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Augstākajai	tiesai	2007.	gads	bija	intensīva	darba	gads		–	
senāta	departamentos	un	tiesu	palātās	izskatītas	3962	lietas,	
kas	ir	vidēji	sešpadsmit	katru	darbdienu.	Tiesneši,	viņu	palīgi	
un	citi	 tiesas	darbinieki	 strādājuši	 saspringtā	darba	 režīmā,	
pat	 uz	 spēku	 izsīkuma	 robežas,	 vērtēja	 Augstākās	 tiesas	
plēnums.	

Taču	lietu	izskatīšanas	paātrināšana	nav	bijusi	svarīgāka	par	
Augstākās	tiesas	darba	pamatprincipu	–	kvalitatīvu	nolēmumu	
gatavošanu.	 senāta	 spriedumi	 un	 lēmumi	 veido	 latvijas	 tiesu	
praksi.	 Galvenais	 tiesnešu	 kvalifikācijas	 paaugstināšanas	 ceļš	
ir	 pašmācība.	 lai	 pilnveidotu	 tiesnešu	 profesionālās	 spējas,	
Augstākajā	 tiesā	 tika	 rīkoti	 dažādi	 kursi	 un	 semināri,	 dota	
iespēja	profesionālo	kompetenci	pilnveidot	ārzemēs,	piedalo-
ties	 semināros	 un	 pieredzes	 apmaiņas	 pasākumos.	 Plaša	 bi-
jusi	 starptautiskā	 sadarbība,	 Augstākā	 tiesa	 piedalījās	 starp-
tautiskas	 tieslietu	 konferences	 par	 tiesu	 sistēmas	 ētiku	 un	
caurredzamību	organizēšanā.	

Tiesnešu	ētikai	pagājušajā	gadā	bija	pievērsta	pastiprināta	
uzmanība.	 Tas	 bija	 galvenais	 jautājums	 latvijas	 tiesnešu	
konferencē	jau	martā.	Taču	jo	īpaši	aktuāla	ētikas	problemātika	
kļuva	 pēc	 tiesnešu	 un	 advokātu	 telefonsarunu	 publiskošanas	
augustā.	Telefonsarunu	skandāls	spēcīgi	iedragāja	sabiedrības	

uzticību	tiesu	varai,	tai	skaitā	Augstākajai	tiesai,	tas	bija	smags	
pārbaudījums	 un	 satricinājums	 tiesai,	 kas	 parādīja	 tiesnešu	
atšķirīgo	 izpratni	 par	 ētiku.	 Taču	 svarīgi	 ir	 arī	 ieguvumi	 un	
mācības,	ko	deva	pārbaudījumi.	Tie	lika	tiesnešiem	vairāk	domāt	
un	arī	runāt	par	ētikas	jautājumiem,	un	rīkoties,	lai	nepieļautu	
apšaubāmu	 un	 neuzticību	 raisošu	 situāciju	 atkārtošanos.	
Augstākās	tiesas	pozīcija	tiesu	sistēmas	skandālā	bija	atbalsts	
ģenerālprokuratūrai	 apstākļu	 noskaidrošanā,	 darba	 grupas	
izveidošana	 Augstākās	 tiesas	 tiesnešu	 rīcības	 izvērtēšanai	 un	
nosodījuma	izteikšana	rīcībai,	kurā	saskatāmi	tiesnešu	ētikas	
pārkāpumi.			

2007.	gadā	plašu	publicitāti	ieguva	arī	valsts	kontroles	pub-
liskotais	ziņojums	par	2006.	gada	revīzijas	rezultātiem	Augstākajā	
tiesā.	Taču	ne	ģenerālprokuratūra,	ne	korupcijas	novēršanas	un	
apkarošanas	 birojs,	 veicot	 faktu	 pārbaudi,	 nesaskatīja	 pamatu	
tālākām	darbībām.	Augstākā	tiesa	 izpildīja	valsts	kontroles	 ie-
teikumus	 un	 izteica	 priekšlikumu	 izstrādāt	 vienotus	 kritērijus	
augstāko	 valsts	 amatpersonu	 atalgošanai.	 Neparedzētie	 noti-
kumi	gan	valsts	dzīvē,	gan	tiesu	sistēmā	paņēma	daudz	laika	un	
enerģijas	un	neļāva	Augstākās	tiesas	Adminsitrācijas	personālam	
pietiekamu	 uzmanību	 veltīt	 ieplānotajiem	 darbiem.	 Tomēr	 ir	
sasniegti	trīs	gadu	mērķi,	kas	bija	izvirzīti,	2005.	gadā	izveidojot	

Administrāciju.	ir	izveidota	funkcionāla	struktūra,	kas	nodrošina	
Augstākās	 tiesas	kā	centrālās	valsts	 iestādes	darbību	atbilstoši	
mūsdienu	prasībām.	

2008.	 gads,	 iespējams,	 būs	 pārmaiņu	 laiks	 Augstākajā	
tiesā,	 jo	 jūnijā	 beidzas	 Andra	 Guļāna	 otrais	 pilnvaru	 termiņš	
Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētāja	 amatā.	 viņa	 vadībā	 tiesa	
strādājusi	 četrpadsmit	 gadus.	 Par	 nākamo	 priekšsēdētāja	
kandidatūru	 lems	 Augstākās	 tiesas	 plēnums	 un	 par	 to	 bal-
sos	 saeima.	 Taču	 pamatvirzieniem	 tiesas	 darbā	 nevajadzētu	
kardināli	mainīties.	2007.	gadā	 ir	apstiprināta	Augstākās	tie-
sas	darbības	stratēģija	2007.	–	2010.	gadam.	Augstākajai	tiesai	
jāturpina	stabils	darbs,	par	attīstības	orientieriem	izmantojot	
stratēģijā	izvirzītos	mērķus	un	uzdevumus.	

Piedāvājam	Jūsu	uzmanībai	Augstākās	tiesas	2007.	gada	
atskaites	 plēnuma	 materiālus	 –	 struktūrvienību	 vadītāju	
ziņojumus	un	statistikas	datus.	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	
ziņojumā	ietverts	ne	tikai	2007.	gada	tiesas	darba	vērtējums,	
bet	 arī	 atskats	 uz	 sasniegumiem	 un	 sarūgtinājumiem	 viņa	
otrā	 pilnvaru	 termiņa	 laikā	 kopumā.	 Pārskats	 ilustrēts	 ar	 fo-
tohroniku	par	notikumiem	Augstākajā	tiesā	un	atskatu	2007.	
gada	skaļākajās tiesu	prāvās.	Plašu	un	aktuālu	informāciju	par	
Augstākās	tiesas	darbu	var	iegūt	mājas	lapā	www.at.gov.lv.

PRIEKŠVĀRDS

2007	 has	 been	 a	 year	 of	 intensive	 work	 for	 the	 supreme	
Court:	the	senate	departments	and	Court	chambers	have	heard	
3962	cases	or	sixteen	cases	every	weekday.	The	judges,	assistant	
judges	and	other	court	staff	have	been	working	 in	a	tense	re-
gime,	even	on	the	edge	of	exhausting,	according	to	the	assess-
ment	made	by	the	Plenary	session	of	supreme	Court.	

Accelerating	the	speed	of	hearing	the	cases,	however,	has	
not	overruled	the	basic	principle	of	work	of	the	supreme	Court	
–	 preparing	 qualitative	 rulings.	 The	 judgments	 and	 rulings	 of	
the	senate	form	uniform	case-law	of	latvia.	

self-education	is	the	primary	way	to	improve	the	qualifi-
cation	of	judges.	The	supreme	Court	has	arranged	a	number	
of	courses	and	seminars	aimed	at	 improvement	of	the	pro-
fessional	capacities	of	the	judged	as	well	as	offered	to	them	
the	 opportunity	 to	 improve	 their	 professional	 competence	
abroad	through	participation	in	seminars	and	experience	ex-
change	events.	extensive	international	cooperation	has	also	
been	taking	place,	and	the	supreme	Court	has	participated	in	

the	international	judicial	conferences	on	the	topic	of	ethics	in	
the	judicial	system	and	arrangement	of	transparency.	

increased	importance	in	the	previous	year	has	been	paid	
to	the	ethics	of	 judges.	This	has	been	the	main	topic	of	the	
conference	of	latvian	 judges	 in	March.	The	issues	of	ethics	
have	become	still	more	urgent,	however,	following	the	pub-
lishing	 of	 the	 telephone	 conversations	 between	 judges	 and	
advocates	 in	 August.	 The	 scandal	 related	 to	 telephone	 con-
versations	has	severely	shaken	the	public	faith	in	the	rule	of	
law,	 including	 the	 supreme	 Court,	 and	 it	 has	 been	 crucible	
shock	 to	 the	 judicial	 system	 showing	 the	 difference	 under-
standing	of	ethics	among	judges.	

The	 benefits	 and	 lessons	 of	 this	 test	 are	 also	 significant,	
however.	They	made	the	judges	to	think	and	speak	more	about	
the	matters	of	ethics	and	to	act	in	a	manner	preventing	the	re-
peated	occurrence	of	questionable	situations	raising	mistrust.	
The	position	taken	by	the	supreme	Court	in	the	judicial	scandal	
was	 that	of	supporting	the	General	Prosecutor’s	Office	 in	 the	
investigation	 of	 underlying	 circumstances,	 formation	 of	 task	
group	for	estimation	of	the	actions	of	judges	of	supreme	Court	

and	condemnation	of	the	actions	involving	breaches	of	the	eth-
ics	of	judges.		vast	publicity	was	given	in	2007	also	to	the	report	
on	 the	 results	 of	 audit	 carried	 out	 at	 the	 supreme	 Court	 for	
the	year	2006.	Neither	the	General	Prosecutor’s	Office	nor	the	
Corruption	Prevention	and	Combating	Bureau,	however,	estab-
lished	any	grounds	for	further	investigation	when	they	carried	
out	examination	of	facts.	The	supreme	Court	followed	the	rec-
ommendations	of	the	state	Control	and	proposed	to	facilitate	
development	of	uniform	criteria	applicable	to	remuneration	of	
the	senior	government	officials.	The	unforeseen	events	 in	the	
life	of	both	the	state	and	the	judicial	system	have	taken	a	lot	of	
time	thus	preventing	the	Administration	staff	of	the	supreme	
Court	 to	 devote	 sufficient	 attention	 to	 the	 scheduled	 works.	
Notwithstanding	 that,	 the	 goals	 set	 for	 three-year	 period	 in	
2005	when	the	Administration	was	formed	have	been	achieved.	
A	functional	structure	has	been	developed	to	ensure	operation	
of	the	supreme	Court	as	the	central	government	authority	 in	
accordance	with	the	contemporary	requirements.	

The	year	2008	may	be	expected	to	bring	changes	to	the	su-
preme	 Court	 because	 the	 second	 commission	 term	 of	 Andris	

Gulans	is	expiring	in	June.	The	court	has	been	working	under	
his	guidance	for	fourteen	years.	The	supreme	Court	Plenary	ses-
sion	will	name	the	new	candidate	for	Chief’s	Justice	office	to	be	
voted	for	by	the	saeima.	The	basic	directions	of	the	judicial	work	
should	not,	however,	experience	any	cardinal	changes.	Opera-
tional	strategies	of	the	supreme	Court	for	the	years	2007-2010	
have	been	approved	in	2007.	The	supreme	Court	has	to	contin-
ue	stable	operation	and	orient	its	development	to	the	goals	and	
tasks	set	forth	in	the	strategies.	

We	hereby	offer	for	considering	the	material	of	supreme	
Court	reporting	Plenary	session	for	the	year	2007:	reports	
of	the	heads	of	structural	units	and	statistic	data.	report	of	
the	Chief	Justice	of	supreme	Court	includes	not	only	the	as-
sessment	 of	 work	 of	 the	 Court	 in	 2007	but	 also	 retrospect	
to	 the	 achievements	 and	 embitterment	 experienced	 during	
his	second	term	of	commission.	The	report	 is	 illustrated	by	
pictorial	review	of	the	events	at	supreme	Court	and	review	of	
the	most	resounding	law	suits	in	2007.	detailed	and	urgent	
information	about	the	activities	of	the	supreme	Court	is	pre-
sented	at	www.at.gov.lv.

PREAMBLE
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BANKAS BALTIJA LIETA 
Laventam un Freimanim cietumsods, Līdumu attais-
no. krimināllietu	tiesu	palāta	22.	 janvārī	 sāka	 Bankas Bal-
tija	krimināllietas	izskatīšanu	un	20.	novembrī	pasludināja	
spriedumu.	
Bijušo	 bankas	 Uzraudzības	 padomes	 priekšsēdētāju	 Alek-
sandru	 laventu	 un	 bijušo	 bankas	 prezidentu	 Tāli	 Freimani	
atzina	par	vainīgiem	lielākajā	daļā	viņiem	inkriminēto	nozie-
gumu	un	piesprieda	cietumsodus	–	laventam	7	gadus	un	7	
mēnešus,	Freimanim	–	5	gadus	un	6	mēnešus,	taču	nepiemē-
roja	prokurora	prasīto	mantas	konfiskāciju.	Bijušais	siA	Birojs 
L&A	direktors	Alvis	līdums,	kurš	bija	apsūdzēts	par	naudas	
piesavināšanos	grupā	ar	laventu,	pilnībā	attaisnots.	Tiesa	ap-
mierināja	Latvenergo	un	Latvijas kuģniecības	civilprasības	pret	
laventu	par	kopumā	20	miljoniem	latu.	
Pilns	sprieduma	teksts	būs	pieejams	no	2008.	gada	1.	jūlija.	
Bankas Baltija	 bankrots	 1996.	 gadā	 bija	 lielākā	 finanšu	 ka-
tastrofa	 atjaunotās	 latvijas	 valsts	 vēsturē.	 Tajā	 vairāk	 nekā	
200	miljonus	 latu	zaudēja	aptuveni	pusmiljons	noguldītāju.	
krimināllietā	 apsūdzētie	 tiek	 apsūdzēti	 ļaunprātīgā	 bankas	
bankrota	izraisīšanā.	

AUDERA LIETA
Ķirurgam negroza iepriekš piemēroto naudas sodu un 
mantas konfiskāciju. krimināllietu	tiesu	palāta	28.	decem-
brī	 atstāja	 spēkā	 krimināllietā	 par	 krāpšanu	 apsūdzētajam	
ķirurgam,	 bijušajam	 veselības	 ministram	 ārim	 Auderam	 ie-
priekš	piespriesto	naudas	sodu	150	minimālo	mēnešalgu	jeb	
135	000	latu	apmērā	un	mantas	konfiskāciju.	Taču	Augstākā	
tiesa	atzina	Auderu	par	nevainīgu	vairāk	nekā	20	viņam	inkri-
minēto	noziegumu	epizodēs.	
Būdams	Mugurkaula	ķirurģijas	centra	vadītājs,	Auders	turpat	
slimnīcā	strādāja	arī	privātpraksē,	un	ar	ģimenes	ārsta	norī-
kojumu	nosūtītajiem	pacientiem	prasīja	naudu,	lai	gan	operā-
ciju	apmaksāja	slimokase.	Apsūdzība	uzrādīta	par	vairāk	nekā	
40	000	latu	izkrāpšanu	77	noziedzīgās	epizodēs.	Par	tiesu	pa-
lātas	spriedumu	prokurors	iesniedzis	kasācijas	protestu,	bet	
apsūdzētā	aizstāvis	–	kasācijas	sūdzību.	

DZELZCEĻA KATASTROFAS LIETA
Mašīnistam cietumsods. krimināllietu	tiesu	palāta	28.	feb-
ruārī	atstāja	spēkā	2005.	gadā	notikušās	dzelzceļa	katastrofas	
izraisīšanā	 apsūdzētajam	 mašīnistam	 sergejam	 ribačokam	
pirmās	 instances	 tiesas	 piespriesto	 četru	 gadu	 cietumso-
du.	 Apmierinātas	 arī	 ribačokam	 pieteiktās	 civilprasības	 par	
223	928	latiem.	Tiesas	spriedums	ir	stājies	spēkā.
2005.	gada	februārī	netālu	no	rīgas	Centrālās	dzelzceļa	sta-
cijas	sadūrās	ribačoka	vadītais	elektrovilciens	lielvārde-rīga	
un	 dīzeļvilciens	 Maskava-rīga.	 vilcienu	 sadursmē	 gāja	 bojā	
četri	cilvēki,	vēl	29	personas	cieta.	

LABAZŅIKOVA LIETA
Noraida par kukuļdošanu apsūdzētā kasācijas sūdzību. 
senāta	krimināllietu	departaments	19.	janvārī	atstāja	spēkā	
rīgas	apgabaltiesas	lēmumu,	ar	kuru	bijušajam	Rudens aptie-
ku	tīkla	īpašniekam	vladimiram	labazņikovam	par	kukuļdo-
šanu	piespriesta	divu	gadu	brīvības	atņemšana.	labazņikovs	
atzīts	par	vainīgu	50	000	latu	kukuļa	došanā	korupcijas	no-
vēršanas	un	apkarošanas	biroja	darbiniekam.	2008.	gada	28.	
janvārī	labazņikovs	par	priekšzīmīgu	uzvedību	atbrīvots	no	
soda	izciešanas	pirms	termiņa.

AVE SOL LIETA
Neatzīst pareizticīgo baznīcas tiesības uz koncertzāli. 
senāta	 Civillietu	 departaments	 25.	 aprīlī	 atstāja	 negrozītu	
Civillietu	tiesu	palātas	spriedumu,	ar	kuru	noraidīta	latvijas	
Pareizticīgās	baznīcas	sinodes	prasība	par	īpašuma	tiesību	at-
zīšanu	uz	Pētera	un	Pāvila	baznīcas	ēku	jeb	koncertzāli	Ave Sol	
rīgā,	Citadeles	ielā.	Ēka	atzīta	par	rīgas	pilsētas	pašvaldības	
īpašumu.	rīgas	apgabaltiesa	šo	strīdu	pirmoreiz	skatīja	2004.	
gadā	un	apmierināja	sinodes	prasību	atzīt	tās	tiesības	uz	kon-
certzāles	ēku.	spriedums	netika	pārsūdzēts,	taču	pēc	senāta	
Civillietu	departamenta	priekšsēdētāja	protesta	to	atcēla	un	
lietu	nodeva	otrreizējai	izskatīšanai.	Arī	otrreiz	apgabaltiesa	
atzina	sinodes	prasības.	Taču,	skatot	lietu	apelācijas	kārtībā,	
Augstākās	tiesas	Civillietu	tiesu	palāta	sprieda	par	labu	rīgas	
domei.	

GADA PRĀVAS
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JĒKABPILS CEĻU POLICISTU LIETA
Bijušajiem policistiem samazina iepriekš piespriestos 
sodus. krimināllietu	tiesu	palāta	19.	aprīlī	samazināja	sodu	
par	kukuļa	izspiešanu	grupā	apsūdzētajiem	bijušajiem	Jēkab-
pils	ceļu	policistiem	Normundam	Brokam	un	Mārim	spūlim.	
spūlim	 piesprieda	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 trim	 gadiem	 ar	
daļēju	 mantas	 konfiskāciju,	 Brokam	 –	 brīvības	 atņemšanu	
uz	 trim	 gadiem	 bez	 mantas	 konfiskācijas.	 lai	 izvairītos	 no	
nepatikšanām,	 kas	 draudēja	 par	 braukšanu	 dzērumā,	 kāds	
lietuvas	šoferis	bija	devis	naudu	ceļu	policistiem.	Apsūdzētie	
apelācijas	instances	spriedumu	pārsūdzēja,	taču	senāts	attei-
ca	pārbaudīt	nolēmuma	tiesiskumu.	spriedums	stājies	spēkā.	

LUDZAS PASTNIECES SLEPKAVĪBAS LIETA
Pierādījumu trūkuma dēļ attaisno pastnieces slepka-
vībā apsūdzēto. krimināllietu	 tiesu	 palāta	 11.	 decembrī,	
izskatot	krimināllietu,	kurā	par	ludzas	rajona	istalsnas	pasta	
nodaļas	pastnieces	slepkavību	apsūdzēti	vladislavs	krupen-
ko	un	vladimirs	daliba,	pierādījumu	trūkuma	dēļ	atcēla	lat-
gales	apgabaltiesas	 spriedumu	daļā	par	dalibas	notiesāšanu	
un	atbrīvoja	viņu	tiesas	zālē.	Attiecībā	uz	krupenko	pirmās	
instances	piespriestais	sods	–	brīvības	atņemšana	uz	15	ga-
diem	–	palika	negrozīts.	istalsnas	pastniece	tika	aplaupīta	un	
cietsirdīgi	 noslepkavota	 2005.	 gada	 jūlijā,	 kad	 viņa	 iznēsāja	
pensijas	 pensionāriem	 lauku	 mājās.	 Prokuratūra	 iesniegusi	
kasācijas	protestu	par	tiesu	palātas	spriedumu.

DREIBLATA LIETA
Izbeidz kriminālprocesu pret žurnālistu par ziņu avo-
ta neizpaušanu. senāta	 krimināllietu	 departaments	 atcēla	
zemāko	instanču	tiesu	spriedumus	par	1200	latu	naudas	soda	
uzlikšanu	Neatkarīgās Rīta Avīzes	žurnālistam	Uldim	dreiblatam	
par	tiesas	sprieduma	nepildīšanu,	neatklājot	savus	informācijas	
avotus.	senāts	izbeidza	kriminālprocesu.	Apsūdzība	dreiblatam	
bija	uzrādīta	par	to,	ka	viņš	nav	izpildījis	rajona	tiesas	lēmumu	
atklāt	informācijas	avotu	publikācijai,	kurā	atspoguļotas	bijušā	
rēzeknes	gaļas	kombināta	valdes	priekšsēdētāja	un	iepriekš	Jau-
nā laika	biedra	Gunta	Piteronoka	telefona	sarunas.

BALOŽU KĀPAS LIETA
Nemaina aizliegumu Baložu kāpā būvēt degvielas uzpil-
des staciju. senāta	Administratīvo	lietu	departaments	8.	feb-
ruārī	atstāja	spēkā	spriedumu,	ar	kuru	kompānijai	siA	Trest Oil 
Co	aizliegts	būvēt	degvielas	uzpildes	staciju	Baložu	kāpā	Berģos.	
2004.	 gadā	 valsts	 būvinspekcija	 anulēja	 Trest Oil Co	 degvielas	
uzpildes	stacijas	būvniecībai	Baložu	kāpā	 izdoto	būvatļauju	un	
norādīja,	ka	nav	ievērotas	vispārīgo	būvnoteikumu	prasības	par	
tehniskā	 projekta	 atbilstību	 plānošanas	 un	 arhitektūras	 uzde-
vumam.	ekonomikas	ministrija	inspekcijas	lēmumu	atzina	par	
pamatotu,	bet	Trest Oil Co	pārsūdzēja	ministrijas	lēmumu	tiesā.	

BANKAS BALTIJA un LATVIJAS BANKAS STR±DS
Neatjauno tiesvedību Bankas Baltija un Latvijas Bankas 
strīdā. Civillietu	tiesu	palāta	28.	martā	nemainīja	rīgas	apgabal-
tiesas	lēmumu,	ar	kuru	apturēta	tiesvedība	Bankas Baltija	likvida-
tora	BDO Invest Rīga	prasībā	pret	Latvijas Banku	par	185,6	miljonu	
latu	piedziņu.	Tiesu	palāta	noraidīja	likvidatoru	iesniegto	sūdzību	
par	apgabaltiesas	lēmumu,	jo	uzskatīja,	ka	tiesa	pamatoti	atzinu-
si,	ka	spriedumam	krimināllietā,	kurā	tiek	tiesāti	Bankas Baltija	
bijušie	vadītāji,	var	būt	būtiska	nozīme,	vērtējot	Latvijas Bankas	
vainu	un	mantisko	atbildību.	rīgas	apgabaltiesa	tiesvedību	aptu-
rēja	pēc	Centrālās	bankas	lūguma	līdz	brīdim,	kamēr	spēkā	nebūs	
stājies	 spriedums	 Bankas Baltija	 krimināllietā,	 kurā	 apsūdzētas	
bankas	amatpersonas.	Tiesu	palātas	lēmums	nav	pārsūdzams.	

DZIMUMMAIŅAS LIETA
Dzimtsarakstu nodaļai jāmaina ieraksts dzimšanas reģis-
trā. senāta	Administratīvo	lietu	departaments	14.	decembrī	no-
teica	pienākumu	rīgas	pilsētas	dzimtsarakstu	nodaļai	mainīt	ie-
rakstu	dzimšanas	reģistrā	un	izsniegt	jaunu	dzimšanas	apliecību	
personai,	kas	veikusi	dzimuma	maiņas	operāciju.	šī	bija	pirmā	
lieta	latvijā,	kad	tiesā	apstrīdēts	dzimtsarakstu	nodaļas	attei-
kums	veikt	izmaiņas	dzimšanas	reģistrā	sakarā	ar	dzimuma	mai-
ņu.	Nodaļa	uzskatīja,	ka	dzimuma	maiņa	jāreģistrē	tikai	tad,	kad	
persona	iesniedz	ārsta	izziņu,	kurā	apliecināts,	ka	dzimuma	mai-
ņa	veikta	pilnībā.	senāts	atzina,	ka	izvērtējams	plašāks	faktoru	
kopums,	ne	tikai	bioloģiskā	atbilstība	mainītajam	dzimumam.

GADA PRĀVAS
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Augstākās	tiesa	ir	neatkarīgas	tiesu	sistēmas	sastāvdaļa.	
latvijas	trīspakāpju	tiesu	sistēmā	Augstākā	tiesa	ir	trešās	jeb	
augstākās	pakāpes	tiesa,	kas	saskaņā	ar	likumu	izskata	lietas	
gan	apelācijas,	gan	kasācijas	instancē.	Augstākās	tiesas	darbī-
bas	pamats	ir	noteikts	Latvijas Republikas Satversmē,	 likumā	
Par tiesu varu	un	procesuālajos	likumos	–	Civilprocesa likumā, 
Kriminālprocesa likumā un	Administratīvā procesa likumā. 

Augstākās	tiesas	pamatfunkcijas
•	Tiesas	spriešana	apelācijas	un	kasācijas	 instancē,	 ievērojot	

likumības	un	taisnīguma	principus,	lietu	izskatīšanu	saprā-
tīgos	termiņos.

•	vienveida	tiesu	prakses	veidošana.

Papildfunkcijas
•	Pamatojoties	uz	Operatīvās	darbības	likumu,	sevišķā	veidā	

veicamo	 operatīvo	 pasākumu	 likumības	 un	 pamatotības	
pārbaude.

•	Ar	tiesu	lietām	saistīto	iedzīvotāju	sūdzību	izskatīšana.	

Augstākās	 tiesas	 darbu	 vada	 priekšsēdētājs,	 kuru	 ama-
tā	 pēc	 Augstākās	 tiesas	 plēnuma	 ieteikuma	 no	 Augstākās	
tiesas	 tiesnešu	 vidus	 uz	 7	 gadu	 termiņu	 apstiprina	 saeima.	
2001.	 	gadā	atkārtoti	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	amatā	
apstiprināts	Andris	Guļāns.	

Augstākās	tiesas	priekšsēdētājam	ir	divi	vietnieki,	kurus	
ievēlē	Augstākās	tiesas	plēnums,	viņu	pilnvaru	laiks	ir	septiņi	
gadi.	kopš	2002.	gada	atkārtoti	Augstākās	tiesas	priekšsēdē-
tāja	vietnieka	amatā	ir	krimināllietu	departamenta	priekšsē-
dētājs	Pāvels	Gruziņš	un	Civillietu	 tiesu	palātas	priekšsēdē-
tājs	Gunārs	Aigars.

visi	Augstākās	tiesas	tiesneši	veido	plēnumu	–	tiesnešu	
kopsapulci,	 kas	 ir	 augstākais	 lēmējorgāns	 Augstākajā	 tiesā.	
2007.	gadā	pieņemti	11	plēnuma	lēmumi.	Tiesnešu	kopsapul-
ce	 iecēla	 jaunos	 tiesnešus	konkrētu	 struktūrvienību	sastāvā	
un	 ievēlēja	 struktūrvienību	 vadītājus,	 kā	 arī	 senatori	 valdu	
eilandi	ievēlēja	par	Centrālās	vēlēšanu	komisijas	locekli.	Plē-
nums	lēma	arī	par	darba	grupas	izveidošanu	tiesnešu	rīcības	
atbilstības	ētikas	normām	izvērtēšanai	un	vērtēja	ziņojumu	
par	ētikas	normu	pārkāpumiem	tiesnešu	rīcībā.	

Augstākā	 tiesa	 ir	 centrālā	 valsts	 iestāde,	 un	 tās	 priekš-
sēdētājs	 līdztekus	 tiesneša	 pienākumiem	 vada	 iestādes	 or-
ganizatorisko	 un	 saimniecisko	 darbu,	 jo	 Augstākās	 tiesas	
administrēšana	 neietilpst	 ne	 Tieslietu	 ministrijas,	 ne	 Tiesu	
administrācijas	kompetencē.	sākot	ar	2005.	gada	janvāri,	ad-
ministratīvo	darbu	Augstākajā	tiesā	veic	Administrācija.

MISIJA UN MĒRĶI

Taisnīga	tiesas	spriešana	un	tiesas	darbība	
sabiedrības	interesēs,	ievērojot	labas	pārvaldības	
principus	–	šāda	Augstākās	tiesas	misija		
noteikta	2007.	gadā	apstiprinātajā	Augstākās		
tiesas	stratēģijā	2007.	–	2010.	gadam.		
Tas	ir	vidēja	termiņa	politikas	dokuments,		
kas	nosaka	Augstākās	tiesas	darbības	un	attīstības	
virzienus.	stratēģija	balstīta	uz	esošās	situācijas	
analīzi	un	nosaka	vidēja	termiņa	stratēģiskos	
mērķus	četrās	prioritārajās	jomās:
•	profesionāla	un	taisnīga	tiesas	spriešana;
•	vienveida	tiesu	prakses	veidošana	valstī;
•	sabiedrības	izpratnes	par	tiesu	varu	veicināšana;
•	labas	pārvaldības	principu	nostiprināšana	

iestādes	vadībā.

Augstākās	tiesas	prioritārie	darbības		
virzieni	pārskata	periodā	tika	saskaņoti	ar	
darbības	stratēģijā	noteiktajiem	uzdevumiem	
un	2007.	gada	budžetā	piešķirtajiem	līdzekļiem	
prioritāro	pasākumu	veikšanai.

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS PAMATS, 
FUNKCIJAS UN VADĪBA

Pilnu	Augstākās	tiesas	darbības	stratēģiju	
2007.	–	2010.	gadam	lasiet	54.	–	55.	lpp.
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Par	 senāta	 Civillietu	 departamenta	 senatoriem	
2007.	 	gada	 janvārī	 ievēlēja	 skaidrīti	 lodziņu,	 septembrī	 	–	
valerijanu	Jonikānu.	kopš	februāra	Administratīvo	lietu	de-
partamentā	par	senatora	aizvietotāju	strādāja	rudīte	vīduša.

Civillietu	 tiesu	 palātā	 2007.	 gadā	 darbu	 sāka	 divi	 jauni	
tiesneši	–	februārī	Aivars	keišs,	oktobrī	inta	lauka.	Arī	kri-
mināllietu	 tiesu	 palātā	 decembrī	 iecēla	 divus	 jaunus	 tiesne-
šus		–	Andreju	lepsi	un	Anitu	Poļakovu.	

2007.	gadā	nomainīti	divu	senāta	departamentu	vadītā-
ji.	līdz	jūnijam	departamentu	vadīja	ilggadējais	Civillietu	de-
partamenta	 priekšsēdētājs	 Mārtiņš	 dudelis,	 septembrī	 šajā	
amatā	ievēlēja	valerijanu	Jonikānu,	līdz	tam	Administratīvo	
lietu	departamenta	priekšsēdētāju.	savukārt	par	senāta	Ad-
ministratīvo	lietu	departamenta	priekšsēdētāju	plēnums	de-
cembrī	ievēlēja	veroniku	kūmiņu.	

Novembrī	atkārtoti	krimināllietu	tiesu	palātas	priekšsē-
dētāja	amatā	ievēlēja	ivaru	Bičkoviču.	

2007.	gadā	martā	izveidota	jauna	Augstākās	tiesas	struk-
tūrvienība	 –	 sūdzību	 izskatīšanas	 nodaļa,	 kuras	 mērķis	 ir	
uzklausīt	personas	un	sniegt	motivētas	atbildes	uz	personu	
iesniegumiem,	tādējādi	sekmējot	sabiedrības	dialogu	ar	Aug-
stāko	tiesu.	

izmaiņas	notikušas	arī	Augstākās	tiesas	Administrācijas	
struktūrā.	septembrī	darbā	pieņemts	Administrācijas	vadītā-
jas	vietnieks	juridiskajos	jautājumos.	kopš	2008.	gada	1.		jan-
vāra	 izveidota	Personāla	nodaļa,	kuras	mērķis	 ir	nodrošināt	
tiesu	 ar	 augsti	 kvalificētiem	 un	 profesionāli	 kompetentiem	
darbiniekiem.	

AUGSTĀKĀS TIESAS
STRUKTŪRA

Civillietu
departaments

�00�. GADĀ NOTIKUŠĀS 
PĀRMAIŅAS
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LATVIJAS TIESNEŠU KONFERENCE.	Arī	konferences	starplaikos	
tieslietu	ministrs	Gaidis	Bērziņš	un	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	
Andris	Guļāns	aktīvi	debatēja	par	tiesnešu	ētiku,	kas	bija		
konferences	galvenais	temats	martā.	Novembrī	saistībā	ar		
publiskotajām	tiesnešu	un	advokātu	telefonsarunām	tika	sasaukta	
latvijas	tiesnešu	ārkārtas	konference	(2)

AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS. 2007.	gadā	notika	deviņas		
Augstākās	tiesas	plēnuma	sēdes.	Tās	ir	Augstākās	tiesas	tiesnešu	
kopsapulces,	kurās	tiek	pieņemti	stratēģiski	svarīgākie	lēmumi	(1)

PRESES KONFERENCE ASV VĒSTNIECĪBĀ. Asv	vēstniecība	
latvijā	sadarbībā	ar	Augstāko	tiesu	un	Tieslietu	ministriju	jūlijā		
organizēja	starptautisku	tieslietu	konferenci	Tieslietu sistēmas  
reforma, ētika un caurredzamība.	Preses	konferencē	par	to	paziņoja	
Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs	Andris	Guļāns,	Asv	vēstniece		
latvijā	ketrīna	Toda	Beilija	un	tieslietu	ministrs	Gaidis	Bērziņš	(3)

ADVOKĀTU ZVĒRESTS. saskaņā	ar	Advokatūras likumu,		
Tiesu izpildītāju likumu	un	Notariāta likumu,	Augstākās	tiesas		
priekšsēdētājs	pieņem	tiesu	sistēmai	piederīgo	amatpersonu		
zvērestus,	viņiem	stājoties	amatā.	2007.	gadā	Augstākās	tiesas	
priekšsēdētājs	pieņēma	5	tiesu	izpildītāju,	78	advokātu	un		
11	notāru	zvērestus	(4)

43

1

2
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Profesionāla un taisnīga tiesas spriešana ir Augstākās
tiesas pamatfunkcija un pamatprincips. 2007. gadā Augstā-
kajā tiesā vidēji viens tiesnesis ir izskatījis 86 lietas, kas lieci-
na par lielu darba intensitāti, kas raksturīga jau pēdējos sešus
gadus. Pavisam 2007. gadā izskatītas 3962 lietas. Lai gan tas
ir par 349 lietām mazāk nekā iepriekšējā gadā, tas ir labs rā-
dītājs. Šo darbu ir paveikuši 48 Augstākās tiesas tiesneši un
viņiem palīdzējis un darbu nodrošinājis 121 Augstākās tiesas
darbinieks.

Taču pieaudzis neizskatīto lietu atlikums – 2007. gada
beigās tās bija 1604 lietas, kas ir Augstākās tiesas vēsturē
līdz šim lielākais lietu atlikums. Šis apstāklis negatīvi ietekmē
tiesu sistēmas prestižu, kā arī personu tiesības uz savlaicīgu
lietu izskatīšanu taisnīgā tiesā. Analizējot situāciju piecās tie-
sas struktūrvienībās, redzams, ka atšķirīgs ir neizskatīto lietu
daudzums un apstākļi, kāpēc tas radies.

Tikai Senāta Krimināllietu departamentā ir samazinājies
neizskatīto lietu atlikums, šī departamenta 5 senatori ir izska-
tījuši 97% no izskatāmo lietu skaita. Civillietu un Administra-
tīvo lietu departamentā izskatīto lietu skaits attiecīgi ir 80%

un 78%. Ņemot vērā senatoru personālsastāva problēmas
visa gada garumā, tas ir vērtējams kā apmierinošs rādītājs.

Sliktāka situācija ir apelācijas tiesu instancē: Civillietu
tiesu palātā ir izskatītas tikai 58%, bet Krimināllietu tiesu pa-
lātā – 57% no lietām. Civillietu tiesu palātas tiesneši ir izska-
tījuši 1267 lietas. Salīdzinot ar 2006. gadu, kad tika izskatīts
par 332 lietām vairāk, Civillietu tiesu palātas darbs 2007. gadā
liecina par būtisku lietu izskatīšanas tempa samazinājumu.
Acīmredzot ilgstošs darbs paaugstinātas intensitātes apstāk-
ļos ir galvenais cēlonis tam, ka neizskatīto lietu atlikums pie-
audzis līdz 905, kas tuvojas gadā izskatīto lietu skaitam.

Situācija, ka ik gadu pieaug neizskatīto lietu atlikums,
atstāj nomācošu psiholoģisku iespaidu uz tiesnešiem un sa-
mazina laiku lietu sagatavošanai un nolēmumu pamatošanai.
Tas rada pamatotus pārmetumus tiesai par ilgstošu lietu iz-
skatīšanu. Taču tā nav tikai Augstākās tiesas iekšējā problē-
ma, bet gan tiesu sistēmas un valsts problēma, jo valsts nevar
nodrošināt pienācīgus apstākļus lietu izskatīšanai Augstākajā
tiesā saprātīgos termiņos. Personu tiesības uz lietas izska-
tīšanu laikus ir noteiktas gan Latvijas likumos, gan Latvijai

AUGSTĀKĀS
TIESAS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
ZIŅOJUMS

Augstākās tiesas priekšsēdētājs
Andris GUĻĀNS
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saistošajos	starptautiskajos	līgumos.	Ja	lietu	izskatīšana	tiek	
atlikta	uz	arvien	vēlāku	laiku,	cilvēkiem	rodas	pamats	sūdzē-
ties	eiropas	Cilvēktiesību	tiesā.	līdz	ar	to	valstij	var	nākties	
izmaksāt	arvien	vairāk	kompensāciju,	taču	pareizāk	būtu	šos	
līdzekļus	 novirzīt	 ātrākai	 problēmas	 risināšanai,	 atrisinot	
Augstākās	tiesas	telpu	jautājumu.

lai	 samazinātu	 neizskatīto	 lietu	 atlikumu	 Augstākajā	
tiesā,	ir	vienlaikus	jārisina	vairāki	jautājumi.	

1.	Jāpalielina	tiesnešu	skaits	un	jānodrošina	visi	tiesne-
ši	ar	atbilstošas	kvalifikācijas	 tiesnešu	palīgiem.	kaut	2007.	
gadā	finansējums	bija	piešķirts	50	Augstākās	tiesas	tiesnešu	
atalgojumam,	gada	beigās	strādāja	tikai	48.	saeima	ir	palieli-
nājusi	 noteikto	 kopējo	 Augstākās	 tiesas	 tiesnešu	 skaitu,	 un	
2008.	gadā	tas	 ir	53,	 taču	 jaunus	tiesnešus	nevar	uzaicināt,	
jo	tiesai	trūkst	telpu.	Palīgi	ir	tikai	39	tiesnešiem.	solīts,	ka,	
Tieslietu	ministrijai	pārceļoties	uz	ārlietu	ministrijas	bijuša-
jām	telpām,	Augstākā	tiesa	varētu	iegūt	papildu	telpas,	taču	
termiņi,	 kad	 tas	 varētu	 notikt,	 nav	 zināmi.	 līdz	 ar	 to	 nav	
iespējams	veidot	nepieciešamo	Augstākās	tiesas	budžetu	un	
personālsastāvu.

efektīva	un	motivējoša	personāla	politika	ir	būtiska,	jo	
tā	ietekmē	gan	tiesnešu	darbu,	gan	lietu	izskatīšanas	tem-
pus	un	kvalitāti	kopumā.	iepriekšējā	gadā	šim	jautājumam	
tika	 pievērsta	 īpaša	 nozīme.	 izstrādāta	 Darbinieku atlases 
kārtība Augstākajā tiesā,	kas	nosaka	darbinieku	atlases	gal-
venos	 principus	 un	 atlases	 procesa	 organizāciju.	 Arī	 otra	
iekšējā	 normatīva	 –	 Senatoru palīgu kvalifikācijas pakāpes 
noteikšanas kārtība	–	mērķis	 ir	noteikt	vērtēšanas	sistēmu	
un	pilnveidot	kvalifikācijas	un	atalgojuma	 jautājumus.	Pē-
dējo	trīs	gadu	laikā	ir	izdevies	paaugstināt	tiesas	darbinieku	
vidējo	atalgojumu	no	190	latiem	2005.	gadā	līdz	589	latiem	
2008.	 gadā.	 61%	 no	 darbiniekiem	 ir	 augstākā	 izglītība,	
22%		studē.		

2.	Jāturpina	pilnveidot	procesuālo	likumdošanu,	lai	pa-
ātrinātu	 lietu	 izskatīšanu	 apelācijas	 un	 kasācijas	 instancēs.	
Pozitīvi	 vērtējami	 vairāki	 grozījumi,	 kas	 jau	 veikti:	 Civilpro-
cesa likuma	grozījumi,	kas	paredz	blakus	sūdzību	izskatīšanu	
rakstveida	procesā,	un	normas	Kriminālprocesa likumā	un	Ad-

ministratīvā procesa likumā,	kas	optimizē	kasācijas	procesu	un	
ļauj	tiesnešu	intelektuālo	potenciālu	izmantot	lietderīgāk.	Ci-
villietu	departaments	ir	izstrādājis	grozījumu	projektu	Civil-
procesa likumam,	ietverot	jautājumus	par	senāta	rīcības	sēdes	
kompetences	 paplašināšanu,	 procesa	 dalībnieku	 procesuālo	
tiesību	pilnīgāku	nodrošināšanu	un	likumā	lietotās	juridiskās	
terminoloģijas	 sakārtošanu.	 Grozījumu	 projekts	 ir	 nosūtīts	
saeimai.	Procesuālās	 likumdošanas	normu	 izstrādāšana	nav	
tipisks	Augstākās	tiesas	darbs,	tomēr	situācijā,	kad	trūkst	at-
tiecīgās	nozares	zinātnieku	un	nav	pētniecisko	institūciju,	kas	
ar	šo	darbu	nodarbotos	sistemātiski	un	profesionāli,	tā	ir	ne-
pieciešamība	un	viens	no	risinājumiem	kasācijas	un	apelācijas	
darba	optimizēšanai.	

3.	Jāanalizē	lietu	atlikšanas	iemesli	un	jāpiedāvā	risinā-
jumi,	kā	samazināt	vai	novērst	apzinātu	un	nepamatotu	lietu	
izskatīšanas	 kavēšanu.	 šī	 problēma	 galvenokārt	 attiecas	 uz	
krimināllietu	tiesu	palātu.	Advokātu	nedisciplinētība,	apcie-
tināto	 novēlota	 konvojēšana,	 procesa	 dalībnieku	 slimošana	
un	citi	iemesli	traucē	lietu	izskatīšanu	laikā.	lietu	atlikšanas	
iemeslus	nepieciešams	analizēt	un	piedāvāt	problēmas	risinā-
jumus.

4.	 Jāizmanto	 informāciju	 tehnoloģijas	 un	 mūsdienīga	
tehnika,	 lai	 atvieglotu	 un	 paātrinātu	 procesuālās	 darbības,	
radītu	un	izmantotu	dažādas	datu	bāzes,	kas	atvieglotu	ties-
nešu	darbu.	2007.	gadā	nomainītas	darbstacijas	visiem	ties-
nešiem,	trīs	krimināllietu	tiesu	palātas	tiesu	sēžu	zālēs	uzstā-
dījtas	video/audio	ieraksta	sistēmas,	kas	ļauj	ierakstīt	tiesas	
sēdes	norisi	dvd.	krimināllietu	tiesu	palātas	zāles	aprīkotas	
ar	balss	pārveidošanas	sistēmu,	kas	nepieciešama	 liecinieku	
aizsardzībai.	 senāta	 tiesas	 sēžu	 zālē	 uzstādīta	 video/audio	
ierakstu	 sistēma	 un	 tehniskās	 iekārtas,	 kas	 ļauj	 nopratināt	
lieciniekus,	kuri	atrodas	ārpus	tiesas	sēžu	zāles,	un	rīkot	vi-
deokonferences.

Tiesas	darba	novērtējums	ir	ne	tikai	izskatīto	lietu	dau-
dzums,	bet	arī	nolēmumu	likumība	un	pamatotība,	autoritāte	
un	uzticēšanās	tiem.	Tiesas	darbs	tiek	vērtēts,	ņemot	vērā	arī	
tiesnešu	 profesionalitāti,	 argumentēšanas	 spējas,	 uzvedību	
tiesas	 procesa	 laikā	 un	 citus	 kritērijus.	 lai	 pilnveidotu	 ties-

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 
KOPSAVILKUMS

Lietu skaits

24
43

33
31 34

66
38

23
41

55
45

18
42

20

23
34

33
64

32
49

35
43

38
66

43
11

39
62

37
8

35
3 57

0
85

0
11

39 13
46

16
04

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SAŅEMTO LIETU  SASTĀVS 2007. GADĀ
KOPSAVILKUMS

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ IZSKATĪTO LIETU SKAITS 2007. GADĀ
KOPSAVILKUMS

Saņemtas lietas Izskatītas
lietas

Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lietu skaits

Lietas saņemtas:
ar sūdzībam 

ar protestiem  

gan ar sūdzībām, gan protestiem

ar blakus sūdzībām vai blakus protestiem   

Senāta 
Civillietu

departaments

Senāta
Krimināllietu
departaments

Senāta
Administratīvo

lietu
departaments

Civillietu
tiesu palāta

Krimināllietu
tiesu palāta

Senāta 
Civillietu

departaments

Senāta
Krimināllietu
departaments

Senāta
Administratīvo

lietu
departaments

Civillietu
tiesu palāta

Krimināllietu
tiesu palāta

765

62

140

657

53

10

445

244

674

813

284

39 31
3

pabeigtas lietas, taisot spriedumu vai pieņemot lēmumu

lietas nosūtītas citai tiesai izskatīšanai pēc piekritības

lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas   

936

296

648

311
1

28

1201

2

64

10

22

438

5



PUBLISKAIS PĀRSKATS  
PAR LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS TIESAS DARBU 2007. GADĀ

11

nešu	profesionālās	spējas,	Augstākajā	tiesā	visa	gada	garumā	
tika	organizēti	dažādi	kursi	un	semināri,	dota	iespēja	profe-
sionālo	kompetenci	pilnveidot	ārzemēs,	piedaloties	seminā-
ros	un	pieredzes	apmaiņas	pasākumos.	 ir	paredzēta	mācību	
maksas	 kompensācija	 tiem,	 kas	 mācās	 maģistra	 un	 doktora	
studiju	programmās.	

starptautisko	 un	 citu	 valstu	 tiesu	 judikatūras	 analīze,	
teorētisko	 un	 praktisko	 iemaņu	 pilnveidošana,	 nolēmumu	
argumentācijas	 problēmas,	 vienotas	 tiesu	 prakses	 veidoša-
na		–	šiem	un	citiem	svarīgiem	jautājumiem	ir	jābūt	palātu	un	
departamentu	darba	kalendāros.	šajā	jomā	vēl	daudz	darāmā,	
un	palātu	un	departamentu	priekšsēdētājiem	ir	atšķirīga	at-
tieksme	pret	šī	darba	organizēšanu.

Aktuāls	ir	jautājums	par	tiesnešu	zināšanām	un	izpratni	
par	cilvēktiesībām.	Tās	lietas,	kurās	latvija	jau	ir	zaudējusi	
eiropas	Cilvēktiesību	tiesā,	un	informācija,	kas	saņemta	no	
Ministru	 kabineta	 pārstāvja	 starptautiskajās	 cilvēktiesību	
institūcijās,	 liecina	 par	 tiesnešu,	 tajā	 skaitā	 arī	 Augstākās	
tiesas	 senatoru,	 nopietnu	 kvalifikācijas	 trūkumu	 cilvēktie-
sību	jautājumos.		

Notikumi,	 kas	 saistīti	 ar	 publiskotajām	 tiesnešu	 un	
advokātu	 telefonsarunām,	 parādīja	 ļoti	 atšķirīgo	 attieksmi	
pret	 svarīgiem	 tiesnešu	 ētikas	 jautājumiem.	 Arī	 šajā	 ziņā	
tiesnešiem	 nepieciešams	 paplašināt	 savas	 zināšanas	 un	 iz-
pratni	par	tiesneša	rīcības	un	uzvedības	ētiskumu.	No	tā	lie-
lā	mērā	veidojas	uzticība	tiesnešiem	un	viņu	pieņemtajiem	
tiesas	nolēmumiem.		

2008.	gada	jūnijā	beidzas	manas	Augstākās	tiesas	priekš-
sēdētāja	pilnvaras.	Tādēļ	izteikšu	savu	vērtējumu	par	manu-
prāt	 būtiskākajiem	 sasniegumiem	 Augstākās	 tiesas	 darbībā	
pēdējā	pilnvaru	termiņā	kopš	2001.	gada.	

Senāta Administratīvo lietu departamenta izvei-
došana 2004. gadā.	senāta	Civillietu	un	krimināllietu	de-
partamenti	darbu	sāka	 jau	1995.	gadā,	pārveidojot	 līdz	tam	
esošo	Augstāko	tiesu,	taču	Administratīvo	lietu	departaments	
organizēts	 pilnīgi	 no	 jauna.	 šajā	 departamentā,	 lielā	 mērā	
pateicoties	 tā	 pirmajam	 vadītājam	 valerijanam	 Jonikānam,	
izdevies	 izveidot	 augsti	 profesionālu	 senatoru	 kolektīvu	 un	

SENĀTA  DEPARTAMENTOS UN TIESU PALĀTĀS
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS  �00�. GADĀ

 Saņemto Izskatīto  Nepabeigto
 lietu skaits lietu skaits lietu skaits
Senāts    
    Civillietu departaments 967 958 238
    Krimināllietu departaments 720 739 23
Administratīvo lietu departaments 689 658 185
Tiesu palātas    
Civillietu tiesu palāta 1490 1267 905
Krimināllietu tiesu palāta 354 340 253

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

No Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna runas 
Latvijas tiesnešu konferencē 2007. gada 9. martā

«līdz	2007.	gada	1.	martam	eiropas	Cilvēktiesību	tiesa	
16	lietās	pret	latviju	konstatējusi	vismaz	vienu	eiropas	
Cilvēka	tiesību	un	pamatbrīvību	konvencijas	pārkāpumu	
un	nolēmusi,	ka	latvijas	valstij	ir	jāsamaksā	iesniedzējiem	
kompensācija,	kas	attiecīgajās	lietās	svārstās	no	trīs	līdz	
piecpadsmit	tūkstošiem	eiro.
Jājautā,	ko	latvijas	valsts	un	tiesas	ir	darījušas,	lai	
savlaicīgi	un	efektīvi	novērstu	cilvēktiesību	pārkāpumus	
tiesvedībā.	līdz	šim,	šķiet,	adekvātas	un	efektīvas	rīcības	
nav	bijis	vai	tā	bijusi	nepietiekama.
Protams,	par	katru	lietu	latvijas	valdības	pārstāvis	
sagatavo	ziņojumu	Ministru	kabinetam,	kurā	izklāsta	
lietas	apstākļus	un	sniedz	sprieduma	analīzi.	Tomēr	
man	ir	radies	iespaids,	ka	šie	ziņojumi	tiek	pieņemti	
tikai	zināšanai	un	tiek	lemts	vienīgi	jautājums	par	
kompensāciju	izmaksu.	Manuprāt,	visvājākais	posms	
ir	sistēmas	trūkumu	novēršana,	spriedumu	analīze,	
problēmu	identificēšana	un	konkrēts	rīcības	plāns.
Taču	es	negribētu	apgalvot,	ka	šajā	situācijā	ir	vainojama	
tikai	kāda	ministrijas	amatpersona.	katra	tiesneša	
pienākums	ir	studēt	un	analizēt	eCT	spriedumus,	lai	
novērstu	kļūdas	un	trūkumus.	radušos	situāciju	nevar	
izskaidrot	tikai	ar	sarežģītajiem	darba	apstākļiem	un	lielo	
lietu	skaitu,	jo	tiesas	nolēmumu	vājā	motivācija,	kas	ir	
viens	no	galvenajiem	latvijas	tiesu	darba	trūkumiem,		
ir	tiesnešu	profesionalitātes	jautājums.
Tā	nu	mēs	kārtējo	reizi	saskaramies	ar	tiesas	darba	
pārvaldības	problēmām,	un	nav	pamata	uzskatīt,	ka	
eCT	spriedumos	aktualizētās	problēmas	attiecas	tikai	
uz	noteiktu	posmu	pagātnē	un	tikai	uz	krimināllietām.	
spriežot	pēc	informācijas	par	eCT	saņemtajiem	
iesniegumiem,	ir	pamats	šaubīties	par	atsevišķu	latvijas	
tiesnešu	izpratni	par	taisnīgu	tiesu.
lai	radikāli	mainītu	situāciju	un	eCT	vērtējumu,	kas	vienu	
no	lielākajām	valsts	tiesām	uzskata	par	neefektīvu	iekšējās	
tiesiskās	aizsardzības	līdzekli,	nepieciešama	ļoti	nopietna	
situācijas	analīze,	ciešāka	sadarbība	ar	valdības	pārstāvja	
biroju	eCT,	kā	arī	mērķtiecīga	mācību	programma	
tiesnešiem.»
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departamenta	darba	organizāciju.	viens	no	šī	departamenta	
vērtīgākajiem	piemēriem	ir	profesionālu	senatoru	palīgu	die-
nesta	prasmīga	un	efektīva	izmantošana.	

Judikatūras nodaļas izveidošana 2005. gadā.	 Tās	
funkcijas	ir	vienotas	tiesu	prakses	un	judikatūras	datu	bāzes	
veidošana.	 Judikatūras	 darbs	 Augstākajā	 tiesā	 attīstās	 un	
kļūst	arvien	intensīvāks.	

Augstākās tiesas Administrācijas izveidošana 
2005. gadā.	Uzskatu,	tas	bija	pareizs	lēmums	un	rezultāts	ir	
labs.	Mainot	tiesas	pārvaldības	modeli,	bija	arī	sarūgtinājumi	
un	nepopulāri	lēmumi.	iespējams,	ne	vienmēr	bija	pietiekama	
iekšējā	informācija	un	izskaidrošana,	un	tas	radīja	nesapratni	
par	pārmaiņām.	Taču	Augstākā	tiesa	ir	kļuvusi	par	mūsdienī-
gu,	atvērtu,	neatkarīgu	valsts	iestādi	ar	labu	pārvaldību.

Nelikumīgi represēto personu reabilitācijas proce-
sa pabeigšana 2004. gadā.	Četrpadsmit	gados	reabilitācijas	
daļa	 izpētīja	arhīva	krimināllietu	materiālus	un	sastādīja	vai-
rāk	nekā	30	tūkstošus	slēdzienu	par	represētajām	personām,	
izsniedza	reabilitācijas	apliecības	apmēram	12	250	personām.	

Sūdzību izskatīšanas nodaļas izveidošana 2007.  gadā.	
Nodaļā	 strādā	 pieredzējuši	 Augstākās	 tiesas	 darbinieki,	 kas	
sniedz	motivētas	atbildes	uz	personu	iesniegumiem.	

Starptautiskās sadarbības pilnveidošana. latvijas	
republikas	Augstākā	 tiesa	 ir	eiropas	Augstāko	 tiesu	priekš-
sēdētāju	asociācijas	un	eiropas	savienības	valstu	padomju	un	
augstāko	administratīvo	tiesu	asociācijas	dalībniece,	tiesneši	
un	 tiesas	 darbinieki	 gūst	 zināšanas	 starptautiskos	 pasāku-
mos,	aizvien	biežāk	uzņemam	ārvalstu	ciemiņus.

Augstākās tiesas darbības stratēģijas 2007.  – 
2010.  gadam izstrādāšana. stratēģijā	noteikti	tiesas	dar-
ba	mērķi,	prioritātes	un	uzdevumi.	Tas	ļaus	tiesas	darbu	turp-
māk	organizēt	mērķtiecīgāk	un	konstruktīvāk.	

Bijuši	arī	nepatīkami	mirkļi.	kad	atklāju	tiesneses	uzvār-
du,	kas	bija	devusi	sankciju	žurnālistes	Jaunalksnes	telefon-
sarunu	noklausīšanai,	un		arī	tā	sauktajā	telefonsarunu	skan-
dālā	mana	nostāja	bija	daudzu	kolēģu	neizprasta	un	kritizēta.	
Taču	mans	mērķis	nav	bijis	izpatikt,	rīkojos	pēc	pārliecības	un	
vienmēr	domājot	par	Augstākās	tiesas	tēlu	un	prestižu.	svarī-
gi,	lai	sabiedrība	uzticētos	tiesai	un	ticētu,	ka	godīgi	un	augsti	
profesionāli	tiesneši	spriež	taisnīgu	tiesu.	

Paldies	 kolēģiem	 Augstākajā	 tiesā	 par	 sadarbību.	 esmu	
lepns	un	priecīgs	par	iespēju	strādāt	kopā	ar	viņiem.	Četrpad-
smit	gadi	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	amatā	man	bijis	in-
teresants	izaicinājums,	tas	bija	pārmaiņu	laiks	valsts	dzīvē	un	
arī	tiesu	sistēmā.	

Andris Guļāns,
Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

No Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna pārskata par 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas darbu 2007. gadā

«No	septiņpadsmit	2007.	gadā	ierosinātajām	
disciplinārlietām	astoņās	lietās	kolēģija	tiesnesim	uzlikusi	
sodu	–	rājienu,	četrās	–	piezīmi.	Pirmo	reizi	vienā	lietā	
piemērots	soda	mērs	–	algas	samazināšana	par	20%	uz	
gadu.	Trīs	lietās	disciplinārkolēģija	aprobežojās	ar	lietas	
izskatīšanu	sēdē,	bet	vienā	lietā	disciplinārlietu	izbeidza.
septiņas	disciplinārlietas	bija	ierosinājis	tieslietu	ministrs,	
piecas	–	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs,	trīs	lietas	–		
rīgas	apgabaltiesas	priekšsēdētājs	un	pa	vienai	Zemgales	
priekšpilsētas	tiesas	un	latgales	apgabaltiesas	tiesu	
priekšsēdētāji.	
Biežākais	iemesls	disciplinārlietas	ierosināšanai	bijis	
tīšs	likuma	pārkāpums	tiesas	lietas	izskatīšanā,	rupja	
nolaidība	lietas	izskatīšanā,	darba	pienākumu	nepildīšana,	
vienā	gadījumā	–	ētikas	kodeksa	normu	rupjš	pārkāpums	
un	likuma	„Par	interešu	konflikta	novēršanu	valsts	
amatpersonu	darbībā”	paredzēto	ierobežojumu	un	
aizliegumu	neievērošana.		
Manuprāt,	Tiesnešu	disciplinārkolēģijai	izdevies	
kliedēt	priekšstatu,	ka	tā	ir	represīva	institūcija,	kuras	
vienīgais	mērķis	ir	sodīt.	šajā	tiesnešu	pašpārvaldes	
institūcijā	ievēlētie	tiesneši	ir	attaisnojuši	viņiem	uzticēto	
atbildību,	godprātīgi	piedalījušies	kolēģijas	darbā,	rūpīgi	
iepazinušies	ar	ierosināto	disciplinārlietu	materiāliem	
pirms	lēmumu	pieņemšanas.	Ar	padomdevēja	tiesībām	
disciplinārkolēģijas	darbā	piedalās	arī	tieslietu	ministra	un	
ģenerālprokurora	pilnvaroti	pārstāvji,	diemžēl	šīs	tiesības	
neizmato	Tiesnešu	biedrība.»	

Latvijas tiesnešu konferencē, 2008. gada 11. aprīlī

Saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 2. pantu 
lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, 
apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem 
un administratīvajiem pārkāpumiem izskata tiesnešu 
disciplinārkolēģija, kuras priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs
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AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 
KOPSAVILKUMS

Lietu skaits

24
43

33
31 34

66
38

23
41

55
45

18
42

20

23
34

33
64

32
49

35
43

38
66

43
11

39
62

37
8

35
3 57

0
85

0
11

39 13
46

16
04

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ SAŅEMTO LIETU  SASTĀVS 2007. GADĀ
KOPSAVILKUMS

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ IZSKATĪTO LIETU SKAITS 2007. GADĀ
KOPSAVILKUMS

Saņemtas lietas Izskatītas
lietas

Nepabeigto lietu
atlikums gada beigās

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lietu skaits

Lietas saņemtas:
ar sūdzībam 

ar protestiem  

gan ar sūdzībām, gan protestiem

ar blakus sūdzībām vai blakus protestiem   

Senāta 
Civillietu

departaments

Senāta
Krimināllietu
departaments

Senāta
Administratīvo

lietu
departaments

Civillietu
tiesu palāta

Krimināllietu
tiesu palāta

Senāta 
Civillietu

departaments

Senāta
Krimināllietu
departaments

Senāta
Administratīvo

lietu
departaments

Civillietu
tiesu palāta

Krimināllietu
tiesu palāta

765

62

140

657

53

10

445

244

674

813

284

39 31
3

pabeigtas lietas, taisot spriedumu vai pieņemot lēmumu

lietas nosūtītas citai tiesai izskatīšanai pēc piekritības

lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas   

936

296

648

311
1

28

1201

2

64

10

22

438

5
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Senāta Civillietu departaments īsteno likuma Par tie-
su varu 47. pantā tam noteikto kasācijas instances tiesas 
kompetenci, izlemjot lietas sakarā ar kasācijas sūdzībām, 
pretsūdzībām un protestiem par materiālo tiesību normu 
piemērošanas un interpretācijas jautājumiem, kā arī par 
procesuālo tiesību normu pārkāpumiem un to ietekmi uz 
tiesas nolēmumu tiesiskumu un pamatotību. Savu kom-
petenci Civillietu departaments realizē, izskatot kasācijas 
sūdzības un pretsūdzības rīcības sēdē, lai izlemtu jautāju-
mu, vai tās atbilst likuma noteikumiem lietas pieņemšanai 
izskatīšanai tiesas sēdē (CPL 464. p.); izskatot kasācijas 
sūdzības un pretsūdzības mutiskā tiesas procesā (CPL 466. 
- 472. p.); izskatot blakus sūdzības mutvārdu vai rakstvei-
da procesā (CPL 447. - 449. p.); izskatot Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdē-
tāja vai ģenerālprokurora protestus par tiesu nolēmumiem, 
kas ir stājušies likumīgā spēkā (CPL 483. - 485. p.) un iz-
skatot procesa dalībnieku pieteikumus par spēkā stājušos 
tiesas nolēmumu atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstāk-
ļiem (CPL 481. - 482. p.).

2007. gada darbības prioritāte bija profesionāla lietu iz-
skatīšana ar pārliecinošu argumentāciju tiesas nolēmumos, 
kā arī lietu plūsmas paātrināšana un lietu atlikuma samazi-
nāšana.

Kasācijas instances tiesas darba uzlabošanas un opti-
mizēšanas nolūkā izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Civil-
procesa likuma 11. un 12. sadaļā. Tajos ietverti jautājumi par 
Senāta rīcības sēdes kompetences paplašināšanu, procesa 
dalībnieku procesuālo tiesību pilnīgāku nodrošināšanu un li-
kumā lietotās juridiskās terminoloģijas sakārtošanu, vadoties 
no likuma normu satura un būtības.

2007. gadā Civillietu departamenta tiesvedībā atradās 
1196 lietas, tas ir gandrīz tikpat, cik 2006. gadā – 1195. Izska-
tītas 958 lietas jeb par 1% mazāk nekā 2006. gadā. Krasi palie-
linājies Senāta paplašinātajā sastāvā izskatāmo lietu skaits  – 
22  lietas. Kasācijas tiesvedība izbeigta attiecībā uz 352 kasāci-
jas sūdzībām, kas ir 48,6 % no ienākušajām lietām.

Visvairāk izskatītas lietas strīdos, kas izriet no saistību 
tiesībām – 39% no visām izskatītajām lietām. 21% veido lie-

SENĀTA 
CIVILLIETU 
DEPARTAMENTS

2007. gadā izskatītas 958 lietas

Departamenta priekšsēdētājs  
Valerijans JONIKĀNS –  
no 2007. gada 17. septembra

Senatori 
Ojārs DRUKS JAUNZEMIS,
Zigmants GENCS,  
Skaidrīte LODZIŅA,  
Roberts Guntis NAMATĒVS,  
Rita SAULĪTE,  
Ilgars Zigfrīds ŠEPTERIS,  
Edīte VERNUŠA,  
Ruta ZAĶE,  
Mārīte ZĀĢERE

Līdz 2007. gada 28. jūnijam departamenta priekšsēdētājs bija  
Mārtiņš DUDELIS 
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tas,	kurās	ir	strīds	par	tiesībām	uz	nekustamo	īpašumu.	Trešā	
lielākā	grupa	–	lietas	darba	strīdos,	tādas	bija	9%	no	izskatī-
tajām	lietām.

spriedumu	 stabilitāte	 bija	 80,6	 %.	 lēmumu	 stabilitā-
te		–	72	%.	

Civillietu	 departamenta	 darbības	 atspoguļojums	 ir	 krā-
jums	Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi 
un lēmumi 2006,	kas	izdots	sadarbībā	ar	Tiesu	namu	aģentū-
ru.	 krājumā	 publicēti	 aktuālākie	 tiesas	 nolēmumi.	 krājuma	
sastādīšanā	 aktīvi	 līdzdarbojās	 visi	 tiesneši	 un	 par	 krājuma	
izdošanu	 atbildīgie	 –	 Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētāja	 palīgs	
rolands	krauze	un	senatora	palīdze	Zinaīda	indrūna.

departamenta	senatori	sadarbojās	ar	Judikatūras	noda-
ļu	 tiesu	prakses	veidošanā,	apspriežot	sagatavoto	pētījumu,	
veidojot	tēzes	un	formulējumus.	senatore	Mārīte	Zāģere	ap-
gabaltiesu	tiesnešu	semināram	veica	plašu	pētījumu	par	ape-
lācijas	tiesas	nolēmumu	atcelšanas	iemesliem.

departaments	devis	atzinumus	par	Šķīrējtiesu likuma	un	
Grozījumu Civillikumā	likumprojektiem.	Ar	Patērētāju	tiesību	
aizsardzības	 centra	 vadību	 tika	 diskutēts	 par	 pārkāpumiem	

pamattiesību	 ievērošanā	 un	 netaisnīgiem	 līguma	 noteiku-
miem	 Patērētāju	 tiesību	 aizsardzības	 likuma	 kontekstā,	 kas	
ir	aktuāla	tēma,	izvērtējot	rajonu	tienešu	lēmumu	tiesiskumu	
un	 izdodot	 izpildrakstus	 par	 šķīrējtiesu	 spriedumu	 izpildi.	
diskusijā	piedalījās	arī	rīgas	apgabaltiesas,	vidzemes	priekš-
pilsētas	tiesas	un	ģenerālprokuratūras	pārstāvji.

Bez	 departamenta	 vadības	 un	 lietu	 izskatīšanas	 tiesas	
sēdēs	 trešā	 nozīmīgākā	 departamenta	 priekšsēdētāja	 pienā-
kumu	 joma	 ir	 sūdzību	 pārbaude	 un	 protestu	 sagatavošana.	
lielu	darbu	sūdzību	izpētē	veica	vaira	Avotiņa,	un	daudz	tika	
diskutēts	 gan	 par	 to,	 apmierināt	 vai	 noraidīt	 lūgumus	 par	
protesta	iesniegšanu,	gan	par	sniedzamo	atbilžu	un	protestu	
argumentu	saturu,	tos	labojot	vai	pilnveidojot.

Par	2007.	gada	ieguvumu	var	vērtēt	kolektīvu	vienojošo	ap-
ziņu,	ka	strādājam	komandā,	kurā	ietilpst	arī	senatoru	palīgi.	

2007.	gadā	Civillietu	departamentā	līdz	maija	mēnesim	
strādāja	desmit	tiesneši,	taču	pēc	tam	tiesnešu	skaits	sama-
zinājās	līdz	deviņiem,	bet	no	jūlija	līdz	septembrim	strādāja	
tikai	astoņi	tiesneši.	darba	ritmu	ietekmējusi	arī	tiesnešu	sli-
mošana.	

SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTĀ  
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS �000. – �00�. GADĀ

 Saņemto lietu skaits Izskatīto lietu skaits Nepabeigto lietu skaits 
2000 715 679 61
2001 748 725 84
2002 837 851 70
2003 801 770 101
2004 906 848 159
2005 858 887 130
2006 1065 966 229
2007 967 958 238
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Galvenais	 tiesnešu	 kvalifikācijas	 paaugstināšanā	 ir	 paš-
mācība,	jo,	lai	uzrakstītu	labu	nolēmumu,	jāmeklē	atziņas,	ar-
gumentācija	gan	juridiskajā	literatūrā,	tiesību	doktrīnās,	gan	
citu	nacionālo	un	pārnacionālo	tiesu	spriedumos.	

Tiesneši	 un	 palīgi	 piedalījās	 semināros,	 ko	 organizēja	
Tiesnešu	mācību	centrs	un	Augstākā	tiesa.	viens	no	tiem	bija	
saistīts	 ar	 Komerclikuma regulējošo	 tiesību	 sfēru.	 senatore	
rita	 saulīte	 papildināja	 zināšanas,	 iepazīstoties	 ar	 dānijas	
tieslietu	sistēmu	un	Augstākās	tiesas	darbību.	Mārīte	Zāģere	
apmeklēja	 eiropas	 Cilvēktiesību	 tiesu,	 iepazīstoties	 ne	 vien	
ar	tiesas	darbu	un	organizāciju,	bet	arī	noklausoties	vairākus	
priekšlasījumus	par	eCT	praksi	cilvēktiesību	nodrošināšanā.

ārpus	tiešajiem	darba	pienākumiem	senatore	rita	sau-
līte turpināja	 darbu	 Tieslietu	 ministrijas	 darba	 grupā,	 kas	
sagatavo	 grozījumus	 	 Civilprocesa likumā.	 Zigmants	 Gencs 
ir	 Tiesnešu	 kvalifikācijas	 kolēģijas	 loceklis,	 valerijans	 Joni-
kāns		–	disciplinārkolēģijas	loceklis.	edīte	vernuša	–	zvērinā-
tu	advokātu	eksaminācijas	komisijas	locekle.

Organizatoriskas	 problēmas	 departamenta	 darbā	 ra-
dīja	 departamenta	 vadītāja	 maiņa,	 kas	 neizbēgami	 izjauc	
ierasto	 ritmu	 un	 vismaz	 uz	 kādu	 laiku	 rada	 diskomfortu.	
Problēmas	radīja	nepilns	tiesnešu	sastāvs	un	biežās	izmai-
ņas	departamenta	personāla	sastāvā,	kas	 jau	 ir	notikušas	
un	vēl	ir	gaidāmas.	

Uzmanība	jāpievērš	arī	tiesas	spriešanas	problēmām. se-
nāts	nespēj	pilnvērtīgi	realizēt	savu	funkciju,	atbilstoši	kurai	
tam	būtu	 jānodarbojas	tikai	ar	tiesību	normu	piemērošanas	
un	 interpretācijas	 problemātiku.	 To	 varētu,	 ja	 apelācijas	 in-
stances	 tiesa	 rūpīgi	 būtu	 konstatējusi	 strīda	 izšķiršanai	 ne-
pieciešamos	faktus,	apkopojusi	un	izvērtējusi	visus	pierādīju-
mus,	un	par	faktisko	apstākļu	sastāvu	nebūtu	nekādu	šaubu.	
Tad	uz	šāda	stabila	pamata	var	būvēt	 likuma	normu	piemē-
rošanas	 un	 interpretācijas	 konstrukcijas.	 diemžēl	 nereti	 šīs	
savas	 funkcijas	 apelācijas	 instances	 tiesa	 realizē	 tikai	 daļēji.	
senātam	šāds	nolēmums	ir	jāatceļ.	Taču,	redzot,	ka	virziens,	
kādā	tiesa	lietu	izskatījusi,	ir	pareizs,	senāts	nereti	pārsūdzē-

to	spriedumu	mēģina	lāpīt.	Jādomā,	vai	senātam	tas	jādara,	
jo	 tādējādi	 pavājam	 apelācijas	 instances	 tiesas	 spriedumam	
blakus	nostājas	pavājš	senāta	spriedums,	kas	nevairo	tiesas	
autoritāti.	Protams,	labie	spriedumi	ir	pārsvarā,	bet	ir	problē-
mas,	ko	rada	vājāki	spriedumi,	un	to	ir	vairāk,	nekā	gribētos.	

No	apelācijas	instances	tiesu	puses	varētu	būt	pretenzi-
jas	 arī	 pret	 senāta	 darbu,	 un	 tās	 dažreiz	 ir	 pamatotas,	 jo	 ir	
senāta	 spriedumi,	 kuros	 	 pietrūkst	 konsekvences,	 analīzes	
un	argumentācijas,	kas	pārliecinātu.	lai	gan	senāta	tiesneši	
daudz	diskutē	par	tiesību	normu	piemērošanas	jautājumiem,	
ir	situācijas,	kad	analoģiski	strīdi	ir	izšķirti	pretēji.	vienlaikus	
jānorāda,	ka	kāda	tiesas	sprieduma	atcelšana	arī	tradicionālo 
kategoriju	 lietās	 nenozīmē	 senāta	 prakses	 maiņu,	 jo	 tiesību	
normas	piemērošanas	jautājums	ir	ļoti	cieši	saistīts	ar	lietas	
faktisko	apstākļu	sastāvu,	un	pat	nianses,	kas	varētu	 likties	
maznozīmīgas,	var	būtiski	ietekmēt	rezultātu.

ir	izteiktas	arī	pretenzijas	par	senāta	rīcības	sēdes	lēmu-
miem,	 nepamatoti	 izbeidzot	 kasācijas	 tiesvedību.	 Uzsākot	
darbu	Civillietu	departamentā,	vērsu	kolēģu	uzmanību	uz	ne-
pieciešamību,	 lemjot	 jautājumu	 par	 kasācijas	 tiesvedības	 iz-
beigšanu,	strikti	vadīties	pēc	likuma	normām.	kā	sekas	tam,	
ka	senāts	pārāk	plaši	ir	interpretējis	likuma	normu,	kas	no-
saka	tiesisko	pamatu	kasācijas	tiesvedības	izbeigšanai,	ir	uz-
skatāma		satversmes	tiesā	2007.	gada	2.	novembrī	ierosinātā	
lieta	par	Civilprocesa	likuma	464.	panta	atbilstību	satversmes	
82.,	86.	un	92.	pantam.	sūdzības	iesniedzēji	vēlas	panākt	ie-
spēju	 pārsūdzēt	 senāta	 rīcības	 sēdes	 lēmumus,	 ar	 kuriem	
tiesvedība	lietā	ir	izbeigta.	

departamenta	tiesneši	 ir	ņēmuši	vērā	aicinājumu	kasā-
cijas	 tiesvedību	 izbeigt	 tikai	 likumā	 noteiktajos	 gadījumos,	
un	tam	ir	paredzamas	zināmas	sekas	attiecībā	uz	lietu	izska-
tīšanas	 ilgumu.	 Tomēr	 ātrāka	 lietu	 izskatīšana	 nedrīkst	 būt	
augstāka	 prioritāte	 par	 nepieciešamību	 vadīties	 pēc	 likumā	
noteiktā.	Ja	2007.	gadā	lietas	izskatīšana	senāta	tiesas	sēdē	
tika	atteikta	48,6%	no	visām	ienākušajām	lietām,	tad	2008.	
gada	divarpus		mēnešu	statistika	liecina,	ka	atteikums	ir	tikai	
nepilniem	20%	senātā	ienākušo	lietu,	tātad	80%	lietu	tiek	no-
dotas	izskatīšanai	tiesas	sēdē.

SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTS
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laiks	no	lietas	saņemšanas	līdz	izskatīšanai	tiesas	sēdē	
Civillietu	departamentā 2005.	gadā	bija	2-3	mēneši,	2006.	un	
2007.	gadā	4-6	mēneši.	2008.	gada	martā	tiek	skatītas	lietas,	
kas	tiesā	ienākušas	2007.	gada	novembrī.	samazināt	senātā	
izskatāmo	lietu	skaitu	ir	paredzēts	ar	rīcības	sēdes	kompeten-
ces	paplašināšanu,	kas	ir	ietverts	senāta	priekšlikumos	grozī-
jumiem	Civilprocesa likumā.	

svarīgākais	departamenta	darbības	mērķis	2008.	gadam	
ir tiesas	 spriešanas	 spējas	 pastiprināšana.	 Tā	 ir	 kvalitatīvās	
spējas	pastiprināšana,	kas	panākama,	samazinot	darba	slodzi	
un	tādējādi	dodot	 iespēju	tiesnešiem	nodarboties	ar	pētnie-
cisko	 darbu.	 Tas	 nepieciešams,	 lai	 radītu	 argumentētus	 un	
pārliecinošus	tiesas	nolēmumus.

Nepieciešamie	 resursi:	 vismaz	 divas	 papildu	 senatoru	
vietas,	kas,	darbojoties	trim	tiesas	sastāviem,	vienlaikus	ļau-
tu	nodarboties	ar	aktuālo	problēmjautājumu	risināšanu.	divi	
tiesneši	rotācijas	kārtībā		2-3	mēnešus	veiktu	radošas	aktivi-
tātes,	pētniecisko		darbu,	nepieciešamības	gadījumā	apmeklē-
jot	citu	valstu	tiesas.	Tam	nepieciešamas	valodu	zināšanas.

izpratni	 par	 vairākiem	 jautājumiem	 sekmētu	 tiesu	
prakses	 vispārinājumi.	 Plānots	 pētījums	 par	 Civillikuma 
1415.		pantā	ietvertā	regulējuma	priekšmeta	saturu,	jomu	un	
šīs	tiesību	normas	piemērošanas	robežām.	senāta	vajadzībām	
paredzēts	pētījums,	vai	vienmēr	pamatots	un	likumam	atbil-
stošs	ir	senāta	nolēmumos	lietotais	arguments,	balstoties	uz	
tēzi,	ka	attiecīgais	jautājums	attiecas	uz	lietas	apstākļu	novēr-
tēšanu	un	tādējādi	neietilpst	senāta	kompetencē.	Paredzēts	
pētījums	par	rajonu	tiesu	praksi,	pieņemot	lēmumus	par	iz-
pildu	rakstu	izsniegšanu	pēc	šķīrējtiesu	spriedumiem.	

Valerijans Jonikāns,
senāta	Civillietu	departamenta	priekšsēdētājs

SENĀTA CIVILLIETU DEPARTAMENTS
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Senāta Krimināllietu departaments kasācijas kārtībā iz-
skata spēkā nestājušos apelācijas instances tiesas nolēmumus
un spēkā nestājušos pirmās instances tiesas nolēmumus, kas
pieņemti vienošanās procesā.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 63. nodaļas normām,
Krimināllietu departaments izskata arī no jauna spēkā stāju-
šos tiesas nolēmumus sakarā ar materiālo vai procesuālo liku-
mu normu būtisku pārkāpumu.

2007. gadā Krimināllietu departamentā strādāja seši se-
natori. Kopš novembra arī seši senatoru palīgi – Dace Lapin-
ska, Ausma Garkalne, Rolands Keršulis, Nora Magone, Līga
Krūmiņa un Edīte Turkopule.

Par 2007. gadu beidzot var teikt, ka saņemto lietu skaits
nav palielinājies, bet par dažiem desmitiem samazinājies.
Ieskaitot nepabeigto lietu skaitu gada sākumā, 2006. gadā
saņemtas 800 lietas, 2007. gadā – 762 lietas. Tajā skaitā arī
četras piekritības lietas starp apgabaltiesām, ko izlemj Aug-
stākās tiesas priekšsēdētājs.

Izskatītas 2007. gadā 739 lietas jeb 97%. 2006. gadā de-
partaments bija izskatījis 95% ienākušo lietu.

Līdz ar to samazinājies nepabeigto lietu atlikums.
2007.  gadā tas bija 3% – 23 lietas, 2006. gadā – 5% – 42 lietas.
Izmantojot Kriminālprocesa likumā dotās iespējas:
• rakstveida procesā izskatīti 38% lietu;
• mutvārdu procesā, tas ir, tiesas sēdē, piedaloties pusēm, iz-

skatītas 9 lietas – 0,7%;
• atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573. pantam, atteikts

izskatīt kasācijas kārtībā, pieņemot par to senatora lēmu-
mu – 421 lieta – 56%.

Pārējās lietas atgrieztas tiesām likumā paredzēto darbību
veikšanai vai pēc piekritības.

Neapšaubāmi, jaunais Kriminālprocesa likums ir paātri-
nājis un atvieglojis lietu izskatīšanu kasācijas instancē, neno-
slogojot augstāko tiesu instanci ar tādiem jautājumiem, kas
izlemjami pirmajā un otrajā instancē.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 583. panta 2. daļas no-
sacījumiem, lietas izskatīšanu tiesas sēdē mutvārdu procesā

SENĀTA
KRIMINĀLLIETU 
DEPARTAMENTS

2007. gadā izskatītas 739 lietas

Departamenta priekšsēdētājs
Pāvels GRUZIŅŠ

Senatori
Voldemārs ČIŽEVSKIS,
Pēteris DZALBE,
Valda EILANDE,
Artūrs FREIBERGS,
Vilnis VIETNIEKS

Departamenta priekšsēdētājs
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krimināllietu	departaments	praktizē	tikai	gadījumos,	ja	sena-
tori	uzskata,	ka	attiecīgajai	lietai	var	būt	īpaša	nozīme	likuma	
normu	interpretēšanā	vai	īpaša	nozīme	tiesu	prakses	veidoša-
nā.	2007.	gadā	krimināllietu	departaments	mutvārdu	proce-
sā	atklātās	tiesas	sēdēs	skatījis,	piemēram,	krimināllietas,	kas	
bijušas	saistītas	ar	tādiem	jautājumiem	vai	problēmām:
•	 par	 obligātām	 un	 nepieciešamām	 pazīmēm	 apzināta	 sa-

darbības	 fakta	 konstatēšanai	 ar	 valsts	 drošības	 komite-
ju	 likuma	 Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu 
saglabāšanu, izmantošanu un personas sadarbības fakta ar 
VDK izpratnē;

•	par	Operatīvās darbības likuma	7.	panta	prasībām;
•	par	noziedzīga	nodarījuma	radītā	kaitējuma	atlīdzināšanu;
•	 par	 apelācijas	 sūdzības	 un	 tās	 papildinājumu	 iesniegšanas	

pamatu	un	termiņiem;
•	par	dubultās	sodīšanas	nepieļaujamības	principu	(ne bisi in 

idem).

vidējā	slodze	vienam	senatoram	2007.	gadā	bija	126	lietas.	
salīdzinoši	–	2006.	gadā	133	lietas,	2005.	gadā	–	119	lietas.

lai	 sagatavotu	 profesionāli	 augstvērtīgus	 senāta	 nolē-
mumu,	krimināllietu	departaments	sācis	ciešāk	sadarboties	
ar	latvijas	Universitātes	un	Policijas	akadēmijas	krimināltie-
sību	katedru	mācībspēkiem,	kā	arī	izmanto	atsevišķu	nozaru	
speciālistu	zināšanas.	šāda	forma	ir	pilnveidojama	un	izman-
tojama	arī	turpmāk.	Teorētisku	jautājumu	risinājumos	attīs-
tāma	arī	sadarbība	ar	ģenerālprokuratūras	krimināltiesisko	
departamentu.	līdz	šim	tikšanās	un	teorētisku	problēmu	ap-
spriešana	bijušas	neplānotas	un	epizodiskas,	taču	sadarbība	
varētu	būt	regulārāka.

senāta	krimināllietu	departamentā	izskatīto	lietu	rezul-
tāti	2007.	gadā	ir	šādi:
•	 nolēmumi	 atstāti	 spēkā	 bez	 grozījumiem	 –	 72%	 (2006.	

gadā		–	73%);
•	nolēmumi	atcelti	–	20%	(2006.	gadā	–	22%);
•	nolēmumi	grozīti	–	8%	(2006.	gadā	–	5%).

	
Nolēmumu	atcelšanas	un	grozīšanas	iemesli	krimināllie-

tu	 departamentā	 regulāri	 tiek	 analizēti	 un	 darīti	 zināmi	 arī	

SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTĀ  
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS �000. – �00�. GADĀ

 Saņemto lietu skaits Izskatīto lietu skaits Nepabeigto lietu skaits 
2000 379 380 7
2001 435 436 6
2002 649 638 17
2003 729 728 18
2004 706 705 19
2005 729 716 32
2006 768 758 42
2007 720 739 23
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zemāko	instanču	tiesnešiem	mācībās	Tiesnešu	mācību	centrā	
un	 Augstākās	 tiesas	 organizētajos	 semināros.	 Tiesu	 namu	
aģentūra	gatavo	izdošanai	senāta	krimināllietu	departamen-
ta	2007.	gada	nolēmumu	krājumu,	taču,	negaidot	to,	krimi-
nāllietu	departaments	visām	apgabaltiesām	ir	nosūtījis	kon-
spektu	Senāta atziņas 2007. gada Krimināllietu departamenta 
lēmumos, ar kuriem atcelti un grozīti apelācijas instances tiesu 
nolēmumi.	 Tas	 apgabaltiesām	 bija	 apsolīts	 Augstākās	 tiesas	
rīkotajā	seminārā	2007.	gada	decembrī.	

Bez	tiešajiem	tiesas	spriešanas	uzdevumiem	krimināllie-
tu	departamenta	senatori	sadarbībā	ar	Judikatūras	nodaļu	arī	
2007.	gadā	ir	iesaistījušies	tiesu	prakses	pētīšanā	atsevišķos	
jautājumos,	kā	arī	gatavojuši	dažādus	atzinumus	un	atbildes	
Tiesībsargam,	Tiesu	administrācijai	par	tiesnešiem.	krimināl-
lietu	departamenta	senatori	snieguši	arī	atzinumus	saeimas	
komisijām	par	likumprojektiem	un	paši	piedalījušies	apakško-
misiju	darbā.	Gandrīz	visi	senatori	iesaistīti	dažādās	Tieslietu	
ministrijas	 darba	 grupās,	 kas	 gatavo	 likumprojektus,	 aktīvi	
lasa	lekcijas	un	vada	seminārus	Tiesnešu	mācību	centra	prog-
rammās.	lielais	noslogojums	tiešajā	darbā	un	papildpienāku-
mi	paņem	daudz	senatoru	laika,	un	tā	pietrūkst	zinātniskās	
literatūras	un	citu	valstu	tiesu	pieredzes	pētīšanai.	

2008.	gada	darba	prioritāte	senāta	krimināllietu	depar-
tamentam	būs	tā	pamatfunkcija	–	lietu	izskatīšana	kasācijas	
instancē.	

ļoti	nepieciešami	būtu	tiesu	prakses	pētījumi	par	Krimi-
nālprocesa likuma	piemērošanu,	taču	tiek	gatavoti	tik	būtiski	
grozījumi	 šajā	 likumā,	 ka	 tiesu	 praksi,	 iespējams,	 vērtīgāk	
būtu	analizēt	pēc	šo	grozījumu	stāšanās	spēkā.	

Tāpat	nepieciešami	būtu	pētījumi	par	sodu	piemērošanu	
atsevišķu	noziegumu	kategorijām.		

Pāvels Gruziņš,
senāta	krimināllietu	departamenta	priekšsēdētājs

SENĀTA KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTS
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Senāta Administratīvo lietu departamentā pamatā tiek
vērtēts apelācijas instances tiesas nolēmumu tiesiskums un
pamatotība – Administratīvo lietu departaments izskata ka-
sācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedu-
miem un papildspriedumiem, kā arī blakus sūdzības par Ad-
ministratīvās apgabaltiesas lēmumiem.

Departaments izskata arī pieteikumus par administra-
tīvā akta darbības apturēšanu vai atjaunošanu, par pagaidu
noregulējuma piemērošanu, kā arī pieteikumus sakarā ar
jaunatklātiem apstākļiem.

Kopš 2006. gada 1. decembra, kad stājās spēkā 2006.
gada 26. oktobra grozījumi Administratīvā procesa likumā,
visas blakus sūdzības un pieteikumi sakarā ar jaunatklātiem
apstākļiem tiek izskatīti rakstveida procesā.

Administratīvo lietu departaments veic arī pirmās instan-
ces tiesas funkcijas, izskatot lietas, kas saistītas ar Saeimas vē-
lēšanām: pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmu-
miem, kas pieņemti par apstrīdētajiem iecirkņu komisiju balsu
skaitīšanas protokoliem, pieteikumus par Centrālās vēlēšanu
komisijas lēmumiem par Saeimas vēlēšanu rezultātu apstip-

rināšanu un par lēmumiem, kas pieņemti, izvērtējot notiesājo-
ša sprieduma krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem
ietekmi uz mandātu sadalījumu. Administratīvo lietu departa-
mentam kā pirmās instances tiesai jāizskata arī pieteikumi par
Valsts kontroles padomes lēmumiem un par iekšlietu ministra
lēmumiem par ārzemnieku iekļaušanu to personu sarakstā, ku-
rām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta.

2007. gadā departamenta darbā liela nozīme bija rīcības
sēdēm, kurās atbilstoši 2006. gada 26. oktobra grozījumiem
Administratīvā procesa likumā senatoru kolēģijai bija daudz
plašākas iespējas lemt par atteikumu ierosināt kasācijas ties-
vedību, tādējādi dodot iespēju Senātam vairāk nodarboties ar
judikatūras veidošanai svarīgiem tiesību normu piemēroša-
nas jautājumiem.

Administratīvo lietu departamenta darbības prioritātes
2007. gadā bija argumentācijas uzlabošana tiesas nolēmumos
un lietu plūsmas paātrināšana, izskatot lietas pēc iespējas ātrāk.

2007. gadā Administratīvo lietu departamenta tiesvedī-
bā atradās 843 lietas. Tas ir par 14% vairāk nekā 2006. gadā.
Izskatītas 658 lietas jeb par 12% vairāk nekā 2006. gadā.

SENĀTA
ADMINISTRATĪVO
LIETU
DEPARTAMENTS

2007. gadā izskatītas 658 lietas

Departamenta priekšsēdētāja
Veronika KRŪMIŅA
no 2007. gada 27. decembra

Senatori
Jautrīte BRIEDE,
Dace MITA,
Normunds SALENIEKS,
Ilze SKULTĀNE,
Rudīte VĪDUŠA

Līdz 2007. gada 17. septembrim
departamenta priekšsēdētājs bija
Valerijans JONIKĀNS

Departamenta priekšsēdētāja
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Gada	laikā	notikušas	47	tiesas	sēdes,	no	tām	9	kopsēdes,	
kurās	izskatītas	27	lietas.	18	lietas	jeb	7%	ir	izskatītas	kasāci-
jas	kārtībā	rakstveida	procesā.

kasācijas	tiesvedības	ierosināšana	ir	atteikta	attiecībā	uz	
147	kasācijas	sūdzībām,	kas	ir	aptuveni	23%	no	ienākušajām	
kasācijas	sūdzībām.

senāta	 Administratīvo	 lietu	 departamentā	 kā	 pirmās	
instances	tiesā	ir	izskatīti	divi	pieteikumi	par	valsts	kontroles	
padomes	lēmumiem	un	viens	pieteikums	par	iekšlietu	minis-
tra	lēmumu	par	ārzemnieka	iekļaušanu	to	personu	sarakstā,	
kurām	ieceļošana	latvijas	republikā	aizliegta.

No	visām	izskatītajām	lietām	visvairāk	bija	lietu	sakarā	
ar	 pieteikumiem	 par	 valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 lēmumiem	
(21%)	 un	 pašvaldību	 lēmumiem	 (21%).	 Apmēram	 14%	 no	
lietām	 bija	 par	 personu	 saukšanu	 pie	 administratīvās	 atbil-
dības	 	–	 galvenokārt	 pēc	 Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 149.15	panta.

statistika,	kas	raksturo	tiesu	nolēmumu	stabilitāti:	sprie-
dumu	stabilitāte	–	73%	(2006.	gadā	–	73%),	lēmumu	stabilitā-
te	–	68%	(2006.	gadā	–	70%).	

Administratīvo	 lietu	 departaments	 izskatāmajās	 lietās	
ir	nosūtījis	divus	pieteikumus	satversmes	tiesai	par	piemēro-
jamo	likuma	normu	atbilstību	satversmei.

2007.	gada	februārī	Administratīvo	 lietu	departamentā	
darbu	uzsāka	Administratīvās	apgabaltiesas	 tiesnese	rudīte	
vīduša,	kas	pildīja	senatores	pienākumus.

līdz	 septembrim	 kopējais	 tiesnešu	 skaits	 	–	 septiņi	
tiesneši,	 ieskaitot	 departamenta	 priekšsēdētāju,	 deva	 ie-
spēju	 izskatīt	 lietas	divos	tiesas	sastāvos,	un	departamen-
ta	 priekšsēdētājam	 bija	 laiks	 vairāk	 nodarboties	 ar	 darba	
organizācijas	 jautājumiem.	 17.	 septembrī	 departamenta	
priekšsēdētājs	valerijans	Jonikāns,	kurš	 ļoti	veiksmīgi	va-
dīja	 departamenta	 darbu	 kopš	 2004.	 gada	 februāra,	 tika	
ievēlēts	par	senāta	Civillietu	departamenta	priekšsēdētāju,	
un	Administratīvo	lietu	departamentā	palika	tikai	seši	ties-
neši.	departamenta	priekšsēdētāja	tika	ievēlēta	2007.	gada	
27.	decembrī.	

2007.	gadā	Administratīvo	lietu	departamentā	bija	sep-
tiņi	senatoru	palīgi.

SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTĀ  
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS �00�. – �00�. GADĀ

 Saņemto lietu skaits Izskatīto lietu skaits Nepabeigto lietu skaits 
2004 372 288 84
2005 541 511 114
2006 625 585 154
2007 689 658 185
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Galvenais	tiesnešu	kvalifikācijas	paaugstināšanas	ceļš	ir	
pašmācība,	kā	arī	zināšanu	papildināšana	dažādos	semināros	
par	aktuāliem	tiesību	jautājumiem.	departamenta	senatori	un	
palīgi	piedalījās	pavisam	12	semināros,	papildinot	zināšanas	
par	 administratīvo	 procesu	 būvniecībā,	 aktuālajiem	 eiropas	
Cilvēktiesību	tiesas	un	eiropas	kopienu	tiesas	nolēmumiem,	
nacionālās	tiesību	sistēmas	un	eiropas	savienības	tiesību	sis-
tēmas	attiecībām,	spriedumu	motīvu	daļas	sastādīšanas	teh-
niku,	Iesniegumu likumu,	stresa	un	laika	menedžmentu,	kā	arī	
citiem	jautājumiem.	

senatore	Jautrīte	Briede	apmeklēja	semināru	spānijā	par	
principu	ne bis in idem,	bet	senatore	dace	Mita	semināru	Ame-
rikas	savienotajās	valstīs	par	konkurences	tiesībām.	Jautrīte	
Briede	Tiesnešu	mācību	centra	apmaiņas	programmas	ietva-
ros	vienu	nedēļu	bija	vīnē,	kā	arī	piedalījās	eiropas	Padomes	
administratīvo	tiesību	darba	grupā	strasbūrā.	

senatore	 veronika	 krūmiņa	 un	 senatora	 palīgs	 Gatis	
Bārdiņš	 pieredzes	 apmaiņas	 braucienā	 apmeklēja	 dānijas	
Augstāko	tiesu.	Gatis	Bārdiņš	pieredzes	apmaiņas	braucienā	
apmeklēja	arī	eiropas	Cilvēktiesību	tiesu.

senatora	palīdze	inga	Bite-Perceva	piedalījās	eiropas	sa-
vienības	Augstāko	administratīvo	tiesu	asociācijas	seminārā	
Čehijā,	kur	gūta	informācija	par	asociācijas	uzturētajām	tiesu	
nolēmumu	datu	bāzēm.

Administratīvo	 lietu	departamenta	darbības	atspoguļo-
jums	 ir	 sadarbībā	ar	Tiesu	namu	aģentūru	 izdotais	krājums	
Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2006.	krājumā	publicēti	85	aktuālākie	tiesas	nolēmumi.

departamenta	senatori	un	senatoru	palīgi	aktīvi	darbo-
jas	arī	ārpus	tiešajiem	darba	pienākumiem.

senatore	veronika	krūmiņa	ir	Tiesnešu	kvalifikācijas	ko-
lēģijas	locekle.

senatores	Jautrīte	Briede,	veronika	krūmiņa,	dace	Mita	
un	rudīte	vīduša,	senatora	palīdze	inga	Bite-Perceva	bija	lek-
tores	latvijas	Tiesnešu	mācību	centrā.

Jautrīte	Briede	(docente),	ilze	skultāne	(lektore)	un	se-
natora	palīgs	Gatis	Bārdiņš	(stundu	pasniedzējs)	bija	pasnie-
dzēji	latvijas	Universitātē.

Jautrīte	Briede	veica	ad hoc tiesneses	pienākumus	eiro-
pas	Cilvēktiesību	tiesā,	kā	arī	bija	ANO	eksperte	Baltkrievijā	
par	Baltkrievijas	Administratīvā	procesa	likuma	projektu.
senatori	un	senatoru	palīgi	piedalījās	vairākās	darba	grupās:
•	administratīvā	procesa	efektivizēšanas	darba	grupā	(senato-

ri	veronika	krūmiņa,	Jautrīte	Briede,	valerijans	Jonikāns);
• Administratīvo sodu procesa likuma	koncepcijas	izstrādes	dar-

ba	grupā	(senatori	rudīte	vīduša,	valerijans	Jonikāns);
•	darba	grupā	par	vēlēšanu	likumiem	(senatores	dace	Mita	un	

rudīte	vīduša);
•	darba	grupā	Par atzinumu par to, kuros likumos ir saglabājama 

vai ietverama norāde, ka administratīvā akta apstrīdēšana vai 
pārsūdzēšana neaptur administratīvā akta darbību vai izpildi	
(senatore	dace	Mita);

• Dokumentu piegādes likuma	 projekta	 izstrādes	 darba	 grupā	
(senatora	palīdze	kristīne	Aperāne);

• Iesniegumu likuma	projekta	izstrādes	darba	grupā	(senatora	
palīgs	Gatis	Bārdiņš);

• Administratīvo sodu likuma	 projekta	 izstrādes	 darba	 grupā	
(senatora	palīdze	inga	Bite-Perceva).

senatore	dace	Mita	piedalījās	saeimas	Juridiskās	komi-
sijas	 sēdēs	 saistībā	 ar	 likumprojektu	 Par grozījumiem Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā,	
Jautrīte	Briede	–	Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksā.

senatori	 Jautrīte	 Briede,	 valerijans	 Jonikāns,	 veronika	
krūmiņa,	 dace	 Mita,	 rudīte	 vīduša,	 kā	 arī	 senatoru	 palīgi	
kristīne	Aperāne,	Gatis	Bārdiņš,	inga	Bērtaite,	inga	Bite-Per-
ceva,	 Marina	 Borkoveca,	 Agris	 dreimanis,	 konstantīns	 vai-
vods	un	Arlita	Zariņa	2007.	gadā	aktīvi	piedalījās	un	arī	šogad	
piedalās	Administratīvā procesa likuma	komentāru	sagatavoša-
nā	dr.iur.	Jautrītes	Briedes	zinātniskā	redakcijā.

senatore	Jautrīte	Briede,	kā	arī	senatoru	palīgi	kristīne	
Aperāne,	Gatis	Bārdiņš,	inga	Bērtaite,	inga	Bite-Perceva,	Ma-
rina	 Borkoveca	 un	 konstantīns	 vaivods	 piedalījās	 grāmatas	
Administratīvais process tiesā,	kas	iznāks	2008.	gadā,	izstrādē	
dr.iur.	Jautrītes	Briedes	zinātniskā	redakcijā.

SENĀTA ADMINISTRATĪVO LIETU DEPARTAMENTS
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Jautrīte	 Briede	 ir	 viena	 no	 autorēm	 rokasgrāmatai	 Ad-
ministratīvo aktu izdošanas vadlīnijas,	ko	izdevusi	valsts	admi-
nistrācijas	skola.

senatore	Jautrīte	Briede,	tiesnešu	palīgi	inga	Bite-Perce-
va	un	konstantīns	vaivods	piedalījās	un	šogad	piedalās	Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma	 komentāru	 sagatavošanā	 eiropas	
kopienu	tiesas	tiesneša	egila	levita	zinātniskā	redakcijā.

Par	 aktuāliem	 administratīvā	 procesa	 un	 tiesību	 teo-
rijas	 jautājumiem	 žurnālā	 Likums un Tiesības	 bija	 publicēti	
senatoru	 palīgu	 raksti:	 Marinas	 Borkovecas	 raksts	 Latvijā 
piemērojamo tiesību normu hierarhija,	 ingas	 Bites-Percevas	
raksts	Daži tiesas nolēmuma procesuālie aspekti administratī-
vajā procesā	un	konstantīna	vaivoda	raksts	Rakstveida pro-
cess administratīvajā tiesā.	

savukārt	 žurnālā	 Jurista Vārds	 publicēts	 senatores	
Jautrītes	Briedes	raksts	Satversmes 104. pantā garantēto tie-
sību īstenošana administratīvajā procesā	 un	 senatoru	 palīgu	
raksti:	Marinas	Borkovecas	raksti	Tiesību normu hierarhijas 
kontrole administratīvajā tiesā,	Tiešā tiesību normu hierarhijas 
kontrole	un	Tiesas pieteikums Satversmes tiesai,	Gata	Bārdiņa	
raksts	Dialoga metode un sabiedrības uzticība tiesai,	ingas	Bi-
tes-Percevas	raksts	Tiesas nolēmuma saturs un prasījuma ro-
bežas administratīvajā procesā,	Agra	dreimaņa	raksts	Pagaidu 
aizsardzība administratīvo pārkāpumu lietās	un	konstantīna	
vaivoda	 raksts	 Rīcības sēde un pamats atteikumam ierosināt 
kasācijas tiesvedību.

Žurnālā	 Bilance	 publicēts	 senatora	 valerijana	 Jonikāna	
raksts,	kurā	skaidrots,	kāpēc	senāts	bija	vērsies	ar	pieteikumu	
satversmes	tiesā	un	ko	nosprieda	satversmes	tiesa	lietā,	kurā	
tika	 vērtēta	 likuma	 Par iedzīvotāju ienākuma nodokli	 normas	
atbilstība	satversmei.

izdevniecības	 Latvijas Vēstnesis	 apgādā	 izdota	 senatora	
palīga	 Gata	 Bārdiņa	 brošūra	 Dialoga metodes teorētiskais pa-
matojums un argumentatīvā nozīme.

2007.	 gadā	 studijas	 latvijas	 Universitātes	 Juridiskās	 fa-
kultātes	maģistrantūras	programmā	uzsāka	senatoru	palīgi	Ag-
ris	dreimanis	un	Arlita	Zariņa.	savukārt	senatoru	palīgi	Gatis	

Bārdiņš	un	Marina	Borkoveca	uzsākuši	studijas	latvijas	Uni-
versitātes	Juridiskās	fakultātes	doktora	studiju	programmā.

Būtiskākā	problēma	Administratīvo	lietu	departamenta	
darbā	bija	nenokomplektētais	tiesnešu	sastāvs,	kādēļ	veidojās	
ievērojams	lietu	uzkrājums,	kas	savukārt	radīja	papildu	slodzi	
senatoriem	 un	 senatoru	 palīgiem.	 Grūtības	 darbā	 radīja	 arī	
jautājumi,	kas	saistīti	ar	grāmatvedības	un	nodokļu	 jautāju-
mu	padziļinātu	izpratni.	

savukārt	 kā	 nozīmīgākie	 2007.	 gada	 sasniegumi	 jāmin	
liels	izskatīto	lietu	skaits	un	augsta	nolēmumu	kvalitāte.

Tāpat	 departaments	 lepojas	 ar	 to,	 ka	 senatore	 Jautrīte	
Briede	žurnāla	Jurista Vārds	500.	numura	jubilejā	tika	atzīta	
par	vienu	no	populārākajiem	žurnāla	autoriem,	kā	arī	viņas	
raksti	 atzīti	 par	 tādiem,	 kas	 ietekmēja	 latvijas	 tiesību	 sis-
tēmu.	 senatora	 palīdze	 kristīne	 Aperāne	 tika	 nominēta	 par	
2007.	gada	tiesneša	palīgu.	senatora	palīgs	Gatis	Bārdiņš	ie-
guva	1.	vietu	žurnāla	Jurista Vārds	studentu	pētniecisko	dar-
bu	konkursā	tiesību	teorijas	un	vēstures	nozarē.

svarīga	nozīme	departamenta	darbā	ir	tam,	ka	visi	esam	
vienota	komanda.

lai	varētu	izskatīt	vairāk	lietu	un	paātrinātu	lietu	izska-
tīšanu,	2008.	gadā	ir	nepieciešams	aizpildīt	vakantās	senato-
ru	vietas,	kā	arī	palielināt	senatoru	palīgu	skaitu	un	viņu	atal-
gojumu.	vajadzīgas	arī	papildus	telpas.	Tāpat	ir	nepieciešams	
atvēlēt	 laiku,	 ko	 senatori	 un	 senatoru	 palīgi	 varētu	 regulāri	
veltīt	pašizglītībai.		

Veronika Krūmiņa,
senāta	Administratīvo	lietu	departamenta	priekšsēdētāja
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SPĀNIJA. ES projekta „Augstākās tiesas administratīvās ka-
pacitātes stiprināšana, izveidojot efektīvu dokumentu pārval-
dības un personālvadības sistēmu” ietvaros Augstākās tiesas 
delegācija apmeklēja Spāniju, iepazinās ar Spānijas Augstākās 
tiesas darba organizāciju, kā arī viesojās divās Augstākajās ap-
gabaltiesās – Madridē un Saragosā.

TIKŠANĀS AR SPĀNIJAS TIESLIETU PADOMES PREZIDENTU.	
Tieslietu	padome	ir	valsts	augstākā	tiesu	varas	pārvaldes	institūcija,	tās	
galvenā	jēga	ir	tiesu	varas	neatkarības	un	labas	pārvaldības	nodrošinā-
šana.	spānijas	Tieslietu	padomes	prezidents	Francisko	Hosē	Hernando	
santjago,	kas	reizē	ir	arī	spānijas	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs,	par	
godu	latvijas	Augstākās	tiesas	pārstāvju	vizītei	rīkoja	pieņemšanu.	(1)	
PRAKTISKA PIEREDZE.	Īpašu	interesi	Augstākās	tiesas	pārstāvjiem	
izraisa	tiesas	sēžu	protokolēšanas	modernizācijas	pieredze,	taču	krimi-
nāllietu	tiesu	palātas	kancelejas	vadītāja	daina	Zomerfelde	pamanījusi	
ko	interesantu	arī	rakstiskajā	informācijā	apmeklētājiem. (2)
TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU PLĀKSNE. Augstākās	tiesas	priekšsēdē-
tājs	Andris	Guļāns	ar	interesi	lasa	spānijas	Augstākās	tiesas	priekšsēdē-
tāju	vārdus,	kas	iegravēti	akmens	plāksnē	pie	tiesas	sienas.	(3)	

STRASBŪRA. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneses 
Inetas Ziemeles uzaicinājuma Augstākās tiesas delegācija tikās 
ar ECT tiesnešiem un darbiniekiem, Eiropas Padomē strādā-
jošiem Latvijas pārstāvjiem un apmeklēja arī tiesas sēdi lietā 
„Kononovs pret Latviju”.	

ECT BIBLIOTĒKĀ. Augstākās	tiesas	delegācija	novērtē	eCT	bibliotēku	
un	tās	apjomīgo	datubāzi,	gūstot	pieredzi	bibliotēkas	izveidei	Augstā-
kajā	tiesā.	samulsina	tukšais	latvijas	plaukts,	taču	nu	tam	jābūt	pil-
nākam,	jo	uz	eCT	bibliotēku	tiek	nosūtīti	Augstākās	tiesas	nolēmumu	
krājumi.(4)

KOPENHĀGENA. Augstākās tiesas darbības stratēģijas izstrā-
dāšanas darba grupa apmeklēja Dānijas Augstāko tiesu un Tie-
su administrāciju. 

DĀNIJAS TIESU ADMINISTRĀCIJAS PIEREDZE.	Īpaša	uzmanība	
tiek	pievērsta	tiesnešu	atlases,	mācību	un	nozīmēšanas	kārtībai.	(5)
MODERNĀ MĀKSLA.	Jaunās	tiesas	zāles	dānijā	līdzinās	izstāžu		
zālēm	ar	mūsdienīgiem	mākslas	darbiem.	(6)
AMATA TĒRPI. dānijas	kolēģi	izrāda	krāšņos	tiesnešu	tērpus.	Tos	
izmēģina	krimināllietu	tiesu	palātas	priekšsēdētājs	ivars	Bičkovičs.	(7)
DĀNIJAS AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS. Torbens	
Melhiours	(Torben	Melchior)	ar	labām	atmiņām	atcerējās	viesošanos	
latvijā	2005.	gadā	un	bija	parūpējies	par	vērtīgu	pieredzes	apmaiņas	
programmu	latvijas	kolēģiem. (8)

5
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Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta ir apelācijas in-
stances tiesa. Tās darbību nosaka likuma Par tiesu varu 45.
pants un Civilprocesa likums. Civillietu tiesu palāta izskata
civillietas pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzībām par ap-
gabaltiesu Civillietu tiesas kolēģiju kā pirmās instances tiesu
spriedumiem. Lietu kategorijas saskaņā ar Civilprocesa likuma
25. pantu ir:
• strīdi par īpašuma tiesībām uz nekustamu īpašumu,
• saistību tiesību strīdi,
• lietas par preču zīmju un patenttiesību aizsardzību.

Civillietu tiesu palāta izskata arī civillietas sakarā ar bla-
kus sūdzībām par lēmumiem, ko pieņēmušas apgabaltiesas kā
pirmās instances tiesas, apgabaltiesas kā otrās instances tiesas
un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, pieteikumus par apgabaltie-
sas nolēmumu atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem
un pieteikumus prasības nodrošināšanas jautājumos, pieteiku-
mus par sprieduma izpildes atlikšanu, sprieduma izskaidroša-
nu, procesuālā termiņa atjaunošanu.

Visas lietas Civillietu tiesu palāta saskaņā ar Civilprocesa 
likumu skata trīs tiesnešu sastāvā.

2007. gadā Civillietu tiesu palātā darbu sāka divi jauni
tiesneši – no februāra Aivars Keišs un no oktobra Inta Lauka.
Gadu beidzot, palātā bija 12 tiesneši, priekšsēdētāju ieskai-
tot. Palātā strādā 10 tiesnešu palīgi.

Lai efektīvāk varētu sekot lietu gaitai un tiesnešu un pa-
līgu darbam, Civillietu tiesu palātā ieviesta elektroniskā lietu
aprites uzskaites sistēma.

2007. gadu uzsākot, neizskatīto lietu atlikums bija 682
lietas, saņemtas 1490 lietas. Līdz ar to 2007. gadā palātā bija
2172 lietas, izskatītas 1267. Neizskatīto lietu atlikums gada
beigās bija 905 lietas. Atlikumu veido lietas, kas nozīmētas iz-
skatīšanai jau uz 2008. – 2009. gadu, kā arī 2007. gada pēdējā
ceturksnī ienākušās un vēl nenozīmētās lietas.

Salīdzinot 2007. un 2006. gadu, turpina pieaugt ienāku-
šo apelācijas lietu skaits – 570 lietas 2006. gadā, 674 lietas
2007. gadā.

Samazinājies ienākušo blakus sūdzību lietu skaits – no
1138 līdz 813 lietām. Samazinājies izskatīto lietu skaits: ape-
lācijas sūdzības no 479 līdz 419 lietām, blakus sūdzības no
1050 līdz 848 lietām.

CIVILLIETU
TIESU
PALĀTA

2007. gadā izskatītas 1267 lietas

Palātas priekšsēdētājs
Gunārs AIGARS

Tiesneši
Anda BRIEDE,
Vanda CĪRULE,
Anita ČERŅAVSKA,
Ināra GARDA,
Raimonds GRĀVELSIŅŠ,
Māra KATLAPA,
Aivars KEIŠS,
Inta LAUKA,
Irēna VINKŠNO,
Anda VĪTOLA,
Aiva ZARIŅA

Palātas priekšsēdētājs
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CIVILLIETU TIESU PALĀTĀ  
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS �000. – �00�. GADĀ

 Saņemto lietu skaits Izskatīto lietu skaits Nepabeigto lietu skaits 
2000 878 866 180
2001 866 847 199
2002 985 998 186
2003 1221 1139 268
2004 1408 1285 391
2005 1563 1381 573
2006 1708 1599 682
2007 1490 1267 905

Pieaug	lietu	sarežģītība,	lietu	izskatīšana	un	noformēša-
na	prasa	vairāk	laika	un	piepūles.

Uzlabojusies	spriedumu	stabilitāte:	no	196	kasācijas	kār-
tībā	pārsūdzētiem	spriedumiem	atcelti	29,	t.	i.	14,7%.	2006.	
gadā	atcelti	bija	17,3%	spriedumu.

lietu	struktūrā	visvairāk	ir	strīdu	par	īpašumtiesībām	uz	
nekustamo	īpašumu	–	60%	(2006.	gadā	–	66,4%).	Pieaudzis	
saistību	tiesību	strīdu	īpatsvars	–	no	24%	līdz	28%.

izskatot	lietas,	prasības	apmierinātas	pilnīgi	27,2%	lietu,	
daļēji	–	16%,	prasības	noraidītas	pilnīgi	–	43%.

lai	 normalizētu	 lietu	 izskatīšanas	 termiņus,	 nepiecie-
šams	vēl	viens	tiesnešu	sastāvs,	tas	ir,	trīs	tiesneši,	un	tiesne-
šu	skaitam	atbilstošs	tiesnešu	palīgu	skaits.

ārpus	tiešajiem	darba	pienākumiem	tiesnese	Aiva	Zariņa	
ir	 Tiesnešu	 disciplinārkolēģijas	 locekle,	 tiesnesis	 raimonds	
Grāvelsiņš	 ir	 zvērinātu	 tiesu	 izpildītāju	 disciplinārkolēģijas	
loceklis.	Palātas	priekšsēdētājs	Gunārs	Aigars	ir	Tiesnešu	kva-
lifikācijas	 kolēģijas	 priekšsēdētājs,	 Civilprocesa likuma	 grozī-

jumu	 izstrādes	darba	grupas	 loceklis.	Tiesnesis	Aivars	keišs	
strādāja	Augstākās	tiesas	darba	grupā,	kas	pārbaudīja	iespēja-
mos	tiesnešu	ētikas	pārkāpumus.	

Gunārs	Aigars	un	ināra	Garda	piedalījās	eiropas	komerc-
tiesu	 tiesnešu	 4.	 konferencē	 Hāgā,	 vanda	 Cīrule	 –	 eiropas	
savienības	dalībvalstu	preču	zīmju	un	dizainparaugu	tiesnešu	
gadskārtējā	konferencē	Alikantē.

Gunārs Aigars,
Civillietu	tiesu	palātas	priekšsēdētājs
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Krimināllietu tiesu palātas tiesvedībā 2007. gadā kopā
bija 593 krimināllietas, no kurām 239 bija neizskatīto lietu
atlikums no 2006. gada.

Raksturojot lietas pēc noziedzīgo nodarījumu veidiem,
līdzīgi kā iepriekšējos gados, lielākais lietu skaits saistīts
ar nelikumīgām darbībām ar narkotiskām un psihotropām
vielām – lietas par 67 personām, slepkavības pastiprinošos
apstākļos – par 60 personām, krāpšana – par 49 personām,
laupīšana – par 35 personām, piesavināšanās – par 32
personām, izvarošana – par 24 personām.

2007. gadā izskatītas 340 lietas, kas ir par 63 lietām
mazāk nekā 2006. gadā. Lietu atlikums, salīdzinot ar 2006.
gadu, pieaudzis par 14 lietām un ir 253 lietas.

Nākas konstatēt, ka, samazinoties par 7% saņemto
lietu skaitam un samazinoties par 15% izskatīto lietu
skaitam, ir pieaudzis uz 2008. gadu atlikušo lietu skaits.
Taču palātas tiesnešu darba intensitāte un noslogotība nav
mazinājusies. Analizējot iemeslus, kādēļ izveidojusies šāda
situācija, pirmkārt jānorāda lielais atlikto tiesas sēžu skaits.
Salīdzinot ar 2006. gadu, 2007. gadā atlikto tiesas sēžu skaits

ir palielinājies un sasniedzis 36,5%. Atsevišķos mēnešos
– aprīlī, maijā, septembrī un novembrī – atliktas līdz pat
50% no iztiesāšanai izziņotajām tiesas sēdēm. Atliekot šādu
daudzumu lietu, palāta lielā mērā darbojusies tukšgaitā –
izniekots laiks, cilvēku un finanšu resursi, palielinājušies lietu
izskatīšanas termiņi, līdz ar to, samazinoties ienākušo lietu
skaitam, samazinājies izskatīto lietu skaits, bet pieaudzis
lietu atlikums.

Analizējot lietu izskatīšanas atlikšanas iemeslus, kā
galvenie jāmin:
• aizstāvja neierašanās – 34 lietās (apmēram 30% gadījumu).

Aizstāvji bieži izvēlas piedalīties citu lietu izskatīšanā
pirmajā instancē vai civillietās, vai arī vispār nepaziņo par
neierašanās iemesliem;

• nepieciešamība noteikt ekspertīzes – 27 lietās ( apmēram
24% gadījumu). Salīdzinot ar 2006. gadu, kad apelācijas
instancētika pieņemti lēmumi par 27ekspertīžu noteikšanu,
2007. gadā šis skaits ir palielinājies līdz 41 ekspertīzei, tai
skaitā noteiktas 11 kompleksās psiholoģiskās-poligrāfa
ekspertīzes, 15 tiesu psihiatriskās ekspertīzes, 7 tiesu

KRIMINĀLLIETU
TIESU
PALĀTA

2007. gadā izskatītas 340 lietas

Palātas priekšsēdētājs
Ivars BIČKOVIČS

Tiesneši
Marija GOLDŠMITE,
Ramona Nadežda JANSONE,
Ausma KEIŠA,
Ervīns KUŠĶIS,
Andrejs LEPSE,
Anita NUSBERGA,
Pēteris OPINCĀNS,
Anita POĻAKOVA,
Ludmila POĻAKOVA,
Leontīne PLŪKSNA,
Eduards PUPOVS,
Inguna RADZEVIČA

Palātas priekšsēdētājs
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medicīniskās,	 4	 veselības	 stāvokļa,	 2	 lingvistiskās	 un	 pa	
vienai	bioloģiskajai	un	ginekoloģiskajai.	šāds	liels	daudzums	
ekspertīžu,	 lietai	 atrodoties	 jau	 apelācijas	 instances	 tiesā,	
norāda	uz	nepietiekamo	pirmstiesas	izmeklēšanas	un	lietu	
iztiesāšanas	kvalitāti	pirmās	instances	tiesās;

•	 apsūdzētā	 neierašanās	 uz	 tiesu	 –	 24	 lietās	 (apmēram	
20%	 gadījumu).	 iespējams,	 katrā	 konkrētajā	 gadījumā	
palātai	 būtu	 rūpīgāk	 jāizvērtē	 neierašanās	 iemesli,	 it	 kā	
attaisnojošu	apstākļu	ticamība	un	pamatotība	un	apsūdzēto	
negodprātīgas	 rīcības	 gadījumos	 striktāk	 būtu	 jārisina	
jautājums	 par	 drošības	 līdzekļa	 grozīšanu,	 procesuālo	
sankciju	piemērošanu	vai	piespiedu	atvešanu;

•	 tehniska	 rakstura	 problēmas	 un	 citu	 procesa	 dalībnieku	
(prokuroru,	cietušo,	liecinieku,	ekspertu)	neierašanās	–	32	
lietās	 (aptuveni	 28%	 gadījumu).	 Jāatzīmē	 problēma,	 ka	
visai	bieži	konvojs	nespēj	nodrošināt	apsūdzēto	savlaicīgu	
nogādāšanu	 uz	 tiesas	 sēdēm.	 Pamatā	 tas	 saistīts	 ar	
konvoja	 personāla	 nenokomplektētību.	 Nereti,	 sakarā	 ar	
nepieciešamību	novērst	pirmstiesas	izmeklēšanā	un	pirmās	
instances	 tiesā	 pieļautās	 nepilnības	 pierādījumu	 vākšanā	
un	izvērtēšanā,	apelācijas	instances	tiesa	sēdēm	atvēlētajā	
laikā	nespēj	līdz	galam	izskatīt	lietas,	tās	nākas	pārtraukt,	
vairākkārt	atlikt.

Tiesas	 sēžu	 atlikšanas	 samazināšana	 ir	 viena	 no	
galvenajām	palātas	darba	prioritātēm	2008.	gadā.

vērtējot	 pirmās	 instances	 tiesu	 nolēmumu	 kvalitāti,	
jāatzīmē,	 ka	 apelācijas	 instancē	 atcelto	 nolēmumu	 skaits,	

salīdzinot	ar	2006.	gadu,	ir	samazinājies	no	44%	uz	38%,	tas	
ir,	2007.	gadā	apelācijas	 instancē	atstāti	negrozīti	apmēram	
62%	no	pārsūdzētajiem	pirmās	instances	tiesu	nolēmumiem.

savukārt	no	pārsūdzētajiem	krimināllietu	tiesu	palātas	
nolēmumiem	 kasācijas	 instancē	 negrozīti	 atstāti	 apmēram	
80%	 nolēmumu.	 šis	 rādītājs,	 salīdzinot	 ar	 2006.	 gadu,	 par	
dažiem	procentiem	ir	uzlabojies.

Neskatoties	 uz	 lielo	 darba	 slodzi	 un	 intensīvo	 tiesas	
sēžu	grafiku,	palātas	tiesneši	un	tiesnešu	palīgi	aktīvi	turpina	
tālākizglītību	–	iespēju	robežās	piedalās	mācībās,	konferencēs.	
vairāki	 tiesneši	 iesaistījušies	 rajona	 tiesu	 un	 apgabaltiesu	
tiesnešu	 mācībās	 Tiesnešu	 mācību	 centrā,	 turpina	 studēt	
maģistrantūrā.

ivars	Bičkovičs,
krimināllietu	tiesu	palātas	priekšsēdētājs

KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTĀ  
SAŅEMTO, IZSKATĪTO UN NEPABEIGTO LIETU SKAITS �000. – �00�. GADĀ

 Saņemto lietu skaits Izskatīto lietu skaits Nepabeigto lietu skaits 
2000 471 409 130
2001 514 547 97
2002 860 877 80
2003 715 612 183
2004 431 417 197
2005 464 371 290
2006 352 403 239
2007 354 340 253
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LATVIJAS VALSTS PREZIDENTS VALDIS ZATLERS.  
valsts	prezidenta	vizīte	sakrita	ar	publiskoto	tiesnešu	un	advokātu	
telefonsarunu	skandālu,	tādēļ	sarunā	ar	Augstākās	tiesas	tiesnešiem	
valsts	prezidents	akcentēja	trīs	jautājumus:	vai	latvijas	tiesas	ir	
neatkarīgas,	vai	tiesas	tiek	spriestas	taisnīgi	un	vai	spriedumi	tiek	
pieņemti	tiesas	zālē	vai	ārpus	tās	(1)

RUMĀNIJAS ĢENERĀLPROKURATŪRAS NACIONĀLĀ  
PRETKORUPCIJAS DEPARTAMENTA DELEGĀCIJA. vizīte	notika 
eiropas	savienības	finansētā	Twinning	projekta	„Cīņas	pret		
korupciju	uzlabošana”	ietvaros.	kā	eksperte	komunikācijas	
stratēģijas	izstrādē	šajā	projektā	bija	uzaicināta	latvijas	Augstākās	
tiesas	Administrācijas	vadītāja	Anita	kehre.	Otrais	no	kreisās	–		
departamenta	vadītājs,	virsprokurors	daniels	Marius	Morars	 (2)

LIETUVAS AUGSTĀKĀS TIESAS DELEGĀCIJA.	lietuvas	Augstākā	
tiesa	jau	noslēgusi	vienošanos	par	sadarbību	ar	Francijas	Augstāko	
tiesu	un	nākamo	šādu	līgumu	vēlas	ar	tuvākajiem	kaimiņiem	–		
latvijas	Augstāko	tiesu.	No	kreisās:	lietuvas	republikas	Augstākās	
tiesas	tiesneši	egidijs	lauziks,	sigits	Gurevičs,	Augstākās	tiesas	
priekšsēdētājs	vītauts	Greičs,	latvijas	republikas	Augstākās	tiesas	
priekšsēdētājs	Andris	Guļāns	un	lietuvas	Augstākās	tiesas	tiesnesis,	
bijušais	seima	deputāts	un	tieslietu	ministrs	Jons	Prapiestis (3)

ASV KENTUKI ŠTATA RIETUMU APGABALA TIESNESIS UN  
TIESNEŠU KONFERENCES BIEDRS ČĀRLZS SIMPSONS. kā	apga-
baltiesas	tiesnesim	viņam	interesēja	tikšanās	ar Augstākās	tiesas	
tiesu	palātu	priekšsēdētājiem	Gunāru	Aigaru	un	ivaru	Bičkoviču	(4)	

ASV AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESIS SEMJUELS ELITO.  
elito,	kas	ir	viens	no	deviņiem Asv	Augstākās	tiesas	tiesnešiem,	
bija	goda	viesis	starptautiskajā	tieslietu	konferencē,	ko	organizēja	
Asv	vēstniecība	latvijā	sadarbībā	ar	Augstāko	tiesu	un	Tieslietu	
ministriju	(5)

EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESAS TIESNESE NO LATVIJAS  
INETA ZIEMELE. viņa	ar	Augstākās	tiesas	tiesnešiem	pārrunāja	
latvijas	iedzīvotāju	iesniegtās	lietas	eiropas	Cilvēktiesību	tiesā	un	
identificēja	problēmas	latvijas	tiesu	lietās	cilvēktiesību	jomā	(6)

ZALVES UN SPROĢU PAMATSKOLU SKOLĒNI. skolēni		
Augstāko	tiesu	apmeklēja	pēc	savu	novadnieku	–	Augstākās		
tiesas	priekšsēdētāja	Andra	Guļāna	un	senatora	viļņa	vietnieka	
aicinājuma	(7)

GRUZIJAS ŽURNĀLISTI UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU  
PĀRSTĀVJI. sarunā	ar	Augstākās	tiesas	tiesnešiem	un	
komunikācijas	nodaļas	darbiniekiem	viņi	guva	priekšstatu	par	tiesu	
sistēmu	latvijā,	tiesnešu	atlasi	un	karjeras	iespējām,	lietu	sadali		
un	Augstākās	tiesas	komunikāciju	ar	sabiedrību (8)

EIROPAS TIESNEŠI UN PROKURORI. Mācību	projekta	ietvaros	
Augstāko	tiesu	apmeklēja	divas	tiesnešu	un	prokuroru	grupas (9)

8 9
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JUDIKATŪRAS NODAĻA

Judikatūras nodaļa ar gandarījumu var atskatīties uz 2007.
gadā paveikto vienveidu tiesu prakses un tiesas nolēmumu kva-
litātes veicināšanā valstī.

Sadarbībā ar Augstākās tiesas tiesnešiem un pieaicinātiem
speciālistiem Judikatūras nodaļa veikusi tiesu prakses apkopo-
šanu un izpēti par aktuāliem tiesību jautājumiem.
Pētījumi administratīvajās tiesībās
• Administratīvā procesa likums stājās spēkā 2004. gada 1.  feb-

ruārī. Pirmie grozījumi šajā likumā izdarīti ar 2006. gada
26.oktobra likumu, kas stājās spēkā 2006. gada 1. decembrī.
Vienlaikus ar grozījumiem tika ieviesti arī atsevišķi salīdzi-
noši būtiski jauninājumi, kuru mērķis bija administratīvo
procesu padarīt vienkāršāku un efektīvāku. Judikatūras
nodaļa izpētīja procesuālo tiesību normu piemērošanu ad-
ministratīvo tiesu praksē un Administratīvā procesa likumā
pēdējo izdarīto grozījumu efektivitāti.

• Pētījums par Senāta Administratīvo lietu departamenta sprie-
dumu pamatojumu daļas sastādīšanu.

Pētījumi civiltiesību nozarē
• Apkopota tiesu prakse, kas izriet no mantojuma tiesībām.
• Tiesu prakse ar preču zīmēm saistītu civillietu izskatīšanā.
• Nolēmumu atcelšanas un grozīšanas iemesli kasācijas instancē.

• Tiesību normu piemērošana laulāto mantiskajās attiecībās.
Pētījumi krimināltiesību nozarē
• Tiesu prakse lietu izskatīšanā pēc Krimināllikuma 160. un 162.

panta.
• Tiesu prakse krimināllietās, kurās taisīti attaisnojoši spriedu-

mi, kas vēlāk atcelti un taisīti notiesājoši spriedumi, kā arī at-
celti notiesājoši spriedumi un taisīti attaisnojoši spriedumi.

• Apgabaltiesu kā pirmās instances tiesas un Augstākās tiesas
Krimināllietu tiesu palātas kā apelācijas instances sodu piemē-
rošanas prakse.

Jautājumi par sodu praksi ir bijuši Augstākās tiesas uzmanī-
bas lokā. Pētīta tiesu prakse sodu politikas veidošanā saistībā ar
likuma piemērošanu un interpretāciju pēc Krimināllikuma 175.
panta 3. un 4. daļas, pēc Krimināllikuma 176. panta, tiesu prakse
sodu noteikšanā pēc vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un
pēc vairākiem spriedumiem.

Tiesu prakses apkopojumu rezultāti tiek apspriesti ar apga-
baltiesu tiesnešiem, tie ir publicēti un pieejami Augstākās tiesas
mājas lapā.

Tiesu prakses apkopojuma galvenais uzdevums – vien-
veida tiesu prakses ieviešana valstī. Īpaši jāatzīmē Augstākās
tiesas Senāta senatoru kopsapulcē apspriestie pētījumi par
atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas praksi. Šāda apkopoju-
ma rezultātu apspriešana un ieteikumi ceļ darba autoritāti un
parāda tā aktualitāti.

Otrs Judikatūras nodaļas darbības virziens – judikatūras
datubāzes veidošana, kuras pamatuzdevums ir tiesu prakses vie-
notības un nolēmumu kvalitātes veicināšana.

Līdz 2008. gadam atlasīts, sistematizēts un Tiesu informa-
tīvās sistēmas judikatūras datubāzē ievadīts 461 Senāta Admi-
nistratīvo lietu departamenta, Senāta Civillietu departamenta
un Senāta Krimināllietu departamenta nolēmums ar tēzēm. Visu
līmeņu tiesu tiesnešiem ir iespēja sekot tiesu prakses attīstībai.

Atlasītajiem nolēmumiem tēžu veidā apkopotas juridiski pa-
matotas atziņas, kas izmantojamas sprieduma argumentācijai.

Administratīvo tiesību jomā judikatūras datubāzē ievadīti
166 Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumi. Vai-
rums tēžu satur atziņas par Senāta procesuāltiesiskiem jautāju-

miem – Administratīvā procesa likuma normu interpretāciju un
piemērošanu. Datubāzē iekļautie nolēmumi satur arī tēzes par
materiālo tiesību interpretāciju un piemērošanu, kas attiecas uz
konkrētu kategoriju administratīvajām lietām, kā arī nolēmumi,
kas interpretē cilvēktiesību normas (gan procesuālo tiesību, gan
materiālo tiesību aspektā), Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības Konvencijas normas un Latvijas Republikas Satver-
smes normas.

Lēmumi, kas attiecas uz krimināltiesību nozari, skar Krimi-
nāllikuma Vispārīgajā daļā paredzētos tiesību institūtus un Se-
višķajā daļā paredzēto normu piemērošanu un tajos paredzēto
noziedzīgo nodarījumu sastāva pazīmju izpratni.

Civiltiesību nozarē judikatūras datubāzē ievietoti nolēmu-
mi par Civillikuma normu piemērošanu mantojuma, ģimenes
tiesību un darba tiesību jautājumos.

Domājam par nākamo soli – judikatūras datubāzes publis-
košanu, lai tā būtu pieejama ikvienam interesentam. Šis jautā-
jums Augstākajai tiesai risināms kopīgi ar Tieslietu ministriju un
Tiesu administrāciju.

Tiesu praksi pārredzamu dara Augstākās tiesas mājas lapā
publicētie Senāta nolēmumi. Mājas lapā atrodami 196 Senāta Ci-
villietu departamenta nolēmumi ar tēzēm – no 2003. gada, 168
Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumi ar tēzēm – no
2002. gada un 192 Senāta Administratīvo lietu departamenta
nolēmumi ar tēzēm – no administratīvo tiesu darbības sākuma
2004. gadā.

Teorētiska un praktiska nozīme tiesu prakses veidošanā
ir Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta,
Senāta Civillietu departamenta un Senāta Krimināllietu depar-
tamenta nolēmumiem, kuri ievietoti spriedumu krājumos, kas
tiek izdoti katru gadu.

Zigrīda Mita,
Judikatūras nodaļas vadītāja

Judikatūras nodaļas vadītāja
Zigrīda MITA
Judikatūras nodaļas vadītāja
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     2007. gadā izveidota jauna Augstākās tiesas struktūrvienī-
ba – Sūdzību izskatīšanas nodaļa. Tās mērķis ir uzklausīt per-
sonas un sniegt motivētas atbildes uz personu iesniegumiem,
tādējādi sekmējot sabiedrības dialogu ar Augstāko tiesu.

2007. gadā tika izstrādāts Sūdzību izskatīšanas nodaļas
nolikums, tas apstiprināts 2008. gada 6. februārī. 2007. gada
28. februārī apstiprināta Personu iesniegumu pieņemšanas un 
izskatīšanas kārtība, kas 2008. gadā saskaņota atbilstoši Ie-
sniegumu likumam, kas stājās spēkā no 2008. gada 1. janvāra.

Nodaļa pieņem un izskata iesniegumus, sagatavo atbil-
des, informē par iesniegumu izskatīšanu tiesas priekšsēdētā-
ju, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši nodaļas nolikumam.
Sūdzību izskatīšanas nodaļā strādā četri darbinieki.

Sūdzību izskatīšanas nodaļā 2007. gadā saņemts 1601
iesniegums par dažādiem jautājumiem un 20 iesniegumi re-
abilitācijas jautājumos.

No saņemtajiem iesniegumiem 157 pārsūtīti citām insti-
tūcijām un amatpersonām – Tieslietu ministrijai, Tiesu admi-
nistrācijai, Ieslodzījumu vietu pārvaldei, Zvērinātu advokātu
padomei, kriminālprocesa virzītājiem.

Iesniegumu saturs:
• par tiesnešu darbu – 209;
• par protesta iesniegšanu Civilprocesa likuma 483.- 484. panta

kārtībā – 224;
• par lietas izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem  –  5;
• par juridisku konsultāciju sniegšanu – 5;
• par agrāk sniegtām atbildēm – 44;
• par krimināllietu izskatīšanu Kriminālprocesa likuma 62. un

63. nodaļas kārtībā;
• par sprieduma izskaidrošanu krimināllietās – 45;
• par pārkāpumiem administratīvajā procesā – 48;
• citi – 979.

Sadaļā citi ir iesniegumi, kuros ir sūdzības par lietu ne-
izskatīšanu laikā, par dažādu amatpersonu rīcību, par pie-
spriesto sodu krimināllietās, par drošības līdzekļu maiņu, par
tiesu izpildītāju rīcību, par Senāta nolēmumiem. Šajā katego-
rijā ietilpst arī to personu iesniegumi, kuras sūdzības raks-
ta sistemātiski (piemēram, Ratuts, Ošenieks, Gudre, Upīte,
Loze, Bojarinovs). Šo iesniegumu saturs atkārtojas, bieži nav
saprotams un darbs ar tiem aizņem daudz laika un materiālo
resursu. Iespējams, saistībā ar tiem būtu nepieciešami grozī-
jumi Iesniegumu likumā.

Pārbaudot iesniegumus, 155 apmierināti, iesniegti
35  protesti par tiesas nolēmumiem, kas stājušies spēkā, 288
gadījumos sūdzības noraidītas, 901 gadījumā dots skaidro-
jums. Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, sešiem tiesne-
šiem ierosinātas disciplinārlietas.

Lūgumi par protesta iesniegšanu visbiežāk saistīti ar ties-
nešu pieņemtajiem lēmumiem par izpildu raksta iesniegšanu
šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei. Pieņemot lēmumu
par izpildu raksta izsniegšanu, tiesneši nav pārliecinājušies,
vai noslēgtie līgumi nav pretrunā ar Patērētāju tiesību aizsar-
dzības likuma prasībām.

Vaira Avotiņa,
Sūdzību izskatīšanas nodaļas vadītāja vietniece

SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS 
NODAĻA

Sūdzību izskatīšanas nodaļas vadītāja vietniece
Vaira AVOTIŅA

izskatīšanas nodaļas vadītāja vietniece



VALERIJANS JONIKĀNS – CIVILLIETU DEPARTAMENTA 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS. v.	Jonikāns	no	jauna	izveidoja	senāta		
Administratīvo	lietu	departamentu,	tagad	kolēģi	viņam	uzticēja		
Civillietu	departamenta	vadību	(1)

JAUTRĪTEI BRIEDEI DIVAS JuRISTA VÅRDA NOMINĀCIJAS.		
vienai	no	trim	žurnāla	populārākajām	autorēm,	kuras	raksti	ietekmējuši	
latvijas	tiesību	sistēmu,	balvu	pasniedza	saeimas	Juridiskā	biroja		
vadītājs	Gunārs	kusiņš	(2)
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ATVADĀS NO  
MĀRTIŅA DUDEĻA.  
senāta	Civillietu	depar-
tamenta	priekšsēdētājs	
Mārtiņš	dudelis	aizsaulē	
aizgāja	67	gadu	vecumā.	
viņš	bija	Augstākās	tiesas	
tiesnesis	kopš	1976.	gada 1

ROBERTAM GUNTIM  
NAMATĒVAM –  
zELTA SpALVA.	vecākais		
Augstākās	tiesas	senators	saņēma	
Tieslietu	ministrijas	augstāko	
apbalvojumu	–	1.	pakāpes		
Atzinības	rakstu	un	zelta	spalvu	
par	ieguldījumu	tiesiskās	kārtības	
stiprināšanā	un	vienotas	tiesu	
prakses	veidošanā	latvijā	(3)

VERONIKA KRŪMIŅA –  
SENĀTA ADMINISTRATĪVO 
LIETU DEPARTAMENTA 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA.		
v.	krūmiņa	ir	pirmā	sieviete	
Augstākās	tiesas	vēsturē,		
kas	ir	senātā	departamenta		
vadītājas	amatā	(4)

TEMĪDAS BALVA – �00�.	Augstāko	tiesas	apbalvojumu	2007.	gadā	
saņēma	(no	kreisās)	roberts	Guntis	Namatēvs,		sanita	Jefimova,		
kristīne	Aperāne	un	valerijans	Jonikāns (5)

2 3 4
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SENĀTA �00�. GADA NOLĒMUMU KRĀJUMI.  
senāta	Administratīvo	lietu	departamenta	krājumu	izdošanai		
sagatavoja	Administratīvo	lietu	departamenta	priekšsēdētājs		
valerijans	Jonikāns	un	Judikatūras	nodaļas	konsultante	ieva	Mieze	
(attēlā).	izdoti	arī	senāta	Civillietu	departamenta	un	krimināllietu	
departamenta	nolēmumu	krājumi	(6)

SEMINĀRS APGABALTIESU TIESNEŠIEM.		
Civillietu	tiesu	palātas	priekšsēdētājs	Gunārs	Aigars	un		

referenti		–	Civillietu	tiesu	palātas	tiesnese	vanda	Cīrule	un		
Patentu	valdes	direktora	padomnieks	Jānis	Ancītis.		

semināru	par	aktuāliem	tiesību	normu	jautājumiem	rīkošana		
apgabaltiesu	un	rajonu	tiesu	tiesnešiem	ir	viens	no	Judikatūras	

nodaļas	darbības	virzieniem.	2007.	gadā	notika	divi	šādi		
semināri	(7)

6

PRESES KONFERENCE.  
Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs		

Andris	Guļāns	un	Administrācijas	vadītāja	
Anita	kehre	preses	konferencē	žurnālistiem	

skaidroja	Augstākās	tiesas	viedokli	par	valsts	
kontroles	publiskotajiem	paziņojumiem	par	

iespējamiem	tiesību	normu	pārkāpumiem	
Augstākās	tiesas	darbībā	2006.	gadā.		

2007.	gadā	pavisam	notika	četras		
Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja		

preses	konferences		(8)

7

8
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Augstākās tiesas Administrācija tika izveidota 2004.  gada
30. decembrī. Administrācijas darbību regulē likums Par tiesu 
varu, Administrācijas reglaments un Administrācijas nodaļu
nolikumi. Administrācijas darbu vada Administrācijas vadī-
tājs, tam ir divi vietnieki.

2005. gada 22. septembrī Saeimā pieņemti grozījumi li-
kumā Par tiesu varu, papildinot to ar 50.1 pantu, kas nosaka
Augstākās tiesas Administrācijai šādas funkcijas:
1) veikt finanšu vadību;
2) gādāt par materiāltehnisko nodrošinājumu;
3) kārtot lietvedību;
4) organizēt personālvadību un mācības;
5) nodrošināt saziņu ar sabiedrību;
6) veikt starptautisko sadarbību.

2007. gada 28. septembrī apstiprināts Administrācijas
reglaments, kas nosaka Administrācijas struktūru, darba
organizāciju un kompetenci. Administrācija ir Augstākās
tiesas struktūrvienība, kuras mērķis ir radīt priekšnotei-

kumus Augstākās tiesas saskaņotai un optimālai darbībai,
lai nodrošinātu likumā noteikto Augstākās tiesas uzdevu-
mu izpildi.

2007. gada 5. novembrī apstiprināti Administrācijas no-
daļu nolikumi, kas nosaka nodaļu kompetenci, struktūru un
darba organizāciju, kā arī darbinieku tiesības un atbildību.
Administrācijā ir piecas nodaļas: Personāla nodaļa, Finanšu
un saimniecības nodaļa, Komunikācijas nodaļa, Informātikas
nodaļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa. Personāla nodaļas
nolikums stājās spēkā no nodaļas izveidošanas brīža – 2008.
gada 1. janvāra.

Uzsākot darbu un struktūras veidošanu, Administrā-
cija 2005. gada sākumā izvirzīja šādus stratēģiskos mērķus
2005. - 2007. gadam:
1) pabeigt tiesvedības datorizāciju, pilnībā iekļaujoties vieno-

tajā tiesu informatīvajā sistēmā;
2) izveidot modernu iestādes lietvedības, personālvadības un

iekšējās saziņas sistēmu;

ADMINISTRĀCIJA

Administrācijas vadītāja
Anita KEHRE
Administrācijas vadītāja
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3)	 nodrošināt	 tiesnešiem	 un	 Augstākās	 tiesas	 darbiniekiem	
pilnvērtīgas	moderno	tehnoloģiju	iespējas;

4)	nodrošināt	Augstākās	tiesas	efektīvu	komunikāciju	ar	sa-
biedrību.

2007.	 gadā	 Administrācija	 turpināja	 iepriekšējos	 gados	
uzsāktās	mērķprogrammas	Administrācijas	stratēģisko	mēr-
ķu	īstenošanai.

Analizējot	valsts	kontroles	revīzijas	atzinumu	par	Aug-
stākās	tiesas	2006.	gada	pārskatu	un	sabiedriskos	procesus,	
liela	uzmanība	tika	pievērsta	2006.	gadā	aizsāktām	trīs	mērķ-
programmām,	kas	saistītas	ar	iestādes	attīstību,	organizato-
risko	kontroli	un	struktūras	optimizāciju.

Pastiprināta	uzmanība	tika	veltīta	arī	personāla	vadības	
procesu	 pilnveidošanai	 un	 vienotas	 personāla	 politikas	 ie-
viešanai,	 kā	 rezultātā	 tika	 pieņemts	 lēmums	 no	 2008.	 gada	
1.			janvāra	izveidot	jaunu	Administrācijas	struktūrvienību		–	
Personāla	nodaļu.	

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBīBAS  
UN  ATTīSTīBAS STRATēģIJAS  

IzSTRĀDES ATBALSTS
stratēģijas	 izstrādei	 ar	 priekšsēdētāja	 rīkojumu	 tika	 iz-

veidota	tiesnešu	un	tiesas	darbinieku	darba	grupa,	kuru	va-
dīja	Administrācijas	vadītāja.	darba	grupa	piedalījās	arī	divos	
izbraukuma	 semināros,	 iepazinās	 ar	 dānijas	 Tiesu	 adminis-
trācijas	un	Augstākās	tiesas	darbu.

2007.	gada	29.	 jūnijā	Augstākās	 tiesas	darbības	stratēģija	
2007.	-	2010.	gadam	apstiprināta	ar	priekšsēdētāja	rīkojumu.

Augstākās	tiesas	darbības	stratēģija	ir	vidēja	termiņa	poli-
tikas	dokuments,	kas	nosaka	Augstākās	tiesas	darbības	un	attīs-
tības	virzienus.	stratēģija	balstās	uz	esošās	situācijas	analīzi	un	
nosaka	vidēja	termiņa	stratēģiskos	mērķus	četrās	prioritārajās	
jomās,	kuru	sasniegšanai	noteikti	arī	veicamie	uzdevumi.

Pamatojoties	 uz	 šo	 izstrādāto	 darbības	 stratēģiju,	 sa-
gatavoti	visu	struktūrvienību	darba	plāni	2008.	gadam.	Pil-
na	Augstākās	tiesas	darbības	stratēģija	 ir	publicēta	 jaunajā	
Augstākās	tiesas	brošūrā	un	mājas	lapā.

IEKšēJĀS KoNTRoLES  
SISTēmAS PILNVEIDošANA

2007.	 gadā	 turpinājās	 iekšējās	 kontroles	 sistēmas	 piln-
veidošana.	 Augstākās	 tiesas	 iekšējās	 kontroles	 sistēmas	 iz-
veides	noteikumi	un	plāns	bija	apstiprināti	jau	2006.	gada	1.	
septembrī.	 lai	 efektivizētu	 iekšējās	 kontroles	 sistēmu,	 bija	
nepieciešami	papildu	resursi.	septembrī	darbu	sāka	Adminis-
trācijas	 vadītāja	 vietniece	 juridiskajos	 jautājumos	 ilze	 leja,	
kuras	amata	pienākumos	ietilpst	arī	vienotas	iekšējas	kontro-
les	ieviešana	un	kontrole	Augstākajā	tiesā.	

Tika	 aktualizētas	 Administrācijas	 atbildīgo	 darbinieku	
pārstāvības	 tiesības	 un	 apstiprinātas	 izmaiņas	 vairākos	 iek-
šējos	normatīvajos	aktos.	izstrādāti	un	apstiprināti	arī	Admi-
nistrācijas	darbību	regulējošie	iekšējie	normatīvie	akti.

izstrādāts	 Augstākās	 tiesas	 iekšējās	 kontroles	 sistēmas	
plāns	2008.	gadam,	un	iekšējās	kontroles	sistēmas	pilnveide	
jāturpina,	iesaistot	visu	struktūrvienību	vadītājus.

PERSoNU IESNIEGUmU  
UN SūDzīBU IzSKATīšANAS  

UzLABošANA
	2007.	gadā	Augstākajā	tiesā	pabeigta	Twinning Light	pro-

jekta	Augstākās tiesas administratīvās kapacitātes stiprināšana, 
izveidojot efektīvu dokumentu pārvaldības un personālvadības 
sistēmu	īstenošana	sadarbībā	ar	spānijas	Tieslietu	ministrijas	
pārraudzībā	 esošo	 Juridisko	 mācību	 centru.	 Janvārī	 grupa	
tiesas	darbinieku	projekta	ietvaros	devās	pieredzes	apmaiņas	
braucienā	uz	spānijas	tiesām.

viens	 no	 būtiskākajiem	 projekta	 sasniegtajiem	 rezul-
tātiem	 ir	 sūdzību	 izskatīšanas	 nodaļas	 izveidošana,	 kuras	
mērķis	ir	uzklausīt	personas	un	sniegt	motivētas	atbildes	uz	
personu	iesniegumiem,	sekmējot	sabiedrības	dialogu	ar	Aug-
stāko	tiesu.

izstrādāts	 sūdzību	 izskatīšanas	 nodaļas	 nolikums,	 kas	
apstiprināts	2008.	gada	6.	 februārī.	2007.	gada	28.	 februārī	
apstiprināta	 Personu iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas 
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Struktūrvienības nosaukums Uzsāktas darba Izbeigtas darba 
 tiesiskās attiecības tiesiskās attiecības
Senāta Civillietu departaments - -
Senāta Krimināllietu departaments 2 3
Senāta Administratīvo lietu departaments 2 -
Civillietu tiesu palāta 2 4
Krimināllietu tiesu palāta - -
   Senāta kanceleja 3 1
   Krimināllietu tiesu palātas kanceleja 7 6
   Civillietu tiesu palātas kanceleja 6 3
Judikatūras nodaļa 1 -
Sūdzību izskatīšanas nodaļa 1 -
Administrācija 2 -
   Finanšu un saimniecības nodaļa 3 -
   Dokumentu pārvaldības nodaļa 1 -
   Informātikas nodaļa 1 1
   Komunikācijas nodaļa 2 2

Kopā �� �0

Personāla mainības indekss 2007. gadā I main. =18 %  

DARBINIEKU KUSTĪBA AUGSTĀKAJĀ TIESĀ 
�00�.GADĀ
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kārtība Augstākajā tiesā.	2008.	gada	februārī	šī	kārtība	aktua-
lizēta	atbilstoši	Iesniegumu likumam.	

Turpinot	 2005.	 gadā	 uzsāktās	 mērķprogrammas,	
2007.		gadā	veiktas	šādas	aktivitātes.

Iekļaušanās Tiesu informatīvajā sistēmā. 
2007.	 	 	gadā	 Tiesu	 informatīvajai	 sistēmai	 (Tis)	 pievienoti	
visi	Civillietu	tiesu	palātas	nolēmumu	teksti.	senāta	departa-
mentu,	krimināllietu	tiesu	palātas	nolēmumu	teksti	Tis	tiek	
pievienoti	 jau	 kopš	 2006.	 gada.	 izstrādāta	 Augstākās	 tiesas	
statistikas	pārskatu	metodika,	 iesniegtie	 labojumi	un	papil-
dinājumi	 ir	 ieviesti.	 Administrācijas	 izvirzītais	 mērķis	 trijos	
gados	 sasniegts,	 kaut	 arī	 visus	 noslēgtā	 sadarbības	 līguma	
nosacījumus	Tieslietu	ministrija	neizpildīja.

Lietvedības informācijas sistēmas izveide. 
2007.	 	gadā	 pabeigta	 Lietvedības instrukcijas	 izstrāde	 un	 sa-
skaņošana,	tā	apstiprināta	21.	decembrī.	Lietvedības instruk-
cija	 nosaka	 iestādes	 pārvaldes	 dokumentu	 izstrādāšanas,	
saņemšanas,	reģistrēšanas,	aprites,	kontroles,	glabāšanas	un	
iznīcināšanas	kārtību	Augstākajā	tiesā.	Tiesu	lietu	un	ar	ties-
vedības	 procesu	 saistīto	 dokumentu	 reģistrācijas,	 uzskaites	
un	 aprites	 kārtību	 nosaka	 2006.	 gada	 19.	 jūnijā	 apstiprinā-
tais	 Augstākās tiesas tiesu lietu un ar tiesvedības procesu sais-
tīto dokumentu aprites reglaments,	kam	2007.	gada	decembrī	
sagatavoti	grozījumi.	Neparedzētas	problēmas	radīja	Augstā-
kās	tiesas	servera,	uz	kura	glabājas	2006.	gadā	ieviestā	doku-
mentu	pārvaldības	elektroniskā	sistēma	DocLogix,	bojājums,	
kā	rezultātā	pazuda	daļa	dokumentu	reģistra	datu.	Problēmas	
tika	novērstas	līdz	gada	beigām.	izanalizētas	kļūdas,	un	prog-
rammai	iegādāts	jauns	serveris.	kopumā	lietvedības	jomā	iz-
virzītais	mērķis	trijos	gados	sasniegts.

Personālvadības sistēmas izstrāde. lai	 paaugstinā-
tu	 darbinieku	 motivāciju	 un	 apmierinātību	 ar	 darbu,	 kā	 arī	
veicinātu	jaunu	darbinieku	piesaisti,	viens	no	prioritārajiem	
darbības	virzieniem	bija	darbinieku	motivācijas	sistēmas	 iz-
veide,	 kuras	 būtiskākie	 faktori	 ir	 iespējas	 mācīties,	 pilnvei-

ADMINISTRĀCIJAS VADĪTĀJAS ZIŅOJUMS

doties,	mācību	maksas	kompensācija	50	%	apmērā	maģistra	
un	 doktora	 studiju	 programmās,	 veselības	 apdrošināšana,	
papildatvaļinājums,	atvaļinājuma	pabalsts,	pabalsts,	reģistrē-
jot	laulību,	piedzimstot	bērnam,	pabeidzot	augstskolu,	kopīgi	
pasākumi,	atzinība	par	ilggadēju	un	godprātīgu	darbu.

Otra	 prioritāte	 bija	 personāla	 atlases	 uzlabošana.	 Ap-
stiprināta	Darbinieku atlases kārtība Augstākajā tiesā, kas	no-
saka	darbinieku	atlases	galvenos	principus	un	atlases	procesa	
organizāciju.

svarīgs	 uzdevums	 bija	 izstrādāt	 individuālos	 darba	 iz-
pildes	 vērtēšanas	 kritērijus,	 kas	 palīdzētu	 objektīvi	 noteikt	
tiesnešu	palīgu	kvalifikācijas	līmeni.	efektīvai	projekta	nori-
sei	 tika	 pieaicināti	 konsultanti	 no	 personālvadības	 risināju-
mu	kompānijas	Fontes Latvija,	un	izveidota	darba	grupa,	kurā	
piedalījās	 tiesnešu	 palīgu	 pārstāvji.	 Senatoru/tiesnešu palīgu 
kvalifikācijas pakāpes noteikšanas kārtība	tika	apstiprināta	un,	
aktīvi	piedaloties	departamentu	un	palātu	priekšsēdētājiem,	
decembrī	tika	noteiktas	kvalifikācijas	pakāpes	visiem	senato-
ru	un	tiesnešu	palīgiem.

vēl	 2007.	 gadā	 īpaša	 uzmanība	 tika	 pievērsta	 tiesnešu	
un	 darbinieku	 materiālās	 stimulēšanas	 sistēmas	 sakārtoša-
nai.	lai	novērstu	 interešu	konflikta	rašanās	 iespēju	prēmiju	
piešķiršanā	 Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētājam,	 2007.	 gada	
jūnijā	izdots	rīkojums	Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja prē-
mēšanas kārtību,	 kurā	 noteikts,	 ka	 Augstākās	 tiesas	 vadības	
sanāksmes,	 kurās	 lemj	 par	 Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētāja	
prēmēšanu,	tiek	protokolētas.	izstrādāta	jauna	Augstākās tie-
sas darba samaksas kārtība,	izstrādāti	priekšlikumi	vienotiem	
kritērijiem	tiesnešu	un	darbinieku	darba	ieguldījuma	un	dar-
ba	intensitātes	izvērtēšanai.

Pamatojoties	 uz	 likuma	 Par tiesu varu 62.	 pantu,	 Aug-
stākās	 tiesas	 priekšsēdētājs	 2007.	 gadā	 izvirzījis	 apstipri-
nāšanai	četrus	Augstākās	tiesas	tiesneša	amata	kandidātus.	
Ņemot	 vērā,	 ka	 likumdevējs	 nav	 noteicis	 precīzu	 kārtību,	
kādā	 Augstākās	 tiesas	 tiesneši,	 kuri	 beiguši	 pildīt	 satver-
smes	tiesas	tiesneša	pienākumus,	var	atgriezties	iepriekšējā	
amatā,	sadarbībā	ar	saeimas	Juridisko	komisiju	tika	risināts	
jautājums	 par	 bijušā	 satversmes	 tiesas	 tiesneša	 Andreja	
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VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS  
UN TĀ IZLIETOJUMS

 �00�. gads  �00�. gads   �00�. gads
 Faktiskā izpilde Likumā apstiprināts Faktiskā izpilde Likumā apstiprināts
Resursi izdevumu segšanai: 2 581 878 3 751 538 3 730 114 3 788 840
   Dotācija no vispārējiem ienākumiem 2 496 391 3 728 954 3 728 954 3 787 340
   Ieņēmumi no budžeta iestāžu  
   sniegtajiem maksas pakalpojumiem  
   un citi pašu ieņēmumi 1150 1500 1160 1500
   Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 84 337 21 084 0 0
Izdevumi (kopā): 2 582 168 3 751 538 3 662 872 3 788 840
   Uzturēšanas izdevumi, tai skaitā 2 533 242 3 634 146 3 545 481 3 786 448
        Kārtējie izdevumi, tai skaitā 2 531 932 3 625 467 3 536 803 3 784 968
             Atlīdzība 2 174 679 3 176 918 3 110 752 3 446 545
             Atalgojums 1 774 337 2 467 771 2 424 538 2 648 791
   Darba devēja valsts sociālās  
   apdrošināšanas iemaksas,  
   sociālā rakstura pabalsti un  
   kompensācijas, tai skaitā 400 342 709 147 686 214 797 754
           mācības 23 385 13 763 13 763 30 000
   Preces un pakalpojumi, tai skaitā 357 253 448 549 426 051 338 423
           Komandējumi 23 615 19 992 19 992 20 000
           Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas  
           budžetā un starptautiskā sadarbība 1310 8679 8678 1480
           Starptautiskā sadarbība 1310 8679 8678 1480
   Kapitālie izdevumi 48 926 117 392 117 391 2392
           Pamatkapitāla veidošana, tai skaitā 48 926 117 392 117 391 2392
           Datori un skaitļošanas tehnika 22 873 72 438 72 438 
           Kustamā īpašuma iegāde 16 086 44 242 44 242 2392
           Intelektuālie īpašumi 9967 711 711 
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lepses	 apstiprināšanu	 Augstākās	 tiesas	 tiesneša	 amatā	 uz	
atlikušo	termiņa	daļu.

2008.	gadā	izveidotajai	Personāla	nodaļai	jāturpina	per-
sonāla	politikas	tālāka	attīstība,	uzturot	un	pilnveidojot	visus	
tās	elementus	–	darbinieku	skaita	plānošanu,	darbinieku	at-
lasi,	atalgojuma	sistēmu,	darbinieku	motivācijas	noteikšanu,	
darbinieku	 kompetenču	 un	 darba	 izpildes	 vērtēšanu,	 darbi-
nieku	karjeras	plānošanu	un	mācības.	

Informācijas tehnoloģiju ieviešana. lai	varētu	sek-
mīgi	īstenot	jaunajā	Kriminālprocesa likumā	paredzētās	nor-
mas,	Augstākās	tiesas	sēžu	zāles	2007.	gadā	tika	nodrošinā-
tas	ar	audio/video	ierakstīšanas	un	apskaņošanas	sistēmām.	
Īstenojot	 korupcijas	 novēršanas	 nacionālā	 plāna	 prasības,	
Augstākās	tiesas	telpās	 ieviesta	videonovērošanas	sistēma,	
kā	arī	balss	izziņošanas	sistēma.	iegādātas	60	jaunas	darb-
stacijas,	 gada	 beigās	 nomainīta	 datortehnika	 tiesnešiem.	
Augstākā	 tiesa	 ir	 nodrošināta	 ar	 darbam	 nepieciešamām	
mūsdienīgajām	informācijas	sistēmām	un	tehnoloģijām,	kas	
ļauj	paaugstināt	darba	produktivitāti.	ir	uzsākts	iT	drošības	
audits,	kas	jāpabeidz	2008.	gada	1.	ceturksnī.	

Darba vides uzlabošana. 2007.	 gadā	 izveidota	 darba	
aizsardzības	sistēma	un	visi	pasākumi	tās	ietvaros	tiek	veikti	
saskaņā	ar	Darba aizsardzības likumu	un	citiem	normatīvajiem	
aktiem,	kas	reglamentē	nodarbināto	drošību	un	veselības	aiz-
sardzību.	kaut	arī	trīs	gadu	laikā	Augstākās	tiesas	darba	vide	
ir	būtiski	uzlabojusies,	turpmākā	attīstība	nav	iespējama	bez	
papildu	telpām.	diemžēl	informācija	liecina,	ka	arī	2008.	gads	
būs	jāpavada	saspiestībā	un	bez	papildu	platības.

Finanšu vadības sistēmas izveide. 2007.	 gadā	 Aug-
stākajai	 tiesai	 tika	 piešķirts	 budžets	 ls	 3	 751	 538,	 nosakot	
šādas	prioritātes:
1)	 darba	 samaksas	 nodrošināšana	 Augstākās	 tiesas	 tiesne-

šiem	un	darbiniekiem	–	ls	918	054;
2)	 esošo	Augstākās	tiesas	telpu	remonts,	uzturēšana	un	dar-

bam	nepieciešamo	mēbeļu	iegāde	–	ls	180	000;

3)	 uguns	apsardzības	un	apsardzes	sistēmas	modernizācija		–	
ls	25	000;

4)	 latvijas	sabiedrības	informēšanas	un	izpratnes	veidošana	
par	Augstākās	tiesas	darbību	–	ls	20	000;

5)	 iT	 modernizācija	 un	 iT	 jaunievedumu	 ieviešana	 –	
ls		50		000;

6)	 Augstākās	 tiesas	 funkciju	 nodrošināšana	 krimināltiesību	
un	administratīvo	tiesību	jomā	–	ls	30	000.

	2007.	gadā	Augstākās	tiesas	mērķu	sasniegšanai	izlietoti	
ls	3	730	114,	tas	ir,	98	procenti	no	piešķirtā	finansējuma.

Gada	 gaitā,	 pamatojoties	 uz	 valsts	 kontroles	 ieteiku-
miem,	 aktualizēti	 iekšējie	 normatīvie	 akti	 grāmatvedības	
jomā.	

kaut	arī	2007.	gadā	plašu	publicitāti	ieguva	valsts	kon-
troles	publiskotais	ziņojums	par	revīzijas	rezultātiem	Augstā-
kajā	tiesā,	finanšu	revīzijā	konstatēts,	ka	2006.	gada	finanšu	
pārskats	visos	būtiskajos	aspektos	sniedza	patiesu	un	skaidru	
priekšstatu	par	finansiālo	stāvokli,	tā	izmaiņām	un	Augstākās	
tiesas	darbības	rezultātiem,	un	bija	sagatavots	atbilstoši	lat-
vijas	republikā	spēkā	esošo	normatīvo	aktu	prasībām.	valsts	
kontroles	ieteikumi	grāmatvedības	uzskaites	trūkumu	novēr-
šanai	tika	izpildīti	nekavējoties.

kopumā	 līdz	 2007.	 gada	 beigām	 Augstākajā	 tiesā	 ir	 iz-
devies	izveidot	pietiekami	efektīvu	finanšu	vadības	sistēmu,	
un	izvirzītais	mērķis	ir	sasniegts.	Taču,	ņemot	vērā	nemitīgi	
pieaugošās	 prasības	 finanšu	 plānošanas	 un	 kontroles	 jomā,	
nepieciešams	apsvērt	iespēju	nākotnē	izveidot	iekšējā	audita	
struktūrvienību.

Korporatīvās vides uzlabošana. veidojot	un	stiprinot	
kolektīvu	vienojošu	korporatīvo	vidi,	jau	tradicionāli	tika	rī-
kota	Augstākās	tiesas	kopīgā	ielīgošana.	iespējams,	aizsākta	
arī	 jauna	tradīcija	–	uz	svinīgu	svētku	mirkli	sapulcēties	par	
godu	valsts	svētkiem	18.	novembrī.

Trešo	reizi	tika	rīkots	konkurss	un	pasniegtas	Temīdas	
balvas	 gada	 veiksmīgākajiem	 un	 profesionālākajiem	 ties-
nešiem	 un	 darbiniekiem.	 Gada	 tiesneša	 balvu	 2007.	 gadā	
saņēma	 Civillietu	 departamenta	 priekšsēdētājs	 valerijans	
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Jonikāns,	Gada	tiesneša	palīga	–	Administratīvo	lietu	depar-
tamenta	 senatora	 palīdze	 kristīne	 Aperāne,	 Gada	 sekretā-
res		–	krimināllietu	tiesu	palātas	tiesas	sekretāre	sanita	Je-
fimova,	bet	kolektīva	balsojumā	par	Augstākās	tiesas	Gada	
cilvēku	 atzīts	 Civillietu	 departamenta	 senators	 roberts	
Guntis	Namatēvs.	

Augstākās	tiesas	Apbalvojumu	komisija	2007.	gadā	pie-
šķīrusi	 Augstākās	 tiesas	 Atzinības	 rakstu	 trīs	 tiesnešiem:	
senāta	 Civillietu	 departamenta	 senatorei	 Mārītei	 Zāģerei,	
krimināllietu	 tiesu	 palātas	 tiesnesei	 leontīnei	 Plūksnai	 un	
Civillietu	 tiesu	 palātas	 priekšsēdētājam	 Gunāram	 Aigaram.	
izdienas	 nozīmi	 par	 desmit	 Augstākajā	 tiesā	 nostrādātiem	
gadiem	 saņēma	 Civillietu	 tiesu	 palātas	 kancelejas	 vadītāja	
sarmīte	 Puķe,	 krimināllietu	 tiesu	 palātas	 tiesneši	 eduards	
Pupovs	un	Marija	Goldšmite,	Judikatūras	nodaļas	konsultan-
te	 valodas	 jautājumos	 Māra	 Melne,	 senāta	 Civillietu	 depar-
tamenta	 senatora	 palīdzes	 linda	 vīgante	 un	 Aina	 Alksnīte,	
Civillietu	 tiesu	 palātas	 tiesneša	 palīdzes	 inese	 Ušakova	 un	
diāna	stepanoviča.	izdienas	nozīmi	par	piecpadsmit	Augstā-
kajā	 tiesā	 nostrādātiem	 gadiem	 saņēma	 krimināllietu	 tiesu	
palātas	 priekšsēdētājs	 ivars	 Bičkovičs,	 senāta	 krimināllietu	
departamenta	senators	Artūrs	Freibergs,	dokumentu	pārval-
dības	nodaļas	arhivāre	inita	Millere.

Augstākās	 tiesas	 vadība	 un	 Administrācija	 sveica	 dar-
biniekus,	kas	2007.	gadā	saņēma	augstākās	izglītības	doku-
mentus,	viņus	aicinot	uz	pieņemšanu	pie	priekšsēdētāja.

iepriecinoši,	ka	aizvien	biežāk	iniciatīvu	kopīgu	pasāku-
mu,	 piemēram,	 ekskursiju	 rīkošanā,	 izrāda	 darbinieki.	 Aug-
stākās	tiesas	komanda	jau	trešo	gadu	piedalījās	Tieslietu	mi-
nistrijas	un	tiesu	varas	sporta	spēlēs.	sporta	spēļu	koordina-
tore	bija	senatora	palīdze	dace	lapinska,	kapteinis	–	senators	
Pēteris	dzalbe.	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs	Andris	Guļāns	
un	senators	vilnis	vietnieks	bija	iniciatori	latvijas	brīvvalsts	
laika	senatora	Jāņa	skudres	piemiņas	plāksnes	 izveidošanai	
Jēkabpils	rajona	saukas	pagastā,	atklāšanas	pasākumā	pieda-
lījās	arī	citi	Augstākās	tiesas	tiesneši	un	darbinieki.	Augstākās	
tiesas	personāls	iesaistījies	 labdarības	akcijās.	Zalves	luterā-
ņu	baznīcas	atjaunošanai	senatori	un	tiesneši	ziedoja	vairāk	

nekā	500	latus,	bet	senatora	palīdzes	skaidrītes	Bērziņas	jau	
sesto	gadu	organizētajā	Ziemassvētku	labdarības	akcijā	sazie-
doti	 787	 lati,	 kas	 nodoti	 Cēsu	 rajona	 raiskuma	 internātpa-
matskolai.

Iekšējās komunikācijas sistēmas izveide. Pabeigta	
Augstākās	tiesas	iekšlapas	izstrāde	un	piepildīšana	ar	saturu.	
Tajā	Augstākās	tiesas	personāls	var	ne	tikai	 izlasīt	 jaunākās	
ziņas,	piedalīties	aptaujā	un	sazināties	forumā,	bet	arī	iepazī-
ties	ar	iekšējiem	normatīvajiem	aktiem,	izmantot	dokumentu	
veidnes,	saņemt	informāciju		par	mācībām,	atvaļinājumiem,	
komandējumiem,	 iekšējiem	 konkursiem,	 piekļūt	 nepiecieša-
majām	datu	bāzēm.		

visiem	darbiniekiem	e-pastā	katru	rītu	tiek	 izsūtīti	ap-
skati	par	aktuālāko	ar	tieslietām	saistīto	informāciju.	

Pilnveidota	vadības	sanāksmju	organizācija.

Komunikācijas ar sabiedrību pilnveidošana. saņe-
mot	 finansējumu	 prioritātei	 Latvijas sabiedrības informēša-
nas un izpratnes veidošana par Augstākās tiesas darbību, tika	
sagatavota	 brošūra	 par	 Augstāko	 tiesu,	 tās	 struktūru	 un	
vadību,	lietu	izskatīšanu,	vēsturiskiem	attīstības	posmiem.	
Brošūra	 izplatīta	 valsts	 un	 sabiedriskajām	 organizācijām,	
mācību	 iestādēm,	 sadarbības	 partneriem.	 Pilnveidota	 arī	
Augstākās	tiesas	mājas	lapa	un	sagatavots	drukāts	ceļvedis	
sabiedrībai,	kā	un	kādu	informāciju	tajā	meklēt.	2007.	gadā	
otro	reizi	Augstākās	tiesas	vēsturē	tika	sagatavots	tipogrā-
fiski	drukāts	gada	publiskais	pārskats,	tā	 jaunums	–	teksts	
bija	tulkots	arī	angļu	valodā.

ikdienā	sadarbības	ar	sabiedrību	pamatformas	ir	preses	
paziņojumu	un	tiesas	sēžu	kalendāru	nosūtīšana	medijiem	
un	 konkrētiem	 žurnālistiem,	 atbildes	 uz	 mediju	 jautāju-
miem,	 preses	 konferenču	 un	 interviju	 organizēšana,	 mā-
jaslapas	 papildināšana.	 2007.	 gadā	 uzrakstīti	 vairāk	 nekā	
200	paziņojumi	presei	par	tiesu	sēdēm,	disciplinārkolēģijas	
sēdēm	un	dažādiem	notikumiem.	Publiskotajos	tiesas	sēžu	
kalendāros	 iekļauta	 informācija	 arī	 par	 rakstveida	 proce-
siem.	2007.	gada	 laikā	sagatavotas	atbildes	uz	vairāk	nekā	
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1500	 mediju	 jautājumiem.	 Notika	 četras	 preses	 konferen-
ces.	 Augstākā	 tiesa	 2007.	 gadā	 latvijas	 preses	 izdevumos	
minēta	3183	reizes,	publicitātes	indeksā	valsts	iestāžu	vidū	
ieņemot	9.	vietu.	

Starptautiskās sadarbības pilnveidošana. 
2007.		gadā	Augstākajā	tiesā	uzņemtas	septiņas	ārvalstu	dele-
gācijas.		15		tiesneši	un	15	darbinieki	piedalījās	dažādās	ārval-
stu	 vizītēs	 un	 starptautiskos	 pasākumos:	 pieredzes	 braucie-
nos	spānijā	un	dānijā,	romas	līguma	50.	gadadienai	veltītajā	
starptautiskajā	konferencē	luksemburgā,	eiropas	tiesnešu	3.	
konferencē	Tieslietu padomes Eiropā	romā,	es	valstu	padom-
ju	 un	 Augstāko	 administratīvo	 tiesu	 Asociācijas	 ģenerālajā	
asamblejā	 varšavā,	 15.	 starptautiskajā	 tiesnešu	 konferencē	
Mičiganā	Asv,	 tiesnešu	sporta	spēlēs	lietuvā,	 starptautiskā	
seminārā	 Jurisdikcijas konflikts	Madridē,	 Fordhamas	vasaras	
skolā	 tiesnešiem	 Asv,	 eCT	 strasbūrā,	 	 eiropas	 preču	 zīmju	
un	dizainparaugu	strīdu	izskatīšanā	specializējušos	tiesnešu	
simpozijā	 spānijā,	 Tiesnešu	 mācību	 centru	 apmaiņas	 prog-
rammā	Austrijā,	eiropas	komerctiesnešu	foruma	konferencē	
Holandē,	es	Augstāko	administratīvo	tiesu	asociācijas	semi-
nārā	par	datu	bāzēm	Čehijā,	Pasaules	Augstāko	tiesu	priekš-
sēdētāju	konferencē	indijā,	es	Augstāko	tiesu	priekšsēdētāju	
asociācijas	sanāksmē	Ungārijā.

sadarbībā	 ar	 Asv	 vēstniecību	 latvijā	 un	 Tieslietu	 mi-
nistriju	 Augstākā	 tiesa	 2.	 un	 3.	 jūlijā	 rīkoja	 starptautisku	
konferenci	Tieslietu sistēmas reforma, ētika un caurredzamība.	
konferencē	piedalījās	vairāk	nekā	200	tiesneši	un	citu	tiesu	
sistēmai	piederošu	profesiju	pārstāvji.	

ADmINISTRĀCIJAS  
DARBīBAS REzULTĀTI  

UN SECINĀJUmI

	Trīs	gadu	laikā,	kopš	izveidota	Augstākās	tiesas	Adminis-
trācija,	mērķtiecīga	darba	rezultātā	 ir	sasniegti	visi	2005.	 	–	
2007.	gadam	izvirzītie	mērķi	un	izpildīti	visi	uzdevumi,	kaut	
arī	nemitīgi	bija	jūtams	cilvēkresursu	un	nereti	–	arī	atbalsta	
trūkums.	 Neparedzēti	 notikumi	 gan	 valsts	 dzīvē,	 gan	 tiesu	
sistēmā	brīžiem	neļāva	veltīt	pietiekamu	uzmanību	ieplāno-
tajiem	darbiem.

Funkcionālas	 struktūras	 izveide	 un	 neskaitāmu	 vitāli	
nepieciešamu	iekšējo	normatīvo	aktu	izstrāde	ir	būtiskākais	
Administrācijas	sasniegums	trīs	gadu	periodā,	 jo	bez	tā	nav	
iespējama	 centrālās	 valsts	 iestādes	 darbības	 nodrošināšana	
atbilstoši	 mūsdienu	 prasībām.	 ir	 izveidojusies	 rīcībspējīga	
profesionāļu	komanda,	kas	izprot	labas	pārvaldības	principus	
un	spēj	uzņemties	atbildību	par	savu	jomu.	Tas	ir	stabils	pa-
mats,	lai	nākotnē	varētu	veiksmīgi	pilnveidot	gan	Augstākās	
tiesas	iekšējās	kontroles	sistēmu,	gan	izvirzīt	un	īstenot	jau-
nus	mērķus	un	uzdevumus.

svarīgi,	ka	ir	būtiski	uzlabojusies	tiesnešu	un	citu	tiesas	
darbinieku	izpratne	par	tiesas	kā	centrālās	valsts	iestādes	pie-
nākumiem	un	atbildību,	ko	ir	veicinājušas	regulārās	vadības	
sanāksmes,	 līdzdalība	 Augstākās	 tiesas	 darbības	 stratēģijas	
un	tiesnešu	palīgu	vērtēšanas	izstrādes	darba	grupās	un	do-
kumentu	projektu	komentāri.	

Turpmākais	Administrācijas	darbs	jāorganizē,	balstoties	
uz	Augstākās	tiesas	darbības	stratēģijā	2007.	–	2010.	gadam	
izvirzītajiem	iestādes	kopējiem	mērķiem	un	uzdevumiem,	ņe-
mot	vērā	 tendences	sabiedrībā,	profesionālajā	vidē	un	 tiesu	
sistēmā,	kā	arī	valsts	pārvaldē.

Anita Kehre,
Administrācijas	vadītāja
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DARBA GRUPA. Augstākās	tiesas	stratēģijas	izstrādes		
darba	grupa	dānijā	(1)

SPORTA SPĒLES.	Augstākās	tiesas	komandai,	piedaloties		
Tieslietu	ministrijas	un	tiesu	varas	12.	sporta	spēlēs,	vislabāk		
veicās	komandu	disciplīnā	Dziesma manai paaudzei.	kopvērtējumā		
16.	vieta	divdesmit	deviņu	komandu	konkurencē	(2)

EKSKURSIJA. Pēc	tiesas	darbinieku	iniciatīvas	jau		
otro	gadu	notika	kolektīva	ekskursija,	šoreiz	–	pa	kurzemes	puses	
skaistākajām	vietām.	(3)

IZDIENAS NOZĪMI	par	15	Augstākajā	tiesā	nostrādātiem	gadiem		
saņem	senāta	krimināllietu	departamenta	senators		
Artūrs	Freibergs	(4)

SVEIC AUGSTSKOLU ABSOLVENTUS. Augstskolu	diplomus	
2007.	gadā	saņēma	vienpadsmit	augstskolu	absolventi	–		
trīs	maģistri	tiesību	zinātnēs,	seši	juristi	ar	profesionālo	augstāko	
izglītību	un	divi	bakalauri	 (5)

PIEMIŅAS PLĀKSNE BRĪVVALSTS SENATORAM  
SKUDREM. Jēkabpils	rajona	saukas	pagasta	svētkos	pie		
Lejas Meirānu	mājām	atklāja	piemiņas	plāksni	latvijas	brīvvalsts	
laika	Augstākās	tiesas	senatoram	Jānim	skudrem.	Attēlā	piemiņas	
plāksnes	atjaunošanas	iniciators	senators	vilnis	vietnieks	ar		
skudres	meitām	Gaidu	skudri	un	Balvu	Gūtmani	(6)

VALSTS SVĒTKU PASĀKUMS.  
Pirms	latvijas	valsts	proklamēšanas	89.	gadadienas	Augstākās		
tiesas	kolektīvs	pulcējās	uz	svētku	pasākumu.		
svētku	noskaņu	radīja	studentu	pūtēju	kvartets	(7)

KOPĪGA JĀŅU IELĪGOŠANA. Tradicionāls	pasākums	ar	dziesmām,	
dejām	un	atpūtu	dabā.	Un	ar	savu	Jāni	–	Jāni	Puzirevski	(8)
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TELEFONSARUNU 
SKANDĀLSSKANDĀLSSKANDĀLS

Jau tūlīt pēc iespējamo telefonsarunu publiskošanas
17. augustā Augstākās tiesas priekšsēdētājs paziņo,
ka Augstākā tiesa ir gatava aktīvi iesaistīties apstākļu
noskaidrošanā un izvērtēšanā, sniedzot atbalstu
Ģenerālprokuratūrai apšaubīto spriedumu izvērtēšanā,
kā arī veidojot savu tiesnešu izmeklēšanas grupu.

21. augustā Augstākajā tiesā darba vizītē ierodas
Valsts prezidents Valdis Zatlers. Viņa saruna ar
senatoriem un tiesnešiem ir par rīcību pēc publiskotajām
telefonsarunām un tiesu sistēmu šobrīd.

21. augustā Augstākās tiesas priekšsēdētājs no Civillietu
departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja amata
atbrīvo senatoru Zigmantu Gencu, kura vārds ir minēts
telefonsarunu skandālā un kurš atzinis, ka saruna ar
advokātu pēc lietas izskatīšanas ir notikusi.

6. septembrī Saeima izveido Parlamentārās izmeklēšanas
komisiju sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku
rīcību tieslietu sistēmā. Izmeklēšanas komisija uzklausa
Augstākās tiesas priekšsēdētāja un atsevišķu
tiesnešu viedokļus.

17. septembrī Augstākās tiesas plēnums izveido darba grupu
piecu tiesnešu sastāvā, lai izvērtētu to Augstākās tiesas tiesnešu
rīcības ētiku, kuri, iespējams, iesaistīti telefonsarunu skandālā.
No 46 tiesnešiem aizklātā balsojumā pret šādas darba grupas
izveidi balso 14 tiesneši. Darba grupu vada senators Roberts
Guntis Namatēvs.

2. novembrī pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tieslietu
ministra iniciatīvas tiek sasaukta Latvijas tiesnešu ārkārtas
konference, lai izvērtētu situāciju un iespējamo rīcību pēc
skandāla. Konference rezolūcijā nosoda to tiesnešu rīcību,
kas rada šaubas par tiesu sistēmas objektivitāti un aicina
izpildvaru nodrošināt nepieciešamo normatīvo regulējumu
Tiesnešu ētikas komisijas izveidei, negaidot jaunā Tiesu iekārtas
likuma pieņemšanu. Rezolūcijas izstrādes darba grupu vada
Augstākās tiesas senatore Veronika Krūmiņa.

19. decembrī notiek Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā
apspriež darba grupas ziņojumu par ētikas normu
pārkāpumiem tiesnešu rīcībā un atzinumu par
Ģenerālprokuratūras veiktās pārbaudes rezultātiem.
Ģenerālprokuratūra, pārbaudot iespējamos
kriminālnodarījumus tiesnešu rīcībā, pārkāpumus konstatē
divu Augstākās tiesas tiesnešu rīcībā, taču kriminālprocesus
neuzsāk. Augstākās tiesas darba grupas atzinums sakrīt ar
Ģenerālprokuratūras konstatēto, ka tiesnešu ētikas normas
pārkāpuši divi Augstākās tiesas tiesneši – Zigmants Gencs un
Irēna Vinkšno. Tiesneši pārkāpumus neatzīst.
Augstākās tiesas plēnums ar nelielu balsu vairākumu pieņem
lēmumu par nosodījumu Augstākās tiesas tiesnešu rīcībai, kurā
saskatāmi tiesnešu ētikas normu pārkāpumi.

Lielākais tieslietu sistēmas skandāls Latvijā. Iedragāta uzti-
cība tiesām. Satricinājums tiesu sistēmai. Šīs ir tikai dažas
no emocionālākajām frāzēm medijos, kas veltītas publisko-
tajām advokāta Grūtupa birojā laikā no 1998. līdz 2000.  ga-
dam noklausītajām telefonsarunām un Jāņa Brūklāja grā-
matas Tiesāšanās kā ķēķis iznākšanai 2007. gadā. Saistībā
ar telefonsarunām minēti arī piecpadsmit Augstākās tiesas
tiesnešu vārdi. Šie notikumi ietekmēja Augstākās tiesas dar-
bu, lika analizēt situāciju un rīkoties, radīja plašu publicitā-
ti, saasināja savstarpējās attiecības un lika katram izvērtēt
savu vērtību skalu.
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Andris Guļāns: „Aicinu grāmatā „Tiesāšanās kā ķēķis” minē-
tos tiesnešus godprātīgi izanalizēt savu rīcību, izvērtēt sa-
runu saturu un katram pašam pieņemt atbilstošu lēmumu,
domājot ne tikai par savu, bet arī tiesas un valsts prestižu,
vai arī būt spējīgam publiski skaidrot un pamatot savu rīcī-
bu (..) Ja pēc notikušā nenotiks tiesas pašattīrīšanās, tiesu
varētu atstāt spējīgi un godīgi tiesneši, un tas būtu smags
zaudējums gan Augstākajai tiesai, gan valstij kopumā.”

Diena, 22.08.07

Zigmants Gencs: „Tagad es došos atvaļinājumā, kad atgrie-
zīšos, izlemšu, ko darīt tālāk. Varbūt rakstīšu atlūgumu –
esmu jau pensijas vecumā, pie krēsla neesmu pieaudzis.
Šobrīd ir ļoti grūti tā dzīvot un strādāt, kad esmu apmētāts
ar dubļiem un iztēlots kā galvenais ļaundaris.”

Diena, 22.08.07.   

Valda Eilande: „Izlasot grāmatu, varu tikai teikt, ka pieciem no
grāmatā minētajiem tiesnešiem man, ieejot tiesas zālē, būtu
kauns paskatīties acīs.”

Kas notiek Latvijā?, 22.08.07.

Andris Guļāns: „Ja tiesnesis ir pieļāvis rupju ētikas normu
pārkāpumu, tiesneša godaprāts prasa, lai viņš ātrāk aizietu
no amata un negaidītu, lai viņu piespiež to darīt”.

LNT, 900 sekundes, 24.08.07

Valda Eilande: „Neapgalvošu, ka vairs nekad un nemūžam ne-
notiks „ķēķa padarīšanas”, bet domāju, ka tiesnešiem pat do-
mās neienāks, ka var spriedumu pieņemt ārpus tiesas zāles”.

Latvijas Avīze, 25.08.07.

Roberts Guntis Namatēvs: „Tiesnesim jāievēro noteikts
dzīvesveids, lai nebūtu vispār nekādu aizdomu, ja vajag, pat
jāierobežo draugu loks. Tie, kas ir draugi dzīvē, nedrīkst būt
advokāts un tiesnesis tiesas zālē.”

Diena, 25.08.07

Rita Saulīte: „Ļoti nepatīkama situācija visai tiesai, ne tikai
atsevišķiem cilvēkiem. Es nākamnedēļ baidos iet zālē, jo uz
mani kā tiesas pārstāvi tagad skatīsies ar aizdomām. Taču
no notikušā jāgūst mācība, it īpaši jaunajiem tiesnešiem,
nedrīkst pieļaut ne mazāko šaubu ēnu par savu godprātību.”

Diena, 27.08.07.

Andris Guļāns: „Šobrīd ir krīze, bet vēl sliktāk būs, ka pēc
visa tā, kas ir izskanējis un, iespējams, vēl kļūs zināms,
nekas nemainīsies. Ja mēs tagad nepratīsim vai negribēsim
neko darīt, tas būs apliecinājums, ka ir iestājusies stagnācija
tiesu sistēmā, taču galvenokārt mūsu apziņā. Tādā gadījumā
būs nepieciešami radikāli risinājumi un politiskā griba sākt
tiesu sistēmā kaut ko pilnīgi no jauna.”

Jurista Vārds, 04.09.07.

Ivars Bičkovičs: „Negatīvais, protams, ir visa šī notikuma
izraisītais skandāls, un tas, ka būs un noteikti jau ir kritusies
sabiedrības jau tā zemā uzticēšanās tiesām. Savukārt, ja
runājam par pozitīvo, šī satricinājuma dēļ neatkarīgi no tā,
vai tiesneša vārds ir vai nav tajā grāmatā, esmu pilnīgi
pārliecināts, katrs no mums, ieskaitot mani pašu, sevi ir „
pielaikojis” vai „pielaikos” tām situācijām, par kurām
varam šajās nedēļās dzirdēt un lasīt, mēģinot iztēloties, vai
esam atradušies šādās vai līdzīgās situācijās, vai par mums
kāds varētu tā teikt, vai mūsu uzvedība un rīcība kādam va-
rēja radīt pamatu šaubām par mūsu objektivitāti. Un ikviens
no mums sasparosies un iekšēji apņemsies vai paudīs gatavī-
bu mainīties – kaut nedaudz, bet to var izdarīt vienmēr.”

Jurista Vārds, 04.09.07.  

Valda Eilande: „Ja viņiem ir bijušas tāda veida sarunas ar
advokātiem, kā tur ir publicētas, nu tad, manuprāt, viņiem
vajadzētu atkāpties pašiem, jo ir iestājies disciplināratbildī-
bas noilgums un uz viņiem kaut kā iedarboties nav iespē-
jams. Es vienkārši spriežu pēc sevis – ja es būtu pieļāvusi
tāda veida rīcību, es tagad, kad tā visiem kļuvusi zināma,
vairs nevarētu ieiet zālē un godīgi skatīties procesa dalībnie-
kiem sejā, it kā nekas nebūtu noticis.”

Rīgas Laiks, 2007. gada oktobris.  
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Augstākās tiesas misija ir taisnīgas tiesas spriešana un tie-
sas darbība sabiedrības interesēs, ievērojot labas pārvaldības 
principus. Pamatvērtības, kas vieno Augstākajā tiesā strādā-
jošos, ir tiesiskums, godīgums, profesionalitāte un atbildība. 
Ikdienas darbs balstīts uz taisnīguma, atklātības, neatkarības 
un nepārtrauktas pilnveidošanās principiem. Augstākās tiesas 
stratēģijā 2007. – 2010. gadam noteikti stratēģiskie mērķi čet-
rās darbības jomās.
1. Profesionāla un taisnīga tiesas spriešana.
2. Vienveida tiesu prakses veidošana Latvijā.
3. Izpratnes par tiesu varu veicināšana sabiedrībā.
4. Labas pārvaldības principu nostiprināšana iestādes vadībā.

1. Profesionāla un taisnīga 
tiesas spriešana

1. mērķis. Cilvēktiesību ievērošana tiesas spriešanā 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• organizēt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu atlasi un 

tulkošanu, kā arī veicināt to publiskošanu;
• rīkot mācības tiesnešiem un tiesnešu palīgiem par aktuāliem 

cilvēktiesību jautājumiem;
• organizēt tiesnešu un tiesnešu palīgu stažēšanos Eiropas Cil-

vēktiesību tiesā.

2. mērķis. Efektīva un uzticēšanos 
raisoša tiesas procesa nodrošināšana
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• sagatavot tiesas procesa vadlīnijas;
• optimizēt tiesnešu skaitu un aizpildīt vakantās tiesnešu ama-

ta vietas; 
• pilnveidot kanceleju darba organizāciju un kvalitāti, nodroši-

not kvalitatīvu tiesas procesa sagatavošanu.

3. mērķis. Nolēmumu kvalitātes uzlabošana 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 
• veikt pētījumu par argumentācijas praksi un kvalitāti Augstākās 

tiesas nolēmumos, apzinot nepieciešamos uzlabojumus;
• nostiprināt koleģialitātes principu un tiesnešu atbildību nolē-

mumu sagatavošanā;
• organizēt Tiesu palātu un Senāta departamentu sadarbību un 

savstarpējās pieredzes pārņemšanu tiesību normu piemēroša-
nā un nolēmumu noformēšanā;

• piesaistīt tiesību nozaru speciālistus un zinātniskos konsul-
tantus aktuālu jautājumu un procesuālu tiesību normu pie-
mērošanas izpētē un analīzē;

• regulāri veikt Eiropas Cilvēktiesību tiesas un ES dalībvalstu 
tiesu spriedumu analīzi;

• nodrošināt vienveidīgu tiesību normu interpretāciju un pie-
mērošanu.

4. mērķis. Tiesnešu tālākizglītības veicināšana 
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• veikt detalizētu mācību vajadzību analīzi;
• nodrošināt nepārtrauktas profesionālās tālākizglītības sistē-

mas izveidi un izpildi, ietverot mācību lietderības novērtēju-
mu;

• organizēt regulāru angļu valodas zināšanu pilnveidošanu, juri-
diskās terminoloģijas apguvi; 

• nodrošināt tiesnešus un darbiniekus ar daudzveidīgu juridis-
ko literatūru;

• aktīvi līdzdarboties specializētas maģistrantūras studiju program-
mas izstrādē tiesnešiem;

• organizēt mērķtiecīgu zināšanu un pieredzes apmaiņu ar ES 
dalībvalstīm;

• pilnveidot sadarbību ar Tiesnešu mācību centru.

2. Vienveida tiesu 
prakses veidošana Latvijā

5. mērķis. Judikatūras datubāzes attīstīšana
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

• atlasīt un sistematizēt Augstākās tiesas Senāta un tiesu palā-
tu nolēmumus publicēšanai judikatūras datubāzē;

• organizēt judikatūras datubāzes publisku pieejamību;
• pievienot Latvijas judikatūras datubāzi Eiropas Savienības 

Augstāko tiesu Nacionālās judikatūras portālam;
• iekļaut datubāzē daudzveidīgu, aktuālu un lietotājiem ērti pie-

ejamu judikatūrai atbilstošu informāciju;
• publicēt Senāta nolēmumu gadagrāmatas, ietverot anotāciju 

svešvalodās.

6.mērķis. Tiesu prakses apkopošana, 
analīze un popularizēšana
Uzdevumi mērķa sasniegšanai
• regulāri veikt tiesu prakses izpēti un apkopojumus par aktuā-

liem tiesību jautājumiem sadarbībā ar Senātu un pieaicinā-
tiem speciālistiem;

• tiesu prakses apkopojumus apspriest Senāta kopsēdēs, dodot 
skaidrojumu likumu normu piemērošanai un interpretācijai;

• tiesu prakses apkopojumus un Senāta kopsēžu skaidrojumus 
publicēt Augstākās tiesas mājas lapā un juridiskajos izdevumos; 

• veikt pētījumus par 1918. – 1940. gada Senāta tiesu praksi un 
izmantošanu mūsdienās. 

7. mērķis. Sadarbība ar 
apgabaltiesām un rajonu (pilsētu) tiesām
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• veikt aptaujas par zemāko instanču tiesām aktuāliem jautāju-

miem semināru organizēšanai un tiesu prakses apkopojumiem;

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBĪBAS
STRATĒĢIJA 2007. – 2010. GADAM
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• rīkot seminārus apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu tiesne-
šiem, Judikatūras nodaļai sadarbojoties ar Augstākās tiesas 
senatoriem un tiesnešiem;

• regulāri izsūtīt tiesu prakses apkopojumus un Senāta tiesu 
prakses skaidrojumus Tieslietu ministrijai un zemāko instanču 
tiesām;

• izveidot Augstākās tiesas bibliotēku un lasītavu, lai tā būtu 
izmantojama arī zemāko instanču tiesu tiesnešiem. 

8. mērķis. Izmaiņu veicināšana likumdošanā
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• aktīvi līdzdarboties Tiesu iekārtas likumprojekta izstrādē;
• sagatavot priekšlikumus grozījumiem likumos, ja no tiesu 

nolēmumiem vai tiesu prakses apkopojumiem izriet atziņa 
par šādu nepieciešamību;

• publiskot Augstākās tiesas atzinumus un viedokļus likumu 
grozījumu sagatavošanā, ja šie grozījumi skar tiesu praksi;

• iesniegt pieteikumus Satversmes tiesā lietas ierosināšanai 
par likumu atbilstību Satversmei, ja tiesu lietu izskatīšanā 
radušās šādas šaubas.

3. Izpratnes par tiesu varu  
veicināšana sabiedrībā

9. mērķis. Atklātības principa pilnveidošana tiesas darbā
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• izstrādāt un īstenot Augstākās tiesas stratēģiju komunikāci-

jai ar sabiedrību;
• paplašināt informācijas apjomu par Augstākās tiesas aktivitā-

tēm mājas lapā; 
• pilnveidot sadarbību ar žurnālistiem, kas raksta par tieslietām 

(informācijas sniegšana, nolēmumu skaidrošana, preses kon-
ferenču un semināru rīkošana u.c);

• izstrādāt priekšnoteikumus elektroniskās lietu sadales ievie-
šanai.

10. mērķis. Tiesas nolēmumu pieejamības nodrošināšana
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• pilnveidot Augstākās tiesas mājas lapu, nodrošinot visu Senāta no-

lēmumu publicēšanu;
• izstrādāt nolēmumu publicēšanas kārtību, ievērojot personas 

datu aizsardzības prasības;

• aktualizēt Augstākās tiesas informācijas izsniegšanas kārtību;
• nosūtīt Senāta nolēmumu krājumus ECT un Eiropas Kopienu 

tiesu bibliotēkām.

11. mērķis. Nevainojamas tiesnešu un tiesas darbinieku 
reputācijas uzturēšana
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• izveidot Augstākās tiesas ētikas komisiju,
• pilnveidot tiesas darbinieku darba kārtības noteikumus, ie-

viešot augstākas ētikas prasības;
• izstrādāt procedūras, kas nodrošina tiesnešu ētikas kodeksa 

prasību ievērošanu Augstākajā tiesā;
• veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamo intere-

šu konflikta rašanos amatpersonu darbībā;
• izstrādāt un ieviest pretkorupcijas plānu.

12. mērķis. Līdzdalība sabiedrības tiesiskajā izglītošanā
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• nodrošināt, ka Augstākā tiesa ir teicama prakses vieta augst-

skolu Juridisko fakultāšu studentiem;
• rīkot izbraukumus uz mācību iestādēm, sniedzot informāciju 

par tiesas darbu un tiesu sistēmu kopumā; 
• sagatavot un publicēt informatīvu materiālu par tiesas sprie-

šanu Augstākajā tiesā;
• sagatavot un publicēt informatīvu materiālu par informācijas 

meklēšanu Augstākās tiesas mājas lapā.

4. Labas pārvaldības principu  
nostiprināšana iestādes vadībā

Labas pārvaldības pieeja tiesā ietver šādus elementus: 
• uzskaitāmība; 
• caurredzamība;
• vienlīdzība;
• tiesiskums;
• spējas un kompetence;
• atsaucība pret cilvēku vajadzībām.

13. mērķis. Tiesas darba organizācijas pilnveidošana
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• izveidot administratīvā darba kvalitātes vadības sistēmu, iz-

strādājot procedūras un procesu aprakstus;

• nostiprināt Augstākās tiesas iekšējās kontroles sistēmu;
• izstrādāt risku uzraudzības un vadības plānu;
• pilnveidot darbinieku izpratni par darba svarīgumu, nozīmi 

un ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā;
• pilnveidot iekštīklu (intranetu) iekšējai informācijas apmaiņai 

un saziņai.

14. mērķis.  
Efektīvas personāla politikas izstrāde
 Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• izstrādāt un ieviest tiesas personāla plānošanas un atlases 

kārtību;
• izstrādāt tiesas darbinieku darba izpildes vērtējuma kritēri-

jus;
• paaugstināt darbinieku darba kvalitāti, izmantojot efektīvas 

motivācijas metodes;
• noteikt vienotas prasības, kritērijus un standartus konkrētu 

amatu kandidātiem;
• nodrošināt darbinieku karjeras plānošanu un pēctecību.

15. mērķis.  
Vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešana
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• izveidot elastīgu, mērķtiecīgu un uz sasniedzamo rezultātu ana-

līzi balstītu finanšu, materiālo un tehnisko resursu vadību un 
plānošanu; 

• nodrošināt rezultatīvo rādītāju sistēmas sasaisti ar stratēģis-
ko plānošanu;

• nodrošināt efektīvu līdzekļu izlietošanas kontroli, izveidojot 
iekšējā audita struktūrvienību.

16. mērķis.  
Informācijas tehnoloģiju modernizācija
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
• nodrošināt Senāta sēžu zāli ar videokonferenču rīkošanas ie-

spējām;
• nodrošināt Krimināllietu tiesu palātas zāles ar video/audio 

ierakstīšanas un apskaņošanas sistēmām;
• uzlabot apsardzes sistēmu, nodrošinot videonovērošanu un 

balss izziņošanas sistēmu;
• veikt informācijas sistēmu drošības auditu un izstrādāt ne-

pieciešamos iekšējos normatīvos aktus datu aizsardzībai.
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Sabiedrības izpratnes par tiesu varu veici-
nāšana ir viens no Augstākās tiesas stratē-
ģiskajiem mērķiem 2007.  – 2010. gadam.
Saņemot budžeta finansējumu, 2007. gadā
tika sagatavoti informatīvi materiāli, kā arī
pilnveidota Augstākās tiesas mājas lapa.

Brošūra „Latvijas Republikas Augstākā tiesa”
ir pirmais plašākais informācijas apkopojums
par atjaunotās Latvijas Republikas Augstāko
tiesu, publicēts atsevišķā, 58 lappušu biezā
izdevumā. Brošūrā izskaidrota Augstākās tie-
sas vieta un loma Latvijas tiesu sistēmā, tā ir
arī ceļvedis tiesu lietu izskatīšanas procedūrā
Augstākās tiesas departamentos un palātās,
atsevišķa nodaļa veltīta tiesas vēsturei. Brošūra
izdota latviešu un angļu valodā.

Augstākās tiesas mājas lapas jaunā versija no-
mainījusi 2003. gadā veidoto. Saglabāta visa ie-
priekšējā informācija, taču jaunajai versijai ir mo-
dernāks dizains, plašākas informācijas izmanto-
šanas un līdzdarbošanās iespējas, izveidota iespēja
publicēt visus Senāta nolēmumus. Lai palīdzētu
orientēties jaunajā mājas lapā, sagatavots drukāts
ceļvedis „www.at.gov.lv lietotājiem”.

Interesentus,kasvēlassaņemtbrošūru„Latvijas RepublikasAug-
stākā tiesa” un ceļvedi „www.at.gov.lv lietotājiem”, lūdzam zvanīt
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļai, tālrunis 67020396.

Tikai Augstākās 
tiesas personālam 

paredzēta mājas 
lapa
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SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA

Iekšējai saziņai paredzētajā lapā var izlasīt
paziņojumus un preses apskatus, izmantot
personāla kontaktu katalogu un dokumentu
veidnes, iepazīties ar iekšējiem normatīva-
jiem aktiem un vēl daudz ko citu.



Savas tiesu sistēmas radīšana bija viens no pirmajiem valstis-
ki svarīgajiem darbiem pēc Latvijas neatkarības proklamē-
šanas 1918. gada 18. novembrī. 6. decembrī Latvijas Tautas 

padome pieņēma „Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesā-
šanās kārtību”, kas kļuva arī par Senāta pamatlikumu. 7. decem-
brī iecēla pirmos senatorus – zvērinātus advokātus Jāni Graudiņu 
un Kristapu Valteru. Par Senāta dibināšanas dienu uzskata 1918. 
gada 19. decembri, kad amatā iecelti vēl pieci senatori.
Senāts darbojās līdz 1940. gada 26. novembrim, kad padom-
ju režīms pārveidoja Latvijas tiesu sistēmu. Represijas smagi 
skāra arī senatorus – no 23 brīvvalsts senatoriem tikai diviem 
bija lemts nomirt Latvijā. Septiņi gāja bojā izsūtījumā Padomju 
Savienībā, četrpadsmit emigrēja uz ārzemēm.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. gada 4. maijā tika 
atjaunota arī Latvijas Republikas tiesu sistēma. 1995. gada 

3.  oktobrī Augstākās tiesas plēnums izveidoja Augstākās tiesas 
pašreizējo struktūru – apstiprināja Senāta Civilllietu departa-
menta un Krimināllietu departamenta un Tiesu palātu tiesne-
šu sastāvus un priekšsēdētājus. Administratīvo lietu departa-
ments darbu sāka 2004. gada 6. februārī.
Liecības par Augstākās tiesas vēsturi saglabātas Augstākās 
tiesas muzejā, kas atklāts Senāta astoņdesmitajā gadskārtā 
1998. gadā. Muzeja veidošanā lielu ieguldījumu devis senatora 
Augusta Lēbara dēls Dītrihs Andrejs Lēbers. Muzejā glabājas 
vēsturiski materiāli un dokumenti, sākot no 1918. gada. 2005. 
gada oktobrī, atzīmējot Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
darbības atjaunošanas 15.  gadskārtu, muzejs papildināts ar 
ekspozīciju par laika posmu no Atmodas līdz mūsdienām.
Interesenti ekskursiju uz Augstākās tiesas muzeju var pieteikt 
Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396.

Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir 1918. gadā 
dibinātā Senāta uzdevumu un pieredzes turpinātāja  

2008. gada 19. decembrī svinēsim  
Senāta 90. dzimšanas dienu

SENāTAM – 90



www.at.gov.lv
Latvijas Republikas Augstākā tiesa




