Judikatūras nolēmumu arhīva meklētāja uzlabojumi
Augstākās tiesas tīmekļvietnes sadaļā Judikatūras nolēmumu arhīvs ir ieviesti jauninājumi.
MEKLĒT PĒC VĀRDIEM NOLĒMUMĀ
Nozīmīgākais jauninājums ir iespēja meklēt pēc vārdiem nolēmumu tekstā. Līdz šim lietotājiem bija iespēja
meklētāja laukā ierakstīt vārdu vai frāzi, kas tiek meklēta tikai nolēmumiem pievienotajos virsrakstos un tēzēs.
Meklēšana nolēmumu tekstos šobrīd darbojas izmēģinājuma versijā. Pilnā apmērā funkcija ir pieejama
nolēmumiem kopš 2018. gada. Datubāze tiek papildināta, un meklēšana ir pieejama arī senākiem nolēmumiem.
Savukārt meklējot virsrakstos un tēzēs, ir atrodami nolēmumi kopš Senāta izveidošanas (1995. gada).
Lai ērtāk izmantotu jaunās iespējas, ir ieviesti divi jauni meklēšanas papildkritēriji: “Tikai virsrakstos/tēzēs”
un “Meklēt frāzi”, kurus pielietojot, laukā ievadīto tekstu var meklēt četrās kombinācijās atkarībā no lietotāja
izvēles:
Meklēt frāzi
1. Atzīmējot abas izvēles “Tikai virsrakstos/tēzēs” un “Meklēt frāzi”, meklēšana notiek tāpat kā līdz
šim – rezultātos parādās tie nolēmumi, kuriem pievienotajos virsrakstos vai tēzēs ir meklētais vārds
vai frāze. Ar frāzi tiek saprasta nedalāma vārdu vai simbolu virkne norādītajā secībā. Tātad tiek
meklēts viss ievadītais teksts kopā, nevis atsevišķi norādītie vārdi. Pēdējais vārds frāzē var tikt norādīts
bez galotnes, ļaujot atrast dažādus locījumus, piemēram, “naudas soda noteikšana”, “naudas soda
noteikšanas”, utt.

2. Ja atzīmē “Meklēt frāzi”, frāze tiek meklēta visā nolēmumu tekstā.

Meklēt atsevišķus vārdus
3. Atzīmējot meklēšanas iespēju “Tikai virsrakstos/tēzēs”, meklēšana notiks tikai nolēmumiem
pievienotajos virsrakstos un tēzēs. Šādi ir iespējams meklēt atsevišķus, ar atstarpi atdalītus vārdus, kas
sastāv no vismaz trīs burtiem. Meklējamie vārdi var tikt norādīti bez galotnēm, nodrošinot to, ka
vajadzīgie vārdi tiks meklēti dažādos locījumos.

4. Neatzīmējot nevienu no meklēšanas iespējām tiek izmantota jaunā funkcionalitāte, kas ļauj meklēt ne
tikai frāzes, bet atsevišķus vārdus visā nolēmuma tekstā.

MEKLĒŠANAS KRITĒRIJU SKAIDROJUMS
Lai nodrošinātu precīzākus meklēšanas rezultātus, iesakām izmantot arī citus meklēšanas kritērijus: laika
periodu, departamentu un nolēmuma veidu. Papildus ir iespējams norādīt, ka vēlaties atrast tikai tos
nolēmumus, kas pieņemti Civillietu departamentā paplašinātā sastāvā, Administratīvo lietu departamentā
kopsēdē vai Krimināllietu departamentā mutvārdu procesā.
Meklēšanas kritērijiem ir pieejami skaidrojumi, kas kļūst redzami, uzvirzot peles kursoru uz jautājuma zīmes.

IESPĒJA APSKATĪT TĒZES BEZ NOLĒMUMA LEJUPLĀDES
Meklēšanas rezultātu attēlojumā ir ieviesta iespēja apskatīt tēzes, noklikšķinot uz sarkanās bultiņas. Lai
apskatītu tēzes, nav nepieciešams lejupielādēt nolēmumu.

Nolēmumiem, kuriem virsraksts pievienots bez tēzes, bultiņa ir pelēkā krāsā.

Līdzīgā veidā tēzes ir iespējams apskatīt arī Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un
Administratīvo lietu departamenta klasifikatoros pēc lietu kategorijām.

Savukārt Tiesību aktu rādītājā un Citēto nolēmumu rādītājā virsrakstus un tēzes var apskatīt, klikšķinot uz
ikonas tieši pirms lietas numura. Teksts atvērsies uznirstošajā logā, kuru var aizvērt, klikšķinot ārpus loga.

Lai lejupielādētu nolēmumu, jāklikšķina uz nolēmuma numura.

Saistībā ar veiktajiem uzlabojumiem judikatūras nolēmumu arhīva meklētājā, iespējams ilgāks gaidīšanas laiks
rezultātu izvadei.
ATSAUKSMĒM
Būsim pateicīgi, ja šajā anonīmajā aptaujā atstāsiet savus ierosinājumus un atsauksmes par veiktajiem
labojumiem, kā arī norādīsiet uz konstatētajām problēmām.

