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a ugstākajai tiesai 2009. gads bija spraigs 
un smags gan izskatīto lietu, gan ienākošo 
lietu skaita ziņā, gan saistībā ar budžeta 
samazinājumu. Šobrīd aktuālākā problēma 
Latvijas tiesu sistēmā ir tā, ka visu līmeņu 
tiesas, arī Augstākā tiesa, ir pārslogota ar 

neizskatītajām lietām, īpaši civillietām. Pietuvojusies kritiskā 
robeža, kad tiesneši arvien skaļāk un izmisīgāk atgādina: 
strādāt vēl intensīvāk, nezaudējot darba kvalitāti, nav 
iespējams. 

Arvien pieaugošajam lietu pieplūdumam un uzkrājumam 
tiesās ir vairāki iemesli.

Kopš neatkarības atjaunošanas, pieņemot jaunus likumus, 
tajos arvien biežāk kā strīda izšķiršanas instance tika 
paredzēta tiesa. Situācijas regulējumu dažādās dzīves jomās 
un aizskarto tiesību atjaunošanu likumdevējs paredzējis 
tiesas ceļā. Līdz ar to radušās daudz jaunu lietu kategoriju, 
kādu līdz deviņdesmitajiem gadiem nebija. 

Nostiprinoties tiesiskumam, attīstījusies arī sabiedrības 
izpratne par savām tiesībām un veidu, kādā atjaunojamas 
aizskartās tiesības. Iedzīvotāji arvien biežāk dažādās situācijās 
griežas tiesā. 

Ekonomiskās krīzes laikā, cilvēkiem nespējot izpildīt savas 
saistības (kredītus, līzingus u.c.), tiesās ievērojami pieaug 
no saistību tiesībām izrietošo lietu skaits. Augstākajā tiesā 
palielinājies ne tikai apelācijā un kasācijā pārsūdzēto lietu 
skaits, bet pēdējā gada laikā - arī uzraudzības protestu skaits 
Senāta Civillietu departamentā. Tās lielākoties ir lietas par 
saistību bezstrīdus piespiedu izpildi. 

Nav pamata domāt, ka lietu skaits tuvākajā nākotnē 
samazināsies. Cilvēki izmantos savas tiesības griezties tiesā, 
īpaši administratīvajās tiesās. Var prognozēt, ka Augstākajā 
tiesā pieaugs no saistību tiesībām izrietošās civillietas, jo lietu 
pieplūduma vilnis, kas pirms 1-2 gadiem tika saņemts pirmās 

instances tiesās, šobrīd ir nonācis vai tuvākajā nākotnē 
nonāks otrajā un trešajā tiesu instancē. 

Augstākā tiesa strādā iespēju robežās. Taču jebkuram 
cilvēkam, arī tiesnesim, ir fizisko iespēju slieksnis, un izskatīt 
vēl vairāk lietu nav iespējams. Nepalielinot tiesnešu skaitu, 
lietu uzkrājums Augstākajā tiesā visdrīzāk palielināsies un 
izskatīšanas termiņi kļūs vēl ilgāki. 

Apzinoties, ka ekonomiskā krīze valstī turpināsies un par 
finanšu situācijas uzlabošanos nevaram cerēt, iespējamie 
risinājumi ir jāmeklē pašiem. Plēnumā rosināju veikt 
Augstākās tiesas darba efektivitātes pētījumu, sava veida 
auditu iekšējo resursu atrašanai, kas uzlabotu tiesas darbu. 
Katrā struktūrvienībā, protams, problēmas un risinājumi 
ir atšķirīgi, bet ir kopīgas lietas, kuras vērts dziļāk papētīt, 
lai šodienas situācijā un ekonomiskajos apstākļos atrastu 
iekšējās rezerves. Nevis lai liktu tiesnešiem un darbiniekiem 
strādāt vēl intensīvāk, izskatīt vēl vairāk lietu, bet lai meklētu 
saprātīgus risinājumus, kā tiesnešus atbrīvot no funkcijām 
un procedūrām, kas nelietderīgi patērē laiku un traucē pildīt 
pamatfunkciju - tiesas spriešanu. Visām mūsu pūlēm jābūt 
produktīvām un efektīvām, lai tiesnešu un darbinieku laiks 
netiek izniekots nelietderīgās darbībās. 

Viena no problēmām ir nekvalitatīvie dokumenti, ko 
pārlieku lielā daudzumā saņem Augstākā tiesa. Tās ir gan 
desmitiem nesaprotamu sūdzību, ko gadu no gada sūta vieni 
un tie paši pilsoņi, gan nekvalitatīvas un nepamatotas kasācijas 
sūdzības, kas noslogo Senāta darbu. 50-60% no iesniegtajām 
kasācijas sūdzībām ir nederīgas, faktiski juridiskais brāķis. 
Kaut arī atteikums tās izskatīt neprasa īpašu piepūli, lēmuma 
pieņemšana un noformēšana patērē senatoru un kanceleju 
darbinieku laiku. Salīdzinājumam: Vācijā pārsūdzēti tiek 
tikai 20% pirmās instances tiesu nolēmumu, bet Latvijā 80% 
lietu ceļo pa tiesu instancēm. Vai tās ir tiesiskās tradīcijas, 

sabiedrības izglītības līmenis, vai juristu – advokātu, 
juriskonsultu, dažādu sabiedrisko palīgu – neprofesionalitāte, 
bet apritē cirkulē milzīgs daudzums kļūdainu, nepareizu, 
nepamatotu dokumentu, kas tērē tiesu resursus un neļauj tos 
novirzīt lietām, kas patiešām darāmas. 

Jādomā, kā atbrīvoties no šīs kļūdainās un liekās papīru 
gūzmas. Iespējams, jārosina grozījumi Iesniegumu likumā, 
lai būtu iespējams neuzsākt nelietderīgas diskusijas ar 
profesionālajiem sūdzētājiem, kuru iesniegumos faktiski 
nav nekāda satura. Savukārt nepamatoto kasācijas sūdzību 

augstākās tiesas darbaM jābŪt 
PrOduktĪvaM uN eFektĪvaM

IvARS BIčKovIčS, 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs
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nelietderīgajā plūsmā, iespējams, zināmā mērā vainojama 
tiesu prakses nekonsekvence jeb vienotas tiesu prakses 
trūkums. Ja pārsūdzētājam nav pārliecības, ka sūdzību 
noteikti noraidīs, bet ir cerība, ka varbūt tiesas viedoklis 
šoreiz būs citādāks, viņš nolēmumu noteikti pārsūdzēs. 

Ceru, ka izmaiņas civillietu izskatīšanā nesīs aktualizētais 
priekšlikums atsevišķu kategoriju lietas nodot notāru ziņā. 
Vistuvāk šādam risinājumam ir saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildes lietas, kuru daudzums kasācijas instancē pieaudzis 
3,5 reizes, tāpat laulību šķiršanas lietas, kurās nepastāv strīds. 
Civiltiesību speciālistiem spriest, vai tas būtu pareizākais 
risinājums, bet tiesu darbu tas atslogotu un lietu uzkrājumu 
mazinātu. 

Atbalstāmi būtu priekšlikumi par Senāta rīcības sēžu 
lēmumu pieņemšanas vienkāršošanu, rakstveida procesa 
plašāku izmantošanu civillietu un administratīvo lietu 
izskatīšanā, kā arī uzraudzības protestu ierosināšanas 
funkcijas pārdali civillietās. Uzraudzības protestu iesniegšanu 
atstājot prokuratūras kompetencē, Senāta Civillietu 
departamenta noslodze krietni samazinātos.  

Vislielākās problēmas šobrīd ir Civillietu tiesu palātā. 
Tiesneši strādā intensīvi, tiesu zālēs atrodas līdz vēlam 
vakaram – tādā režīmā Augstākajai tiesai neklātos strādāt. 
Tomēr neizskatīto lietu daudzums palātā sasniedzis kritisku 
robežu, aizvien biežāk lietu dalībnieki ir neapmierināti ne 
tikai par tiesas sēžu termiņiem, bet arī par to, ka savlaicīgi 
nesaņem nolēmumus jau izskatītajās lietās. Tiesnešu palīgu 
racionālāka izmantošana varētu būt viena no iespējām palātas 
darba organizācijas uzlabošanai. 

Krimināllietu tiesu palātā aizvien lielāka problēma ir 
tiesas sēžu atlikšana. Pirms 3-4 gadiem atlika 25-30% lietu, 
šobrīd - jau 50%. Atlikšanas iemesli - liecinieku neierašanās, 
prokuroru, tiesnešu saslimšana, 16% lietu atliktas advokātu 
neierašanās, apmēram trešā daļa - apsūdzēto neierašanās dēļ. 
Diemžēl daļu lietu nākas atlikt arī tādēļ, ka to izspriešanai 

nav ieplānots pietiekami daudz laika, vai tehnisku kļūdu dēļ, 
piemēram, nenosūtītas tiesas pavēstes. Kopumā 50% tiesnešu 
darba laika tiek izniekots un Krimināllietu tiesu palāta strādā 
tukšgaitā. Ceru, iekšējais efektivitātes pētījums palīdzētu 
risināt arī šo problēmu. 

Tomēr Augstākās tiesas tiesneši arī paaugstinātas 
intensitātes apstākļos savus pienākumus pilda profesionāli. 
Tiesu palātu nolēmumu stabilitāte jau vairākus gadus ir 
aptuveni 80%, tas ir atzīstams rādītājs. 

Otrs ceļš, kā sev palīdzēt, ir piedalīšanās procesuālo likumu 
pilnveidošanā. Tiesneši vislabāk redz, kur var samazināt 
pārsūdzības iespējas, kur mainīt dokumentu formu un 
vienkāršot procedūras. Augstākajai tiesai nav likumdošanas 
iniciatīvas, taču, ja šīs atziņas formulētu kā konkrētus 
priekšlikumus konkrētiem likumu grozījumiem un iesniegtu 
Tieslietu ministrijai vai Saeimas Juridiskajai komisijai, tam 
būtu lielāka lietderība nekā tiesas pārstāvim piedalīties 
likumprojektu darba grupā, kur viņš ir viens no daudziem, 
kura priekšlikumi kaut kur nogrimst. 

Aicināju tiesnešus aktīvi sekot līdzi un paust savu pozīciju 
arī likumdošanas procesos, kas skar Augstākās tiesas un 
tiesnešu darbu. Saeimā šobrīd aktīvi strādā pie grozījumiem 
likumā Par tiesu varu, pārnesot tajā vairākas idejas no jaunā 
Tiesu iekārtas likumprojekta, kas jau ilgāku laiku atlikts malā. 
Ne uz katru situāciju un priekšlikumu likuma grozījumos ir 
iespējams reaģēt ar Augstākās tiesas plēnuma lēmumu, kā 
to veiksmīgi izdarījām jautājumā par tiesnešu atalgojuma 
iekļaušanu vienotajā valsts un pašvaldību darbinieku 
atalgojuma sistēmā, bet tiesnešiem savu viedokli ir jāizsaka 
arī citos jautājumos. 

Neskatoties uz finanšu trūkumu un darba slodzi, Augstākā 
tiesa 2009. gadā spējusi veikt nozīmīgas lietas. Par spīti tiesu 
lietu izskatīšanas nebeidzamajam un straujajam ritmam, 

senatori un tiesneši nezaudē misijas apziņu, ka, neskatoties 
ne uz kādām krīzēm, Augstākās tiesas nolēmumiem jābūt 
taisnīgiem, kvalitatīviem un juridiski vērtīgiem. Senāta 
judikatūra tiek veidota, sistematizēta un darīta pieejama 
sabiedrībai, kaut tās nozīmi valdības padomdevēji nenovērtē. 
Neieguldot papildus līdzekļus, bet izmantojot tiesnešu un 
darbinieku zināšanas un laiku, Augstākā tiesa veikusi plašu 
sabiedrības izglītošanas darbu un veicinājusi izpratni par 
tiesu varu. 

Ekonomiskā krīze ir pārejoša, bet iestādes laba 
pārvaldība  – paliekoša sistēma. To apzinoties, Augstākā 
tiesa iespēju robežās turpinās sakārtot iekšējo vidi, sekmēs 
personāla profesionālo izaugsmi un saliedēs kolektīvu. 

Ivars Bičkovičs, 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs
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Augstākā tiesa Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā ir trešās 
jeb augstākās pakāpes tiesa. Tās struktūru veido:

trīs Senāta departamenti, kuros lietas izskata kasācijas •	
kārtībā 
divas tiesu palātas, kas darbojas kā apelācijas instances •	
tiesas 
Administrācija, kuras mērķis ir nodrošināt Augstākās •	
tiesas darbību 
Judikatūras nodaļa, kas apkopo un pēta tiesu praksi•	
Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa •	

No 2009. gada 1. jūnija finanšu resursu trūkuma dēļ 
likvidēta Sūdzību izskatīšanas nodaļa, kas sniedza atbildes uz 
iedzīvotāju sūdzībām.

Augstākās tiesas darbības pamats ir noteikts Latvijas 
Republikas Satversmē, likumā Par tiesu varu un procesuālajos 
likumos. 

Augstākās tiesas pamatfunkcijas ir:
tiesas spriešana apelācijas un kasācijas instancē, ievērojot •	
likumības un taisnīguma principus, lietu izskatīšanas 
savlaicīgumu; 
vienotas tiesu prakses veidošana.•	

Papilduzdevumi:
pamatojoties uz •	 Operatīvās darbības likumu, sevišķā 
veidā veicamo operatīvo pasākumu likumības un 
pamatotības pārbaude un Kredītiestāžu likumā noteikto 
kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu 
akceptēšana; 
ar tiesu lietām saistīto iedzīvotāju sūdzību izskatīšana.•	

Taisnīga tiesas spriešana un tiesas darbība sabiedrības 
interesēs, ievērojot labas pārvaldības principus – šāda 
Augstākās tiesas misija noteikta 2007. gadā apstiprinātajā 
Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2007. – 2010. gadam. 

Stratēģija balstīta uz esošās situācijas analīzi un nosaka vidēja 
termiņa stratēģiskos mērķus četrās prioritārajās jomās:

profesionāla un taisnīga tiesas spriešana; •	
vienveida tiesu prakses veidošana valstī; •	
sabiedrības izpratnes par tiesu varu veicināšana;  •	
labas pārvaldības principu nostiprināšana iestādes •	
vadībā.

Augstākās tiesas prioritārie darbības virzieni 2009. gadā 
tika saskaņoti ar darbības stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem. 
Piešķirtais finansējums nenodrošināja Augstākās tiesas 
attīstības pasākumu izpildi plānotajos apjomos.

augstākās tiesas struktŪra,  
darbĪbas PaMats, FuNkCijas, MĒrĶi 
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Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru amatā 
pēc Augstākās tiesas plēnuma ieteikuma no Augstākās tiesas 
tiesnešu vidus uz 7 gadu termiņu apstiprina Saeima. No 
2008. gada 16. jūnija Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir Ivars 
Bičkovičs. 

Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence noteikta 
likuma Par tiesu varu 50. pantā. Ar 2009. gada 30. aprīļa 
grozījumiem precizēta un papildināta panta otrā daļa, 
nosakot, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs ne tikai vada 
plēnuma sēdes, Tiesu palātas un Senāta departamenta 
tiesnešu kopsapulces un viņam ir tiesības vadīt Senāta sēdes, 
bet Augstākās tiesas priekšsēdētājam ir tiesības piedalīties 
arī lietu izskatīšanā Senātā. Papildināta 50. panta piektā daļa, 
precizējot, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs sasauc, vada un 
ar balsstiesībām piedalās Senāta departamentu priekšsēdētāju 
sēdēs, kurās izšķir jautājumu par lietas pakļautību. 

Augstākais tiesas lēmējorgāns ir plēnums - visu tiesnešu 
kopsapulce. 2009. gadā notika četras plēnuma sēdes, 
kurās ievēlēti Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieki, 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs, plēnuma sekretārs, 
Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis, kā arī izvērtēts un 
apstiprināts iepriekšējā gada darbības pārskats. 8. oktobrī 
sasauktajā plēnumā tiesneši pieņēma lēmumu par Augstākās 
tiesas budžeta veidošanas principiem un aicināja neiekļaut 
tiesnešu atalgojumu vienotajā valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atalgojuma sistēmā. 

Ar 2009. gada 30. aprīļa grozījumiem likumā Par tiesu varu 
paplašināta Augstākās tiesas plēnuma kompetence, nosakot, 
ka plēnums Satversmes tiesas likuma noteiktajos gadījumos 
izraugās Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus no 
Latvijas Republikas tiesnešu vidus, kā arī ievēlē Centrālās 
vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus. Līdz tam šīs 
Augstākās tiesas plēnuma kompetences bija noteiktas tikai 
plēnuma reglamentā.  

Administratīvo darbu Augstākajā tiesā veic Administrācija. 
Tā ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kuras mērķis ir radīt 
priekšnoteikumus tiesas saskaņotai un optimālai darbībai, 
lai nodrošinātu likumā noteikto Augstākās tiesas uzdevumu 
izpildi. Administrācija darbojas tiešā Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja pakļautībā, tās darbu vada Administrācijas 
vadītājs, kuru ieceļ priekšsēdētājs. No 2008. gada 3. novembra 
Administrācijas vadītāja ir Sandra Lapiņa. 

Augstākās tiesas pamatdarbību - profesionālu un 
taisnīgu tiesas spriešanu, izskatot konkrētas tiesu lietas 
augstākajā instancē, nodrošina Augstākās tiesas tiesneši, 
kas ir neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam. 2009. gada 30. 
aprīļa grozījumi likumā Par tiesu varu mainīja kvalifikācijas 
prasības Augstākās tiesas tiesneša kandidātam, nosakot, ka 
uz amatu var pretendēt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai 
apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz trešā kvalifikācijas 
klase, vai persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais 
darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā 
personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā un kura 
ir nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu. Savukārt 1. decembrī 
Saeima pieņēma grozījumus likumā Par tiesu varu, papildinot 
79. pantu, ka ne tikai tiesu palātas tiesneša prombūtnes, bet 
arī vakances laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs var uzdot 
viņu aizstāt Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas 
tiesnesim. 

Saeimas noteiktais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā ir 53. 
Tiesneša pienākumus 2009. gadā pildīja 46 tiesneši, bet tā 
kā vairāki tiesneši atradās bērna kopšanas atvaļinājumā vai 
slimoja, faktiski strādāja 42 tiesneši.

Darbu Augstākajā tiesā beidza Senāta Civillietu departamenta 
senatore Ruta Zaķe, Senāta Krimināllietu departamenta senatore 
Valda Eilande, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ausma Keiša. 
16. jūlijā nomira Civillietu tiesu palātas tiesnese Irēna Vinkšno. 

Ar Senāta Krimināllietu departamenta senatoru 3. jūlija 
kopsapulces lēmumu par Krimināllietu departamenta 
senatori iecelta Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Anita 
Nusberga. 

Neviens jauns tiesnesis darbu Augstākajā tiesā 2009.  gadā 
neuzsāka. Saeima 22. oktobrī neapstiprināja Augstākās 
tiesas tiesneša amatā virzīto kandidātu - Administratīvās 
apgabaltiesas tiesnesi Māri Vīgantu. Saeimas lēmums raisīja 
plašas profesionāļu un sabiedrības diskusijas par tiesnešu 
iecelšanas un apstiprināšanas kārtību. 

augstākās tiesas  
vadĪba uN tiesNeŠi

Mazāk
par

1 gadu

1 – 4
gadi

5 – 9
gadi

10 – 14
gadi

15 – 19
gadi

20 – 24
gadi

25 gadi
un 

vairāk

Senatoru un tiesnešu skaits

0

4

9

4

7

1

20

SENATORU UN TIESNEŠU SADALīJUMS PēC 
AUGSTĀKAJĀ TIESĀ NOSTRĀDĀTO GADU SKAITA



PUBLISKAIS PĀRSKATS  
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2009. GADĀ

7

2009. gAdĀ IevēLēTI AmAToS

PĀveLS gRUzIņš 
2009. gada 5. oktobrī atkārtoti 
ievēlēts par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietnieku, pilnvaru 
laiks 7 gadi. Augstākās tiesas 
tiesnesis kopš 1986. gada,  
Senāta Krimināllietu departamenta 
priekšsēdētājs kopš 1995. gada. 
Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
vietnieku ievēlēts 1990. gadā, 
atkārtoti 1995. un 2002. gadā.

gUnĀRS AIgARS 
2009. gada 5. oktobrī atkārtoti 
ievēlēts par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietnieku, pilnvaru 
laiks 7 gadi. Augstākās tiesas 
tiesnesis kopš 1990.  gada, Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētājs kopš 
1995.  gada. Par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts 
1995. gadā, atkārtoti 2002. gadā.

eRvīnS KUšķIS
2009. gada 26. februārī ievēlēts 
par Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētāju, pilnvaru laiks 
5  gadi. Augstākās tiesas tiesnesis 
kopš 2001. gada. 

InĀRA gARdA
2009. gada 26. februārī ievēlēta 
par Augstākās tiesas plēnuma 
sekretāri. Augstākās tiesas tiesnese 
kopš 2005.  gada, Senāta Civillietu 
departamenta senatore kopš 
2008.  gada.

PēTeRIS dzALBe
2009. gada 5. oktobrī ievēlēts par 
Centrālās vēlēšanu komisijas locekli 
no tiesnešu vidus. Augstākās tiesas 
Senāta Krimināllietu departamenta 
senators kopš 2005. gada. 

Augstākās tiesas plēnums

Rīgā  2009. gada 8. oktobrī

lēmums nr. 6
Par Augstākās tiesas  

budžeta veidošanas principiem

Ievērojot, ka Ministru kabinets 2009. gada 29. septembra un 
6.  oktobra slēgtā sēdē nolēma pamatā pieņemt iesniegto likumprojektu 
„Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības sistēmu”; 

Ievērojot, ka minētā likumprojekta izskatīšanā Ministru kabinetā 
valdība neuzaicināja piedalīties Augstākās tiesas pārstāvjus un tas nav 
publiski pieejams; 

Ievērojot, ka tiesneši nav mehāniski iekļaujami valsts pārvaldes 
iestāžu vienotā atlīdzības sistēmā, jo būtiski atšķiras viņu funkcijas, kā 
arī darbību regulējošie pamatprincipi. Radikālai esošās sistēmas maiņai, 
kas tika radīta ar mērķi stiprināt tiesu un tiesnešu neatkarību, ir jābūt 
leģitīmam mērķim;

Ievērojot, ka tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatā ir triju 
neatkarīgu valsts varas atzaru – likumdošanas varas, izpildu varas un 
tiesu varas – neatkarība, līdzsvars un savstarpējā kontrole;

Ievērojot, ka tiesiskā un demokrātiskā valstī nav pieļaujama situācija, 
ka tiesu varas finansējums ir atkarīgs no pārējo varas atzaru labvēlības;

Ievērojot, ka neatkarīgas tiesas pastāvēšana ir pamatnosacījums 
valstij, kurā valda likums un tiesības;

Apzinoties nepieciešamību ekonomiskās krīzes situācijā samazināt 
tiesu varai atvēlēto finansiālo nodrošinājumu,

Augstākās tiesas plēnums nolēma:
atzīt, ka likumprojekta „Par vienotu valsts un pašvaldību 1. 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu” publiska 
nepieejamība neatbilst tiesiskas valsts principam un ir pretrunā ar 
Valdības deklarācijas preambulu, 1.1. un 1.6. punktu;
aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nodrošināt Augstākās tiesas 2. 
budžeta finanšu analīzi tādā pašā procedūrā, kāda noteikta Saeimas 
budžeta finanšu analīzei;
aicināt Saeimu un Ministru kabinetu saglabāt tiesnešu darba 3. 
samaksas sistēmas regulējumu likumā „Par tiesu varu”.
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ATzInīBA

Senators Kalvis Torgāns saņem III pakāpes Triju zvaigžņu ordeni. 
Dr.hab iur. Kalvis Torgāns sasniedzis trīs spožākās jurista profesijas 
virsotnes – ir Augstākās tiesas senators, Latvijas Universitātes profesors 
un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. 2009. gada 31. martā 
savu 70  dzīves gadu jubileju atzīmēja ar jaunas grāmatas Civiltiesību, 
komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999-2008 atvēršanu. 
Pēc apbalvojuma saņemšanas Kalvis Torgāns un viņa meita kopā ar Valsts 
prezidentu Valdi Zatleru un prezidenta kundzi Lilitu Zatleri

Tieslietu sistēmas goda zīme - sešiem Augstākās tiesas bijušajiem un esošajiem tiesnešiem.  
Ar II pakāpes Goda zīmi apbalvota bijusī Senāta Krimināllietu departamenta senatore Astrīda Kazārova, 
bijusī Senāta Civillietu departamenta senatore Ruta Zaķe un bijusī Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultante, 
pirms tam Reabilitācijas daļas vadītāja Biruta Puķe. Ar III pakāpes Goda zīmi apbalvots Senāta Krimināllietu 
departamenta senators Pēteris Dzalbe, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ramona Nadežda Jansone un 
Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš. 
Ar Tieslietu sistēmas Goda zīmi apbalvotie kopā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un tieslietu ministru 
Mareku Segliņu 2009. gada 18. jūnijā

Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs gunārs Aigars 
saņem III pakāpes Atzinības 
krustu. 2009. gadā Gunārs Aigars 
svinēja 70 dzīves gadu jubileju 
un kolektīva balsojumā saņēma 
Augstākās tiesas apbalvojumu - 
Temīdas balvu nominācijā Gada 
cilvēks 2009.  
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pasniedz Atzinības krustu  
Gunāram Aigaram

Temīdas balvas - 2009.  
No kreisās: Gada darbinieks  – 
Administrācijas vadītāja  
Sandra Lapiņa, Gada tiesnesis  – 
Krimināllietu tiesu palātas 
tiesnesis Eduards Pupovs, Gada 
cilvēks – Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars, 
Gada tiesneša palīgs - Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētāja 
palīdze Irina Čaša
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struktŪrvieNĪbu darbĪbas Pārskats

AUGSTĀKĀS TIESAS  
DARBīBAS RĀDīTĀJU KOPSAVILKUMS

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SAņEMTĀS LIETAS 
2009. GADĀ

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ IZSKATīTO  
LIETU VIRZīBA 2009. GADĀ

Senāts     
   Civillietu departaments 880 198 0 138
   Krimināllietu departaments 646 74 14 0    
 Administratīvo lietu departaments 449 0 0 337
Tiesu palātas     
   Civillietu tiesu palāta 648 2 0 769
   Krimināllietu tiesu palāta 357 33 34 0

Pavisam 2980 307 48 1244

Senāts     
   Civillietu departaments 1032 434 0 33
   Krimināllietu departaments 710 454 2 20
   Administratīvo lietu departaments 781 241 0 24
Tiesu palātas    
   Civillietu tiesu palāta 1224 0 1 50
   Krimināllietu tiesu palāta 286 0 1 55

Pavisam 4033 1129 4 182

Ar blakus sūdzībām vai blakus protestiem Lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas

Gan ar sūdzībām, gan protestiem  Lietas nosūtītas citai tiesai izskatīšanai pēc piekritības

Ar protestiem No tām atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību

Ar sūdzībām Pabeigtas lietas, taisot spriedumu vai pieņemot lēmumu

Augstākās tiesas vadība 
2009. gadā.

1. rindā no kreisās:  
Senāta Administratīvo lietu 

departamenta  
priekšsēdētāja  

VERONIKA KRūMIņA,  
Civillietu tiesu palātas 

priekšsēdētājs  
GUNĀRS AIGARS,  

Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs  

IVARS BIČKOVIČS.
2. rindā no kreisās: 

Senāta Krimināllietu 
departamenta 

 priekšsēdētājs  
PĀVELS GRUZIņŠ,  

Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs  

ERVīNS KUŠķIS,  
Senāta Civillietu 

departamenta priekšsēdētājs  
VALERIJANS JONIKĀNS 

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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45

42
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79
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34
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66
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39
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39
41

42
19 37

8
85

0
11

39
13

46
16

04
21

08
24

68

Saņemtas 
lietas

Izskatītas
lietas

Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās
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seNāta Civillietu dePartaMeNts
dePARTAmenTA KomPeTenCe

Senāta Civillietu departaments īsteno likuma Par tiesu 
varu 47. pantā tam noteikto kasācijas instances tiesas kom-
petenci, izlemjot lietas sakarā ar kasācijas sūdzībām, pretsū-
dzībām un protestiem par materiālo tiesību normu piemēro-
šanu un interpretāciju, kā arī par procesuālo tiesību normu 
pārkāpumiem un to ietekmi uz tiesas nolēmumu tiesiskumu 
un pamatotību.

Savu kompetenci Senāta Civillietu departaments realizē, 
izskatot:

kasācijas sūdzības un pretsūdzības rīcības sēdē, lai izlem-•	
tu jautājumu, vai tās atbilst likuma noteikumiem lietas 
pieņemšanai izskatīšanai tiesas sēdē (Civilprocesa likuma 
464. pants);
kasācijas sūdzības un pretsūdzības mutiskā tiesas proce-•	
sā (Civilprocesa likuma 466.-472. pants);
blakus sūdzības mutvārdu vai rakstveida procesā (•	 Civil-
procesa likuma 447.-449. pants);
Augstākās tiesas priekšsēdētāja, Senāta Civillietu depar-•	
tamenta priekšsēdētāja vai ģenerālprokurora protestus 
par tiesu nolēmumiem, kas ir stājušies likumīgā spēkā 
(Civilprocesa likuma 483.-485. pants); 
lietas dalībnieku pieteikumus par spēkā stājušos tiesas •	
nolēmumu atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem 
(Civilprocesa likuma 481.-482. pants).

STATISTIKA
2009. gadā departamenta tiesvedībā atradās 1683 lietas  - 

par 390 lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā. Izskatīto lietu 
skaits ir vislielākais kopš Senāta darbības atjaunošanas.

Tiesas sēdēs kasācijas kārtībā sakarā ar kasācijas sūdzībām 
izskatīta 341 lieta, tai skaitā Senāta paplašinātajā sastāvā iz-
skatītas 18 lietas.

Mutvārdu un rakstveida procesā izskatītas 135 lietas, ku-
rās iesniegtas blakus sūdzības. Salīdzinoši 2008. gadā ar bla-
kus sūdzībām bija 101 lieta.

Izskatītas 136 lietas sakarā ar protestiem, kas iesniegti Ci-
vilprocesa likuma 483.-485. panta kārtībā. Šīs kategorijas lietu 
skaits ir būtiski palielinājies - 2008. gadā uzraudzības protesti 
bija 95 lietās.

Vairāk saņemti arī pieteikumi par likumīgā spēkā stāju-
šos spriedumu atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. 
2008. gadā bija 10 pieteikumi, 2009. gadā - 16. 

Izskatot lietas senatoru kolēģijas rīcības sēdē, kasācijas 
tiesvedības ierosināšana atteikta attiecībā uz 411 kasācijas 
sūdzībām, kas ir 54,6% no lietām, kas ienākušas izskatīšanai 
kasācijas kārtībā. 2008. gadā - attiecīgi 267 kasācijas sūdzības 
jeb 44,7%.

Visvairāk izskatītas lietas strīdos, kas izriet no saistību tie-
sībām, šīs kategorijas bija 41% no visām izskatītajām lietām. 

Visstraujāk pieaudzis lietu skaits strīdos, kas izriet no 
darba tiesiskajām attiecībām: 2009. gadā Senāts skatīja 118 
šādas lietas. 

Statistika, kas raksturo Senāta Civillietu departamentā iz-
skatīto zemāko instanču tiesu nolēmumu stabilitāti: spriedu-
mu stabilitāte - 81,8%, lēmumu stabilitāte - 81% (2008. gadā 
attiecīgi 80,6 % un 73,3 %).
 
JUdIKATūRA

Judikatūra tiek veidota, izstrādājot kvalitatīvus, pama-
totus Senāta nolēmumus. Rūpīgs darbs notiek nolēmuma 
sagatavošanas trīs posmos: senatoru apspriedēs par tiesību 
normu piemērošanas un interpretācijas problemātiku; saga-
tavoto tiesas nolēmumu projektu apspriešanā un tajos izteik-
to atziņu koriģēšanā, papildināšanā un uzlabošanā; nolēmu-
mu tēžu izstrādē. 

Sadarbībā ar Judikatūras nodaļu 2009. gadā Senāta Civil-
lietu departaments veicis pētījumu par pieteikumu izskatīša-
nu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai.

Senāta Civillietu departamenta un Civillietu tiesu palātas 
tiesnešu kopsapulcē sagatavots skaidrojums Par šķīrējtiesas 
līguma spēku, kreditoram vienpusēji atkāpjoties no līguma, kura 
sakarā šķīrējtiesas līgums noslēgts. 

LīdzdALīBA LIKUmU IzSTRĀdē Un  
To TIeSISKUmA KonTRoLē 

Lai panāktu atbilstību starp Civilprocesa likuma sadaļas 
Saistību izpildīšana tiesas ceļā normām un Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma 6. panta 11. daļu par patērētāju aizsar-
dzību netaisnīgu līguma noteikumu gadījumā, kā arī veidotu 

SenĀTA CIvILLIeTU 
dePARTAmenTA 
PRIeKšSēdēTĀJS 
VALERIJANS JONIKĀNS

SenAToRI  
INĀRA GARDA 
 ZIGMANTS GENCS 
ALDIS LAVIņŠ  
SKAIDRīTE LODZIņA
KALVIS TORGĀNS  
EDīTE VERNUŠA 
ANDA VīTOLA  
RUTA ZAķE (līdz 31.05)
MĀRīTE ZĀģERE 

SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ SAņEMTO, 
IZSKATīTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS  
2000.-2009. GADĀ

l 2009. gadā  
tiesvedībā 1683 lietas

l Izskatītas  
1065 lietas - 63%

l Lietu izskatīšanas 
vidējais ilgums:  
3 mēneši

l Izskatītas lietas  
vidēji uz vienu 
tiesnesi: 112
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Saņemtas 
lietas

Izskatītas
lietas

Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

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 ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
5. Lietas, kas izriet no 

autortiesībām, 
patenttiesībām, dizainparauga 
un preču zīmju aizsardzības

6. Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām

7. Mantojuma lietas
8. Sevišķā tiesāšanās kārtībā 

izskatāmās lietas
9. Sūdzības par zemesgrāmatu 

nodaļas tiesnešu lēmumiem
10. Pārējās lietas

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 

īpašuma tiesībām
2. Lietas, kas izriet no darba līguma 

attiecībām
3. Lietas, kas izriet no ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām
5. Sevišķās tiesāšanas kārtībā 

izskatāmās lietas
6. Lietas par uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 
7. Lietas par saistību bezstrīdus 

piespiedu izpildi
8. Lietas par saistību piespiedu izpildi 

brīdinājuma kārtībā
9. Lietas, kas saistītas ar izpildu raksta 

izsniegšanu
10. Pārējās lietasLietu skaits, procentos

1
16%

2
13%

3
7%

193

137

5

6

4
8%

5
1%

6
41%

7
2%

8
1%

9
6%

10
5% 2

1%
3
2%

5
1%

1
2%

Pārsūdzēto spriedumu 
izskatīšanas rezultāti:
Spriedums atstāts negrozīts (25,7%)

Atteikts ierosināt kasācijas 
tiesvedību  (54,6%)

Spriedums atcelts (18,2%)

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

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

Pavisam izskatītas 752 lietas Pavisam izskatītas 135 lietas Pavisam izskatītas 136 lietas

411

Lēmums 
atstāts 

negrozīts
(87 lietas)  

64%

Lēmums 
atcelts pilnīgi vai 
daļēji, nododot lietu 
jaunai izskatīšanai 
(20 lietas)
15%

Lēmums atcelts 
pilnīgi vai daļēji un 
jautājums izlemts 
pēc būtības 
(5 lietas)
4%

Atteikts 
ierosināt 
kasācijas 

tiesvedību un 
citi rezultāti

(23 lietas)
17%

4
10%

7
38%

8
10%

9
12%

10
18%

6
6%
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vienotu rajona tiesu praksi šajos jautājumos, Senāta Civillietu 
departaments ierosināja grozījumus Civilprocesa likuma 405. 
un 406.1 pantā. Grozījumi pieņemti ar Saeimas 2009. gada 5. 
februāra likumu.

Senāta Civillietu departaments izteicis Augstākās tiesas 
viedokli par divām Satversmes tiesā ierosinātām lietām: Par 
Civillikuma 156. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 92. un 
96. pantam un Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības 
vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu 3. kārtas būvniecībai - 
atbilstību Satversmes 105. pantam.

SūdzīBU PĀRBAUde Un PRoTeSTU SAgATAvošAnA
Bez departamenta vadības un lietu izskatīšanas tiesas 

sēdēs, protestu sagatavošana ir trešā nozīmīgākā un pēdējā 
laikā darbietilpīgākā Senāta Civillietu departamenta priekš-
sēdētāja pienākumu joma. 

2009. gadā saņemtas 957 sūdzības ar lūgumiem iesniegt 
protestus par pirmās instances tiesu nolēmumiem, kas ir stā-
jušies likumīgā spēkā. Līdz 1. jūnijam sūdzības saņēma Sū-
dzību izskatīšanas nodaļa, bet pēc tās likvidēšanas sūdzības 
pārbauda Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs un 
konsultanti. Sūdzību skaits palielinājies 3,6 reizes - pēc Sū-
dzību izskatīšanas nodaļas datiem, 2008. gadā saņemtas 268 
sūdzības.

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs ir iesniedzis 
protestus 124 lietās, Augstākās tiesas priekšsēdētājs - 22 lie-
tās. ģenerālprokurors ir iesniedzis protestus 50 lietās. Pavi-
sam iesniegti protesti 196 civillietās; 2008. gadā -124. 

AKTIvITĀTeS PAPILdUS TIešAJIem dARBA 
PIenĀKUmIem Un KvALIfIKĀCIJAS CeLšAnA

Senatori strādā Tieslietu ministrijas izveidotajās darba 
grupās Civillikuma modernizācijas koncepcijas izstrādei: Zig-
mants Gencs mantojuma tiesību, Aldis Laviņš lietu tiesību, 
Kalvis Torgāns saistību tiesību daļai. Valerijans Jonikāns 
piedalās darba grupā Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei 
un Starptautisko privāttiesību likuma projekta izstrādes darba 
grupā. 

Senatori piedalās tiesnešu pašpārvaldes institūcijās un 
veic citus pienākumus: Ināra Garda ir Augstākās tiesas plēnu-
ma sekretāre, Zigmants Gencs - Tiesnešu kvalifikācijas kolē-
ģijas loceklis, Aldis Laviņš - Tiesnešu biedrības priekšsēdētāja 
vietnieks, Edīte Vernuša - zvērinātu advokātu eksaminācijas 
komisijas locekle, Valerijans Jonikāns - Tiesnešu disciplinār-
kolēģijas loceklis.

Kalvim Torgānam un Valerijanam Jonikānam bija publi-
kācijas un komentāri žurnālā Jurista vārds. 2009. gadā izdota 
juridisko zinātņu doktora, senatora Kalvja Torgāna grāmata 

Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 
1999-2008.

Senatori piedalījās starptautiskās konferencēs: Valerijans 
Jonikāns Darba tiesības un to ievērošana ekonomiskās krīzes 
apstākļos Rīgā, Aldis Laviņš konferencē Krakovā par pamat-
tiesību nozīmi civiltiesiskajos strīdos, kā arī starptautiskos 
semināros: Aldis Laviņš un Kalvis Torgāns - Ārpuslīgumiskajās 
attiecībās piemērojamie likumi, regula Roma II, Aldis Laviņš - ES 
valstu tiesu judikatūra civiltiesībās. Senatore Ināra Garda ap-
meklēja Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā. 

Senatori kvalifikāciju paaugstina Tiesnešu mācību centra 
un Augstākās tiesas organizētos semināros, taču galvenais 
pilnveidošanās veids ir pašmācība - juridiskajā literatūrā, tie-
sību doktrīnās, citu nacionālo un pārnacionālo tiesu spriedu-
mos meklējot atziņas nolēmumu argumentācijai un piedalo-
ties un diskutējot senatoru apspriedēs par aktuālām tiesību 
piemērošanas problēmām.

PRoBLēmAS 
Kopš maija departaments strādāja nepilnā sastāvā, nebi-

ja aizpildīta viena senatora vieta. Pusgadu nebija aizpildīta 
arī departamenta konsultanta amata vieta. Intensīvā darba 
slodze senatoriem un senatoru palīgiem prasīja lielu atdevi, 
spēju koncentrēties un izturību.   

SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS 
KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU STRUKTūRA 2009. GADĀ

SENĀTA CIVILLIETU 
DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS 
KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU 
REZULTĀTI 2009. GADĀ 
(SPRIEDUMI)  

SENĀTA CIVILLIETU 
DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS 
KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU 
REZULTĀTI 2009. GADĀ 
(LēMUMI)

SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ CIVILPROCESA 
LIKUMA 483.-485. PANTA KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU 
STRUKTūRA 2009. GADĀ (SPRIEDUMI UN LēMUMI)

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

71
5

90
6

85
8

10
65 96

7
10

55
12

16 67
9

84
8

88
7

96
6

95
8

82
6

10
65 61 15

9
13

0
22

9
23

8
46

7
61

8

Saņemtas 
lietas

Izskatītas
lietas

Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

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 ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
5. Lietas, kas izriet no 

autortiesībām, 
patenttiesībām, dizainparauga 
un preču zīmju aizsardzības

6. Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām

7. Mantojuma lietas
8. Sevišķā tiesāšanās kārtībā 

izskatāmās lietas
9. Sūdzības par zemesgrāmatu 

nodaļas tiesnešu lēmumiem
10. Pārējās lietas

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 

īpašuma tiesībām
2. Lietas, kas izriet no darba līguma 

attiecībām
3. Lietas, kas izriet no ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām
5. Sevišķās tiesāšanas kārtībā 

izskatāmās lietas
6. Lietas par uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 
7. Lietas par saistību bezstrīdus 

piespiedu izpildi
8. Lietas par saistību piespiedu izpildi 

brīdinājuma kārtībā
9. Lietas, kas saistītas ar izpildu raksta 

izsniegšanu
10. Pārējās lietasLietu skaits, procentos

1
16%

2
13%

3
7%

193

137

5

6

4
8%

5
1%

6
41%

7
2%

8
1%

9
6%

10
5% 2

1%
3
2%

5
1%

1
2%

Pārsūdzēto spriedumu 
izskatīšanas rezultāti:
Spriedums atstāts negrozīts (25,7%)

Atteikts ierosināt kasācijas 
tiesvedību  (54,6%)

Spriedums atcelts (18,2%)

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

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

Pavisam izskatītas 752 lietas Pavisam izskatītas 135 lietas Pavisam izskatītas 136 lietas

411

Lēmums 
atstāts 

negrozīts
(87 lietas)  

64%

Lēmums 
atcelts pilnīgi vai 
daļēji, nododot lietu 
jaunai izskatīšanai 
(20 lietas)
15%

Lēmums atcelts 
pilnīgi vai daļēji un 
jautājums izlemts 
pēc būtības 
(5 lietas)
4%

Atteikts 
ierosināt 
kasācijas 

tiesvedību un 
citi rezultāti

(23 lietas)
17%

4
10%

7
38%

8
10%

9
12%

10
18%

6
6%

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

71
5

90
6

85
8

10
65 96

7
10

55
12

16 67
9

84
8

88
7

96
6

95
8

82
6

10
65 61 15

9
13

0
22

9
23

8
46

7
61

8

Saņemtas 
lietas

Izskatītas
lietas

Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

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 ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
5. Lietas, kas izriet no 

autortiesībām, 
patenttiesībām, dizainparauga 
un preču zīmju aizsardzības

6. Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām

7. Mantojuma lietas
8. Sevišķā tiesāšanās kārtībā 

izskatāmās lietas
9. Sūdzības par zemesgrāmatu 

nodaļas tiesnešu lēmumiem
10. Pārējās lietas

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 

īpašuma tiesībām
2. Lietas, kas izriet no darba līguma 

attiecībām
3. Lietas, kas izriet no ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām
5. Sevišķās tiesāšanas kārtībā 

izskatāmās lietas
6. Lietas par uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 
7. Lietas par saistību bezstrīdus 

piespiedu izpildi
8. Lietas par saistību piespiedu izpildi 

brīdinājuma kārtībā
9. Lietas, kas saistītas ar izpildu raksta 

izsniegšanu
10. Pārējās lietasLietu skaits, procentos

1
16%

2
13%

3
7%

193

137

5

6

4
8%

5
1%

6
41%

7
2%

8
1%

9
6%

10
5% 2

1%
3
2%

5
1%

1
2%

Pārsūdzēto spriedumu 
izskatīšanas rezultāti:
Spriedums atstāts negrozīts (25,7%)

Atteikts ierosināt kasācijas 
tiesvedību  (54,6%)

Spriedums atcelts (18,2%)

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

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

Pavisam izskatītas 752 lietas Pavisam izskatītas 135 lietas Pavisam izskatītas 136 lietas

411

Lēmums 
atstāts 

negrozīts
(87 lietas)  

64%

Lēmums 
atcelts pilnīgi vai 
daļēji, nododot lietu 
jaunai izskatīšanai 
(20 lietas)
15%

Lēmums atcelts 
pilnīgi vai daļēji un 
jautājums izlemts 
pēc būtības 
(5 lietas)
4%

Atteikts 
ierosināt 
kasācijas 

tiesvedību un 
citi rezultāti

(23 lietas)
17%

4
10%

7
38%

8
10%

9
12%

10
18%

6
6%

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

71
5

90
6

85
8

10
65 96

7
10

55
12

16 67
9

84
8

88
7

96
6

95
8

82
6

10
65 61 15

9
13

0
22

9
23

8
46

7
61

8

Saņemtas 
lietas

Izskatītas
lietas

Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

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 ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
5. Lietas, kas izriet no 

autortiesībām, 
patenttiesībām, dizainparauga 
un preču zīmju aizsardzības

6. Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām

7. Mantojuma lietas
8. Sevišķā tiesāšanās kārtībā 

izskatāmās lietas
9. Sūdzības par zemesgrāmatu 

nodaļas tiesnešu lēmumiem
10. Pārējās lietas

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 

īpašuma tiesībām
2. Lietas, kas izriet no darba līguma 

attiecībām
3. Lietas, kas izriet no ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām
5. Sevišķās tiesāšanas kārtībā 

izskatāmās lietas
6. Lietas par uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 
7. Lietas par saistību bezstrīdus 

piespiedu izpildi
8. Lietas par saistību piespiedu izpildi 

brīdinājuma kārtībā
9. Lietas, kas saistītas ar izpildu raksta 

izsniegšanu
10. Pārējās lietasLietu skaits, procentos

1
16%

2
13%

3
7%

193

137

5

6

4
8%

5
1%

6
41%

7
2%

8
1%

9
6%

10
5% 2

1%
3
2%

5
1%

1
2%

Pārsūdzēto spriedumu 
izskatīšanas rezultāti:
Spriedums atstāts negrozīts (25,7%)

Atteikts ierosināt kasācijas 
tiesvedību  (54,6%)

Spriedums atcelts (18,2%)

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

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

Pavisam izskatītas 752 lietas Pavisam izskatītas 135 lietas Pavisam izskatītas 136 lietas

411

Lēmums 
atstāts 

negrozīts
(87 lietas)  

64%

Lēmums 
atcelts pilnīgi vai 
daļēji, nododot lietu 
jaunai izskatīšanai 
(20 lietas)
15%

Lēmums atcelts 
pilnīgi vai daļēji un 
jautājums izlemts 
pēc būtības 
(5 lietas)
4%

Atteikts 
ierosināt 
kasācijas 

tiesvedību un 
citi rezultāti

(23 lietas)
17%

4
10%

7
38%

8
10%

9
12%

10
18%

6
6%



PUBLISKAIS PĀRSKATS  
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2009. GADĀ

12

seNāta kriMiNāllietu dePartaMeNts
dePARTAmenTA  
KomPeTenCe

Atbilstoši likuma Par tiesu varu 47. pantam un 
Kriminālprocesa likuma 569. pantam, Senāta Krimināllietu 
departaments ir kasācijas instances tiesa lietās, kuras 
izskatījušas apelācijas instances tiesas, tas ir, Augstākās  
tiesas Krimināllietu tiesu palāta un apgabaltiesu 
Krimināllietu tiesas kolēģijas, kā arī lietās, kuras izskatījušas 
pirmās instances tiesas (rajona tiesas un apgabaltiesas) 
vienošanās procesā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 63. nodaļas prasībām 
Senāta Krimināllietu departaments izskata arī no jauna spēkā 
stājušos tiesas nolēmumus sakarā ar materiālo vai procesuālo 
likuma normu būtisku pārkāpumu.

STATISTIKA 
Kopš 2000. gada Senāta Krimināllietu departaments 

gadā saņem vidēji 715-750 lietas, arī 2009. gadā saņemtas 
734  lietas, izskatītas 732.

Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā 62% no 
saņemtajām lietām departaments atsacīja pārbaudīt 
nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā. Tas paātrina lietu 
izskatīšanu, tomēr katra lieta prasa izpēti, lai pieņemtu 
lēmumu par atteikumu to skatīt kasācijas kārtībā.

Mutvārdu procesā skatītas tikai 4 lietas. Kasācijas tiesneši 
pozitīvi vērtē rakstveida procesa lietderīgumu, tas dod iespēju 
Senāta Krimināllietu departamentam strādāt operatīvi un 
efektīvi.

Salīdzinot ar citiem gadiem, saņemts vairāk lietu, kurās 
ir iesniegti prokuroru protesti. 10,7% no kasācijas kārtībā 
izskatītajām lietām bijušas ar protestiem.

Analizējot Senāta Krimināllietu departamentā izskatīto 
lietu struktūru pēc noziegumu veidiem, secināms, ka 
visvairāk tiek pārsūdzēti tiesu nolēmumi par noziedzīgiem 
nodarījumiem pret īpašumu – apmēram 30%, noziedzīgiem 
nodarījumiem pret satiksmes drošību, īpaši apsūdzībā 
pēc Krimināllikuma 262. panta par transportlīdzekļa 
vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu 
apreibinošu vielu ietekmē – apmēram 10% un noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas saistīti ar narkotisko, psihotropo vielu 
nelegālu apriti – apmēram 10%.

77% kasācijas kārtībā izskatāmo lietu saņemtas no 
apgabaltiesām, 20% - no Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 
palātas, pārējās lietas bijušas no rajona tiesām un saistītas ar 
vienošanās procesu.

Senāts atstājis spēkā 80% no Krimināllietu tiesu 
palātas pārsūdzētajiem nolēmumiem, 59% no apgabaltiesu 
pārsūdzētajiem nolēmumiem. Kopumā Senāts atcēlis 
34% pārsūdzēto nolēmumu, grozījis 7%. Nolēmumu 
nestabilitāte galvenokārt saistīta ar Kriminālprocesa 
likuma normu pārkāpumiem, kas ir sekas nemitīgajām 
izmaiņām Kriminālprocesa likumā. Biežās izmaiņas ne tikai 
procesuālajos likumos, bet arī materiālajās likumu normās, 
tajā skaitā Krimināllikumā un Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā, rada tiesisko nihilismu sabiedrībā.

JUdIKATūRA
Senāta Krimināllietu departaments turpināja sadarbību 

ar zinātniekiem, nozaru pētniekiem. Laba sadarbība 
izveidojusies ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 
īpaši Krimināltiesību katedru. Diemžēl pārtrūka sadarbība ar 
Policijas akadēmiju, jo augstskola nepārdomāti likvidēta. 

Teorētiskos jautājumos Senāta Krimināllietu departa-
ments sadarbojās ar ģenerālprokuratūras Krimināltiesisko 
departamentu, senatori un prokurori vairākkārt tikās un ri-
sināja teorētiskus problēmjautājumus.

Jau trešo gadu Krimināllietu departaments sagatavoja 
Senāta atziņas par lēmumiem, ar kuriem atcelti vai grozīti 
zemāku instanču nolēmumi. Šīs atziņas ir ļoti pieprasītas 
no tiesām, lai ātrāk un efektīvāk varētu reaģēt uz kļūdām. 
Atziņas nosūtītas arī prokuratūrai.

Notika Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu 
tiesu palātas tiesnešu kopsapulce, kurā pieņemts lēmums Par 
lietu izskatīšanu par krāpšanā apsūdzētām personām. 

SūdzīBU  
PĀRBAUde 

Kopš jūnija Senāta Krimināllietu departaments izskata 
arī Augstākajā tiesā saņemtās sūdzības par krimināllietām. 
Kopējais departamentā saņemto sūdzību, iesniegumu un 
citu dokumentu skaits pārsniedz 400. To pārbaudi un atbilžu 
sniegšanu veic senatori un viņu palīgi. 

SenĀTA 
KRImInĀLLIeTU 
dePARTAmenTA 
PRIeKšSēdēTĀJS 
PĀVELS GRUZIņŠ

SenAToRI  
VOLDEMĀRS ČIžEVSKIS 
PēTERIS DZALBE  
VALDA EILANDE  
(līdz 30.06)  
ARTūRS FREIBERGS 
ANITA NUSBERGA  
(no 03.07) 
VILNIS VIETNIEKS 

SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ SAņEMTO, 
IZSKATīTO UN NEPABEIGTO  
LIETU SKAITS 2000.-2009. GADĀ

l 2009. gadā  
tiesvedībā 769 lietas

l Izskatītas  
732 lietas - 95 %

l Lietu izskatīšanas 
vidējais ilgums:  
0,6 mēneši

l Izskatītas lietas  
vidēji uz vienu 
tiesnesi: 122
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Noziegumu veidi:
1. Slepkavība (KL 116.,117., 118.p.)
2. Tīšs, smags miesas bojājums 

(KL 125.p.)
3. Izvarošana (KL 159.p.)
4. Zādzība (KL 175.p.) 
5.  Laupīšana (KL 176.p.)
6.  Krāpšana (KL 177., 178.p.)
7. Piesavināšanās (KL 179.p.)
8. Citi noziedzīgi nodarījumi 

pret īpašumu 
(KL 180., 182., 185. - 189.p)

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

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

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

12. Noziedzīgi nodarījumi pret 
pārvaldes   kārtību 
(KL 269. - 288.p.)

13. Noziedzīgi nodarījumi pret 
jurisdikciju (KL 289. - 315.p.)

14. Kukuļošana (KL 320. - 323.p.)
15. Pārējie veidi            

Izskatīšanas rezultāti:
1. Nolēmums atstāts bez 

grozījumiem - 180 personas
Nolēmums atcelts - 106 personas, 
tai skaitā:
2. nosūtot lietu jaunai izskatīšanai -

96 personas
3. izbeidzot kasācijas tiesvedību -

10 personas
Nolēmums grozīts - 21 persona, 
tai skaitā:
4. samazinot 1. instances vai 

apelācijas instances tiesas 
noteikto sodu - 3 personas

5. piemērojot likuma pantu par 
vieglāku noziedzīgu nodarījumu 
un samazinot sodu - 1 persona

6. piemērojot likuma pantu par 
vieglāku noziedzīgu nodarījumu, 
bet nesamazinot sodu - 
1 persona

7. izdarot citus grozījumus - 
16 personas

Personu skaits, procentos

Personu skaits, procentos1
4%

Pavisam izskatītas 732 lietas par 798 personām, ieskaitot lietas, 
par kurām atteikts pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu
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AKTIvITĀTeS PAPILdUS TIešAJIem  
dARBA PIenĀKUmIem

Senāta Krimināllietu departamenta senatori piedalījās 
pastāvīgajās Tieslietu ministrijas darba grupās, Saeimas 
komisiju un apakškomisiju sēdēs, uzstājās ar lekcijām un 
vadīja seminārus Tiesnešu mācību centrā, mācījās arī paši.

Papildus slodze senatoriem ir sevišķā veidā veicamo 
operatīvo pasākumu akceptēšana.

Departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš un senators 
Pēteris Dzalbe ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi.  

PRoBLēmAS
Senāta Krimināllietu departaments uzlabo Senāta 

nolēmumu kvalitāti, lai nolēmumi būtu saprotami ikvienam. 
Bijuši gadījumi, kad Senāts pieņēmis pretrunīgus lēmumus, 
kas izraisījis pamatotus pārmetumus. Likumsakarīgi, ka 
apstākļos, kad tik intensīvi, cik pēdējā laikā, tiek grozīti likumi 
un papildinātas tiesību normas, mainās arī tiesu prakse un 
Senāta atziņas. Zināmus trūkumus Senāta Krimināllietu 
departaments saskata prokuratūras darbā. Daļēji var piekrist 
tiesnešu sūdzībām par slikti izmeklētām krimināllietām. 

Taču, vērtējot prokuroru darbu pēc attaisnoto personu skaita, 
redzams, ka tendence ir pietiekoši stabila. 2009. gadā no 
visiem notiesātajiem attaisnoti 0,95%, 2008. gadā - 0,62%, 
vidējais attaisnoto skaits 5 gados - 0,9%. Kaimiņvalstīs - 
Lietuvā un Igaunijā - šis rādītājs ir krietni lielāks.

Problēmas ir apsūdzības kvalitātē - apsūdzības ir 
nesaprotamas, izplūdušas. Ir gadījumi, kad uz tiesu aizsūtītas 
lietas ar nepietiekamiem pierādījumiem. Problemātiskākās 
un vienlaikus vissarežģītākās ir lietas, ko izmeklējusi finansu 
un ekonomikas policija. 

SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ  
KASĀCIJAS KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU STRUKTūRA  
PēC NOZIEGUMA VEIDIEM 2009. GADĀ

SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ  
KASĀCIJAS SūDZīBU (PROTESTU) IZSKATīŠANAS 
REZULTĀTI 2009. GADĀ

SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ  
KASĀCIJAS KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU  
REZULTĀTI 2009. GADĀ  
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seNāta adMiNistratĪvO lietu dePartaMeNts
dePARTAmenTA KomPeTenCe

Senāta Administratīvo lietu departaments izskata kasācijas 
sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem un 
papildspriedumiem, kā arī blakus sūdzības par Administratī-
vās apgabaltiesas lēmumiem. Iesniegumu likumā un likumā Par 
sapulcēm, gājieniem un piketiem noteiktajos gadījumos Senāta 
Administratīvo lietu departamenta kompetencē ietilpst arī 
kasācijas sūdzību izskatīšana par Administratīvās rajona tiesas 
spriedumiem lietās par iestāžu faktisko rīcību vai administratī-
vajiem aktiem saistībā ar personu iesniegumiem. 

Departaments izskata arī pieteikumus par administratīvā 
akta darbības apturēšanu vai atjaunošanu, pagaidu noregulējuma 
piemērošanu, kā arī pieteikumus par jaunatklātiem apstākļiem.

Senāta Administratīvo lietu departaments veic arī pirmās 
instances tiesas funkcijas, izskatot lietas, kas saistītas ar Cen-
trālās vēlēšanu komisijas lēmumiem par Saeimas vēlēšanām, 
pieteikumus par Valsts kontroles padomes lēmumiem un par 
iekšlietu ministra lēmumiem par ārzemnieku iekļaušanu to per-
sonu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta. 

2009. gads iezīmējās ar tiesu instanču mazināšanu admi-
nistratīvajā procesā. Atsevišķās lietu kategorijās administra-
tīvās lietas tagad ir skatāmas tikai divās instancēs. Piemēram, 
Senāta Administratīvo lietu departaments vairs neskata ad-
ministratīvo pārkāpumu lietas.

2009. gadā ir grozīts Latvijas Sodu izpildes kodekss un Ap-
cietinājumā turēšanas kārtības likums, un tie Administratīvās 
rajona tiesas spriedumi lietās par notiesātajiem un apcietinā-
tajiem uzliktajiem sodiem, kuri attiecībā uz noteiktiem sodu 
veidiem ir pārsūdzami (piemēram, personas ievietošana soda 
izolatorā), pārsūdzami tikai kasācijas kārtībā Senāta Admi-
nistratīvo lietu departamentā.

STATISTIKA
2009. gadā Senāta Administratīvo lietu departaments iz-

skatīja 805 lietas - par aptuveni 7% vairāk nekā 2008. gadā. 
No šīm lietām 26 ir izskatītas kopsēdēs. 

Nepabeigto lietu atlikums - 256, kas ir mazāks nekā bija 
iepriekšējā gada atlikums - 275 lietas. 

Kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta attiecībā uz 
214 kasācijas sūdzībām. 2008. gadā tādas bija 209 kasācijas 
sūdzības.

No visām kasācijas kārtībā izskatītajām lietām visvairāk 
bija pieteikumi par pašvaldību lēmumiem - 27% - un Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmumiem - 15%.

Paaugstinājusies kasācijas kārtībā izskatīto nolēmumu 
stabilitāte: spriedumu stabilitāte bija 75% (2008. gadā - 71%), 
lēmumu stabilitāte - 65% (2008. gadā - 69%).

Senāta Administratīvo lietu departaments ir pieņēmis trīs 
lēmumus par prejudiciāla jautājuma uzdošanu Eiropas Kopie-
nu tiesai. Lietas atrodas izskatīšanā.

Departaments ir nosūtījis četrus pieteikumus Satversmes 
tiesai. Viens pieteikums ir par Pilsonības likuma pārejas no-
teikumu, kas nosaka, ka ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi 
un viņu pēcnācēji pēc 1995. gada 1. jūlija vairs nevar iegūt 
Latvijas pilsonību, ja neatsakās no citas valsts pilsonības (pa-
valstniecības). Sakarā ar vienu pieteikumu tiesvedība lietā 
izbeigta, vienā lietā Satversmes tiesa taisīja spriedumu, bet 
divas lietas atrodas izskatīšanā.

Senāta Administratīvo lietu departaments 2009. gadā ir 
pieņēmis astoņus blakus lēmumus, vēršot kompetento iestā-
žu uzmanību uz tiesību normu pārkāpumiem un to novērša-
nu vai uz nepieciešamību uzlabot tiesisko regulējumu.

Kā pirmās instances tiesa Senāta Administratīvo lietu de-
partaments izskatīja vienu pieteikumu par iekšlietu ministra 
lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, ku-
rām ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta.

dARBīBAS PRIoRITĀTeS
Senāta Administratīvo lietu departamenta darbības prio-

ritātes 2009. gadā bija profesionāla lietu izskatīšana ar skaid-
ru un pārliecinošu argumentāciju tiesas nolēmumos un lietu 
plūsmas paātrināšana.

Nereti tiek pārmests, ka administratīvo tiesu nolēmumi, 
tostarp arī Senāta Administratīvo lietu departamenta, ir pār-
mērīgi gari. 2009. gadā departamentā strādāts pie tā, lai nolē-
mumus rakstītu īsākus, taču lai neciestu to argumentācija.

Nav izdevies paātrināt lietu plūsmu, lietu izskatīšanas 
laiks departamentā ir paildzinājies: 2008. gadā vidējais lietu 
izskatīšanas ilgums bija 3 mēneši, 2009. gadā - 3,4 mēneši.

Domājot par resursu ekonomiju un ātrāku un kvalitatīvāku 
lietu izskatīšanu, 2009. gadā senatori specializējās. Lietu sadalē 
senatoriem tika iedalītas lietas atbilstoši katra specializācijai.

SenĀTA 
AdmInISTRATīvo 
LIeTU dePARTAmenTA 
PRIeKšSēdēTĀJA 
VERONIKA KRūMIņA

SenAToRI  
JAUTRīTE BRIEDE
ANDRIS GUļĀNS 
JĀNIS NEIMANIS  
ILZE SKULTĀNE  
RUDīTE VīDUŠA  
(bērna kopšanas  
atvaļinājumā līdz 28.10) 
TIESNESE  
VēSMA KAKSTE 

l 2009. gadā  
tiesvedībā 1061 lieta

l Izskatītas  
805 lietas - 76 %

l Lietu izskatīšanas 
vidējais ilgums  
3,4 mēneši

l Izskatītas lietas  
vidēji uz vienu 
tiesnesi: 124 

SENĀTA ADMINISTRATīVO LIETU DEPARTAMENTĀ 
SAņEMTO, IZSKATīTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS 
2000.-2009. GADĀ
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Konkurences padome 1%

Ministrijas 10%

Izskatītas
lietas

Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

Pārsūdzēto spriedumu 
izskatīšanas rezultāti:
1. Spriedums atstāts negrozīts 

(27,1%)
2. Atteikts ierosināt kasācijas 

tiesvedību rīcības sēdē 
(47,5%)

3. Spriedums atcelts pilnīgi vai 
tā daļā un lieta nosūtīta 
jaunai izskatīšanai (21,9%)

4. Atcelts viss spriedums vai tā 
daļā un  tiesvedība izbeigta 
(2,4%)

5. Atcelts viss spriedums vai tā 
daļā un   pieteikums atstāts 
bez izskatīšanas (0,2%)

6. Kasācijas tiesvedība izbeigta 
sakarā ar kasācijas sūdzības 
(protesta) atsaukšanu 
(0,9%)

Lietu skaits Lietu skaits, procentos

Pavisam izskatīta 451 lieta Pavisam izskatītas 327 lietas

Citas 
institūcijas
27%
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Trešā prioritāte Senāta Administratīvo lietu departamenta 
darbā 2009. gadā bija sabiedrības izglītošana. Departamenta 
senatori vadīja tiesību zinību stundas 722 skolēniem no 30 
Latvijas skolām. Vairāku Latvijas augstskolu studenti klausī-
jās departamenta kopsēžu lietas.

Nozīmīgs pasākums sabiedrības izglītošanā un aktuālo tie-
sību problēmu apspriešanā bija Senāta Administratīvo lietu 
departamenta rīkotā konference Administratīvo tiesu un admi-
nistratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā, kurā ar priekš-
lasījumiem uzstājās arī departamenta senatori.

AKTIvITĀTeS PAPILdUS TIešAJIem  
dARBA PIenĀKUmIem Un KvALIfIKĀCIJAS CeLšAnA

Galvenais senatoru un senatoru palīgu kvalifikācijas pa-
augstināšanas ceļš ir pašmācība, kā arī zināšanu papildināša-
na semināros par aktuāliem tiesību jautājumiem. Senatori un 
senatoru palīgi piedalījās semināros, ko rīkoja Tiesnešu mācī-
bu centrs, kā arī ārvalstu un Eiropas Savienības institūcijas. 
Senatori Veronika Krūmiņa, Jautrīte Briede un Jānis Neima-
nis piedalījušies desmit dažādos starptautiskos semināros, 
kolokvijos, forumos. 

Senatori Jautrīte Briede, Jānis Neimanis un Veronika 
Krūmiņa ir lektori Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Jautrīte 
Briede un Jānis Neimanis ir docenti Latvijas Universitātē, 

Veronika Krūmiņa pasniedzēja Sociālo tehnoloģiju augst-
skolā.

Senatore Veronika Krūmiņa ir Tiesnešu kvalifikācijas ko-
lēģijas locekle, Ilze Skultāne un Dace Mita Tiesnešu ētikas 
komisijas locekles.

Senatori un senatoru palīgi piedalās vairāku likumpro-
jektu darba grupās: Administratīvā procesa likuma grozījumu 
izstrādes darba grupā senatori Jautrīte Briede, Veronika Krū-
miņa, Rudīte Vīduša un Jānis Neimanis, Paziņošanas likum-
projekta izstrādes darba grupā - senatore Jautrīte Briede, Mi-
nistru kabineta noteikumu Zaudējumu, kas saistīti ar juridisko 
palīdzību administratīvajā procesā, aprēķināšanas un atmaksas 
kārtība projekta izstrādes darba grupā - senatora palīgs Ag-
ris Dreimanis. Senatore Rudīte Vīduša pārstāvēja Senāta vie-
dokli sanāksmē par likumprojektu, ar kuru iecerēts nomainīt 
likumu Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas 
vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzi-
nāšanu, kā arī sniedza savu vērtējumu par jauno Būvniecības 
likumprojektu. 

Senatori un senatoru palīgi piedalās Administratīvā proce-
sa likuma komentāru sagatavošanā Dr.iur. Jautrītes Briedes 
zinātniskajā redakcijā. Senatori Jautrīte Briede un Jānis Nei-
manis piedalās Satversmes Cilvēktiesību daļas komentāru 
sagatavošanā.

Senatoram Jānim Neimanim bija vairākas publikācijas 
žurnālā Jurista Vārds, Jautrītei Briedei žurnālā Likums un Tie-
sības. Arī senatoru palīgi Kristīne Aperāne, Gatis Bārdiņš un 
Agris Dreimanis publicējas žurnālā Jurista Vārds. 

SASnIegUmI Un  
PRoBLēmAS 

Kā nozīmīgākos 2009. gada sasniegumus Senāta Adminis-
tratīvo lietu departaments vērtē lielo izskatīto lietu skaitu, 
augstu nolēmumu kvalitāti un nolēmumu pozitīvu novērtē-
jumu sabiedrībā. Departaments augstu vērtē to, ka gan se-
natori, gan senatoru palīgi aktīvi piedalās likumu komentāru 
izstrādē, publicē zinātniskus rakstus par aktuāliem tiesību 
jautājumiem un iesaistās normatīvo aktu izstrādē. Svarīga 
nozīme departamenta darbā ir tam, ka visi strādā vienotā ko-
mandā un senatoru palīgi ir profesionāli, radoši, motivēti un 
pašdisciplinēti.

Būtiskākā problēma Senāta Administratīvo lietu depar-
tamenta darbā bija tas, ka 2009. gadā trīs senatori atradās 
pagaidu prombūtnē, kas radīja papildu slodzi senatoriem un 
senatoru palīgiem. 

Senāta Administratīvo lietu departaments 2010. gadā 
centīsies paātrināt lietu izskatīšanu, kā arī turpinās izglītot 
sabiedrību un veicinās sabiedrības uzticēšanos tiesām.

SENĀTA ADMINISTRATīVO LIETU DEPARTAMENTĀ 
KASĀCIJAS KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU STRUKTūRA 
2009. GADĀ

SENĀTA ADMINISTRATīVO LIETU DEPARTAMENTĀ 
KASĀCIJAS KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU REZULTĀTI  
2009. GADĀ (SPRIEDUMI)

SENĀTA ADMINISTRATīVO LIETU DEPARTAMENTĀ 
KASĀCIJAS KĀRTīBĀ IZSKATīTO LIETU REZULTĀTI  
2009. GADĀ (LēMUMI)
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Civillietu tiesu Palāta
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 apelācijas sūdzībām •	
par apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģiju kā pirmās 
instances tiesu spriedumiem. Lietu kategorijas 
saskaņā ar Civilprocesa likuma 25. pantu ir strīdi par 
īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, saistību 
tiesību strīdi, lietas par preču zīmju un patenttiesību 
aizsardzību; 
civillietas sakarā ar blakus sūdzībām par lēmumiem, •	
ko pieņēmušas apgabaltiesas kā 1.instances tiesas, 
apgabaltiesas kā 2.instances tiesas vai zemesgrāmatu 
nodaļu tiesneši;
pieteikumus par apgabaltiesas nolēmumu atcelšanu •	
sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem;
pieteikumus prasības nodrošināšanas jautājumos, •	
pieteikumus par sprieduma izpildes atlikšanu, sprieduma 
izskaidrošanu, procesuālā termiņa atjaunošanu.

STATISTIKA
Gadu sākot, Civillietu tiesu palātas tiesvedībā bija 1042 

iepriekšējā gadā nepabeigtās lietas. 2009. gadā palāta saņēma 
1419 lietas - par 22 lietām mazāk nekā 2008. gadā. 650 no 
saņemtajām lietām bija ar apelācijas sūdzībām, 769 - ar 
blakus sūdzībām. 

2009. gadā izskatītas 1275 lietas - par 70 lietām vairāk 
nekā 2008. gadā, turklāt par 17 lietām vairāk izskatītas 
apelācijas sūdzības. 

Neizskatīto lietu atlikums gada beigās bija 1186 lietas. 
Katru gadu atlikums pieaug par 150-200 lietām. Šo atlikumu 
veido izskatīšanai uz 2010.-2011. gadu nozīmētās lietas, kā 
arī 2009. gadā saņemtās, bet vēl nenozīmētās lietas.

Lietas kļūst sarežģītākas, to izskatīšana un noformēšana 
prasa vairāk laika un piepūles.

Civillietu tiesu palātas spriedumu stabilitāte: no 191 
kasācijas kārtībā pārsūdzēta sprieduma atcelti 42, stabilitāte 
78% (2008. gadā - 81,3%), no 108 pārsūdzētajiem lēmumiem 
atcelti 17 jeb 15,7%.

CIvILLIeTU 
TIeSU PALĀTAS 
PRIeKšSēdēTĀJS 
GUNĀRS AIGARS

TIeSnešI  
ANDA BRIEDE 
VANDA CīRULE 
ANITA ČERņAVSKA
ARNIS DUNDURS 
RAIMONDS GRĀVELSIņŠ
MĀRA KATLAPA  
AIVARS KEIŠS  
INTA LAUKA  
MARIKA SENKĀNE  
IRēNA VINKŠNO (līdz 16.07) 
AIVA ZARIņA  

CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ SAņEMTO, IZSKATīTO UN 
NEPABEIGTO LIETU SKAITS 2000.-2009. GADĀ

CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTīBĀ 
IZSKATīTO LIETU STRUKTūRA 2009. GADĀ

l 2009. gadā  
tiesvedībā 2461 lieta

l Izskatītas  
1275 lietas - 52 %

l Lietu izskatīšanas 
vidējais ilgums:  
3,4 mēneši

l Izskatītas lietas  
vidēji uz vienu 
tiesnesi: 111

AKTIvITĀTeS PAPILdUS TIešAJIem  
dARBA PIenĀKUmIem

Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars ir 
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs un Civilprocesa 
likuma grozījumu izstrādes darba grupas loceklis.

Tiesnese Aiva Zariņa ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas 
locekle, tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš zvērinātu tiesu 
izpildītāju disciplinārkolēģijas loceklis. Tiesnese Marika 
Senkāne ir Tiesnešu ētikas komisijas locekle.

Tiesnese Vanda Cīrule strādā Ministru prezidenta 
izveidotajā ekspertu grupā intelektuālā īpašuma tiesību 
jomā. 

PRoBLēmAS
Visas lietas Civillietu tiesu palāta, saskaņā ar Civilprocesa 

likumu, skata trīs tiesnešu sastāvā. 2009. gadu sākot, palātā 
strādāja 12, bet no jūlija tikai 11 tiesneši. Oktobrī Saeima 
neapstiprināja Augstākās tiesas virzīto tiesnesi, līdz ar to 
neizskatīto lietu atlikums palielinājās.

Lai normalizētu darba apstākļus un lietu izskatīšanas 
termiņus, Civillietu tiesu palātā būtu nepieciešams vēl viens 
tiesnešu sastāvs - vēl 3 tiesneši un tikpat tiesnešu palīgu. 
Pagaidu risinājums varētu būt vakantās tiesnešu vietas uz 
laiku aizstāt apgabaltiesu tiesnešiem, kā to nosaka 2009. gada 
1. decembra grozījumi likumā Par tiesu varu. 
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Izskatītas
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Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 

īpašuma tiesībām
2. Lietas, kas izriet no darba līguma 

attiecībām
3. Lietas, kas izriet no ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām
5. Sevišķās tiesāšanas kārtībā 

izskatāmās lietas
6. Lietas par uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 
7. Lietas par saistību bezstrīdus 

piespiedu izpildi
8. Lietas par saistību piespiedu izpildi 

brīdinājuma kārtībā
9. Lietas, kas saistītas ar izpildu raksta 

izsniegšanu
10. Pārējās lietas

Lietu skaits, procentos Lietu skaits

Lietu skaits, procentos

Pavisam izskatītas 500 lietas

Pavisam izskatīta 701 lieta

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par 

nekustamā īpašuma 
tiesībām

2. Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām

3. Lietas, kas izriet no 
ģimenes tiesiskajām 
attiecībām

4. Lietas, kas izriet no 
autortiesībām, 
patenttiesībām un preču 
zīmju aizsardzības

5. Lietas, kas izriet no darba 
līguma attiecībām

6. Mantojuma lietas
7. Sūdzības par Zemesgrāmatu 

nodaļu tiesnešu lēmumiem
8. Pārējās lietas

Pārsūdzēto spriedumu 
izskatīšanas rezultāti:
1. Prasība apmierināta 

pilnīgi (20,8%)
2. Prasība apmierināta 

daļēji (17,4%)
3. Prasība noraidīta 

(46,2%)
4. Spriedums atcelts  un 

lieta nosūtīta  jaunai 
izskatīšanai (0,4%)

5. Tiesvedība lietā izbeigta 
(10,4%)

6. Apelācijas sūdzība 
atstāta bez izskatīšanas 
(0,2%)

7. Apelācijas tiesvedība 
izbeigta (4,6%)

Pārsūdzēto lēmumu 
izskatīšanas rezultāti:
1. Lēmums atstāts 

negrozīts (468 lietas)
2. Lēmums atcelts pilnīgi 

vai  tā daļā, nododot 
lietu jaunai izskatīšanai
(176 lietas)

3. Lēmums atcelts pilnīgi 
vai tā daļā un jautājums 
izlemts pēc būtības
(25 lietas)

4. Lēmums grozīts
(2 lietas)

5. Lēmums atstāts bez 
izskatīšanas (30 lietas)
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kriMiNāllietu tiesu Palāta
KRImInĀLLIeTU 
TIeSU PALĀTAS 
PRIeKšSēdēTĀJS  
ERVīNS KUŠķIS

TIeSnešI  
RAMONA NADEžDA 
JANSONE 
AUSMA KEIŠA (līdz 10.07) 
ANDREJS LEPSE  
ANITA NUSBERGA 
(līdz 03.07)  
PēTERIS OPINCĀNS
ANITA POļAKOVA
LUDMILA POļAKOVA 
EDUARDS PUPOVS 
INGUNA RADZEVIČA 
JĀNIS TILTIņŠ

PALĀTAS KomPeTenCe
Krimināllietu tiesu palāta iztiesā krimināllietas sakarā ar 

apelācijas sūdzībām un apelācijas protestiem par apgabaltiesu 
kā pirmās instances tiesu nolēmumiem. Šīs krimināllietu 
kategorijas saskaņā ar Kriminālprocesa likumu ir:

par noziegumiem, kas vērsti pret cilvēci, mieru; •	
par kara noziegumiem, genocīdu, noziegumiem pret •	
valsti; 
par tādiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem, •	
kas paredzēti Krimināllikuma 117., 118., 154., 184., 192., 
224., 225., 253.1, 268., 348. un 349. pantā; 
par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un •	
dzimumneaizskaramību, ja tie izdarīti ar mazgadīgo vai 
nepilngadīgo; 
kurās veikti liecinošo personu speciālās procesuālās •	
aizsardzības pasākumi; 
krimināllietas, kurās iekļauti valsts noslēpumu saturoši •	
materiāli.

Krimināllietu tiesu palātā var tikt iztiesātas arī lietas par 
citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuras apgabaltiesa ir 
uzskatījusi par nepieciešamu pieņemt savā iztiesāšanā lietu 
juridiskās sarežģītības vai drošības apsvērumu dēļ.

Krimināllietu tiesu palāta izskata arī sūdzības par personu 
izdošanas ārvalstīm pieļaujamību un ģenerālprokuratūras 
lēmumus par personas izdošanu Eiropas Savienības 
dalībvalstij.

2009. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Kriminālprocesa 
likumā, kas paredz apelācijas instances tiesā krimināllietu 
iztiesāšanu ne tikai mutvārdu, bet arī rakstveida procesā, 
ja apelācijas sūdzībā vai protestā ir izteikts lūgums tikai 
par piespriestā soda mīkstināšanu vai arī tajā norādīts uz 
apstākļiem, kuru dēļ pirmās instances tiesas nolēmums 
katrā ziņā jāatceļ, un ja pret to neiebilst prokurors vai 
persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests 
aizskar.

 
STATISTIKA

Nav piepildījušās prognozes, ka pēc grozījumiem 
Kriminālprocesa likumā, kas samazināja apgabaltiesai kā 
pirmās instances tiesai piekritīgo lietu apjomu, samazināsies 
Krimināllietu tiesu palātā pārsūdzēto lietu skaits. 2009. gadā 

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ SAņEMTO,  
IZSKATīTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS  
2000.-  2009. GADĀ

l 2009. gadā  
tiesvedībā 713 lietas

l Iztiesātas  
342 lietas - 48 %

l Lietu iztiesāšanas 
vidējais ilgums:  
7,5 mēneši

l Iztiesātas lietas  
vidēji uz vienu 
tiesnesi: 40

CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTīBĀ 
IZSKATīTO LIETU REZULTĀTI 2009. GADĀ  
(SPRIEDUMI)

CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTīBĀ 
IZSKATīTO LIETU REZULTĀTI 2009. GADĀ  
(LēMUMI)
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Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 

īpašuma tiesībām
2. Lietas, kas izriet no darba līguma 

attiecībām
3. Lietas, kas izriet no ģimenes 

tiesiskajām attiecībām
4. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām
5. Sevišķās tiesāšanas kārtībā 

izskatāmās lietas
6. Lietas par uzņēmumu un 

uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 
7. Lietas par saistību bezstrīdus 

piespiedu izpildi
8. Lietas par saistību piespiedu izpildi 

brīdinājuma kārtībā
9. Lietas, kas saistītas ar izpildu raksta 

izsniegšanu
10. Pārējās lietas

Lietu skaits, procentos Lietu skaits

Lietu skaits, procentos

Pavisam izskatītas 500 lietas

Pavisam izskatīta 701 lieta

Lietu kategorijas:
1. Lietas, kurās ir strīds par 

nekustamā īpašuma 
tiesībām

2. Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām

3. Lietas, kas izriet no 
ģimenes tiesiskajām 
attiecībām

4. Lietas, kas izriet no 
autortiesībām, 
patenttiesībām un preču 
zīmju aizsardzības

5. Lietas, kas izriet no darba 
līguma attiecībām

6. Mantojuma lietas
7. Sūdzības par Zemesgrāmatu 

nodaļu tiesnešu lēmumiem
8. Pārējās lietas

Pārsūdzēto spriedumu 
izskatīšanas rezultāti:
1. Prasība apmierināta 

pilnīgi (20,8%)
2. Prasība apmierināta 

daļēji (17,4%)
3. Prasība noraidīta 

(46,2%)
4. Spriedums atcelts  un 

lieta nosūtīta  jaunai 
izskatīšanai (0,4%)

5. Tiesvedība lietā izbeigta 
(10,4%)

6. Apelācijas sūdzība 
atstāta bez izskatīšanas 
(0,2%)

7. Apelācijas tiesvedība 
izbeigta (4,6%)

Pārsūdzēto lēmumu 
izskatīšanas rezultāti:
1. Lēmums atstāts 

negrozīts (468 lietas)
2. Lēmums atcelts pilnīgi 

vai  tā daļā, nododot 
lietu jaunai izskatīšanai
(176 lietas)

3. Lēmums atcelts pilnīgi 
vai tā daļā un jautājums 
izlemts pēc būtības
(25 lietas)

4. Lēmums grozīts
(2 lietas)

5. Lēmums atstāts bez 
izskatīšanas (30 lietas)
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lietas

Nepabeigto lietu
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Noziegumu veidi:
1. Slepkavība 

(KL 116., 117., 118.p.)
2. Izvarošana un vardarbīga

dzimumtieksmju 
apmierināšana

    (KL 159., 160.p.)
3. Krāpšana (KL 177., 178.p.)
4. Laupīšana (KL 176.p.)
5. Piesavināšanās (KL 179.p.)
6. Izspiešana (KL 183. , 184.p.)
7. Noziedzīgi nodarījumi 

tautsaimniecībā
(KL 190. - 223.p.)

8. Noziedzīgi nodarījumi 
pret pārvaldes kārtību
(KL 269. - 288.p.)

9. Kukuļošana (KL 320. - 323.p.)
10. Ar narkotiskām un 

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

11. Pārējie veidi

1. Pirmās instances tiesas nolēmumi 
atstāti negrozīti (212 personas)

Pirmās instances tiesas nolēmumi 
atcelti, taisot  jaunu nolēmumu 
(179 personas), tai skaitā:
2. sakarā ar nepamatotu attaisnošanu vai 

lietas izbeigšanu, taisot notiesājošu 
spriedumu (15 personas) 

3. sakarā ar nepamatotu notiesāšanu, 
taisot attaisnojošu spriedumu 
(9 personas)

4. sakarā ar nepamatotu notiesāšanu 
lieta izbeigta (0 lietas)

Kvalificējot noziegumu 
pēc cita KL panta:
5. atstājot negrozītu pirmās instances 

tiesas noteikto  sodu (3 personas)
6. mīkstinot pirmās instances tiesas 

noteikto sodu (10 personas)
7. nosakot bargāku sodu, nekā to 

noteikusi pirmās instances tiesa  
(8 personas)

Atstājot negrozītu pirmās 
instances tiesas noteikto 
nozieguma kvalifikāciju:
8. mīkstinot pirmās instances tiesas 

noteikto sodu (44 personas)
9.  nosakot bargāku sodu (15 personas)
10. jaunajā nolēmumā izdarot citus 

grozījumus (62 personas)
11. Pirmās instances tiesas nolēmumi 

atcelti pilnībā vai to daļā, nosūtot 
lietu jaunai izskatīšanai pirmās 
instances tiesā (13 personas)
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Pavisam 391 persona
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palāta saņēma 424 lietas, tas ir, par 29 lietām vairāk nekā 
2008. gadā.

Iztiesātas 342 lietas, kas ir par 17 krimināllietām mazāk 
nekā 2008. gadā. Tas ir atzīstams rezultāts, ņemot vērā, ka 
2009. gada otrajā pusgadā Krimināllietu tiesu palāta strādāja, 
iztrūkstot vienam tiesas sastāvam.

Nepabeigto lietu atlikums gada beigās ir 371 lieta, par 
82  lietām vairāk nekā 2008. gada beigās.

Krimināllietu tiesu palāta 2009. gadā iztiesāja 183 lietas 
no Rīgas apgabaltiesas, 33 no Latgales apgabaltiesas, 27 no 
Zemgales apgabaltiesas, 25 no Vidzemes apgabaltiesas, 30 no 
Kurzemes apgabaltiesas. 107 nolēmumi atcelti daļā vai pilnībā, 
vai grozīti, tai skaitā, 71 - Rīgas apgabaltiesas, 7 - Latgales 
apgabaltiesas, 11 - Zemgales apgabaltiesas, 9 - Vidzemes 
apgabaltiesas, 9 - Kurzemes apgabaltiesas nolēmumi.

Krimināllietu tiesu palātas nolēmumu stabilitāte jau 
vairākus gadus ir 80 % robežās. 2009. gadā kasācijas instancē 
izskatīti 146 pārsūdzētie palātas nolēmumi, atcelti daļā 
vai grozīti 26 no tiem. 74 pārsūdzētajās lietās, atbilstoši 
Kriminālprocesa likuma 573. pantam, atteikts pārbaudīt 
nolēmuma tiesiskumu, jo izteiktā prasība nav pamatota 
ar Krimināllikuma vai Kriminālprocesa likuma būtisku 
pārkāpumu, 44 nolēmumi atstāti bez grozījumiem, 2 lietās 
tiesvedība izbeigta.

AKTIvITĀTeS PAPILdUS TIešAJIem  
dARBA PIenĀKUmIem

Krimināllietu tiesu palātas tiesneši iespēju robežās 
apmeklēja mācības, seminārus, konferences. Tiesnese 
Inguna Radzeviča bija pieredzes apmaiņas braucienā Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā. 

Vairāki tiesneši iesaistīti Tieslietu ministrijas darba grupās 
likumprojektu izstrādei un ES direktīvu ieviešanai Latvijā. 
Trīs tiesnešus Augstākās tiesas priekšsēdētājs pilnvarojis 
akceptēt sevišķā veidā veicamos operatīvos pasākumus. 
Tiesnese Inguna Radzeviča ir Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 
locekle. 

PRoBLēmAS
Lielākā problēma ir lielais atlikto lietu skaits. 2009. gadā 

Krimināllietu tiesu palātā atliktas 183 lietas. Daļa no lietām 
bija nozīmētas iztiesāšanai tiesnešiem, kas ilgstoši slimoja vai 
beidza darbu palātā, līdz ar to tās pārliktas uz vēlāku laiku. 
Tomēr lielākā daļa lietu atlikta citu iemeslu dēļ: 49 lietas 

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ  
APELĀCIJAS KĀRTīBĀ IZTIESĀTO LIETU REZULTĀTI 
2009. GADĀ 

 KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ 
 APELĀCIJAS KĀRTīBĀ IZTIESĀTO LIETU STRUKTūRA 
PēC NOZIEGUMU VEIDIEM 2009. GADĀ 

apsūdzētā neierašanās dēļ, 46 lietas tādēļ, ka nav ieradies 
vai citā procesā aizņemts advokāts, vai arī advokātam 
nepieciešams iepazīties ar lietas materiāliem, vai advokāta 
maiņas dēļ. 32 lietas atliktas liecinieka neierašanās dēļ vai 
tādēļ, lai izsauktu citu liecinieku. Lietas atliktas sakarā ar 
ekspertīzes nozīmēšanu vai eksperta pieaicināšanu uz tiesas 
sēdi. Līdz ar lietu atlikumu veidojas situācija, ka Krimināllietu 
tiesu palātā saņemtas lietas iztiesāšanu var nozīmēt aptuveni 
pēc gada. 

Problēma ir arī nepietiekamais tiesnešu skaits. 2009. gadu 
Krimināllietu tiesu palāta uzsāka 11 tiesnešu sastāvā, taču 
kopš aprīļa viens tiesnesis ilgstoši slimoja, jūlijā darbu beidza 
divas tiesneses, līdz ar to palāta jau vasarā palika bez viena 
tiesas sastāva, kas būtiski ietekmēja palātas darbu.

Krimināllietu tiesu palātā saņemto lietu skaits beidzot 
sāk samazināties. 2009. gada pirmajos divos mēnešos 
bija saņemtas 78 lietas, 2010. gada divos mēnešos - 48. 
Analizējot Krimināllietu tiesu palātā iztiesāto krimināllietu 
struktūru pēc noziegumu veidiem, var prognozēt, ka lietu 
samazinājumam tuvākajā laikā vajadzētu būt apmēram 
50%. Līdz ar to būs iespējams veiksmīgāk organizēt palātas 
darbu, tiesnešiem pienācīgi sagatavoties lietu iztiesāšanai un 
kvalitatīvi sagatavot tiesas nolēmumus.
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lietu jaunai izskatīšanai pirmās 
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JUdIKATūRAS nodAļAS KomPeTenCe
Judikatūras nodaļa apkopo un pēta tiesu praksi. Saskaņā 

ar likuma Par tiesu varu 28.6 panta 4. un 5. daļu Augstākā tiesa 
veido judikatūras datubāzi. Judikatūras nodaļa atlasa, apstrādā 
un publicē datubāzē tiesu nolēmumus, kuriem ir nozīme tiesu 
prakses saskaņotības, pētniecības un attīstības veicināšanā. 

Attīstoties judikatūras piemērošanai, tiesām iespējams iz-
vairīties no kļūdainas likuma piemērošanas un tiek veicināta 
vienveidīga tiesību interpretācija un piemērošana.

JUdIKATūRAS dATUBĀze
Galvenais 2009. gada darbības mērķis bija pilnveidot Senāta 

judikatūras pieejamību. Papildinot judikatūras datubāzi, galve-
nais uzdevums ir Senāta nolēmumu tiesisko atziņu izpēte, ap-
kopošana un atlase, kā arī sagatavošana ievietošanai datubāzē. 
Galvenais atlases kritērijs ir nolēmuma noderīgums tiesu judi-
katūras veidošanā. Atlasītie un sistematizētie nolēmumi pirm-
kārt nepieciešami tiesnešiem, lai tos varētu piemērot, izskatot 
nākošās šādas kategorijas lietas. Otrkārt, interese ir citiem juri-
disko profesiju pārstāvjiem un arī sabiedrībai.

Tiesu informācijas sistēmas (TIS) ietvaros judikatūras datu-
bāze tiek veidota kopš 2006. gada jūnija. Piekļuve TIS, kur tiek ie-
vietoti visu trīs instanču nolēmumi, ir tikai tiesnešiem, tiesnešu 
palīgiem un tiesas darbiniekiem, pie tam konkrētas tiesas tiesne-
sis un darbinieks var aplūkot tikai savā tiesā pieņemtus nolēmu-
mus, bet nevar iepazīties ar citu tiesu nolēmumiem. Taču, izman-
tojot Augstākās tiesas judikatūras datubāzi, Tiesu informatīvajā 
sistēmā iespējams iepazīties ar Senāta nolēmumiem.

Senāta nolēmumi ar judikatūras atziņām tiek publicēti Aug-
stākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv. Mājas lapā publicēti 172 
Senāta 2009. gada nolēmumi: 52 Senāta Civillietu departamen-
ta, 49 Krimināllietu departamenta un 71 Administratīvo lietu 
departamenta nolēmums, kā arī viens Senāta departamentu 
priekšsēdētāju sēdes lēmums Par personas tiesību uz pieeju tiesai 
nodrošināšanu, ja pastāv strīds par lietas pakļautību izskatīšanai 
civilprocesa vai administratīvā procesa kārtībā. Augstākās tiesas 
mājas lapā apmeklētāji meklēšanas iespējas visbiežāk izmanto 
nolēmumu un tiesu prakses apkopojumu sadaļās.

Kopš 2009. gada maija Senāta judikatūras datubāze ir pub-
liski pieejama arī Tieslietu ministrijas uzturētajā portālā www.
tiesas.lv. Te ir plašākas meklēšanas iespējas: pēc tiesību noza-
rēm un apakšnozarēm, pēc tiesību principiem, pēc lietu veidiem. 
Pusgada laikā tiesu portālā judikatūras datubāze apskatīta 221 
391 reizi. Gada laikā TIS un publiskā judikatūras datu bāze kopā 
izmantota 322 447 reizes. 

Judikatūras nodaļa veic rūpīgu publiskojamās judikatūras 
analīzi un izvērtējumu, lai šādai praksei būtu lielāka vērtība. 
Piemēram, 2009. gadā Senāta Civillietu departamentā izskatīts 
liels skaits departamenta priekšsēdētāja un ģenerālprokurora 
protestu lietās par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu 
un šķīrējtiesu nolēmumu izpildi, tāpēc Augstākās tiesas mājas 
lapā un TIS judikatūras datubāzē ievietotas Senāta judikatūras 
atziņas šīs kategorijas lietās. Uzmanība tiek pievērsta Senāta 
nolēmumiem, kuros ir atsauce uz Eiropas Kopienu tiesas (EKT) 
un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumiem. EKT judi-
katūras piemērošanu regulē Administratīvā procesa likuma 15. 
panta ceturtā daļa, Kriminālprocesa likuma 2. panta otrā daļa un 
Civilprocesa likuma 5. panta sestā daļa. ECT judikatūras nozīmi 
apstiprina Latvijas tiesu atsaukšanās uz to.

2009. gadā vērojama tendence, ka kasācijas sūdzībās biežāk 
atsaucas uz judikatūru. Ja Senāta nolēmumā ir atsauce uz judi-
katūru kādā citā nolēmumā, Judikatūras nodaļa cenšas publis-
kot arī šo nolēmumu, ja tas vēl nav publiskots. Ja ar konkrēto 
nolēmumu mainās Senāta judikatūra, uz to tiek vērsta īpaša 
norāde un nolēmums izsūtīts zemākas instances tiesām. 

Ievērojams skaits judikatūras datubāzē ievietoto Senāta no-
lēmumu ir darba tiesībās, ģimenes tiesībās, dzīvokļu tiesībās, 
saistību tiesībās un par Civilprocesa likuma piemērošanu. Admi-
nistratīvajās lietās publiskoti 252 Senāta Administratīvo lietu 
departamenta nolēmumi par Administratīvo procesu, virkne 
nolēmumu ir nodokļu tiesībās un būvniecības tiesībās. 

No 2009. gada 18. februāra ir spēkā Ministru kabineta Notei-
kumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tie-
su nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas. Diemžēl nolēmumu 
anonimizācija, atbilstoši šiem noteikumiem, rada problēmas 
nolēmumu uztveramībai un saprotamībai. 

Ir pagājuši četri gadi, kopš darbojas Senāta judikatūras da-
tubāze. Būtu nepieciešams veikt pētījumu par judikatūras vei-
došanu, izvērtējot, vai izvēlētais modelis ir pietiekams, lai at-

spoguļotu Senāta judikatūru un to padarītu saprotamu visiem 
datubāzes lietotājiem.

TIeSU PRAKSe
Pieaicinot tiesību speciālistus, veikti divi tiesu prakses pētī-

jumi. Krimināltiesību nozarē tiesību zinātņu doktore, Latvijas 
Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore Va-
lentīna Liholaja veica pētījumu par tiesu praksi lietās par slep-
kavību (pēc Krimināllikuma 116.-118. panta). Civiltiesību noza-
rē Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektore 
Daina Ose izpētīja tiesu praksi saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildīšanā.

Notikušas divas tiesnešu kopsapulces, kurās pieņemti lē-
mumi par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu tiesu 
praksē. Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu 
tiesu palātas tiesnešu kopsapulcē pieņemts lēmums Par lietu 
izskatīšanu par krāpšanā apsūdzētām personām, Senāta Civillietu 
departamenta un Civillietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulcē - 
Par šķīrējtiesas līguma spēku, kreditoram vienpusēji atkāpjoties no 
līguma, kura sakarā šķīrējtiesas līgums noslēgts. Saskaņā ar likuma 
Par tiesu varu 49.1 pantu Augstākās tiesas Senāta departamenta 
un tiesu palātas tiesnešu kopsapulce ir koleģiāla institūcija, ko 
aktuālu tiesību jautājumu apspriešanai sasauc Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs, lai apspriestu aktuālus tiesību normu interpre-
tācijas jautājumus un nodrošinātu vienveidību tiesību normu 
piemērošanā. Tiesnešu kopsapulce savu viedokli par tiesību 
normu interpretācijas un piemērošanas jautājumiem formulē 
kā lēmumu, kas tiek publiskots.

PRoBLēmAS
Ne 2009. gada, ne nākamā gada budžetā nav finansējuma 

Augstākās tiesas pamatfunkcijas – vienotas tiesu prakses veido-
šanas - nodrošināšanai. Valdības sociālie partneri šo funkciju at-
zinuši kā nevajadzīgu, un ne valdība, ne Saeima nav iedziļināju-
sies jautājuma būtībā un nav novērtējusi, ka vienotai tiesu prak-
sei ir būtiska nozīme, lai paaugstinātu tiesas spriedumu kvalitā-
ti, novērstu pretrunīgu tiesas nolēmumu pieņemšanu, sekmētu 
sabiedrības uzticību tiesu varai. Ja lietas dalībnieki saprastu, ka 
pirmās instances spriedums ir tiesisks un visas analoģiskas lie-
tas ir risinātas tieši tāpat, tas ierobežotu nepamatotu pārsūdzību 
plūsmu, kas šobrīd veido ievērojamu daļu no tiesu noslodzes.

judikatŪras NOdaĻa
JUdIKATūRAS nodAļAS vAdīTĀJA ZIGRīDA MITA
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AdmInISTRĀCIJAS vAdīTĀJA  
SANDRA LAPIņA

AdmInISTRĀCIJAS nodAļU vAdīTĀJI: 
Finanšu un saimniecības nodaļa -  
ULDIS ČUMA ZVIRBULIS  
Dokumentu pārvaldības nodaļa - JANA ČAŠA  
Personāla nodaļa - GUNITA ĀRGALE  
Komunikācijas nodaļa - RASMA ZVEJNIECE  
Informātikas nodaļa - PĀVELS VEļECKIS

adMiNistrāCija
Administrācija ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kuras 

mērķis ir radīt priekšnoteikumus Augstākās tiesas saskaņotai 
un optimālai darbībai, lai nodrošinātu likumā noteikto 
Augstākās tiesas uzdevumu izpildi. 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.•	

  
2009. gada sākumā Administrācijā strādāja 28 darbinieki. 

ņemot vērā budžeta līdzekļu samazinājumu, jūnijā Augstākajā 
tiesā tika veikta darbinieku skaita samazināšana un gada 
beigās Administrācijā strādāja 21 darbinieks.

Budžeta iespēju robežās Administrācija 2009. gadā 
turpināja darbu visās likuma Par tiesu varu noteiktajās 
darbības jomās, saskaņā ar Augstākās tiesas stratēģiju un 
darba plānu 2009. gadam.  

fInAnšU vAdīBA Un  
mATeRIĀLTehnISKAIS nodRošInĀJUmS

2009. gadā finanšu un materiāltehnisko resursu plānošanu 
būtiski ietekmēja samazinātais finansējums. Lai nodrošinātu 
Augstākās tiesas funkciju izpildi ierobežota finansējuma 
apstākļos, situācija tika rūpīgi analizēta, izvērtētas prioritātes 
un pārskatīts budžeta izlietojums.

Budžets. Likumā Par valsts budžetu 2009. gadam 
Augstākajai tiesai sākotnēji piešķirtais budžets bija Ls 
3 752 621. 2008. gada decembrī likumā jau tika veikti 
pirmie grozījumi, samazinot piešķirtā budžeta apjomu uz 
Ls 3 160 463. Ar otrajiem budžeta grozījumiem 2009. gada 
jūnijā noteica, ka 2009. gadā Augstākās tiesas budžets ir Ls 
2 844 567, kas ir par Ls 945 468 jeb 25 % mazāk nekā 2008. 
gadā.

Materiāltehniskais nodrošinājums. Augstākā tiesa 
novembrī no Tieslietu ministrijas saņēma ilgi gaidītās 

telpas 1. un 2. stāvā ar kopējo platību 692,2 m2. Šobrīd, kad 
samazināts darbinieku skaits, netiek piešķirts finansējums 
nepieciešamajam tiesnešu skaitam, kā arī nepietiek līdzekļu 
telpu remontam, iegūtās telpas nedos cerēto rezultātu 
tiesas attīstībā. Zināms uzlabojums tomēr būs, un par to ir 
gandarījums. 

2009. gadā organizēti 9 iepirkumi, kuru paredzamā 
līgumcena ir robežās no 1 000 līdz 10 000 latu, noslēgti 46 
līgumi Augstākās tiesas darba nodrošināšanai. Izremontēti 
12 kabineti, iegādātas mēbeles jaunajām telpām un mobilā 
arhīva plauktu sistēma jaunajām arhīva telpām. 

IeKšēJĀS KonTRoLeS SISTēmA  
Turpinājās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana un 

regulāra tās uzraudzība, ievērojot Valsts kontroles ieteikumus 
un Augstākās tiesas iekšējās kontroles sistēmas plānu 2009. 
gadam.

Sakarā ar darbinieku skaita samazinājumu un pienākumu 
pārdali, aktualizēti Senāta un tiesu palātu kanceleju nolikumi, 
Administrācijas struktūrvienību nolikumi, darbinieku amatu 
apraksti, Augstākās tiesas darbinieku darba kārtības noteikumi 
un grāmatvedību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti.

Veikta iekšējās kontroles sistēmas uzraudzība, nodrošinot 
trūkumu savlaicīgu novēršanu.

  
LIeTvedīBA

Nodrošināta vienota lietvedības politika un turpināta 
lietvedības sistēmas attīstība. Aktualizēta Lietvedības 
instrukcija un Augstākās tiesas lietu nomenklatūra. Jaunā 
redakcijā izdota Elektroniskā veidā saņemta iesnieguma, kas 
nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, saņemšanas 
un izskatīšanas kārtība Augstākajā tiesā un Augstākās tiesas 
tiesu lietu un ar tiesvedības procesu saistīto dokumentu aprites 
kārtība.

Lai paaugstinātu informācijas apstrādes efektivitāti, 
Augstākās tiesas Lietvedības informācijas sistēma sadalīta 
divās programmās. Programma Doclogix tiek lietota 
korespondences, personāla dokumentu un pārvaldības 
dokumentu reģistrēšanai, bet Elektroniskā tiesu lietu aprites 
sistēma (ETLAS) paredzēta tiesu lietu un ar tām saistītās 
korespondences elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei. 

BUDžETS 2007. - 2010. GADĀ.  
AUGSTĀKAJAI TIESAI PIEŠķIRTIE RESURSI

FINANSēJUMS ATLīDZīBAI  
2007. - 2010. GADĀ
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Izveidotajai sistēmai ir plašas informācijas meklēšanas 
iespējas. ETLAS nodrošina korespondences glabāšanu 
elektroniskā veidā, tās piesaisti tiesu lietām un subjektu 
datu bāzei. Ar programmas ieviešanu būtiski samazinājies 
datu apstrādes laiks, kas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, 
ņemot vērā darbinieku skaita samazināšanu pie esošā darba 
apjoma.

2009. gadā no fiziskām un juridiskām personām Augstākajā 
tiesā saņemti 3743 dokumenti, nosūtīti 3080. Saņemtas 12 
115 tieslietas un ar tiesvedības procesu saistītie dokumenti. 
Salīdzinot ar 2008. gadu, ir pieaudzis gan saņemtās, gan 
nosūtītās korespondences skaits. 

PeRSonĀLvAdīBA 
Turpināta personāla politikas pilnveidošana, budžeta 

iespēju robežās atbalstīta tiesnešu un darbinieku 
profesionālā izaugsme.

2009. gada sākumā Augstākajā tiesā strādāja 125 
darbinieki un 46 tiesneši. ņemot vērā budžeta grozījumos 
Augstākajai tiesai piemēroto finanšu līdzekļu samazinājumu, 
veikta darbinieku skaita samazināšana. Gada beigās tiesā 
strādāja 108 darbinieki un 44 tiesneši. 2009. gadā darbā 
pieņemti 3 darbinieki, darba tiesiskās attiecības izbeigtas 
ar 27 darbiniekiem, no kuriem 17 tika uzteikts darbs sakarā 
ar darbinieku skaita samazināšanu. No 1. jūnija likvidēta 
Sūdzību izskatīšanas nodaļa. 

Darbinieku mainība ir būtiski samazinājusies. Jauni 
darbinieki pieņemti darbā tikai uz vakancēm, kas radās, ja 
darbinieks pats nolēma izbeigt darba tiesiskās attiecības. 
Bija  2 iekšējie amatu konkursi, ārējie amatu konkursi netika 
izsludināti. 

Augstākajā tiesā 2009. gadā amata pienākumus nav uzsācis 
pildīt neviens jauns tiesnesis (2008. gadā - 6), bet 4 tiesneši 
beiguši pildīt amata pienākumus.

Tālākizglītība. Saskaņā ar Augstākās tiesas 2009.  gada 
Tālākizglītības plānu un sadarbojoties ar Tiesnešu mācību 
centru, organizēti 32 dažādi kursi un semināri, kuros 
tiesneši un darbinieki uzlaboja savas profesionālās zināšanas, 
pilnveidoja prasmes un iemaņas. Tiesnešu un darbinieku 
profesionālā kompetence pilnveidota arī ārzemēs, piedaloties 

semināros un citos pieredzes apmaiņas pasākumos. 2009. 
gadā tiesneši un darbinieki devās 19 komandējumos, no tiem 
2 tiesneši un 1 darbinieks apmeklēja Eiropas Cilvēktiesību 
tiesu. Divas tiesnešu grupas turpināja pilnveidot angļu 
valodas zināšanas. Noslēgts līgums ar Biznesa augstskolu 
Turība par sadarbību, nodrošinot mācību prakses vietas 
augstskolas Juridiskās fakultātes studentiem. Savukārt 
augstskola apņemas iespēju robežās nodrošināt apmācības 
lekciju vai semināru veidā Augstākās tiesas darbiniekiem. 
2009. gadā 23 dažādu augstskolu studenti izgāja mācību 
prakses programmu Augstākajā tiesā.

Motivācijas sistēma. Augstākā tiesa uzskata, ka labs 
darbinieks ir motivēts un lojāls darbinieks. Krīze nebūs 
mūžīgi un pēc tās vēl jo vairāk būs vajadzīgi pieredzējuši 
speciālisti. Tāpēc 2009. gadā tika strādāts pie nemateriālās 
motivācijas. Augstākās tiesas iekšlapā izveidota sadaļa 
Labie darbi, kurā tiek stāstīts par tādiem tiesnešu un tiesas 
darbinieku veikumiem - gan darba pienākumiem, gan ārpus 
tiešajiem darbiem, par ko vajag pateikt īpašu un sirsnīgu 
paldies. Saglabāta iespēja saņemt papildatvaļinājumu. 
Izteikta atzinība par ilggadēju un godprātīgu darbu: 
2009.  gadā 1 tiesnesis un 3 darbinieki saņēma Augstākās 
tiesas Atzinības rakstu, 3 tiesneši un 1 darbinieks Augstākās 
tiesas Piecpadsmit gadu Izdienas nozīmi, 3  tiesneši un 
3 darbinieki  - Desmit gadu Izdienas nozīmi. 6  tiesneši 
un darbinieki virzīti un saņēma Tieslietu sistēmas 
apbalvojumu  - Tieslietu sistēmas Goda zīmi. 2  tiesneši 
virzīti un saņēma augstākos valsts apbalvojumus - Triju 
Zvaigžņu ordeni un Atzinības krustu. 

   
InfoRmĀCIJAS TehnoLoģIJAS

Budžeta iespēju robežās turpināta Augstākās tiesas 
datorsistēmas attīstība, pilnveidojot to ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām. Virtualizēts Augstākās tiesas e-pasta serveris, 
kas nodrošinās augstāku datu drošību un saglabāšanu. 
Ierīkots jauns un mūsdienīgs datortīkls, nodrošinot augstu 
datu pārraides līmeni un darbības stabilitāti, kā arī plašas un 
elastīgas administrēšanas iespējas. 

Modernizēta un paplašināta Augstākās tiesas 
videonovērošanas sistēma. Izveidota balss pārveidošanas 
sistēma Krimināllietu tiesu palātas tiesas sēžu vajadzībām. 
Ar citām tiesām un valsts iestādēm vienota tiesas sēžu 
audio ierakstu un videokonferenču risinājuma ieviešana 
notiks sadarbībā ar Tiesu administrāciju pilotprojekta Tiesu 
modernizēšana Latvijā ietvaros.

Izveidota un ieviesta juridiskās literatūras uzskaites datu 
bāze. 

KomUnIKĀCIJA Un STARPTAUTISKĀ SAdARBīBA
Saziņa ar sabiedrību. Izstrādāta un apstiprināta Augstākās 

tiesas stratēģija komunikācijai ar sabiedrību un Informācijas 
sagatavošanas un publicēšanas kārtība Augstākās tiesas mājas 

valsts kontrole: Satversmes tiesas,  
Augstākās tiesas un Prokuratūras  

2009. gada pārskati sniedz skaidru un patiesu 
priekšstatu par iestāžu finansiālo stāvokli 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas, Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas un Latvijas Republikas Prokuratūras 
2009. gada pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru 
un patiesu priekšstatu par šo institūciju finanšu stāvokli, tā 
izmaiņām un darbības rezultātiem, revīzijās konstatējusi Valsts 
kontrole (VK).

Veicot ikgadējās finanšu pārskatu revīzijas, VK nav 
konstatējusi būtiskas kļūdas vai nepilnības grāmatvedības 
uzskaitē, un visas revidētās institūcijas ir novērsušas arī pērnā 
gada finanšu revīzijās konstatētās kļūdas un nepilnības, ieviešot 
VK ieteikumus. 

VK atzinīgi vērtē Satversmes tiesas, Augstākās tiesas 
un Prokuratūras praksi, caurskatāmi un skaidri sagatavojot 
finanšu gada pārskatus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 
aicina visas valsts institūcijas šādu rīcību ieviest to darbībā kā 
pašsaprotamu normu.

Finanšu revīzijas par Satversmes tiesas, Augstākās tiesas 
un Prokuratūras 2009. gada pārskatu sagatavošanas pareizību 
ietvēra finanšu pārskata, tajā skaitā pārskata par budžeta 
iestādes finansiālo stāvokli, pārskata par darbības finansiālajiem 
rezultātiem, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata, 
naudas plūsmas pārskata un finanšu pārskata pielikumu, vadības 
ziņojuma un grāmatvedības politikas apraksta pārbaudi.

Ziņa no Valsts kontroles mājaslapas www.lrvk.gov.lv, 2010. gada 30. aprīlis 
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Uzsāktas darba tiesiskās attiecības
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lapā internetā un iekštīklā. Uzrakstīti 205 paziņojumi par 
Augstākās tiesas aktualitātēm, disciplinārkolēģijas sēdēm un 
tiesu lietām. Notikušas trīs preses konferences, sagatavotas 
atbildes uz 884 žurnālistu jautājumiem par konkrētām tiesu 
lietām un par dažādiem citiem ar tiesas darbu saistītiem 
jautājumiem. 

Gada laikā Augstākās tiesas mājas lapa apskatīta 497 881 
reizi – apmeklējumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
dubultojies. Vidēji mēnesī mājas lapu apmeklē 12 477 unikāli 
apmeklētāji.

Septembrī un oktobrī augstskolu Juridisko fakultāšu 
un programmu studenti tika aicināti iepazīties ar Augstāko 
tiesu: tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju un ekskursijā. 
Piedalījās 380 studenti no Latvijas Universitātes, Stradiņa 
Universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Rēzeknes 
augstskolas, Daugavpils Universitātes, Biznesa koledžas, 
Alberta koledžas. Studenti kā klausītāji apmeklēja arī 
vairākas tiesas sēdes. Komunikācijas nodaļa piedalījās Senāta 
Administratīvo lietu departamenta konferences un senatoru 
tiesību zinību stundu skolēniem organizēšanā.   

Iekšējā komunikācija. Par galveno iekšējās informācijas 
aprites un saziņas vietu izveidojusies Augstākās tiesas 
iekšlapa. 2009. gadā tajā ievietotas 363 ziņas, regulāri 
papildinātas un aktualizētas visas sadaļas. Izveidota jauna 
sadaļa Labie darbi, turpināts tiesnešiem un darbiniekiem 
noderīgais Valodas stūrītis, kurā padomus sniedz bijusī valodas 
konsultante Māra Melne. 

2010. 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, kā arī 
pilnā apjomā netiks nodrošināta viena no Augstākās tiesas 
pamatfunkcijām  - vienveidīgas tiesu prakses veidošana valstī. 

Plānots izstrādāt jaunu darbības stratēģiju nākamajiem 
gadiem, kurā tiks noteikti turpmākie Augstākās tiesas 
darbības un attīstības virzieni.  2010. gads ir nozīmīgs 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas un līdz ar to visas 

Latvijas tiesu sistēmas vēsturē. Pirms 20 gadiem - 1990.
gada maijā - tika pieņemta deklarācija Par Latvijas Republikas 
atjaunošanu un Latvijas Republikas Augstākā tiesa sāka 
strādāt kā neatkarīgas valsts tiesu varas augstākā instance. 
Pirms 15 gadiem - 1995.gada oktobrī - Latvijā tika atjaunota 
trīspakāpju tiesu sistēma un Augstākajā tiesā izveidotas 
apelācijas un kasācijas instances - tiesu palātas un Senāts, 
radot to strukturālo modeli, kāds darbojas līdz šodienai. 
Novērtējot šos vēsturiski nozīmīgos notikumus, Augstākā 
tiesa iecerējusi rīkot publisku konferenci par Augstākās tiesas 

lomu Latvijas tiesību attīstībā, īpaši akcentējot Augstākās 
tiesas Senāta kā kasācijas instances nozīmi Latvijas tiesu 
prakses un judikatūras veidošanā. 

Paredzēts arī veikt pētījumu par Augstākās tiesas 
judikatūras nolēmumu saturisko atlasi, apstrādi un 
izmantošanu līdzīgās lietās. 

Profesionāla un taisnīga tiesas spriešana, kā arī 
Augstākās tiesas darba nodrošināšana, racionāli izmantojot 
ierobežotos resursus, arī 2010. gadā būs Augstākās tiesas 
darbības prioritāte. 

2010. gada uZdevuMi

DARBINIEKU KUSTīBA AUGSTĀKAJĀ TIESĀ  
2007. - 2010. GADĀ

DARBINIEKU SADALīJUMS PēC AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 
NOSTRĀDĀTO GADU SKAITA

Augstākās tiesas muzejs. Muzejā novadītas 63  ekskursijas 
(2008. gadā - 24) ārvalstu viesiem, skolēniem, studentiem, 
praktikantiem, bijušo senatoru radiniekiem, trimdas latviešiem 
un atsevišķām interesentu grupām. Muzeju apmeklēja 
Latvijas Senāta senatoru Jāņa Ankrava, Mintauta Čakstes un 
Voldemāra Zamuela radinieki no Latvijas, Zviedrijas, ASV un 
dāvināja vēstules, piezīmes, fotogrāfijas, atmiņas, grāmatas. 
Muzeja krājumi papildināti ar tiesnešu Aivas Zariņas, Kalvja 
Torgāna, Rolanda Krauzes, Zigmanta Genca, Viļņa Vietnieka 
dāvinājumiem - vēsturiskām grāmatām, fotogrāfijām, pašu 
grāmatām un dokumentu kopijām, vēsturisku rakstāmmašīnu. 
Izveidots albums par Augstākās tiesas Temīdas balvu un tās 

saņēmējiem, savākti materiāli par Augstākās tiesas tiesu palātu 
tiesnešiem 1995.-2009. gadā. 

Starptautiskā sadarbība. Augstāko tiesu apmeklēja 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas delegācija tiesas priekšsēdētāja 
žana Pola Kostas vadībā. 2009. gadā uzņemtas vēl piecas 
ārvalstu delegācijas: Vācijas Federālās Augstākās tiesas 
delegācija - sadarbībā ar Vācijas vēstniecību Latvijā, Armēnijas 
Konstitucionālās tiesas delegācija - sadarbībā ar Satversmes 
tiesu, Baltkrievijas tiesu sistēmas darbinieku grupa - sadarbībā 
ar Providus, divas Ukrainas tiesu sistēmas darbinieku grupas - 
sadarbībā ar Tiesu administrāciju.
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Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegācijas vizīte Augstākajā tiesā. No kreisās Armēnijas 
Konstitucionālās tiesas tiesnesis Henriks Danieljans, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Armēnijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Gagiks 
Arutjunjans, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta departamentu priekšsēdētāji 
Valerijans Jonikāns, Veronika Krūmiņa, Pāvels Gruziņš un Satversmes tiesas priekšsēdētājs 
Gunārs Kūtris. 12. jūnijs

Tiesu sistēmas augstākās amatpersonas - ģenerālprokurors 
Jānis Maizītis, Augstākās tiesas priekšsēdētājs  
Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Mareks Segliņš – dodas 
kopīgā vizītē pie Ministru prezidenta, lai diskutētu par 
iecerēto finansējuma samazinājumu tiesām un prokuratūrai.  
18. marts

Tiesību zinību stundu 
skolēniem vada 
Senāta Administratīvo 
lietu departamenta 
priekšsēdētāja Veronika 
Krūmiņa. 8. maijs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tradicionālajā 

vizītē pie Valsts prezidenta Valda Zatlera. 20. februāris

Vizītē Augstākajā tiesā 
ieradies Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas priekšsēdētājs žans 
Pols Kosta (no kreisās).  
16. aprīlis

Augstākajā tiesā ciemojas 
Latvijas Senāta senatora 
Mintauta Čakstes meita, 
Latvijas valsts pirmā 
prezidenta Jāņa Čakstes 
mazmeita Aija Čakste no 
Zviedrijas. 10. marts

Konferences Administratīvo tiesu un administratīvās tiesvedības 
procesa pieci gadi Latvijā iniciatori un referenti Senāta 

Administratīvo lietu departamenta senatori Veronika Krūmiņa, 
Jānis Neimanis, Andris Guļāns un Jautrīte Briede. 27. marts

Latvijas tiesnešu konference. 17. aprīlis



Plašu informāciju par augstākās tiesas 
darbu var atrast mājaslapā

Augstākās tiesas 2010. gada kalendārs radās no tiesnešu 
un darbinieku idejām un to piepildījuma. Kalendārā 

izmantotas senatoru Jautrītes Briedes, Pāvela Gruziņa, 
Ilzes Skultānes, darbinieku Gunitas Ārgales,  

Jāņa Supes, Lindas Priedītes, Sarmītes Puķes,  
Jekaterinas Maksimovičas fotogrāfijas.  

Kalendāra atvēršana, 17. novembris


