
KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTA 

 

 

 

Gads Saņemtas lietas Izskatītas lietas 

% no 

izskatāmo lietu 

skaita 

Nepabeigto lietu 

atlikums gada 

beigās 

2006 352 403 63 239 

2007 354 340 57 253 

2008 395 359 55 289 

2009 424 342 48 371 

2010 317 313 45 375 

2011 249 298* 48 326 

*Tai skaitā 15 lietas nosūtītas atpakaļ tiesai bez izskatīšanas 

    

Krimināllietu tiesu palātā iztiesāto un izskatīto lietu veidi  
 

Veids 
Lietu 

skaits 

Salīdzinot 

ar 

2010.gadu 

Apelācijas kārtībā 241 - 36 

Sūdzības par ģenerālprokurora lēmumiem par personu izdošanu ārvalstij (KPL 706.-707.pants) 3 + 2 

Lieta par drošības līdzekļa - apcietinājuma - termiņa pagarināšanu (KPL 277.-278.pants) 7 + 2 

Materiāli par sprieduma izpildi, termiņa pagarinājumu, drošības līdzekli KPL 286.p. kārtībā, 

sūdzības 
32 + 2 

Kopā 283 - 30 

 

  



Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā iztiesāto krimināllietu  

struktūra pēc noziedzīga nodarījuma veidiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā iztiesāto lietu rezultāti 

Rezultāts Lietu skaits 

Pirmās instances tiesas nolēmums atstāts negrozīts 120 

Pirmās instances tiesas spriedums atcelts pilnībā vai tā daļā, taisot jaunu spriedumu; tai skaitā   89 

      Sakarā ar nepamatotu attaisnošanu vai kriminālprocesa izbeigšanu taisot notiesājošu spriedumu 5 

      Sakarā ar nepamatotu notiesāšanu taisot attaisnojošu spriedumu 18 

      Kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc cita KL panta:  
 

             - atstājot negrozītu pirmās instances tiesas noteikto sodu 3 

             - nosakot vieglāku sodu nekā pirmās instances tiesa 10 

             - nosakot smagāku sodu nekā pirmās instances tiesa 2 

      Atstājot negrozītu pirmās instances tiesas noteikto noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju: 

             - nosakot vieglāku sodu 24 

            - nosakot smagāku sodu 9 

   Izdarot nolēmumā citus grozījumus 18 

Pirmās instances tiesas spriedums atcelts pilnībā vai tā daļā, nododot lietu jaunai izskatīšanai 13 

Tiesvedība izbeigta 15 

Apelācijas sūdzība vai protests atstāts bez izskatīšanas 4 

Kopā 241 

 



 

Apelācijā pārsūdzēto pirmās instances lietu iztiesāšanas rezultāti pa apgabaltiesām 
  

 

Apgabaltiesa 

Iztiesātas 

lietas 

Nolēmums 

atstāts 

negrozīts 

Nolēmums 

atcelts pilnībā 

vai tā daļā, 

taisot jaunu 

spriedumu 

Nolēmums atcelts 

pilnībā vai tā 

daļā, nododot 

lietu jaunai 

izskatīšanai 

Tiesvedība 

izbeigta 

Apelācijas 

sūdzība/ 

protests atstāts 

bez izskatīšanas 

Atcelti 

nolēmumi 

%  

Rīgas 

apgabaltiesa 
141 73 52 10 3 3 44 

Kurzemes 

apgabaltiesa 
21 7 10 0 4 0 48 

Latgales 

apgabaltiesa 
18 10 7 0 1 0 39 

Vidzemes 

apgabaltiesa 
21 10 6 0 5 0 29 

Zemgales 

apgabaltiesa 
40 20 14 3 2 1 43 

Kopā 241 120 89 13 15 4 42 

 

Kriminālprocesa likuma 706.-707.panta kārtībā izskatīto lietu rezultāti  

par personas izdošanu ārvalstij 
 

Izskatītas sūdzības par Ģenerālprokuratūras 

lēmumiem  
Lēmums atstāts negrozīts 

Lēmums atcelts un izdošana atzīta 

par nepieļaujamu 

3 2 1 

 

 
  Kriminālprocesa likuma 277.panta septītās daļas un 278.panta trešās daļas  

kārtībā izskatīto lietu rezultāti par drošības līdzekļa – apcietinājuma –  

termiņa pagarināšanu 
 

Izskatīti iesniegumi Apcietinājuma termiņš pagarināts Iesniegums noraidīts 

7 5 2 

 


