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2014.gadā Augstākā tiesa līdz ar Krimināllietu tiesu 
palātas likvidāciju piedzīvojusi nozīmīgākās strukturālās 
pārmaiņas kopš līdzšinējās sistēmas izveidošanas pirms 20 
gadiem un strādājusi ļoti intensīvā darba režīmā, izskatot 
vairāk nekā 4500 lietas. 

Šie bija galvenie jautājumi, par ko Augstākās tiesas tiesneši 
diskutēja gada pārskata plēnumā, kas notika 2015.gada 
6.martā. Struktūrvienību vadītāji, analizējot aizvadītā gada 
rezultātus, akcentēja arī būtiskākās problēmas un norādīja 
uz to iespējamiem risinājumiem. Pirmo reizi plēnuma darba 
kārtībā bija arī ziņojums par Disciplinārtiesas darbu. 

Apspriežot ziņojumus un meklējot iespējas turpmākā 
darba optimizēšanai, Augstākās tiesas plēnums pieņēma 
lēmumus par tiesnešu skaita pārdali Augstākās tiesas 
departamentos un par Disciplinārtiesas kompetenci.
Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz uz Augstākās tiesas 

plēnumu bija aicināts ne tikai ģenerālprokurors un 
tieslietu ministrs, bet plašāks amatpersonu loks, kuru 
darbs un lēmumi saistīti ar tiesu darba organizāciju un 
attīstību, tādēļ svarīgi, lai tiesnešu problēmas, viedokļus 
un priekšlikumus viņi dzirdētu nepastarpināti. Plēnumā 
piedalījās ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, Saeimas 
Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, tieslietu 
ministrs Dzintars Rasnačs un valsts sekretāra vietniece tiesu 
jautājumos Irēna Kucina, kā arī Zvērinātu advokātu padomes 
priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs. 

Publiskajā pārskatā apkopota informācija no Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja un struktūrvienību vadītāju 
ziņojumiem plēnumā, statistikas dati un cita Augstākās 
tiesas informācija.

Plašu informāciju par Augstākās tiesas darbu var atrast 
mājaslapā www.at.gov.lv.
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AIZVADĪtAIS GADS  
AuGStāKAJAI tIESAI – INtENSĪVS DARBS  
uN StRuKtuRāLAS PāRMAIŅAS

ivars BiČKOViČs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Aizvadītais gads Augstākajai tiesai bija būtisku 
strukturālu pārmaiņu laiks. Pārejot uz Augstāko 
tiesu kā tikai kasācijas instanci, 2014.gadā beidza 
pastāvēt Krimināllietu tiesu palāta un normatīvos 
iezīmēta civillietu tiesu palātas likvidācijas kārtība, 

Augstākās tiesas priekšsēdētājam vairs nav vietnieku, bijuši 
būtiski grozījumi procesuālajos likumos, kas attiecas uz lietu 
skatīšanu augstākajā tiesu instancē – šīs un citas pārmaiņas 
Augstākās tiesas darbu ietekmējušas gan ar darba apjoma 
palielināšanos, gan veidojušas emocionālo spriedzi. 

taču Augstākā tiesa godprātīgi pildījusi savus uzdevumus 
un tai ir augsti uzticēšanās reitingi gan politiķu un izpildvaras 
vērtējumā, par ko liecina vēlme paplašināt Augstākās 
tiesas funkcijas, piemēram, paplašinot Disciplinārtiesas 
kompetenci, gan sabiedrības vērtējumā, kam rādītājs ir 
arvien pieaugošais kasācijas instancē pārsūdzēto lietu skaits.

Ar katru gadu Augstākās tiesas plēnumi kļūst „dzīvāki”, 
tiesneši tajos izsaka viedokļus un vērtējumus, kā arī 
priekšlikumus, kas sekmē turpmāko tiesas darbu. Arī šajā 
plēnumā, vērtējot aizvadīto gadu, bija plašas diskusijas un 
izskanēja priekšlikumi, kas rezumējās divos būtiskos plēnuma 
lēmumos – par tiesnešu skaita pārdali departamentos un par 
Disciplinārtiesas kompetenci.

Jau ilgstoši vislielākais neizskatīto lietu atlikums 
Augstākajā tiesā ir civillietu departamentā, 2014.gadā 
departaments spējis izskatīt tikai 40% no tā tiesvedībā 
esošajām lietām un gada beigās neizskatīto lietu atlikums bija 
2085 lietas. Salīdzinoši – Administratīvo lietu departamentā 
505, Krimināllietu departamentā – 107 lietas. Vidējais lietu 
izskatīšanas termiņš Krimināllietu departamentā – 1,3, 
Administratīvo lietu departamentā – 3,1, bet civillietu 

departamentā – 17,2 mēneši. Ņemot 
to vērā, Augstākās tiesas plēnums 
nolēma atbalstīt tiesnešu skaita 
palielināšanu Augstākās tiesas 
civillietu departamentā par divām 
amata vietām, samazinot tiesnešu 
skaitu Krimināllietu departamentā 
par divām amata vietām. 

Plašas diskusijas plēnumā bija 
par tieslietu ministrijas gatavoto 
likumprojektu, kas paredz vienotas 
apelācijas instances izveidošanu tiesu 
sistēmai piederīgo amatpersonu 
disciplinārlietu pārsūdzībai, uzliekot 
šo pienākumu Disciplinārtiesai, 
kura Augstākajā tiesā veidota tikai 
tiesnešu disciplinārlietu lēmumu 
pārsūdzībai. Augstākās tiesas tiesneši 
neatbalsta Disciplinārtiesas funkciju 
paplašināšanu, un plēnums pieņēma 
lēmumu aicināt tieslietu padomi 
atkārtoti skatīt jautājumu par tiesu 
sistēmas disciplināratbildības reformu.

Domāju, ka vērtīgi bija, ka plēnuma darbā piedalījās 
Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs, tieslietu ministrs 
un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos un dzirdēja 
tiesnešu viedokļus un argumentus. tieslietu padome ir 
atbalstījusi Augstākās tiesas plēnuma lēmumus un pārdalījusi 
tiesnešu skaitu departamentos, kā arī plēnuma lēmumu par 
Disciplinārtiesas kompetenci uzskatījusi par vērā ņemamu 
argumentu, lai lemtu atgriezties pie diskusijas par šo 
jautājumu kādā no nākamajām tieslietu padomes sēdēm.

Struktūrvienību vadītāji savos ziņojumos plēnumā 
detalizēti un argumentēti izvērtēja savas struktūrvienības 
paveikto aizvadītajā gadā. Ziņojumos paustās atziņas, tāpat 
kā apkopotos statistikas datus izmantosim salīdzināšanai 
un vērtēšanai, turpmāk organizējot tiesas darbu un veidojot 
tiesas struktūru jaunajos apstākļos, kad Augstākā tiesa būs 
tikai kasācijas instance. 

Šobrīd Augstākā tiesa strādā pēc pašu veidotās un 
akceptētās Augstākās tiesas stratēģijas 2014.–2016.gadam. 
Augstākās tiesas kā augstākās tiesu instances pamatfunkcijas, 
protams, ir profesionāla un taisnīga tiesas spriešana un 
vienotas tiesu prakses veidošana. Bet tikpat nozīmīgi ir arī 
citi stratēģijā izvirzītie mērķi – labas pārvaldības principa 
pilnveidošana tiesas darbā, sabiedrības uzticēšanās un 
izpratnes par tiesu varu veicināšana, kā arī šobrīd aktuālais 
mērķis pabeigt Augstākās tiesas reorganizāciju, stiprinot 
kasācijas instanci.

No stratēģijā plānotajiem uzdevumiem 2015.gadam īpaši 
akcentējami divi.

Pirmkārt, tiesu lietu plūsmas paātrināšana un uzkrājuma 
samazināšana, vienlaikus nepalielinot jau tā lielo tiesnešu 
slodzi. tas aktuāli visos departamentos un tiesu palātā, bet jo 
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īpaši civillietu departamentā. Jāmeklē risinājumi, kā mūsu 
esošos resursus izmantot racionālāk.

Otrkārt, Augstākās tiesas reforma. Pirmais reformas 
posms – Krimināllietu tiesu palātas likvidācija – diemžēl nav 
noslēdzies līdz ar 2014.gada 31.decembri, kā bija ierakstīts 
likumā „Par tiesu varu”. Faktiski tas vēl turpinās, jo nav 
atrisināti visu Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu turpmākā 
darba jautājumi. tuvojas reformas otrā posma noslēgums, 
kad 2016.gada 31.decembrī beigs pastāvēt civillietu tiesu 
palāta. tas uzliek pienākumu savlaikus domāt, kas notiks 
ar tiesnešiem, kā šī reforma darbosies. Par to laikus jādomā 
arī pašiem palātas tiesnešiem, pierādot un apstiprinot savas 
spējas strādāt kasācijas instances tiesā. Realitāte ir tāda, ka 
palātas tiesnešu ir vairāk nekā būs vakanto vietu civillietu 
departamentā. 

Viens no mūsu uzdevumiem saistībā ar Augstākās tiesas 
reorganizāciju ir kasācijas instances kapacitātes stiprināšana. 
tas nozīmē arī atbilstošu atbalsta personālu kasācijas 
instancē, optimāli izmantojot apelācijas instancē likvidējamās 
darbinieku amata vietas. Darbu sākuši zinātniski analītiskie 
padomnieki, kas, nākotnē, iespējams, varētu izveidot nodaļu. 
tāpat esam gandarīti, ka darbam Augstākajā tiesā esam 
piesaistījuši darbiniekus ar vērtīgu starptautisku pieredzi 
cilvēktiesībās un publiskajās tiesībās   – Anita Zikmane un 
Solvita Harbaceviča pieredzi guvušas ilggadējā darbā Eiropas 
Savienības tiesā. Mēs nevaram katram tiesnesim nodrošināt 

divus vai trīs palīgus, kā tas, iespējams, būtu nepieciešams, 
ņemot vērā tiesnešu slodzi, taču ceram, ka labs atbalsts būs 
šis profesionālo konsultantu un padomnieku dienests.

Runājot par tiesnešu slodzes palielināšanos saistībā ar 
papildu pienākumiem, plēnumā aktualizējās arī jautājums 
par Augstākās tiesas iesaisti Operatīvās darbības likumā 
noteikto darbību nodrošināšanā. Vairākkārt esam pauduši 
viedokli, ka operatīvo darbību sankcionēšanai nevajadzētu 
būt Augstākās tiesas funkcijai. Jautājums tiek risināts, 
Augstākā tiesa deleģēs savus pārstāvjus Operatīvās darbības 
likuma grozījumu darba grupai.

Plēnumā aicināju tiesnešus aktīvi piedalīties procesos, 
kas saistīti ar viņu darba slodzes palielināšanos. Mums jānāk 
ar saviem priekšlikumiem, kā, gluži pretēji, – darīt slodzi 
mazāku, lai tiesneši varētu vairāk pievērsties darba kvalitātei 
un pašizglītībai, kas kasācijas instancei ir primāras.

AuGStāKāS tIESAS DARBĪBAS PAMAtS, 
FuNKcIJAS, StRuKtŪRA, StRAtĒĢIJA 

Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā Augstākā tiesa ir trešā, 
augstākā līmeņa tiesa, kas izskata lietas kasācijas instancē. 
Līdz 2016.gada 31.decembrim Augstākās tiesas sastāvā ir arī 
apelācijas instance civillietās – civillietu tiesu palāta.   

Augstākās tiesas darbības pamats ir noteikts Latvijas 
Republikas Satversmē. Augstākās tiesas izveidošanu, 
struktūru un kompetenci nosaka likums „Par tiesu varu”. 
Procesuālie likumi – civilprocesa likums, Kriminālprocesa 
likums un Administratīvā procesa likums – nosaka lietu 
izskatīšanas procesu apelācijas un kasācijas kārtībā. 

LIKUMOS NOTEIKTĀS AUGSTĀKĀS 
TIESAS PAMATFUNKCIJAS IR:

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

attīstība;
•	 lietu izskatīšana Disciplinārtiesā. 

PAPILDFUNKCIJA – Operatīvās darbības likumā noteikto 
sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un Kredītiestāžu 
likumā noteikto kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu 
akceptēšana. 

AUGSTĀKĀS TIESAS STRUKTūRU vEIDO:
•	 trīs departamenti, kuros kasācijas kārtībā izskata 

civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas; 
•	 tiesu palāta, kas ir apelācijas instances civillietās (līdz 

2014.gada 31.decembrim Augstākās tiesas sastāvā 
bija arī Krimināllietu tiesu palāta); 

•	 Administrācija, kuras mērķis ir nodrošināt Augstākās 
tiesas darbību; 

•	 Judikatūras nodaļa, kas apkopo un pēta tiesu praksi;
•	 Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa. 

AUGSTĀKĀS TIESAS STRATĒģIJA
Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2014.–2016.gadam 

ir formulēta Augstākās tiesas misija – taisnīga un efektīva 
tiesas spriešana un tiesu sistēmas neatkarības stiprināšana, 
kā arī stratēģiskā vīzija – būt par taisnīguma garantu. 

Augstākās tiesas stratēģijā ir noteikti vidēja termiņa 
stratēģiskie mērķi piecās prioritārajās jomās:

•	 profesionāla un taisnīga tiesas spriešana; 
•	 vienveida tiesu prakses veidošana Latvijā; 
•	 sabiedrības uzticēšanās un izpratnes par tiesu varu 

veicināšana; 
•	 labas pārvaldības principa pilnveidošana;
•	 Augstākās tiesas reorganizācija.
Līdzās tām pamatfunkcijām un palīgfunkcijām, kas 

noteiktas likumos, kā savas darbības papildfunkciju Augstākā 
tiesa noteikusi arī sabiedrības informēšanu un tiesisko 
izglītošanu. 

Augstākās tiesas prioritārie darbības virzieni 2014.gadā tika 
saskaņoti ar darbības stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem un 
budžetā piešķirtajiem līdzekļiem. 
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INSTITūCIJAS, KURU DARBĪBU 
NODROŠINA AUGSTĀKĀ TIESA

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 89.7pantu 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs vada un Augstākās tiesas 
Administrācija nodrošina Tieslietu padomes darbu. 
tieslietu padome ir tiesu varas koleģiāla institūcija, kas 
piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, 
kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. 
2014.gadā notikušas 15 tieslietu padomes sēdes (no tām 6 
rakstveida procesā), pieņemti 89 lēmumi. Augstākās tiesas 
Administrācija piedalījās tieslietu padomei nepieciešamo 
dokumentu projektu izstrādē, kā arī organizēja sadarbību 
ar Eiropas tieslietu padomju asociāciju. tā kā tieslietu 
padome sasauc tiesnešu konferences un nosaka to darba 
kārtību, Augstākā tiesa iesaistījās tiesnešu konferenču 
organizēšanā. Klātienes konference, kurā tika izvērtēts 
tieslietu padomes pirmais četru gadu darbības posms, tika 
organizēta kā starptautiska konference.

Augstākā tiesa nodrošina arī tiesnešu pašpārvaldes 
institūcijas – Tiesnešu disciplinārkolēģijas – darbu. 
Disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja pienākumus turpināja 
pildīt bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, jo 
likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka viņš šos pienākumus 
pilda līdz tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktā 
četru gadu pilnvaru termiņa beigām.

tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi ir pārsūdzami un 
to tiesiskuma izvērtēšanai Augstākajā tiesā tiek sasaukta 
Disciplinārtiesa, kuras sastāvā ir seši departamentu 
tiesneši. Disciplinārtiesas kompetence ir arī pārbaudīt 
pārsūdzēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā 
tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu 
tiesiskumu un ar 2014.gada 1.janvāri – izskatīt arī pārsūdzētos 
ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.

2014.gadā tiesnešu disciplinārkolēģijā izskatītas 17 
tiesnešu disciplinārlietas, 8 lietu izskatīšana pārcelta uz 
nākamo gadu. Disciplinārtiesā 2014.gadā izskatīta viena 
lieta par ģenerālprokurora lēmumu.

AuGStāKāS tIESAS PLĒNuMS uN VADĪBA
AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS

Likumā „Par tiesu varu” noteikto un citu aktuālu jautājumu 
izlemšanai tiek sasaukts Augstākais tiesas plēnums jeb visu 
tiesnešu kopsapulce. 2014. gadā notika divas plēnuma sēdes.

21.februārī plēnums izvērtēja iepriekšējā gada darbības 
pārskatu, par Satversmes tiesas tiesneša kandidātu no 
tiesnešu vidus izvirzīja civillietu departamenta tiesnesi 
Aldi Laviņu un tā kā piecu gadu pilnvaru termiņš beidzās 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājam Ervīnam 
Kušķim, atkārtoti viņu pārvēlēja šajā amatā. Plēnums 
pieņēma arī lēmumu par kasācijas instances nosaukumu, 
aicinot Saeimu atjaunot un saglabāt Latvijas Republikas 
augstākajai tiesu instancei tās vēsturisko nosaukumu 
„Senāts”, kas tai atņemts ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem 
likumā „Par tiesu varu”. Plēnums arī izdarīja grozījumus 
plēnuma reglamentā, izņemot no tā vārdu „Senāts”, nosakot, 
ka plēnuma sēdes var vadīt priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja 
pilnvarots departamenta priekšsēdētājs, kā arī nosakot 
plēnuma darba dokumentēšanas kārtību, proti, ja plēnuma 
sēde fiksēta, izmantojot tehniskos līdzekļus, sēdes rakstveida 
protokolā fiksē tikai plēnuma gaitu un pieņemtos lēmumus.

Otra plēnuma sēde notika 15.septembrī, un tajā bija divas 
vēlēšanas. Par tieslietu padomes pārstāvi no Augstākās tiesas 
tiesnešu vidus atkārtoti un četru gadu termiņu ievēlēja civillietu 
departamenta tiesnesi Ināru Gardu, bet par Disciplinārtiesas 
locekli no civillietu departamenta Alda Laviņa vietā ievēlēja 
tiesnesi Aigaru Strupišu.

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru no tiesnešu 

vidus amatā pēc plēnuma ieteikuma apstiprinājusi Saeima uz 
7 gadiem. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no 
2014.gada 1.janvāra Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprinās 
uz 5 gadiem un amatā varēs būt ne ilgāk kā divus termiņus.

No 2008. gada 16.  jūnija Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir 
Ivars Bičkovičs. 

Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence noteikta 
likuma „Par tiesu varu” 50. un 50.1 pantā. Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs ir arī tieslietu padomes priekšsēdētājs. 
Saskaņā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par 
tiesu varu” no 2014.gada 1.janvāra Augstākās tiesas 
priekšsēdētājam nav vietnieku, pagaidu prombūtnes 
laikā priekšsēdētāju pēc viņa rīkojuma aizstāj viens no 
departamentu priekšsēdētājiem.

DEPARTAMENTU UN PALĀTU 
PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Augstākās tiesas departamentu un tiesu palātu darbu vada 
priekšsēdētāji, kurus uz piecu gadu termiņu ievēl Augstākās 
tiesas plēnums.

Divi vadītāji – civillietu departamenta priekšsēdētājs 
Zigmants Gencs un civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs 
Gunārs Aigars – beidza pildīt tiesnešu pienākumus sakarā 
ar likumā noteiktā tiesneša amata maksimālā vecuma 
sasniegšanu. Līdz pastāvīgu priekšsēdētāju ievēlēšanai ar 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par civillietu 
departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju uz 
laiku no 20.novembra iecelta tiesnese Edīte Vernuša, par 
civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju 
no 3.novembra – tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš. 

 ADMINISTRĀCIJA
Administratīvo darbu Augstākajā tiesā veic Administrācija. 

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

Administrācija darbojas tiešā Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
pakļautībā, tās darbu vada Administrācijas vadītājs, kuru 
ieceļ priekšsēdētājs. Kopš 2008.gada Augstākās tiesas 
Administrācijas vadītāja ir Sandra Lapiņa. 
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AuGStāKāS tIESAS tIESNEŠI 
Augstākās tiesas pamatfunkciju – profesionālu un taisnīgu 

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

Augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu nosaka Saeima pēc 
tieslietu padomes priekšlikuma. tiesnešu skaitu departamentos 
un tiesu palātās nosaka tieslietu padome. Saeimas noteiktais 
Augstākās tiesas tiesnešu kopskaits bija 53, bet to sadalījums 
departamentos un tiesu palātās ar tieslietu padomes lēmumu 
no 2014.gada 1.janvāra bija mainīts – par 2 tiesnešu vietām 
palielinot departamenta tiesnešu skaitu un jaunās amata vietas 
nododot civillietu departamentam, attiecīgi samazinot tiesu 
palātu tiesnešu skaitu. 

Faktiskais Augstākajā tiesā strādājošo tiesnešu skaits 
2014.gadā bija 50 – 29 departamentu tiesneši, 20 tiesu 
palātu tiesneši un Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

Septiņi no tiesu palātu tiesnešiem bija apgabaltiesu 
tiesneši, kas saskaņā ar tieslietu padomes lēmumu pilda 
Augstākās tiesas tiesneša pienākumus vakances laikā.

2014.gada 12.jūnijā Saeima pieņēma lēmumu, ka ar 2015.
gada 1.janvāri Augstākajā tiesā būs 48 tiesneši, savukārt 
tieslietu padome noteica, ka no tiem 35 būs departamentu 
tiesneši, tai skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs, un 13 
tiesneši – civillietu tiesu palātas tiesneši.

TIESNEŠU SASTĀvA IZMAIŅAS 
2014. GADĀ

2014.gadā notika plašas tiesnešu sastāva izmaiņas, īpaši 
civillietu departamentā, līdz ar ko pārmaiņas sekoja arī 
civillietu tiesu palātā.  

Sasniedzot likumā noteikto maksimālo tiesneša vecumu, 
tiesneša pienākumus 31.martā beidza pildīt civillietu 
departamenta tiesnesis Kalvis torgāns, bet 19.novembrī  – 
departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs. Sakarā ar 
ievēlēšanu par Satversmes tiesas tiesnesi darbu departamentā 
24.aprīlī atstāja tiesnesis Aldis Laviņš. Gan viņu vietā, gan 
aizpildot papildu piešķirtās vakances, 2014.gadā darbu 
civillietu departamentā sāka četri civillietu tiesu palātas 
tiesneši – Anita Čerņavska un Ludmila Kušnire no 1.janvāra, 
Aivars Keišs no 10.aprīļa un Inta Lauka no 1.decembra – un 
tiesībzinātnieks un praktizējošs jurists Aigars Strupišs, kas 

pēc Saeimas lēmuma par viņa iecelšanu Augstākās tiesas 
tiesneša amatā darbu departamentā sāka ar 7.jūliju.

Līdz ar civillietu tiesu palātas tiesnešu pārcelšanu par 
departamenta tiesnešiem, palātas tiesnešu pienākumus 
no 1.janvāra uz tiesneša vakances laiku tieslietu 
padome uzdeva pildīt apgabaltiesas tiesnešiem Mairitai 
Šķenderei un Normundam Riņķim. Sasniedzot likumā 
noteikto tiesneša maksimālo vecumu, 31.oktobrī tiesneša 
amata pienākumus beidza pildīt civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars.

Pēdējā darbības gadā izmaiņas notika arī Krimināllietu 
tiesu palātā. 25.aprīlī pēc 10 gadu termiņa Satversmes tiesas 
tiesneses amatā Krimināllietu tiesu palātā atgriezās Aija 
Branta. Divi tiesneši, kas pildīja Krimināllietu tiesu palātas 
tiesneša amata pienākumus uz vakances laiku, atgriezās 
apgabaltiesā – Vilis Donāns ar 31.martu, Aivars uminskis 
ar 31.decembri. 31.jūlijā miris Krimināllietu tiesu palātas 
tiesnesis Andrejs Lepse. 

Anita Čerņavska Ļubova Kušnire Aivars Keišs

Aigars strupišs inta Lauka Aija Branta

AugstāKās tiEsAs tiEsnEšu sKAits 2005.–2015. gADā
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AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI 
PAŠPĀRvALDES INSTITūCIJĀS

TIESLIETU PADOME – Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Ivars Bičkovičs (tieslietu padomes priekšsēdētājs), civillietu 
departamenta senatore Ināra Garda (tieslietu padomes 
priekšsēdētāja vietniece).

DISCIPLINĀRTIESA – civillietu departamenta 
tiesneši Mārīte Zāģere (Disciplinārtiesas priekšsēdētāja) 
un Aigars Strupišs, Krimināllietu departamenta tiesneses 
Anita Nusberga un Inguna Radzeviča, Administratīvo lietu 
departamenta tiesneši Andris Guļāns un Vēsma Kakste. 

TIESNEŠU DISCIPLINĀRKOLĒģIJA – Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe 
(disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs), 12.septembrī tiesnešu 
konferencē ievēlēti – civillietu departamenta tiesnesis 
Valerijans Jonikāns, Krimināllietu departamenta tiesnesis 
Pēteris Opincāns, Administratīvo lietu departamenta 
tiesnesis Jānis Neimanis un civillietu tiesu palātas tiesnesis 
Raimonds Grāvelsiņš (līdz 12.septembrim kolēģijā strādāja 
Krimināllietu departamenta tiesnesis Artūrs Freibergs un 
Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Anita Poļakova).

TIESNEŠU KvALIFIKĀCIJAS KOLĒģIJA – 
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika 
Krūmiņa, līdz 1.novembrim – civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars, no 2.novembra – civillietu 
departamenta tiesnesis Aivars Keišs, Krimināllietu tiesu 
palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis (līdz 31.decembrim). 

TIESNEŠU ĒTIKAS KOMISIJA – Administratīvo lietu 
departamenta tiesnese Dace Mita un civillietu departamenta 
tiesnese Marika Senkāne. 

TIESNEŠU PAPILDU PIENĀKUMI 
Papildus tiešajam darbam lietu izskatīšanā un tiesnešu 

pašpārvaldē tiesneši veic arī citus pienākumus.
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe 

ir Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnešu pārstāvis 
centrālajā vēlēšanu komisijā.

Dr.iur. Jautrīte Briede tiesneša darbu apvieno ar profesora 
amatu Latvijas universitātē, Dr.iur.  Jānis Neimanis ir Lu 
asociētais profesors. 

tiesneši Veronika Krūmiņa, Jānis Neimanis, Dace 
Mita, Valerijans Jonikāns, Edīte Vernuša, Zane Pētersone 
2014.  gadā bijuši lektori Latvijas tiesnešu mācību centrā. 

Veronika Krūmiņa arī Valsts administrācijas skolā un mācību 
centrā „Funditus”, Jānis Neimanis – Latvijas nodokļu 
konsultantu asociācijā, Zane Pētersone Latvijas Sertificēto 
maksātnespējas administratoru asociācijas apmācību centrā.  

tiesneši piedalās darba grupās likumprojektu 
izstrādāšanai. civilprocesa likuma grozījumu izstrādāšanas 
darba grupā piedalījās Edīte Vernuša, Komerclikuma darba 
grupā Aigars Strupišs, Mediācijas likuma un ar to saistīto 
grozījumu civilprocesa likumā izstrādes darba grupā – 
Zane Pētersone. Veronika Krūmiņa un Jautrīte Briede 
piedalās Administratīvā procesa likuma pastāvīgajā darba 
grupā, Jānis Neimanis – vienotas tiesu varas amatpersonu 
disciplinārkolēģijas modeļa izstrādei, Rudīte Vīduša – 
darba grupā, kas izveidota, lai izvērtētu saīsinātā satura 
tiesas sprieduma pamata formas ieviešanu tiesvedības 
procesā, Dace Mita – darba grupā par priekšlikumu izstrādi 
efektīva trauksmes cēlāju tiesiskās aizsardzības mehānisma 
izveidei. Anita Poļakova piedalās Kriminālprocesa likuma 
pilnveidošanas darba grupā, Voldemārs Čiževskis – 
preventīvo piespiedu līdzekļu likuma izstrādes darba grupā 
un Sodu kodeksa pilnveidošanas darba grupā.  

tiesneses Edīte Vernuša, Anita Nusberga un Veronika 
Krūmiņa bija zvērinātu advokātu eksaminācijas komisijas 
locekles, Arnis Dundurs – zvērinātu tiesu izpildītāju 
disciplinārkolēģijas sastāvā. Zane Pētersone piedalījās 
mediatoru sertifikācijas komisijas darbā, Veronika 
Krūmiņa  – Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnešu kandidātu 
atlases komisijā.

Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu 
palātas tiesnešiem papildus slodze bija sevišķā veidā veicamo 
operatīvo pasākumu akceptēšana atbilstoši Operatīvās 
darbības likuma 7.pantam un Kredītiestāžu likuma 
69.pantam. 

tiesneses Jautrīte Briede un Dace Mita ir Ministru 
kabineta apstiprinātas ad hoc tiesneses no Latvijas Eiropas 
cilvēktiesību tiesā. Zane Pētersone ir Eiropas tiesnešu 
asociācijas mediācijai (GEMME) valdē un Latvijas pārstāve 
Eiropas Padomes Eiropas tiesiskās sadarbības padomes 
(CDCJ) ekspertu darba grupā. Aija Branta ir Latvijas pārstāve 
tieslietu sistēmu efektivizācijas komisijā (CEPEJ) un Eiropas 
tiesnešu konsultatīvajā padomē (CCJE).

Jānis Neimanis ir Latvijas Administratīvo tiesnešu 
biedrības priekšsēdētājs. Aigars Strupišs darbojas 
uzņēmumu reģistra konsultatīvajā padomē.

tiEsnEšu sADALĪjuMs PĒC AugstāKAjā tiEsā 
nOstRāDātO gADu sKAitA 

AugstāKās tiEsAs tiEsnEšu VECuMA stRuKtūRA

Mazāk par 1 gadu
3

1 – 5 gadi
11

6 – 10 gadi
18

11 – 15 gadi
5

16 – 20 gadi
3

21 – 25 gadi
6

26 gadi un vairāk
1

41 – 60 gadi
36

35 – 40 gadi 
4

61 un vecāki
7
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StRuKtŪRVIENĪBu DARBĪBAS PāRSKAtS

AugstāKās tiEsAs VADĪBA gADA PāRsKAtA PLĒnuMā. no kreisās:  
Civillietu departamenta priekšsēdētāja p.i. Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs ivars Bičkovičs, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, 
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja p.i. Raimonds grāvelsiņš, plēnuma sekretāre ināra garda 

KAsāCijAs un APELāCijAs KāRtĪBā PāRsūDZĒtO nOLĒMuMu 
iZsKAtĪšAnAs VEiDs 2014.gADā

Izskatītas 
lietas 

Mutvārdu 
procesā

Rakstveida 
procesā

Atteikts ierosināt kasācijas 
tiesvedību/ pārbaudīt 

nolēmuma tiesiskumu/ atteikts 
ierosināt apelācijas tiesvedību

civillietu 
departaments 1287 29 421 837 (65%) 

Krimināllietu 
departaments 755 3 242 510 (68%) 

Administratīvo 
lietu departaments 954 7 510 437 (46%) 

Kopā kasācijas 
kārtībā 2996 39 1173 1784 (60%) 

civillietu  
tiesu palāta 1223 450 751 22  (2%)

Krimināllietu  
tiesu palāta 58 58 0 -

AugstāKās tiEsAs RāDĪtāju KOPsAViLKuMs  
2010.–2014. gADā

Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas*

Nepabeigto 
lietu atlikums 

gada beigās

2010. gads 4970 4518 2922

2011. gads 4986 4844 3064

2012. gads 5282 5194 3152

2013. gads 5521 5073 3600

2014.gads 4936 4593 3943
* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc  
   piekritības, vai saskaņā ar KPL pārejas noteikumiem 

LiEtu sKAits un tiEsnEšu sLODZE AugstāKAjā tiEsā 2014. gADā
Neizskatīto 

lietu 
atlikums 

gada 
sākumā

Saņemto 
lietu skaits

Izskatīto 
lietu skaits*

Lietas nosūtītas 
atpakaļ/ citai tiesai/ 

pievienota citai lietai/ 
saskaņā ar KPL pārejas 

noteikumiem

Nepabeigto  
lietu skaits

Vidējais 
tiesnešu 
skaits** 

Izskatītas lietas 
uz 1 tiesnesi 
(bez atpakaļ 
nosūtītajām 

lietām)

Lietu 
izskatīšanas 

vidējais 
ilgums 
(mēn.)

Departamenti
civillietu departaments 1852 1594 1337 24 2085 13,8 97 17,2
Krimināllietu departaments 153 782 802 26 107 6 134 1,3
Administratīvo lietu 
departaments 318 1163 973 3 505 9 108 3,1

Tiesu palātas
civillietu tiesu palāta 1138 1378 1249 21 1246 13,7 91 4,6
Krimināllietu tiesu palāta 139 19 71 87 6 12 20,9
Kopā Augstākajā tiesā 3600 4936 4432 161 3943

* Bez lietām, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības; ** Aprēķinot vidējo tiesnešu skaitu, ņemtas vērā ilgstošas darba nespējas lapas
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civillietu departamenta uzdevumi un kompetence 
aizvadītajā gadā nav mainījusies. tāpat kā 
iepriekšējos gados galvenais uzdevums bija 
kvalitatīvi izskatīt civillietas kasācijas kārtībā, lai 
pieņemtie nolēmumi būtu likumīgi un taisnīgi, 

lai lietas tiktu izskatītas pēc iespējas īsākos termiņos, 
veicinot sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.

PAR LIKUMU IZMAIŅĀM
Kopš 2013.gada 1.janvāra spēkā ir grozījumi civilprocesa 

likumā, kas atbrīvoja Augstākās tiesas priekšsēdētāju 
un civillietu departamenta priekšsēdētāju no protestu 

cIVILLIEtu DEPARtAMENtS
Civillietu departamenta priekšsēdētājs līdz 19.novembrim Zigmants GENCS,  
no 20.novembra – Edīte vERNUŠA (pienākumu izpildītāja)

tiesneši 2014.gadā: Anda BRIEDE, Vanda cĪRuLE, Anita ČERŅAVSKA, Ināra GARDA, Valerijans JONIKāNS,  
Aivars KEIŠS (no 10.04.), ļubova KuŠNIRE, Inta LAuKA (no 01.12.), Aldis LAVIŅŠ (līdz 24.04.),  
Valērijs MAKSIMOVS, Normunds SALENIEKS, Aigars StRuPIŠS (no 07.07.), Kalvis tORGāNS (līdz 31.03.),  
Anda VĪtOLA, Mārīte ZāĢERE 

CiViLLiEtu DEPARtAMEntA 
tiEsnEši 2015.gADA jAnVāRĪ. 
Pirmajā rindā no kreisās:  
Marika senkāne, ināra garda, 
Edīte Vernuša, Anda Briede,  
Anita Čerņavska;  
otrajā rindā: inta Lauka,  
Mārīte Zāģere, Ļubova Kušnire, 
Vanda Cīrule, Anda Vītola; 
trešajā rindā: Aigars strupišs, 
Valerijs Maksimovs, Aivars Keišs, 
Valerijans jonikāns;  
(klāt nav Normunds Salenieks)

2014. gadā tiesvedībā  
3446 lietas
izskatīta 1361 lieta – 40% 
tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 1287
• sakarā ar būtiskiem materiālo 

un procesuālo tiesību 
pārkāpumiem (protesti) – 40

• sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem – 10

• lietas nosūtītas atpakaļ 
bez izskatīšanas vai pēc 
piekritības – 24 

LiEtu sKAits CiViLLiEtu DEPARtAMEntā  
2010.–2014. gADā

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas

% no 
izskatāmo 

lietu skaita

Lietu 
atlikums 

gada beigās

2010 1393 1136 56 875
2011 1358 1031* 46 1202
2012 1635 1382* 49 1455 
2013 1770 1373* 43 1852
2014  1594 1361* 40 2085

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības 
   (2011.-11, 2012.-44; 2013.-31, 2014.-24)
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iesniegšanas uzdevuma par spēkā esošiem pirmās instances 
tiesu nolēmumiem. 

Rīcības sēžu lēmumiem vairs nav jāraksta izvērsti argumenti 
atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību. Lēmumus var 
sastādīt arī rezolūcijas veidā. Satversmes tiesa 2013.gada 
21.oktobrī pasludināja spriedumu lietā Nr.2013-02-01, kurā 
atzina, ka civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2.punkts, 
kurā noteikts pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību, 
ja tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances 
tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes 
judikatūras veidošanā, atbilst Latvijas Republikas Satversmes 
92.panta pirmajam teikumam. 

Atvieglo darbu arī tas, ka lietu izskatīšanu kasācijas 
kārtībā var noteikt rakstveida procesā, ja iespējams pieņemt 
nolēmumu pēc lietā esošajiem materiāliem.

Grozīta maza apmēra prasību (līdz 2100 euro) izskatīšanas 
kārtība. No 2014.gada 1.aprīļa tiesas spriedumi lietās par 
maza apmēra prasībām ir pārsūdzami tikai apelācijas kārtībā. 
Šo grozījumu ietekme bija jūtama jau pagājušā gada otrajā 
pusē, taču lietu atlikumu, kurā ietilpst arī 2013.gadā saņemtās 
kasācijas sūdzības, maza apmēra prasības joprojām ietekmē.

No 2014.gada 1.janvāra ir spēkā grozījumi civillikumā, kas 
paredz līgumsodu ierobežojumus civiltiesiskajos darījumos. 
Pamatu šiem grozījumiem radīja arī civillietu departamenta 
prakse, tāpēc likumprojekta sagatavošanā aktīvi iesaistījās 
departamenta tiesneši.

tiesvedības kvalitātes uzlabošanai tika palielināta 
zvērināta advokāta loma, nosakot advokātam ekskluzīvas 
tiesības pārstāvēt personas civilprocesā, īpaši kasācijas 
instancē, attiecīgi grozot civilprocesa likuma 82.pantu. 
Pussolis šajā virzienā ir izdarīts – no pagājušā gada 4.janvāra 
spēkā ir noteikums, ka lietas kasācijas instancē ved pašas 
fiziskās personas vai ar advokāta starpniecību, bet juridisko 
personu lietas kasācijas instancē ved to amatpersonas, kas 
darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru 
ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta starpniecību.

Lai atslogotu tiesu sistēmu, arī turpmāk jāatbalsta strīdu 
alternatīva izskatīšana, piemēram, šķīrējtiesās. No 2015.

gada 1.janvāra ir spēkā Šķīrējtiesu likums. taču Satversmes 
tiesas 2014.gada 28.novembra spriedums šķīrējtiesu sakarā 
atkal palielinās lietu skaitu tiesā, jo šķīrējtiesas klauzula tiks 
apstrīdēta vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Varētu cerēt, ka nozīme lietu skaita samazināšanā būs 
arī pagājušā gada vasarā pieņemtajam Mediācijas likumam. 
tomēr ņemot vērā spriedumu pārsūdzības lielo īpatsvaru, 

KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti 
(sPRiEDuMi)

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 831 74

Spriedums atstāts negrozīts 86 8

Spriedums atcelts pilnībā vai daļā 198 17

Spriedums grozīts 4 0

Kasācijas tiesvedība izbeigta 8 1

Kopā 1127 100

KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti  
(LĒMuMi)

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts ierosināt tiesvedību 0 0

Lēmums atstāts negrozīts 114 71

Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, 
nododot jaunai izskatīšanai

29 18

Lēmums atcelts pilnībā vai daļā un 
jautājums izlemts pēc būtības

13 8

Lēmums grozīts 1 1

Lieta atstāta bez izskatīšanas vai 
tiesvedība izbeigta

3 2

Kopā 160 100

KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu stRuKtūRA (sPRiEDuMi un LĒMuMi) 

Nr. Lietu kategorija Lietu skaits
% no kopējā 

izskatīto 
lietu skaita

1. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 647 50
2. Lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām 131 10
3. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām 113 9
4. Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 88 7
5. Morālā kaitējuma atlīdzināšana 70 5
6. Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām 63 5
7. Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem 34 3
8. Dalībnieku, akcionāru sapulces/ valdes lēmumu, protokolu atzīšana par spēkā neesošiem 19 1
9. Mantojuma lietas 15 1

10. Godu un cieņu aizskarošu un nepatiesu ziņu atsaukšana 14 1
11. Mantiskās kompensācijas piedziņa 11 1
12. Lietas par servitūta nodalīšanu, atcelšanu 10 1
13. Par zvērināta tiesu izpildītāja, zvērināta notāra rīcību, lēmuma atcelšanu 10 1
14. Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana 8 1
15. Lietas, kas izriet no autortiesībām, patenttiesībām, dizainparauga un preču zīmju aizsardzības 8 1
16. Pārējās 46 3

Kopā 1287 100
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ir diezgan grūti ticēt, ka Mediācijas likuma darbība varētu 
būtiski ietekmēt lietu skaita samazināšanu. taču uz to 
vajadzētu tiekties.

LIETU SKAITS UN TERMIŅI
Saņemtās lietas. No 1996.gada saņemto civillietu 

skaitam bijusi tendence nepārtraukti (izņemot dažus gadus) 
pieaugt. Ja 1996.gadā saņemto lietu skaits bija 394 lietas, 
tad 2014.gadā to ir bijis 1594, tātad 4 reizes vairāk.

2014.gadā saņemto civillietu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, ir nedaudz samazinājies – par 176 lietām, pavisam 
saņemtas 1594 lietas. Prognoze par iespējamu saņemto lietu 
skaita samazināšanos ir piepildījusies. taču samazinājums 
radies galvenokārt uz maza apmēra prasību rēķina.

Kā ik gadu, visvairāk ir pārsūdzēti Rīgas apgabaltiesas 
un civillietu tiesu palātas spriedumi. Rīgas apgabaltiesas 
pārsūdzēto spriedumu skaits ir palielinājies, savukārt 
civillietu tiesu palātas pārsūdzēto spriedumu skaits ir 
samazinājies. Samazinājies arī pārsūdzēto spriedumu skaits 
Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes apgabaltiesās.

Pagājušajā gadā ir pārsūdzēti kopā 1178 apelācijas 
instances tiesu spriedumi, atteikts ierosināt kasācijas 
tiesvedību 745 lietās. No pārējām lietām 20% nolēmumi ir 
atcelti vai grozīti. 

Izskatītās lietas. 2014.gadā izskatīto civillietu skaits 
atbilst dažu pēdējo gadu līmenim, izskatīšana pabeigta 1361 
lietā, kas ir 40% no visām tiesvedībā esošām lietām.

Ņemot vērā izskatāmo lietu apjomu, aizvadītajā gadā 
pastiprināta uzmanība tika veltīta lietu izskatīšanai rīcības 
sēdēs, lai plauktos negulētu lietas, kurās kasācijas tiesvedība 
atsakāma, un kasācijas tiesvedība tiktu ierosināta tikai 
gadījumos, kad rodas pamatotas šaubas par apelācijas 
instances tiesas spriedumu tiesiskumu. Rīcības sēdēs 
2014.gadā izskatīta 1291 lieta – par 54 lietām vairāk nekā 
iepriekšējā gadā, tostarp 24 lietas nosūtītas apelācijas 
instances tiesām pieļauto trūkumu novēršanai.

Kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta 837 lietās 
(65%), t.i., par 75 atteikumiem mazāk nekā 2013.gadā 
(912  – 72 %). 

Izskatot vairāk lietas rīcības sēdēs, nedaudz palielinājies 

to lietu skaits, kurās kasācijas tiesvedība ierosināta, proti, 
436 gadījumos (2013. – 396 lietās). tas izskaidrojams gan 
ar to, ka lietas kļūst arvien sarežģītākas, gan arī ar to, ka 
kasācijas sūdzības tiek labāk argumentētas. tajā pašā laikā 
jāatzīst, ka daudzos gadījumos kasācijas sūdzības iesniedzēji 
labu kasācijas sūdzības argumentāciju aizstāj ar pēc iespējas 
lielāku lappušu skaitu, kas tikai rada lielāku darba apjomu, 
gatavojot lietu.

Pie pabeigtām lietām netiek skaitītas lietas, kuras izskatītas 
rīcības sēdēs un kasācijas tiesvedība tiek ierosināta, kaut gan 
lietas sagatavošanā rīcības sēdē tiek ieguldīts tāds pats darbs kā 
lietās, kurās kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka samazinās to lietu skaits, kurās 
kasācijas tiesvedība bijusi ierosināta un pēc tam spriedumi 
atstāti negrozīti, kas dažreiz varētu liecināt par to, ka šajās 
lietās kasācijas tiesvedības ierosināšanu bija iespējams 
atteikt (2012.gadā negrozīts 151 spriedums, 2013. – 89, 
2014. – 86).

Palielinājies lietu skaits, kuras izskatītas rakstveida 
procesā (421 pret 313), tātad samazinājies mutvārdu procesu 
skaits (29 pret 45). Paplašinātā tiesnešu sastāvā izskatīta 
31 lieta (salīdzinājumam – 2010.gadā. – 19, 2011. – 28). 
Paplašinātā tiesnešu sastāvā galvenokārt izskatītas lietas, 
kurām ir būtiska nozīme judikatūras veidošanā vai arī, 
izskatot lietu triju tiesnešu sastāvā, nebija panākts vienots 
viedoklis.

Vairāk nekā puse no izskatītajām lietām ir civillietas, 
kas izriet no saistību tiesībām – 647. Šo lietu apjoms 
atbilst iepriekšējo gadu līmenim. Lielākajā daļā no tām 
kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta (482). Nedaudz 
samazinājies lietu skaits, kas izriet no darba tiesiskajām 
attiecībām (131 – 2014.gadā pret 142 lietām 2013.gadā un 
307 lietām 2012.gadā). Savukārt lietu skaits, kurās ir strīds 
par nekustamā īpašuma tiesībām, ir iepriekšējā gada līmenī.

nepabeigto lietu atlikums. Gada beigās nepabeigto lietu 
atlikums ir rekordliels – 2085 lietas. Salīdzinot ar 2000.gadu, 
atlikums ir palielinājies 34 reizes, bet salīdzinot ar 1996.
gadu  – 39 reizes.

Kaut gan saņemto lietu skaits 2014.gadā ir samazinājies 
par 176 lietām, nepabeigto lietu atlikums palielinājies par 

KAsāCijAs KāRtĪBā PāRsūDZĒtO nOLĒMuMu iZsKAtĪšAnAs REZuLtāti ZEMāKAs instAnCEs tiEsāM 

 Tiesa Pārsūdzēti 
nolēmumi

Nolēmums 
atstāts 

negrozīts

Nolēmums 
atcelts 

pilnībā vai 
daļā

Nolēmums 
grozīts

Lieta atstāta bez 
izskatīšanas vai 

tiesvedība izbeigta

Atteikts ierosināt 
kasācijas 

tiesvedību
Atcelti un grozīti 

nolēmumi % 

civillietu tiesu  
palāta 301 110 59 2 5 125 20

Rīgas apgabaltiesa 668 57 138 3 3 467 21

Kurzemes 
apgabaltiesa 67 10 10 0 1 46 15

Latgales apgabaltiesa 50 5 5 0 1 39 10

Vidzemes 
apgabaltiesa 40 3 6 0 0 31 15

Zemgales 
apgabaltiesa 52 7 8 0 0 37 15

Kopā apelācijas 
instances 1178 192 226 5 10 745 20

Rajonu (pilsētu) 
tiesas 109 2 14 0 1 86 13



PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2014. GADĀ 103

233 lietām. Pamatojums tam – saņemto lietu skaits ir lielāks 
nekā spēts izskatīt, līdz ar to pieaudzis nepabeigto lietu 
skaits. Pārskata periodā saņemts par 233 lietām vairāk nekā 
pabeigts. Neapšaubāmi lietu skaita atlikuma pieaugums ir 
problēma, kuru jācenšas atrisināt, taču tai ir objektīvi iemesli.

Pirmkārt, sākot no 2007.gada, dažādu iemeslu dēļ ir 
mainījies departamenta tiesnešu sastāvs – ir aizgājuši 10 
tiesneši, kuru vietā atnākuši citi, turklāt departaments 
papildināts vēl ar četriem tiesnešiem. Faktiski ir izveidojies 
pilnīgi jauns departamenta sastāvs. turklāt tiesnesim pirms 
aiziešanas no darba lietu skaits tiek samazināts, jo viņam ir 
jāizskata lieta līdz noteiktam laikam un jāuzraksta spriedums. 
Savukārt tiesnesim, kurš no jauna ienāk departamentā, 
sākumā lietas neiedala tādā apjomā, ka jau strādājošiem 
tiesnešiem. turklāt vakance netiek aizpildīta uzreiz.

Otrkārt, šobrīd kasācijas instancē var pārsūdzēt visu 
kategoriju lietas, izņemot maza apmēra prasības. 

Starpkaru civilprocesa likumā ar paskaidrojumiem pie 
907.panta uzskaitīts, kas nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, 
kas izrietēja no Senāta prakses. tie ir apmēram 180 gadījumi, 
kuros, protams, ir norādītas tādas lietas, kas šobrīd vispār nav 
aktuālas. tajā pašā laikā šajā uzskaitījumā ir pietiekami daudz 
apelācijas instances tiesas konstatējumu, kurus šodienas 
kasācijas instances tiesa pārbauda, piemēram, uz civillikuma 
pamata noteikto bērna uztura apmēru, tiesas slēdzienu, pie 
kura no vecākiem atstājami bērni, tiesas slēdzienu par akta 
un satura nozīmi, tiesas izdevumu piedziņu, utt. 

Iespējams, mums pašiem vajadzēja turpināt šo starpkaru 
praksi, bet tas netiek darīts, jo nav tāda normatīvā 
regulējuma, kā arī nozīme ir Eiropas cilvēktiesību tiesai 
(Ect), kas bieži vien lietas apstākļus vērtē vairāk kā apelācijas 
instances tiesa. to apstiprina Ect 2015.gada 13.janvārī 
pasludinātais spriedums lietā „Rubins pret Latviju”, kur 
strīdā par atjaunošanu darbā Ect atzina, ka ir noticis Rubina 
vārda brīvības ierobežojums, kaut gan par tādiem apstākļiem 
prasībā, ko skatīja nacionālās tiesas, vispār nebija norādīts. 

Satversmes tiesa 2003.gada 27.jūnija spriedumā lietā 
Nr.2003-04-010 ir norādījusi, ka Latvijā pastāvošā kasācijas 
institūta būtiska iezīme ir tā, ka kasācijas instancē izšķiroša 
nozīme ir nevis pušu interesēm, kas ir pietiekami aizsargātas, 
civillietu pēc būtības izskatot pirmajās divās tiesu instancēs, 
bet gan publiski tiesiskajām interesēm. Kasācijas instancē 
tiek skatīti tikai quaestiones iuris, proti, jautājumi par 
materiālo un procesuālo normu piemērošanas pareizību. 
tieši pie šādas kasācijas instances tiesas būtu jānonāk, bet 
par to ir jādomā kompleksi, proti, gan Augstākajai tiesai, gan 
tieslietu ministrijai, gan tieslietu padomei. 

Termiņi. Jāatzīst, ka lietu izskatīšanas termiņi joprojām 
ir ilgi un pēdējos gados tie palielinājušies. Lietu izskatīšanas 
vidējais ilgums civillietu departamentā 2014.gadā bijis 
17,2 mēneši (2012.gadā – 11,5, 2013.gadā – 14,5 mēneši). 
Prioritāte ātrākai izskatīšanai ir darba strīdu lietām, 
strīdiem, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību, lietām par 
kapitālsabiedrību dalībnieku lēmumu atzīšanu par spēkā 
neesošiem, lietām, kurās ir iesniegti protesti par spēkā 
esošiem tiesu nolēmumiem, arī lietām, kurās tiesvedība ir 
ieilgusi. 

Izskatīšanas termiņi ir saistīti ar lietu skaita atlikumu, 
kas pamazām pieaug jau no 2008.gada. turklāt ievērojot to, 
ka no 2015.gada janvāra blakus sūdzības par apgabaltiesu 
lēmumiem skata civillietu departaments, tikai pirmajos 
divos šā gada mēnešos departamentā saņemto blakus 
sūdzību skaits ir dubultojies – 2014.gadā 20 blakus sūdzības, 

bet 2015.gadā   – 43, ir skaidrs, ka lietu skaita atlikuma 
samazināšanu panākt būs problemātiski.

TIESNEŠU SKAITS UN SLODZE 
Pieaugot saņemto lietu apjomam, civillietu departamentā 

palielināts arī tiesnešu skaits. Augstākās tiesas plēnums 
1995.gada 3.oktobrī apstiprināja civillietu departamentu 8 
tiesnešu sastāvā, 2003.gadā strādāja jau 10 tiesneši, 2010.
gadā 11 tiesneši, no 2011.gada rudens 12 senatori, ieskaitot 
departamenta priekšsēdētāju. No 2014.gada janvāra 
departamentā tika pieņemti vēl divi tiesneši, bet no 2015.
gada janvāra tiesnešu skaits palielināts vēl par vienu tiesnesi. 
Pašreiz departamentā ir 15 tiesneši, ieskaitot departamenta 
priekšsēdētāju. 

Pagājušajā gadā darbu departamentā beiguši trīs tiesneši, 
viņu vietā pieņemti citi tiesneši, un vakantu tiesnešu 
vietu departamentā pašreiz nav. 2013.gadā, prognozējot 
departamentā nepieciešamo tiesnešu skaitu, tika atzīts, ka 
pilnvērtīga darba nodrošināšanai nepieciešami 17 tiesneši. 
Šis skaits varēšot tikt sasniegts pēc civillietu tiesu palātas 
darbības pilnīgas izbeigšanas, sākot ar 2017. gadu.  

Departamenta tiesneši strādājuši intensīvi. Slodze lietu 
izskatīšanā, neraugoties uz tiesnešu skaita palielināšanu, ir 
augusi. Ja 1996.gadā izskatīto lietu skaits uz vienu tiesnesi 
bija 43 lietas, tad pēdējos gados šo lietu skaits pārsniedza 
100 lietas. No statistikas datiem redzams, ka departamentā 
viena tiesneša slodze 2012.gadā bijusi 115 lietas, 2013.
gadā  – 114 lietas, 2014.gadā slodze bijusi nedaudz mazāka – 
97 lietas gadā. Visvairāk lietu ir izskatījuši tiesneši Valerijans 
Jonikāns   – 132, Mārīte Zāģere – 126, Ināra Garda – 126, 
ļubova Kušnire – 118, Valerijs Maksimovs – 103. Šo skaitu 
ietekmē rīcības sēdēs izskatītās lietas, kurās kasācijas 
tiesvedība ir atteikta, kā arī departamentā strādājošo 
tiesnešu maiņa.

Papildus civillietu izskatīšanai tiesneši veic arī citus 
pienākumus, piedalās darba grupās likumu pilnveidošanai, 
publicē rakstus par aktuāliem tiesību jautājumiem, piedalās 
dažādās konferencēs ar referātiem, lasa lekcijas tiesnešu 
mācību centrā. Jāatzīst, ka ne visi departamenta tiesneši 
ir bijuši vienādi aktīvi. Neapšaubāmi, ka tiem, kas papildus 
civillietu izskatīšanai veic citus pienākumus, slodze ir 
krietni lielāka nekā tiem, kas aprobežojas tikai ar civillietu 
izskatīšanu.

Departamenta tiesnešiem ir paredzēta specializācija 
dažādās tiesību nozarēs, taču jāatzīst, ka lielās noslodzes 
dēļ specializācija maz tiek ievērota. Galvenais tiesnešu 
kvalifikācijas paaugstināšanā ir pašmācība. Argumentētu 
tiesu nolēmumu sagatavošanai nepieciešamās atziņas 
jāmeklē juridiskajā literatūrā, tiesību doktrīnās, Eiropas 
Savienības tiesību normās, citu nacionālo un pārnacionālo 
tiesu, arī Eiropas cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības 
tiesas spriedumos. to ievērojot, katram departamenta 
tiesnesim būtu ieteicams sagatavot vismaz vienu lekciju 
tajā nozarē, kurā paredzēta specializācija, lai varētu dalīties 
pieredzē tiesnešu mācību centrā un, gatavojoties lekcijai, 
celtu arī savu kvalifikāciju. tas lieti noderētu arī departamenta 
apspriedēs, lemjot par tiesību normu interpretāciju un 
veidojot judikatūru.

Pirmās un otrās instances tiesu tiesnešu apmācība 
varētu samazināt arī lietu pieplūdumu kasācijas instancē. Ja 
spriedumi ir likumīgi un pamatoti, tos mazāk arī pārsūdz. to 
var panākt tikai ar tiesnešu kvalifikācijas celšanu, uzlabojot 
tiesnešu mācību procesa kvalitāti.
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TIESISKĀ REGULĒJUMA PILNvEIDOŠANA
Apsverams būtu jautājums par nepieciešamību noteikt 

lietu kategorijas, kuras vispār nav pārsūdzamas kasācijas 
kārtībā, kas samazinātu lietu skaitu kasācijas instancē. 
Būtu lietderīgi noteikt arī vēl citus pamatus un kritērijus 
atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību. Lai veiktu šādus 
grozījumus civilprocesa likumā, ir nepieciešama padziļināta 
jautājuma izpēte.

Likumu pilnveidošanas procesa paātrināšanas nolūkā, 
domājams, lietderīgi būtu likumdošanas iniciatīvas tiesības 
piešķirt arī tieslietu padomei.

Būtu derīgi paplašināt arī Augstākās tiesas plēnuma 
kompetenci un grozīt Augstākās tiesas priekšsēdētāja iecelšanas 
procedūru, nosakot to līdzīgu regulējumam, kāds paredzēts 
Satversmes tiesā. Pašreiz Augstākās tiesas priekšsēdētāju no 
Augstākās tiesas tiesnešu vidus pēc Augstākās tiesas plēnuma 
ierosinājuma apstiprina Saeima uz pieciem gadiem, turklāt 
paredzēts, ka tieslietu padome uzklausa Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja amata kandidātus un sniedz Augstākās tiesas 
plēnumam viedokli par viņiem. Savukārt Satversmes tiesas 
priekšsēdētāju ievēl Satversmes tiesas tiesneši, aizklāti balsojot, 
ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu. Šāda atšķirīga 
procedūra nav saprotama.

Pagājušā gada 21.februārī Augstākās tiesas plēnums 
nolēma aicināt Saeimu atjaunot un saglabāt Latvijas 
Republikas augstākajai tiesu instancei tās vēsturisko Senāta 
nosaukumu, kas ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā 
„Par tiesu varu” no kasācijas instances tiesas nosaukuma tika 
izslēgts. Patīkami, ka attiecīgu likuma grozījumu projekts 
tiek gatavots un tieslietu padome to ir akceptējusi.

civillietu departamenta priekšsēdētāja p. i.  
Edīte vERNUŠA

CiViLPROCEsA LiKuMA 483.–485.PAntA KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu stRuKtūRA (sPRiEDuMi un LĒMuMi)

Nr. Lietu kategorija Skaits % no izskatītajām 
lietām

1. Lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 7 19
2. Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana 6 16
3. Sūdzības par maksātnespējas administratoru lēmumu vai rīcību 5 13
4. ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process 5 13
5. Izpildu raksta izsniegšana šķīrējtiesas nolēmuma izpildei 4 10
6. Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā 2 5
7. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām 2 5
8. Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām 2 5
9. Izpildu raksta izsniegšana 1 2
10. Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 1 2
11. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 1 2
12. Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu 1 2
13. Par ārvalsts tiesas nolēmuma izpildīšanu 1 2
14. Par aresta noņemšanu mantai 1 2
15. Prasības nodrošināšana 1 2

Kopā 40  100

CiViLPROCEsA LiKuMA 483.–485.PAntA KāRtĪBā  
iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti (sPRiEDuMi un LĒMuMi)

Rezultāts Skaits Procenti
Nolēmums atstāts negrozīts 9 23
Nolēmums atcelts pilnībā vai daļā 30 75
Kasācijas tiesvedība izbeigta 1 2

Kopā 40 100
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Krimināllietu departaments aizvadījis spraigu, 
intensīvu, sarežģītu un dažādiem notikumiem 
bagātu gadu.

Kopumā departaments 2014.gadā ir izskatījis 
828 lietas, nepabeigto lietu skaits – 107 lietas. 

Pēdējos trīs gados saņemto lietu skaits ir stabils: 2012.gadā  – 
798 lietas, 2013.gadā – 762 lietas, 2014.gadā – 782 lietas. 
Izdevies par 46 lietām samazināt neizskatīto lietu skaitu. 

No izskatītajām lietām 65% tika pieņemts lēmums atteikt 
pārbaudīt tiesas nolēmumu tiesiskumu kasācijas kārtībā. 

No saņemtajām lietām vislielākais īpatsvars ir noziedzīgi 
nodarījumi pret īpašumu, seko noziedzīgi nodarījumi 
pret vispārējo drošību un kārtību, noziedzīgi nodarījumi 
tautsaimniecībā. Krimināllietu departamentā 2014.gadā 
strādāja 6 tiesneši. Izskatīto lietu skaits uz vienu tiesnesi bija 138 
lietas, kas, salīdzinot ar 2013.gadu, ir par 20 lietām vairāk. Šajā 
statistikā netiek ņemti vērā pienākumi, kas izriet no Operatīvās 
darbības likuma. Krimināllietu departaments, sadarbojoties ar 
Judikatūras nodaļu, vadošajiem krimināltiesību zinātniekiem 
un tiesnešu mācību centru, piedalījās vairāku tiesu prakses 

apkopojumu veikšanā: par mantas bojāšanu un iznīcināšanu; 
par spriedumu struktūru un saturu; par amatnoziegumiem un 
citiem tiesu prakses aktuāliem jautājumiem.

tiesu prakses apkopošanas rezultātā tika izstrādāti 
priekšlikumi par tās pilnveidošanu un likumu piemērošanu. 
tāpat kā citus gadus tika veikts apkopojums par atceltajiem un 
grozītajiem tiesu nolēmumiem un tajos izteiktajām atziņām, 
kas nosūtīts visām tiesām.

KRIMINāLLIEtu DEPARtAMENtS
Krimināllietu departamenta 
priekšsēdētājs  
Pēteris DZALBE

tiesneši 2014.gadā:  
Voldemārs ČIŽEVSKIS,  
Artūrs FREIBERGS,  
Anita NuSBERGA,  
Pēteris OPINcāNS,  
Inguna RADZEVIČA 

KRiMināLLiEtu DEPARtAMEntA tiEsnEši 2015.gADA jAnVāRĪ. no kreisās: Pēteris Opincāns, Aija Branta,  
Anita Poļakova, inguna Radzeviča, Pēteris Dzalbe, Anita nusberga, Voldemārs Čiževskis, Artūrs Freibergs

2014. gadā tiesvedībā 935 lietas
izskatītas 828 lietas – 89% 
tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 755
• sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību pārkāpumiem – 34
• piekritības noteikšanas lietas – 4
• sūdzības Kriminālprocesa likuma 25.nodaļas kārtībā  

(par ģenerālprokurora lēmumiem) – 2
• lietas Kriminālprocesa likuma 16.sadaļas kārtībā (ārvalstu spriedumu 

atzīšana un sodu izpildīšana) – 7
• lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības – 26

LiEtu sKAits KRiMināLLiEtu DEPARtAMEntā  
2010.–2014. gADā

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas

% no 
izskatāmo 

lietu skaita

Lietu 
atlikums 

gada beigās

2010 660 644 92 54
2011 726 725* 93 55
2012 798 755* 89 98
2013 762 707* 82 153
2014 782 828* 89 107

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas vai pēc piekritības  
   (2011.-10, 2012.-13,2013.-17; 2014.-26)
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Departamenta uzmanības centrā bija un būs tiesas nolēmumu 
kvalitātes uzlabošana. Aizvadītajā gadā īpaša uzmanība tika 
pievērsta cilvēktiesību jautājumiem kriminālprocesā, būtiska 
kaitējuma izpratnes pilnveidošanai, kibernoziegumiem, nodokļu 
un krāpšanas lietām. Vairākkārt tikāmies ar Ģenerālprokuratūras 
pārstāvjiem un tiesību zinātniekiem, lai veicinātu izpratni par 
minētajiem un citiem tiesību jautājumiem. Nenoliedzami, ka 
apjomīgie un biežie grozījumi Krimināllikumā sarežģī darbu.

Pagājušā gadā uzsākām un šogad turpinām piedalīties 
apgabaltiesu rīkotajos tiesnešu semināros, kur nepastarpināti 
pārrunājām tiesu darbības un prakses problēmas. tāpat 
departamenta tiesneši piedalās tiesnešu mācību centra rīkotajās 
nodarbībās gan kā lektori, gan kā klausītāji. Vairāki tiesneši ir 
iesaistīti tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, Disciplinārtiesā, 
likumu pilnveidošanas darba grupās un citās aktivitātēs. 

2014.gads iezīmējās ar to, ka departamenta kolektīvā tika 
ieceltas divas tiesneses – Aija Branta un Anita Poļakova, kuras 
no 1.janvāra veiksmīgi iekļāvušās departamenta darbā. taču 
nevar neatzīmēt arī sarežģīto emocionālo un psiholoģisko 
spriedzi saistībā ar Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu 
izvērtēšanu un iecelšanu departamenta tiesnešu amatā, kas vēl 
turpinās. Manuprāt, tiesu sistēmas reformas galvenais mērķis 
un uzdevums ir stiprināt gan kasācijas instances tiesu, gan 
apelācijas instances tiesu. Šķiet, ka šo mērķi pilnībā sasniegt 
nav izdevies. Neraugoties uz to, ka tika ievērotas visas likuma 
prasības, šis process, piesaucot kā argumentu caurspīdīgumu, 
tika ilgstoši sarežģīts un izraisīja nepieciešamību izdarīt 
grozījumus likumā.

Neraugoties uz sarežģījumiem, 2015.gadā Krimināllietu 
departaments turpinās iesāktos darbus un īstenos ieceres. 
Departamenta tiesnešu skaitliskais sastāvs ir kļuvis lielāks, kas 
paver plašākas iespējas. 

Šogad aprit 20 gadi kopš apgabaltiesu izveidošanas. to loma 
nenoliedzami pieaug. tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīga Augstākās 
tiesas sadarbība ar apgabaltiesām.  Krimināllietu departamenta 
tiesneši dosies uz tiesu apgabaliem, lai tiktos ar tiesnešiem un 
pārrunātu neskaidros un problemātiskos jautājumus. uzmanību 
pievērsīsim cilvēktiesību jautājumiem kriminālprocesā, 
turpināsim pilnveidot izpratni par kibernoziegumiem, 
piedalīsimies tiesu prakses apkopošanā un citās aktivitātēs. 
Jāņem vērā, ka, pārņemot tiesu palātas kompetencē bijušos 
jautājumus par starptautisko sadarbību kriminālprocesā, 
palielināsies veicamā darba apjoms.

Ņemot vērā sarežģīto situāciju ar lietu izskatīšanu citos 
departamentos, esam lūguši tieslietu padomi izlemt jautājumu 
par viena vakantā tiesneša amata nodošanu no Krimināllietu 
departamenta uz citu departamentu. 

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs  
Pēteris DZALBE

KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti

Rezultāts Lietu 
skaits Procenti

Atteikts pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu 
kasācijas kārtībā

495 65

Nolēmums atstāts negrozīts 83 11
Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
nosūtot lietu jaunai izskatīšanai

141 19

Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
izbeidzot kriminālprocesu

12 2

Nolēmums grozīts 9 1
Kasācijas tiesvedība izbeigta 15 2

Kopā 755 100

KRiMināLPROCEsA LiKuMA 62. un 63. nODAĻAs  
KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti 

Rezultāts 
Lietu 

skaits
Procenti

Nolēmums atstāts negrozīts 15 44
Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
nosūtot lietu jaunai izskatīšanai 10 29

Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
izbeidzot kriminālprocesu 8 24

Nolēmums grozīts 1 3
Kopā 34 100

nOLĒMuMu iZsKAtĪšAnAs REZuLtāti ZEMāKAs instAnCEs tiEsāM (KAsāCijAs KāRtĪBā un KPL 62. un 63.nODAĻAs KāRtĪBā) 

 Tiesa Pārsūdzēti 
nolēmumi

Nolēmums 
atstāts 

negrozīts

Nolēmums 
atcelts pilnībā 

vai daļā

Nolēmums 
grozīts

Atteikts pārbaudīt nolēmuma 
tiesiskumu / kasācijas  

tiesvedība izbeigta

Atcelti un grozīti 
nolēmumi %

Krimināllietu tiesu palāta 71 15 17 2 37 27
Rīgas apgabaltiesa 321 31 75 3 212 24
Kurzemes apgabaltiesa 80 8 17 1 54 23
Latgales apgabaltiesa 75 12 17 0 46 23
Vidzemes apgabaltiesa 61 6 7 2 46 15
Zemgales apgabaltiesa 117 11 14 1 91 13

Kopā apelācijas instancē 725 83 147 9 486 22
Rajonu (pilsētu) tiesas 64 14 24 1 25 39

KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu stRuKtūRA  
PĒC nOZiEDZĪgā nODARĪjuMA VEiDiEM 

Nr Noziedzīgā nodarījuma veids Lietu 
skaits

1. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 298

2. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību  
un kārtību  116

3. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā 73
4. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību 60
5. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību 54

6. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un 
dzimumneaizskaramību 40

7. Nonāvēšana 36
8. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 18
9. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju 15

10. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes kārtību 11
11. Pārējie 34

Kopā 755
* pie nozieguma kopības uzrādīts Krimināllikuma pants par smagāko noziedzīgo nodarījumu
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Savā pārskatā vēlos runāt ne tikai par Administratīvo 
lietu departamenta darbu 2014.gadā, bet arī diviem 
citiem jautājumiem, kas skar visu tiesu sistēmu. 
tas ir jautājums par tiesnešu Disciplinārtiesas 
iespējamu kompetences paplašināšanu, izskatot 

tajā ne tikai tiesnešu, bet visu tiesu sistēmai piederīgu 
personu disciplinārlietas, kā arī jautājums par Augstākās 
tiesas lomu sabiedrības uzticības tiesu varai veicināšanā.

LIETU SKAITS UN TENDENCES
2014.gads iezīmējās ar būtisku lietu pieaugumu. 2014.

gadā Administratīvo lietu departaments saņēma par 162 
lietām jeb par 16% vairāk lietu nekā 2013.gadā. Ir palielinājies 
arī lietu atlikums gada beigās – ja 2013.gada beigās atlikumā 
palika 318 lietas, tad 2014.gadā – jau 505 lietas.

Ja pēdējos gados Administratīvo lietu departaments 
izskatīja vidēji 75% lietu, tad, ņemot vērā izskatāmo lietu 
skaita pieaugumu, 2014.gadā departaments izskatīja 
gandrīz par 10% mazāk lietu nekā iepriekšējos gados, proti, 
tikai 66% lietu. 2014.gadā ir pieaudzis arī lietu izskatīšanas 
vidējais ilgums departamentā. tas ir 3,1 mēneši, salīdzinot ar  
2,7 mēnešiem, kas bija 2013.gadā.

Neraugoties uz minēto, gan departamentā kopumā, gan vidēji 
viena tiesneša izskatīto lietu skaits 2014.gadā ir pat nedaudz 
palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. tādējādi, strādājot 
pat vēl intensīvāk nekā iepriekšējos gados, departamentā 
saņemto lietu skaita pieaugums ir tik liels, ka lietu izskatīšanas 
ilgums un neizskatīto lietu skaits pieaug. Būtiski palielināt 
izskatīto lietu daudzumu un to izskatīšanas ātrumu, nezaudējot 
kvalitāti, vairs nav iespējams. tas ir signāls, ka tuvākajā laikā 
nepieciešams palielināt tiesnešu skaitu departamentā.

ADMINIStRAtĪVO LIEtu DEPARtAMENtS
Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāja veronika KRūMIŅA

tiesneši 2014.gadā:  
Jautrīte BRIEDE, Andris GuļāNS, Vēsma KAKStE, 
Dace MItA, Jānis NEIMANIS, Ilze SKuLtāNE,  
Līvija SLIcA, Rudīte VĪDuŠA 

ADMinistRAtĪVO LiEtu DEPARtAMEntA tiEsnEši. no kreisās: jānis neimanis, jautrīte Briede, Līvija slica, Dace Mita, 
Veronika Krūmiņa, Rudīte Vīduša, ilze skultāne, Vēsma Kakste, Andris guļāns

2014. gadā tiesvedībā 1481 lieta
izskatītas 976 lietas – 66 % 
tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 954
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 16
• lietas pirmajā instancē – 6

LiEtu sKAits ADMinistRAtĪVO LiEtu DEPARtAMEntā 
2010.–2014. gADā

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas

% no 
izskatāmo 

lietu skaita

Lietu 
atlikums 

gada beigās

2010 956 911 75 301 
2011 929 963 78 267
2012 917 912 77 272
2013 1001 955* 75 318
2014 1163 976 66 505

* Tai skaitā lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas pēc būtības-2;  
   nosūtīts pēc piekritības-1    
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to iestāžu trijnieks, kuru lietas departamentā izskatītas 
visvairāk, ir palicis nemainīgs. Arī 2014.gadā visvairāk 
departamentā izskatītas lietas, kas ierosinātas, pārsūdzot 
Valsts ieņēmumu dienesta (25%), pašvaldību (17%) un 
ministriju (13%) lēmumus.

Lietas departamentā pamatā tiek izskatītas rakstveida 
procesā. Mutvārdu procesā 2014.gadā izskatītas tikai 7 lietas.

Salīdzinot ar 2013.gadu, gandrīz par 10% ir samazinājies 
ar departamenta spriedumu atcelto zemāku instanču 
tiesu spriedumu skaits, 2014.gadā zemāku instanču tiesu 
spriedumus departaments atcēla 21% gadījumu. 60% 
gadījumu kasācijas tiesvedību atteikts ierosināt. Par 3% 
ir samazinājies arī atcelto zemāku instanču tiesu lēmumu 
skaits. Šī ir pozitīva tendence, kas liecina par to, ka ir 
uzlabojusies zemāku instanču tiesu nolēmumu kvalitāte.

2014.gadā divās lietās departaments vērsās ar pieteikumu 
Satversmes tiesā. Viena lieta bija par informāciju saistībā ar 
disciplinārlietas pret tiesnesi ierosināšanu un izskatīšanu 
(SKA-370/2014), savukārt otra – par elektroenerģijas 
obligātā iepirkuma neveikšanu noteiktu laika posmu  
(SKA-797/2014). Savukārt sešās lietās departaments vērsās 
ar prejudiciāliem jautājumiem Eiropas Savienības tiesā. 

Rezumējot pagājušā gada rezultātus, jāsecina:
•	 zemāku instanču tiesu nolēmumu stabilitāte ir 

palielinājusies;
•	 administratīvo lietu pieaugums un tā tendence ir tāda, 

ka draud ar vēl vienu būtisku problēmu tiesu sistēmā, 
proti, nesamērīgi ilgu tiesvedību administratīvajās 
lietās kasācijas instancē;

•	 lai risinātu šo problēmu, jāpalielina departamenta 
tiesnešu skaits vismaz par diviem vai – kas būtu 
racionālāk – jāpalielina departamenta palīgu skaits.

CITAS AKTIvITĀTES
2014.gadā, departamenta pārstāvjiem līdzdarbojoties 

sabiedrības informēšanas jomā, tika turpināta sadarbība ar 
skolām. Vairākas klases apmeklēja Augstāko tiesu un tām 
tika novadīta tiesību zinību stunda.

tāpat turpinājām projektu, kura ietveros aicinājām 
studentus sešus mēnešus ilgā praksē.

Atzīmējot administratīvo tiesu, tostarp Augstākās tiesas 
Administratīvo lietu departamenta, izveidošanas desmitgadi, 
rosinājām organizēt konferenci „tiesas juridiskās kultūras 
laukā” un iesaistījāmies konferences programmas veidošanā.

PAR DISCIPLINĀRTIESAS KOMPETENCES 
PAPLAŠINĀŠANU

Kā jau minēju, vēlos runāt arī par jautājumu, kas, 
manuprāt, pašlaik ir aktuāls tiesu sistēmai kopumā, proti, 
ieceri paplašināt tiesnešu Disciplinārtiesas kompetenci, 
uzticot Disciplinārtiesai izskatīt ne tikai tiesnešu, bet visu 
tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietas.

Šāds ierosinājums ir kritiski vērtējams no vairākiem 

KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu AtBiLDĒtājiEstāžu 
stRuKtūRA (sPRiEDuMi un LĒMuMi) 

Nr. Atbildētājiestāde Lietu 
skaits

% no 
kopējā 
skaita

1. Valsts ieņēmumu dienests 270 25
2. Pašvaldības 186 17
3. Ministrijas 142 13

4. Ieslodzījuma vietu pārvalde un 
cietumi 69 6

5. Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra 34 3

6. Iepirkumu uzraudzības birojs 33 3
7. Valsts policija 31 3
8. Bāriņtiesas 28 3
9. Valsts zemes dienests 18 2

10. Valsts kapitālsabiedrības 17 2
11. uzņēmumu reģistrs 15 1
12. Lauku atbalsta dienests 14 1
13. Konkurences padome 13 1
14. Veselības inspekcija 10 1
15. Valsts meža dienests 10 1

16. Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 10 1

17. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 10 1
18. Prokuratūra 9 1
19. citas institūcijas 157 15

Kopā 1076 
atbildētājiestādes 954 lietās 1076 100

MinistRijAs Kā AtBiLDĒtājiEstāDEs  
KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtAjās LiEtās 

Nr. Ministrija Lietu skaits

1. tieslietu ministrija 34
2. Finanšu ministrija 20
3. Iekšlietu ministrija 19
4. Aizsardzības ministrija 13
5. Ekonomikas ministrija 10
6. VARAM 9
7. Veselības ministrija 9
8. Izglītības un zinātnes ministrija 8
9. Satiksmes ministrija 7

10. Labklājības ministrija 6
11. ārlietu ministrija 3
12. Zemkopības ministrija 3
13. Kultūras ministrija 1

Kopā (lietas) 142

PAšVALDĪBAs Kā AtBiLDĒtājiEstāDEs  
KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtAjās LiEtās 

Nr. Pašvaldība Lietu skaits

1. Rīgas dome 79
2. Jūrmalas pilsētas dome 14
3. Rēzeknes pilsētas dome 6
4. Ogres novada dome 6
5. carnikavas novada dome 5
6. Ventspils pilsētas (novada) dome 5
7. Rēzeknes novada dome 4
8. Daugavpils pilsētas dome 4
9. Jelgavas novada dome 4

10. Liepājas pilsētas dome 4
11. cēsu novada dome 4
12. Līvānu novada dome 3
13. Valmieras pilsētas dome 3
14. Rucavas novada dome 3
15. Krustpils novada dome 3
16. citas pašvaldības 20

Kopā 167
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aspektiem – gan sistēmiskā, gan procesuālā, gan funkcionālā, 
gan nelietderīga budžeta līdzekļu izlietojuma. 

Pirmkārt, jāatzīmē, ka nav saprotams, kas pašreizējā 
sistēmā ir tas, kas nestrādā, kāpēc būtu jāveido kaut kas 
sistēmiski neatbilstošs, tērējot papildu budžeta līdzekļus.

tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietas 
ir klasiskas administratīvās lietas. Nevar piekrist 
apgalvojumiem, ka pašlaik netiek nodrošināti vienoti 
standarti disciplinārlietu izskatīšanā. Administratīvās tiesas 
skata gan civildienesta, gan specializētā civildienesta, gan 
militārā dienesta, gan tiesu sistēmai piederīgo personu 
disciplinārlietas. Administratīvo lietu departaments kā 
kasācijas instance nodrošina vienotu disciplinārlietu 
izskatīšanas standartu visās šajās lietās. Līdz ar to vienoti 
standarti disciplinārlietu izskatīšanā tiek nodrošināti ne 
tikai tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietās, bet 
visās dienesta personu disciplinārlietās.

Augstākās tiesas uzdevums ir nodrošināt vienotu tiesu 
praksi, raugoties, vai tiek pareizi interpretētas un piemērotas 
tiesību normas. Katra lieta, ko likumdevējs nodod Augstākai 
tiesai izskatīšanai kā apelācijas instancei, kas tai nav 
raksturīga, paildzina citu – kasācijas tiesvedībā esošo lietu, 
piemēram, bērnu lietu, – izskatīšanas ilgumu. tieši no 
kopējās tiesas spriešanas kvalitātes viedokļa izņēmumi, 
kad kasācijas instances tiesneši pilda apelācijas instances 
funkcijas, būtu jārada pēc iespējas retāk. 

Speciālas tiesas izveide visu tiesu sistēmai piederīgo 
personu disciplinārlietu izskatīšanai līdztekus esošajai tiesu 
sistēmai rada neskaidru ainu par tiesu iekārtu un tiesību 
aizsardzības atšķirībām. Disciplinārtiesas kompetences 
paplašināšana ir pretrunā mērķiem, kas tiek īstenoti, pārejot 
uz tā dēvētajām „tīrajām tiesu instancēm”.

Disciplinārtiesas kompetences paplašināšana būtu pretrunā 
arī ar tās sastāvā esošo Augstākās tiesas tiesnešu kompetenci. 
Disciplinārtiesas sastāvā esošajiem kasācijas instances tiesas 

tiesnešiem būtu pienākums izskatīt pēc būtības visas tiesu 
sistēmai piederīgo personu disciplinārlietas, kas savā būtībā ir 
tipiskas administratīvās lietas.

Visbeidzot arī citu valstu pieeja rāda, ka tiesu sistēmai 
piederīgo personu disciplinārlietas netiek nodotas 
izskatīšanai speciālā tiesā.

No procesuālā aspekta vērā ņemams, ka, paplašinot 
Disciplinārtiesas kompetenci, tiks būtiski samazināts pie 
disciplinārās atbildības saukto advokātu, notāru un tiesu 
izpildītāju procesuālo tiesību apjoms:

•	 tiks liegtas pārsūdzības iespējas;
•	 būtiski saīsināti procesuālie termiņi;
•	 nebūs pagaidu aizsardzības iespējas;
•	 lietu izskatīšanā nebūs pienākuma ievērot objektīvās 

izmeklēšanas principu.
Savukārt no funkcionālā aspekta vērā ņemams, ka 

Disciplinārtiesai ir ierobežota kapacitāte, jo pienākumus 
Disciplinārtiesā Augstākās tiesas tiesneši veic papildus 
saviem tiešajiem amata pienākumiem un lietu uzkrājums 
Augstākajā tiesā ar katru gadu palielinās. Disciplinārtiesas 
kompetences paplašināšanai arī nepieciešami papildu 
finanšu un cilvēku resursi.

Arguments, kas izskan šīs reformas sakarā, ir ātrums. 
Nenoliedzami, ja kādu lietu paredz izskatīt tikai vienā 
instancē, tad šī lieta tiešām tiks izskatīta ātrāk. Bet vai ātrāka 
šo lietu izskatīšana atsver ačgārnas sistēmas veidošanu, 
nevajadzīgu budžeta līdzekļu tērēšanu, tiesiskuma garantiju 
samazināšanu? turklāt uz citu lietu rēķina?

Es tiešām ceru, ka amatpersonas, no kurām ir atkarīga 
lēmumu pieņemšana šīs iecerētās reformas sakarā, vēlreiz 
izsvērs šādas reformas lietderību un, ja patiesi kaut kas ir 
uzlabojams, meklēs alternatīvus risinājumus.

PAR AUGSTĀKĀS TIESAS ATBILDĪBU PAR TIESU SISTĒMU
Kā pēdējam, taču ne mazāk nozīmīgam, vēlos pieskarties 

jautājumam par Augstākās tiesas kā kasācijas instances tiesas 
lomu un atbildību par tiesu sistēmas darba kvalitāti kopumā.

Diemžēl jāatzīst, ka sabiedrības uzticēšanās tiesām 
joprojām nav augsta. Sabiedrības viedokli par tiesu veido 
ikviens tiesnesis un tiesu darbinieks, sākot no rajona 
(pilsētas) tiesas līdz Augstākajai tiesai.

Mēs – Augstākās tiesas tiesneši – nevaram norobežoties 
no tās spriedumu kvalitātes, kas tiek pieņemti zemākās 
instances tiesās. Arī katram no mums ir jāuzņemas zināma 
atbildība par to. Ja redzam, ka nepietiek ar atceļošā 
nolēmuma argumentiem, lai vairāk nebūtu kļūdu, tad par 
šīm kļūdām ir jārunā ar tiesnešiem. Saruna var būt dažāda – 
lekcija, dažādu instanču tiesu kopīga diskusija gan tiekoties, 
gan elektroniskajā saziņā. 

Ja tomēr vispārīgas diskusijas nedod rezultātu un 
sistēmiskas problēmas konkrēta tiesneša darbā turpinās, 
tās būtu jāaktualizē attiecīgā tiesneša profesionālās darbības 
novērtēšanā vai pat to negaidot. Gan Augstākās tiesas, gan 
tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas uzdevums ir nevis rāt vai 
kaunināt tiesnešus, bet gan palīdzēt viņiem profesionālajā 
izaugsmē. taču tas nav iespējams, ja problēmas tiek 
noklusētas vai paslēptas starp rindiņām.

Novēlu visiem izturību un gandarījumu par darbu, ko 
darām, un paust cerību, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies 
vairot sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja 
veronika KRūMIŅA

KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti 
(sPRiEDuMi) 
Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 357 60
Spriedums atstāts negrozīts 81 14
Spriedums atcelts pilnībā vai daļā, t.sk.
•	lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai – 120
• tiesvedība izbeigta – 7  

127 21

Kasācijas sūdzību atteikts pieņemt 15 2
Kasācijas tiesvedība izbeigta 1 0
Kasācijas sūdzība uzskatīta par neiesniegtu 18 3

Kopā 599 100

KAsāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti (LĒMuMi) 
Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts pieņemt blakus sūdzību 31 9
Blakus sūdzība uzskatīta par neiesniegtu 14 4
Lēmums atstāts negrozīts 242 68
Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, t.sk

• jautājums nodots jaunai izskatīšanai – 44
• jautājums izlemts pēc būtības – 21
• lēmums grozīts - 1 

66 18

Blakus sūdzības tiesvedība izbeigta 2 1
Kopā 355 100
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civillietu tiesu palāta kā apelācijas instances tiesa 
atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajai 
kompetencei 2014.gadā izskatīja civillietas 
pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzībām 
un apelācijas protestiem par apgabaltiesu kā 

pirmās instances tiesas spriedumiem, blakus sūdzības 
par lēmumiem, ko pieņēmušas apgabaltiesas kā pirmās 
instances tiesas, apgabaltiesas kā otrās instances tiesas 
un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, kā arī pieteikumus par 
apgabaltiesu nolēmumu atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem, arī pieteikumus prasības nodrošināšanas 
jautājumos, pieteikumus par sprieduma izpildes atlikšanu vai 

cIVILLIEtu tIESu PALātA
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs līdz 1.novembrim Gunārs AIGARS,  
no 2.novembra Raimonds GRĀvELSIŅŠ (pienākumu izpildītājs)

tiesneši 2014.gadā: Intars BIStERS, Arnis DuNDuRS, Dace JANSONE, Māra KAtLAPA, Aivars KEIŠS (līdz 09.04.), 
Inta LAuKA (līdz 30.11.), Ineta OZOLA, Marika SENKāNE,  
tiesu palātas tiesnešu pienākumu izpildītāji uz laiku Inese GRAuDA, Sandra KRŪMIŅA, Zane PĒtERSONE, 
Normunds RIŅķIS, Mairita ŠķENDERE 

CiViLLiEtu tiEsu PALātAs  
tiEsnEši 2015.gADA jAnVāRĪ. 
Pirmajā rindā no kreisās:  
Dace jansone, Zane Pētersone, 
Raimonds grāvelsiņš,  
Māra Katlapa, sandra Krūmiņa; 
otrajā rindā: normunds Riņķis, 
ineta Ozola, inese grauda,  
Mairita šķendere, Arnis Dundurs;  
klāt nav Intars Bisters

2014. gadā tiesvedībā 
2516 lietas
izskatītas 2516 lietas – 
51 % 

tai skaitā
• apelācijas kārtībā – 1223
• sakarā ar jaunatklātiem 

apstākļiem – 26
• lietas nosūtītas atpakaļ 

bez izskatīšanas vai pēc 
piekritības – 21

LiEtu sKAits CiViLLiEtu tiEsu PALātā  
2010.–2014. gADā

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas

% no 
izskatāmo 

lietu skaita

Lietu 
atlikums 

gada beigās

2010 1644 1514 54 1317
2011 1724 1827* 60 1214
2012 1766 1880* 63 1100
2013 1694 1656* 59 1138
2014 1378 1270* 51 1246

* Tai skaitā lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas pēc būtības vai citai tiesai       
   pēc piekritības (2011.-25, 2012.-62, 2013.-25, 2014.-21)
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sadalīšanu termiņos, sprieduma izskaidrošanu, procesuālo 
termiņu atjaunošanu.

2014.gadā civillietu tiesu palātā saņemtas 1378 lietas. 
Nepabeigto lietu atlikums gada sākumā bija 1138 lietas (506 
ar sūdzībām un pieteikumiem un 872 ar blakus sūdzībām 
vai blakus protestiem). tātad kopā 2516 lietas.  Pārskata 
periodā izskatītas 1249 lietas, 21 lieta nosūtīta atpakaļ 
pirmās instances tiesai, tātad kopā 1270 lietas, kas ir 51% 
no izskatāmo lietu skaita, ar nepabeigto lietu atlikumu gada 
beigās – 1246 lietas.

Nepabeigto lietu atlikums 2014.gada beigās (1246 lietas) ir 
nedaudz lielāks nekā tas bija gada sākumā. tas izskaidrojams 
pirmkārt ar būtiskām izmaiņām tiesnešu sastāvā. Ja 2013.
gada beigās civillietu tiesu palātā bija 15 tiesneši, tātad  5 
tiesas sastāvi, tad 2014.gada beigās – 12 tiesneši, t.i., 4 
tiesas sastāvi. Vidējais tiesnešu skaits gada griezumā – 13,7. 
Neskatoties uz to, gandrīz nav mainījies vidējais izskatīto 
lietu skaits uz vienu tiesnesi, t.i., attiecīgi 110 lietas 2013.
gadā un 106 lietas 2014.gadā, un vidējais lietu izskatīšanas 
ilgums – 4,6 mēneši, kas nav slikts rādītājs un ir normāls 
lietu izskatīšanas ilgums.

No 2014.gadā izskatītajām 1249 lietām 1223 ir apelācijas 
kārtībā izskatītās lietas un 26 lietas pieteikumos par lietu 
izskatīšanu no jauna sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. 
Apelācijas kārtībā izskatīto lietu struktūrā nemainīgi 
vislielākais skaits ir lietas, kurās ir strīds par nekustamā 
īpašuma tiesībām (457 lietas – 37 % no kopējā izskatīto lietu 
skaita), lietas, kas izriet no saistību tiesībām (423 lietas  – 

35%) un sūdzības par zemesgrāmatu tiesnešu lēmumiem 
(132 lietas – 11%). 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, gandrīz nemainīgi ir 
apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti – lielākoties prasība 
ir noraidīta (188 lietas – 42%), bet tiesvedība lietā izbeigta vai 
apelācijas sūdzība atstāta bez izskatīšanas 86 lietās (19%), 
kas liecina par to, ka lielākoties tiesā tiek celtas nepamatotas 
prasības. Apmierināta prasība pilnībā vai daļā tikai 39% 
lietu. Līdzīgi tas ir arī blakus sūdzībās par apgabaltiesu vai 
zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem  – 
no 772 izskatītajām blakus sūdzībām lēmums atstāts 
negrozīts un blakus sūdzība noraidīta 534 lietās (69%), bet 
blakus sūdzība atstāta bez izskatīšanas, tiesvedība izbeigta 
vai atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību 52 lietās (7%). 
Apmierināta blakus sūdzība, atceļot lēmumu pilnībā vai tā 
daļā, tikai 24% lietu.   

No 26 izskatītajiem pieteikumiem par jaunatklātiem 
apstākļiem 15 noraidīti kā nepamatoti, bet 10 pieteikumus 
atteikts pieņemt kā neatbilstošus civilprocesa likuma 478. 
un 479.panta prasībām un tikai 1 pieteikums atzīts par 
pamatotu un apmierināts daļā. Savukārt no 1223 apelācijas 
kārtībā izskatītajām lietām negrozīti atstāti 767 pārsūdzētie 
(noprotestētie) nolēmumi, nolēmums grozīts 77 lietās un 
pretējs spriedums 240 lietās. 

Ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” noteikta pāreja 
uz tīro trīspakāpju instanču tiesu sistēmu un ar grozījumiem 
civilprocesa likumā, kas stājušies spēkā 2015.gada 1.janvārī, 
apgabaltiesa jaunas civillietas kā pirmās instances tiesa 

APELāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu stRuKtūRA 
(sPRiEDuMi un LĒMuMi) 

Nr. Lietu kategorija Lietu skaits
% no kopējā 

izskatīto 
lietu skaita

1.
Lietas, kurās ir strīds par 
nekustamā īpašuma tiesībām

457 37

2.
Lietas, kas izriet no saistību 
tiesībām

423 35

3.
Sūdzības par zemesgrāmatu 
nodaļu tiesnešu lēmumiem

132 11

4.
Morālā un fiziskā kaitējuma 
atlīdzināšana

31 3

5.

Sūdzības par zvērinātu 
notāru, zvērinātu tiesu 
izpildītāju, maksātnespējas 
administratoru rīcību

31 3

6.
Lietas, kas izriet no ģimenes 
tiesiskajām attiecībām

30 2

7. Mantojuma lietas 28 2

8.

Lietas, kas izriet 
no autortiesībām, 
patenttiesībām, dizainparauga 
un preču zīmju aizsardzības

19 1

9.
Saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildīšana

12 1

10.
Lietas, kas izriet no telpu īres 
līguma attiecībām

9 1

11. Pilsonības atņemšana 5 0
12. Pārējās 46 4

Kopā 1223 100

APELāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti 
(sPRiEDuMi)
Rezultāts Skaits Procenti

Prasība apmierināta pilnībā 104 23
Prasība apmierināta daļā 69 15
Prasība noraidīta 188 42
Spriedums atcelts un lieta nosūtīta 
jaunai izskatīšanai

3 1

tiesvedība lietā izbeigta vai 
apelācijas sūdzība atstāta bez 
izskatīšanas

61 13

Apelācijas tiesvedība izbeigta 25 6
Atteikts ierosināt apelācijas 
tiesvedību 

1 0

Kopā 451 100

APELāCijAs KāRtĪBā iZsKAtĪtO LiEtu REZuLtāti 
(LĒMuMi)
Rezultāts Skaits Procenti

Lēmums atstāts negrozīts 534 69
Lēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
nododot lietu jaunai izskatīšanai

148 19

Lēmums atcelts pilnībā vai tā daļā 
un jautājums izlemts pēc būtības

30 4

Lēmums grozīts 8 1
Blakus sūdzība atstāta bez 
izskatīšanas vai tiesvedība izbeigta

31 4

Atteikts ierosināt apelācijas 
tiesvedību

21 3

Kopā 772 100
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vairs nepieņem un visas lietas kā pirmās instances tiesa 
skata rajona (pilsētas) tiesas un to zemesgrāmatu nodaļas, 
bet kā apelācijas instance – apgabaltiesa, bet Augstākā 
tiesa ir tikai kasācijas instance. tas nozīmē, ka civillietu 
tiesu palāta līdz likumā noteiktajam beigu termiņam 
(2016.gada 31.decembris) turpina pēc 2015.gada 1.janvāra 
izskatīt tikai tās apelācijas kārtībā pārsūdzētās civillietas, 
kas tās tiesvedībā saņemtas līdz 2014.gada 31.decembrim, 
kā arī lietas, kurās apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā 
sprieduma pasludināšanas datums bija noteikts līdz 2014.
gada 31.decembrim. turpmāk jaunas lietas civillietu 
tiesu palāta vairs nesaņems. tas nozīmē pakāpenisku lietu 
uzkrājumu samazināšanu.

Kā jau minēts, nepabeigto lietu atlikums aizvadītā gada 
beigās bija 1246 lietas, no kurām 775 lietas skatāmas 
mutvārdu procesā sakarā ar iesniegtajām apelācijas 
sūdzībām un 507 ir blakus sūdzības lietas. No 2015.gada 
1.janvāra līdz 2.martam vēl ir ienākušas 93 lietas (30 lietas ar 
apelācijas sūdzībām, 51 blakus sūdzības lieta, 1 pieteikums 
par lietas izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem un 
11 sūdzības par zemesgrāmatu tiesnešu lēmumiem). Kopā 
2015.gada marta sākumā civillietu tiesu palātas tiesvedībā 

ir 1339 lietas (797 apelācijas sūdzības, 503 blakus sūdzības, 
16 lietas par jaunatklātiem apstākļiem un 23 zemesgrāmatu 
lietas). Šajā gadā divos mēnešos izskatītas 106 lietas, tātad 
palikušas neizskatītas 1233 lietas.

2015.gadā civillietu tiesu palātas sastāvu veido 6 
Augstākās tiesas tiesneši (ieskaitot Intaru Bisteru, kuram 
ar 9.februāri uzdots pildīt civillietu departamenta tiesneša 
pienākumus uz laiku)  un 5 Augstākās tiesas tiesneša 
pienākumu izpildītāji. Divām aizvietotājām – Zanei 
Pētersonei un Inesei Graudai – šogad beidzas pilnvaru laiks, 
esmu rosinājis viņām pagarināt pilnvaru laiku. Rezultātā var 
prognozēt, ka šovasar civillietu tiesu palātā paliek vismaz 9 
tiesneši, t.i., pilni 3 tiesas sastāvi, kas sekmīgi var tikt galā ar 
atlikušo lietu izskatīšanu.

civillietu tiesu palātas uzdevumi 2015.gadā ir taisnīga 
un  efektīva tiesas spriešana un pakāpeniska lietu uzkrājuma 
samazināšana, lai pabeigtu atlikušo lietu izskatīšanu 
līdz civillietu tiesu palātas beigu termiņam – 2016.gada 
31.decembrim.

civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja p.i. 
Raimonds GRĀvELSIŅŠ

APELāCijAs KāRtĪBā PāRsūDZĒtO nOLĒMuMu iZsKAtĪšAnAs REZuLtāti ZEMāKAs instAnCEs tiEsāM 

Tiesa
Pārsūdzēti 

(noprotestēti) 
nolēmumi

Nolēmums 
atstāts 

negrozīts 

Nolēmums 
grozīts

Pretējs 
spriedums/ 

Lēmums   
atcelts pilnībā 

vai daļā

Sūdzība  
atstāta bez 

izskatīšanas 
vai tiesvedība 

izbeigta

Atteikts 
ierosināt 

apelācijas 
tiesvedību

Atcelti, grozīti 
nolēmumi 

%

Rīgas apgabaltiesa 859 509 64 175 92 19 28
Kurzemes 
apgabaltiesa

60 34 5 19 2 0 40

Latgales 
apgabaltiesa

38 27 0 6 5 0 16

Vidzemes 
apgabaltiesa

60 42 4 5 9 0 15

Zemgales 
apgabaltiesa

74 56 4 7 6 1 15

Zemesgrāmatu 
nodaļas

132 99 0 28 3 2 21

Kopā 1223 767 77 240 117 22 26
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KRIMINāLLIEtu tIESu PALātA
Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Ervīns KUŠķIS

tiesneši 2014.gadā:  
Aija BRANtA (no 25.04.),  
Andrejs LEPSE (līdz 31.07.),  
Anita POļAKOVA,  
Ludmila POļAKOVA,  
Jānis tILtIŅŠ,  
tiesu palātas tiesnešu pienākumu 
izpildītāji uz laiku  
Vilis DONāNS (līdz 31.03.) , 
Aivars uMINSKIS

2014. gadā tiesvedībā 158 lietas
izskatītas 158 lietas – 100 % 
tai skaitā
• apelācijas kārtībā – 58
• sūdzības par ģenerālprokurora lēmumiem par personu izdošanu 

ārvalstij – 5
• materiāli par sprieduma izpildi, termiņa pagarinājumu,  

drošības līdzekli, sūdzības – 8
• lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības – 87*

* tajā skaitā apgabaltiesām nosūtītas krimināllietas:
• 72 – saskaņā ar Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 47.punktu 

(tiesas izmeklēšana nav uzsākta līdz 30.06.2014.)
• 10 – saskaņā ar Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 48.punktu 

(uzsākta tiesas izmeklēšana, bet līdz 31.12.2014. nav izskatītas)
• 2 – saskaņā ar Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 50.punktu 

(pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu)

KRiMināLLiEtu tiEsu PALātā APELāCijAs KāRtĪBā  
iZtiEsātO KRiMināLLiEtu stRuKtūRA  
PĒC nOZiEDZĪgA nODARĪjuMA VEiDiEM 

Nr. Noziedzīga nodarījuma veids 
(Krimināllikuma pants)* 

Lietu 
skaits

% no 
kopējā 

lietu  
skaita

1.
Ar narkotiskām un psihotropām 
vielām saistītie noziedzīgie 
nodarījumi ( 249. – 256.p.)

17 28

2. Slepkavība (116., 117. 118.p.) 12 21

3.
Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību 
un dzimumneaizskaramību  
(159. – 166.p.)

12 21

4.
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu  – 
zādzība, laupīšana, krāpšana, 
piesavināšanās (175. – 179.p.)

12 21

5.
Noziedzīgi nodarījumi 
tautsaimniecībā (190. – 223.p.)

2 3

6. Kukuļošana ( 320. – 323.p.) 1 2

7. Bandītisms (224.p.) 1 2

8. Masu nekārtības  (225.p.) 1 2

Kopā 58 100

* pie nozieguma kopības uzrādīts Krimināllikuma pants par smagāko  
  noziedzīgo nodarījumu

APELāCijAs KāRtĪBā iZtiEsātO LiEtu REZuLtāti  

Rezultāts Lietu 
skaits

Pirmās instances tiesas nolēmums atstāts 
negrozīts 1

Pirmās instances tiesas spriedums atcelts pilnībā 
vai tā daļā, taisot jaunu spriedumu; tai skaitā  57

Sakarā ar nepamatotu attaisnošanu vai kriminālprocesa 
izbeigšanu – taisot notiesājošu spriedumu

5

 Sakarā ar nepamatotu notiesāšanu – taisot attaisnojošu 
spriedumu

13

Kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc cita KL panta: 
• nosakot vieglāku sodu nekā pirmās instances tiesa
• nosakot smagāku sodu nekā pirmās instances tiesa

10
1

Atstājot negrozītu pirmās instances tiesas noteikto 
noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju: 

• nosakot vieglāku sodu
• nosakot smagāku sodu

20
2

Izdarot nolēmumā citus grozījumus 5

Nododot lietu jaunai izskatīšanai 1

Tiesvedība izbeigta 0
Apelācijas sūdzība vai protests atstāts bez 
izskatīšanas 0

Kopā 58

APELāCijā PāRsūDZĒtO PiRMās instAnCEs LiEtu iZtiEsāšAnAs REZuLtāti APgABALtiEsāM 

 Apgabaltiesa Iztiesātas 
lietas

Nolēmums 
atstāts 

negrozīts

Nolēmums atcelts 
pilnībā vai tā 

daļā, taisot jaunu 
spriedumu

Nolēmums atcelts 
pilnībā vai tā daļā, 

nododot lietu 
jaunai izskatīšanai

Tiesvedība 
izbeigta

Apelācijas sūdzība/ 
protests atstāts bez 

izskatīšanas
Atcelti 

nolēmumi % 

Rīgas apgabaltiesa 38 1 35 2 0 0 97

Kurzemes apgabaltiesa 3 0 3 0 0 0 100

Latgales apgabaltiesa 5 0 5 0 0 0 100

Vidzemes apgabaltiesa 3 0 3 0 0 0 100

Zemgales apgabaltiesa 9 0 9 0 0 0 100

Kopā 58 1 55 2 0 0 98
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TIESU PRAKSES APKOPOJUMI
Viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām ir vienveidīgas 

un prognozējamas tiesu prakses veidošana.
2014.gadā Judikatūras nodaļa turpināja apkopot un 

pētīt tiesu praksi atsevišķos tiesību normu piemērošanas 
jautājumos, ieklausoties arī zemāka līmeņa tiesu 
priekšlikumos. Nodaļa turpināja atlasīt, apstrādāt un 
publiskot judikatūras datubāzē nozīmīgākos Augstākās 
tiesas departamentu nolēmumus. 

Kopš pagājušā gada nodaļas konsultanti ikdienā iesaistīti 
departamentu nolēmumu anonimizēšanā, tas aizņem lielu 
darba laiku.

2014.gadā veikti šādi tiesu prakses pētījumi, apkopojumi:
Administratīvajās tiesībās:
•	 tiesu prakse lietās par sociālās drošības jautājumiem 

(pensijas, pabalsti, palīdzība dzīvokļu jautājumu 
risināšanā) (A.Kovaļevska) 

•	 Pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanas prakse 
(A.Dreimanis) 

•	 tiesu prakse publisko iepirkumu lietās (L.Skujiņa) 
•	 tiesu prakse lietās par bāriņtiesu lēmumiem 

(I.Zalpētere)
civiltiesībās: 
•	 tiesu prakse adopcijas apstiprināšanas lietās 

(I.Bergmane)
•	 tiesu prakse par morālā kaitējuma atlīdzināšanu 

civillietās (K.torgāns, A.Laviņš, A.Stupins) 
•	 tiesu prakse juridiskās personas maksātnespējas 

procesa lietās (H.Jauja)
Krimināltiesībās:
•	 tiesu prakse krimināllietās par mantas iznīcināšanu 

un bojāšanu (V.Liholaja)
•	 tiesas sprieduma struktūra un saturs lietās par 

vairākiem vienveidīgiem noziedzīgiem nodarījumiem 
(E.Nīmande) 

•	 Sadarbības līguma ar tiesnešu mācību centru ietvaros  – 
tiesu prakse krimināllietās par cilvēku tirdzniecību

•	 tiesu prakse par noziedzīgiem nodarījumiem valsts 
institūciju dienestā (Krimināllikuma 317.,318.,319.–
198., 199., 320., 322., 323.pants) (V.Liholaja).  

Pēc tieslietu padomes ieteikuma jau ir vispārināta un 
analizēta tiesu prakse lietās par prasības nodrošinājumu 
(D.Ose). 

Judikatūras nodaļa atsevišķi apkopoja tiesu praksi 
Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.un 5.punkta 
piemērošanā. Šīs likuma normas saistītas ar tiesneša lēmumu 
atļaut vai neatļaut Konkurences padomes amatpersonām 
veikt pēc būtības kriminālprocesuālas (izmeklēšanas) 
darbības. Par šī apkopojuma secinājumiem un ieteikumiem 
pateicīgi bija konkrētās tiesas tiesneši un Konkurences 

padomes pārstāvji, kas kopā ar tieslietu ministriju 
apņēmušies strādāt pie Konkurences likuma pilnveidošanas.

Pārsvarā pētījumos ir iesaistīti Latvijas universitātes 
zinātnieki, atzīti savas jomas speciālisti, dažādu juridisko 
profesiju pārstāvji.

JUDIKATūRAS DATUBĀZE
Lai izceltu un izvirzītu nozīmīgas atziņas konkrētā tiesību 

nozarē un veidotu vienotu tiesu praksi, Judikatūras nodaļas 
konsultanti, sadarbojoties ar tiesnesi un departamenta 
priekšsēdētāju, turpina tiesu nolēmumu apstrādi, veidojot 
judikatūru. Nolēmumi tiek publiskoti Augstākās tiesas 
mājaslapā un arī tiesu informatīvajā sistēmā. Judikatūras 
nodaļas konsultanti turpinājuši pilnveidot judikatūras 
nolēmumu klasifikatorus pēc lietu kategorijām un pēc tiesību 
normām Augstākās tiesas mājaslapā.

2014.gadā kopumā atlasīti un publiskoti  174  kasācijas 
instances tiesu nolēmumi. No publiskotajiem juridiski 
nozīmīgajiem nolēmumiem: administratīvajās lietās – 69, 
civillietās – 51, krimināllietās – 54. tas ir mazāk nekā 2013.
gadā – tad kopā bija 199 nolēmumi.

Kāds tam izskaidrojums, ja kasācijas kārtībā saņemto 
un izskatīto lietu skaits nav samazinājies? Manuprāt, 
tendence atlasīto un publiskoto kasācijas tiesu nolēmumu 
skaita samazināšanai izskaidrojama ar to, ka ne visiem 
nolēmumiem ir nozīme judikatūras veidošanā.

Atkārtošu iepriekšējā gada atskaitē pieminēto domu   – 
vai nav laiks virzīt priekšlikumus likumu grozījumiem, 
lai vēl vairāk ierobežotu kasācijas sūdzību izskatīšanas 
pieļaujamību tiesas sēdē kā rakstveida, tā mutvārdu procesā? 
Varbūt iet vēl soli tālāk un šī jautājuma izlemšanu uzticēt 
vienpersoniski arī civillietu un administratīvo lietu kasācijas 
instances tiesnesim, kā tas ir kriminālprocesā, vai arī 
apelācijas instances tiesai trīs tiesnešu sastāvā. Modeļi var 
būt dažādi. Protams, tas uzliktu lielāku atbildību tiesnesim, 
kurš vienpersoniski pieņem attiecīgu lēmumu. Diemžēl, kā 
rāda prakse, ne tikai ierēdņi, bet arī tiesneši baidās uzņemties 
atbildību, jo vieglāk, protams, ir uzņemties kolektīvo 
atbildību. Kurš var pateikt bez demagoģijas – vai nolēmums, 
kas pieņemts paplašinātā sastāvā ir svarīgāks nekā tāds, kurš 
pieņemtais parastā trīs tiesnešu sastāvā?

Vēl ko novērojam, pētot un apkopojot tiesu praksi vai 
arī ikdienā anonimizējot tiesu nolēmumus – 100 % piekrītu 
bijušajam kolēģim profesoram Kalvim torgānam, kurš 
norādījis, ka spriedumos gari faktu izklāsti un liekvārdīgi 
risinājumu pamatojumi ir kļuvuši par traucējošu un 
kaitinošu iezīmi, lai gan „priekšzīmi” šajā aspektā rāda garie 
Eiropas Savienības tiesas spriedumi, arī mūsu Satversmes 
tiesas un Augstākās tiesas spriedumi. Daudzkārt atzīts, 
ka lietas būtību var izteikt īsāk. taču garāks izklāstījums 
daudziem liekas iespaidīgāks. Mērķis ir parādīt, cik 

JuDIKAtŪRAS NODAļA
Judikatūra nodaļas vadītājs Pāvels GRUZIŅŠ 

Konsultanti: Zinaīda INDRŪNA – likumu piemērošanas jautājumos,  
Juris KALNIŅŠ – administratīvajās tiesībās, Anda KRAStIŅA – civiltiesībās,  
Nora MAGONE – krimināltiesībās (apvienojot ar departamenta priekšsēdētāja palīga amatu)
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sarežģīta ir problēma un cik lielu darbu autors ir paveicis, 
to risinot.

Vēl viens novērojums caur judikatūras skatu prizmu   – 
nebeidzama spriedumu, nolēmumu kompilācija visu 
līmeņu tiesu nolēmumos. Ir gadījumi, kad spriedums 
sastāv burtiski no tiesas sēdes protokola kopijas ar visām 
kļūdām un nesaprotamiem izteikumiem. Acīmredzot jaunās 
tehnoloģijas mazinājušas spēju vienlaikus izteikt savu domu 
kodolīgi un precīzi. 

LASĪTAvA UN ATBALSTS TIESNEŠIEM
Atbilstoši Augstākās tiesas iespējām papildināta lasītava. 

2014.gadā iegādātas 136 grāmatu vienības tiesnešu 
un darbinieku vajadzībām. tiesneši un palīgi regulāri 
tiek nodrošināti ar likumiem, likumprojektiem, citiem 
normatīvajiem aktiem, kas nepieciešami darba pienākumu 
veikšanai un lietu izskatīšanai.

Konsultante likumdošanas jautājumos nodrošinājusi 
pieeju visām Latvijas Senāta civīlā kasācijas departamenta 
nolēmumu 1919.–1940.gada publikācijām. uzsākta 
Sprieduma biroja (1938–1940) materiālu apzināšana 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Savukārt tiesas priekšsēdētāja padomniece Eiropas 
Savienības tiesību jautājumos Anita Zikmane īsā laika 
periodā (2014.gada novembris – decembris):

• apkopojusi Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru par 
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas 
procesuālajiem aspektiem (piemērošanas ilgums un 
pamatojums); par pārkāpjot procesuālo regulējumu 
iegūtu pierādījumu pieļaujamību; par vecāku un 
vecvecāku iesaisti bērnu aprūpes jautājumos; par 
tiesībām uz privātās dzīves aizsardzību nepamatotu 
publisku apvainojumu gadījumā;

• analizējusi ES tiesību regulējumu un apkopojusi 
Eiropas Savienības tiesas judikatūru dažādos 
jautājumos – par publiskajiem iepirkumiem; 
par Romas konvencijas par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām, 4.pantu (konkrēti 

par preču pirkuma un transporta organizēšanas 
līgumiem); par dažiem aspektiem maternitātes 
pabalstu aprēķināšanas jautājumos;

• turpina piedāvāt Eiropas Savienības tiesas ikmēneša 
būtisko aktuālo nolēmumu apkopojumu, tos sadalot 
trīs tiesību jomās.

Ar attiecīgā apkopojuma sagatavošanas iniciatora 
piekrišanu apkopojumi tiek darīti pieejami Augstākās tiesas 
iekšlapā, bet Eiropas Savienības tiesas ikmēneša nolēmumu 
apkopojumi publiskoti Augstākās tiesas mājaslapā.

Dažādus iesniegumus Judikatūras nodaļa saņem arī no 
studentiem.

LIKUMA NORMU NESKAIDRĪBA
Viena no kvalitatīvas likumdošanas pazīmēm ir 

interpretācijas un piemērošanas vienveidība un mērķa skaidrība. 
Jau pirms gada Augstākās tiesas plēnumā runāju par 

likuma „Par tiesu varu” 49.panta otro daļu un 491.panta 
otro daļu – par Augstākās tiesas plēnuma un Augstākās 
tiesas departamenta tiesnešu kopsapulču kompetenci 
tiesību normu interpretācijā un piemērošanā. Nav 
skaidrs, kas darāms plēnumā – visu Augstākās tiesas 
tiesnešu kopsapulcē   – un kas attiecīgā departamenta 
tiesnešu kopsapulcē. Likuma 49.panta otrā daļa nosaka: 
„Plēnums apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas 
jautājumus”, bet 491.panta otrā daļa: „Augstākās tiesas 
departamenta tiesnešu kopsapulce apspriež aktuālus 
tiesību normu interpretācijas jautājumus, lai nodrošinātu 
vienveidību tiesību normu piemērošanā”. Šī panta trešā 
daļa paredz, ka „Augstākās tiesas departamenta tiesnešu 
kopsapulce savu viedokli par tiesību normu interpretācijas 
un piemērošanas jautājumiem formulē kā lēmumu, 
kuru publicē mājaslapā internetā”.  to ka likums ir grūti 
izprotams, apstiprina jautājumi Judikatūras nodaļai, 
lūdzot skaidrot šos pantus.

Judikatūras nodaļas vadītājs  
Pāvels GRUZIŅŠ

juDiKAtūRAs DAtuBāZĒ iEViEtOti nOLĒMuMi  
2010.–2014. gADā (AugstāKās tiEsAs MājAsLAPā)

Civillietas

Krimināllietas

Administratīvās lietas

PAVisAM juDiKAtūRAs DAtuBāZĒ iEViEtOti nOLĒMuMi 
(AugstāKās tiEsAs MājAsLAPā 2002.–2014.gADā )

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

2010
2011
2012
2013
2014

61
53
68
63
54

88
73

106
73
69

57
57

102
63
51

Kopā      1933

Civillietas
666

Administratīvās 
lietas 
708

Krimināllietas 
559
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 ADMINISTRĀCIJAS STRUKTūRA UN FUNKCIJAS 
Administrācija ir Augstākās tiesas struktūrvienība, 

kuras mērķis ir radīt priekšnoteikumus tiesas saskaņotai 
un optimālai darbībai, lai nodrošinātu likumā noteikto 
Augstākās tiesas uzdevumu izpildi. Administrācijā ir 
piecas nodaļas: Personāla nodaļa, Finanšu un saimniecības 
nodaļa, Komunikācijas nodaļa, Informācijas tehnoloģiju 
nodaļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa. No 2014.gada 
1.janvāra Administrācijas pakļautībā ir arī Augstākās tiesas 
Kanceleja.

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. Kopš 
2010.gada Augstākās tiesas Administrācijai nākusi klāt 
jauna funkcija – tieslietu padomes darba nodrošināšana, kas 
ievērojami palielinājusi darba apjomu. 

ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBA 2014.GADĀ
2014.gadā Administrācijā strādāja 23 Administrācijas 

nodaļu darbinieki un 25 kancelejas darbinieki.  
Augstākās tiesas Administrācija turpināja darbu visās 

likuma „Par tiesu varu” noteiktajās darbības jomās saskaņā 
ar Augstākās tiesas stratēģiju un darba plānu 2014.gadam.  

FINANŠU vADĪBA UN MATERIĀLTEHNISKAIS 
NODROŠINĀJUMS

Budžets. Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” 
Augstākajai tiesai piešķirts budžets 4 840 109 euro, t.sk. ārvalstu 
finanšu palīdzība 14  035  euro (pasākumiem „Pretterorisma 
pasākumu izmantošana drošības uzlabošanai Eiropā – to 
ietekme, leģitimitāte un efektivitāte” un „Pieredzes apmaiņa 
starp Baltijas valstu Augstākajām tiesām un Ziemeļvalstu 
Augstākajām administratīvajām tiesām”), ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2134 euro, kas, salīdzinot 
ar 2013.gadu, ir par 287 626 euro, jeb 6,3 % vairāk.  

2014.gadā piešķirts finansējums jaunajām politikas 
iniciatīvām šādā apmērā: informācijas tehnoloģiju 
uzturēšana un attīstība – 130  264  euro, infrastruktūras 
attīstība (remonti) – 49  695  euro, tiesas spriedumu un 
nolēmumu anonimizēšana – 23 519 euro, tiesas procesa un 
lēmuma tulkojumu nodrošināšana personām, kuras neprot 
valsts valodu – 31 145 euro, mēneša darba algas izlīdzināšana 
ar 2014.gada 1.janvāri – 57 198 euro. Kopā – 291 821 euro.

2015.gadā Augstākās tiesas budžets ir apstiprināts 
4  877  900  euro apmērā, salīdzinot ar 2014.gadu, tas ir par 
37 791 euro vairāk. Galvenās prioritātes 2015.gada budžetā: 
zinātniski analītiskās nodaļas izveidošana – 67  550  euro, 
digitālās audio ierakstu sistēmas iegāde, lai nodrošinātu 
audio protokolu ierakstus atbilstoši civilprocesa likuma 

ADMINIStRācIJA
Administrācijas vadītāja Sandra LAPIŅA 
Nodaļu vadītāji: 
Finanšu un saimniecības nodaļa – uldis ČuMA-ZVIRBuLIS
Dokumentu pārvaldības nodaļa – Jana ČAŠA (līdz 22.05.2014.), Jānis SuPE (no 01.06.2014.)
Personāla nodaļa – Gunita āRGALE
Komunikācijas nodaļa – Rasma ZVEJNIEcE
Informācijas tehnoloģiju nodaļa – Pāvels VEļEcKIS 

AugstāKās tiEsAs 
ADMinistRāCijAs VADĪtājA un 
nODAĻu VADĪtāji 2015.gADA 
FEBRuāRĪ: (no kreisās)  
uldis Čuma-Zvirbulis,  
gunita ārgale, sandra Lapiņa, 
Rasma Zvejniece, Pāvels Veļeckis, 
jānis supe
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prasībām – 38 350 euro, Krimināllietu tiesu palātas telpu 
remonts, jauna materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde – 
85 500 euro, darbinieku atalgojuma palielināšana vidēji par 
8 % – 143 249 euro. Kopā: 334 649 euro.

Telpas un materiāltehniskais nodrošinājums. 
Būtiskākie darbi: logu un radiatoru nomaiņa; telpu remonti; 
kondicionieru uzstādīšana tiesas sēžu zālēs; metāla nožogojuma 
demontāža un jauna koka apdare 213.tiesas sēžu zālē.

2015.gadā plānots: turpināt logu un radiatoru nomaiņu; 
bijušās Krimināllietu tiesu palātas telpu remonts; 
mēbeļu iegāde (10–15 kabineta iekārtas); pārvietojamo 
kondicionieru uzstādīšana tiesnešu kabinetos, kuros tas ir 
tehniski iespējams.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA 
Izdoti 42 rīkojumi organizatoriskajos jautājumos un 19 

organizatoriskie dokumenti (kārtības, instrukcijas, nolikumi) 
vai to grozījumi. Regulāri veikta iekšējas kontroles sistēmas 
uzraudzība, nodrošinot trūkumu savlaicīgu novēršanu.

LIETvEDĪBA
Saņemti un nosūtīti dokumenti. 2014.gadā no 

fiziskām un juridiskām personām Augstākajā tiesā saņemti 
3257 dokumenti (par 3% vairāk nekā 2013.gadā), nosūtīti 
2346 (par 7% mazāk nekā 2013.gadā). Sūtījumu skaita 

samazinājums saistīts ar gatavošanos Krimināllietu tiesu 
palātas likvidācijai – no 2014.gada 1.jūlija Krimināllietu tiesu 
palātas sūtījumu skaits būtiski samazinājās. 

Elektroniskie dokumenti. Saņemti 772 sūtījumi ar drošu 
elektronisko parakstu (2013.gadā – 521), tas ir par 32,5 % vairāk 
nekā 2013.gadā. Par 115% vairāk e-pastā saņemti vienkārši 
sūtījumi bez droša elektroniskā paraksta  – 354 (2013.gadā – 
164). Visbiežāk šādos sūtījumos uzdoti jautājumi par tieslietu 
virzību, kā arī lūgts izsniegt nolēmumu kopijas.

PERSONĀLvADĪBA 
Personāls. Gada sākumā Augstākajā tiesā strādāja 117 

darbinieki un 52 tiesneši, gada beigās – 110 darbinieki 
un 47 tiesneši. No 2015.gada ir samazināts Augstākās 
tiesas tiesnešu skaits – no 53 uz 48.  Augstākajā tiesā no 
darbiniekiem 85% ir sievietes un 15% vīrieši. tiesneši – 62% 
sievietes un 38% vīrieši.

2014.gadā darbā pieņemts 21 darbinieks, darba 
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 28 darbiniekiem. Personāla 
kustība, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājusies – 
kopējais personāla mainības indekss 2013.gadā bija 17%, 
2014.gadā    – 23%. Augsta personāla mainība joprojām 
ir Kancelejas civillietu tiesu palātas sekretariātā – 60%. 
Personāla mainību ietekmēja Krimināllietu tiesu palātas 
darbības izbeigšana gada beigās, kā rezultātā tika likvidētas 
štata vietas.  Būtiski palielinājusies arī tiesnešu palīgu 
rotācija, īpaši Administratīvo lietu departamentā, kas varētu 
būt skaidrojams ar palīgu vēlmi iegūt jaunu darba pieredzi un 
iespēju saņemt lielāku atalgojumu.

No 2015.gada janvāra katram departamentam izveidota 
jauna amata vieta – zinātniski analītiskais padomnieks, kas 
paplašinās karjeras iespējas esošajiem palīgiem, kā arī dos 
iespēju piesaistīt atbilstošu zinātniski analītisko personālu. 
Izvērtējot padomnieku reālo darbību un ieguldījumu 
departamenta darbā, nākotnē plānots veidot zinātniski 
analītisko nodaļu.

78% Augstākajā tiesā strādājošo darbinieku ir augstākā 
izglītība, 10% studē augstskolā un 12% (tehniskajam 
personālam) ir vidējā izglītība.  Maģistra grāds ir 75% no 
visiem tiesnešu palīgiem.  

2014.gadā 8 tiesneši atbrīvoti no amata pienākumu 
pildīšanas, 5 uzsākuši pildīt tiesneša pienākumus, t.sk. 
1 tiesnesis, kuram tika pagarināts vakances pienākumu 
pildīšanas termiņš uz vēl 2 gadiem, 1 tiesnese atgriezās 
Augstākajā tiesā pēc 10 gadu termiņa tiesneša amata 
pienākumu pildīšanas Satversmes tiesā, 1 tiesnesis uz 10 
gadiem ievēlēts par Satversmes tiesas tiesnesi.
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Darbinieku atlase. Darbinieku atlasē noteicošās 
prasības ir izglītība, profesionalitāte un praktiskā pieredze. 
Augstākās tiesas personāla politikas mērķis ir nodrošināt 
tādu darbinieku piesaisti, kas sekmētu darba efektivitāti un 
stratēģisko mērķu sasniegšanu. Organizēti   5 iekšējie un 9 
ārējie amatu konkursi. Personāla atlasē veiksmīgi izmantota 
praktiskā zināšanu pārbaude – testi un kāzusi.  

Tālākizglītība. Sadarbojoties ar tiesnešu mācību 
centru un citiem mācību pakalpojumu sniedzējiem, kopumā 
organizēti 53 kursi un semināri (tiesnešu mācību centrs – 
14, citi – 39), kuros tiesneši un darbinieki uzlaboja savas 
profesionālās zināšanas, pilnveidoja prasmes un iemaņas. 
uzsākta veiksmīga sadarbība ar Valsts administrācijas skolu. 
Sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Baltik Export” un pasniedzēju 
Liliānu Rodžeri turpinājās angļu valodas nodarbības. 

tiesnešu un darbinieku profesionālā kompetence 
pilnveidota arī ārzemēs, piedaloties semināros un citos 
pieredzes apmaiņas pasākumos. tiesneši un darbinieki bijuši 
52 komandējumos.

27 augstskolu studenti izgāja mācību prakses programmu 
Augstākajā tiesā, tai skaitā 6 studenti, kuri mācību praksei 
Administratīvo lietu departamentā pieteicās konkursa 
ietvaros. 

Motivācijas sistēma. Jau ceturto reizi veikta visu 
darbinieku novērtēšana, kas dod iespēju novērtēt 
kompetences, darba pienākumu izpildi un apzināt darbu 
veicinošos un kavējošos faktorus. Darbinieku novērtēšanas 
rezultāti 2014.gadā: A kategorija – 59, B kategorija – 40,  
c kategorija – 6.

Piešķirti 26 Augstākās tiesas apbalvojumi: 3 tiesneši un 
8 darbinieki saņēma Augstākās tiesas Atzinības rakstu, 
3 tiesneši un 1 darbinieks saņēma Augstākās tiesas 

DARBiniEKu sADALĪjuMs PĒC AugstāKAjā tiEsā 
nOstRāDātO gADu sKAitA 

AugstāKās tiEsAs DARBiniEKu VECuMA stRuKtūRA 
(DARBiniEKu sKAits)
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Divdesmit gadu Izdienas nozīmi, 3 tiesneši – Piecpadsmit 
gadu Izdienas nozīmi, 3 tiesneši un 5 darbinieki – Desmit 
gadu Izdienas nozīmi. Divi tiesneši izvirzīti un apbalvoti ar 
tieslietu sistēmas Goda zīmi, viens darbinieks saņēma Valsts 
apbalvojumu – Atzinības krustu.

Darba aizsardzība. Augstākajā tiesā ir ieviesti darba 
drošības pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem, veikta 
darba risku novērtēšana, darba vietas un darba veida 
novērtēšana, aktualizētas darba aizsardzības instrukcijas.

INFORMĀCIJAS TEHNOLOģIJAS
Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras 

modernizācijas ietvaros paplašināta centralizētā datu glabāšanas 
sistēma, nomainīti divi tehniski nolietotie serveri un ieviesta 
jaunāka servera operētājsistēma. Četras tiesas zāles aprīkotas ar 
audio ierakstu aparatūru tiesas sēžu gaitas fiksēšanai.

tiesneši nodrošināti ar jauniem datoriem, savukārt vecie 
datori modernizēti un nodoti darbinieku lietošanai. Visiem 
datoriem ieviesta jaunākā operētājsistēma. Iegādāti 20 tīkla 
printeri un jauns kopētājs Kancelejai. Katrs departaments 
nodrošināts ar portatīvo datoru.

KOMUNIKĀCIJA UN  
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Ziņas un mediju jautājumi. uzrakstīti 189 paziņojumi 
par notikumiem, disciplinārlietām un tieslietu padomes 
darbību, 193 – par tiesas sēdēm. Salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, palielinājies ziņu skaits par notikumiem Augstākajā 
tiesā, jo bija vairāk pārmaiņu – strukturālu, personāla, kā arī 
iespējami daudz informēts pat notikumiem, kas ir pozitīvas 
ziņas. Palielinājies ziņu skaits par tieslietu padomi. 

Atbildēts uz 568 mediju jautājumiem un žurnālistiem 
nosūtīti 52 anonimizēti nolēmumi. Mediju interese par 
konkrētām tiesu lietām samazinājusies, bet jautājumi par 
Augstākās tiesas, tieslietu padomes un tiesu sistēmas darbu 
kopumā, kā arī vaicājumi pēc amatpersonu viedokļiem ir 
tikpat aktuāli. Visvairāk mediju jautājumu uzdots saistībā ar 
tiesnešu disciplinārlietām. citas medijus vairāk interesējošās 
tēmas – saistībā ar tieslietu padomes darbu, Krimināllietu 
tiesu palātas likvidāciju, tiesas statistika. 

Pirmo reizi noorganizēta Mediju diena par tieslietām 
rakstošajiem žurnālistiem. Piedalījās 14 žurnālisti no 
centrālajiem un reģionālajiem medijiem.

Augstākās tiesas mājaslapa. Kopā gada laikā mājaslapa 
aplūkota 315 514 reizes, unikālie apmeklētāji vidēji mēnesī – 
12 180 (2013.gadā attiecīgi – 432 381 un 24 716).

Visskatītākā mājaslapā ir Judikatūras sadaļa, tiesas sēžu 
kalendārs, Augstākās tiesas kontaktinformācija un darbības 
apraksts, kā arī tieslietu padomes ziņas. 95% mājaslapas 

uZRAKstĪti PAZiņOjuMi, PREsEs RELĪZEs

2014 2013 2012 2011
Par notikumiem, tai skaitā 189 130 124 103

•	par	Augstāko	tiesu 117 81 87 69
•	par	disciplinārlietām 1 1 10 12
•	par	Tieslietu	padomi 71 48 27 22

Par tiesu lietām, tai skaitā
•	kasācijas	lietas	
•	apelācijas	lietas	
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skatījumu ir no Latvijas, taču apmeklēta tā arī Norvēģijā, 
Lielbritānijā, ASV, Vācijā, Lietuvā, Beļģijā, Krievijā, 
Nīderlandē un Francijā.

Drukātie materiāli. Sagatavoti un izdoti divi „Augstākās 
tiesas biļetena” numuri, katrs 300 eksemplāru tirāžā. Biļetenā 
publicēts arī publiskais pārskats par Augstākās tiesas darbu 
2013.gadā. Sadarbībā ar tiesu namu aģentūru izdots Augstākās 
tiesas Senāta 2013.gada nolēmumu krājums. Sagatavots un 
izdots buklets par tieslietu padomi un grāmata „Augstākās 
tiesas Krimināllietu tiesu palāta 1995–2014”. 

Konferences. Pēc Administratīvo lietu departamenta 
iniciatīvas administratīvo tiesu darbības desmitgadi atzīmēt 
ar publisku konferenci par visai tiesu sistēmai aktuālu tēmu 
Augstākā tiesa sadarbībā ar Lu Juridisko fakultāti un žurnālu 
„Jurista Vārds” rīkoja konferenci „tiesas juridiskās kultūras 
telpā”. 

Savukārt Latvijas tiesnešu konference, kas bija veltīta 
tieslietu padomes pirmā četru gadu darbības posma 
izvērtējumam, organizēta starptautiska, tajā piedalījās 
Polijas, Lietuvas un Gruzijas tieslietu padomju pārstāvji.

Sadarbība ar izglītības iestādēm. turpinot tradīciju, 
organizētas Pirmkursnieku dienas augstskolu juridisko 
fakultāšu studentiem, piedalījās 502 studenti no 9 
augstskolām un koledžām. tāpat turpinātas tiesnešu 
stundas skolēnu grupām. Augstākā tiesa piedalījās arī Ēnu 
dienā un Karjeras dienā, kad skolēni, kam ir interese par 
tieslietām, tuvāk iepazina tiesnešu un darbinieku darbu 
Augstākajā tiesā.

Augstākā tiesa atbalsta studentu organizētās tiesu 
izspēles, 2014.gadā Augstākās tiesas zālē notika visu trīs 
(krimināltiesībās, civiltiesībās un administratīvajās tiesībās) 
izspēļu fināls, tiesnešu lomās bija arī Augstākās tiesas 
tiesneši un tiesnešu palīgi.

Starptautiskā sadarbība. Augstāko tiesu apmeklēja 11 
ārvalstu delegācijas. Nozīmīgākās vizītes: Polijas, Lietuvas, 
Gruzijas Augstāko tiesu tiesneši – tieslietu padomju 
locekļi, Lietuvas Augstākās Administratīvās Apelācijas 
tiesas delegācija, Lielbritānijas profesors Rihards Višs, 
Eiropas valstu tiesnešu delegācija, Moldovas tiesnešu un 
tiesībzinātnieku grupa, Jaunkaledonijas Apelācijas tiesas 
prezidents.

Augstākās tiesas vēsture. Novadītas 48 ekskursijas 
Augstākās tiesas muzejā – studentiem, skolēniem, ārvalstu 
viesiem, Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem un darbiniekiem, 
Ģenerālprokuratūras prokuroriem, tiesnešu amata 
kandidātiem, žurnālistiem, pašu tiesnešiem un individuāliem 
interesentiem. Muzeja materiāli izmantoti Kara muzeja 
izdotās grāmatas „Ar parakstu par Latviju” (par Latvijas 
centrālā padomes memoranda parakstītājiem) sagatavošanā.

KANCELEJA 
Kancelejas darbu vadīja un organizēja Kancelejas vadītājs, 

sekretariātu darbu – 3 sekretariātu vadītāji. Kancelejas darbu 
nodrošināja 9 tiesas sekretāri, 8 tiesas sēžu sekretāri, 3 tulki 
un 1 tehniskais sekretārs.

Kanceleja kopumā iereģistrēja 4935 jaunās lietas, veica 
3601 neizskatīto lietu pārreģistrāciju. Noformētas un 
nosūtītas 4593 lietas. tiesas sēžu sekretāri veica tiesas sēžu 
protokolēšanu, izmantojot jauno protokolu marķēšanas 
sistēmu (tIX), kompetences ietvaros sagatavotas un 
nosūtītas atbildes uz pieprasījumiem un iesniegumiem, 
pieņemti apmeklētāji, kā arī sagatavoti un izsniegti nolēmumi 
studentiem, pētniekiem un zvērinātiem advokātiem. 

SECINĀJUMI
Augstākās tiesas Administrācija stratēģijā 2014.–2016.

gadam noteiktos uzdevumus kopumā pildījusi sekmīgi. 
Būtiskākie sasniegumi 2014.gadā:

•	 pozitīvs Valsts kontroles atzinums par 2013.gadu – 
finanšu vadības sistēma nodrošina skaidru un patiesu 
informāciju par  Augstākās tiesas finansiālo stāvokli, 
iekšējā kontroles sistēma nodrošina valsts budžeta 
līdzekļu izlietošanas efektīvu kontroli;  

•	 nomainīta datortehnika tiesnešiem un palīgiem, 
budžeta bāzes izdevumos iekļautie finanšu līdzekļi 
dos iespēju arī turpmāk modernizēt datortehniku un 
uzlabot darba vidi; 

•	 Augstākās tiesas tiesnešiem atbalstu sniedz izglītoti, 
profesionāli un motivēti darbinieki; ir izdevies 
piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus no Eiropas 
Savienības tiesas, veiksmīgi notiek departamentu 
zinātniski analītisko padomnieku atlase; 

•	 lietvedības sistēma nodrošina ātru un kvalitatīvu 
dokumentu apstrādi, palielinās elektronisko 
dokumentu īpatsvars, kas dos iespēju samazināt 
pasta izdevumus;

•	 regulāra un kvalitatīva komunikācija, izmantojot gan 
sadarbību ar medijiem, gan publiskos pasākumus, gan 
tiešo komunikāciju – mājaslapu un Biļetenu – nodrošina 
izpratnes par tiesu varu veicināšanu sabiedrībā;

•	 nozīmīga vēstures materiāla sagatavošana – grāmata 
„Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 1995–
2014”.

•	 Augstākās tiesas Administrācija 2014.gadā 
nodrošināja 15 tieslietu padomes sēžu (no tām 
6 rakstveida procesā) norisi, piedalījās tieslietu 
padomei nepieciešamo dokumentu projektu izstrādē, 
organizēja tiesnešu konferenci, kā arī aktīvi darbojās 
Eiropas tieslietu padomju asociācijā.  

AUGSTĀKĀS TIESAS ADMINISTRĀCIJAS 
PRIORITĀTES 2015. GADĀ:

•	 efektīva finanšu vadība, papildu līdzekļu piesaiste, 
konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana Augstākās 
tiesas darbiniekiem;

•	 tieslietu padomes atbalsta personāla kapacitātes 
stiprināšana;

•	 darba apstākļu uzlabošana tiesnešiem un darbiniekiem, 
telpu optimizācija;

•	 personāla motivācija, tālākizglītība, kasācijas instances 
atbalsta personāla paplašināšana, personāla mainības 
samazināšana;

•	 zinātniski analītisko padomnieku dienesta attīstība 
sadarbībā ar departamentu priekšsēdētājiem; 

•	 elektronisko dokumentu aprites pilnveidošana un 
attīstība, nosūtāmo dokumentu kvalitātes uzlabošana; 

•	 sabiedrības informēšana un izglītošana – departamentu 
nolēmumu krājums, jaunas informatīvās brošūras par 
Augstāko tiesu, Biļeteni u.c.;  

•	 modernizētas un tehniski pārstrādātas Augstākās tiesas 
iekšlapas ieviešana;

•	 Augusta Lēbera 150.dzimšanas dienai veltīta 
starptautiska konference, ko organizēsim sadarbībā ar 
Latvijas universitāti un „Jurista Vārdu”. 

Administrācijas vadītāja  
Sandra LAPIŅA
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Disciplinārtiesa izveidota, ar Augstākās tiesas 
plēnuma 2010.gada 30.augusta lēmumu ievēlot 6 
tiesnešus. Laika gaitā dažādu objektīvu iemeslu dēļ 
Disciplinārtiesas sastāvs mainījies. No sākotnējā 
sastāva turpina strādāt trīs tiesneši – Mārīte Zāģere, 

Andris Guļāns un Anita Nusberga, kuriem atbilstoši tiesnešu 
disciplinārās atbildības likuma 2.1  panta 2.1  daļai šogad beidzas 
pilnvaru piecu gadu termiņš. 

Disciplinārtiesas priekšsēdētājas pienākumus pildu kopš 
2012.gada 16.marta, kad tiku ievēlēta. 

Disciplinārtiesu nevar uzskatīt par pastāvīgi darbojušos 
Augstākās tiesas struktūrvienību, jo tā tiek sasaukta, lai izskatītu 
saņemtās tiesnešu sūdzības par disciplinārkolēģijas lēmumu vai 
kvalifikācijas kolēģijas sniegto tiesnešu profesionālās darbības 
negatīvo novērtējumu. Ar 2012.gada 22.novembra grozījumiem 
Prokuratūras likumā (spēkā no 2013.gada 1.janvāra) tiesības 
pārsūdzēt uzlikto disciplinārsodu Disciplinārtiesā piešķirtas 
arī prokuroriem. Minētās sūdzības Disciplinārtiesas tiesneši 
izskata papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem, turklāt 
nesaņemot papildu atlīdzību. 

Laika posmā līdz 2012.gadam Disciplinārtiesā tika saņemta 
viena sūdzība, kuru atteikts pieņemt (sūdzības iesniedzējs bija 
tiesneša statusu jau zaudējusi persona). 2012. un 2013.gadā 
Disciplinārtiesā izskatītas vidēji divas sūdzības. tādēļ runāt par 
būtisku papildu slodzi, manuprāt, nebija pietiekama pamata. 
taču statistikas dati liecina, ka kopš 2014.gada otrā pusgada 
situācija ir mainījusies – Disciplinārtiesā saņemtas jau piecu 
tiesnešu sūdzības. tādējādi skaitļi rāda, ka izskatāmo sūdzību 
skaitam ir stabila tendence palielināties. 

Sūdzības Disciplinārtiesas sēdē tiek izskatītas vidēji viena  – 
retāk līdz divu – mēnešu laikā pēc saņemšanas. Izņēmums ir 
vienīgi gadījumā, ja sūdzība saņemta kārtējā atvaļinājuma laikā, 
sakarā ar ko objektīvu apstākļu dēļ nevaru nodrošināt konkrētās 
sūdzības izskatīšanu iespējami īsākā termiņā. Šajā ziņā 
jāatzīmē, ka tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.3 panta 
pirmā daļa noteic, ka Disciplinārtiesas sēdi vada priekšsēdētājs. 
No pašreiz spēkā esošā regulējuma izriet, ka Disciplinārtiesas 
priekšsēdētājam sūdzību izskatīšanā jāpiedalās obligāti. tas 
nozīmē, ka sūdzības operatīva izlemšana Disciplinārtiesas 
priekšsēdētāja prombūtnes laikā nav nemaz iespējama. Par 
nepieciešamību sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajā 
regulējumā, lai novērstu minēto ačgārnību, informēta 
tieslietu padome, sniedzot viedokli jautājumā, kas attiecas uz 
likumprojektu vienotas apelācijas instances izveidošanai visām 
tiesu varas amatpersonām. 

Pievēršoties šim likumprojektam, kuru pilnīgi noteikti 
neatbalstu, jāatgādina, ka Disciplinārtiesa tika izveidota ar 
mērķi nodrošināt tiesnesim, kuram tiesnešu disciplinārās 
atbildības likumā noteiktajā kārtībā uzlikts disciplinārsods, 
tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma pārsūdzēšanas 
iespēju. Līdz grozījumu likumā „Par tiesu varu” un tiesnešu 
disciplinārās atbildības likumā pieņemšanai attiecīgi 2010.gada 
3.jūnijā un 2010.gada 10.jūnijā, pretēji Satversmes 92.pantam, 
Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
6.pantam, ANO noteiktajiem tiesu varas neatkarības 
pamatprincipiem (sk. 20.principu), Eiropas hartā „Par tiesnešu 
statusu” ietvertajiem priekšrakstiem (sk. 5.1.punktu), šāda 
iespēja nebija paredzēta (sk. Tiesnešu disciplinārās atbildības 
likuma 8.panta ceturto daļu (1998.gada 15.oktobra likuma 
redakcijā). Pilnīgi atšķirīga situācija bija un arī pašreiz pastāv 

jautājumā par tiesu varai piederīgo personu disciplinārlietās 
pieņemto lēmumu apstrīdēšanu. tā piemēram, Advokatūras 
likuma 81.pants nemainīgi paredz disciplināri sodītam 
advokātam iespēju pārsūdzēt disciplinārkomisijas lēmumu tiesā 
(2004.gada 27.maija likuma redakcijā) – Administratīvā procesa 
likumā noteiktā kārtībā. Līdzīga satura normas ietvertas tiesu 
izpildītāju likumā (70.pants), Notariāta likumā (197.pants) un 
Prokuratūras likumā (45.panta devītā daļa līdz grozījumiem, kas 
izdarīti ar 2012.gada 22.novembra likumu). Ja tiesu sistēmai 
piederīgo personu pamattiesības uz disciplinārlietā pieņemtā 
lēmuma tiesiskuma pārbaudi neatkarīgā un objektīvā 
procedūrā, ko nodrošina sūdzības (pieteikuma) izskatīšana tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā, tiek pienācīgi 
aizsargātas, tad nav rodams racionāls izskaidrojums, kāda 
leģitīma mērķa labad būtu jāgroza attiecīgajā disciplinārlietā 
pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas mehānismu, kas darbojas jau 
daudzus gadus. 

 Disciplinārtiesas izveidi noteica divi galvenie faktori. 
Pirmkārt, nepieciešamība novērst tiesnešu disciplinārās 
atbildības likumā ietvertā regulējuma neatbilstību cilvēka 
pamattiesību aizsardzības standartiem, otrkārt, tiesnešu īpašais 
statuss, kura dēļ tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemto lēmumu 
tiesiskuma kontroles nodošana administratīvo tiesu kompetencē 
(t.i., piemērojot procesuālo kārtību, kāda paredzēta disciplināri 
sodītajiem prokuroriem un brīvo juridisko profesiju pārstāvjiem) 
nebija iespējama. turklāt tas, ka seši kasācijas instances tiesneši 
viņiem uzticētās funkcijas Disciplinārtiesā pilda papildus 
saviem tiešajiem amata pienākumiem, neļauj šo speciālo tiesu 
kvalificēt kā patstāvīgu tiesu varas institūciju, pieeja kurai būtu 
nodrošināma visām tiesu sistēmai piederīgajām personām. 

tādējādi tiesību piešķiršana likuma „Par tiesu varu” 
16.1 nodaļas normās uzskaitītajām personām pārsūdzēt 
disciplinārlietā pieņemto nolēmumu Disciplinārtiesā nonāktu 
pretrunā ar Disciplinārtiesas izveides mērķi. 

Iepriekš raksturotais Disciplinārtiesā izskatāmo lietu skaita 
palielinājums neizbēgami izraisa tiesnešu jau tā pārmērīgās 
noslodzes pieaugumu. Vienotas apelācijas instances modeļa 
ieviešana, ievērojot arī likumprojektā iestrādāto to personu, 
kurām paredzēts piešķirt disciplinārlietā pieņemtā lēmuma 
pārsūdzības tiesības, loka paplašināšanas ideju, pašreizējo stāvokli 
visdrīzāk pasliktinās vēl vairāk. Savukārt šādi apstākļi nākotnē var 
radīt problēmas ar Disciplinārtiesas sastāva komplektēšanu, jo, 
kā zināms, lai Augstākās tiesas tiesnesi ievēlētu Disciplinārtiesas 
sastāvā, ir nepieciešama viņa piekrišana. 

tādējādi vienotas apelācijas instances modeļa ieviešana būs 
pārmērīgs slogs Disciplinārtiesā ievēlētajiem kasācijas instances 
tiesnešiem. Grozījumus pašreizējā regulējumā neattaisno 
mērķis – padarīt ātrāku disciplinārlietās pieņemto nolēmumu 
pārsūdzības procesu, jo šādu mērķi var sasniegt ar citiem 
piemērotākiem līdzekļiem, kas meklējami pastāvošās sistēmas 
ietvaros, piemēram, Administratīvā procesa likumā noteicot 
saīsinātu termiņu disciplinārlietu izskatīšanai vai minētajā lietā 
pieņemtā lēmuma tiesiskuma pārbaudi tikai divās instancēs. 

Apzinoties, ka disciplinārlietās pieņemto lēmumu pārsūdzības 
modeļa izvēle ir politisks lēmums, tomēr uzskatu, ka vienotas 
apelācijas instances izveidošanai uz esošās Disciplinārtiesas 
bāzes, turklāt ignorējot kasācijas instances tiesnešu vairākuma 
nostāju šajā jautājumā, nav objektīva pamata. 

Disciplinārtiesas priekšsēdētāja  
Mārīte ZĀģERE
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