība, paaugstināta datu noplūdes kontrole, 
modernizēts datortīkls.

Augstākās tiesas Administrācijas prioritātes 
2019.gadā:

•	 efektīva finanšu vadība, aktīva dalība tiesnešu 
un tiesas darbinieku atalgojuma sistēmas 
pilnveidošanā; 

•	 iekšējās komunikācijas un mikroklimata 
uzlabošana, savstarpējas sadarbības veicināšana 
starp struktūrvienībām;

•	 jaunās lietvedības sistēmas un elektroniskās 
sarakstes dokumentu aprites ieviešana visā tiesā; ar 
drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu 
skaita palielināšana tiesvedības dokumentos; 

•	 Dalība e-lietas izstrādē, nodrošinot Augstākās 
tiesas specifisko lietvedības vajadzību iekļaušanu 
jaunajā sistēmā;

•	 tiesu lietu atspoguļojuma pilnveidošana, uzlabojot 
sadarbību ar departamentiem; mājaslapas 
uzlabojumi – dizains un lietojamība;

•	 Aktīva dalība starptautiskos projektos.
Sandra lApiŅA, 

Administrācijas vadītāja
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DiSCiPlināRtieSA

Disciplinārtiesa 2018.gada decembrī.  
No kreisās Ļubova KušNIrE, Inguna rADZEVIČA, Ināra gArDA, Anita PoĻAKoVA, Vēsma KAKSTE, Andris guĻĀNS

2018.gadā mainījās Diciplinārtiesas priekšsēdētājs. 
Saskaņā ar Augstākās tiesas 10.septembra 
plēnuma lēmumu gan Disciplinārtiesas locekļa, gan 
Disciplinārtiesas priekšsēdētāja amatā Civillietu 
departamenta tiesnesi Aigaru Strupišu nomainīja 
tiesnese ināra garda. 

2018.gadā Disciplinārtiesā netika pārsūdzēts neviens 
tiesnešu disciplinārkolēģijas, tiesnešu kvalifikācijas 
kolēģijas, tieslietu padomes lēmums, kā arī neviens 
ģenerālprokurora rīkojums. Disciplinārtiesā netika 
skatīta neviena lieta.




