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Apskats

par ES rezultātu apkopojumu

tiesiskuma jomā 2020



Eiropas Komisijas Tieslietu komisārs Didjē 

Reinderss (Didier Reynders):  neskatoties 

uz pastāvīgu tieslietu sistēmas efektivitātes 

pieaugumu, joprojām saglabājas 

izaicinājumi, kas skar sabiedrības uzticību 

tiesām valstīs, kurās varētu tikt apdraudēts 

tiesneša statuss un neatkarība. 



EU Justice Scoreboard (izdots kopš 2013) 

TEMATIKA

2020.gadā jauni akcenti:

 bērniem draudzīga tiesu sistēma

 spriedumu mašīnlasāmības līmenis, kas

atvieglo spriedumu meklēšanu

 salīdzināts tiesu nodevu apmērs

komerclietās

 tiesu izdevumu atlīdzināšanas nosacījumi

maznodrošinātām personām



Tiesu sistēmu EFEKTIVITĀTE

Pirmajā instancē saņemto civillietu, administratīvo un citu lietu skaits Latvijā 

kopumā tradicionāli ir salīdzinoši vidējs (iepriekšējos gados - zems: ap 3 - 4 

lietām uz 100 iedzīvotājiem). LATVIJĀ MAINĪTA METODOLOĢIJA!



Tiesu sistēmu EFEKTIVITĀTE

Jaunu strīdīgu civillietu un komerclietu skaits (pirmās 

instances tiesās / uz 100 iedzīvotājiem)



Tiesu sistēmu EFEKTIVITĀTE

Laiks, kas nepieciešams, lai pabeigtu civillietas, komerclietas, 

administratīvās lietas un citas lietas (pirmās instances tiesās / 

dienās). Latvijā – krass termiņa samazinājums (skaidrojums) 



Tiesu sistēmu EFEKTIVITĀTE

Naudas atmazgāšanas lietas – vidējais lietu izskatīšanas 

ilgums, 2014 – 2018 (pirmā instance/ dienas)



Tiesu sistēmu PIEEJAMĪBA

Sabiedrībai pieejamā informācija par tiesu sistēmu, 2019



Tiesu sistēmu PIEEJAMĪBA 
Tiesas nodeva tiesvedības sākšanai konkrētā patērētāju tiesību 

aizsardzības lietā, 2019. gads (tiesas nodevas apmērs, izteikts 

procentos no prasības vērtības) Zaļā krāsā - prasība 6000 Eiro; Rozā 

krāsā – maza apmēra prasība (Eurostat nabadzības riska rādītājs)



Tiesu sistēmu PIEEJAMĪBA 



Tiesu sistēmu PIEEJAMĪBA

Publicēto spriedumu pieejamība plašai sabiedrībai tiešsaistē, 2019. 

gads (civillietas/komerclietas, administratīvās lietas un krimināllietas, 

visas instances) 



Tiesu sistēmas PIEEJAMĪBA 
Bērniem draudzīga tiesu sistēma, 2019. gads



Tiesu sistēmas RESURSI 
Valsts kopējie izdevumi tiesām, 2012., 2016.–2018. gads 

(procentos no IKP)



Tiesu sistēmas CILVĒKRESURSI 
Tiesnešu skaits, 2012.–2018. gads (uz 100 000 

iedzīvotāju)



Informācija/ statistikas dati

Lietu pārvaldībā un tiesu darbības statistikā izmantoto IKT 

pieejamība, 2018. gads. Līderes: Latvija, Lietuva, Austrija 



Tiesu varas NEATKARĪBA
Plašas sabiedrības priekšstats par tiesu un tiesnešu 

neatkarību (avots: Eirobarometrs (88) — gaišās krāsas: 

2016., 2018. un 2019. gads, tumšās krāsas: 2020. gads)



Tiesu varas NEATKARĪBA
Pasaules Ekonomikas forums: uzņēmumu priekšstats par 

tiesu sistēmas neatkarību, 2010.–2019. gads (priekšstats 

— augstāka vērtība nozīmē labāku vērtējumu



Tiesu varas NEATKARĪBA
Iestāde, kas lemj par disciplinārsodiem tiesnešiem



Tiesu varas NEATKARĪBA
Tieslietu padomju locekļu–tiesnešu iecelšana: 

tiesu varas iesaiste



Tiesu varas NEATKARĪBA
Tieslietu padomju sastāvs, vērtējot pēc izvirzīšanas 

procesa



Tiesu varas NEATKARĪBA
Norādījumi prokuroriem atsevišķās lietās: iestāde, kas 

var dot norādījumu, un aizsardzības pasākumi



Secinājumi

• Latvijas «stiprie punkti»: lietu izskatīšanas 

termiņu stabilitāte; e-spriedumu pieejamība,  

lietu pārvaldība/ tiesu statistika; bērniem 

draudzīga tiesu sistēma; TP locekļu – tiesnešu 

izvirzīšana

• Latvijas «vājie punkti»: tiesu neatkarības 

uztveres lēni uzlabojumi; augstas tiesu nodevas 

(maza apmēra lietām; maznodrošinātām 

personām)



NOVITĀTE - Eiropas Komisija pieņēma 

pirmo ikgadējo ziņojumu par tiesiskumu 

2020. gada ziņojums par tiesiskumu 

“Valstu sadaļa - tiesiskuma situācija Latvijā”

Četras jomas: tiesu sistēma, korupcijas apkarošanas 

regulējums, plašsaziņas līdzekļu plurālisms un plašsaziņas līdzekļu 

brīvība, (un citi institucionāli jautājumi)



NOVITĀTE - Eiropas Komisija pieņēma 

pirmo ikgadējo ziņojumu par tiesiskumu I

• Eiropas Komisija kā pirmo novitāti TIESU SISTĒMAS apakšsadaļā 

“Neatkarība” sniegusi pārskatu par Tieslietu padomes pieņemto 

jauno tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, ko Tieslietu 

padome izstrādāja 2020.gada aprīlī;

• Ziņojumā konstatēts, ka “ir pastiprināta tiesu varas loma 

ģenerālprokurora amata kandidāta atlasē” ,

• atsaucoties uz GRECO rekomendācijām, 2020.gada jūnijā veikti 

grozījumi likumos, atceļot tā dēvēto tiesnešu un prokuroru imunitāti 

administratīvo pārkāpumu lietās. 



NOVITĀTE - Eiropas Komisijas ziņojums 

par tiesiskumu II

Apakšsadaļā “Kvalitāte” ziņojums ietver šādas aktualitātes: 

• Vienotā sūdzību reģistra, ko pārvalda Tiesu administrācija, ieviešana;

• Tieslietu padomes ierobežotie resursi pretstatā jaunajām pilnvarām uz 

tiesnešu karjeru un tiesu varas pārvaldību. Ziņojumā uzsvērts, ka Latvijas 

Tieslietu padomē ir viens no vissliktākajiem nodrošinājumiem ES. Turklāt 

Tiesu administrācija “joprojām atrodas Tieslietu ministrijas padotībā un 

kontrolē”, kā arī tai “nav pienākuma atbildēt uz citiem Tieslietu padomes 

pieprasījumiem, piemēram, attiecībā uz datiem par tiesu teritoriālās 

reformas sekām”;   

• Jaunās specializētās tiesas izveides reforma, kas “izrādījās pretrunīga, jo 

Tieslietu padome nāca klajā ar diviem atzinumiem pret atsevišķas 

“ekonomisko lietu tiesas” izveidošanu un norādot, ka nav pierādījumu, ka tā 

uzlabotu kvalitāti un efektivitāti. Ziņojumā Eiropas Komisija papildinājusi, ka 

situācijas analīzi attiecība uz finanšu un ekonomisko noziegumu lietu 

izskatīšanu veic gan Tieslietu padome, gan Valsts kontrole;  



NOVITĀTE - Eiropas Komisijas ziņojums 

par tiesiskumu III

Apakšsadaļā “Kvalitāte” ziņojums ietver šādas aktualitātes: 

• 2019.gadā paplašināta juridiskā palīdzība civillietās, ja personu 

ienākumi nepārsniedz Latvijā noteikto minimālās mēnešalgas 

apmēru; 

• Eiropas Komisija savā Ziņojumā atzinīgi novērtējusi augsto tiesu un 

prokuratūras informācijas un komunikācijas sistēmu līmeni , kā arī 

plānoto e-lietu pārvaldības sistēmas ieviešanu 2023.gadā. 



NOVITĀTE - Eiropas Komisijas ziņojums 

par tiesiskumu IV

Apakšsadaļa “Efektivitāte” Eiropas Komisijas skatījumā vērtēta 

pozitīvi, konstatējot, ka

 “civillietās un komerclietās tiesu sistēmā īpašu efektivitātes 

problēmu nav”

 tomēr “joprojām pastāv dažas grūtības tiesu lietās par 

noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomā”, expressis

verbis pieminot tiesas lietu pret Ventspils mēru un digitālās 

televīzijas lietu. 



Eiropas Komisijas ziņojums par 

tiesiskumu - SECINĀJUMI

Kopumā secināms, ka Eiropas Komisija ļoti skrupulozi seko

līdzi tiesiskuma attīstībai katrā Eiropas Savienības

dalībvalstī, iegūstot vispusīgus datus un informāciju par

visu trīs valsts varas atzaru redzējumu par reformu gaitu un

attīstības tendencēm.

Šā gada Ziņojuma kopsavilkumā skaidri iezīmēti ne tikai

sasniegumi normatīvo aktu jaunradē (piemēram,

pretkorupcijas regulējuma efektivizēšanā, trauksmes cēlēju

aizsardzības, kā arī lobēšanas pārredzamības jomā), bet

arī konstatēts Tieslietu padomes resursu trūkums un

pretrunīgu tiesu reformu veikšana.



2020.gada decembris-

Eiropas Padome 

publicējusi apkopojumu 

«Tiesu sistēmu 

neatkarība un 

objektivitāte»

(48 ECT spriedumi)



Šajā apkopojumā ir sniegti to pasākumu piemēri, kurus

valstis ir pieņēmušas un par kuriem ziņojušas saistībā ar

Tiesas spriedumu izpildi, lai aizsargātu un stiprinātu ES

valstu tiesu sistēmu neatkarību un objektivitāti (ieskaitot

prokurorus).



Paldies!


