Tiesnešu disciplinārkolēģijā 2019. gadā izskatītas 14 disciplinārlietas.
Lietas ierosinātājs

Tiesnesis

Zemgales rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces
p.i.
Zemgales rajona tiesas
priekšsēdētāja

Zemgales rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas
tiesnesis
Zemgales rajona tiesas
tiesnesis

D-3

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

D-4

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja

D-5

Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
priekšsēdētāja
Tieslietu ministrs

Zemgales rajona tiesas
tiesnesis
Rīgas rajona tiesa
tiesnesis
Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
tiesnesis
Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
tiesnesis
Kurzemes apgabaltiesa
tiesnesis

par tīšu likuma pārkāpumu
tiesas lietas izskatīšanā
par darba pienākumu
nepildīšanu
par administratīvo
pārkāpums

par administratīvo
pārkāpumu

Lietas
Nr.
D-1

D-2

D-6

D-7

Kurzemes apgabaltiesas
priekšsēdētājas p.i.

D-8

D-9

Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas
vietniece
Tieslietu ministrs

Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesa
tiesnesis
Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
tiesnesis

D-10

Tieslietu ministra p.i.

Vidzemes rajona tiesas
tiesnesis
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Disciplinārlietas
Disciplinārsods
ierosināšanas pamats
par tīšu likuma pārkāpumu piezīme, daļā lieta izbeigta
tiesas lietas izskatīšanā un
pieļautu rupju nolaidību
par administratīvo
ierosināts tiesnesi atcelt no amata
pārkāpumu

par pieļautu rupju
nolaidību
par administratīvo
pārkāpumu

lieta izbeigta
piezīme
aprobežojas ar disciplinārlietas
izskatīšanu disciplinārkolēģijas
sēdē, neuzliekos tiesnesim sodu
aprobežojas ar disciplinārlietas
izskatīšanu disciplinārkolēģijas
sēdē, neuzliekot tiesnesim sodu
aprobežojas ar disciplinārlietas
izskatīšanu disciplinārkolēģijas
sēdē, neuzliekot tiesnesim sodu
piezīme

par likuma „Par interešu
piezīme
konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”
19.panta pārkāpumu
par tīšu likuma pārkāpumu aprobežojas ar disciplinārlietas
tiesas lietas izskatīšanā
izskatīšanu disciplinārkolēģijas
sēdē, neuzliekot tiesnesim sodu

D-11

Tieslietu ministra p.i.

Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
tiesnesis

D-12

Zemgales rajona tiesas
priekšsēdētāja

Zemgales rajona tiesas
tiesnesis

par darba pienākumu
nepildīšanu un lietas
izskatīšanā pieļautu rupju
nolaidību
par administratīvo
pārkāpumu

D-13

Tieslietu ministrs

Rīgas rajona tiesas
tiesnesis

par darba pienākumu
nepildīšanu

D-14

Tiesnešu ētikas komisija

Vidzemes rajona tiesas
tiesnesis

par rupju ētikas normu
pārkāpumu

piezīme

aprobežojas ar disciplinārlietas
izskatīšanu disciplinārkolēģijas
sēdē, neuzliekot tiesnesim sodu
aprobežojas ar disciplinārlietas
izskatīšanu disciplinārkolēģijas
sēdē, neuzliekot tiesnesim sodu
rājiens

D-17

Pārcelta uz 2020. gadu un
apvienota ar lietu Nr.D-16
Pārcelta uz 2020. gadu un
pievienota lietai Nr.D-15
Pārcelta uz 2020. gadu

D-18

Pārcelta uz 2020. gadu

D-15
D-16

Trīs disciplinārlietās Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi tika pārsūdzēti. Visos trīs gadījumos Disciplinārtiesa kolēģijas lēmumus atstājusi
negrozītus.
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2020. gadā izskatītas 12 disciplinārlietas.
Lietas
Nr.
D-1

D-2

Lietas ierosinātājs

Tiesnesis

Tieslietu ministrs un Rīgas apgabaltiesas
priekšsēdētāja

Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs

D-3

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

D-4

Tieslietu ministrs

D-5

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja

D-6

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja

Disciplinārsods

Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
tiesnesis

Disciplinārlietas
ierosināšanas pamats
par tīšu likuma
pārkāpumu, par tīšu
likuma pārkāpumu, darba
pienākumu nepildīšanu,
par rupju nolaidību

Kurzemes rajona tiesas
tiesnesis

par administratīvo
pārkāpumu

Pārcelta no 2019. gada

Rīgas pilsētas
Pārdaugavas tiesas
tiesnesis
Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
tiesnesis
Zemgales rajona tiesas
tiesnesis
Rīgas rajona tiesas
tiesnesis

Pārcelta no 2019. gada
amatalgas samazināšana uz
6 mēnešiem, ieturot 10
procentus no amatalgas

aprobežojas ar
disciplinārlietas izskatīšanu
sēdē, neuzliekot tiesnesim
disciplinārsodu
par tīšu likuma pārkāpumu Pārcelta no 2019. gada
un rupju nolaidību
piezīme
par rupju nolaidību lietas
lieta izbeigta
izskatīšanā
par lietas izskatīšanā
pieļaut rupju nolaidību
par darba pienākumu
nepildīšanu

aprobežojas ar
disciplinārlietas izskatīšanu
sēdē, neuzliekot tiesnesim
disciplinārsodu
amatalgas samazināšana uz
1 gadu, ieturot 10
procentus no amatalgas
tiesnesim noteikta
profesionālās darbības
ārpuskārtas novērtēšana
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D-7

Tiesnešu Ētikas komisija

Zemgales rajona tiesas
tiesnesis
Administratīvās
apgabaltiesas tiesnesis

par rupju ētikas normu
pārkāpumu
par administratīvo
pārkāpumu

D-8

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs

D-9

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas
priekšsēdētājas p.i.

Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas tiesas
tiesnesis
Vidzemes apgabaltiesas
tiesnesis

par darba pienākumu
nepildīšanu

D-10

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

D-11
(D-12)

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja,
Tieslietu ministrs

Rīgas rajona tiesas
tiesnesis

D-13

Tiesnešu Ētikas komisija

Administratīvās rajona
tiesas tiesnesis

piezīme
aprobežoties ar
disciplinārlietas izskatīšanu
sēdē, neuzliekot tiesnesim
disciplinārsodu
rājiens

par tīšu likuma pārkāpumu
un rupju nolaidību lietas
izskatīšanā
par tīšu likuma pārkāpumu
tiesas lietas izskatīšanā un
darba pienākumu
nepildīšanu

piezīme

par rupju ētikas normu
pārkāpumu

aprobežojas
ar
disciplinārlietas izskatīšanu
sēdē, neuzliekot tiesnesim
disciplinārsodu

amatalgas samazināšana uz
6 mēnešiem, ieturot 10
procentus no amatalgas

Divās disciplinārlietās Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi tika pārsūdzēti. Vienā gadījumā Disciplinārtiesa kolēģijas lēmumu atstājusi
negrozītus, bet otrā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums grozīts daļā par tiesnesim uzlikto disciplinārsodu.
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2021. gadā izskatītas 9 disciplinārlietas.
Lietas
Nr.
D-1

Lietas ierosinātājs

Tiesnesis

Tieslietu ministrs

Kurzemes rajona tiesas
tiesnesis

D-2

Tiesnešu ētikas komisija

par rupju ētikas normu
pārkāpumu

D-3

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja

Rīgas pilsētas Vidzemes
priekšpilsētas tiesas
tiesnesis
Rīgas rajona tiesas
tiesnesis

D-4

Tieslietu ministrs

Vidzemes rajona tiesas
tiesnesis

par tīšu likuma pārkāpumu lieta izbeigta
tiesas lietas izskatīšanā

D-5

Tieslietu ministrs

Zemgales rajona tiesas
tiesnesis

par lietas izskatīšanā
pieļautu rupju nolaidību

D-6

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja

Rīgas rajona tiesas
tiesnesis

par administratīvo
pārkāpumu

D-7

Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs

Zemgales apgabaltiesas
tiesnesis

par darba pienākumu
nepildīšanu

D-8

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Rēzeknes tiesas tiesnesis

par tīšu likuma pārkāpumu amatalgas samazināšana
tiesas lietas izskatīšanā, uz 6 mēnešiem, ieturot 20
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Disciplinārlietas
ierosināšanas pamats
par lietas izskatīšanā
pieļautu rupju nolaidību

par darba pienākumu
nepildīšanu

Disciplinārsods
aprobežojas ar
disciplinārlietas
izskatīšanu sēdē,
neuzliekot tiesnesim
disciplinārsodu
rājiens
amatalgas samazināšana
uz 6 mēnešiem, ieturot 20
procentus no amatalgas

aprobežojas ar
disciplinārlietas
izskatīšanu sēdē,
neuzliekot tiesnesim
disciplinārsodu
lieta izbeigta

lieta izbeigta

D-9

D-10

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Kurzemes
tiesneši

par darba pienākumu procentus no amatalgas
nepildīšanu
apgabaltiesas par tīšu likuma pārkāpumu aprobežojas
ar
tiesas lietas izskatīšanā
disciplinārlietas
izskatīšanu
sēdē,
neuzliekot
tiesnešiem
disciplinārsodu
Pārcelta uz 2022.gadu

D-11

Pārcelta uz 2022.gadu

D-12

Pārcelta uz 2022.gadu

D-13

Pārcelta uz 2022.gadu

Divās disciplinārlietās Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi tika pārsūdzēti. Abos gadījumos Disciplinārtiesa kolēģijas lēmumus atstājusi
negrozītus.
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2022.gadā līdz š.g. 1.maijam izskatītas 7 lietas.
Lietas
Nr.
D-1

Lietas ierosinātājs

Tiesnesis

Disciplinārlietas
ierosināšanas pamats
rajona tiesas par rupju ētikas normu
pārkāpumu
apgabaltiesas par darba pienākumu
nepildīšanu un necienīgu
rīcību
apgabaltiesas par necienīgu rīcību

Tiesnešu ētikas komisija

D-2

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja

Zemgales
tiesnesis
Rīgas
tiesnesis

D-3

Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs

D-4

Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs

Zemgales
tiesnesis
Zemgales
tiesnesis

D-5

Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Augstākās tiesas senatore

D-6

Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja

D-7

Tiesnešu ētikas komisija

Kurzemes rajona tiesas par likumā„ Par interešu piezīme
tiesnesis
konflikta novēršanu valsts
amatpersonu
darbībā”
paredzēto ierobežojumu un
aizliegumu neievērošanu
Zemgales rajona tiesas
par rupju ētikas normu
lieta izbeigta
tiesnesis
pārkāpumu

apgabaltiesas par necienīgu rīcību

par necienīgu rīcību

Disciplinārsods
piezīme
amatalgas samazināšana
uz 6 mēnešiem, ieturot 10
procentus no amatalgas
lieta izbeigta
amatalgas samazināšana
uz 6 mēnešiem, ieturot 20
procentus no amatalgas
amatalgas samazināšana
uz 6 mēnešiem, ieturot 20
procentus no amatalgas

Trīs disciplinārlietās Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi tika pārsūdzēti Disciplinārtiesā. Divos gadījumos Disciplinārtiesa kolēģijas lēmumus
atstājusi negrozītus. Viena lieta Disciplinārlietā vēl nav izskatīta.
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