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2015.gadā Augstākā tiesa atzīmē vairākus būtiskus 
pozitīvu akcentus – izskatīts vairāk lietu nekā saņemts, 
samazinājies lietu uzkrājums, sākts veidot zinātniski 
analītisko dienestu, samazinājusies personāla mainība. 
Taču darba intensitāte bijusi pārlieku liela, kasācijas 
instances darba efektivitāti mazina papildu pienākumi, 
kā arī tiesas reforma, kas ir ne tikai strukturālas 
pārmaiņas, bet arī emocionāla spriedze.

Par to un citām aktualitātēm savos ziņojumos Augstākās 
tiesas gada atskaites plēnumā 26.februārī runāja Augstākās 

tiesas priekšsēdētājs un struktūrvienību vadītāji. Plēnuma 
viesis bija ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, bet tieslietu 
ministrs Dzintars Rasnačs savu uzrunu plēnumam bija 
nodevis rakstiskā formā.

Publiskajā pārskatā apkopota informācija no Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja, struktūrvienību vadītāju un 
Disciplinārtiesas priekšsēdētāja 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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SPRAIGA DARBA UN POZITĪVU  
PĀRMAIŅU GADS

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Augstākajai tiesai 2015.gads bijis spraiga darba 
un pozitīvu pārmaiņu gads – pēc vairākiem 
gadiem izskatīto lietu skaits bija lielāks par 
tiesā saņemto lietu skaitu un neizskatīto lietu 
atlikums samazinājies par 25 procentiem.

Otrs būtisks pozitīvais rādītājs ir lietu izskatīšanas 
vidējo termiņu samazināšanās Augstākajā tiesā. Jo īpaši 
nozīmīgi, ka no 17,2 līdz 15 mēnešiem lietu izskatīšanas 
termiņš samazinājies Civillietu departamentā, kur lietu 
uzkrājums bija un ir vislielākais. 

Pagājušais gads Augstākajai tiesai aizvadīts arī reformas 
zīmē. Likvidējot apelācijas instanci krimināllietās, 
ar 2015.gada 1.janvāri tiesas struktūrā vairs nebija 
Krimināllietu tiesu palātas, un 2016.gads ir pēdējais 
darbības gads Civillietu tiesu palātai. Saistībā ar Augstākās 
tiesas reformu tiek stiprināta kasācijas instance, attīstot 
tās zinātniski analītisko kapacitāti. Departamentu 
priekšsēdētāji savos ziņojumos atzinīgi vērtēja zinātniski 
analītisko padomnieku amata izveidošanas lietderību 
departamentos un pauda pārliecību, ka atbalsts kasācijas 

instances darbā būs arī Judikatūras un zinātniski 
analītiskās nodaļas izveide.

Augstākās tiesas darba prioritātes 2016.gadā joprojām 
paliek civillietu izskatīšanas termiņu  un lietu atlikuma 
samazināšana un Augstākās tiesas kā kasācijas instances 
profesionāla nostiprināšana. Līdz ar tiesas reformas 
pabeigšanu un Civillietu tiesu palātas darbības izbeigšanu 
samazināsies Augstākās tiesas tiesnešu skaits. Taču tas 
nedrīkst notikt uz tiesnešu darba slodzes palielināšanas 
rēķina. Augstākās tiesas tiesnešu slodze jau šobrīd ir 
pārlieku liela kasācijas instancei. 

Kā iespējamos risinājumus kasācijas instances darba 
efektivitātes paaugstināšanai, nepalielinot tiesnešu 
noslogotību, departamentu priekšsēdētāji savos 
ziņojumos norādīja kasācijas instances atbrīvošanu 
no tai neraksturīgām funkcijām, tostarp operatīvo 
darbību akceptēšanas, tā saukto kasācijas sūdzību filtru 
pastiprināšanu, profesionāla tiesnešu atbalsta personāla 
palielināšanu, zemāko instanču tiesu nolēmumu kvalitātes 
paaugstināšanu. Taču ne katra efektivitātes vārdā veikta 
pārmaiņa nes gaidīto rezultātu. Tā, piemēram, gaidīto 
rezultātu nav devusi zvērinātu advokātu procesa ieviešana 
kasācijas instancē.  Neskatoties uz to, ka kasācijas sūdzības 
civillietās var iesniegt tikai pats lietas dalībnieks vai 
zvērināts advokāts, joprojām 65–75% gadījumos ierosināt 
kasācijas tiesvedību tiek atteikts. Šis rādītājs nemazinās, 
gluži pretēji – palielinās, un tas neliecina par pozitīvām 
tendencēm iesniegto kasācijas sūdzību pamatotībā.

Gada atskaites plēnumā izskanēja virkne vērtīgu 
priekšlikumu gan par Augstākās tiesas darba efektivitātes 
paaugstināšanas iespējām, gan par plēnuma lomu un 
Disciplinārtiesas kompetenci, gan citām tiesas darba 
aktualitātēm. To īstenošana katrā ziņā Augstākās 
tiesas darbu darītu vēl efektīvāku un kvalitatīvāku, un 
priekšlikumi būs vērā ņemami, izstrādājot Augstākās 
tiesas darbības stratēģiju 2017.–2020.gadam. 

Augstākās tiesas darba kvalitātes „latiņa” – gan pret 
sevi, gan citiem – ir augsta. Mēs to apzināmies un tādu to 
uzturam.

Tieslietu ministra Dzintara Rasnača  
vēstījums Augstākās tiesas plēnumam

Man ir liels gods uzrunāt Jūs Augstākās 
tiesas tiesnešu kopsapulcē, kurā izvērtēsiet 
savu pagājušā gada darbu un noteiksiet 
uzdevumus šim gadam. Savā uzrunā vēlos 
akcentēt četrus svarīgākos jautājumus, 

kuriem būs pievērsta liela uzmanība.
Augstākās tiesas veidotās tiesu prakses stabilitāte 

ir viens no galvenajiem faktoriem, kas sekmē tādu no 
taisnīgas tiesas jēdziena izrietošu tiesu varas pamatvērtību 
realizāciju kā tiesas nolēmuma tiesiskums, pamatotība 
un paredzamība, un vienlaikus kalpo kā garants tiesiskai 
valstij. Esmu pārliecināts, ka pāreja uz tīro tiesu instanču 

sistēmu ļaus Augstākajai tiesai pievērsties vēl lielākā mērā 
kasācijas instances stiprināšanai un veikt analītisko darbu 
vēl augstākā līmenī, kas sniegs nozīmīgu ieguldījumu tiesu 
sistēmā kopumā.

Ņemot vērā, ka kvalifikācijai atbilstošs un 
konkurētspējīgs atalgojums ir viens no priekšnosacījumiem 
iespējai novērst biežo personāla mainību un arī piesaistīt 
tiesneša amatam augsti kvalificētus un pieredzes bagātus 
tiesību zinātņu profesionāļus, kā Tieslietu ministrijas 
prioritāte iekļaušanai valdības rīcības plānā ir izvirzīta 
nepieciešamība mainīt esošo tiesnešu atalgojuma sistēmu, 
vienlaikus paaugstinot arī tiesu darbinieku atlīdzības 
apmēru. Protams, minētais prasa neatliekamas izmaiņas 
likumā, un Tieslietu ministrija jau šobrīd pie tām strādā.
Īpaši vēlos izcelt tiesneša palīga profesiju ar atbilstošu 
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atalgojumu un apmācībām – viņiem jānodrošina ievērojami 
lielāks atalgojums un plašākas apmācības. Viņos saskatu 
nākamos tiesnešus, tādēļ viņi būtu jāvērtē kā pirmie un 
galvenie tiesneša amata kandidāti.

Tiesiskas valsts stūrakmens ir stipra, kompetenta un 
neatkarīga tiesu vara. Tāpēc būtiska nozīme ir sistēmiskai 
tiesnešu un tiesu darbinieku profesionālo zināšanu 
pilnveidošanai. Šogad tiek uzsākts vienots ilgtermiņa 
(plānveida) apmācību projekts, kura ietvaros septiņos gados 
tiks nodrošinātas starpdisciplinārās apmācības, stažēšanās 
un labākās prakses apmaiņas aktivitātes visiem tiesnešiem, 
prokuroriem un tiesu sistēmai piederīgo profesiju 
pārstāvjiem, kā arī izmeklētājiem pirmstiesas procesā.

Lai uzlabotu tieslietu jomas darbību, atbalstot 
ekonomisko izaugsmi un attīstību, piesaistīts Eiropas 
Sociālā fonda finansējums 11,7 milj. eiro apmērā, kas 
mērķtiecīgi tiks izmantots septiņu gadu laikā. Iecerēts 
piesaistīt arī vadošās ārvalstu profesionālās mācību 
iestādes. Augstākās tiesas ieguldījums būs ļoti nozīmīgs arī 

vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšanā, apkopojot un 
publicējot judikatūru un vienotas tiesu prakses piemērus.

Tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielināšanā 
nozīmīga loma ir Tieslietu padomei. Kopš tās izveidošanas 
2010.gadā ir veiktas būtiskas reformas Latvijas tiesu 
vēsturē. Tas vēlreiz apliecina – Tieslietu padome ir galvenais 
un noteicošais posms tiesu varas attīstībā.

Par to var pārliecināties Eiropas Komisijas sagatavotajā 
28 ES dalībvalstu tiesu sistēmu salīdzinošajā novērtējumā 
(Justice Scoreboard 2015.gada ziņojums), kur izaugsmes 
tendences vērojamas pēdējos piecos gados, pateicoties 
moderno tehnoloģiju attīstībai un tiesu sistēmas darba 
organizācijas pilnveidošanai, kas padara Latvijas tiesas 
pieejamākas sabiedrībai.

Te redzamas skaidras paralēles Tieslietu padomes 
darbam un tiesu iekārtas attīstībai!

Noslēgumā vēlos pateikties Augstākajai tiesai, kas ir 
bijusi mūsu sadarbības un diskusiju partneris, sekmējot 
Tieslietu ministrijas virzīto iniciatīvu kvalitāti.

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 instance civillietās; 
•	 Administrācija, kuras mērķis ir nodrošināt 

Augstākās tiesas darbību; 
•	 Judikatūras nodaļa, kas apkopo un pēta tiesu 

praksi (ar 2016.gada 1.janvāri – Judikatūras un 
zinātniski analītiskā nodaļa);

•	 Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļa. 
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AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru no 

tiesnešu vidus amatā pēc plēnuma ieteikuma apstiprinājusi 
Saeima. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” 
kopš 2014.gada Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprina 
uz 5 gadiem un viena persona amatā var būt ne ilgāk kā 
divus termiņus. 2015.gada 28.maijā Saeima par Augstākās 
tiesas priekšsēdētāju uz otru termiņu apstiprināja Ivaru 
Bičkoviču. Saeimas lēmums stājās spēkā 16.jūnijā.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence noteikta 
likuma „Par tiesu varu” 50. un 50.1 pantā. Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs. Vēl 
atsevišķi Augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumi noteikti 
citos likumos, piemēram, iesniegt Saeimai priekšlikumu par 
ģenerālprokurora iecelšanu amatā. 2015.gadā Augstākās 
tiesas priekšsēdētājam bija jāizvirza ģenerālprokurora 
kandidatūra. Tieslietu padome atbalstīja un Saeima 
ģenerālprokurora amatā apstiprināja Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja izvirzīto Ērika Kalnemeiera kandidatūru. 

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

DEPARTAMENTU UN  
PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

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

Sasniedzot likumā noteikto maksimālo vecumu, 
2014.gada novembrī tiesneša pienākumus beidza pildīt 
Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, 
departamenta priekšsēdētāja pienākumus pēc tam pildīja 
Edīte Vernuša. 2015.gada 15.jūnijā viņa tika ievēlēta 
pastāvīgā departamenta priekšsēdētājas amatā.

Savukārt Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs 
Raimonds Grāvelsiņš, sasniedzot likumā noteikto 
maksimālo vecumu, beidza pildīt tiesneša amata 
pienākumus 2015.gada 16.jūnijā. Palātas jauno 
priekšsēdētāju Inetu Ozolu plēnums ievēlēja 15.jūnijā.

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. 

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS
Likumā „Par tiesu varu” noteikto un citu aktuālu 

jautājumu izlemšanai tiek sasaukts Augstākās tiesas 
plēnums jeb visu tiesnešu kopsapulce. 2015. gadā notika 
četras plēnuma sēdes.

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 2015.
gadā tika saskaņoti ar darbības stratēģijā noteiktajiem 
uzdevumiem un budžetā piešķirtajiem līdzekļiem. 

INSTITŪCIJAS, KURU DARBĪBU 
NODROŠINA AUGSTĀKĀ TIESA

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 89.7  pantu 
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. 
2015. gadā notikušas 20 Tieslietu padomes sēdes (no tām 11 
rakstveida procesā), pieņemti 114 lēmumi. Augstākās tiesas 
Administrācija piedalījās Tieslietu padomei nepieciešamo 
dokumentu projektu izstrādē un Tiesu komunikācijas 
stratēģijas ieviešanā praktiskajā darbā, organizēja Latvijas 
tiesnešu konferenci, kā arī nodrošināja sadarbību Eiropas 
Tieslietu padomju asociācijā.

Augstākā tiesa nodrošina arī tiesnešu pašpārvaldes 
institūcijas – Tiesnešu disciplinārkolēģijas – darbu. 
Saskaņā ar grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības 
likumā disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja pienākumus 
pilda viens no Augstākās tiesas departamentu 
priekšsēdētājiem, un Tiesnešu neklātienes konferencē 
5.novembrī elektroniskajās vēlēšanās šajā amatā tika 
ievēlēts Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs 
Pēteris Dzalbe.

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 izskatīt arī pārsūdzētos ģenerālprokurora 
lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.

2015.gadā Tiesnešu disciplinārkolēģijā izskatītas 18 
tiesnešu disciplinārlietas. Disciplinārtiesā 2015.gadā 
izskatītas sešas sūdzības par Tiesnešu  disciplinārkolēģijas 
lēmumiem, viena – par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 
atzinumu.

AUGSTĀKĀS TIESAS VADĪBA UN PLĒNUMS
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6.martā plēnums izvērtēja iepriekšējā gada Augstākās 
tiesas darbības pārskatu un, izanalizējot lietu uzkrājumu 
departamentos, atbalstīja tiesnešu skaita palielināšanu 
Civillietu departamentā par divām amata vietām, samazinot 
divas tiesnešu amata vietas Krimināllietu departamentā. 

Plēnums arī pieņēma lēmumu neatbalstīt 
Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu, nosakot 
tai jaunu funkciju – apelācijas kārtībā skatīt tiesu sistēmai 
piederīgo amatpersonu disciplinārlietas. Plēnums lūdza 
Tieslietu padomi atkārtoti vērtēt jautājumu par vienotas 
apelācijas instances veidošanu tiesu sistēmai piederīgo 
amatpersonu disciplinārlietām. 

Plēnumā notika divas vēlēšanas – par plēnuma sekretāri 
turpmākajiem trīs gadiem atkārtoti ievēlēja Civillietu 
departamenta tiesnesi Ināru Gardu, bet par tiesnešu 
pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā plēnums ievēlēja 
Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi.

24.aprīlī plēnumam bija jāizvirza Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja kandidatūra, jo Ivaram Bičkovičam beidzās 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš. Plēnums 
pieņēma lēmumu rosināt Saeimai par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju atkārtoti apstiprināt Ivaru Bičkoviču.

15.jūnijā plēnums ievēlēja divu struktūrvienību vadītājus 
– par Civillietu departamenta priekšsēdētāju Edīti Vernušu, 
par Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju  – Inetu Ozolu.

4.septembra plēnumā bija jāpārvēl trīs Disciplinārtiesas 
locekļi, jo pirms pieciem gadiem ievēlētajiem departamentu 
pārstāvjiem beidzās pilnvaras. Administratīvo lietu 
departamenta tiesnesis Andris Guļāns tika ievēlēts 
atkārtoti, tiesnese Ļubova Kušnire no Civillietu 
departamenta un Anita Poļakova no Krimināllietu 
departamenta Disciplinārtiesā ievēlētas no jauna. Par 
Disciplinārtiesas priekšsēdētāju plēnums ievēlēja Civillietu 
departamenta tiesnesi Aigaru Strupišu.

Augstākās tiesas vadība: (no kreisās) Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe,  
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 
Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta Ozola

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. 
Ar Saeimas 2014.gada 12.jūnija lēmumu noteikts, ka ar 
2015.gada 1.janvāri Augstākās tiesas tiesnešu skaits ir 

48. Saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumu paplašināts 
kasācijas instances sastāvs, nosakot, ka Augstākās tiesas 
departamentos ir 35 tiesneši, tai skaitā tiesas priekšsēdētājs, 
bet apelācijas instancē – Civillietu tiesu palātā – 13 tiesneši.

Faktiskais Augstākajā tiesā strādājošo tiesnešu skaits 
2015.gada sākumā bija 47, gada beigās – 45. 

Divi bijušās Krimināllietu tiesu palātas tiesneši, kas 
netika pārcelti uz departamentu, atbilstoši likumā „Par tiesu 
varu” noteiktajam regulējumam tiesneša pienākumus pilda 
Rīgas apgabaltiesā.
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TIESNEŠU SASTĀVA IZMAIŅAS 
2015. GADĀ

2015.gadā, paplašinoties departamentu sastāvam, 
darbu kasācijas instancē sāka jauni tiesneši. No 1.janvāra 
Krimināllietu departamentā – bijušās Krimināllietu tiesu 
palātas tiesneses Aija Branta un Anita Poļakova, Civillietu 
departamentā – bijusī Civillietu tiesu palātas tiesnese 
Marika Senkāne. Divās vakantajās tiesnešu amata vietās 
Civillietu departamentā, izmantojot likumā „Par tiesu 
varu” noteikto aizvietošanas kārtību, strādāja zemāku 
instanču tiesneši – no 9.februāra Civillietu tiesu palātas 
tiesnesis Intars Bisters un no 1.maija Rīgas apgabaltiesas 
tiesnese Zane Pētersone. Savukārt Administratīvo lietu 
departamentā konkursa kārtībā tiesneša amata vietu 
tiesneses Daces Mitas ilgstošā prombūtnē aizvietoja 
Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Dzintra Amerika.

Sasniedzot likumā noteikto maksimālo tiesneša 
vecumu, 16.jūnijā tiesneša amata pienākumus beidza 
pildīt Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Raimonds 
Grāvelsiņš. Kā jau iepriekš minēts, Civillietu tiesu palātas 
tiesnesis Intars Bisters un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Zane 
Pētersone pārcelti uz Civillietu departamentu. Gan viņu 
vietā, gan pārējās vakantajās tiesu palātas tiesnešu amata 
vietās, ņemot vērā palātai noteikto likvidāciju 2016.gada 

31.decembrī, tiesneši pastāvīgā darbā netika pieņemti, bet 
tiesnešu vakances uz laiku aizvietoja Rīgas apgabaltiesas 
tiesneši Mairita Šķendere, Normunds Riņķis, Sandra 
Krūmiņa un Inese Grauda. Normunds Riņķis beidza pildīt 
Augstākās tiesas tiesneša pienākumus 31.decembrī, bet 
Inesei Graudai uzdots turpināt pildīt Civillietu tiesu palātas 
tiesneša pienākumus. 1.jūnijā par Augstākās tiesas tiesneša 
pienākumu izpildītāju Civillietu tiesu palātā uz laiku 
pieņemta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Gunta Freimane, ar 
31.augustu – Zemgales apgabaltiesas tiesnese Marianna 
Terjuhana. Saeima 12.marta sēdē no Augstākās tiesas 
tiesneša amata atbrīvoja Ervīnu Kušķi.

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI  
PAŠPĀRVALDES INSTITŪCIJĀS

Aija Branta Anita Poļakova Marika Senkāne 

Tieslietu padome – Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Ivars Bičkovičs (Tieslietu padomes priekšsēdētājs), Civillietu 
departamenta tiesnese Ināra Garda (Tieslietu padomes 
priekšsēdētāja vietniece).

Tiesnešu disciplinārkolēģija – Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe 
(disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs), Civillietu 
departamenta tiesneši Valerijans Jonikāns un Valerijs 
Maksimovs (no 05.11.), Krimināllietu departamenta 
tiesnesis Pēteris Opincāns, Administratīvo lietu 
departamenta tiesnesis Jānis Neimanis.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija – Administratīvo 
lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, 
Civillietu departamenta tiesnesis Aivars Keišs, 
Krimināllietu departamenta tiesnesis Artūrs Freibergs 
(no 02.03.), Civillietu tiesu palātas tiesneša p.i. Marianna 
Terjuhana (no 05.11.). 

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 

pašpārvaldes 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 Valerijans Jonikāns, Aivars Keišs, Zane 
Pētersone, Marika Senkāne, Aigars Strupišs, Voldemārs 
Čiževskis, Pēteris Dzalbe, Veronika Krūmiņa, Dace Mita, 
Jānis Neimanis, Marianna Terjuhana 2015.  gadā bijuši 
lektori Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Veronika Krūmiņa 
arī Valsts administrācijas skolā un mācību centrā „Funditus”, 
Jānis Neimanis – Nodokļu konsultantu asociācijā un 
Maksātnespējas administratoru asociācijā.  

Tiesneši piedalās darba grupās likumprojektu un 
likumu grozījumu izstrādāšanai. Edīte Vernuša strādā 
Tieslietu ministrijas darba grupā Civilprocesa likuma 

l TIESNEŠU DARBA STĀŽS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ
Tiesnešu skaits Tiesnešu skaits

1
26 un 
vairāk 
gadi

21 –  
25 gadi

16 –  
20 gadi

11 –  
15 gadi

6 –  
10 gadi

1 –  
5 gadi

Mazāk 
par vienu 

gadu

8

3 3

l AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU VECUMA STRUKTŪRA 

16 13

3

4%

34%45%

17% 39 – 40 gadi 2

41 – 50 gadi 1651 – 60 gadi 21

61 – 63 gadi 8
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normu pilnveidošanai, Aigars Strupišs – Komerclikuma 
darba grupā un darba grupā par advokātu biroju 
juridisko statusu, Anda Vītola – Maksātnespējas jomas 
regulējuma pilnveidošanas darba grupā, Zane Pētersone – 
Autortiesību likuma grozījumu darba grupā, Vanda Cīrule 
piedalās ekspertu grupā intelektuālā īpašuma tiesību 
jomā, Intars Bisters darba grupā par notariālo aktu formu 
darījumiem ar nekustamo īpašumu. Veronika Krūmiņa 
piedalās Administratīvā procesa pastāvīgajā darba grupā. 

Tiesneses Anda Briede, Inguna Radzeviča un Veronika 
Krūmiņa ir zvērinātu advokātu eksaminācijas komisijas 
locekles, Zane Pētersone – Mediatoru sertifikācijas un 
atestācijas komisijas locekle, Ineta Ozola – zvērinātu tiesu 
izpildītāju disciplinārlietu komisijas locekle. 

Krimināllietu departamenta tiesnešiem papildu slodze 

bija sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu akceptēšana 
atbilstoši Operatīvās darbības likumam. 

Tiesnese Jautrīte Briede ir Ministru kabineta 
apstiprināta ad hoc tiesnese no Latvijas Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā. 2015.gadā viņa pildīja ECT tiesneses pienākumus 
divās lietās Lielajā palātā.

Zane Pētersone ir Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai 
(GEMME) valdē un Latvijas pārstāve Eurojust Apvienotajā 
uzraudzības iestādē. Aija Branta – Latvijas pārstāve Tieslietu 
sistēmu efektivizācijas komisijā (CEPEJ) un Eiropas tiesnešu 
konsultatīvajā padomē (CCJE).

Aigars Strupišs darbojas Uzņēmumu reģistra 
konsultatīvajā padomē. Jautrīte Briede Eiropas Kopienas 
un Vācijas fonda projekta ietvaros veica juridisko analīzi 
Kirgizstānas Administratīvā procesa likuma projektam.

 Augstākās tiesas plēnums 2016.gada 26.februārī

l LIETU SKAITS UN TIESNEŠU SLODZE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 2015.GADĀ

Neizskatīto 
lietu atlikums 

gada  
sākumā

Saņemto  
lietu 
skaits

Izskatīto  
lietu  

skaits*

Lietas 
nosūtītas 

atpakaļ vai 
citai tiesai 

Nepabeigto 
lietu  
skaits

Vidējais 
tiesnešu 
skaits** 

Izskatītas 
lietas uz 
1 tiesnesi 

(bez atpakaļ 
nosūtītajām 

lietām)

Lietu 
izskatīšanas 

vidējais 
ilgums  
(mēn.)

Civillietu departaments 2085 1420 1827 34 1644 16 114 15
Krimināllietu departaments 107 762 708 28 133 8 89 1,3
Administratīvo lietu 
departaments 505 1226 1060 671 8,8 121 3,3

Kopā departamentos 2697 3408 3595 62 2448
Civillietu tiesu palāta 1246 154 812 81 507 9,4 86 10,3
Kopā Augstākajā tiesā 3943 3562 4407 143 2955
* Bez lietām, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības 
** Aprēķinot vidējo tiesnešu skaitu, ņemti vērā bezalgas atvaļinājumi un darba uzsākšanas un beigšanas datums

l AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJU 
KOPSAVILKUMS 2011.–2015.GADĀ

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas*

Nepabeigto lietu 
atlikums gada 

beigās
2011 4986 4844 3064
2012 5282 5194 3152
2013 5521 5073 3600
2014 4936 4593 3943
2015 3562 4550 2955

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai  
pēc piekritības, vai saskaņā ar KPL un CPL pārejas noteikumiem

l KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ PĀRSŪDZĒTO NOLĒMUMU 
IZSKATĪŠANAS VEIDS 2015.GADĀ

Izskatītas 
lietas 

Mutvārdu 
procesā

Rakstveida 
procesā

Atteikts ierosināt 
kasācijas tiesvedību/ 
pārbaudīt nolēmuma 

tiesiskumu

Civillietu departaments 1758 13 471 1274 (73%) 
Krimināllietu 
departaments 652 3 230 419 (64%) 

Administratīvo lietu 
departaments 1034 8 485 541 (52%) 

Kopā 3444 24 1186 2234 (65%) 
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CIVILLIETU DEPARTAMENTS
Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte VERNUŠA

Tiesneši 2015.gadā: Anda BRIEDE, Vanda CĪRULE, Anita ČERŅAVSKA, Ināra GARDA, Valerijans JONIKĀNS, 
Aivars KEIŠS, Ļubova KUŠNIRE, Inta LAUKA, Valērijs MAKSIMOVS, Normunds SALENIEKS,  
Marika SENKĀNE, Aigars STRUPIŠS, Anda VĪTOLA, Mārīte ZĀĢERE;  
pienākumu izpildītāji Intars BISTERS (no 09.02.), Zane PĒTERSONE (no 01.05.) 

2015. gadā tiesvedībā 3505 lietas
Izskatīta 1861 lieta – 53% 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 1758
• sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo 

tiesību pārkāpumiem (protesti) – 35
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 34
• lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas  

vai pēc piekritības – 34

Viens tiesnesis  
vidēji izskatījis: 

110 lietas

Lietu izskatīšanas  
vidējais ilgums: 

15 mēneši

Civillietu departamenta priekšsēdētājas  
Edītes Vernušas ziņojums

Civillietu departamenta darbs 2015.gadā ir bijis 
intensīvs un saspringts ar mērķi samazināt 
neizskatīto lietu atlikumu, samazināt lietu 
izskatīšanas termiņus, kas iepriekšējos gados 
bija smaga problēma, tanī pašā laikā nekaitējot 

lietu izskatīšanas kvalitātei. Šajā ziņā pagājušajā gadā ir 
sasniegts zināms progress un aizvadīto gadu var vērtēt kā 
veiksmīgu.

LIETU APRITE CIVILLIETU  
DEPARTAMENTĀ

Saņemto civillietu skaits. Pozitīvi ir tas, ka 2015.
gadā samazinājies departamentā saņemto civillietu 
skaits. Kopš 1996.gada saņemto civillietu skaits ik gadu 
pieauga. Par lūzuma punktu jāuzskata 2013.gads, kad 
saņemto lietu skaits bija vislielākais un tad tas lēnām 
samazinājās. 2013.gadā saņemtas 1770 lietas, 2014.gadā 
1594 lietas, bet 2015.gadā 1420 lietas. Samazinājums 
bijis galvenokārt uz maza apmēra prasību rēķina, jo 
no 2014.gada 1.aprīļa tiesas spriedumi lietās par maza 
apmēra prasībām ir pārsūdzami tikai apelācijas kārtībā. 
To varētu uzskatīt par pēdējo gadu pozitīvāko notikumu. 

Tajā pašā laikā vērojama tendence palielināties 
blakus sūdzību skaitam. Ja 2013.gadā saņemtas 130 
blakus sūdzības, 2014.gadā – 135, tad 2015.gadā blakus 
sūdzību skaits palielinājies līdz 300. Tādējādi 2015.gadā, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, blakus sūdzību skaits 
vairāk nekā divkāršojās, kā arī 3,4 reizes ir palielinājies 
pieteikumu skaits par lietas ierosināšanu sakarā ar 
jaunatklātiem apstākļiem. Blakus sūdzību skaita 
pieaugums ir saistāms ar Civillietu tiesu palātas reformu, 

kā rezultātā visas blakus sūdzības no apgabaltiesām 
skatāmas Civillietu departamentā. Savukārt pieteikumu 
par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem skaita palielināšanās galvenokārt saistīta 
ar pieteikumu iesniedzēju vēlmi panākt lietas jaunu 
izskatīšanu, ja rīcības sēdē ir atteikts ierosināt kasācijas 
tiesvedību. Pamatojums minētajiem pieteikumiem ir 
tikai atsaukšanās uz lietas apstākļu nenovērtēšanu, jaunu 
pierādījumu iesniegšana utt., kas nav iemesls, lai varētu 
šādus pieteikumus apmierināt.

Izskatītās lietas un to struktūra. Izskatīto lietu 
skaits 2015.gadā palielinājies par 500 lietām (1361 lieta 
2014.gadā, 1861 lieta 2015.gadā). Vislielākais paldies 
visiem departamenta tiesnešiem, kuri saprotoši un 
atsaucīgi, ar saspringtu darbu to paveica.

Ņemot vērā izskatāmo lietu lielo apjomu, pastiprināta 
uzmanība tika veltīta tam, lai vairāk lietas tiktu izskatītas 
rīcības sēdēs un plauktos negulētu lietas, kurās kasācijas 
tiesvedības ierosināšana būtu atsakāma un lai lietas 

l LIETU SKAITS CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ  
2011.–2015.GADĀ 

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas*

% no 
izskatāmo 
lietu skaita

Lietu 
atlikums 

gada beigās

2011 1358 1031 46 1202
2012 1635 1382 49 1455 
2013 1770 1373 43 1852
2014  1594 1361 40 2085
2015 1420 1861 53 1644

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības 
(2011.-11, 2012.-44; 2013.-31, 2014.-24, 2015.-34)
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dalībniekiem apmēram divus gadus nav jādzīvo neziņā 
par to, vai kasācijas tiesvedība tiks ierosināta vai nē. 
Šobrīd uz rīcības sēdi jāgaida apmēram 9–10 mēnešus, 
kas ir zināms sasniegums, salīdzinot ar 2014.gadu. 

2015.gadā atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 
1245 lietās – 79 %. Pēdējos gados ar katru gadu atteikto 
kasācijas tiesvedību skaits palielinās (2011. – 45%, 
2012.  – 63%, 2013. – 72%, 2014. – 74%).

2014.gadā 8% spriedumu atstāti negrozīti,  
2015.gadā  – 4%. Ja 2012. gadā negrozīts 151 spriedums, 
tad 2015.gadā – 69 spriedumi.

Izskatīto lietu struktūrā lielu izmaiņu nav. Joprojām 
vairums ir lietas, kas izriet no saistību tiesībām (2015.
gadā – 59%, 2014. – 50%), savukārt lietu skaits, kurās ir 
strīds par īpašuma tiesībām, kas izriet no darba līguma 
attiecībām un no ģimenes tiesiskajām attiecībām, ir 
apmēram iepriekšējo gadu līmenī. 

Neizskatīto lietu atlikums. Statistikas dati liecina, 
ka straujāks saņemto lietu un nepabeigto lietu pieaugums 
vērojams no 2006.gada. Nepabeigto lietu atlikums 2015.
gada sākumā bija 2085 lietas – 34 reizes vairāk nekā 
2000.gadā un par 500 reizēm vairāk, salīdzinot ar 1996.
gadu. Tas bija tāpēc, ka saņemto lietu daudzums bija 
lielāks, nekā spēts izskatīt.

Komplekso pasākumu rezultātā pēdējā gada laikā 
neizskatīto lietu atlikums samazinājies par 441 lietu (2014.
gadā – 2085, 2015.gadā – 1644). Tas ir pirmais gads kopš 
2006.gada, kad neizskatīto lietu atlikums ir samazinājies. 
Lietu uzkrājuma mazināšanos veicināja saņemto lietu 
skaita samazināšanās, tiesnešu skaita palielināšana, kā 
arī izmaiņas Civilprocesa likumā, kas deva iespēju izskatīt 
lietas rakstveida procesā pēc lietā esošiem materiāliem un 
rīcības sēžu lēmumos nenorādīt plašus argumentus.

Lietu izskatīšanas termiņi. Lietu izskatīšanas 
termiņi Civillietu departamentā joprojām ir lieli. Lietu 
izskatīšanas vidējais ilgums 2015.gadā ir bijis 15 
mēneši  – nedaudz mazāks par iepriekšējo gadu, kad bija 
17,2 mēneši. 

Saskaņā ar lietu sadales plānu prioritāte lietu 
izskatīšanā ir darba lietām (prasībām par atjaunošanu 
darbā, darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā 
neesošu, darba algas piedziņa), strīdiem, kas saistīti 
ar bērnu tiesību aizsardzību, lietām, kurās tiesvedība 
notiek ilgāku laiku, ja ir citi pamatoti iemesli lietas 
paātrinātai izskatīšanai (piemēram, lietas dalībnieku 
iesniegumi, lai nepieļautu zaudējuma apmēra 
palielināšanos, ievērojot lietas dalībnieku vecumu, 
veselības stāvokli u.c.), lietām, kurās iesniegti protesti 
Civilprocesa likuma 483. un 484.panta kārtībā, 
ievērojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Satversmes 
tiesas norādījumus.

Civilprocesa likums nosaka saīsinātus termiņus arī 
lietām par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) 
sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem gan 
izskatīšanai rīcības sēdēs, gan rakstveida procesā, gan 
tiesas sēdē (CPL 250.41, 250.2 p.). Visās norādītajās 
lietās departaments cenšas ievērot saīsinātos termiņus, 
un šādas lietas tiek izskatītas apmēram 6 mēnešu laikā.

Pašlaik rīcības sēdēs tiek izskatītas lietas, kas 
saņemtas 2015.gada maijā, bet kasācijas kārtībā lietas, 
kas saņemtas 2013.gada beigās un 2014.gada sākumā. 
Tā kā 2013.gadā bija vislielākais saņemto lietu skaits 
un vislielākais ierosināto lietu skaits, tad tikai tagad 
departaments beidz izskatīt 2013.gadā ierosinātās 
lietas, uz kurām neattiecas saīsinātie lietu izskatīšanas 
termiņi. 

l CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO LIETU STRUKTŪRA

Lietu kategorija
Lietu 
skaits

% no 
kopējā 

izskatīto 
lietu 

skaita

Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 1046 59
Lietas, kurās ir strīds par nekustamā  
īpašuma tiesībām 155 9

Lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām 139 8
Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām 
attiecībām 104 6

Morālā kaitējuma atlīdzināšana 61 3
Lietas, kas izriet no telpu īres līguma 
attiecībām 60 3
Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu 
lēmumiem 26 1
Dalībnieku, akcionāru sapulces/valdes lēmumu, 
protokolu atzīšana par spēkā neesošiem 19 1

Mantojuma lietas 15 1
Godu un cieņu aizskarošu un nepatiesu ziņu 
atsaukšana 15 1
Lietas, kas izriet no autortiesībām, 
patenttiesībām, dizainparauga un preču zīmju 
aizsardzības

11 1

Par zvērināta tiesu izpildītāja, zvērināta 
notāra rīcību, lēmuma atcelšanu 10 1

Pārējās 97 6
Kopā 1758 100

l CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI (SPRIEDUMI) 

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 1245 79
Spriedums atstāts negrozīts 69 4
Spriedums atcelts pilnībā vai daļā 243 15
Spriedums grozīts 8 1
Kasācijas tiesvedība izbeigta 21 1

Kopā 1586 100

l CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI (LĒMUMI)

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts ierosināt tiesvedību 6 4
Lēmums atstāts negrozīts 104 60
Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, nododot 
jaunai izskatīšanai 33 19

Lēmums atcelts pilnībā vai daļā un 
jautājums izlemts pēc būtības 12 7

Lēmums grozīts 1 1
Lieta atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība 
izbeigta 16 9

Kopā 172 100
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CIVILLIETU DEPARTAMENTA 
TIESNEŠI

Augstākās tiesas plēnums 1995.gada 3.oktobrī 
apstiprināja Civillietu departamentu 8 senatoru sastāvā. 
2003.gadā strādāja jau 10 senatori, no 2010.gada 
decembra 11, no 2011.gada rudens 12 senatori (ieskaitot 
departamenta priekšsēdētāju), no 2013. gada – 14 
tiesneši. Taču bieži vien tiesnešu nomaiņa bija pietiekami 
ilgstošs laika posms un faktiski šajā laikā departaments 
nestrādāja pilnā sastāvā. Tika prognozēts, ka pilnvērtīga 
darba nodrošināšanai departamentā nepieciešami 17 
tiesneši. No 2015.gada janvāra tiesnešu skaits palielināts 
vēl par vienu tiesnesi. Ņemot vērā konkrēto situāciju, 
Augstākās tiesas plēnums 2015.gada 6.martā nolēma, ka 
jāpalielina Civillietu departamentā strādājošo tiesnešu 
skaitu līdz 17 tiesnešiem jau pēc Krimināllietu tiesu palātas 
darbības izbeigšanas, negaidot Civillietu tiesu palātas 
likvidēšanu. Tieslietu padome 2015.gada 9.martā noteica, 
ka Civillietu departamentā strādās 17 tiesneši. Domājams, 
ka šāds tiesnešu skaits pašreizējā situācijā ir optimāls, 
lai samazinātu tiesvedībā esošo civillietu uzkrājumu un 
saīsinātu kasācijas kārtībā izskatāmo lietu termiņus.

Viens no pasākumiem kasācijas instances tiesas 
efektivitātes celšanai, protams, ir tiesnešu skaita 
palielināšana. Tomēr tiesnešu skaita palielināšanu ierobežo 
augstākās instances tiesas specifiskā būtība. Civillietu 
departamenta 2016.gada 16.februāra kopsapulcē tika 
apspriests jautājums, vai būtu nepieciešamība palielināt 
tiesnešu skaitu vēl par vienu vietu, taču ar balsu vairākumu 
(13 pret 2) tika nolemts, ka tas nav nepieciešams, jo jau 
šobrīd departamenta darbs kļūst smagnējs, palielinās 
paplašinātā sastāvā izskatīto lietu skaits, kas prasa papildu 
laika resursus.

Tiesnešu sastāvs Civillietu departamentā ir mainījies, 
notikusi pakāpeniska paaudžu maiņa. No sākotnējā 
sastāva šobrīd Civillietu departamentā strādā tikai 
Mārīte Zāģere. Visi 17 departamentā strādājošie tiesneši 
ir ar lielu juridiskā darba pieredzi. Divi – Zane Pētersone 
un Intars Bisters – ir Civillietu departamenta tiesnešu 
pienākumu izpildītāji. Viņi ir labi iekļāvušies kolektīvā un 
varētu turpināt strādāt Civillietu departamentā.

Tiesnešu slodze. Tiesas sastāvs lietu izskatīšanai 
rīcības sēdēs, rakstveida procesos un tiesas sēdēs tiek 
veidots pēc principa, lai nodrošinātu pēc iespējas vienādu 

slodzi departamentā strādājošiem tiesnešiem. Tiesu 
sastāvi tiek veidoti, nodrošinot mainību.

Izskatīto lietu skaits uz vienu tiesnesi pagājušajā gadā 
bija 110 lietas, 2014. gadā – 97. Īpaši jāatzīmē tiesnesis 
Valerijans Jonikāns, kurš izskatījis 158 lietas, Mārīte 
Zāģere – 151, Anda Briede – 145, Ļubova Kušnire – 145, 
Ināra Garda – 141, Valerijs Maksimovs – 140 lietas.  

Civillietu departamenta kā kasācijas instances tiesas 
tiesnešu darbam nevajadzētu aprobežoties tikai ar lietu 
izskatīšanu, bet pagaidām diemžēl to nosaka lielais lietu 
uzkrājums. 

Neskatoties uz lielo slodzi, tiesneši iespēju robežās 
piedalās gan darba grupās likumu pilnveidošanā, gan lasa 
lekcijas un darbojas tiesnešu pašpārvaldes institūcijās. 

IZMAIŅAS NORMATĪVAJOS AKTOS
2015.gads sākās ar daudziem būtiskiem jaunumiem 

un grozījumiem tieslietu nozares regulējumā, kas skar arī 
civillietu izskatīšanu. 

1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un likumā 
„Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, kas 
piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību gadījumā 
atceļ daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku 
pienākumu kompensēt zemes īpašniekam nekustamā 
īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.

1.janvārī stājās spēkā apjomīgi grozījumi Komercķīlas 
likumā un ar to saistītie grozījumi Patentu likumā, 
Dizainparaugu likumā u.c. 

1.janvāra spēkā stājās arī Šķīrējtiesu likums un ar to 
saistītie grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz no 
Civilprocesa likuma izslēgt nodaļas un pantus, kas regulē 
gan šķīrējtiesu izveidošanu un darbību, gan šķīrējtiesas 
procesu, taču saglabājot Civilprocesa likumā valsts 
kontroli pastāvīgās šķīrējtiesas procesa uzraudzībai, 
izsniedzot vai atsakoties izsniegt izpildu rakstu 
pastāvīgās šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei.

Ar 1.janvāri stājās spēkā arī grozījumi Civilprocesa 
likuma 81.nodaļā, kas ievieš izmaiņas spēkā esošajā 
kārtībā attiecībā uz starptautisko civilprocesuālo 
sadarbību dokumentu izsniegšanā starp Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. Latvijas tiesas dokumentus lietas 
dalībniekiem, kas tiesvedības procesā piedalās no citām 
dalībvalstīm, vairs nesūta uz šīm citām dalībvalstīm ar 
Tieslietu ministrijas starpniecību un arī nesaņem no 

l 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 370 61 51 - 10 248 14
Rīgas apgabaltiesa 874 70 152 5 21 626 18
Kurzemes apgabaltiesa 115 12 16 1 1 85 15
Latgales apgabaltiesa 80 8 8 1 - 63 11
Vidzemes apgabaltiesa 77 7 12 1 1 56 17
Zemgales apgabaltiesa 89 8 11 1 1 68 14
Kopā apelācijas instances 1605 166 250 9 34 1146 16
Rajonu (pilsētu) tiesas 153 7 38 - 3 105 25
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ministrijas, bet sadarbojas tieši ar attiecīgajām dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm. Cerams, ka šāda kārtība 
ļauj dokumentu pārsūtīšanu veikt ātrāk un efektīvāk, 
izvairoties no liekas dokumentu pārsūtīšanas, un tas 
veicina kopējo procesa efektivitāti šādās pārrobežu lietās.

10. un 11.janvārī stājās spēkā arī citi grozījumi 
Civilprocesa likumā, no 1. janvāra arī attiecībā uz tā 
sauktajām tīrajām tiesu instancēm, realizējot kompetenču 
pārdali starp tiesu instancēm.

Šī ir tikai daļa no izmaiņām. Sakarā ar to paveras plašs 
darba lauks Tiesnešu mācību centram, lai vērstu tiesnešu 
uzmanību uz pieņemtajām izmaiņām.

Tiesiskā regulējuma pilnveidošana. Šobrīd, kad 
Civillietu departamentam ir izdevies samazināt gan lietu 
uzkrājumu, gan lietu izskatīšanas termiņus, ir būtiski 
turpināt veikt pasākumus, kuru rezultātā ne vien tiktu 
likvidēts atlikušais lietu uzkrājums un samazināti lietu 
izskatīšanas termiņi, bet arī tiktu nodrošināta Civillietu 
departamenta kā kasācijas instances tiesas pilnvērtīga 
darbība. Šī mērķa sasniegšanai nozīmīgu atbalstu var 
sniegt likumdevējs.

Vēsturiskā un ārvalstu pieredze liecina, ka kasācijas 
instances tiesai primāri jādarbojas visas sabiedrības 
interesēs, nevis atsevišķu prāvnieku interesēs. Tiesu 

politikai jābūt vērstai uz to, lai prāvnieki saņem taisnīgu 
sava strīda risinājumu pirmajās divās tiesu instancēs, 
bet trešā instance nodrošina principiālu un visai tiesību 
sistēmai un tautsaimniecībai nozīmīgu jautājumu 
atrisināšanu, veidojot attiecīgu judikatūru. Tādējādi arī 
visa tiesu iekārta kalpotu tās virsmērķim – nodrošināt 
augstu tiesiskuma un tiesiskās drošības līmenī Latvijā. 

Civillietu departamenta atslogošana no mazākas 
nozīmes lietām novirzītu departamenta resursus 
augstākajai tiesu instancei raksturīgu uzdevumu 
veikšanai, proti, vienotas tiesu prakses nodrošināšanai 
un likuma robu aizpildīšanai. Tas savukārt sniegtu 
vairākus ieguvumus: veicinātu sabiedrības uzticēšanos 
gan tiesu varai, gan valsts varai kopumā; uzlabotu 
uzņēmējdarbības un ārvalstu investīciju vidi Latvijā; 
mazinātu nepieciešamību vērsties tiesā un attiecīgi 
atslogotu zemāko instanču tiesas.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) pasūtītajā pētījumā par tiesvedības ātrumu 
ietekmējošiem apstākļiem secināts, ka tiesu nolēmumu 
paredzamībai, t.i., iespējai jau iepriekš paredzēt, kā tiesa 
piemēros likumu, ir ārkārtīgi liela nozīme no ekonomikas 
skatupunkta. Kā tas pamatoti secināts pētījumā, 
tiesu nolēmumu paredzamība ir atkarīga no likuma 
vienveidīgas piemērošanas, t.i., līdzīgu strīdu vienādas 
izspriešanas. Kasācijas instances tiesai savukārt ir vadošā 
loma šādas vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšanā. 
Kasācijas instances tiesas atslogošanai no lietām, 
kurās nav jārisina tiesību sistēmai un tautsaimniecībai 
nozīmīgi tiesību jautājumi, prioritāri izmantojami 
tā saucamie kasācijas filtri jeb Civilprocesa likumā 
ietverami mehānismi, kas ierobežo kasācijas tiesvedības 
ierosināšanu par tādām lietām, kuru izspriešanai nav 
būtiskas nozīmes citās priekšā stāvošās lietās. 

Civillietu departaments ir vērsies Civilprocesa likuma 
darba grupā ar vairākiem priekšlikumiem par šādu 
filtru un citu mehānismu pilnveidošanu un noteikšanu. 
Diskusijas darba grupā sākās produktīvi, pašreiz tās 
ir apstājušās, bet cerams, ka tuvākajā laikā darbs 
pie grozījumiem turpināsies. Mūsuprāt, būtu jāveic 
grozījumi arī attiecībā uz blakus sūdzībām, paredzot 
instrumentu, lai rīcības sēdē varētu atteikt skatīt blakus 
sūdzību, ja pārsūdzētais lēmums ir pareizs. Būtu jārisina 
arī jautājums par pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem ierobežošanu Civillietu departamentā – 
pirmkārt, būtu nepieciešams noteikt valsts nodevu 
par pieteikumu iesniegšanu, otrkārt, šādu pieteikumu 
izlemšana arī par apelācijas instances tiesas nolēmumiem 
varbūt varētu notikt tajā pašā apelācijas instancē, bet citā 
sastāvā. Jāņem vērā, ka šādos gadījumos nenotiek lietas 
pārskatīšana, bet tikai pieteikumā norādīto apstākļu 
izvērtēšana, proti, vai tie uzskatāmi par jaunatklātiem 
Civilprocesa likuma izpratnē, un to sekmīgi varētu veikt 
apelācijas instances tiesa. 

Lietu pieplūdumu kasācijas instancē varētu samazināt 
arī pirmās un otrās instances tiesu spriedumu kvalitātes 
uzlabošana. Šajā darbā būtu vēlams iesaistīties 
departamenta tiesnešiem, kas jau tiek darīts, lasot 
lekcijas Tiesnešu mācību centrā. Taču lielais izskatāmo 
lietu skaits diemžēl neļauj to darīt aktīvāk.

Likumu pilnveidošanas procesa paātrināšanas nolūkā 
būtu lietderīgi likumdošanas iniciatīvas tiesības piešķirt 
Tieslietu padomei.

l CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ CIVILPROCESA LIKUMA 
483.–485.PANTA KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU 
STRUKTŪRA (SPRIEDUMI UN LĒMUMI)

Lietu kategorija Skaits
% no 

izskatītajām 
lietām

Lietas par uzņēmumu un 
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju 10 29

Saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildīšana 8 23

Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 
īpašuma tiesībām 6 17

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
process 3 8

Fiziskas personas maksātnespējas 
pieteikums 3 8

Sūdzības par maksātnespējas 
administratoru lēmumu vai rīcību 2 6

Sūdzības par kreditoru sapulces 
lēmumu 1 3

Lietas, kas izriet no ģimenes 
tiesiskajām attiecībām 1 3

Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 1 3

Kopā 35  100

l CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ CIVILPROCESA LIKUMA 
483.–485.PANTA KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU 
REZULTĀTI (SPRIEDUMI UN LĒMUMI)

Rezultāts Skaits Procenti

Nolēmums atstāts negrozīts 4 12

Nolēmums atcelts pilnībā vai daļā 26 74

Atteikts ierosināt tiesvedību 5 14

Kopā 35 100



98 PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2015. GADĀ

KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTS
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris DZALBE

Tiesneši 2015.gadā: Aija BRANTA, Voldemārs ČIŽEVSKIS, Artūrs FREIBERGS, Anita NUSBERGA,  
Pēteris OPINCĀNS, Anita POĻAKOVA, Inguna RADZEVIČA 

2015. gadā tiesvedībā 869 lietas
Izskatītas 736 lietas – 85% 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 652
• sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo 

tiesību pārkāpumiem – 34
• piekritības noteikšanas lietas – 8
• ārvalsts izdotas personas izdošana  

ES dalībvalstij – 9
• ārvalstu spriedumu atzīšana un  

sodu izpildīšana – 5
• lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai 

pēc piekritības – 31

Viens tiesnesis  
vidēji izskatījis: 

92 lietas

Lietu izskatīšanas  
vidējais ilgums: 

1,3 mēneši

Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja  
Pētera Dzalbes ziņojums 

Pagājis gads, kopš strukturālajām reformām, 
kas saistītas ar Augstākās tiesas Krimināllietu 
tiesu palātas likvidāciju. Krimināllietu 
departamentam gada pirmie mēneši pagāja 
neziņā un psihoemocionālā saspringumā, 

jo reforma netika pabeigta tā, kā sākumā bija noteikts 
normatīvajos aktos. Līdz ar grozījumiem likuma „Par 
tiesu varu” pārejas noteikumos ar Augstākās tiesas 
plēnuma balsojumu Krimināllietu departamentā 
paredzēto 10 tiesnešu vietā palika 8 tiesneši. No 
Krimināllietu tiesu palātas tika pārņemtas lietas par 
izdošanas pieļaujamību, kā arī papildpienākumi, kas 
izriet no speciālajiem likumiem.

Pirmā gada darba rezultāti rāda, ka veiktā 
reorganizācija pozitīvus rezultātus Krimināllietu 
departamentam nav devusi. 

Ja pēdējo trīs gadu laikā saņemto lietu skaits īpaši 
nemainās, tad pagājušajā gadā nedaudz palielinājās 
neizskatīto lietu skaits un lietu izskatīšanas ilgums. Kā to 
var izskaidrot?

Kā jau minēju, Krimināllietu departaments pārņēma 
visus papildpienākumus, kas izriet no speciālajiem 
likumiem, kurus iepriekš pildīja arī citu Augstākās tiesas 
struktūrvienību tiesneši. Laika ziņā šie papildpienākumi 
aizņēma gandrīz 3 mēnešus tiesnešu laika, līdz ar to 
tiesas spriešanai, kas ir galvenais pamatpienākums, paliek 
ievērojami mazāk laika. Tas liecina, ka Krimināllietu 
departamenta veiktais aprēķins un prognoze, ka 
departamentā ir nepieciešami 10 tiesneši, bija pareizs. 
Līdz ar to tuvāko gadu laikā, kamēr netiks veikti būtiski 
grozījumi speciālajos likumos un procesuālajos likumos, 

prognozējams neizskatīto lietu skaita pieaugums un lietu 
izskatīšanas ilguma palielināšanās. 

Vai tāds bija reformas mērķis? Mūsuprāt, reformas 
mērķis bija stiprināt gan kasācijas instances tiesu, gan 
apelācijas instances tiesas. Līdz šim šis mērķis nav 
sasniegts. Nevar prasīt no tiesneša vairāk par viņa fizisko 
un garīgo spēku robežu.

Vienlaikus ar savu tiešo pienākumu un 
papildpienākumu pildīšanu Krimināllietu departamenta 
tiesneši piedalījās tiesnešu pašpārvaldes institūciju 
un Disciplinārtiesas darbā, tiesu prakses apkopošanā, 
Tiesnešu mācību centra nodarbībās gan kā klausītāji, 

l  LIETU SKAITS KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ  
2011.–2015.GADĀ

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas*

% no 
izskatāmo 
lietu skaita

Lietu atlikums 
gada beigās

2011 726 725 93 55

2012 798 755 89 98

2013 762 707 82 153

2014 782 828 89 107

2015 762 736 85 133
* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas vai pēc 
piekritības (2011.-10, 2012.-13,2013.-17; 2014.-26, 2015.-28)
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gan kā lektori, papildināja savas zināšanas konferencēs, 
novārtā nepameta arī lēmumu satura pilnveidošanu.

Sadarbībā ar Judikatūras nodaļu, Tiesnešu mācību 
centru, augstskolu mācībspēkiem un citiem speciālistiem 
2015.gadā veikti tiesu prakses apkopojumi par tiesu 
praksi krimināllietās par cietsirdību un vardarbību pret 
bērniem, tiesu praksi lietās par ārvalsts noteikto sodu 
izpildīšanu Latvijā un tiesu praksi krimināllietās pēc 
Krimināllikuma 320., 321., 322., 323.panta, tas ir, par 
kukuļošanu.

Apkopojam arī kasācijas instances tiesas lēmumus, 
ar kuriem grozīti vai atcelti zemāko instanču nolēmumi. 
No visām Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā 
izskatītajām lietām 62% lietās atteikts pārbaudīt 
nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā, 12% lietās 
nolēmums atstāts negrozīts, 21% lietu nolēmums atcelts 
pilnībā vai daļā, nosūtot lietu jaunai izskatīšanai, 2%   – 
izbeidzot kriminālprocesu. Līdzīgi lietu izskatīšanas 
rezultāti bija arī iepriekšējā gadā.

Pa apgabaltiesām kasācijas kārtībā pārsūdzētie 
apelācijas instances nolēmumi atcelti un grozīti: Rīgas 
apgabaltiesā – 20%, Kurzemes apgabaltiesā – 19%, 
Latgales apgabaltiesā – 31%, Vidzemes apgabaltiesā – 
26%, Zemgales apgabaltiesā – 23%. Savukārt no rajonu 

(pilsētu) tiesu kā pirmās instances tiesu kasācijas 
kārtībā pārsūdzētajiem nolēmumiem atcelti un grozīti 
52%.  

Departaments tikai ar nokavējumu – veicot tiesu 
prakses apkopojumus – konstatē trūkumus tiesu darbā, 
jo lielākā daļa no izskatītajām lietām netiek pārsūdzētas 
kasācijas kārtībā. Profesore Valentija Liholaja ir 
novērojusi, ka, „izvērtējot sprieduma saturu, kas taisīti 
gan vienošanās procesā, gan arī lietās, kas izskatītas 
bez pierādījumu pārbaudes, rodas iespaids, ka tendence 
izskatīt krimināllietas ātrāk un lētāk kopumā ir negatīvi 
ietekmējusi tiesas spriešanas kvalitāti” (Jurista Vārds, 
23.02.2016.). Savukārt profesors Kalvis Torgāns ierosina 
„katrā tiesā koleģiālā veidā, teiksim, reizi gada ceturksnī, 
paanalizēt savus spriedumus. Domājams, ka katram 
tiesnesim viena sava kolēģa sprieduma analītiskai 
izlasīšanai varētu pietikt ar pusstundu. Tāda savstarpēja 
pieredzes apmaiņa dotu labas idejas un spriedumu 
kvalitātes kāpinājumu, kā arī stiprinātu pašdisciplīnu” 
(Jurista Vārds, 23.02.2016.).

Pārdomu vērti ir gadījumi, kad izmeklētāja 
sākotnēji formulēto iespējamo apsūdzību lēmumā par 
kriminālvajāšanas uzsākšanas nepieciešamību prokurors, 
izmantojot tehniskos līdzekļus, ar visām nepilnībām 

l  KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS 
KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU STRUKTŪRA PĒC 
NOZIEDZĪGĀ NODARĪJUMA VEIDIEM

Noziedzīgā nodarījuma veids Lietu 
skaits

% no 
kopējā 

izskatīto 
lietu 

skaita

Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 247 38
Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību 
un kārtību 101 16

Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā 68 10
Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes 
drošību 53 8

Noziedzīgi nodarījumi pret personas 
veselību 52 8

Nonāvēšana 33 5
Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un 
dzimumneaizskaramību 25 4

Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes 
kārtību 18 3

Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju 
dienestā 16 2

Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju 11 2
Noziedzīgi nodarījumi pret personas 
pamattiesībām un pamatbrīvībām 7 1

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 
piemērošana 7 1

Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi 6 1
Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un 
nepilngadīgo 4 1

Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, 
godu un cieņu 3 0

Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara 
noziegumi, genocīds 1 0

Kopā 652 100
* pie nozieguma kopības uzrādīts Krimināllikuma pants par smagāko 
noziedzīgo nodarījumu

l  KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS 
KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI

Rezultāts Lietu 
skaits Procenti

Atteikts pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu 
kasācijas kārtībā 407 62

Nolēmums atstāts negrozīts 79 12
Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
nosūtot lietu jaunai izskatīšanai 135 21

Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
izbeidzot kriminālprocesu 13 2

Nolēmums grozīts 6 1
Kasācijas tiesvedība izbeigta 12 2

Kopā 652 100

l  KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ 
KRIMINĀLPROCESA LIKUMA  
62. UN 63.NODAĻAS KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO  
LIETU REZULTĀTI 

Rezultāts Lietu 
skaits Procenti

Nolēmums atstāts negrozīts 10 30
Nolēmums atcelts pilnībā vai daļā, nosūtot 
lietu jaunai iztiesāšanai 13 38

Nolēmums atcelts pilnībā vai daļā, izbeidzot 
kriminālprocesu 11 32

Kopā 34 100
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un kļūdām pārliek lēmumā par personas saukšanu pie 
kriminālatbildības, tālāk – lēmumā par krimināllietas 
nodošanu tiesai, savukārt tiesneši – tiesas spriedumā. 
Tas liecina par procesa virzītāja attieksmi pret veicamo 
darbu.

Tiesas darba kvalitāte ir atkarīga arī no citu procesā 
iesaistīto personu, tostarp prokurora, advokāta, 
attieksmes pret saviem pienākumiem. Profesionāli 
jāpilnveidojas gan tiesnešiem, gan prokuroriem, gan 
advokātiem.

Tiesnešu mācību centrs piedāvā mācības labā 
organizatoriskā līmenī. Taču, manuprāt, daļa no 
tiesnešiem un tiesu darbiniekiem mācību nodarbības 
apmeklē tikai tādēļ, lai varētu veikt ierakstu darba 
novērtēšanas lapās. Iespējams, Tiesnešu mācību centram 
kopā ar mācību programmu izstrādātājiem vajadzētu 
padomāt, vai pēc noteikta kursa pabeigšanas nebūtu 
nepieciešama apgūtā pārbaude vismaz testa veidā.

Arī šogad Krimināllietu departaments turpinās tikties 
ar tiesu apgabalu tiesnešiem. Departamenta tiesnešu 
uzdevums, tiekoties ar apgabalu tiesnešiem, ir vērst viņu 

uzmanību uz nepieciešamību savus pienākumus pildīt 
atbildīgi, godprātīgi, pilnveidot sevi un citus.

Krimināllietu departaments aktivizēs darbu pie 
likumu pilnveidošanas, īpaši divos virzienos. Pirmais – 
par Augstākajai tiesai neraksturīgu speciālajos likumos 
deleģēto funkciju nodošanu citām tiesām, kas līdz šim 
nav guvis atbalstu attiecīgajās darba grupās un Saeimas 
komisijās. Otrais – kriminālprocesa vienkāršošana, 
nepārkāpjot personas tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tāpat laiks jāvelta tiesnešu un darbinieku 
tālākizglītībai, departamenta lēmumu satura 
pilnveidošanai, atsevišķu aktuālu noziedzīgu nodarījumu 
izpētei, sadarbībai tiesu prakses apkopošanā. 

Veiksmīgs solis Augstākās tiesas darba pilnveidošanā 
bija zinātniski analītisko padomnieku iesaistīšana 
departamentu darbā. 

Tiesību jautājumu risināšanā Krimināllietu 
departaments sadarbojās ar Latvijas Universitātes 
profesoriem Valentiju Liholaju, Kristīni Stradi-
Rozenbergu, Āriju Meikališu, Uldi Krastiņu, Rīgas 
Stradiņa Universitātes profesori Sandru Kaiju.

l  PĀRSŪDZĒTO UN NOPROTESTĒTO NOLĒMUMU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI ZEMĀKU INSTANČU 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 15 4 5 0 6 33

Rīgas apgabaltiesa 296 36 55 3 202 20

Kurzemes apgabaltiesa 57 8 9 2 38 19

Latgales apgabaltiesa 65 9 20 0 36 31

Vidzemes apgabaltiesa 61 7 15 1 38 26

Zemgales apgabaltiesa 111 13 26 0 72 23
Kopā apelācijas 
instancē 605 77 130 6 392 23

Rajonu (pilsētu) tiesas 81 12 42 0 27 52



101PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2015. GADĀ

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTS
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika KRŪMIŅA

Tiesneši 2015.gadā: Jautrīte BRIEDE, Andris GUĻĀNS, Vēsma KAKSTE, Dace MITA, Jānis NEIMANIS,  
Ilze SKULTĀNE, Līvija SLICA, Rudīte VĪDUŠA,  
tiesneša pienākumu izpildītāja Dzintra AMERIKA (no 29.09.) 

2015. gadā tiesvedībā 1731 lieta
Izskatītas 1060 lietas – 61 % 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 1034
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 23
• lietas pirmajā (un vienīgajā) instancē – 3

l LIETU SKAITS ADMINISTRATĪVO LIETU 
DEPARTAMENTĀ 2011.–2015.GADĀ

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas

% no 
izskatāmo 
lietu skaita

Lietu 
atlikums gada 

beigās

2011 929 963 78 267
2012 917 912 77 272
2013 1001 955 75 318
2014 1163 976 66 505
2015 1226 1060 61 671

Viens tiesnesis  
vidēji izskatījis: 

118 lietas

Lietu izskatīšanas  
vidējais ilgums: 

3,3 mēneši

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas 
Veronikas Krūmiņas ziņojums 

SAŅEMTO UN IZSKATĪTO LIETU 
DINAMIKA

Kopš 2012.gada Augstākās tiesas Administratīvo 
lietu departamentā pastāvīgi pieaug saņemto 
lietu skaits. Salīdzinot ar 2012.gadu, 2015.gadā 
departamentā tika saņemts par 34% vairāk 
lietu (2012.gadā  – 917 lietas, 2013.gadā – 1001 

lieta, 2014.gadā – 1163 lietas, 2015.gadā – 1226 lietas). 
Cēloņi departamentā saņemto lietu skaita 

pieaugumam ir vairāki:
1) šo četru gadu laikā Administratīvajā apgabaltiesā 

tiesnešu skaits ir papildinājies par 3 tiesnešiem. Trīs 
apgabaltiesas tiesneši gada laikā pabeidz vidēji apmēram 
240 lietas. No tām vairāk par pusi, tas ir, vairāk nekā 120 
nolēmumi, tiek pārsūdzēti Augstākajā tiesā. Šīs lietas ir 
vairāk nekā viena Augstākās tiesas tiesneša slodze;

2)  pēdējie grozījumi Administratīvā procesa likumā, 
kas noteica, ka par kasācijas sūdzību un blakus sūdzību 
virzību lemj Administratīvo lietu departaments, nevis 
zemāku instanču tiesas, kā tas bija iepriekš. Ietekmi 
atstājis arī tas, ka vairāki procesuāli jautājumi un 
atsevišķas lietu kategorijas netiek pārsūdzētas apelācijas 
kārtībā, bet uzreiz kasācijas kārtībā;

3)  likumdevējs konceptuāli izšķīries par „tīro trīs 
instanču” modeli, reformē Augstāko tiesu, tomēr 
vienlaikus neievēro šo konceptuālo pieeju un veido 
izņēmumus no trīspakāpju tiesu sistēmas, piemēram, 
tiek apspriesta ideja, ka rajona tiesas spriedums 
administratīvo pārkāpumu lietās uzreiz ir pārsūdzams 
kasācijas instancē.

Šobrīd ir grūti prognozēt, kad departamentā 
saņemto lietu skaits varētu sākt samazināties vai 
vismaz nostabilizēties. Taču vērā ņemama tendence, ka 
Administratīvajā rajona tiesā saņemto lietu skaits kopš 
2012.gada samazinās. 2015.gadā Administratīvajā rajona 
tiesā ir saņemta 2341 lieta, kas ir par 41% mazāk lietu nekā 
2012.gadā (2012.gadā – 3989 lietas, 2013.gadā – 2791 lieta, 
2014.gadā – 2387 lietas, 2015.gadā – 2341 lieta). 

Ņemot vērā saņemto lietu skaitu, 2015.gadā ir pieaudzis 
arī vidējais svērtais lietu izskatīšanas ilgums departamentā. 
Tas ir 3,3 mēneši, salīdzinot ar 3,1 mēnesi 2014.gadā. 
Konkretizējot minēto statistisko rādītāju, kasācijas 
kārtībā izskatīto lietu vidējais ilgums Administratīvo lietu 
departamentā 2015.gadā bija 7–8 mēneši, savukārt blakus 
sūdzības kārtībā 1–2 mēneši.

Neraugoties uz nemainīgo tiesnešu skaitu, kopš  
2013.gada katru gadu ir palielinājies departamentā 
izskatīto lietu skaits. 2012.gadā departaments izskatīja  
912 lietas, 2013.gadā – 955 lietas, 2014.gadā – 976 lietas, 
2015.gadā – 1060 lietas. Tātad 2015.gadā departaments 
izskatīja par 148 lietām vairāk nekā 2012.gadā.

Attiecībā uz departamentā izskatītajām lietām to 
iestāžu trijnieks, kuru lietas departamentā izskatītas 
visvairāk, jau vairākus gadus ir nemainīgs. Arī 2015.gadā 
visvairāk departamentā izskatītas lietas, kas ierosinātas, 
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pārsūdzot Valsts ieņēmumu dienesta (23%), pašvaldību 
(19%) un ministriju (12%) lēmumus.

Lietas departamentā pamatā tiek izskatītas rakstveida 
procesā. Mutvārdu procesā jau otro gadu pēc kārtas ir 
izskatīts mazāk par 10 lietām (2015.gadā – 8 lietas).

Pēdējos gados nemainīgs – ap 60% (2014.gadā – 60%, 
2015.gadā – 62%) – ir saglabājies lietu skaits, kurās atteikts 
ierosināt kasācijas tiesvedību.

Lai gan pēdējos gados vērojama pozitīva tendence 
samazināties atcelto zemāku instanču tiesu spriedumu 
skaitam (2013.gadā – 31%, 2014.gadā – 21%, 2015.gadā  – 
17%), tomēr jāatzīmē, ka atcelto un laboto nolēmumu, 
kuros novērstas zemākas instances tiesas argumentācijas 
nepilnības, skaits ir ievērojams un neapmierinošs. Reizēm 
lieta atgriežas Augstākajā tiesā divas, trīs reizes, līdz tiek 
novērstas tiesību normu piemērošanas kļūdas.

Atšķirībā no kasācijas kārtībā izskatīto lietu statistikas 
rādītājiem diemžēl ir palielinājies blakus sūdzības kārtībā 
atcelto zemāku instanču tiesu lēmumu skaits (2014.gadā  – 
18%, 2015.gadā – 24%).

Kopumā vērtējot zemāko instanču tiesu darbu, jāatzīmē 
arī atsevišķas negatīvas tendences, piemēram:

•	 nepilnības lietu izskatīšanas plānošanā. Kasācijas 
kārtībā saņemtajās lietās nereti ir novērojama 
tendence, ka tiesa ir noteikusi vienu sprieduma 
sastādīšanas datumu, taču spriedums tiek sastādīts 
nevis pēc viena, bet pat vairākkārtējiem sprieduma 
termiņa pagarinājumiem, kas nenoliedzami 
neveicina sabiedrības uzticēšanos tiesai;

•	 apgabaltiesa neizmanto iespēju atteikt ierosināt 
apelācijas tiesvedību, ja jautājums ir skaidrs un tiesu 
praksē jau nostabilizējies. Šāds regulējums pastāv 
jau kopš 2013.gada;

•	 tiesas nolēmumu kvalitāte, piemēram, tiesu 
nolēmumos gari un plaši tiek aprakstīti praksē jau 
nostabilizējušies jautājumi, pretrunīgi argumenti 
u.tml.

DEPARTAMENTA KAPACITĀTE
Līdz 2016.gada sākumam Administratīvo lietu 

departamenta tiesnešu skaits bija nemainīgs – 9 tiesneši.
Neraugoties uz saņemto un nepabeigto lietu 

atlikuma pieaugumu, viens rādītājs Administratīvo lietu 
departamentā jau astoņus gadus ir nemainīgs, un tas ir 
departamentā izskatīto lietu skaits uz vienu tiesnesi. Kopš 
2008.gada tas konsekventi ir bijis vairāk nekā 100 lietas 
un pagājušajā gadā tas sasniedza savu maksimumu, proti, 
viens Administratīvo lietu departamenta tiesnesis izskatīja 
vidēji 118 lietas. Īpaši vēlos izcelt kolēģi Jāni Neimani, kurš, 
neskatoties uz specializāciju salīdzinoši sarežģītās lietās, 
2015.gadā izskatīja 169 lietas, kā arī kolēģi Ilzi Skultāni, kura 
izskatīja 141 lietu, un Līviju Slicu, kuras izskatīja 139 lietas.

Jāsaka gan, ka šādi rādītāji ir ļoti intensīva darba, kas 
robežojas ar izdegšanu, rezultāts. Jāņem vērā arī tas, ka 
departaments kā kasācijas instances tiesa pamatā izskata 
sarežģītas lietas. Tiesas spriešana nav joma, kurā kvalitāti 
varētu upurēt par labu kvantitātei, it īpaši tādēļ, ka tiesas 
spriešana ir cieši saistīta ar cilvēktiesību īstenošanu.

Viens no veidiem, kā samazināt lietu izskatīšanas 
ilgumu un paaugstināt nolēmumu kvalitāti, ir stiprināt 
tiesnešu atbalsta personāla kapacitāti. Augstākā tiesa 2015.
gadā spēra vairākus soļus, lai stiprinātu tiesnešu atbalsta 
personāla korpusu. Viens no tiem bija zinātniski analītiskā 

padomnieka amata izveide katrā departamentā. Lai gan 
esošais padomnieku korpuss Augstākajā tiesā joprojām nav 
pietiekams, atzinīgi vērtējams jau paveiktais, paužot cerību, 
ka padomnieku un tiesnešu palīgu korpuss nākotnē tiks 
nostiprināts un paplašināts. 

Tāpat vērā ņemams, ka kvalificēti un motivēti tiesnešu 
palīgi ir gan labs resurss lietu izskatīšanas ilguma 
samazināšanai un nolēmumu kvalitātes paaugstināšanai, 
gan labs „rezervistu soliņš” tiesnešu korpusam. Tomēr 
augsti kvalificēta tiesnešu atbalsta personāla izveide ir 
iespējama vienīgi tad, ja rokrokā iet augsti personāla atlases 
kritēriji un konkurētspējīgs atalgojums.

AKTUĀLIE TIESĪBU JAUTĀJUMI
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem 2015.gadā 

departaments nevērsās ar pieteikumiem Satversmes 
tiesā, taču sagaidīja divus Satversmes tiesas spriedumus 
saistībā ar departamenta iepriekšējā gadā iesniegtajiem 
pieteikumiem.

Vienā no šīm lietām departamentam bija šaubas par 
to, vai Ministru kabinets nebija pārkāpis likumdevēja 
doto pilnvarojumu, nosakot uz noteiktu laiku apturēt 
elektroenerģijas obligāto iepirkumu, lai novērstu 
elektroenerģijas kopējās cenas nesamērīgu pieaugumu 
(sk. departamenta 2014.gada 19.decembra lēmumu lietā 
Nr.SKA-797/2014 (SKA-107/2015) un Satversmes tiesas 2015.
gada 14.oktobra spriedumu lietā Nr.2015-05-03). Satversmes 
tiesa atzina, ka Ministru kabinets nav pārkāpis likumdevēja 
piešķirto pilnvarojumu, bet rīkojies tā ietvaros, un atzina 
apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmes 64.pantam.

Otra bija plaši apspriestā un arī tiesnešu vidū rezonansi 
izraisījusī lieta saistībā ar informācijas pieejamību par 
ierosinātu, bet vēl neizskatītu disciplinārlietu pret tiesnesi 
(sk. departamenta 2014.gada 19.decembra lēmumu lietā 
Nr.SKA-370/2014 (SKA-15/2015) un Satversmes tiesas 
2015.gada 12.novembra spriedumu lietā Nr.2015-06-01). 
Satversmes tiesa atzina par atbilstošu Satversmes 110.
panta pirmajam teikumam apstrīdēto Tiesnešu disciplinārās 
atbildības likuma normu, kas noteic, ka lēmums par 
disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli 
līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas 
lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām 
šādas tiesības noteiktas šajā likumā.

Piecās lietās departaments 2015.gadā vērsās ar 
prejudiciālajiem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. 
Prejudiciālie jautājumi bija saistīti ar preču muitas vērtības 
noteikšanu nodokļu vajadzībām (lieta Nr.SKA-48/2015), 
importējamai precei piemērojamo nomenklatūras kodu 
(lieta Nr.SKA-9/2016), fizisko personu datu aizsardzību 
(lieta Nr.SKA-17/2016), Eiropas Savienības atbalsta 
lauksaimniecībai atmaksāšanu (lieta Nr.SKA-19/2016) un 
atbalsta maksājumu aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (lieta Nr.SKA-302/2016).

Tāpat ir bijusi virkne nozīmīgu tiesību jautājumu, kurus 
departaments risinājis, neiesaistot Satversmes tiesu un 
Eiropas Savienības Tiesu.

Ņemot vērā nodokļu lietu lielo īpatsvaru, daudzi 
nozīmīgi nolēmumi ir taisīti tieši nodokļu lietās. Tie 
aptver, piemēram, jautājumu par nodokļu maksātāja 
līdzdarbības pienākumu auditā (lieta Nr.SKA-801/2015), 
pierādīšanas pienākumu nodokļu tiesībās un audita termiņa 
aprēķināšanu (lieta Nr.SKA-102/2015), Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmuma par deklarācijas precizēšanu tiesisko 
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dabu (lieta Nr.SKA-1015/2015), Valsts ieņēmumu dienesta 
lēmuma par nodokļu parāda dzēšanu tiesisko dabu (lieta 
Nr.SKA-1054/2015).

Atsevišķos jautājumos nodokļu jomā 2015.gadā 
ir mainījusies prakse. Tas ir jautājums par nodokļu 
administrācijas tiesībām veikt auditu pēc tematiskās 
pārbaudes (lieta Nr.SKA-86/2015) un uzņēmumu ienākuma 
nodokļa atlaidi par ziedojumu (lieta Nr.SKA-119/2015).

Kontekstā ar tiesu prakses vienveidību kā tādu vērā 
ņemams ir departamenta spriedums, kurā analizēts 
tiesiskās vienlīdzības princips tiesas spriešanā (lieta 
Nr.SKA-482/2015). Protams, no judikatūras viedokļa 
nozīmīgi nolēmumi ir bijuši arī citās lietu kategorijās. 
Piemēram, konkurences lietās nozīmīgs bija jautājums par 
juridiskās personas izbeigšanās ietekmi uz administratīvo 
procesu un Konkurences padomes lēmuma izpildi (lieta 
Nr.SKA-407/2015), kā arī konkurences ierobežojumiem 
„pēc mērķa” un „pēc sekām” (lieta Nr.SKA-8/2015).

Vairāki nozīmīgi jautājumi tika risināti arī lietās 
saistībā ar bērnu un ģimenes tiesību aizsardzību. 
Piemēram, jautājums par bāriņtiesas lomu bērna 
piespiedu nodošanas procesā nogādāšanai atpakaļ uz 
viņa dzīvesvietas valsti (lieta Nr.SKA-1142/2015) un 
bāriņtiesas pienākumu izšķirt vecāku strīdu par bērna 
fotogrāfiju publiskošanu (lieta Nr.SKA-864/2015).

Aktuāls bija arī spriedums saistībā ar trauksmes 
cēlāja identitātes aizsardzību (lieta Nr.SKA-380/2015), 
kā arī vairāki nolēmumi saistībā ar Paziņošanas likuma 
piemērošanu (sk., piemēram, lietu Nr.SKA-1023/2015 un 
Nr.SKA-848/2015).

Šie ir tikai atsevišķi piemēri, kas izlases kārtībā ilustrē 
departamenta izspriesto lietu daudzveidību 2015.gadā.

Administratīvo lietu departaments taisīja arī vairākus 
blakus lēmumus, ar kuriem centās pievērst sabiedrības un 
valdības uzmanību būtiskiem jautājumiem.

Departaments konstatēja, ka valsts pārvalde bieži 
izsludina juridisko pakalpojumu iepirkumu, lai gan šādus 

pakalpojumus var sniegt valsts pārvaldes darbinieki. 
Departaments norādīja, ka atbilstoši Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 9.1panta pirmajai daļai publiskai personai aizliegts 
slēgt līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru 
risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas amatpersonas vai 
darbinieka pienākumos (lieta Nr.SKA-79/2015).

Citā lietā departaments vērsās pie Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas un Ministru kabineta, 
vēršot uzmanību uz faktu, ka vairākas Latgales novada 
pašvaldības izveidojušas atkritumu apsaimniekotāju, 
kas tīši pārkāpa likumu un, neskatoties uz Iepirkumu 
uzraudzības biroja aizliegumu, noslēdza iepirkuma līgumu 
(SKA-46/2015).

Departaments ir arī vērsies pie Advokātu padomes, 
informējot, ka advokāti izveidojuši sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību, kas piedāvāja juridiskos pakalpojumus, lai 
gan tas ir pretēji advokātu ētikas noteikumiem (lieta 
Nr.SKA-257/2015).

CITAS AKTIVITĀTES
Departamenta pārstāvjiem līdzdarbojoties sabiedrības 

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

Administratīvo lietu departamenta tiesneši arī lasījuši 
lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā, piedalījušies 
normatīvo aktu pilnveidošanas darba grupās.   

NĀKOTNES IZAICINĀJUMI
1) Vienotas prakses veidošana pieaugoša lietu daudzuma 

kontekstā. 
2) Pārsūdzības ieviešana bēgļu un patvēruma meklētāju 

lietās. Pieaugot šo lietu skaitam, varētu būt nepieciešams 
vienot tiesu praksi šajās lietās un būs jāievieš kasācijas 
instance.

3) Valsts kontroles lēmumu pārsūdzības ieviešana. 

l ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS 
KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU ATBILDĒTĀJIESTĀDES 
(SPRIEDUMI UN LĒMUMI)

Atbildētājiestāde Lietu 
skaits

% no 
kopējā 
skaita

Valsts ieņēmumu dienests 257 23
Pašvaldības 206 19
Ministrijas 134 12
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 90 8
Ieslodzījuma vietu pārvalde un cietumi 90 8
Valsts policija 38 3
Iepirkumu uzraudzības birojs 29 3
Lauku atbalsta dienests 24 2
Bāriņtiesas 19 2
Valsts zemes dienests 16 2
Konkurences padome 15 1
Valsts kapitālsabiedrības 14 1
Uzņēmumu reģistrs 13 1
Veselības inspekcija 11 1
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 9 1
Prokuratūra 9 1
Valsts meža dienests 8 1
Citas institūcijas 125 11

Kopā 1107 atbildētājiestādes 1034 lietās 1107 100

l ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS 
KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI (SPRIEDUMI)

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 436 62
Spriedums atstāts negrozīts 95 13
Spriedums atcelts pilnībā vai daļā, t.sk.
      lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai – 110
      tiesvedība izbeigta – 11 

121 17

Kasācijas sūdzību atteikts pieņemt 27 4
Kasācijas tiesvedība izbeigta 6 1
Kasācijas sūdzība uzskatīta par neiesniegtu 19 3 

Kopā 704 100

l ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS 
KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI (LĒMUMI)

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts pieņemt blakus sūdzību 20 6
Blakus sūdzība uzskatīta par neiesniegtu 31 9
Lēmums atstāts negrozīts 197 60
Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, t.sk
    jautājums nodots jaunai izskatīšanai – 46
    jautājums izlemts pēc būtības – 27
    lēmums grozīts – 7 

80 24

Blakus sūdzības tiesvedība izbeigta 2 1
Kopā 330 100
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CIVILLIETU TIESU PALĀTA
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta OZOLA (līdz 16.06. – Raimonds Grāvelsiņš)

Tiesneši 2015.gadā: Intars BISTERS (līdz 08.02.), Arnis DUNDURS, Dace JANSONE, Māra KATLAPA,  
tiesu palātas tiesnešu pienākumu izpildītāji uz laiku Inese GRAUDA, Sandra KRŪMIŅA,  
Zane PĒTERSONE (līdz 30.04.), Normunds RIŅĶIS, Mairita ŠĶENDERE, Gunta FREIMANE (no 01.06.), 
Marianna TERJUHANA (no 31.08.) 

2015. gadā tiesvedībā 1400 lietas
Izskatītas 893 – 64 % 
Tai skaitā
• apelācijas kārtībā – 796
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 16
• lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas  

vai pēc piekritības – 81

l LIETU SKAITS CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ  
2011.–2015.GADĀ

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas*

% no 
izskatāmo 
lietu skaita

Lietu 
atlikums gada 

beigās

2011 1724 1827 60 1214

2012 1766 1880 63 1100

2013 1694 1656 59 1138

2014 1378 1270 51 1246

2015 154 893 64 507
* Tai skaitā lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas pēc būtības vai citai 
tiesai pēc piekritības (2011.-25, 2012.-62, 2013.-25, 2014.-21, 2015. - 81)

Viens tiesnesis  
vidēji izskatījis: 

89 lietas

Lietu izskatīšanas  
vidējais ilgums: 

10,3 mēneši

Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājas  
Inetas Ozolas ziņojums

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” pārejas 
noteikumu 57.pantu Civillietu tiesu palāta 
Augstākajā tiesā pastāvēs līdz 2016.gada 
31.decembrim. 2015.gadu sākot, tiesu palātā 
strādāja 11 tiesneši, ieskaitot priekšsēdētāju, 

tātad kopā trīs pilni tiesas sastāvi. No 9.februāra tiesnesis 
Intars Bisters un no 1.maija tiesnese Zane Pētersone 
iecelti par Civillietu departamenta aizvietotājiem. 
15.jūnijā beidzās pilnvaru termiņš Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājam Raimondam Grāvelsiņam.

Tiesu palātā 2015.gadā iecelti divi tiesnešu 
aizvietotāji  – apgabaltiesas tiesneses Gunta Freimane un 
Marianna Terjuhana. 

2016.gada 2.janvārī beidzās pilnvaru termiņš Civillietu 
tiesu palātas tiesneša aizvietotājam Normundam Riņķim. 
Līdz ar to 2016.gadā Civillietu tiesu palāta strādā 9 
tiesneši, tai skaitā priekšsēdētāja. Tiesu palāta skata 
lietas trīs sastāvos.

Lietu virzība. Lietu atlikums Civillietu tiesu palātā 
2015.gada 1.janvārī bija 1246 lietas. 2015.gadā saņemtas 
154 lietas, izskatītas – 893. Atlikums 2016.gada 
1.janvārī  – 507 lietas.

Uz 2016.gada 24.februāri neizskatītas 415 lietas, kuras 
ir nozīmētas izskatīšanai līdz 2016.gada 10.novembrim. 
Ja šīs lietas varētu izskatīt pirmajā tiesas sēdē, tad tās 
līdz 2016.gada 31.decembrim arī tiktu izskatītas. Bet 
līdzšinējo gadu prakse liecina, ka pirmajā tiesas sēdē tiek 
izskatīti vidēji 60% lietu. Tas būtu – apmēram 300 lietas 
no Civillietu tiesu palātas tiesvedībā esošajām lietām.

Normatīvais regulējums, kas nosaka Augstākās tiesas 
reorganizācijas, tas ir, tiesu palātas likvidēšanas, procesu, 

ļauj no 2015.gada 2.jūlija nosūtīt apgabaltiesām lietas, 
kuru izskatīšanu līdz 2016.gada 31.decembrim Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palāta nevarēs nodrošināt.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 
109.punktu pēc Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja 
priekšlikuma Augstākās tiesas priekšsēdētājs 2015.–
2016.gadā nodevis izskatīšanai citai apelācijas instances 
tiesai 106 lietas: Kurzemes apgabaltiesai – 5, Latgales 
apgabaltiesai – 5, Rīgas apgabaltiesai – 20, Vidzemes 
apgabaltiesai – 76 civillietas.

Domājams, ka neizskatīto lietu skaitu līdz Augstākās 
tiesas reformas pabeigšanai veidos Civillietu tiesu palātas 
tiesvedībā esošās lietas, kurās tiesvedība ir vai tiks 
apturēta, kā arī civillietas, kuru izskatīšana tiks atlikta 
Civilprocesā noteiktajā kārtībā un kuru izskatīšanu līdz 
2016.gada 31.decembrim nebūs iespējams nodrošināt.

Spriedumu stabilitāte. 2015.gadā kasācijas 
kārtībā izskatīti 370 Civillietu tiesu palātas nolēmumi. 
Atcelts pilnībā vai daļēji 51 nolēmums, kas ir 14% no 
pārsūdzētajiem nolēmumiem. Tas ir augstāks rādītājs 
salīdzinājumā ar 2014.gadu, kad atcelto nolēmumu 
procents bija 20%
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l 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 594 406 18 87 73 10 18

Kurzemes 
apgabaltiesa 47 32 8 7 17

Latgales  
apgabaltiesa 45 34 2 8 1 22

Vidzemes 
apgabaltiesa 34 21 5 4 4 27

Zemgales 
apgabaltiesa 54 29 5 14 6 35

Zemesgrāmatu 
nodaļas 22 11 11 50

Kopā 796 533 30 132 91 10 20

l CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO LIETU STRUKTŪRA

Lietu kategorija Lietu skaits

% no 
kopējā 

izskatīto 
lietu skaita

Lietas, kurās ir strīds par nekustamā 
īpašuma tiesībām 338 42

Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 287 36

Sūdzības par zvērinātu notāru, 
zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību 58 7

Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu 
tiesnešu lēmumiem 22 3

Mantojuma lietas 19 2

Lietas, kas izriet no telpu īres līguma 
attiecībām 14 2

Lietas, kas izriet no ģimenes 
tiesiskajām attiecībām 8 1

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

8 1

Morālā un fiziskā kaitējuma 
atlīdzināšana 8 1

Saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildīšana 6 1

Prasības nodrošinājums 4 1

Pārējās 24 3

Kopā 796 100

l CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI (SPRIEDUMI)

Rezultāts Skaits Procenti

Prasība apmierināta pilnībā 46 19
Prasība apmierināta daļā 32 13
Prasība noraidīta 88 36
Spriedums atcelts un lieta nosūtīta 
jaunai izskatīšanai 4 1

Tiesvedība lietā izbeigta vai apelācijas 
sūdzība atstāta bez izskatīšanas 52 21

Apelācijas tiesvedība izbeigta 24 10
Kopā 246 100

l CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI (LĒMUMI)

Rezultāts Skaits Procenti

Lēmums atstāts negrozīts 420 76
Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, 
nododot lietu jaunai izskatīšanai 86 15

Lēmums atcelts pilnībā vai daļā un 
jautājums izlemts pēc būtības 15 3

Lēmums grozīts 4 1
Blakus sūdzība atstāta bez izskatīšanas 
vai tiesvedība izbeigta 15 3

Atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību 10 2
Kopā 550 100
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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)

Judikatūras nodaļas vadītāja  
Pāvela Gruziņa ziņojums 

Judikatūras nodaļa 2015.gadā 
apkopoja un pētīja tiesu praksi 
atsevišķos tiesību normu pie-
mērošanas jautājumos. Kon-

sultanti atlasīja, apstrādāja un publis-
koja judikatūras datu bāzē nozīmīgā-
kos Augstākās tiesas departamentu 
spriedumus un lēmumus. Konsultanti 
bija iesaistīti departamentu nolēmu-
mu anonimizēšanā.

TIESU PRAKSES 
APKOPOJUMI

2015.gadā apkopota tiesu prakse 
un veikti astoņi pētījumi: 

Civiltiesību jomā 
•	 Tiesu prakse prasības no-

drošināšanas lietās. Autore – 
Dr.iur. Daina Ose, LU Juridiskās 
fakultātes Civiltiesisko zinātņu 
katedras docente;

•	 Tiesu prakse obligātās trans-
portlīdzekļu vadītāju civiltie-
siskās atbildības apdrošinā-
šanas (OCTA) lietās. Autors  – 
Dr.iur.  Vadims Mantrovs, LU 
Juridiskās fakultātes Civiltiesis-
ko zinātņu katedras lektors;

Apkopojums vēl atrodas Civillietu 
departamenta tiesnešu apsprieša-
nā un izvērtējumā.
•	 Tiesu prakse autortiesību un 

blakustiesību jomā. Autors – 
Mg.iur. Mārcis Krūmiņš, LU Ju-
ridiskās fakultātes Civiltiesisko 
zinātņu katedras lektors, zvēri-
nāts advokāts. 

Šis tiesu prakses apkopojums Ci-
villietu departamenta tiesnešu kop-
sapulcē netika akceptēts un nolemts, 
ka tas nav publiskojams.  Reti, bet Ju-
dikatūras nodaļas darbā ir gadījumi, 
kad pētījuma autora domas nesakrīt 
ar tiesnešu viedokļiem un neatbilst 
attiecīgā departamenta praksei. 

Krimināltiesību jomā 
•	 Tiesu prakse krimināllietās par 

cietsirdību un vardarbību pret 
nepilngadīgo (Krimināllikuma 
174.pants).  Autore – Dr.iur. Va-
lentija Liholaja, LU Juridiskās fa-
kultātes Krimināltiesisko zinātņu 
katedras vadītāja, profesore;

•	 Tiesu prakse krimināllietās 
par ārvalsts piespriestā soda 
izpildīšanu Latvijā. Autori – 
Mag.iur. Jūlija Muraru-Kļučica, 
Tieslietu ministrijas speciāliste, 
un Kaspars Kukmilks, Biznesa 
augstskolas „Turība” maģis-
trants; 

•	 Tiesu prakse krimināllietās 
pēc Krimināllikuma 317.pan-
ta otrās daļas, 318.panta otrās 
daļas un 319.panta otrās da-
ļas, t.i., noziedzīgi nodarījumi 
amatpersonu darbībās. Autore 
– Dr.iur. Valentija Liholaja, pētī-
jums veikts sadarbības līguma ar 
Tiesnešu mācību centru ietvaros;

•	 Tiesu prakse kukuļošanas lie-
tās. Autore – Dr.iur. Valentija 
Liholaja, pētījums veikts sadar-
bības līguma ar Tiesnešu mācību 
centru ietvaros;

Administratīvo tiesību jomā 
•	 Tiesu prakse publisko iepir-

kumu lietās 2004.–2015.
gadā. Autore – Mag.iur. Līva 
Skujiņa, Augstākās tiesas Ad-
ministratīvo lietu departamen-
ta tiesneša palīdze;

•	 Tiesu prakse lietās par valsts 
dienestu 2007.–2015.gadā. 
Autors – Dr.iur. Edvīns Danov-
skis, LU Juridiskās fakultātes 
Valsts tiesību zinātņu katedras 
lektors.  

Vēlos vērst uzmanību uz būtisku 
trūkumu likumā „Par tiesu varu”. 
Šā likuma 33.panta trešās daļas 4.2 

punktā noteikts, ka rajona (pilsētas) 
tiesas priekšsēdētājs veicina vienotu 
tiesu praksi tiesā, organizē aktuālu 
normatīvo aktu piemērošanas jautā-
jumu apspriešanu un tiesu prakses 
analīzi. Tādas pašas funkcijas noteik-
tas arī apgabaltiesas priekšsēdētājam 
40.panta trešajā daļā. Neko tamlīdzī-
gu neatradīsim likuma sadaļā, kas at-
tiecas uz Augstāko tiesu un Augstā-
kās tiesas priekšsēdētāju. 

Uz kāda pamata tiek pētīta, apko-
pota, vispārināta, analizēta tiesu prak-
se Augstākās tiesas departamentos?  
Kas nosaka, ka Augstākā tiesa apkopo 
un pēta zemāka līmeņa tiesu praksi? 

Likumā tas nav noteikts.  Ir tikai 
iekšējais normatīvais akts – Augstā-
kās tiesas priekšsēdētāja apstipri-
nāts Judikatūras nodaļas, no 2016.
gada 1.janvāra – Judikatūras un zi-
nātniski analītiskās nodaļas – noli-
kums. Bet tas būtu nostiprināms arī 
likumā, ka tā ir viena no Augstākās 
tiesas pamatfunkcijām – vienveidī-
gas un prognozējamas tiesu prakses 
veidošana valstī.    
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2011 57 53 73 183

2012 102 68 106 276

2013 63 63 73 199

2014 51 54 69 174

2015 26 55 51 132

l JUDIKATŪRAS DATUBĀZĒ 
IEVIETOTI NOLĒMUMI  
2011.–2015.GADĀ

(Augstākās tiesas mājaslapā)
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JUDIKATŪRAS 
DATUBĀZE 

2015.gadā  no visiem departa-
mentos pieņemtajiem  spriedumiem 
un lēmumiem kopumā atlasīti  140 
kasācijas instances nolēmumi, kuri 
klasificēti kā judikatūra un publis-
koti kopā ar tēzēm Augstākās tiesas 
mājaslapā un arī Tiesu informācijas 
sistēmā.

No tiem: civillietās – publicēti 
26 nolēmumi ar tēzēm, vēl 17 nolē-
mumi gaida departamenta akceptu 
publiskošanai; krimināllietās – 55 
nolēmumi, administratīvajās lietās – 

42 nolēmumi. Kā redzams vizuālajos 
grafikos – šiem skaitļiem ir tendence 
samazināties.

LASĪTAVA
Augstākās tiesas lasītava papil-

dināta ar 53 nosaukuma izdevu-
miem. Izveidots lasītavas grāmatu 
saraksts. Konsultante Zinaīda In-
drūna piedalījusies Latvijas nacio-
nālā arhīva digitalizēto dokumentu 
kopas „Ieskats Latvijas Senāta do-
kumentos 1919-1940” veidošanā, 
atlasot un sistematizējot digitali-
zējamos dokumentus 3500 arhīva 
lapu kopapjomā. 

Anita ZIKMANE, nodaļas vadītāja

Ar 2016.gada 1.janvāri, paplaši-
not Judikatūras nodaļas kompeten-
ci, izveidota Judikatūras un zinātnis-
ki analītiskā nodaļa. Nodaļas perso-
nāls papildināts ar diviem zinātniski 
analītiskajiem padomniekiem, pa-
domnieci Eiropas Savienības tiesību 
jautājumos un padomnieci Tieslietu 
padomes jautājumos.

Judikatūras un zinātniski analītis-
kās nodaļas virsuzdevums ir palicis 
nemainīgs – veicināt vienveidīgu tiesu 
praksi valstī. 

Ņemot vērā nostiprināto nodaļas 
kapacitāti, plānojam strādāt trīs būtis-
kos darbības virzienos: tiesu prakses 
vispārinājumi, problēmjautājumu ap-
kopojumi un pētījumi, judikatūras un 

juridiski interesantu nolēmumu publi-
citātes nodrošināšana.

TIESU PRAKSES VISPĀRINĀJUMI 
Nodaļa plāno turpmāk ne tikai 

veikt koordinējošu funkciju tiesu 
prakses apkopojumu un pētījumu 
sagatavošanā, bet iesaistīt šajā darbā 
arī nodaļas darbiniekus. Tāpēc turp-
māk būs gan apkopojumi un pētīju-
mi, kuriem tiks piesaistīti pētnieki, 
kuri izvēlēti sadarbojoties ar attiecī-
go departamentu, gan arī tādi apko-
pojumi un pētījumi, kuri tiks veikti, 
izmantojot nodaļas personālu. Turp-
māk strādāsim pie tā, lai šādos dar-
bos nodalītu faktisko tiesu prakses 
apkopojumu, pētnieka viedokli vai 
izdarītos secinājumus un attiecīgā 
departamenta izdarītos secinājumus, 
ja tādi tiks pievienoti.   

PROBLĒMJAUTĀJUMU 
APKOPOJUMI UN PĒTĪJUMI 

Plānojam tiesu prakses apkopoju-
mus veikt ne tikai apstiprinātā plāna 
izpildes nodrošināšanai, bet arī ņemt 
vērā departamentos izskatīšanai nodo-
to lietu aktualitātes. Tāpēc apkopojumi 
var būt arī par šaurāku tiesību jautā-
jumu loku, salīdzinot kā esam piera-
duši tos redzēt publiskotus Augstākās 
tiesas mājaslapā. Tāpat tie var tikt sa-
gatavoti ne tikai kā informatīvs mate-
riāls, bet arī kā pamats attiecīgā depar-
tamenta vai departamentu iespējamai 
kopsēdei, apspriežot aktuālus tiesību 
normu interpretācijas jautājumus, lai 

nodrošinātu vienveidību tiesību nor-
mu piemērošanā. 

Turpināsim arī darbu pie depar-
tamentu darbam nepieciešamajiem 
Eiropas Savienības tiesību un starp-
tautisko tiesību pētījumiem, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judika-
tūras apzināšanas. Šādus apkopoju-
mus gatavosim pēc tiesneša lūguma 
konkrētu lietu izskatīšanai vai kā 
vispārinājumus par kādu no tiesību 
problēmjautājumiem.

 
JUDIKATŪRAS UN JURIDISKI 
INTERESANTU NOLĒMUMU 
PUBLICITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Sadarbībā ar Komunikāciju nodaļu 
un Informācijas tehnoloģiju nodaļu 
strādājam pie papildinātas Judikatū-
ras sadaļas Augstākās tiesas interneta 
mājaslapā, proti, to plānojam papil-
dināt ar citu struktūrvienību agrāk 
anonimizētajiem nolēmumiem, kā arī 
turpmāk publicēt ne tikai Augstākās 
tiesas nolēmumus, kuriem pievienotas 
judikatūras tēzes, bet arī nolēmumus, 
kuri uzskatāmi par būtiskiem vai juri-
diski interesantiem. Lai nodrošinātu 
pārskatāmību, šādi nolēmumi tiks uz-
skatāmi nodalīti no nolēmumiem, par 
kuriem veidotas judikatūras tēzes.  

Papildus minētajiem uzdevumiem 
turpināsim lasītavas apkalpošanu. 

No 2016.gada nodaļai nodots uz-
devums tiesas statistikas apkopošanā 
un statistikas pārskatu veidošanā, ko 
plānojam papildināt arī ar statistikas 
pārskatu analīzi.

JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀS 
NODAĻAS DARBĪBAS VIRZIENI

l PAVISAM JUDIKATŪRAS 
DATUBĀZĒ IEVIETOTI 
NOLĒMUMI 

(Augstākās tiesas mājaslapā  
2002.–2015.gadā )

Kopā 2065

Civillietas  
692

Administratīvās 
lietas  
759

614 
Krimināllietas 
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Administrācijas vadītājas  
Sandras Lapiņas ziņojums 

ADMINISTRĀCIJAS 
STRUKTŪRA 
UN FUNKCIJAS

Administrācija ir Augstākās 
tiesas struktūrvienība, kuras 
mērķis ir radīt priekšnotei-
kumus Augstākās tiesas sa-

skaņotai un optimālai darbībai, lai no-
drošinātu likumā noteikto tiesas uzde-
vumu izpildi. Administrācijā ir piecas 
nodaļas: Personāla nodaļa, Finanšu un 
saimniecības nodaļa, Komunikācijas 
nodaļa, Informācijas tehnoloģiju no-
daļa, Dokumentu pārvaldības noda-
ļa. Administrācijas pakļautībā ir arī 
Augstākās tiesas Kanceleja.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 
50.1 pantu Augstākās tiesas Adminis-
trācijai ir šādas funkcijas: veikt finan-
šu vadību; gādāt par materiāltehnisko 
nodrošinājumu; kārtot lietvedību; or-
ganizēt personālvadību un mācības; 
nodrošināt saziņu ar sabiedrību; veikt 
starptautisko sadarbību.

Augstākās tiesas Administrācija no-
drošina arī Tieslietu padomes darbu.

ADMINISTRĀCIJAS 
DARBĪBA 2015.GADĀ

2015.gadā Administrācijā strādāja 
25 Administrācijas nodaļu darbinieki 
un 22 kancelejas darbinieki.  

Administrācija 2015.gadā turpi-
nāja darbu visās likuma „Par tiesu 
varu” noteiktajās darbības jomās sa-
skaņā ar Augstākās tiesas stratēģiju 
un darba plānu 2015.gadam.  

FINANŠU VADĪBA UN 
MATERIĀLTEHNISKAIS 
NODROŠINĀJUMS

Budžets. Likumā „Par valsts bu-
džetu 2015.gadam” Augstākajai tie-
sai piešķirts budžets 4 883 400 euro, 
tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzība 
5500  euro (Nordic–Baltic mobility 
programma, kuras ietvaros Civillie-
tu departamenta tiesneši un dar-
binieki devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Norvēģiju un Dāniju) 
un 4000  euro kā Augstākās tiesas 
pašu ieņēmumi atbilstoši 2013.gada 
19.februāra Ministru kabineta notei-
kumos Nr.96 „Noteikumi par tiesas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 
noteiktajiem pakalpojuma veidiem 
un samaksas apmēru.

ADMINISTRĀCIJA
Administrācijas vadītāja Sandra LAPIŅA 

Nodaļu vadītāji: 
Finanšu un saimniecības nodaļa – Uldis ČUMA-ZVIRBULIS
Dokumentu pārvaldības nodaļa – Jānis SUPE 
Personāla nodaļa – Gunita ĀRGALE
Komunikācijas nodaļa – Rasma ZVEJNIECE
Informācijas tehnoloģiju nodaļa – Pāvels VEĻECKIS 
Kancelejas vadītāja – Elīna MAJORE

2015.gadā tika piešķirts 
334  649  euro finansējums jaunajām 
politikas iniciatīvām: 

•	 Zinātniski analītiskās nodaļas 
izveidošana (no 01.07.2015.)  – 
67 550 euro,

•	 Civilprocesa likuma 149.1 
panta nodrošināšana (audio 
ieraksti) – 38 350 euro,

•	 Augstākās tiesas strukturālās 
reformas nodrošināšana (logu 
nomaiņa, remonti, mēbeles) – 
85 500 euro,

•	 darbinieku darba algas palieli-
nāšana vidēji par 8% ar 2015.
gada 1.janvāri (tiesnešu palīgi, 
tiesas sekretāri) –143 249 euro.

2016.gadā Augstākās tiesas bu-
džets ir apstiprināts 4  862  963  euro 
apmērā, kas ir par 10  937 euro jeb 
0,2% mazāk nekā 2015.gadā.

Diemžēl, neskatoties uz Augstākās 
tiesas iesniegtajiem priekšlikumiem 
Ministru kabinetam un Saeimai par 
nepieciešamo finansējumu 2016.gadā 
(t.sk. tiesnešu un darbinieku atalgoju-
ma palielināšanai, tiesu komunikācijas 
stratēģijas īstenošanai, Disciplinār-
tiesas darba nodrošināšanai), atbalsts 
netika gūts un naudas līdzekļi šīm ak-
tivitātēm netika piešķirti. Tomēr pozi-
tīvi, ka Augstākā tiesa saglabāja esošo 
bāzes finansējumu, kam netika piemē-
rots samazinājums.

Telpas un materiāltehniskais 
nodrošinājums. Lielākie darbi in-
frastruktūras uzlabošanā: logu no-
maiņa, apkures radiatoru nomaiņa, 
kapitālais remonts divos sanitāri 
tehniskajos mezglos, Krimināllietu 
departamenta telpu un 146.tiesas 
sēžu zāles remonts, mācību telpas 
izveidošana, pārvietojamie kondicio-
nieri darba kabinetos, Valsts policijas 
posteņa pārvietošana pie apgabaltie-
sas, mēbeļu iegāde, tostarp 12 ties-
nešiem uzstādīti ergonomiskie galdi 
ar augstuma regulēšanas iespēju, iz-
stāžu vitrīnu iegāde.

IEKŠĒJĀS KONTROLES 
SISTĒMA  

Ņemot vērā Krimināllietu tiesu 
palātas likvidāciju 2014.gada 31.de-
cembrī, veiktas atbilstošas izmaiņas 
Augstākās tiesas struktūrā, grozīti 
iekšējie normatīvie akti. Savukārt 
gada beigās grozīti iekšējie normatīvi 
saistībā ar izmaiņām Augstākās tie-
sas struktūrā no 2016.gada janvāra 
(Judikatūras un zinātniski analītis-
kās nodaļas izveidošana). 
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Kopumā 2015.gadā izdoti 30 rīko-
jumi organizatoriskajos jautājumos 
un 25  organizatoriskie dokumenti 
(kārtības, instrukcijas, nolikumi) vai 
to grozījumi. 

Regulāri veikta iekšējas kontroles 
sistēmas uzraudzība, nodrošinot trū-
kumu savlaicīgu novēršanu.

LIETVEDĪBA
Saņemtie un nosūtītie doku-

menti. 2015.gadā no fiziskām un 
juridiskām personām Augstāka-
jā tiesā saņemti 3318 dokumenti 
(par 2% vairāk nekā 2014.gadā), 
nosūtīti 2418 (par 3% vairāk nekā  
2014.gadā). Tas skaidrojams ar to, ka 
iedzīvotāji aktīvāk raksta iesniegu-
mus tiesai – lūdz izsniegt informāci-
ju, izsaka savu viedokli un sūdzības 
par tiesas procesiem. 

2015.gadā saņemts 9606 tiesu lietu 
un ar tiesvedības procesu saistīto do-
kumentu, kas, salīdzinot ar 2014.gadu, 
ir par 26,8% mazāk. Tas skaidrojams 
ar Krimināllietu tiesu palātas likvidāci-
ju un to, ka Civillietu tiesu palāta jau-
nas lietas nesaņēma.

Elektroniskie dokumenti. Sa-
ņemti 1222 sūtījumi ar drošu elektro-
nisko parakstu, tas ir par 58% vairāk 
nekā 2014.gadā. 2015.gadā Augstākā 
tiesa sāka lietot drošus elektroniskos 
parakstus, tika parakstīti 88 dokumen-
ti, tas ir 3,6% no kopējā nosūtāmo do-
kumentu skaita. 

Tiesu informācijas sistēma. 
Notikušas sanāksmes ar Tiesu ad-
ministrāciju par TIS uzlabojumiem 
un jauninājumiem, regulāri pieteikti 
problēmziņojumi. Taču, ņemot vērā, 
ka mainījies sistēmas uzturētājs un 
tiek izstrādāts jauns TIS modelis, šo-
brīd sistēmā netiek veikti būtiski pa-
pildinājumi un uzlabojumi. Decem-
brī izmēģinājuma vidē tika ieviests 
TIS Lietvedības modulis Augstākās 
tiesas dokumentu un lietu reģistrē-
šanai un 2016. gada janvārī tas sākts 
lietot jau darba vidē departamentu 
dokumentu un lietu reģistrēšanai.

PERSONĀLVADĪBA 
Personāls. Gada sākumā Aug-

stākajā tiesā strādāja 113 darbinie-
ki un 47 tiesneši, gada beigās – 117 
darbinieki un 45 tiesneši. No 2015.
gada 1.janvāra ir samazināts Augstā-
kās tiesas tiesnešu skaits no 53 uz 
48. Divi tiesneši atrodas prombūtnē,  
pildot Rīgas apgabaltiesas tiesneša 
pienākumus. 

Augstākajā tiesā no darbiniekiem 

l AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIEKU IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

78% ir sievietes, 22% vīrieši. Tiesne-
ši – 68% sievietes, 32% vīrieši. 

2015.gadā darbā pieņemti 22 dar-
binieki, darba tiesiskās attiecības iz-
beigtas ar 15. Septiņas darbinieces 
devās bērna kopšanas atvaļinājumā.   

Personāla mainības indekss ir 
būtiski samazinājies – 2014.gadā 
tas bija 23%, 2015.gadā – 13%. Tas 
skaidrojams ar  to, ka 2014.gada bei-
gās tika likvidēta Krimināllietu tiesu 
palāta, kas būtiski palielināja perso-
nāla mainību. 2015.gadā vislielākā 
personāla mainība bijusi Kancelejas 
Civillietu tiesu palātas sekretariātā 
(89%), tas skaidrojams ar plānoto 
Civillietu tiesu palātas likvidāciju 
2016.gada 31.decembrī. 

Tiesnešu palīgu vidū personāla 
mainība ir samazinājusies, ko varētu 
būt ietekmējusi tiesnešu palīgu atal-
gojuma sistēmas pārskatīšana, palie-
linot mēnešalgu noteiktajām palīgu 
kvalifikācijas pakāpēm.  

2015.gadā katram departamen-
tam izveidota jauna štata vieta – zi-
nātniski–analītiskais padomnieks, 
kas devis iespēju departamentam 
piesaistīt atbilstošu zinātniski analī-
tisko personālu.  No 2016.gada 1.jan-
vāra reorganizēta Judikatūras noda-
ļa, mainot nosaukumu – Judikatūras 
un zinātniski analītiskā nodaļa – un 
papildus izveidojot zinātniski analī-
tisko padomnieku amata vietas, kas 
dos iespēju veikt vairāk pētījumus 
par aktuāliem tiesību jautājumiem.   

Darbinieku atlase. Darbinieku 
atlasē noteicošās prasības ir izglī-
tība, profesionalitāte un praktiskā 
pieredze. Zinātniski analītisko pa-
domnieku konkursā piedalījās augsti 
kvalificēti profesionāļi ar atbilstošu 
izglītību un praktiskā darba piere-
dzi, kas norāda, ka Augstākā tiesa ir 
iekārojams darba devējs arī pieredzē-

jušu profesionāļu lokā. Organizēti    
2 iekšējie un 12 ārējie amatu konkur-
si (kopā 13 konkursi, 1 bija apvieno-
tais). Personāla atlasē veiksmīgi iz-
mantota praktiskā zināšanu pārbau-
de – testi un kāzusi.  

Šobrīd tiek izstrādāts Augstākās 
tiesas Civillietu tiesu palātas likvi-
dēšanas un reorganizācijas plāns, 
izvērtējot nepieciešamās izmaiņas 
Augstākās tiesas struktūrā un darba 
organizācijā, tiek apzināti kasācijas 
instancei nepieciešamie resursi un 
plānotas amata vietas. Jau kopš gro-
zījumiem likumā „Par tiesu varu”, 
kas noteica Civillietu tiesu palātas 
likvidēšanas datumu, tiesu palātas 
tiesnešu palīgi un sekretariāta darbi-
nieki tiek pieņemti darbā uz noteiktu 
laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 

Tālākizglītība. Sadarbojoties ar 
Tiesnešu mācību centru, Valsts ad-
ministrācijas skolu un citiem mācību 
pakalpojumu sniedzējiem, kopumā 
tika organizēti 90 dažādi kursi un se-
mināri, kuros tiesneši un darbinieki 
uzlaboja savas profesionālās zināša-
nas, pilnveidoja prasmes un iemaņas. 

2015.gadā uzsākts jauns pro-
jekts  – sadarbībā ar Latvijas Univer-
sitāti izveidota tālākizglītības prog-
ramma „Tālākizglītība Augstākās 
tiesas tiesnešiem un tiesnešu palī-
giem. Aktuālie jautājumi.” Program-
mas kopējais apjoms ir 16 stundas 
(8 lekcijas) un tā aptver jautājumus, 
kas attiecas uz aktualitātēm kā ma-
teriālajās, tā procesuālajās tiesībās. 
Programmu tiek plānots pabeigt līdz 
maijam.

Turpinājās angļu valodas nodarbī-
bas tiesnešiem. 2015.gadā uzsāktas 
augsta līmeņa juridiskās angļu valo-
das nodarbības tiesnešu palīgiem.

Tiesnešu un darbinieku profesio-
nālā kompetence pilnveidota arī ār-

61% darbinieku ir  
maģistra vai doktora grāds
Tiesnešu palīgi:  
83% - maģistra grāds 
11% - studē maģistratūrā  
6% - augstākā izglītība

Studē 
augstskolā

2 1

68 8

16 8

14

Doktora 
grāds

Maģistra 
grāds

Augstākā 
izglītība

Vidējā 
izglītība

Studē doktorantūrā
Studē maģistratūrā
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zemēs, piedaloties semināros un ci-
tos pieredzes apmaiņas pasākumos. 
2015.gadā tiesneši un darbinieki bi-
juši 44 komandējumos. 

20 augstskolu studenti izgāja mā-
cību prakses programmu Augstākajā 
tiesā.  

Motivācijas sistēma. Veikta visu 
darbinieku novērtēšana, kas dod ie-
spēju novērtēt kompetences, darba 
pienākumu izpildi un apzināt darbu 
veicinošos un kavējošos faktorus. 
Darbinieku novērtēšanas rezultāti 
2015.gadā: A kategorija – 62, B kate-
gorija – 43, C kategorija – 7.

2015.gadā tiesnešiem un darbi-
niekiem piešķirti 40 Augstākās tie-
sas apbalvojumi – Atzinības raksti 
un Izdienas nozīmes. 2 tiesneši un 1 
darbinieks apbalvoti ar Tieslietu sis-
tēmas Goda zīmi.

Darba aizsardzība. Augstākajā 
tiesā ir ieviesti darba drošības pa-
sākumi atbilstoši normatīvajiem 
aktiem, veikta darba risku novēr-
tēšana, darba vietas un darba veida 
novērtēšana, aktualizētas darba aiz-
sardzības instrukcijas, veikta tiesne-
šu un darbinieku darba aizsardzības 
un ugunsdrošības instruktāža, kā arī 
praktiskās apmācības. 

Horizon. Ieviesta Personāla va-
dības sistēma Horizon un Horizon 
Web versija, kas nodrošina darbi-
nieku pieteikumu iesniegšanu elek-
troniski, kā arī savu datu apskati un 
datu aktualizāciju ar jaunāko infor-
māciju. 

INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS

Augstākās tiesas informāciju teh-
noloģiju infrastruktūra pilnveidota 
ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Jau-
nā mācību telpa ir aprīkota ar mo-
dernu interaktīvo risinājumu, depar-
tamentu tiesnešu palīgi nodrošināti 
ar jaunām darbstacijām, Kancelejā 
iegādāts jaudīgs kopētājs.

Pilnveidojot IT serveru infra-
struktūru, ieviesta jauna datortīkla 
drošības sistēma, optimizēta datu 
glabāšanas un rezerves kopiju vei-
došanas struktūra, nodrošināts cen-
tralizētās datu glabāšanas sistēmas 
tehniskais atbalsts.

 Visas piecas tiesas sēžu zāles aprī-
kotas ar vienādu audio ierakstīšanas 
sistēmu tiesas sēdes gaitas fiksēša-
nai, 146. zāle aprīkota ar 4 jauniem 
ekrāniem, visās tiesas sēžu zālēs iz-
veidots pastāvīgs bezvadu interneta 
pieslēgums.

KOMUNIKĀCIJA  
UN STARPTAUTISKĀ 
SADARBĪBA

Ziņas un mediju jautājumi. Uz-
rakstīti 196 paziņojumi par notiku-
miem Augstākajā tiesā un Tieslietu 
padomē, 212 – par tiesas sēdēm. Ziņu 
plūsma medijiem no Augstākās tiesas 
ir intensīva – vidēji 1,6 preses relīzes 
katru darba dienu.

Sniegtas 535 atbildes, viedokļi un 
komentāri uz mediju jautājumiem, 
žurnālistiem nosūtīti 64 anonimizēti 
tiesas nolēmumi.

Vislielākā mediju interese bija 
saistībā ar Augstākās tiesas priekšsē-
dētāja un Ģenerālprokurora vēlēša-
nām. Citas medijus vairāk interesē-
jošās tēmas: saistībā ar tiesnešu dis-
ciplinārlietām; par Tieslietu padomes 
darbu, lēmumiem; viedokļi par liku-
mu grozījumiem u.c. aktualitātēm; 
par nepublicēto Augstākās tiesas no-
lēmumu pieejamību. 

Otro gadu organizētajā Mediju die-
nā par tieslietām rakstošajiem žurnā-
listiem piedalījās 12 žurnālisti. Augstā-
kās tiesas priekšsēdētājs informēja par 
7 gadu pilnvaru laikā paveikto un nā-
kotnes izaicinājumiem, Civillietu de-
partamenta priekšsēdētāja žurnālistus 
iepazīstināja ar tiesu praksi lietās par 
goda un cieņas aizskārumu medijos, 
Komunikācijas nodaļa – ar informāci-
jas iegūšanas iespējām tiesā un tiesas 
mājaslapā.  

Augstākās tiesas mājaslapa.  
Vidēji mēnesī mājaslapu apmeklē 
11302 apmeklētāji, kopā gada laikā 
tā aplūkota 338  236 reizes. Mājasla-
pas apmeklējumu skaits, salīdzinot ar 
2014.gadu, ir palielinājies par 10% un 
75% ir pastāvīgi apmeklētāji.

Visvairāk skatītās lapas ir Judika-
tūras sadaļā – nolēmumu klasifikatori, 
tiesu prakses pētījumi un ECT nolēmu-
mu klasifikators, kā arī mājaslapas jau-
numi un tiesas sēžu kalendārs.

Augstākās tiesas mājaslapa saņē-
musi pozitīvu vērtējumu vairākās ap-
taujās. „Jurista Vārda” aptaujā 75% 
juristu kā biežāk izmantoto infor-
mācijas avotu norādījuši Augstākās 
tiesas mājaslapu, savukārt Augstākās 
tiesas veiktajā juristu aptaujā (pieda-
lījās 400 tiesneši, advokāti un pro-
kurori) 88% norādīja, ka judikatūru 
meklē AT mājaslapā un 77% atzinīgi 
vērtēja tajā izveidotos nolēmumu 
klasifikatorus, bet augstskolu juris-
prudences studentu aptaujā 92% 
norādīja, ka studijām nepieciešamos 

nolēmumus atrod Augstākās tiesas 
mājaslapā.

Drukātie materiāli. Sagatavoti un 
izdoti „Augstākās Tiesas Biļetena” divi 
numuri. Sadarbībā ar „Latvijas Vēst-
nesi” izdots Augstākās tiesas departa-
mentu 2014.gada nolēmumu krājums. 
Izdota brošūra „Latvijas Republikas 
Augstākā tiesa” latviešu un angļu va-
lodā.

Konferences. Atzīmējot Latvijas 
komerctiesību pamatlicēja, senatora 
Augusta Lēbera 150.jubileju, organizē-
ta starptautiska konference „Komerc-
tiesības Baltijas tiesību telpā”, kurā 
piedalījās arī Lietuvas un Igaunijas 
Augstāko tiesu pārstāvji.

Savukārt Latvijas tiesnešu konfe-
rences pamattēma bija tiesu komuni-
kācijas stratēģija.

Sadarbība ar izglītības iestā-
dēm. Tradicionālajās Pirmkursnieku 
dienās Augstāko tiesu apmeklēja un ar 
priekšsēdētāju tikās 285 jurispruden-
ces studenti no 7 augstskolām un kole-
džām. Desmit klases apmeklēja Admi-
nistratīvo lietu departamenta priekš-
sēdētājas vadītās tiesību pamatu stun-
das. Skolēni Augstāko tiesu apmeklēja 
arī Ēnu dienā un Karjeras dienā.

Tiesnešu mācību centrs jauno ties-
nešu mācību ietvaros organizēja tiesas 
procesa izspēli Augstākās tiesas zālē, 
kā arī jaunie tiesneši tikās ar Augstā-
kās tiesas priekšsēdētāju un iepazinās 
ar Latvijas tiesu sistēmas vēsturi.

Starptautiskā sadarbība. Aug-
stāko tiesu apmeklēja 18 ārvalstu de-
legācijas, tostarp Igaunijas Augstākās 
tiesas un Lietuvas Augstākās tiesas de-
legācijas priekšsēdētāju Prīta Pikamē 
un Rimvīda Norkus vadībā un Ēģiptes 
kasācijas tiesas viceprezidents Nabeel 
Sadek. Latvijas novērtējuma ietvaros 
Augstāko tiesu apmeklēja OEDC ek-
sperti un ASV eksperte cilvēktirdznie-
cības jautājumos. Tiesnešiem vērtīgas 
bija tikšanās ar ārvalstu mācībspēkiem 
– Ženēvas Universitātes profesoriem 
B.Vinigeru un K.Šapuī, Londonas Ka-
raliskās koledžas profesori A.Džounsu.

Augstākās tiesas vēsture. No-
vadītas 64 ekskursijas Augstākās tie-
sas muzejā – studentu un skolēnu 
grupām, ārvalstu delegācijām, ties-
neša amata kandidātiem, advokātu 
birojiem, ministriju un valsts iestāžu 
grupām, bijušo senatoru radiniekiem 
un citiem interesentiem. Augstā-
kajā tiesā sākta izstāžu tradīcija un 
2015.gadā izveidotas divas izstādes –  
„Augusta Lēbera dzīve un darbs”  
„Temīdas balvai 10 gadi ”.
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KANCELEJA 
Līdz ar Krimināllietu tiesu palātas 

likvidāciju 2014.gada 31.decembrī 
reorganizēts arī Krimināllietu tiesu 
palātas sekretariāts. Sakarā ar plāno-
to Civillietu tiesu palātas likvidāciju 
2016.gada decembrī, pakāpeniski 
tiek samazināts tiesas sēžu sekretāru 
un tiesas sekretāru skaits Civillietu 
tiesu palātas sekretariātā. 

2015.gadā Kanceleja iereģistrē-
ja 3562 jaunās lietas, pārreģistrēja 
3943 neizskatītās lietas. Noformētas 
un nosūtītas 4550 lietas, t.i., nosūtīti 
paziņojumi vai pavēstes, sagatavoti 
un nosūtīti nolēmumu noraksti, pa-
vadraksti un paziņojumi, noformētas 
lietas atbilstoši normatīvo aktu pra-
sībām, ievadīta informācija TIS un 
ETLAS sistēmās. 

Tiesas sēžu sekretāri veica tiesas 
sēžu protokolēšanu, izmantojot jau-
no protokolu marķēšanas sistēmu. 

Sagatavotas un nosūtītas atbildes 
uz pieprasījumiem un iesniegumiem, 
kā arī pieņemti apmeklētāji. 

SECINĀJUMI
Augstākās tiesas Administrācija 

stratēģijā 2014.–2016.gadam no-
teiktos uzdevumus kopumā pildīju-
si sekmīgi. Būtiskākie sasniegumi  
2015.gadā:

•	 pozitīvs darba vērtējums no 
Augstākās tiesas tiesnešiem 
un darbiniekiem – gada noga-
lē Temīdas Radošā balva pie-
šķirta Komunikācijas nodaļas 
vadītājai Rasmai Zvejniecei, 
Profesionālā balva – Informā-
cijas tehnoloģiju nodaļai, spe-
ciālais diploms  – Finanšu un 
saimniecības nodaļas speciā-
listam Viesturam Keiselam;

•	 pozitīvs Valsts kontroles atzi-
nums par 2014.gadu  – finan-
šu vadības sistēma nodrošina 
skaidru un patiesu informāci-
ju par  Augstākās tiesas finan-
siālo stāvokli, iekšējā kontro-
les sistēma nodrošina valsts 
budžeta līdzekļu izlietošanas 
efektīvu kontroli;  

•	 veiksmīgi uzsākta Augstākās 
tiesas stratēģijā noteiktā ka-
sācijas instances stiprināša-
na – augsti kvalificētu zināt-
niski analītisko padomnieku 
piesaiste departamentiem; 
palīgu korpusa stiprināšana; 
paplašināta Judikatūras un 
zinātniski analītiskā nodaļa; 

•	 īstenojot Augstākās tiesas 
mērķiem atbilstošu perso-
nāla politiku un izmantojot 
dažādus motivācijas instru-
mentus, būtiski samazināta 
personāla mainība; 

•	 personāla uzskaites sistēma 
Horizon nodrošina ātru un 
kvalitatīvu personāla iesnie-
gumu apstrādi un rīkojumu 
sagatavošanu, vienkāršotu 
saskaņošanas kārtību, kā arī 
samazina dokumentu uzgla-
bāšanu papīra formātā; 

•	 pāreja uz TIS Lietvedības mo-
duli Augstākās tiesas doku-
mentu un lietu reģistrēšanai 
nodrošina ātru un kvalitatīvu 
dokumentu apstrādi;

•	 paplašināts Doclogix lietvedī-
bas sistēmas modulis, kas dos 
iespēju ieviest elektronisko 
dokumentu apriti, samazinot 
dokumentu apstrādes laiku 
un papīra formātā glabājamo 
dokumentu skaitu;

•	 būtiski uzlabojies Augstākās 
tiesas nosūtāmo dokumentu 
noformējums;

•	 elektroniskā paraksta plašāka 
izmantošana palielina elek-
tronisko dokumentu īpatsva-
ru kopējā dokumentu skaitā, 
kas dod iespēju samazināt 
pasta izdevumus un personā-
la darbu; 

•	 informācijas tehnoloģiju at-
tīstība un modernizācija   – 
mācību telpa aprīkota ar mūs-
dienīgu interaktīvo risināju-
mu, jauna datortīkla drošības 
sistēma, kas paaugstina dro-
šību un lietošanas kontroli; 

•	 Tiesu komunikācijas stratēģi-
ja (tapusi ar aktīvu Augstākās 
tiesas Administrācijas līdzda-
lību), tiesu sistēmas komu-
nikatoru kopējas sanāksmes 
– iespēja informācijas un pie-
redzes apmaiņai, darba koor-
dinācijai; 

•	 izstāžu tradīcijas aizsākšana, 
regulāra un kvalitatīva ko-
munikācija, izmantojot gan 
sadarbību ar medijiem, gan 
publiskos pasākumus, gan 
tiešo komunikāciju – mājas-
lapu, nodrošina izpratnes 
par tiesu varu veicināšanu  
sabiedrībā. 

Augstākās tiesas 
Administrācijas 
prioritātes 2016.gadā:

•	 Augstākās tiesas stratēģijas 
2017.–2019.gadam izstrāde 
sadarbībā ar struktūrvienību 
vadītājiem;

•	 efektīva finanšu vadība, pa-
pildu līdzekļu piesaiste, aktī-
va dalība tiesnešu un tiesas 
darbinieku atalgojuma sistē-
mas pārskatīšanā, kas uzsāk-
ta sadarbībā ar Tieslietu pa-
domi un Tieslietu ministriju;

•	 Augstākās tiesas reorganizā-
cijas otrais posms – Civillietu 
tiesu palātas likvidācija, per-
sonāla optimizēšana, kasāci-
jas instances atbalsta perso-
nāla paplašināšana;

•	 personāla motivācija, tālākiz-
glītība, zinātniski analītiskā 
personāla attīstība sadarbībā 
ar Judikatūras un zinātniski 
analītisko nodaļu; 

•	 personāla uzskaites sistēmas 
Horizon ieviešanas pabeigša-
na, pārejot uz elektroniskiem 
pieteikumiem visiem iesnie-
gumiem, kuriem nav nepie-
ciešami papildu dokumenti;

•	 elektronisko dokumentu ap-
rites ieviešana, ar drošu elek-
tronisko parakstu parakstītu 
dokumentu īpatsvara palieli-
nāšana; 

•	 darba apstākļu uzlabošana 
tiesnešiem un darbiniekiem, 
logu nomaiņa, telpu remonts;

•	 Augstākās tiesas mājaslapas 
Judikatūras sadaļas pilnvei-
došana sadarbībā ar Judika-
tūras un zinātniski analītisko 
nodaļu;

•	 sabiedrības informēšana un 
izglītošana – departamentu 
2015.gada nolēmumu krā-
jums, brošūra par Civillietu 
tiesu palātas vēsturi, Biļeteni 
u.c.;  

•	 Tiesnešu konference par ties-
nešu ētikas jautājumiem, 
pētījuma „Tiesu ētikas regu-
lējuma izpēte” organizēšana, 
Tiesnešu ētikas komisijas at-
ziņu krājuma sagatavošana.

Administrācijas papildu priori-
tāte 2016.gadā būs Administrācijas 
iesniegtais un Eiropas Komisijas at-
balstītais projekts „Augstākās tiesas 
kā tiesību sistēmu efektivitātes ga-
rants Eiropas Savienībā”.
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DISCIPLINĀRTIESA
Disciplinārtiesas sastāvs: 
Civillietu departamenta tiesneši Aigars STRUPIŠS, Ļubova KUŠNIRE (no 04.09.) 
Krimināllietu departamenta tiesneses Inguna RADZEVIČA, Anita POĻAKOVA (no 04.09.)
Administratīvo lietu departamenta tiesneši Andris GUĻĀNS, Vēsma KAKSTE 

Līdz 4.septembrim Disciplinārtiesas sastāvā bija Mārīte ZĀĢERE un Anita NUSBERGA

Disciplinārtiesas priekšsēdētāja 
Aigara Strupiša ziņojums

Disciplinārtiesa 2015.gadā 
noturējusi piecas sēdes. 
Tajās izskatītas septiņas 
sūdzības  – sešas sūdzības 

par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lē-
mumiem un viena sūdzība par Ties-
nešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu.

PĀRKĀPUMI
Pārkāpumi, par ko pārsūdzētajā 

disciplinārlietās bijis sods: tīšs liku-
ma pārkāpums – 5 lietās, no tām vie-
nā arī darba pienākumu nepildīšana, 
rupjš ētikas pārkāpums – 1 lietā. 

REZULTĀTI
Trīs disciplinārlietās Tiesnešu 

disciplinārkolēģijas lēmums atstāts 
negrozīts, tiesneša sūdzība norai-
dīta. No tiem viens lēmums par ro-
sināšanu atcelt tiesnesi no amata. 

Vienā disciplinārlietā Tiesnešu 
disciplinārkolēģijas lēmums atcelts, 
disciplinārlieta izbeigta, jo pārkāpts 
likuma noteikums par disciplinār-
soda uzlikšanu trīs mēnešu laikā no 
atklāšanas dienas.

Vienā disciplinārlietā Tiesne-
šu disciplinārkolēģijas lēmums 
grozīts, uzliekot disciplinārsodu –  
rājienu.

Vienā disciplinārlietā Tiesnešu 
disciplinārkolēģijas lēmums atcelts 
daļā par Tiesnešu disciplinārās at-

bildības likuma 1.panta pirmās daļas 
3.punkta pārkāpumu un šajā daļā 
disciplinārlieta izbeigta, pārējā daļā 
lēmums atstāts negrozīts.

Vienā lietā Tiesnešu kvalifikācijas 
kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, 
tiesneša sūdzība noraidīta.

PROBLĒMJAUTĀJUMI
DICCIPLINĀRTIESAS KOMPE-

TENCE: vai tai jākalpo kā apelācijas 
instancei visām tiesu sistēmai pie-
derošām personām? Vispārējais vie-
doklis – nē, tā ir tiesnešu pašpārval-
des institūcija. Pārējo tiesu sistēmai 
piederošo personu sūdzības jau ta-
gad skata administratīvā tiesa. Neva-
jag lauzt mehānismu, kurš darbojas.

TĪŠA LIKUMA PĀRKĀPUMA 
KVALIFIKĀCIJA DISCIPLINĀRLIE-
TĀS: tiesneša profesionālās darbības 
specifikas dēļ robeža starp tīšu liku-
ma pārkāpumu un drosmīgu likuma 
iztulkojumu, kuram var būt liela ie-
tekme uz tiesību sistēmas attīstību, 
var būt ļoti izplūdusi.


