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2016.gads Augstākajai tiesai bija nozīmīgs ar divām 
būtiskām iezīmēm. Pirmkārt, reformu, kuras rezultātā 
darbību beigusi Civillietu tiesu palāta un Augstākā tiesa 
kļuvusi par tikai kasācijas instanci. Otrkārt, pozitīvā 
lietu izskatīšanas bilance – neizskatīto lietu atlikums 
Augstākajā tiesā samazinājies par 37%. 

Gan šīs pozitīvās tendences, gan to aktualizētās 
problēmas akcentētas Augstākās tiesas gada atskaites 
plēnumā, kas notika 3.martā. Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs un departamentu priekšsēdētāji norādīja, 
ka tiesnešu intensīvā darba slodze kasācijas instancē, 
izskatot vidēji 117 lietas gadā, ir nepieņemami liela. 
Savukārt tā sauktā tīro trīspakāpju tiesu instanču 
reforma un ar to saistītais normatīvais regulējums 
praksē aktualizējis jautājumu par departamentu tiesnešu 
atlases procesa caurskatāmību un atsevišķu risinājumu 
pamatotību, kā arī departamentu lomu šajā procesā. 

Gada atskaites plēnumā piedalījās 29 no 36 Augstākās 
tiesas tiesnešiem un viens tiesneša pienākumu 

izpildītājs. Struktūrvienību darbu 2016.gadā analizēja to 
vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte 
Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs 
Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Administrācijas 
vadītāja Sandra Lapiņa, Judikatūras un zinātniski 
analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Tiesneši 
uzklausīja arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāja Aigara 
Strupiša informāciju par aizvadītā gada lietām.

Plēnuma viesi bija ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers 
un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Apsveikumu 
Augstākās tiesas Plēnumam bija atsūtījis Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis.

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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AUGSTĀKĀ TIESA GATAVA DARBAM JAUNAJĀ 
STATUSĀ KĀ TIKAI KASĀCIJAS TIESA

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Aizvadītais gads Latvijas tiesu vēsturē bijis 
divu būtisku tiesu reformu gads. Turpinājās 
tiesu teritoriālā reforma, samazinot rajona 
(pilsētu) tiesu skaitu, un pabeigta pāreja uz tīro 
trīspakāpju tiesu sistēmu, likvidējot apelācijas 

instanci – tiesu palātas – Augstākajā tiesā. Civillietu tiesu 
palātas darbības izbeigšana noritēja veiksmīgāk nekā 
process pirms diviem gadiem, beidzot Krimināllietu tiesu 
palātas darbību, jo bija skaidrāks reformas normatīvais 
regulējums, un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta 
Ozola spēja konstruktīvi administrēt tiesu palātas pēdējo 
darba gadu. 

Stiprinot Augstāko tiesu kā kasācijas instanci, veikta 
virkne organizatorisku un personālvadības pasākumu, 
pirmkārt, palielinot kvalificētu tiesnešu atbalsta 
personāla skaitu. 2016.gadā darbu sāka reorganizētā 
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ar plašākām 
funkcijām un personālu nekā iepriekš Judikatūras 
nodaļa. Palielināts arī tiesnešu atbalsta personāla 
skaits departamentos – 36 tiesnešiem atbalstu sniedz  
41 tiesneša palīgs, 5 zinātniski analītiskie padomnieki un 
3 konsultanti. Materiāli un intelektuāli Augstākā tiesa ir 
sagatavota darbam kā tikai kasācijas instance, uzdevums 
ir šo resursu pilnvērtīgi un kvalitatīvi izmantot.

Otra būtiska iezīme Augstākās tiesas darbam 
2016. gadā bija pozitīvā lietu izskatīšanas bilance – 
neizskatīto lietu atlikums Augstākajā tiesā samazinājies 
par 37%. Tas nav tikai Civillietu tiesu palātas darbības 
izbeigšanas rezultāts, arī departamentos neizskatīto lietu 

atlikums samazinājies par ceturto daļu un, 2016.gadu 
noslēdzot, tas bija 1849 lietas.

Visi departamenti strādājuši intensīvā darba slodzē, 
izskatot kopumā vairāk par 4100 lietām. Tiesnešu 
darba slodze vidēji 117 lietas gadā kasācijas instancē ir 
nepieņemami liela. Pozitīva tendence, kas ļauj prognozēt 
lietu skaita samazināšanos, ir mazāks zemākās instancēs 
saņemto lietu skaits, kā arī grozījumi procesu likumos, 
samazinot kasācijas instances darba apjomu. 

Īpašu uzmanību pelnījis Civillietu departamenta darba 
organizācijas un intensīvā darba pozitīvais rezultāts – 
neizskatīto lietu atlikums departamentā samazinājies par 
24%. Ņemot vērā, ka pēdējos gados civillietu uzkrājums 
Augstākajā tiesā bija būtiskākā problēma, šis Civillietu 
departamenta darba rezultāts ir īpaši nozīmīgs. 

Krimināllietu departamentā gan izskatīto lietu 
daudzums, gan neizskatīto lietu atlikums, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, nav būtiski mainījies. Savukārt 
Administratīvo lietu departamentā palielinājies gan lietu 
izskatīšanas termiņš, gan neizskatīto lietu atlikums. Jācer, 
gan Administratīvā procesa likumā pieņemtie grozījumi, 
gan tiesnešu sastāva nostabilizēšanās departamentam ļaus 
atgriezties iepriekšējo gadu pozīcijās.

Augstākās tiesas darba turpmākās prioritātes 
iezīmētas Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2017.–
2019.gadam. Tās ir – taisnīga un efektīva tiesa un 
Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Abi šie virzieni 
ir savstarpēji saistīti, un pozitīvi, ka Augstākās tiesas 
vārds gan saistībā ar spriedumiem, gan sodu politiku 
lielākoties saistās ar profesionalitāti un nolēmumu 
pamatotību, kas ir priekšnosacījums arī tiesas autoritātei 
gan profesionāļu, gan sabiedrības vērtējumā. 

Jācer, ka Augstākās tiesas autoritāte aug arī politiķu 
acīs, un likumdevējs ieklausīsies tiesas viedoklī, gan 
virzot grozījumus likumos tiesu procesu efektivizēšanai, 
gan tiesnešu karjeras jautājumus nododot Tieslietu 
padomes kompetencē un paplašinot Augstākās tiesas 
departamentu lomu Augstākās tiesas tiesnešu atlasē, gan 
arī atgriežot Augstākajai tiesai vēsturisko Senāta vārdu.

Uz Augstākās tiesas īpašo lomu tiesiskās vides 
nodrošināšanā un sabiedrības uzticēšanās veicināšanā 
norādījis Valsts prezidents, gan mūsu sarunā dienu 
pirms plēnuma, gan īpašā vēstījumā Augstākās tiesas 
plēnumam. Tādēļ aicinu Augstākās tiesas tiesnešus 
ikdienas darbā neaizmirst savu īpašo misiju. Aicinu 
iekšēji justies un strādāt kā Latvijas tiesu sistēmas 
līderiem un augstākās proves profesionāļiem, un tā gūt 
uzticību un autoritāti arī sabiedrības vērtējumā.
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Augsti godātais Bičkoviča kungs!
Augstākās tiesas tiesneši!
Šā gada 1.janvārī Jums ir sācies jauns darba cēliens – savu 

darbību ir izbeigušas tiesu palātas un Augstākā tiesa tagad 
ir tikai kasācijas instances tiesa. No kasācijas instances 
tiesas mēs sagaidām taisnīgu sarežģītu tiesību jautājumu 
izlemšanu, tiesību normu piemērošanas pareizības pārbaudi 
un tiesu prakses vienotības nodrošināšanu. 

No Jūsu darba un godaprāta ir atkarīgs Latvijas 
tiesiskās sistēmas vērtējums sabiedrības, uzņēmēju un 
ārvalstu investoru acīs – vai Latvijas likumi ir skaidri un 
paredzami, vai tiesā ir iespējams panākt taisnīgu tiesas 
spriedumu un vai patiešām viens likums, viena taisnība 
ir visiem. 

Nolēmumi, kuri ir galīgi un nepārsūdzami, uzliek 
īpašu atbildību. Jūsu taisītie nolēmumi pieliek punktu 
tiesiskajiem strīdiem un personu centieniem panākt 
taisnīgu tiesu. Lietas dalībnieki sagaida saprotamu 
un pārliecinošu skaidrojumu, kāpēc Augstākā tiesa 
nav ieklausījusies viņu argumentos. Sabiedrība gaida 
tālredzīgus un Latvijas tiesisko sistēmu attīstošus 
lēmumus, kas stiprina likuma varu un Latvijas Satversmē 
noteiktās vērtības.

Augstākā tiesa un ikviens Augstākās tiesas tiesnesis 
personiski ir Latvijas tiesiskās sistēmas vizītkarte. 
Jūsu profesionalitāte, cilvēciskās īpašības un kalpošana 

taisnīgumam stiprina uzticību tiesu lemtajam un Latvijas 
tiesiskajai sistēmai vai – tieši pretēji – to grauj. Aicinu 
Jūs būt aktīviem un uzņemties līderību, lai iedvesmotu 
jaunos juristus turēt svētu Latvijas Satversmi un likumus. 

Aicinu Jūs iesaistīties Latvijas tiesiskās sistēmas 
pilnveidošanā un sabiedrībai svarīgās tiesībpolitiskās 
diskusijās, lai stiprinātu pārliecību, ka Latvijā ir 
profesionāla un taisnīga tiesa, kurai var uzticēties. Aicinu 
Jūs būt stingriem un prasīgiem pret sevi un kolēģiem 
tiesneša darbā, jo cilvēciski kompromisi ar tiesneša amata 
standartiem vājina tiesneša autoritāti un likuma varu.

Nešaubos, ka Jums kā Latvijas Senāta darba 
turpinātājiem un tradīciju uzturētājiem tas ir pa spēkam! 
Ticu, ka mūsu valsts Augstākās tiesas tiesneši ar savu 
darbu stiprinās sabiedrības uzticību tiesu sistēmai!

Lai Jums izdevies padarīto darbu un jauno 
izaicinājumu vērtējums Augstākās tiesas plēnumā! Lai 
Jums izturība un iedvesma atbildīgajā tiesneša darbā!

Patiesā cieņā
Raimonds Vējonis

Rīgā 2017.gada 3.martā

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS PAMATS, 
FUNKCIJAS, STRUKTŪRA, STRATĒĢIJA 

Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā Augstākā tiesa ir 
augstākas instances tiesa, kas izskata lietas kasācijas 
instancē. Līdz 2016.gada 31.decembrim Augstākās tiesas 
sastāvā bija 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 funkcijas ir:
•	 tiesas spriešana kasācijas instancē; 
•	 vienotas tiesu prakses veidošana un juridiskās 

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

kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu 
akceptēšana.

VALSTS PREZIDENTA RAIMONDA VĒJOŅA APSVEIKUMS  
AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMAM

l AUGSTĀKĀS TIESAS STRUKTŪRA NO 2017.GADA 1.JANVĀRA
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AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru 

no tiesnešu vidus amatā pēc plēnuma ieteikuma 
apstiprinājusi Saeima. Augstākās tiesas priekšsēdētāju 
apstiprina uz 5 gadiem 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.

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

Arī citos speciālajos likumos noteiktas Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja kā tiesu sistēmas augstākās 
amatpersonas funkcijas, piemēram, pieņemt advokātu, 
notāru un tiesu izpildītāju zvērestu, viņiem stājoties 
amatā. 2016.gadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
pieņēmis 14 zvērinātu advokātu un 3 zvērinātu tiesu 
izpildītāju zvērestu.

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

DEPARTAMENTU UN PALĀTAS 
PRIEKŠSĒDĒTĀJI

Augstākās tiesas departamentu (līdz 2016.gada 
31.decembrim – arī tiesu palātas) darbu vada 
priekšsēdētāji, kurus uz piecu gadu termiņu ievēl 
Augstākās tiesas plēnums.

2016.gadā piecu gadu termiņš beidzās Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājam Pēterim Dzalbem, un 
plēnums 22.aprīlī viņu pārvēlēja amatā uz nākamo 
termiņu.

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 DARBĪBAS 
STRATĒĢIJA

Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2014.–2016.gadam 
bija noteiktas piecas prioritārās darbības jomas:

•	 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.
Augstākās tiesas prioritārie darbības virzieni 2016.

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

2016.gada decembrī apstiprināta Augstākās tiesas 
darbības stratēģija turpmākajiem trīs gadiem. Stratēģijā 
2017.–2019.gadam noteiktas divas prioritāras darbības 
jomas: 

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

sasniegšanai.
Lai tiesas spriešanu kasācijas instancē darītu 

efektīvāku, Augstākā tiesa uzmanību pievērsīs tiesas 
spriešanas kvalitātei, pamattiesību ievērošanai, kā 
arī tiesu prakses apkopošanai un pieejamībai. Tiesas 
spriešanas efektivitātes uzlabošana saistīta ar tiesnešu 
un darbinieku tālākizglītību, cilvēkresursu vadības 
sistēmas attīstību, informācijas tehnoloģiju attīstību un 
efektīvāku elektronisko dokumentu apriti.

Augstākās tiesas autoritāti stiprinās, nostiprinot 
kasācijas instances lomu un nodrošinot atklātību tiesas 
darbā. Jau vairākus gadus Augstākā tiesa mērķtiecīgi 
realizē sabiedrības tiesiskās izglītošanas funkciju, šis 
virziens tiks turpināts. Kā savu uzdevumu Augstākā 
tiesa saredz arī Latvijas Senāta vēsturiskās pēctecības 

saglabāšanu, jo īpaši Latvijas un tās tiesu sistēmas 
simtgades laikā.

Apzinoties kopīgo Augstākās tiesas misiju – taisnīgu 
un efektīvu tiesas spriešanu un tiesu sistēmas neatkarības 
stiprināšanu – stratēģijas izstrādāšanā piedalījās gan tiesas 
vadība un Administrācija, gan departamenti un Judikatūras 
un zinātniski analītiskā nodaļa.

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. 2016.gadā notikušas 13 
Tieslietu padomes sēdes (no tām 5 rakstveida procesā), 
pieņemti 90 lēmumi. Augstākās tiesas Administrācija 
un Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa piedalījās 
Tieslietu padomei nepieciešamo dokumentu projektu 
izstrādē. Administrācija arī organizēja Latvijas tiesnešu 
konferenci, piesaistot pētniekus par ētikas jautājumiem.

Augstākā tiesa nodrošina arī tiesnešu pašpārvaldes 
institūcijas – Tiesnešu disciplinārkolēģijas – darbu. 
Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu 
disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja pienākumus 
pilda viens no Augstākās tiesas departamentu 
priekšsēdētājiem, šobrīd   – 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. 

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

jautājumu izlemšanai tiek sasaukts Augstākās tiesas 
plēnums jeb visu tiesnešu kopsapulce. 2016. gadā notika 
trīs plēnuma sēdes.

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

22.aprīlī plēnumā notika divas vēlēšanas – par 
Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju atkārtoti 
ievēlēja Pēteri Dzalbi un par Disciplinārtiesas locekli 
no Administratīvo lietu departamenta tiesnešu vidus 
atkārtoti ievēlēja Vēsmu Kaksti. 

14.novembra plēnumā par Satversmes tiesneša amata 
kandidātu izvirzīts Augstākās tiesas Administratīvo lietu 
departamenta tiesnesis Jānis Neimanis. Satversmes tiesā 
ir septiņi tiesneši, un saskaņā ar Satversmes tiesas likumu 
tiesnešus amatā apstiprina Saeima. Trīs Satversmes tiesas 
tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas 
deputātu priekšlikuma, divus – pēc Ministru kabineta 
priekšlikuma, bet vēl divus – pēc Augstākās tiesas plēnuma 
priekšlikuma. Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš 
ir desmit gadi, un 2017.gada janvārī beidzās Satversmes 
tiesas tiesneša Ulda Ķiņa pilnvaras, kuru šajā amatā 
Saeima pirms 10 gadiem apstiprināja pēc Augstākās tiesas 
plēnuma priekšlikuma.

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. 2016.gadā no 
47 Augstākās tiesas tiesnešiem 36 bija departamentu 
tiesneši (tai skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs) – 
Administratīvo lietu departamentā 10 tiesneši, Civillietu 
departamentā – 17, Krimināllietu departamentā – 8 
tiesneši. Tiesu palātas tiesneši bija 12, divi no kuriem 
pildīja tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI 

Augstākās tiesas 2016.gada 22.aprīļa plēnumā Pēteris Dzalbe un Vēsma Kakste

l TIESNEŠU DARBA STĀŽS 
AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

l AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU 
VECUMS

l AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠU 
DZIMUMS

Sievietes – 
32 (68%)

Vīrieši –  
15 (32%)
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AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠI  
PAŠPĀRVALDES INSTITŪCIJĀS

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 (disciplinār-
kolēģijas priekšsēdētājs), Civillietu departamenta tiesneši 
Valerijans Jonikāns un Valerijs Maksimovs, 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. 

Tiesnešu ētikas komisija – Civillietu departamenta 
tiesnesis Normunds Salenieks un Administratīvo lietu 
departamenta tiesnese Dzintra Amerika (no 20.maija.). 

TIESNEŠU PAPILDU PIENĀKUMI 
Papildus tiešajam darbam lietu izskatīšanā un tiesnešu 

pašpārvaldēs 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 Intars Bisters, Aija Branta, Jautrīte Briede, 
Pēteris Dzalbe, Valerijans Jonikāns, Aivars Keišs, Veronika 
Krūmiņa, Zane Pētersone, Normunds Salenieks, Marika 
Senkāne, Aigars Strupišs, Marianna Terjuhana 2016.  gadā 
bijuši lektori Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Veronika 
Krūmiņa arī Valsts administrācijas skolā, Jānis Neimanis  – 
Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Zane Pētersone – 
Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru 
asociācijas apmācības centrā. Tiesneši piedalās darba grupās 
likumprojektu un likumu grozījumu izstrādāšanai. Edīte 

Vernuša strādā Tieslietu ministrijas pastāvīgajā darba 
grupā Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei, Veronika 
Krūmiņa un Jautrīte Briede   – Administratīvā procesa 
likuma grozījumu izstrādei. Aigars Strupišs – Tieslietu 
ministrijas darba grupā par advokātu biroju juridisko 
statusu, Komerclikuma grozījumu izstrādes darba grupā 
un kopā ar tiesnesi Andu Vītolu – Maksātnespējas likuma 
regulējuma pilnveidošanas darba grupā. Veronika Krūmiņa 
un Anda Briede piedalās Tieslietu ministrijas darba grupā, 
kas izstrādā grozījumus Ministru kabineta noteikumos 
par tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un 
kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību. Intars Bisters 
strādā Tieslietu ministrijas darba grupā par notariālā 
akta formu darījumiem ar nekustamo īpašumu, Zane 
Pētersone Kultūras ministrijas darba grupā Autortiesību 
likuma izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu izstrādei, 
Vanda Cīrule ekspertu grupā intelektuālā īpašuma tiesību 
jomā. Jāatzīmē, ka tiesnešu tieša iesaiste likumprojektu 
darba grupās mazinās, jo šis pienākums tiek deleģēts 
departamentu zinātniski analītiskajiem padomniekiem. 

Tiesneses Anda Briede, Inguna Radzeviča un Veronika 
Krūmiņa ir zvērinātu advokātu eksaminācijas komisijas 
locekles, Zane Pētersone – Mediatoru sertifikācijas un 
atestācijas komisijas locekle, Marika Senkāne – zvērinātu 
tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas locekle. Aigars 
Strupišs darbojas Uzņēmumu reģistra konsultatīvajā 
padomē. 

Tiesneses Jautrīte Briede ir Ministru kabineta 
apstiprināta Latvijas ad hoc tiesnese Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā. 2016.gadā viņa pildīja ECT tiesneses pienākumus 
vienā lietā 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), Eiropas tiesnešu 
konsultatīvajā padomē (CCJE), Eiropas Komisijas tieslietu 
sistēmu kontaktpersona no Latvijas (Scoreboard).

TIESNEŠU SASTĀVA IZMAIŅAS 
2016. GADĀ

2016.gadā Saeima Augstākās tiesas tiesneša amatā 
apstiprināja divas tiesneses – 5.maijā Dzintru Ameriku un 
1.decembrī Zani Pētersoni. Tiesnese Amerika turpināja 
darbu Administratīvo lietu departamentā, kur jau no 2015.
gada aizvietoja ilgstošā prombūtnē esošu tiesnesi, bet Zane 
Pētersone Civillietu departamentā, kur no 2015.gada pildīja 
tiesneša pienākumus uz vakances laiku.

2.novembrī Civillietu departamenta tiesneša amatā 
pārcelts Civillietu tiesu palātas tiesnesis Intars Bisters. 
Arī viņš departamenta tiesneša pienākumus bija pildījis 
vakances laikā no 2015.gada.

Civillietu tiesu palātā tiesnešu pienākumus uz laiku 
pildīja Rīgas apgabaltiesas tiesneses Mairita Šķendere, 
Sandra Krūmiņa, Gunta Freimane un Inese Grauda un 
Zemgales apgabaltiesas tiesnese Marianna Terjuhana. 
Beidzot Civillietu tiesu palātas darbību 2016.gada 
31.decembrī, tiesneses atgriezās apgabaltiesās.

Savukārt bijušajiem Civillietu tiesu palātas tiesnešiem 
Inetai Ozolai, Mārai Katlapai, Dacei Jansonei un Arnim 
Dunduram, kas nav apstiprināti par Augstākās tiesas 
departamentu tiesnešiem, uzdots ar 2017.gada 1.janvāri 
pildīt tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā. Saskaņā 
ar likumu „Par tiesu varu” viņi saglabā Augstākās tiesas 
tiesneša statusu.

Dzintra Amerika Zane Pētersone Intars Bisters
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STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBAS PĀRSKATS

Temīdas balva ir Augstākās tiesas apbalvojums, ko piešķir, izvērtējot tiesnešu un darbinieku ieguldījumu Augstākās 
tiesas darbā konkrētajā gadā. Temīdas balvas–2016: (no kreisās) Radošās balvas ieguvēji – Civillietu departamenta 
un Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskie padomnieki Rihards Gulbis un Jānis Baumanis; Īpašās balvas 
ieguvēji  – Civillietu tiesu palāta (ar balvu – bijušie tiesu palātas priekšsēdētāji Gunārs Aigars un Ineta Ozola);  
Profesionālās balvas ieguvējs – Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis

l LIETU SKAITS UN TIESNEŠU SLODZE AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 2016.GADĀ

Struktūrvienība
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 1644 1639 2282 44 957 17 134 11,5

Krimināllietu departaments 133 754 730 25 132 7 104 2,4
Administratīvo lietu 
departaments 671 1116 1027 0 760 10 103 7,1

Kopā departamentos 2448 3509 4039 69 1849

Civillietu tiesu palāta 508 7 312 203 0 9 35 28,3

Kopā Augstākajā tiesā 2956 3516 4351 272 1849

* 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 2012.–2016.GADĀ
Saņemtas lietas Izskatītas lietas* Nepabeigto lietu atlikums gada beigās

2012. gads 5282 5194 3152
2013. gads 5521 5073 3600
2014.gads 4936 4593 3943
2015.gads 3562 4550 2956
2016.gads 3516 4623 1849

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības, vai saskaņā ar KPL un CPL pārejas noteikumiem
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CIVILLIETU DEPARTAMENTS
Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte VERNUŠA

Tiesneši 2016.gadā: Intars BISTERS, Anda BRIEDE, Vanda CĪRULE, Anita ČERŅAVSKA, Ināra GARDA, 
Valerijans JONIKĀNS, Aivars KEIŠS, Ļubova KUŠNIRE, Inta LAUKA, Valērijs MAKSIMOVS,  
Zane PĒTERSONE, Normunds SALENIEKS, Marika SENKĀNE, Aigars STRUPIŠS, Anda VĪTOLA,  
Mārīte ZĀĢERE 

CIVILLIETU DEPARTAMENTA 
PRIEKŠSĒDĒTĀJAS  
EDĪTES VERNUŠAS ZIŅOJUMS 

Civillietu departaments 2016.gadā turpināja 
būt pietiekami produktīvs gan izskatīto 
lietu skaita un neizskatīto lietu uzkrājuma 
samazināšanas ziņā, gan sniedzot kasācijas 
instancei raksturīgo pienesumu juridiskās 

domas attīstībai. 
Departamentam ir izdevies samazināt lietu izskatīšanas 

ilgumu attiecībā uz rīcības sēdē izskatāmajām lietām. 
Tāpat ir vērojama tendence samazināties lietu izskatīšanas 
ilgumam jau ierosinātajās lietās, kas ir solis uz priekšu, 
lai nodrošinātu lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos. 
Vienlaikus, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vēl vairāk ir 
pieaugusi departamenta tiesnešu noslodze, kas apgrūtina 
departamentam uzticēto funkciju pienācīgu izpildi un 

Civillietu departaments 2017.gada februārī: (no kreisās) 1.rindā Anda Briede, Marika Senkāne, Edīte Vernuša, Vanda Cīrule, 
Ināra Garda; 2.rindā Anita Čerņavska, Inta Lauka, Mārīte Zāģere, Zane Pētersone, Ļubova Kušnire, Anda Vītola;  
3.rindā Intars Bisters, Normunds Salenieks, Aigars Strupišs, Aivars Keišs, Valerijs Maksimovs, Valerijans Jonikāns

2016. gadā tiesvedībā 3283 lietas
Izskatītas 2326 lietas – 71% 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 2201
• sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo 

tiesību pārkāpumiem (protesti) – 23
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 58
• lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas – 44 

Viens tiesnesis  
vidēji izskatījis: 

134 lietas

Lietu izskatīšanas  
vidējais ilgums: 

11,5 mēneši

* Departaments izskatījis arī 212 lietas Civilprocesa 
likuma 32.1 panta kārtībā (apgabaltiesas tiesvedībā 
pieņemtās lietas nodošana citai tiesai lietas ātrākas 
izskatīšanas nodrošināšanai)
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l LIETU SKAITS CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ  
2012.–2016.GADĀ  

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas*

% no 
izskatāmo 
lietu skaita

Lietu 
atlikums 

gada beigās

2012 1635 1382 49 1455 
2013 1770 1373 43 1852
2014 1594 1361 40 2085
2015 1420 1861 53 1644
2016 1639 2326 71 957

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības    
  (2012.-44, 2013.-31, 2014.-24, 2015.-34, 2016.-44)

var kavēt departamenta sekmīgu turpmāko darbību. Šī 
jautājuma risināšana saglabā augstu prioritāti.

LIETU IZSKATĪŠANAS RĀDĪTĀJI 
UN TENDENCES CIVILLIETU 
DEPARTAMENTĀ

Saņemto civillietu skaits. Pretēji pēdējo gadu 
tendencei un prognozēm, departamentā saņemto lietu 
skaits pērn atkal ir pieaudzis, atgriežoties 2012. un 
2013.gada salīdzinoši augstajā līmenī. Pagājušajā gadā 
pavisam saņemtas 1639 lietas, kas ir par 15,4% jeb 219 
lietām vairāk nekā 2015.gadā. Kasācijas sūdzību skaita 
pieaugumu, iespējams, var izskaidrot ar Civilprocesa 
likuma 32.1panta darbību. Tas paredz iespēju, lai 
nodrošinātu lietas ātrāku izskatīšanu, tiesvedībā 
pieņemtās lietas nodot citai tiesai. Tā piemērošana 
ir palielinājusi lietu plūsmu no apgabaltiesām, kuras 
iepriekš izskatīja mazāk lietu, bet tagad skata arī 
savu vairāk noslogoto kolēģu lietas. Šo lietu pārdales 
mehānismu, kas tika radīts kā pagaidu risinājums, 
pagājušajā gadā Tieslietu padome un likumdevējs 
nolēma saglabāt vismaz līdz nākamā gada beigām. 
Tādējādi tuvākajā laikā nav sagaidāms lietu pieplūduma 
samazinājums departamentā. Arī pēc šī regulējuma 
darbības izbeigšanās, ņemot vērā cerētos tiesu 
namu reformas rezultātus, nav pamata rēķināties ar 
departamentā saņemto lietu skaita īpašu samazinājumu.

Izvērtējot saņemto lietu detalizētākus rādītājus, 
jāsecina, ka pieaudzis ir gan saņemto kasācijas sūdzību, 
gan blakus sūdzību skaits. Saņemto blakus sūdzību 
skaits jau 2015.gadā pieauga vairāk nekā divas reizes 
(no 135 uz 300 blakus sūdzībām), bet pagājušajā gadā 
tas pieauga vēl par 18% jeb 54 blakus sūdzībām. Augstie 
rādītāji izskaidrojami ar Civillietu tiesu palātas reformu, 
kuras rezultātā visas blakus sūdzības par apgabaltiesu 
lēmumiem nonāk Civillietu departamentā. Pagājušajā 
gadā palielinājās saņemto pieteikumu skaits par lietas 
ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (no 
34 uz 58 pieteikumiem), taču saistībā ar Civilprocesa 
likuma grozījumiem, kuri ir spēkā no 2016.gada 13.jūlija, 
turpmāk šādu pieteikumu saņemšana kasācijas instancē 
praktiski nebūs iespējama, jo tie jāsniedz tajā pašā 
tiesā, ar kuras spriedumu vai lēmumu pabeigta lietas 
izskatīšana pēc būtības.

Izskatītās lietas un to struktūra. 2016.gadā 
Civillietu departamenta tiesneši ir izskatījuši par 465 
lietām jeb 25% vairāk lietu nekā 2015.gadā un par 71% 
vairāk lietu nekā 2014.gadā. Šāds ievērojams izskatīto 

l CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI (SPRIEDUMI) 

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 1334 76

Spriedums atstāts negrozīts 92 5

Spriedums atcelts pilnībā vai daļā 307 17

Spriedums grozīts 16 1

Kasācijas tiesvedība izbeigta 17 1

Kopā 1766 100

l CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ 
IZSKATĪTO LIETU REZULTĀTI (LĒMUMI)

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts pieņemt blakus sūdzību 4 1

Lēmums atstāts negrozīts 334 77

Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, 
nododot jaunai izskatīšanai 56 13

Lēmums atcelts pilnībā vai daļā un 
jautājums izlemts pēc būtības 31 7

Lieta atstāta bez izskatīšanas vai 
tiesvedība izbeigta 10 2

Kopā 435 100

lietu skaita pieaugums bija iespējams, galvenokārt 
pateicoties departamenta tiesnešu ārkārtīgi intensīvajam 
un pašaizliedzīgajam darbam.

Pagājušajā gadā departaments turpināja ievērot 
iepriekš noteikto prioritāti – salīdzinoši liela lietu 
uzkrājuma apstākļos samazināt to lietu skaitu, kas 
ilgstoši atrodas departamentā, bet kuras vēl nav 
izskatītas rīcības sēdē, proti, kurās kasācijas tiesvedības 
ierosināšana var tikt atteikta. Salīdzinot ar 2015.gadu, 
kad lietas dalībniekiem lietas izskatīšana rīcības sēdē 
bija jāgaida 9–10 mēnešus, pagājušā gada noslēgumā šis 
termiņš saruka līdz 3–4 mēnešiem, kas vērtējams kā ļoti 
labs rādītājs, ņemot vērā saņemto lietu skaita dinamiku.

Izskatīto lietu struktūrā ievērojamu izmaiņu nav. 
Arvien vislielāko izskatīto lietu skaitu veido lietas, kas 
izriet no saistību tiesībām (2016.gadā – 57%; 2015.gadā – 
59%). Samazinājies lietu skaits, kas izriet no darba līguma 
attiecībām (2016.gadā – 5%; 2015.gadā – 8%). 

Neizskatīto lietu atlikums. Neizskatīto lietu 
atlikuma būtiska samazināšana ir departamenta pēdējo 
gadu viena no svarīgākajām prioritātēm. 2016.gadā ir 
izdevies samazināt lietu uzkrājumu par 41,8% jeb 687 
lietām. Līdz ar to no 1644 lietām, kas palika neizskatītas 
2015.gada beigās, 2016.gada beigās neizskatīto lietu 
skaits saruka līdz 957 lietām.

Neizskatīto lietu skaita samazinājums noticis, pamatā 
pateicoties departamenta tiesnešu darba intensitātes 
pieaugumam, kā arī Civilprocesa likuma grozījumiem, 
kas 2016.gada vasarā ar tūlītēju efektu paātrināja blakus 
sūdzību izskatīšanu.
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Lietu izskatīšanas kvalitāte. Kaut arī statistikas 
dati nevar īsti kalpot par pamatu, lai raksturotu kasācijas 
instances darba kvalitāti, atsevišķi secinājumi tomēr 
ir izdarāmi. Neraugoties uz izskatīto lietu ievērojamu 
pieaugumu, stabils ir saglabājies kasācijas tiesvedības 
ierosināšanas atteikumu līmenis, proti, 2016.gadā atteikts 
ierosināt kasācijas tiesvedību 76% lietā, kas ir par 3% 
mazāk nekā 2015.gadā. Par 2% (no 15% uz 17%) pieaudzis 
to spriedumu skaits, ar kuriem pilnībā vai daļā atcelti 
kasācijas kārtībā pārsūdzēti spriedumi. Tas, no vienas 
puses, liecina, ka departamenta tiesneši nav sākuši mazāk 
kritiski vai pavirši vērtēt zemāko instanču spriedumus, bet, 
no otras puses, 17% atcelto spriedumu liecina, ka zemāko 
instanču tiesu spriedumu kvalitāte jāturpina uzlabot.

Līdzīga situācija ir arī ar blakus sūdzībām, jo 
departaments 2016.gadā ir atstājis negrozītus 77% 
pārsūdzētos lēmumus. Šeit gan jānorāda, ka no 2016.
gada 13.jūlija  Civilprocesa likuma 464.panta septītā daļa 
nosaka, ja tiesnešu kolēģijai nav acīmredzama pamata  
uzskatīt, ka, izskatot blakus sūdzību, pārsūdzētais 
lēmums tiks pilnīgi vai kādā tā daļā atcelts vai grozīts, tā 
rīcības sēdē ar vienbalsīgu lēmumu var atteikties pieņemt 
blakus sūdzību. Līdz ar to departaments faktiski šādos 
gadījumos atsaka pieņemt blakus sūdzību, kas atbilst 

jēdzienam „atstāt negrozītu”. Lai arī 2015.gadā 60% 
lēmumu atstāti negrozīti, kas ir ievērojami mazāk, tomēr, 
vērtējot vairāku gadu griezumā (2012.gadā – 73%; 2013.
gadā – 75%; 2014.gadā – 71%), jāsecina, ka 2015.gads 
drīzāk atzīstams par izņēmumu.

Minētie rādītāji ir saistāmi ar apelācijas instances 
tiesas darba kvalitāti. No minētajiem rādītājiem 
secināms, ka vidēji apmēram 75% apelācijas instances 
tiesu nolēmumi tiek atstāti negrozīti. Protams, var 
vēlēties, lai šis rādītājs būtu augstāks, taču tas atkarīgs 
gan no apelācijas instances tiesu spriedumu kvalitātes, 
gan arī no departamenta darba judikatūras veidošanā. 

CIVILLIETU DEPARTAMENTA 
KAPACITĀTE UN LOMA TIESNEŠU 
ATLASĒ

Tiesnešu skaits. Civillietu departamentā šobrīd ir 
17 tiesneši. Ņemot vērā departamenta tiesnešu skaita 
palielinājumu un to, ka kasācijas instances efektīvai 
darbībai, būtiski nemainot tās struktūru un darbības 
principus, tiesnešu skaitu nevar palielināt neierobežoti, 
esošais tiesnešu skaits atzīstams par optimālu. Vēl vairāk 
palielinot departamenta tiesnešu skaitu, tiktu ievērojami 

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 vai 
pieņemt blakus 

sūdzību

Atcelti 
un grozīti 
nolēmumi  

% 

Civillietu tiesu palāta 248 53 54 1 2 138 22

Rīgas apgabaltiesa 1143 252 203 9 12 140 19

Kurzemes apgabaltiesa 214 19 31 2 2 160 15

Latgales apgabaltiesa 160 27 10 - - 123 6

Vidzemes apgabaltiesa 174 32 9 1 4 128 6

Zemgales apgabaltiesa 155 24 15 1 1 114 10

Kopā apelācijas instances 2094 407 322 14 21 803 16
Rajonu (pilsētu) tiesas 107 19 72 2 6 8 69

l CIVILPROCESA LIKUMA 483.–485.PANTA KĀRTĪBĀ 
IESNIEGTI PROTESTI

Instance, par kuras nolēmumu  
iesniegts protests Skaits

Rajonu (pilsētu) tiesas 20

Zemesgrāmatu nodaļas 4

Apgabaltiesas 4

Kopā 28

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

Rezultāts Skaits Procenti

Nolēmums atstāts negrozīts 6 26

Nolēmums atcelts pilnībā  
vai daļā 16 70

Atteikts ierosināt tiesvedību 1 4

Kopā 23 100
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apgrūtināta vienotas tiesu prakses veidošana pašā 
departamentā, kam nenoliedzami būtu negatīva ietekme 
uz vienotas tiesu prakses veidošanu visā tiesu sistēmā.

Tiesnešu slodze. 2016.gadā katrs tiesnesis vidēji 
izskatīja par 24,5% lietu vairāk (+27 lietas) nekā 2015.
gadā. Īpaši jāatzīmē tiesnese Ļubova Kušnire, kura 
izskatījusi  159 lietas, Ināra Garda – 159, Anda Briede  – 
153, Aigars Strupišs – 147, Mārīte Zāģere – 147, Valērijs 
Maksimovs – 144, Valerijans Jonikāns – 140 lietas. 
Vidēji katrs departamenta tiesnesis pērn izskatīja 137 
lietas, kas nozīmē, ka vienas lietas izskatīšanai, kas 
atrodas tiesneša referātā, viņš varēja atvēlēt mazāk 
nekā 2 darba dienas. Tas ir nepietiekami, ņemot vērā 
to, ka departaments pilda kasācijas instances funkcijas, 
proti, nodrošina vienotu tiesu praksi un veicina tiesību 
tālākveidošanu, risinot sarežģītus tiesību jautājumus. 
Šādu jautājumu kvalitatīva risināšana ir iespējama tikai 
tad, ja tiesnešiem pietiek laika attiecīgā tiesību jautājuma 
padziļinātai izpētei un diskusijām ar kolēģiem, tostarp 
papildu laiks nepieciešams īpaši strīdīgu vai nozīmīgu 
tiesību jautājumu izskatīšanai paplašinātā tiesas sastāvā. 
Izskatīto lietu skaitā ir iekļauti arī atteikumi ierosināt 
kasācijas tiesvedību, kad netiek rakstīts spriedums. Taču 
lietas sagatavošanai uz rīcības sēdi tāpat tiek ieguldīts 
darbs gan iepazīstoties ar lietas materiāliem, gan studējot 
normatīvos aktus, lai izlemtu par kasācijas sūdzības 
virzību. 

NORMATĪVĀ REGULĒJUMA IZMAIŅAS 
UN TURPMĀKĀ PILNVEIDE

Normatīvā regulējuma grozījumi. 2016.  gadā 
sadarbībā ar Tieslietu ministriju un ar Tieslietu padomes 
un Saeimas Juridiskās komisijas atbalstu izdevās 
ierosināt un pieņemt virkni svarīgu Civilprocesa likuma 
grozījumu, kas vērsti uz kasācijas instances noslodzes 
mazināšanu, sekmējot tās pamatfunkciju pilnvērtīgāku 
izpildi. Šie likuma grozījumi stājās spēkā 2016.  gada 
13.  jūlijā. Tie ietvēra izmaiņas kasācijas tiesvedības 
normatīvajā regulējumā, precizējot un paplašinot 
iespējas atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu 
gadījumos, kad lietas izskatīšanai nav nozīmes vienotas 
tiesu prakses veidošanai vai tiesību tālākveidošanai. 
Tāpat atvieglota iespēja atteikt pieņemt blakus sūdzību, 
ja tā ir acīmredzami nepamatota, kā arī no departamenta 
kompetences faktiski tika izslēgta pieteikumu 
par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem izskatīšana. Šie grozījumi ir devuši pirmos 
pozitīvos rezultātus, it īpaši attiecībā uz blakus 
sūdzību izskatīšanu, taču sagaidāms, ka to pienesums 
departamenta atslogošanā no mazāk nozīmīgām lietām 
būs plašāks ilgākā laika posmā.

Tiesiskā regulējuma pilnveidošana. 2016.
gada grozījumi Civilprocesa likumā ir pierādījuši, ka 
likumdošanas pasākumi ir svarīgs instruments kasācijas 
instances darbības efektivitātes nodrošināšanā, 
atslogojot kasācijas instanci no mazāk nozīmīgām lietām, 
proti, tādām, kurām nav nozīmes publisko interešu 
aizsardzībā vai tā ir neliela. Kā pierāda starpkaru perioda 
prakse Latvijā un citu valstu pieredze, meklējumus 
kasācijas tiesvedības kvalitātes pilnveidošanai un 
paātrināšanai nedrīkst apturēt. Līdz ar to atzinīgi 
vērtējamas tiesībpolitiķu un tiesību zinātnieku diskusijas 

par minēto jautājumu. Civillietu departaments arī 
turpmāk sniegs priekšlikumus un ierosinājumus 
kasācijas tiesvedības pilnveidošanai. Galvenie mērķi 
ir uzlabot kasācijas sūdzību kvalitāti, samazināt tādu 
lietu pieplūdumu departamentā, kurās nav jāizvērtē 
vienotas tiesu prakses nodrošināšanai vai likuma robu 
aizpildīšanai nozīmīgi tiesību jautājumi, un, protams, 
nodrošināt zemāko instanču spriedumu augstāku 
kvalitāti, it īpaši izslēdzot vai būtiski samazinot tos 
gadījumus, kad tiesa nav vērtējusi visus lietas izspriešanai 
nozīmīgos apstākļus un iesniegtos pierādījumus. Tāpat 
apsverami pasākumi, kas samazina lietas dalībnieku 
iespējas izmantot kasācijas tiesvedību negodprātīgu vai 
nesaprātīgu mērķu sasniegšanai.

Tā sauktā tīro instanču reforma un ar to saistītais 
normatīvais regulējums praksē aktualizēja jautājumu 
par Civillietu departamenta tiesnešu atlases procesa 
caurskatāmību un atsevišķu risinājumu pamatotību, kā 
arī paša departamenta lomu tajā. 

Likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumos noteiktā 
īpašā kārtība Augstākās tiesas departamenta tiesnešu 
vakanču aizpildīšanai, gramatiski iztulkojot, paredz 
nesamērīgu ierobežojumu izvēlēties departamenta 
darbam tiesnešus atklātā konkursā, kas nodrošinātu, 
ka kasācijas instancē darbojas tiesneši, kuri ir vislabāk 
piemēroti šī darba specifikai, proti, tiesību jautājumu 
padziļinātai izpētei un risināšanai. Priekšrocības agrākās 
apelācijas instances – Augstākās tiesas Tiesu palātas 
– tiesnešiem varētu tikt saglabātas, taču tikai tajā 
gadījumā, kad to kvalifikācija novērtēta vienlīdz augsti ar 
cita tiesneša amata pretendenta kvalifikāciju, kas nozīmē 
– uz tiesneša amata vakanci departamentā tiktu sludināts 
viens konkurss, bet pie līdzīgiem rādītājiem priekšroka 
varētu būt bijušajiem Tiesu palātas tiesnešiem. Turklāt 
arī šādā konkursā būtu svarīgi paredzēt attiecīgā 
departamenta atzinumu kā obligātu priekšnosacījumu 
Augstākās tiesas tiesneša amata pretendenta 
izvērtējumā, iekļaujot šādu nosacījumu Tieslietu 
padomes apstiprinātajā Augstākās tiesas tiesneša amata 
kandidātu atlases atklāta konkursa nolikumā. Tas varētu 
būt viens risinājums. 

Otrs risinājums, ņemot vērā departamenta 
tiesnešu pieredzi un zināšanas par zemāko instanču 
tiesnešu profesionālajām spējām, kā arī zināšanas par 
pieredzējušu advokātu, prokuroru un tiesību zinātnieku 
profesionālajiem un akadēmiskajiem sasniegumiem, 
departamenta tiesnešu atlases procesā galveno lomu 
piešķirt departamenta tiesnešu kopējam viedoklim – 
atzinumam. Proti, tieši departaments izvēlētos, ko aicināt 
uz vakanto tiesneša amatu. Tādam risinājumam būtu 
jāizstrādā iekšējā kārtība, kādā departaments nonāk pie 
vienota viedokļa, bet tas atbilstu kārtībai, kāda bija līdz 
Tiesu palātas reformai.

Līdz ar to Tieslietu ministrijai būtu rosināms jautājums 
par nepieciešamajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” 
(tā pārejas noteikumos), lai nodrošinātu Augstākās tiesas 
tiesnešu atlasi maksimāli godīgā konkursā, kā arī Tieslietu 
padomei – par departamentu lielāku iesaisti tiesnešu 
atlasē darbam attiecīgajos departamentos.

Visbeidzot, Augstākajai tiesai jāturpina iestāties par 
Senāta nosaukuma atjaunošanu kasācijas instancei, kam 
papildus augstai nolēmumu kvalitātei ir svarīga loma 
Augstākās tiesas autoritātes stiprināšanā sabiedrībā.
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KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTS
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris DZALBE

Tiesneši 2016.gadā: Aija BRANTA, Voldemārs ČIŽEVSKIS, Artūrs FREIBERGS, Anita NUSBERGA,  
Pēteris OPINCĀNS, Anita POĻAKOVA, Inguna RADZEVIČA 

KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA  
PĒTERA DZALBES ZIŅOJUMS
 

Iepriekšējais gads Krimināllietu departamentam bija 
piepildīts ar spraigu darbu. Ja saņemto un izskatīto 
lietu skaitam pēdējo gadu laikā nav vērojama tendence 
palielināties vai samazināties, tad no speciālajiem 
likumiem izrietošo papildpienākumu liels apjoms 

gulstas uz Krimināllietu departamenta tiesnešu pleciem un 
aizņem apmēram ceturtdaļu no darbam paredzētā laika.

2016.gadā departamentā izskatīšanai saņemtas 754 
lietas, izskatītas 755, neizskatītas palika 132 lietas. No 
kasācijas kārtībā pārsūdzētajām lietām 426 lietās atteikts 
pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā, tas ir 
65% no pabeigtajām lietām. Šī proporcija ir līdzīga pēdējo 
gadu laikā. 

Mutvārdu procesā izskatītas četras lietas un viena 
lieta sakarā jaunatklātiem apstākļiem. Tāpat mutvārdu 

Krimināllietu departaments 2017.gada februārī: (no kreisās) 1.rindā Aija Branta, Pēteris Dzalbe, Inguna Radzeviča;  
2.rindā Anita Poļakova, Pēteris Opincāns, Voldemārs Čiževskis, Artūrs Freibergs, Anita Nusberga

2016. gadā tiesvedībā 887 lietas
Izskatītas 755 lietas – 85% 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 651 
• sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo 

tiesību pārkāpumiem – 64
• ārvalsts spriedumu atzīšana un sodu 

izpildīšana, personas izdošana ārvalstij – 15
• lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai 

pēc piekritības – 25

Viens tiesnesis  
vidēji izskatījis: 

104 lietas

Lietu izskatīšanas  
vidējais ilgums: 

2,4 mēneši

* Departaments izskatījis arī 4 piekritības noteikšanas 
lietas 
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procesā tiek izskatītas lietas par personu izdošanu 
ārvalstij.

Kasācijas kārtībā mutvārdu procesā izskatītajās lietās 
sniegti skaidrojumi par apsūdzības grozīšanu apelācijas 
instances tiesā, par sagatavošanos noziegumam un 
nozieguma mēģinājumu, par Krimināllikuma 307.pantā 
„Nelikumīgas darbības ar krimināllietas materiāliem” 
ietvertā noziedzīgā nodarījuma priekšmetu, par 
kaitējuma kompensāciju nelikumīgās darbībās ar akcīzes 
precēm.

No kasācijas kārtībā izskatītajām lietām lielākais 
skaits ir noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu (32%), pret 
vispārējo drošību un kārtību, kur ietilpst arī nelikumīga 
rīcība ar narkotiskām un psihotropām vielām (17%), 
noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā, kur ietilpst arī 
kontrabanda un izvairīšanās no nodokļu nomaksas 
(13%).

Ģenerālprokurors publiski ziņojis, ka 2016.gadā 
reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits samazinājies 
par 3,7%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, taču 
palielinājies noziegumu skaits, kas saistīti ar korupciju, 
cilvēktirdzniecību, kontrabandu, izvairīšanos no nodokļu 
nomaksas. Šie fakti vien, neņemot vērā arī citus faktorus, 
norāda, ka tuvākajos gados nav sagaidāms saņemto lietu 
skaita ievērojams samazinājums kasācijas instances tiesā.

Ievērojami palielinājies lietu skaits pēc notiesātā 
uzdevumā iesniegtā advokāta pieteikuma vai 
ģenerālprokurora, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 
departamenta virsprokurora protesta par spēkā stājušos 
tiesas nolēmumu, kurš nav bijis izskatīts kasācijas 
kārtībā, sakarā ar Krimināllikuma pārkāpumu vai 
Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu. 2015.
gadā tika saņemtas 36 šādas lietas, bet 2016.gadā – 62 
lietas. To var izskaidrot ar grozījumiem Krimināllikumā, 
policijas kontroli aizstājot ar probācijas uzraudzību, kā 
arī ar lietu sadalīšanu par vienas personas izdarītiem 
noziedzīgiem nodarījumiem. Tā rezultātā atšķirīgās 
tiesās atšķirīgos laikos tiek izskatītas lietas un, 
nosakot galīgo sodu, tiek pieļauts dubultās sodāmības 
principa pārkāpums, t.i., nosakot galīgo sodu, vairākos 
spriedumos tiek ņemts vērā viens un tas pats cits 
spriedums.

Bieži likumu grozījumi neveicina tiesu darba 
stabilitāti. Krimināllikuma darbības laikā kopumā 
pieņemti 57 likumi par grozījumiem un papildinājumiem 
Krimināllikumā, tostarp pēdējo trīs gadu laikā 13, 
bet 2016.gadā – četri „Grozījumi Krimināllikumā”, kā 
rezultātā likumā ietverti 7 jauni noziedzīgi nodarījumi, 

5 jaunas redakcijas likuma pantiem, grozītas 17 pantu 
redakcijas. Savukārt Kriminālprocesa likuma darbības 
laikā kopumā pieņemts 31 likums par grozījumiem un 
papildinājumiem Kriminālprocesa likumā, tostarp pēdējo 
trīs gadu laikā 9 šādi likumi, bet 2016.gadā trīs likumi 
„Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kā rezultātā likumā 

l LIETU SKAITS KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ 
2012.–2016.GADĀ

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas*

% no 
izskatāmo 
lietu skaita

Lietu 
atlikums 

gada beigās

2012 798 755 89 98
2013 762 707 82 153
2014 782 828 89 107
2015 762 736 85 133
2016 754 755 85 132

* Tai skaitā lietas, kas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas vai pēc 
piekritības (2012.-13, 2013.-17; 2014.-26, 2015.-28, 2016.-25)

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

Nr. Noziedzīgā nodarījuma veids Lietu 
skaits

% no 
kopējā 

izskatīto 
lietu 

skaita

1. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 209 32

2. Noziedzīgi nodarījumi pret 
vispārējo drošību un kārtību 112 17

3. Noziedzīgi nodarījumi 
tautsaimniecībā 86 13

4. Noziedzīgi nodarījumi pret 
satiksmes drošību 58 9

5. Nonāvēšana 42 6

6. Noziedzīgi nodarījumi pret 
personas veselību 38 6

7. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību 
un dzimumneaizskaramību 28 4

8. Noziedzīgi nodarījumi valsts 
institūciju dienestā 21 3

9. Noziedzīgi nodarījumi pret 
jurisdikciju 16 3

10. Noziedzīgi nodarījumi pret 
pārvaldes kārtību 13 2

11. Noziedzīgi nodarījumi pret  
ģimeni un nepilngadīgo 6 1

12.
Noziedzīgi nodarījumi pret 
personas pamattiesībām un 
pamatbrīvībām 

4 1

13. Noziedzīgi nodarījumi pret  
dabas vidi 4 1

14. Citi 14 2
Kopā 651 100

* 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 426 65

Nolēmums atstāts negrozīts 76 12
Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
nosūtot lietu jaunai izskatīšanai 118 18

Nolēmums atcelts pilnībā vai tā daļā, 
izbeidzot kriminālprocesu 17 3

Nolēmums grozīts 1 0
Kasācijas tiesvedība izbeigta 13 2

Kopā 651 100
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ietverti 7 jauni panti, 3 pantiem jaunas redakcijas un 74 
pantiem grozītas redakcijas.

Tiek gatavoti jauni būtiski un apjomīgi grozījumi 
Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā. Kā liecina 
prakse, skaidrāku un pilnīgāku normatīvu regulējumu 
un izpratni prasa krimināllietu iztiesāšana apsūdzētā 
prombūtnē (in absentia), spēkā esošo nolēmumu jauna 
izskatīšana sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma 
normu būtisku pārkāpumu.

2016.gadā Judikatūras un zinātniski analītiskās 
nodaļa, pieaicinot arī Latvijas Universitātes akadēmiskos 
spēkus, ar Krimināllietu departamenta atbalstu 
veica tiesu prakses apkopojumus, starp kuriem kā 
būtiskākie minami „Tiesu prakse sodu noteikšanā 
par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un 
pēc vairākiem spriedumiem, sodu saskaitīšanā un 
aizstāšanā”, ko veica profesore V.Liholaja, un profesores 
K.Stradas-Rozenbergas pētījums par Latvijas tiesu 
praksi Kriminālprocesa likuma 464. un 465.panta 
piemērošanā, t.i., krimināllietu iztiesāšana bez apsūdzētā 
piedalīšanās un krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā 
prombūtnē. Kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņu 
apkopojumi par atsevišķiem jautājumiem. Tiesu prakses 
apkopojumu un pētījumu rezultātā tiek ieteiktas 
rekomendācijas tiesām likumu piemērošanā, turklāt 
arī priekšlikumi Krimināllikuma un Kriminālprocesa 
likuma pilnveidošanas darba grupām par nepieciešamību 
izdiskutēt un izvērtēt iespējamos grozījumus likumos.

Likumprojektu izstrādes un likumu pilnveidošanas 
darba grupās, Saeimas komisijās un apakškomisijās 
Krimināllietu departamentu galvenokārt pārstāvēja 
zinātniski analītiskais padomnieks tiesību doktors 
Jānis Baumanis un ar šo gadu arī zinātniski analītiskā 
padomniece Nora Magone. Darba sapulcēs padomnieki 
informē departamenta tiesnešus par izskatāmajiem un 
izskatītajiem jautājumiem, uzklausa tiesnešu viedokļus par 
apspriežamajām problēmām. Turklāt atsevišķos svarīgos 
jautājumos departaments ir sniedzis rakstisku viedokli, 
tostarp par apspriedes noslēpumu kriminālprocesā.

Tomēr jāpārdomā, vai visās piedāvātajās darba grupās 
būtu jāpiedalās Augstākās tiesas pārstāvim, piemēram, 
par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu, sodu izpildi, 
administratīvo pārkāpumu procesu.

Krimināllietu departaments turpina praksi tikties un 
apspriest aktuālos tiesību jautājumus ar tiesu apgabalu 
tiesnešiem, sagatavo apkopojumu par kasācijas kārtībā 
atceltajiem un grozītajiem tiesu nolēmumiem, tiesneši 
un padomnieki lasa lekcijas Tiesnešu mācību centrā, 
piedalās semināros, diskusijās par tiesību jautājumiem 
un aktuālo tiesu praksi.

Pārdomas raisa paviršības atsevišķos tiesu nolēmumos, 
tostarp apsūdzību, liecību pārkopēšana, latviešu valodas, 
gramatikas, juridiskās valodas nepilnības, tiesu prakses 
apkopojumos, judikatūrā izteikto atziņu vai nu nezināšana, 
vai neņemšana vērā, kas kopumā rada ne visai pievilcīgu 
priekšstatu par tiesu un, kā tas parasti notiek, atsevišķi 
gadījumi tiek vispārināti par visu tiesu sistēmu un līdz ar 
to neveicina tās autoritāti. Tāpēc katram tiesnesim būtu 
jāpārvērtē attieksme pret savu darbu un nav jāizvairās 
izteikt kritiku un priekšlikumus par sava kolēģa darbu. 
Tikai kopīgiem spēkiem un ar konkrētu darbu mēs varam 
vairot tiesu prestižu, sabiedrības attieksmi pret tiesu.

Vairākkārt valsts amatpersonas un krimināltiesību 
eksperti ir izteikuši šaubas par sodiem atsevišķās 
krimināllietās. Kas tad piespriež sodus?

Kriminālprocesa likums ir pilnvarojis prokuroru 
piemērot sodu ar prokurora priekšrakstu, ja persona 
izdarījusi kriminālpārkāpumu, mazāk smagu noziegumu 
vai smagu noziegumu, par kuru paredzēts brīvības 
atņemšanas sods līdz pieciem gadiem, un prokurors guvis 
pārliecību, ka šai personai nevajadzētu piemērot brīvības 
atņemšanas sodu, taču to nevar atstāt nesodītu. 

Turklāt prokurors var arī izbeigt kriminālprocesu, 
nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības apsūdzēto, 
ņemot vērā izdarītā kriminālpārkāpuma vai mazāk 
smaga nozieguma raksturu un radīto kaitējumu, personu 
raksturojošos datus un citus likumā norādītos apstākļus 
un nosacījumus. Visos pārējos gadījumos vainīgajam sodu 

l KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ KPL 62. UN  
63. NODAĻAS KĀRTĪBĀ SAŅEMTĀS LIETAS 

Instance
Saņemtas 
lietas – 62  
(2015.-36)

No rajonu (pilsētu) tiesām 58

No apgabaltiesām 4

Pārsūdzības veids

Ar ģenerālprokurora vai 
Ģenerālprokuratūras 
Krimināltiesiskā departamenta 
virsprokuroru protestu

47

Ar zvērinātu advokātu pieteikumu 14

Sakarā ar prokurora atzinumu par 
jaunatklātiem apstākļiem 1

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

Rezultāts Lietu 
skaits Procenti

Nolēmums atstāts bez grozījumiem 9 14

Nolēmums atcelts pilnībā vai 
tā daļā, nosūtot lietu jaunai 
iztiesāšanai

16 25

Nolēmums atcelts pilnībā vai tā 
daļā, izbeidzot kriminālprocesu 34 53

Nolēmums grozīts 5 8

Kopā 64 100
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piespriež vai atbrīvo no kriminālatbildības un soda tiesa, 
iztiesājot lietu pēc būtības, tostarp arī krimināllietās, kurās 
ir prokurora vienošanās ar apsūdzēto par vainas atzīšanu 
un sodu.

Soda noteikšana nav vienkāršs process, tas ir nopietns 
analītisks process, kas balstās uz likumu, zināšanām, 
pieredzi. Turklāt tiesnesis nedrīkst pakļauties kādas 
personas vai sabiedrības daļas viedoklim. Cietumsods 
nevar būt arī pašmērķis. Vēsturiski ir bijuši daudzi 
nežēlīgi soda veidi. Vēl nesenā pagātnē bija nāves 
sods, dažādas kampaņas par cīņas pastiprināšanu pret 
nevēlamām parādībām. Vai tas novērsa vai ievērojami 
samazināja noziedzību? Noziedzības cēloņi ir sarežģīti un 
kompleksi, tie nav saistīti tikai ar sodu. 

Krimināllikuma 35.pantā skaidri definēti soda mērķi: 
1) aizsargāt sabiedrības drošību; 2) atjaunot taisnīgumu; 
3)  sodīt vainīgo personu par izdarīto noziedzīgo 
nodarījumu; 4) resocializēt sodīto personu; 5) panākt, lai 
notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos 
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. 

Šie mērķi ir vienlīdz nozīmīgi un svarīgi, neatkarīgi 
no numerācijas, tostarp 5.punktā minēta speciālā un 
vispārējā prevencija, kam, manuprāt, netiek pievērsta 
pienācīga vērība.

Kā šo procesu var ietekmēt Augstākā tiesa?
Pirmkārt, procesuālā kārtībā, ja ir iesniegts prokurora 

kasācijas protests vai cietušā kasācijas sūdzība par 
soda nesamērību un netaisnīgumu. Galvenā loma soda 
noteikšanā ir pirmās instances tiesai. Nosakot sodu, 
procesuālās ekonomijas princips nedrīkst būt augstāks 
par taisnīguma principu. Pārsūdzības procesā tiek 
izskatīti sūdzības vai protesta argumenti, un tiesa pēc 
savas iniciatīvas nedrīkst pasliktināt apsūdzētā stāvokli.

Otrkārt, gan tiesu prakses apkopojumos, gan 
semināros apgabaltiesās, mācību nodarbībās Tiesnešu 
mācību centrā un diskusijās pastāvīgi vērst tiesnešu 
uzmanību uz sodu noteikšanas jautājumiem.

Augstākās tiesas tiesneši šo darbu veic. Turklāt tiesu 
prakses apkopojumu autori apkopojumos konstatētās 
kļūdas aktualizē lekcijās Tiesnešu mācību centrā un 
publikācijās žurnālā „Jurista Vārds”.

Ņemot vērā departamenta darba pārorganizēšanu 
sakarā ar papildpienākumu apjomu un citu objektīvu 
iemeslu dēļ, palielinājās lietu izskatīšanas termiņi, 
turklāt atšķirīgi termiņi ir arī viena procesa veida 
ietvaros (atteikums pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu 
kasācijas kārtībā, rakstveida process). Tāpēc tuvākais 
uzdevums ir stabilizēt lietu izskatīšanas termiņus viena 
procesa ietvaros un samazināt vidējos lietu izskatīšanas 
termiņus.

Aktualitāti nav zaudējuši arī iepriekšējā gada atskaites 
plēnumā izvirzītie uzdevumi. Līdz ar to turpināms darbs: 

•	 tiesu nolēmumu struktūras un satura 
pilnveidošanā;

•	 Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā 
ieviesto jauninājumu un līdz šim praksē retāk 
sastopamo noziedzīgo nodarījumu sastāvu izpētē;

•	 sadarbība ar Judikatūras un zinātniski 
analītisko nodaļu tiesu prakses apkopošanā un 
rekomendāciju izstrādāšanā;

•	 sadarbībā ar citām ieinteresētajām institūcijām 
Augstākajai tiesai neraksturīgu speciālajos 
likumos deleģēto funkciju pārskatīšanā. 

Kā pastāvīgs darbs visām tiesību sargājošām 
institūcijām jāuzsver kriminālprocesa virzītāju un ar tiesu 
sistēmu saistīto procesā iesaistīto personu profesionālās 
sagatavotības paaugstināšana, jo kritizējami ir ne tikai 
tiesnešu, tiesu lēmumi un spriedumi, bet arī izmeklētāju, 
prokuroru, aizstāvju, advokātu radītie procesuālie 
dokumenti.

Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2017.–2019.
gadam kā viena no prioritārās darbības jomām noteikta 
Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana, kur iezīmēti 
mērķi un uzdevumi, tostarp izstrādāt un īstenot 
Augstākās tiesas komunikācijas stratēģiju, paplašināt 
tiesas sniegto informāciju sabiedrībai par kasācijas 
instancē risinātajiem tiesību jautājumiem. Manuprāt, 
izstrādājot un realizējot komunikācijas stratēģiju un 
paplašinot sniegto informāciju, būtu nepieciešams 
stiprināt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļu, 
palielinot darbinieku skaitu.

l PĀRSŪDZĒTO UN NOPROTESTĒTO NOLĒMUMU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI ZEMĀKAS INSTANCES TIESĀM 
(KASĀCIJAS KĀRTĪBĀ UN KPL 62. UN 63.NODAĻAS KĀRTĪBĀ) 

 Tiesa Pārsūdzēti 
nolēmumi

Nolēmums 
atstāts  

negrozīts

Nolēmums 
atcelts pilnībā 

vai daļā

Nolēmums 
grozīts

Atteikts pārbaudīt 
nolēmuma 
tiesiskumu/ 

kasācijas 
tiesvedība izbeigta

Atcelti un  
grozīti  

nolēmumi %

Rīgas apgabaltiesa 292 37 49 3 203 18

Kurzemes apgabaltiesa 81 10 19 0 52 23

Latgales apgabaltiesa 74 9 19 0 46 26

Vidzemes apgabaltiesa 71 6 14 1 50 21

Zemgales apgabaltiesa 95 11 20 0 62 21

             Kopā apelācijas instancē   612 73 121 4 413 20

Rajonu (pilsētu) tiesas 103 12 62 2 27 43
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Administratīvo lietu departaments 2017.gada februārī:  
(no kreisās) 1.rindā Rudīte Vīduša, Ilze Skultāne, Veronika Krūmiņa, Jautrīte Briede, Dzintra Amerika;  
2.rindā Andris Guļāns, Ieva Višķere, Līvija Slica, Vēsma Kakste, Jānis Neimanis

ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTS
Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika KRŪMIŅA

Tiesneši 2016.gadā: Dzintra AMERIKA, Jautrīte BRIEDE, Andris GUĻĀNS, Vēsma KAKSTE, Dace MITA,  
Jānis NEIMANIS, Ilze SKULTĀNE, Līvija SLICA, Rudīte VĪDUŠA 

ADMINISTRATĪVO LIETU 
DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJAS 
VERONIKAS KRŪMIŅAS ZIŅOJUMS 

LIETU IZSKATĪŠANAS RĀDĪTĀJI  
UN TIESĪBU AKTUALITĀTES 

Pēdējo piecu gadu laikā 2016. ir pirmais gads, 
kad ir samazinājies Administratīvo lietu 
departamentā saņemto lietu skaits. Salīdzinot 
ar 2015.gadu, tas samazinājies par 9%. Pamatā 
šis samazinājums izskaidrojams ar to, ka 

pēdējos gados bija vērojama tendence samazināties 
administratīvo lietu skaitam pirmās instances tiesā un 
apelācijas instances tiesā. Šobrīd grūti prognozēt, vai 
minētā tendence attiecībā uz departamentā saņemtajām 

2016. gadā tiesvedībā 1787 lietas
Izskatītas 1027 lietas – 57 % 
Tai skaitā
• kasācijas kārtībā – 994
• sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – 32
• lietas pirmajā (un vienīgajā) instancē – 1

Viens tiesnesis  
vidēji izskatījis: 
103 lietas

Lietu izskatīšanas  
vidējais ilgums: 
7,1 mēneši
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lietām saglabāsies arī turpmāk, jo 2016.gadā atkal 
nedaudz palielinājies pirmās instances tiesā saņemto 
pieteikumu skaits. Tāpat ar grozījumiem Administratīvā 
procesa likumā, kas stājās spēkā šā gada 1.martā, ir 
paplašināts to gadījumu skaits, kuros blakus sūdzība 
iesniedzama departamentā.

Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā par 4% samazinājies 
departamentā izskatīto lietu skaits. Izskatīto lietu skaita 
samazinājums ir neliels. Tas izskaidrojams ar viena tiesneša 
prombūtni gada pēdējos mēnešos, kā arī ar to, ka viens 
tiesnesis ilgstoši slimoja. Ja nebūtu šo apstākļu, izskatīto 
lietu daudzums būtu saglabājies iepriekšējā gada līmenī. 
Vidējais lietu skaits, kuras izskatījis viens departamenta 
tiesnesis, 2016.gadā ir vairāk nekā 100 lietas.

Lietas departamentā pamatā tiek izskatītas rakstveida 
procesā. Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
2016.gadā bija vairāk lietu, kuras departaments izskatīja 
mutvārdu procesā tiesas sēdē (2016.gadā – 20, 2015.gadā  – 
8, 2014.gadā – 7 lietas).

Departamentā izskatītajās lietās to iestāžu trijnieks, 
kuru lietas departamentā izskatītas visvairāk, joprojām ir 
nemainīgs. Arī 2016.gadā visvairāk departamentā izskatītas 
lietas, kas ierosinātas, pārsūdzot Valsts ieņēmumu dienesta 
(25%), pašvaldību (19%) un ministriju (12%) lēmumus.

Tāpat, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016.gadā 
vērojami līdzīgi kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti  – 
62% lietu atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību  
(2015.gadā – 62%, 2014.gadā – 60%), savukārt 18% 
lietu pārsūdzētais spriedums pilnībā vai daļā atcelts  
(2015.gadā  – 17%, 2014.gadā – 21%).

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, līdzīgi ir arī blakus 
sūdzības kārtībā izskatīto lietu rezultāti – gandrīz 
25% lietu pārsūdzētais lēmums pilnībā vai daļā atcelts  
(2015.gadā – 24%, 2014.gadā – 18%).

Jāatzīst, ka atcelto spriedumu un lēmumu rādītājus 
varētu vēlēties zemākus. Redzot, ka gadu no gada šie rādītāji 
būtiski nemazinās, departamentam acīmredzot sadarbībā 
ar Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu jāstrādā pie 
plašāka prakses apkopojumu klāsta, lai zemāko instanču 
tiesu tiesnešiem būtu uzskatāmi pieejama departamenta 
prakse, kā arī jādomā citi pasākumi, kas ļautu zemākām 
instancēm nostabilizēt praksi. 

2016.gadā departaments trīs lietās vērsās ar pieteikumu 
Satversmes tiesā (lietā Nr.SKA-180/2016, SKA-281/2016 
un SKA-887/2016) un astoņās lietās – ar prejudiciālajiem 
jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā (lietā Nr.SKA-4/2016, 
SKA-5/2016, SKA-6/2016, SKA-7/2016, SKA-9/2016, SKA-
17/2016, SKA-19/2016 un SKA-302/2016).

Desmit lietas 2016.gadā tika nodotas izskatīšanai 
departamenta kopsēdē. Ar atlasītiem nozīmīgākajiem 

un no tiesību viedokļa interesantākajiem nolēmumiem 
var iepazīties Augstākās tiesas mājaslapā un nolēmumu 
krājumā. 

Departamenta nolēmumos risināts plašs tiesību 
jautājumu loks. Starp tiem vēlos izcelt lietas par Krievijas 
Federācijas piešķirtās militārās pensijas saņēmējiem, 
kuriem pārrēķināta vai pārtraukta Latvijas piešķirtā 
vecuma pensija. 2015. un 2016.gadā departamentā 
iesniegtas vairākas kasācijas sūdzības šāda veida lietās. 
Departamenta pozīcija minētajā jautājumā 2016.gada 
nogalē tika apstiprināta arī Satversmes tiesā, izbeidzot 
tiesvedību lietā, kas bija ierosināta, pamatojoties uz 
konstitucionālajām sūdzībām. Satversmes tiesa atzina, 
ka personai nav subjektīvu tiesību par vienu un to pašu 
sociālās apdrošināšanas periodu vai tam pielīdzināmu 
periodu vienlaikus saņemt vairāku valstu piešķirtas 
pensijas. Tādējādi dubulto sociālās apdrošināšanas 
periodu izslēgšana no personas sociālās apdrošināšanas 
stāža un tam sekojošā pensijas pārrēķināšana nerada 
personas pamattiesību ierobežojumu.

PAR NĀKOTNES PROGNOZĒM
Lielas cerības saistībā ar departamenta darba efektivitāti 

liekam uz jaunajiem grozījumiem Administratīvā procesa 
likumā, kas stājās spēkā 2017.gada 1.martā, kā arī uz 
padomnieku un palīgu korpusa nostiprināšanu un 
Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas atbalstu.

l LIETU SKAITS ADMINISTRATĪVO LIETU  
DEPARTAMENTĀ 2012.–2016. GADĀ

Gads Saņemtas 
lietas

Izskatītas 
lietas

% no 
izskatāmo 
lietu skaita

Lietu  
atlikums  

gada beigās

2012 917 912 77 272
2013 1001 955 75 318
2014 1163 976 66 505
2015 1226 1060 61 671
2016 1116 1027 57 760

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

Nr. Atbildētājiestāde Lietu 
skaits

% no 
kopējā 
skaita

1. Valsts ieņēmumu dienests 253 25
2. Pašvaldības 193 19
3. Ministrijas 122 12

4. Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra 90 9

5. Ieslodzījuma vietu pārvalde  
un cietumi 75 8

6. Iepirkumu uzraudzības birojs 26 3
7. Valsts policija 23 2
8. Lauku atbalsta dienests 19 2
9. Konkurences padome 15 2

10. Uzņēmumu reģistrs 15 2
11. Valsts zemes dienests 14 1
12. Bāriņtiesas 13 1
13. Valsts darba inspekcija 10 1

14. Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 8 1

15. Veselības inspekcija 6 1
16. Citas institūcijas 112 11

Kopā 994 100
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Jaunie grozījumi Administratīvā procesa likumā novērš 
praksē konstatētos trūkumus līdzšinējā regulējumā, kā arī 
paredz jaunas iespējas procesa efektivizēšanā. Saistībā ar 
kasācijas instances tiesas darbu vēlos izcelt trīs grozījumus 
līdzšinējā regulējumā, proti, grozījumos ir:

•	 paredzēta iespēja atteikties izskatīt blakus sūdzību, 
ja tā ir acīmredzami nepamatota (320.1pants). 2016.
gadā blakus sūdzības kārtībā Administratīvo lietu 
departamentā izskatītas 330 lietas. No tām 219 
lietās jeb vairāk nekā 66% gadījumu pārsūdzētais 
lēmums atstāts negrozīts. Atbilstoši jaunajam 
regulējumam daļā no šādām lietām blakus sūdzību 
būs iespējams atteikt izskatīt, ņemot vērā tās 
acīmredzamo nepamatotību;

•	 precizētas normas par atteikšanos ierosināt 
kasācijas tiesvedību (338.1panta otrā daļa), uzsvaru 
liekot uz kasācijas sūdzības argumentu kvalitātes 
vērtējumu, kā arī iekļautas normas, kas dos iespēju 
samazināt sprieduma motivācijas garumu gan 
gadījumā, kad pārsūdzētajā spriedumā ietvertais 
pamatojums ir pareizs (349.panta sestā daļa), gan 
gadījumā, kad pārsūdzētais spriedums neatbilst 
Augstākās tiesas judikatūrai citās līdzīgās lietās 
un pārsūdzētajā spriedumā nav argumentēti 
norādīts, kādēļ ir notikusi atkāpšanās no judikatūras  
(349.panta septītā daļa);

•	 mainīta pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem piekritība. Turpmāk tos izskatīs nevis 
augstākas instances tiesa, bet gan tā pati tiesa, 
ar kuras spriedumu vai lēmumu pabeigta lietas 
izskatīšana pēc būtības (354.panta pirmā daļa). 
Pagājušajā gadā Administratīvo lietu departamentā 
izskatīti 32  pieteikumi sakarā ar jaunatklātiem 
apstākļiem. Atbilstoši jaunajam regulējumam šādus 
pieteikumus departaments vairs neskatīs.

Administratīvā procesa likuma grozījumu sakarā vēlos 
uzteikt pozitīvo dialogu starp likumdevēju un tiesu varu. 
Likuma grozījumu apspriešana norisinājās konstruktīvā un 
labvēlīgā gaisotnē, uzklausot tiesnešu viedokli.

No institucionālā viedokļa pozitīvi vērtējams tas, 
ka pagājušajā gadā tika izdarīti visi sagatavošanās 
darbi, lai jau no šā gada 1.janvāra departamentā darbu 
uzsāktu vēl divi zinātniski analītiskie padomnieki. 
Tiesnešu atbalsta korpusa stiprināšana ir viens no 
risinājumiem kvalitatīvākai un ātrākai tiesas spriešanai. 
Turklāt padomnieku korpusa paplašināšana pozitīvi ir 
vērtējama arī no personāla veidošanas politikas. Tādējādi 

kvalificētākajiem palīgiem tiek dota iespēja turpināt 
darbu tiesā jau citā – augstākā – statusā. Raugoties 
uz šiem abiem aspektiem, domāju, ka 2017.gadā 
departaments spēs samazināt lietu atlikumu.

PAR KANDIDĀTA IZVIRZĪŠANU 
AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNEŠA AMATAM

Piekrītu Civillietu departamenta kolēģei, kura jau 
norādīja, ka ir jānostiprina departamenta loma Augstākās 
tiesas tiesneša kandidāta izvēlē.

Tieši departamenta tiesneši ir tie, kuri ikdienā vērtē 
zemāku instanču tiesas tiesnešu nolēmumus. Tieši 
departamenta tiesnešiem ir vispilnīgākais priekšstats par 
zemāko instanču tiesas tiesnešu nolēmumu kvalitāti, kas ir 
viens no svarīgākajiem kritērijiem Augstākās tiesas tiesneša 
kandidāta vērtēšanā. 

Turklāt darbs departamentā ir saistāms ar tiesu varas 
augstākā standarta iemiesojumu. Augstākās tiesas tiesnesim 
kā kasācijas instances tiesas tiesnesim būtu pārākā pakāpē 
jāiemieso tās vērtības, kas veido Latvijas valsts identitāti, 
un ar savu darbību jāveicina sabiedrības uzticēšanās tiesu 
varai. Līdztekus profesionālajām prasmēm Augstākās 
tiesas tiesnesim ir jāpiemīt augstiem cilvēciskajiem un 
profesionālajiem standartiem. Un arī šeit jāatzīmē, ka tieši 
departamenta tiesneši ir tiek, kuri arī no šāda aspekta spēj 
vislabāk novērtēt tiesneša amata kandidātu.

Līdz ar to departamenta tiesnešu vērtējums salīdzinoši 
ar jebkuras citas institūcijas vērtējumu ir objektīvāks, 
kvalitatīvāks un izsvērtāks.

Esmu palikusi ļoti kritiska saistībā ar konkursu kā 
Augstākās tiesas tiesneša atlases instrumentu. Manuprāt, 
konkurss nenodrošina, ka piesakās profesionālākie 
kandidāti. Tāpēc būtu plašāk jāpārrunā, vai nav jāparedz 
iespēja Augstākās tiesas tiesneša kandidātus uzrunāt, 
nerīkojot konkursu. Arī citu valstu pieredze rāda, ka uz 
augstākas instances tiesu tiesnešus virza pati augstākā 
instance. Iespēja uzrunāt iespējamo tiesneša kandidātu ir 
prakse, kas tiek atzīta arī citās valstīs.

Augstākā tiesa nekad nebūs likumsakarīgs profesionālās 
karjeras attīstības posms ikvienam zemākas instances tiesas 
tiesnesim, jo labs pirmās instances tiesas vai apelācijas 
instances tiesnesis var nebūt labs kasācijas instances 
tiesnesis.

Rosinu Augstāko tiesu izstrādāt priekšlikumus 
departamenta lomas nostiprināšanai Augstākās tiesas 
tiesneša amata kandidātu atlasē.  

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

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību 412 62
Spriedums atstāts negrozīts 96 14
Spriedums atcelts pilnībā vai daļā, t.sk.
    lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai – 107
    tiesvedība izbeigta – 13 

120 18

Kasācijas sūdzību atteikts pieņemt 12 2
Kasācijas tiesvedība izbeigta 12 2
Kasācijas sūdzība uzskatīta par 
neiesniegtu 12 2

Kopā 664 100

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

Rezultāts Skaits Procenti

Atteikts pieņemt blakus sūdzību 8 2

Blakus sūdzība uzskatīta par neiesniegtu 16 5

Lēmums atstāts negrozīts 219 66
Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, t.sk
    jautājums nodots jaunai izskatīšanai – 59
    jautājums izlemts pēc būtības – 23

82 25

Blakus sūdzības tiesvedība izbeigta 5 2
Kopā 330 100
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CIVILLIETU TIESU PALĀTA
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta OZOLA

Tiesneši 2016.gadā: Arnis DUNDURS, Dace JANSONE, Māra KATLAPA,  
tiesu palātas tiesnešu pienākumu izpildītāji uz laiku Gunta FREIMANE , Inese GRAUDA, Sandra KRŪMIŅA, 
Mairita ŠĶENDERE, Marianna TERJUHANA  

2016. gadā tiesvedībā 515 lietas
Tai skaitā
• izskatītas apelācijas kārtībā – 310
• izskatītas sakarā ar jaunatklātiem  

apstākļiem – 2
• lietas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas  

vai pēc piekritības – 203

Viens tiesnesis  
vidēji izskatījis: 

35 lietas

Lietu izskatīšanas  
vidējais ilgums: 

28,3 mēneši

l LIETU SKAITS CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ  
2012.–2016. GADĀ

Gads
Saņemtas 

lietas
Izskatītas 

lietas*

% no 
izskatāmo 
lietu skaita

Lietu  
atlikums  

gada beigās

2012 1766 1880 63 1100

2013 1694 1656 59 1138

2014 1378 1270 51 1246

2015 154 893 64 507

2016 507 513 101 0

* Tai skaitā lietas nosūtītas atpakaļ tiesai izskatīšanai pēc būtības vai citai tiesai 
pēc piekritības (2012.-62, 2013.-25, 2014.-21, 2015. – 81, 2016.-203)

Civillietu tiesu palātas pēdējā sēde 2016.gada 30.decembrī.  
Tiesas sastāvā tiesneses Ineta Ozola, Marianna Terjuhana un Mairita Šķendere 
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l APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ PĀRSŪDZĒTO NOLĒMUMU IZSKATĪŠANAS REZULTĀTI ZEMĀKAS INSTANCES TIESĀM 

Tiesa
Pārsūdzēti 

(noprotestēti) 
nolēmumi

Nolēmums  
atstāts  

negrozīts 

Nolēmums  
grozīts

Prasība 
apmierināta/ 

Lēmums atcelts 
pilnībā vai daļā

Sūdzība atstāta 
bez izskatīšanas 
vai tiesvedība 

izbeigta

Atcelti, grozīti 
nolēmumi  

%

Rīgas apgabaltiesa 208 134 27 47 46 36
Kurzemes apgabaltiesa 26 20 3 3 5 23
Latgales apgabaltiesa 23 11 3 - - 13
Vidzemes apgabaltiesa 35 28 2 5 14 20
Zemgales apgabaltiesa 20 15 3 2 7 25

Kopā 312 208 35 57 72 29

l CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ APELĀCIJAS KĀRTĪBĀ IZSKATĪTO LIETU STRUKTŪRA (SPRIEDUMI UN LĒMUMI) 

Nr. Lietu kategorija Lietu skaits
% no kopējā 
izskatīto lietu 

skaita

1. Lietas, kas izriet no saistību tiesībām 152 49
2. Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām 100 32
3. Morālā un fiziskā kaitējuma atlīdzināšana 18 6
4. Mantojuma lietas 13 4

5. Lietas, kas izriet no autortiesībām, patenttiesībām, dizainparauga un preču zīmju 
aizsardzības 11 4

6. Pilsonības atņemšana 5 1
7. Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām 5 1
8. Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām 3 1
9. Apvērsuma prasība 2 1

10. Pārējās 3 1
Kopā 312 100

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

Rezultāts Skaits Procenti

Prasība apmierināta pilnībā 60 20
Prasība apmierināta daļā 38 13
Prasība noraidīta 117 39
Spriedums atcelts un lieta nosūtīta 
jaunai izskatīšanai 2 1
Tiesvedība lietā izbeigta vai apelācijas 
sūdzība atstāta bez izskatīšanas 61 20
Apelācijas tiesvedība izbeigta 21 7

Kopā 299 100

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

Rezultāts Skaits Procenti

Lēmums atstāts negrozīts 11 84

Lēmums atcelts pilnībā vai daļā, 
nododot lietu jaunai izskatīšanai 1 8

Lēmums atcelts pilnībā vai daļā un 
jautājums izlemts pēc būtības 1 8

Kopā 13 100
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JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI  
ANALĪTISKĀ NODAĻA
Nodaļas vadītāja Anita ZIKMANE 
Darbinieki 2016.gadā:
Padomnieki: Solvita HARBACEVIČA – Eiropas Savienības tiesības un administratīvās tiesības,  
Dace ŠULMANE – Tieslietu padomes jautājumi, Aleksandrs POTAIČUKS – starptautisko un Eiropas Savienības 
tiesību aspekti administratīvajās tiesībās un krimināltiesībās, Reinis MARKVARTS – starptautisko un Eiropas 
Savienības tiesību aspekti civiltiesībās un civiltiesības
Konsultanti: Zinaīda INDRŪNA – likumu piemērošanas jautājumi un civiltiesības,  
Juris KALNIŅŠ – administratīvās tiesības (līdz novembrim), Anda KRASTIŅA – krimināltiesības,  
Nora MAGONE – krimināltiesības (apvienojot ar departamenta priekšsēdētāja palīga amatu)

JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI 
ANALĪTISKĀS NODAĻAS VADĪTĀJAS 
ANITAS ZIKMANES ZIŅOJUMS

No 2016.gada sākuma līdz tam ierasto 
Judikatūras nodaļu, kas galvenokārt veica 
nolēmumu anonimizāciju un sistematizāciju, 
tika nolemts saukt par Judikatūras un 
zinātniski analītisko nodaļu. Tas saistāms 

gan ar papildu personāla piesaisti – četriem padomniekiem, 
gan ar jauniem darba uzdevumiem. Atbilstoši Augstākās 
tiesas kopējām strukturālajām izmaiņām divi priekšsēdētāja 
padomnieki tika iekļauti Judikatūras un zinātniski 
analītiskās nodaļas struktūrā. Tādējādi papildu resurss 
bija viens padomnieks tiesību jautājumos un padomnieks 
Tieslietu padomes jautājumos.

Divi būtiskākie darbības virzieni nodaļā bija judikatūras 
un juridiski interesantu nolēmumu publicitātes 
nodrošināšana un darbs ar tiesu prakses apkopojumiem 
un pētījumiem. 

TIESU NOLĒMUMU PUBLISKOŠANA 
Tiesu nolēmumu atlase publicēšanai Augstākās tiesas 

mājaslapā ir praktiski vienīgais veids, kā ikdienā tiesību 

piemērotājiem tiesa dod sistēmiski sakārtotus kasācijas 
instances nolēmumus. Tāpēc svarīgs ir šī darba kvalitatīvs 
rezultāts un tiešs tiesnešu atbalsts nodaļas ikdienas 
darbam. Kā ļoti pozitīva iezīme minams tas, ka ir tiesneši, 
kas, nolēmumu parakstot, jau informē Judikatūras un 
zinātniski analītisko nodaļu, ka nolēmumā, viņuprāt, ir 
judikatūras atziņu cienīgas tēzes. Tāpat bija tiesnešu un 
padomnieku iniciatīva vienu vai otru nolēmumu publicēt. 

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa veica 
Augstākās tiesas departamentu nolēmumu anonimizāciju 
publicēšanai tiesu portālā www.manas.tiesas.lv, atlasīja 
nolēmumus publicēšanai Augstākās tiesas mājaslapā 
un, saskaņojot ar departamentiem, papildināja tos ar 
atbilstošiem virsrakstiem un tēzēm.

Gada sākumā tika veikta esošo tiesu nolēmumu 
katalogu sistēmas pārskatīšana Administratīvo lietu 
departamentam un Civillietu departamentam. Atbalstīts 
ierosinājums pieļaut iespēju, ka nolēmumi mājaslapā 
tiek publicēti arī tikai ar virsrakstiem, nepapildinot tos ar 
judikatūras tēzēm. Tā rezultātā būtiski pieaudzis Civillietu 
departamenta publicēto nolēmumu skaits. 2015.gadā bez 
gadagrāmatā publicētajiem bija 19, 2016.gadā jau publicēti 
116, no kuriem tikai trešā daļa ar tēzēm. 

Uz 2017.gada 21.februāri publiskoti:

www.
at.gov.lv

Anonimizēti 
nolēmumi  

www. 
manas.tiesas.lv

TIS 
Judikatūras 

modulis

Administratīvo lietu 
departaments 64 189 56

Civillietu departaments 112 376 34

Krimināllietu 
departaments 55 222* 51

Departamentu 
priekšsēdētāju sēžu 
lēmumi

2

* 2016.gadā anonimizāciju veica Krimināllietu departaments

Ņemot vērā procesuālajos likumos pastiprināto 
Augstākās tiesas judikatūras nozīmi, rodas nepieciešamība 
publicēt mājaslapā arī nolēmumus, kas taisīti pat vairākus 
gadus atpakaļ. Šāda prakse varētu turpināties. 
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TIESU PRAKSES APKOPOJUMI
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ne tikai 

koordinēja tiesu prakses apkopojumu un pētījumu 
sagatavošanu, bet arī paši nodaļas darbinieki iesaistījās 
apkopojumu veidošanā. Būtiska šajā procesā ir sadarbība 
ar departamentiem un atgriezeniskā saite, proti, sadarbība 
apkopojuma vai pētījuma satura un struktūras saskaņošanā, 
konsultācijas izstrādes procesā, kā arī pats būtiskākais – 
departamenta secinājumu pievienošana par apkopojuma 
sagatavotāja izvirzītajām tēzēm.

Civiltiesību jomā 4 apkopojumi par Civillietu 
departamenta praksi un 2 par starptautisko tiesu 
praksi

Tiesu prakse civillietās, kas izriet no dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, veica I.Oša un 
M.Auders, publicēts mājaslapā.

Tiesu prakse morālā kaitējuma apmēra noteikšanā, ja 
kaitējums radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas 
nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, veica 
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa (R.Markvarts), 
publicēts mājaslapā.

Tiesu prakse morālā kaitējuma apmēra noteikšanā saistībā ar 
prasītājam nodarīto tiesību aizskārumu, miesas bojājumiem vai 
tuvinieka bojāeju, veica Judikatūras un zinātniski analītiskā 
nodaļa (R.Markvarts), publicēts mājaslapā.

Augstākās tiesas Civillietu departamenta prakses 
apkopojums lietās, kurās pēc nolēmuma stāšanās likumīgā 
spēkā iesniegts pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā 
ar jaunatklātiem apstākļiem, veica Judikatūras un zinātniski 
analītiskā nodaļa (R.Markvarts), publicēts mājaslapā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse, līdzsvarojot tiesības 
uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un izteiksmes 
brīvību, veica Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa 
(R.Markvarts un A.Zikmane), publicēts mājaslapā.

Eiropas Savienības Tiesas prakses apkopojums par nacionālo 
tiesu pienākumu vērtēt patērētāju līgumu noteikumus, ņemot 
vērā Direktīvā  93/13/EEK  par negodīgiem noteikumiem 
patērētāju līgumos noteiktās prasības, veica Judikatūras 
un zinātniski analītiskā nodaļa (R.Markvarts), publicēts 
mājaslapā.

Krimināltiesību jomā 4 apkopojumi par nacionālo 
tiesu praksi un 1 par starptautisko tiesu praksi

Tiesu prakse krimināllietu iztiesāšanu bez apsūdzētā 
piedalīšanās un apsūdzētā prombūtnē (Kriminālprocesa likuma 
464., 465.pants), veica K.Strada-Rozenberga, publicēts 
mājaslapā.

Krimināllietu iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās 
un apsūdzētā prombūtnē: starptautisko tiesu prakse, veica 
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa (A.Potaičuks), 
publicēts mājaslapā.

Tiesu prakse krimināllietās par valsts robežas nelikumīgu 
šķērsošanu (Krimināllikuma 284.pants) un Eiropas Savienības 
Tiesas judikatūra imigrācijas ierobežošanas jomā, veica 
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa (A.Krastiņa), 
publicēts mājaslapā.

Tiesu prakse sodu noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem 
nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, sodu saskaitīšanā 
un aizstāšanā (Krimināllikuma 50., 51., 52.pants), veica 
V.Liholaja, publicēts mājaslapā.

Tiesu prakse sodu piemērošanā krimināllietās par personas 
nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai (Krimināllikuma 
285.pants), veica P.Gruziņš, nepublicēts.

Administratīvo tiesību jomā 3 apkopojumi par 
nacionālo tiesu praksi, visos ir norādes arī uz 
starptautisko tiesu praksi

Tiesu prakses apkopojums Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra lietās 2004–2016, veica Judikatūras un zinātniski 
analītiskā nodaļa (A.Potaičuks), publicēts mājaslapā.

Tiesu prakse muitas lietās, veica Judikatūras un zinātniski 
analītiskā nodaļa (A.Potaičuks), publicēts mājaslapā.

Tiesu prakse ieslodzīto lietās, veica Judikatūras un 
zinātniski analītiskā nodaļa (S.Harbaceviča), nepublicēts.

Tieslietu padomes darbā sagatavoti šādi būtiskākie 
pētījumi: 

Apskats par tiesu sistēmai piederīgo personu 
disciplinārlietām, veica Judikatūras un zinātniski analītiskā 
nodaļa (D.Šulmane), nepublicēts.

Tieslietu padomes Eiropā (apskatā iekļautas 17 Eiropas 
Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) dalībvalstis), veica 
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa (D.Šulmane), 
nepublicēts.

Brijuni Paziņojums par tiesnešu neatkarības principiem un to 
salīdzinājums ar Bangaloras principiem, veica Judikatūras un 
zinātniski analītiskā nodaļa (D.  Šulmane), Brijuni principu 
tulkojums publicēts mājaslapā, pētniecisks apskats un 
salīdzinājums publicēts žurnālā „Jurista Vārds”.

 

CITI DARBI
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa bija 

iesaistīta Augstākās tiesas nolēmumu noformēšanas 
kārtības izstrādē, tiesas judikatūras datubāzes izstrādē, 
atbilžu sniegšanā uz ārvalstu kolēģu veikto aptauju 
jautājumiem (16 aptaujas), kā arī aktīvi sniedza atbildes 
uz tiesnešus interesējošiem jautājumiem par Eiropas 
Savienības tiesību un starptautisko tiesību jautājumiem. 
Kā līdz šim, tiesneši un tiesnešu palīgi informēti par 
būtiskākajiem grozījumiem procesuālajos likumos; 
turpināta Augstākās tiesas lasītavas papildināšana. Laiku 
un resursu prasīja arī iesaistīšanās Augstākās tiesas 
projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes 
garants Eiropas Savienībā” izpildē un pasākumu norisē.

Papildu ieskatu pētniecības darbā nodaļas pārstāvji 
guva, gada nogalē apmeklējot pētniecības institūtus, 
Nīderlandes Augstāko tiesu un citas starptautiskās tiesas 
Hāgā un Amsterdamā.

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa  
2017.gadu ir iesākusi atkal citā sastāvā, jo Tieslietu 
padomes jautājumi nodoti jaunizveidotā sekretariāta 
pārziņā. Nodaļai papildus ir piešķirta viena konsultanta 
vieta, jo visu līdzšinējo darbu ar tiesu nolēmumu 
anonimizāciju, ko veica Krimināllietu departaments, 
turpmāk veiks Judikatūras un zinātniski analītiskā 
nodaļa. Kā arī ir viena jauna štata vieta – konsultants 
valodas jautājumos. 

Nodaļa savā darba plānā ir izvirzījusi uzdevumu 
sagatavot Augstākās tiesas kārtību tiesu prakses 
apkopojumu un pētījumu noformēšanai, strādāt ar 
tiesu prakses apkopojumiem atbilstoši departamentu 
izteiktajām vēlmēm gan nodaļas ietvaros, gan 
koordinējot darbu Augstākajā tiesā un iesaistot atzītus 
pētniekus. Plānots Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Justīcija attīstībai” ietvaros gan mācīties par pētniecības 
metodoloģiju, gan piedalīties pieredzes apmaiņas vizītēs. 
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ADMINISTRĀCIJA
Administrācijas vadītāja Sandra LAPIŅA 

Nodaļu vadītāji 2016.gadā: 
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 Santa PAURA-OZOLIŅA
Juriskonsulte Ilze LEJA

ADMINISTRĀCIJAS VADĪTĀJAS  
SANDRAS LAPIŅAS ZIŅOJUMS 

Administrācija ir Augstākās tiesas struktūr-
vienība, kuras mērķis ir radīt priekšnoteikumus 
Augstākās tiesas saskaņotai un optimālai 
darbībai, lai nodrošinātu likumā noteikto 
Augstākās tiesas uzdevumu izpildi. Saskaņā 

ar likuma „Par tiesu varu” 50.1 pantu Augstākās tiesas 
Administrācijai ir šādas funkcijas:

•	 veikt finanšu vadību;
•	 gādāt par materiāltehnisko nodrošinājumu;
•	 kārtot lietvedību;
•	 organizēt personālvadību un mācības;
•	 nodrošināt saziņu ar sabiedrību;
•	 veikt starptautisko sadarbību.
Augstākās tiesas Administrācija nodrošina arī 

Tieslietu padomes darbu. 
2016.gadā Administrācijā strādāja 26 Administrācijas 

nodaļu darbinieki un 19 kancelejas darbinieki.  

FINANŠU VADĪBA UN  
MATERIĀLTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Budžets.Likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” 
Augstākajai tiesai piešķirts budžets  4  990  332  euro, tai 
skaitā ārvalstu finanšu palīdzība 123  369  euro (Eiropas 
Komisijas programmas „Tiesiskums 2014–2020” projekta 
„Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants 
Eiropas Savienībā” īstenošanai) un 4000 euro kā Augstākās 

tiesas pašu ieņēmumi atbilstoši 2013.gada 19.februāra 
Ministru kabineta noteikumos Nr.96 „Noteikumi par 
tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” noteiktajiem 
pakalpojuma veidiem un samaksas apmēru.

2016.gadā netika piešķirts finansējums jaunajām 
politikas iniciatīvām, tomēr 2016.gadā papildus finanšu 
līdzekļi bija no iepriekš apstiprinātajām jaunajām politikas 
iniciatīvām:

•	 Zinātniski analītiskās nodaļas darbības 
nodrošināšanai (2015.gadā tika piešķirts 
finansējums sešiem mēnešiem, no 2016.gada 
divpadsmit mēnešiem) – 67 550 euro;

•	 mēneša darba algas izlīdzināšanai no 2014.gada 
1.janvāra (atbilstoši 2013.gada 8.augusta Ministru 
kabineta lēmumam) – 45 015 euro. 

Kopējais palielinājums: 112 565 euro.
2017.gadā Augstākajai tiesai ir apstiprināts budžets 

5 506 101 euro apmērā, kas ir par 515 769 euro jeb 10,3% 
vairāk nekā 2016.gadā.

2017.gadā atbalstītas vairākas jaunās politikas 
iniciatīvas: 

•	 Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darba 
finansēšana – 223 101 euro;

•	 Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana – 
88 308 euro;

•	 Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas 
kapacitātes stiprināšana – 102 415 euro;

•	 Tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu 
paaugstināšana – 329 598 euro.

Piešķirts arī finansējums zemāko mēneša darba algu 
izlīdzināšanai no 2017.gada 1.janvāra – 5162 euro.

Telpas un materiāltehniskais nodrošinājums. 
2016.gadā uzlabota Augstākās tiesas infrastruktūra: 
nomainīti logi, radiatoru ventiļi kabinetos, uzstādīti 
kondicionieri 2 kabinetos. Izremontēti 13 darba kabineti, 
2 sanitārie mezgli, kāpņu telpa, iegādātas jaunas mēbeles.

l PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS EUR  
(DOTĀCIJA NO VISPĀRĒJIEM IEŅĒMUMIEM)

2015 
izpilde

2016 
izpilde

2017 
plāns

4 873 900 4 862 963
5 435 670
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STRUKTURĀLAS IZMAIŅAS TIESĀ  
Saistībā ar Civillietu tiesu palātas darbības izbeigšanu 

no 2017.gada 1.janvāra veiktas atbilstošas izmaiņas 
Augstākās tiesas struktūrā, tiesas iekšējos normatīvajos 
aktos. Reorganizēta tiesas Kanceleja – likvidēts 
Civillietu tiesu palātas sekretariāts un Departamentu 
sekretariāts, izveidojot vienu tiesas Kanceleju. Izveidota 
jauna struktūrvienība – Tieslietu padomes sekretariāts. 
Kasācijas instances kapacitātes stiprināšanai palielināts 
darbinieku skaits departamentos, Judikatūras un 
zinātniski analītiskajā nodaļā.

LIETVEDĪBA
Saņemtie un nosūtītie dokumenti. 2016.gadā 

no fiziskām un juridiskām personām Augstākajā tiesā 
saņemti 3195 dokumenti (par 4% mazāk nekā 2015.
gadā), nosūtīti 2318 (par 4% mazāk nekā 2015.gadā). 
Samazinājums skaidrojams ar abu tiesu palātu likvidāciju. 
Saņemto tiesu lietu un ar tiesvedības procesu saistīto 
dokumentu skaits ir samazinājies par 6%, kas ir nebūtisks 
samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad pēc 
Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas saņemto lietu un 
dokumentu skaits samazinājās par 27%. 

Elektroniskie dokumenti. Saņemti 1359 dokumenti 
ar drošu elektronisko parakstu – par 11% vairāk nekā 
2015.gadā. Dokumentu pārvaldības nodaļa aktīvi 
strādājusi, lai palielinātu ar drošu elektronisko parakstu 
parakstītu nosūtāmo dokumentu skaitu. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, elektroniski nosūtīto dokumentu skaits 
palielinājies trīs reizes: 2016.gadā ar drošu elektronisko 
parakstu nosūtīti 262 dokumenti, 2015.gadā – 88.

2016.gadā uzsākts dokumentu elektroniskās aprites 
ieviešanas process, modernizējot lietvedības sistēmu 
DocLogix. Sarakstes dokumentu elektroniskā aprite testa 
režīmā sākta Administrācijā un Administratīvo lietu 
departamentā.

PERSONĀLVADĪBA 
Personāls. 2016.gada sākumā Augstākajā tiesā 

strādāja 117 darbinieki un 47 tiesneši (2 tiesneši atradās 
prombūtnē, jo pildīja Rīgas apgabaltiesas tiesneša 
pienākumus). No 2017.gada 1.janvāra ir samazināts 
Augstākās tiesas tiesnešu skaits no 48 uz 36 un kopā 
6 tiesneši pilda tiesneša amata pienākumus Rīgas 
apgabaltiesā. 

2016.gadā darbā pieņemti 15 darbinieki (2015.
gadā – 22), darba tiesiskās attiecības izbeigtas ar 29 
darbiniekiem (2015.gadā – 15). 4 darbinieces un 1 
tiesnese devās bērna kopšanas atvaļinājumā, uz viņu 
prombūtnes laiku darbā pieņemti jauni darbinieki. 

Ņemot vērā, ka 2016.gads atkal bija reorganizācijas 
gads, personāla mainības indekss, salīdzinot ar 2015.
gadu, ir būtiski pieaudzis.   2015.gadā – 13%, 2016.gadā 
– 25%. Tas ir saistīts ar Civillietu tiesu palātas darbības 
izbeigšanu. Civillietu tiesu palātā strādājošo darbinieku 
skaits bija lielāks nekā Krimināllietu tiesu palātā, tāpēc 
arī ietekme uz personāla mainību bija lielāka. 

Tiesnešu palīgu vidū personāla mainība ir 
samazinājusies, ko, iespējams, ietekmējusi 2015.
gadā uzsāktā tiesnešu palīgu atalgojuma sistēmas 
pārskatīšana. No 2017.gada janvāra būtiski palielināts 
tiesnešu palīgu atalgojums – zemākajai pakāpei ir 20% 

palielinājums. 2017.gadā ir uzsākta tiesu darbinieku 
algu reforma, kas paredz algu pieaugumu 2017.gadā   – 
75%, 2018.gadā – 81%, 2019.gadā – 100% no Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā noteiktā maksimuma. 

2016.gada janvārī darbu uzsāka reorganizētā 
Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, kuras sastāvs 
ar papildu 2 konsultantu amata vietām papildināts arī 
no 2017.gada janvāra. Kasācijas instances stiprināšanai, 
ievērojot departamentu priekšsēdētāju priekšlikumus, 
no 2017.gada janvāra izveidotas arī papildus zinātniski 
analītisko padomnieku amata vietas departamentos – 2 
Administratīvo lietu departamentā, un pa 1 amata vietai 
Civillietu un Krimināllietu departamentā. 

93 darbiniekiem ir augstākā izglītība, no kuriem 
doktora grāds ir 4, viens studē doktorantūrā.

Trīs tiesneši apstiprināti Augstākās tiesas tiesneša 
amatā konkursa kārtībā – divi Civillietu departamentā 
un viens Administratīvo lietu departamentā. 2016.
gada decembrī 5 tiesneši atbrīvoti no amata pienākumu 
pildīšanas vakances laikā. 

Darbinieku atlase. Darbinieku atlasē noteicošās 
prasības ir izglītība, profesionalitāte un praktiskā 
pieredze. Organizēti  10 iekšējie amatu konkursi un 15 
ārējie amatu konkursi. 5 konkursi izbeigti bez rezultāta. 
Personāla atlasē veiksmīgi izmantota praktiskā zināšanu 
pārbaude – testi un kāzusi.

Tālākizglītība. Sadarbojoties ar Tiesnešu mācību 
centru, Valsts administrācijas skolu un citiem mācību 
pakalpojumu sniedzējiem, kopumā tika organizēti 133 
dažādi kursi un semināri, kuros tiesneši un darbinieki 
uzlaboja savas profesionālās zināšanas, pilnveidoja 
prasmes un iemaņas. 2016.gadā tika pabeigtas 
mācības sadarbībā ar Latvijas Universitāti izveidotajā 
tālākizglītības programmā „Tālākizglītība Augstākās 
tiesas tiesnešiem un tiesnešu palīgiem” un 66 klausītāji, 
kas apmeklēja noteikto lekciju skaitu, saņēma apliecības 
par programmas sekmīgu apguvi. Turpinājās angļu 
valodas nodarbības tiesnešiem un augsta līmeņa 
juridiskās angļu valodas nodarbības tiesnešu palīgiem.

Tiesnešu un darbinieku profesionālā kompetence 
pilnveidota arī ārzemēs, piedaloties semināros un citos 

l SEMINĀRI UN MĀCĪBAS

Augstākās tiesas darbinieku semināri 4

Valsts administrācijas skolas semināri 29

Latvijas Tiesnešu mācību centra semināri 53

Citu sadarbības partneru semināri 47

2014

2015

2016 133

90

53
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pieredzes apmaiņas pasākumos. 2016.gadā tiesneši un 
darbinieki bijuši 55 komandējumos.

2016.gadā 27 augstskolu studenti izgāja mācību 
prakses programmu Augstākajā tiesā.

Motivācijas sistēma. Veikta visu darbinieku 
novērtēšana, kas dod iespēju novērtēt kompetences, 
darba pienākumu izpildi un apzināt darbu veicinošos un 
kavējošos faktorus. Darbinieku novērtēšanas rezultāti 
2016.gadā: A kategorija – 64, B kategorija – 37, C 
kategorija – 5.

2016.gadā piešķirti 22 Augstākās tiesas apbalvojumi. 
1 tiesnesis un 6 darbinieki saņēma Augstākās tiesas 
Atzinības rakstu, 5 darbinieki saņēma Augstākās 
tiesas Divdesmit gadu Izdienas nozīmi, 2 tiesneši un 8 
darbinieki saņēma Augstākās tiesas Desmit gadu Izdienas 
nozīmi. 1 tiesnesis apbalvots ar Tieslietu ministrijas 
atzinības rakstu un Zelta spalvu.

Darba aizsardzība. Augstākajā tiesā ir ieviesti darba 
drošības pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
veikta darba risku novērtēšana, darba vietas un darba 
veida novērtēšana, aktualizētas darba aizsardzības 
instrukcijas. Tiesneši un darbinieki iepazīstināti ar 
darba vides riska faktoriem, darba aizsardzības un 
ugunsdrošības instruktāža, kā arī praktiskās apmācības 
ugunsgrēka dzēšanā. 

Personāla lietvedība. Tiesā tiek pilnvērtīgi 
izmantota 2015.gadā ieviestā personāla vadības sistēma 
Horizon un tās pašapkalpošanās modulis Horizon Web. 
Personāla nodaļa ir uzsākusi arī rīkojumu elektroniska 
formāta ieviešanu, sagatavojot, saskaņojot un parakstot 
rīkojumus par atvaļinājumiem elektroniski ar e-parakstu.

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Turpinās Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras attīstība, pilnveidojot to ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām. Pilnveidota datortīkla pretielaušanās 
sistēmas konfigurācija, paaugstinot informācijas 
tehnoloģiju infrastruktūras drošību un lietošanas 
kontroli. Optimizēta virtuālo serveru infrastruktūra 
un datu glabāšanas sistēmas konfigurācija. Izveidots 
jauns e-pasta risinājums, kas nodrošina plašāku 
funkcionalitāti, kā arī elastīgākas pārvaldības un 
kontroles iespējas. Ārējās komunikācijas kontrolei ir 
ieviesta ienākošo telefona sarunu ierakstīšanas sistēma 
8 pilsētas līnijām.

 

KOMUNIKĀCIJA UN  
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

2016.gadā Latvijas tiesas sāka realizēt Tieslietu 
padomes apstiprināto Tiesu komunikācijas stratēģiju. 
Augstākās tiesas komunikācijā tas būtiskas izmaiņas 
neradīja, jo vairums šajā dokumentā noteikto 
komunikācijas principu un formu Augstākās tiesas 
komunikācijā darbojās jau iepriekš. 

Ziņas un mediju jautājumi. 2016.gadā uzrakstīti 
180 paziņojumi par notikumiem Augstākajā tiesā un 
Tieslietu padomē, 222 – par tiesas sēdēm. Sniegtas 
atbildes, viedokļi un komentāri uz 51 mediju jautājumu 
par Augstāko tiesu vai Tieslietu padomi un 4040 
jautājumiem par konkrētām tiesu lietām. Vislielākā 
interese bija saistībā ar sodiem krimināllietās un tiesnešu 
pašpārvalžu darbību. Medijus arvien vairāk interesē 

statistika – kopsavilkumi par dažādu kategoriju lietām, 
tiesātajiem u.tml.

Organizēta jau trešā Mediju diena par tieslietām 
rakstošajiem žurnālistiem – šoreiz sadarbībā ar Tieslietu 
padomi par Tiesu komunikācijas stratēģiju.

Augstākās tiesas mājaslapa. Unikālie apmeklētāji 
vidēji mēnesī – 10 531, kopā gada laikā aplūkota 304 694 
reizes. Visvairāk skatītās sadaļas: sākumlapa, judikatūra, 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu arhīvs. 

Nozīmīgākie mājaslapas jauninājumi 2016.
gadā   – judikatūras klasifikatoru izmaiņas civillietās 
un administratīvajās lietās, izmainot to struktūru 
un publicējot arī juridiski nozīmīgus nolēmumus bez 
judikatūras tēzēm, būtiski papildināts latviski tulkoto 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu klasifikators 
– kopējais nolēmumu skaits šobrīd ir 381. Pārkārtota 
Vēstures sadaļa un pie Judikatūras izveidota Latvijas 
Senāta judikatūras sadaļa. Šobrīd tiek strādāts pie jauna 
judikatūras moduļa, ko plānots publiskot 2017.gada 
pirmajā pusē. 

Drukātie materiāli. Izdoti „Augstākās Tiesas 
Biļetena” divi numuri. Sadarbībā ar Tiesu namu aģentūru 
izdots Augstākās tiesas 2015.gada spriedumu un lēmumu 
krājums. Noslēdzot Civillietu tiesu palātas darbību, tās 
vēsture apkopota un izdota brošūrā. 

Organizējot tiesnešu ētikas jautājumiem veltītu 
Tiesnešu konferenci, izdota grāmata „Tiesnešu ētikas 
komisijas atziņu krājums: skaidrojumi, atzinumi, lēmumi 
2008–2016”.

Sadarbība ar izglītības iestādēm. Turpinātie 
tradicionālie pasākumi studentiem – Pirmkursnieku 
dienās Augstāko tiesu apmeklēja un ar priekšsēdētāju tikās 
220 studenti no 6 augstskolām un koledžām; Karjeras 
dienā 9 studenti iepazinās ar tiesneša, tiesneša palīga 
un zinātniski analītiskā padomnieka darbu. Atbalstītas 
augstskolu aktivitātes, organizējot Latvijas Universitātes 
jauno juristu skolas dienu Augstākajā tiesā; uzņemot 
starptautiskās vasaras skolas studentu grupas un 
nodrošinot telpas tiesas procesu fināla izspēlēm. Vairākas 
studentu grupas kā klausītāji piedalījās tiesu sēdēs.

Sadarbojoties ar skolām, sešas skolēnu grupas 
apmeklēja tiesnešu vadītas tiesību pamatu stundas un 
Ēnu dienā tiesnešiem un tiesnešu palīgiem bija 13 ēnas.  

Publiskie pasākumi. Pirmo gadu Augstākā tiesa 
piedalījās valsts pārvaldes Atvērto durvju dienā. 
Augstākajā tiesā notika Latvijas nacionālā arhīva 
digitalizētās dokumentu kopas „Ieskats Latvijas Senāta 
dokumentos 1919–1940” atvēršanas pasākums.

Starptautiskā sadarbība. Augstāko tiesu apmeklēja 
23 ārvalstu delegācijas. Nozīmīgākās vizītes: Ukrainas 
Augstākās tiesas pieredzes apmaiņas programma, 
Dānijas tiesu priekšsēdētāju grupa Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja Pola Sēgarda vadībā, Austrijas tiesnešu un 
prokuroru grupa.

Augstākās tiesas vēsture. Novadītas 48 ekskursijas 
Augstākās tiesas muzejā ārvalstu delegācijām, studentu 
un skolēnu grupām, tiesneša amata kandidātiem, 
žurnālistiem, Valsts prezidenta kancelejas, Tieslietu 
ministrijas, Valsts kancelejas, Rīgas apgabaltiesas 
darbinieku grupām, Kara muzeja un Latvijas Valsts 
vēstures arhīva speciālistiem, bijušo tiesnešu radiniekiem 
un citiem interesentiem. Izveidota izstāde par Tiesu 
palātu vēsturi Augstākajā tiesā.



111PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2016. GADĀ

 KANCELEJA 

2016.gadā Kancelejā reģistrētas 3459 jaunas lietas 
un pārreģistrētas 2955 neizskatītās lietas. Līdzšinējā 
lietvedības ETLAS sistēma aizstāta ar Tiesu informatīvās 
sistēmas lietvedības moduli, kas veiksmīgi aktualizēts 
departamentos. Kancelejas darbā arvien vairāk tiek 
izmantots e-paraksts.

Kancelejas darbu ietekmējuši Civilprocesa likuma 
grozījumi attiecībā uz tulku darbu. Likumā noteikts, ka 
lietas dalībniekiem pašiem ir jānodrošina sev tulks, ja 
vien persona nav atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas 
un nesaņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību. 

SECINĀJUMI
Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2014.–2016.

gadam noteiktos uzdevumus Administrācija pildījusi 
sekmīgi. Būtiskākie sasniegumi 2016.gadā:

•	 Pozitīvs Valsts kontroles atzinums par 2015.
gadu – finanšu vadības sistēma nodrošina skaidru 
un patiesu informāciju par Augstākās tiesas 
finansiālo stāvokli, iekšējā kontroles sistēma 
nodrošina valsts budžeta līdzekļu izlietošanas 
efektīvu kontroli;  

•	 Sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem 
izstrādāta Augstākās tiesas stratēģija 2017.–2019.
gadam;

•	 Sekmīgi pabeigta Augstākās tiesas reorganizācija, 
no 2017.gada izveidotas papildu amata vietas 
kasācijas instances stiprināšanai – zinātniski 
analītisko padomnieku un palīgu amata vietas 
departamentos, konsultantu vietas Judikatūras 
un zinātniski analītiskajā nodaļā, izveidots 
Tieslietu padomes sekretariāts; 

•	 Pabeigta personāla vadības sistēmas Horizon 
ieviešana, pārejot uz elektroniskiem pieteikumiem 
visiem iesniegumiem, kuriem nav nepieciešami 
papildu dokumenti, un uzsākta atvaļinājuma 
rīkojumu elektroniska parakstīšana;

•	 Būtiski palielināts ar drošu elektronisko parakstu 
parakstīto un nosūtīto dokumentu skaits, 
samazināti pasta izdevumi un personāla darbs, 
sagatavojot pasta sūtījumus;

•	 Daļēji ieviesta sarakstes dokumentu elektroniskā 
aprite, kas samazina dokumentu apstrādes laiku 
un papīra formātā glabājamo dokumentu skaitu;

•	 Informācijas tehnoloģiju attīstība un 
modernizācija;

•	 Izstāde par Tiesu palātu vēsturi un grāmata par 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātu;

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

PPOJEKTA AKTIVITĀTES
Augstākās tiesas Administrācija kopš 2016.gada 

jūnija īsteno projektu „Augstākās tiesas kā tiesību 
sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”. 
Projektu līdzfinansē Eiropas Komisijas Tieslietu 
ģenerāldirektorāts. Projekta galvenie mērķi ir palielināt 
Augstākās tiesas administratīvo kapacitāti, uzlabot darba 

organizāciju tiesā, palielināt tiesas darba caurspīdīgumu 
un vairot sabiedrības uzticēšanos tiesas darbam. Projektu 
vada Latvijas Republikas Augstākā tiesa, tajā piedalās 
Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, kā 
arī Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) 
Universitātes. 

2016.gadā projektā veiktas šādas aktivitātes:
•	 Izveidota aptaujas anketa par projektā pētāmajām 

tēmām (lietu izskatīšanas termiņu samazināšana, 
zinātniski analītisko nodaļu darbība, komunikācija, 
Tieslietu padomju darbība), izstrādāta anketu 
apkopošanas metodoloģija. Anketa izsūtīta 39 
Eiropas Savienības valstu Augstākajām tiesām 
un Augstākajām Administratīvajām tiesām, 
atbildes saņemtas no 25 tiesām. Antverpenes 
Universitātes vadībā notiek anketu apkopošana un 
„Rokasgrāmatas Augstāko tiesu darba organizācijā” 
sagatavošana.

•	 Sešiem Augstākās tiesas darbiniekiem ir bijusi 
iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas vizītēs 
Lietuvas un Ungārijas Augstākajās tiesās  
(2017.gada janvārī pieciem darbiniekiem – 
Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā, februārī – 
četriem darbiniekiem Spānijas Augstākajā tiesā).

•	 Šobrīd norisinās projekta noslēgumā plānotās 
starptautiskās konferences sagatavošana. 
Konferencē, kas notiks 2017.gada 21.aprīlī, tiks 
apspriesti projekta rezultāti un prezentēta labās 
prakses rokasgrāmata Augstāko tiesu darba 
organizācijā.

AUGSTĀKĀS TIESAS 
ADMINISTRĀCIJAS PRIORITĀTES 
2017.GADĀ

•	 Efektīva finanšu vadība, iniciatīva un aktīva dalība 
tiesnešu un tiesas darbinieku atalgojuma sistēmas 
pilnveidošanā. 

•	 ES projekta „Augstākās tiesas kā tiesību 
sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” 
starptautiska noslēguma konference sadarbībā 
ar Latvijas Universitāti; projektā izstrādāto 
ieteikumu analīze un ieviešana Augstākās tiesas 
administratīvā darba efektivizēšanā.    

•	 Kasācijas instances atbalsta personāla 
paplašināšana un kompetenču paaugstināšana; 
tiesnešu un darbinieku tālākizglītības sistēmas 
pilnveidošana un jaunu programmu piesaiste.

•	 Personāla atlases pilnveidošana – atlases anketu 
un testu izstrāde. 

•	 Sarakstes dokumentu elektroniskās aprites 
ieviešana visā tiesā, ar drošu elektronisko 
parakstu parakstītu dokumentu īpatsvara 
palielināšana. 

•	 Darba apstākļu uzlabošana tiesnešiem un 
darbiniekiem – telpu remonts, logu nomaiņa.

•	 Jaunā Judikatūras klasifikatora pilnveidošana un 
ieviešana mājaslapā.   

•	 Sabiedrības informēšana un izglītošana – 
jauna brošūra par Augstāko tiesu, Biļeteni u.c.;  
gatavošanās Senāta simtgades pasākumiem. 



112 PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2016. GADĀ

DISCIPLINĀRTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA  
AIGARA STRUPIŠA ZIŅOJUMS 

Disciplinārtiesa 2016.gadā saņēmusi vienu  
sūdzību par Tiesnešu disciplinārkolēģijas  
lēmumu, tā izskatīta 2017.gada janvārī.

Tieslietu ministra rosinātajā pārbaudē 
tika konstatēts, ka tiesnese četros gadījumos pārkāpusi 
lēmumu pieņemšanas termiņus un vienā gadījumā nav 
pildījusi amata pienākumus, ilgstoši (1,5 mēnešus) 
neizskatot pieteikumu, kuram likumā nav noteikts 
termiņš. Tiesnešu disciplinārkolēģija apstiprināja 
norādītos pārkāpumus un uzlika disciplinārsodu – 
rājienu.

Disciplinārtiesa konstatēja, ka 2 no 5 epizodēm 
pārkāpumu nav.

Bija konstatēts pārkāpums par Civilprocesa likuma 
244.10 pantā (pagaidu lēmums par saskarsmes tiesībām) 
noteiktā termiņa neievērošanu. Disciplinārtiesa 
konstatēja, ka pieteikums par prasītāja atbrīvošanu 
no tiesas piespriestajiem uzturlīdzekļiem uz laiku līdz 
sprieduma taisīšanai, kuru tiesnese nebija izlēmusi 
mēneša laikā, neatbilda nevienam no Civilprocesa likuma 

244.10  pantā minētajiem gadījumiem, līdz ar to tas 
nebija izlemjams minētajā normā noteiktajā kārtībā un 
termiņā. Tādēļ minētais termiņš tiesnesei nebija saistošs.

Bija konstatēts pārkāpums pieteikuma par atsevišķas 
aizgādības tiesību noteikšanu uz laiku līdz sprieduma 
taisīšanai neizlemšanu Civilprocesa likuma 238.1  panta 
septītajā daļā noteiktajā viena mēneša termiņā. 
Disciplinārtiesa konstatēja, ka tajā dienā, kad tiesnese 
nolika lietu izskatīšanai, likumā termiņš nebija noteikts. 
Grozījumi Civilprocesa likuma 238.1 pantā, ar kuriem 
tika noteikts viena mēneša termiņš, stājās spēkā pēc 
lietas nolikšanas izskatīšanai un pirms noliktā sēdes 
datuma. Noliktajā datumā tiesas sēde, kurā normālos 
apstākļos šis pieteikums būtu jāizlemj, nenotika 
tiesneses slimības dēļ. 

Disciplinārtiesa konstatēja, ka sods tiesnesei uzlikts 
par lielāku pārkāpumu skaitu, nekā konstatējusi 
Disciplinārtiesa, ka lietu dalībniekiem termiņu 
pārkāpumu dēļ nav radušās nelabvēlīgas sekas un ka 
tiesnese iepriekš nav disciplināri sodīta, un samazināja 
disciplinārsodu no rājiena uz piezīmi.

Sūdzības par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 
lēmumiem un par Ģenerālprokurora lēmumiem 
Disciplinārtiesā 2016.gadā nav saņemtas.

DISCIPLINĀRTIESA

Disciplinārtiesa 2017.gada martā: (no kreisās) Andris Guļāns, Inguna Radzeviča, Ļubova Kušnire, Aigars Strupišs, 
Anita Poļakova, Vēsma Kakste




