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Lietu skaits Civillietu tiesu palātā 2010. – 2014.gadā

Gads Saņemtas lietas Izskatītas lietas
% no izskatāmo 

lietu skaita
Lietu atlikums 

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

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

Civillietu tiesu palātā izskatīto lietu veidi 
Veids Lietu skaits* Salīdzinot ar 2013.gadu

Apelācijas kārtībā 1223 - 370
Lietu izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem 26 - 12

Kopā 1249 - 382
*  Bez lietām, kas nosūtītas atpakaļ bez izskatīšanas vai pēc piekritības

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra (spriedumi un lēmumi) 
                           Lietu skaits

Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma tiesībām - 37%

Lietas, kas izriet no saistību tiesībām - 35%

Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumiem - 11%

Morālā un fiziskā kaitējuma atlīdzināšana - 3%
Sūdzības par zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu izpildītāju,

maksātnespējas administratoru rīcību - 3%
Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām - 2%

Mantojuma lietas - 2%
Lietas, kas izriet no autortiesībām, patenttiesībām,

dizainparauga un preču zīmju aizsardzības - 1%
Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana - 1%

Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām - 1%

Pilsonības atņemšana - 0%

Pārējās - 4%
       Pavisam 1223 lietas   



Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2012. – 2014.gadā 

Lietu skaits

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (spriedumi)

Lietu skaits

Pavisam 451 lieta

Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (lēmumi)

Lietu skaits

Pavisam 772 lieta

Lietas, kurās ir strīds par nekustamā īpašuma
tiesībām

Lietas, kas izriet no saistību tiesībām

Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu
lēmumiem

Lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām

Sūdzības par zvērinātu notāru, zvērinātu tiesu
izpildītāju rīcību

Morālā un fiziskā kaitējuma atlīdzināšana

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

Mantojuma lietas

Lietas, kas izriet no darba līguma attiecībām

Zaudējumu/ parāda piedziņa, kaitējuma un
apdrošināšanas atlīdzināšana

Lietas, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām

Pilsonības atņemšana

Pārējās



Apelācijas kārtībā pārsūdzēto nolēmumu izskatīšanas rezultāti 
zemākas instances tiesām 

Tiesa
Pārsūdzēti

(noprotestēti)
nolēmumi

Nolēmums
atstāts

negrozīts 

Nolēmums
grozīts

Pretējs
spriedums/

Lēmums atcelts
pilnībā vai daļā

Sūdzība atstāta
bez izskatīšanas
vai tiesvedība

izbeigta

Atteikts
ierosināt

apelācijas
tiesvedību

Atcelti,
grozīti

nolēmumi
% 

Rīgas
apgabaltiesa

859 509 64 175 92 19 28

Kurzemes
apgabaltiesa

60 34 5 19 2 0 40

Latgales
apgabaltiesa

38 27 0 6 5 0 16

Vidzemes
apgabaltiesa

60 42 4 5 9 0 15

Zemgales
apgabaltiesa

74 56 4 7 6 1 15

Zemesgrāmat
u nodaļas

132 99 0 28 3 2 21

Kopā 1223 767 77 240 117 22 26

Pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izskatīšanas rezultāti 
Civillietu tiesu palātā 

Izskatīti
pieteikumi

Pieteikums apmierināts
pilnībā un lieta nodota

izskatīšanai pirmās
instances tiesā

Pieteikums apmierināts
daļā un lieta nodota
jaunai izskatīšanai

pirmās instances tiesai

Pieteikums
noraidīts

Tiesvedība
izbeigta/

Pieteikums atstāts
bez izskatīšanas

Pieteikumu
atteikts

pieņemt 

26 0 1 15 0 10
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