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2008.gada 5.jūnijā Saeima par Augstākās tiesas priekšsēdētāju 
ievēlēja Ivaru Bičkoviču, tobrīd Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu 
palātas priekšsēdētāju. Amatā viņš stājās 16.jūnijā, un viņa pilnvaru 
termiņš bija 7 gadi.

2015.gadā 28.maijā Saeima Ivaru Bičkoviču Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja amatā apstiprināja atkārtoti, šoreiz ar pilnvaru termiņu 
5 gadi, kā tas bija noteikts ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu”. 

2020.gada 15.jūnijā beidzas Ivara Bičkoviča pilnvaras Augstākās 
tiesas priekšsēdētāja amatā. Saskaņā ar likumu šajā amatā var būt ne 
vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. 

12 gadi ir nozīmīgs laiks ne tikai cilvēka dzīvē, bet arī 
Augstākās tiesas un visas Latvijas tiesu sistēmas dzīvē. Tie bijuši 
12 izaicinājumiem bagāti gadi. 

TRĪS LIELIE IZAICINĀJUMI
Darbu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā Ivaram Bičkovičam 

nācās sākt 2008.gada ekonomiskās krīzes apstākļos, kas smagi 
atsaucās 2009.gada budžetā. Vadmotīvs sarežģītajā situācijā bija 
pārliecība, ka „ekonomiskā krīze ir pārejoša, bet iestādes laba 
pārvaldība – paliekoša sistēma”. Augstākās tiesas 2009.gada budžeta 
samazinājums bija par 15% atlīdzībai un par 36% iestādes uzturēšanas 
izdevumiem. Budžetā nebija finansējuma vienotas tiesu prakses 
veidošanai, tika likvidēta Sūdzību izskatīšanas nodaļa, uzteikts 
darbs 17 darbiniekiem, likvidēti struktūrvienību vadītāju vietnieku 

amati, vairāki darbinieki strādāja pusslodzi. Apturēta 2003.gadā 
sāktā tiesnešu algu reforma. Krīzes laika sekas bija arī liels lietu, īpaši 
civillietu, pieplūdums tiesā. Tikai 2018.–2019.gadā varēja saskatīt šo 
seku mazināšanos. Arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata laiku 
Ivars Bičkovičs noslēdz krīzes apstākļos – jaunā koronvīrusa izraisītās 
COVID-19 dēļ Latvijas tiesas strādā ārkārtējās situācijas apstākļos.

Otrs lielais izaicinājums bija Augstākās tiesas reorganizācija. 
2013.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par tiesu 
varu”, paredzot pāreju uz tīro trīspakāpju tiesu sistēmu un nosakot, 
ka visās lietās pirmā instance ir rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas 
instance – apgabaltiesa, bet Augstākā tiesa ir tikai kasācijas 
instance. Šī bija nozīmīgākā tiesu reforma kopš valsts neatkarības 
atjaunošanas. Visbūtiskāk reorganizācija skāra Augstāko tiesu – 
tika likvidēta apelācijas instance – tiesu palātas: Krimināllietu tiesu 
palāta 2014.gada 31.decembrī, Civillietu tiesu palāta 2016.gada 
31.decembrī. Bija jāpieņem procesuāli, organizatoriski un cilvēciski 
smagi lēmumi. 

Trešais vēsturiskais izaicinājums – Tieslietu padome.  
2010.gadā Latvijā izveidota jauna institūcija – Tieslietu padome, kuru 
vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Vēsturiskas pieredzes šādas 
institūcijas darbībai Latvijā nebija, nebija arī vienots Tieslietu padomes 
modelis citur Eiropā. Finansējuma Tieslietu padomes veidošanai nebija, 
un tās kompetence likumā bija noteikta visai ierobežota. Neskatoties uz 
to un krājot pieredzi un spēku stāvēt tiesu neatkarības pozīcijā, Tieslietu 
padome desmit gados ir pierādījusi sevi kā darboties spējīgu tiesu varas 
institūciju, ar ko jārēķinās valsts varas sistēmā. 
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CITI TIESU SISTĒMAS IZAICINĀJUMI
Divpadsmit gadi Latvijas tiesu sistēmā bijuši lielu pārmaiņu 

laiks – bez jau minētās tīrās trīspakāpju tiesu reformas notikusi arī 
tiesu teritoriālā reforma, pirmās instances tiesu skaitu samazinot 
par 74% – 34 vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētu) tiesu vietā 
Latvijā tagad darbojas 9 tiesas. Notikusi arī zemesgrāmatu reforma, 
integrējot tās rajona (pilsētu) tiesu sastāvā. 

Tieslietu padomes pieteikums Satversmes tiesai licis turpināt 
apturēto tiesnešu atalgojuma reformu. Tieslietu padome konsekventi 
iestājusies arī par tiesu darbinieku atalgojuma paaugstināšanu. 

Ienākot jaunajām tehnoloģijām, tiesas kļuvušas modernākas, kas 
ir noteicošais faktors tiesu veiksmīgam darbam arī Covid pandēmijas 
apstākļos. Tiesas sēdes var notikt videokonferences režīmā, spriedumus 
tiesneši var parakstīt ar elektronisko parakstu, virzību sācis e-lietas 
projekts. Tiesas kļuvušas atvērtākas, saprotamākas un poroaktīvākas – 
un pamats tam bijis Tieslietu padomes apstiprinātā tiesu komunikācijas 
stratēģija.

CITI AUGSTĀKĀS TIESAS IZAICINĀJUMI
Augstākās tiesas dzīvē 12 gados bijis daudz spilgtu vēsturisku 

notikumu un arī daudz rūpīga ikdienas darba. Stratēģiskais mērķis bija 
efektīvas un kvalitatīvas tiesas spriešanas nodrošināšana. Stiprināta un 
skaidrota kasācijas instances loma tiesu sistēmā, paplašināta judikatūras 
pieejamība. 

Otrs strēģiskais mērķis bija Augstākās tiesas autoritātes 
stiprināšana, un viens no virzieniem šī mērķa sasniegšanai – sabiedrības 
tiesiskā izglītošana, kam Augstākā tiesa pievērsusi lielu uzmanību. 
Sākta Pirmkursnieku dienu tradīcija, un šajos gados Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs ticies ar aptuveni 4000 pirmā kursa jurisprudences 
studentiem. Otra iniciatīva, kas kļuvusi par tradīciju – ikgadējā Mediju 
diena par tieslietām rakstošajiem žurnālistiem. Trešā tradīcija ar 
turpinājumu – Augstākās Tiesas Biļetens, kas ieņēmis stabilu vietu 
Latvijas juridiskās literatūras laukā. 

Plašāka kļuvusi Augstākās tiesas starptautiskā sadarbība – gan 
Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīklā, gan 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu tīklā, kā arī 
īpašā Baltijas valstu Augstāko tiesu sadarbības tradīcija. 

Visbeidzot – bijusi unikālā iespēja piedzīvot Latvijas valsts un 
tās augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – simtgadi. Īpašu 
gandarījumu deva vēsturiskā Senāta vārda atgriešana Augstākajai tiesai.
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SATURS
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Šodien aprit tieši simts dienas, kopš Augstāko tiesu vada tās 
jaunais priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Šā gada 5.jūnijā Saeima 
viņu apstiprināja šajā amatā uz septiņiem gadiem, savukārt 
16.jūnijs bija trešā Augstākās tiesas priekšsēdētāja pirmā 

darba diena priekšsēdētāja amatā. Ar Ivaru Bičkoviču „Jurista Vārds” 
tikās nedēļu iepriekš, lai pārrunātu ne vien simts dienās paveikto, bet 
arī vairākus jautājumus, kas šobrīd ir aktuāli tiesu sistēmai. Saruna 
notika tiesas priekšsēdētāja kabinetā, kurā vēl bija jūtami jurģi un 
jauna saimnieka ienākšana. Taču tajā pašā laikā mēs runājām par 
konkrētām lietām, kas jau ir izdarītas, par lietām, kuras tiek darītas 
un kuras iecerēts paveikt. Jaunais Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
sācis aktīvi strādāt ar pirmo dienu, un, šķiet, daudziem juristiem 
vēl lielā mērā ir noslēpums, kāds tad īsti būs jaunais Augstākās 
tiesas vadības kurss. Iespējams, dažas atbildes uz jautājumiem 
par Augstākās tiesas un visas tiesu varas sistēmas attīstības 
perspektīvām varēs gūt jau šajā intervijā.

– Kopš jūsu apstiprināšanas par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju pagājušas jau gandrīz simts dienas. Tas, šķiet, 
ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu izdarīt pirmos secinājumus 
un vērtējumus. Kā tas ir – vadīt Augstāko tiesu? Ar ko šā 
amata pienākumi atšķiras no tiesneša darba un arī no palātas 
priekšsēdētāja amata, kuru pildījāt iepriekš?

– Sākot pildīt Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata pienākumus, 
man kā cilvēkam, kurš pats nāk no šīs vides, bija zināmas priekšrocības, 
salīdzinot ar situāciju, ja, piemēram, es būtu kandidāts, kurš ir nācis 
no ārpuses, ne no Augstākās tiesas tiesnešu vidus. No 1992.gada, 
faktiski nu jau vairāk nekā piecpadsmit gadus strādājot Augstākajā 
tiesā, es ar vairumu jautājumu un problēmu, kas jārisina Augstākās 
tiesas priekšsēdētājam, līdz šim jau biju saskāries.

Ļoti būtiski, manuprāt, ir tas, ka cilvēks, kurš ir uzņēmies vadīt 
kolektīvu, pazīst šo kolektīvu. Ilgāku laiku strādājot Augstākajā tiesā, 
man jau ir zināms priekšstats par to, ko es varu sagaidīt no katra 
cilvēka. Tāpēc iešūpošanās laiks, kas it kā būtu vajadzīgs, ir maksimāli 
saīsinājies.

Protams, pastāv atšķirības starp Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
amata pienākumiem un citiem tiesnešu pienākumiem. Vadot palātas 
darbu, tas bija tomēr vairāk pietuvināts tiesas spriešanai klasiskā 
izpratnē, tāds kā vecākā tiesneša darbs. Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
amatā būtiskākā atšķirība ir lielāka nošķirtība no tiesneša darba, no 
tiesas spriešanas. Augstākās tiesas priekšsēdētājs faktiski galvenokārt 
ir aizņemts ar administrēšanas funkciju.

Ņemot vērā šodienas aktualitāti, kad visa Latvijas sabiedrība seko 
līdzi valsts budžeta projekta veidošanai, administrēšanas funkcija ir 
īpaši nozīmīga. Tiesnešiem vai struktūrvienību vadītājiem budžeta 
jautājumos vairāk ir patērētāja skatījums, kad tiesnesis zina, ka viņam 
pienākas, likums kaut ko garantē. Šajā situācijā mans pienākums 

 23.09.2008.  

LAI TIESNESIS VAR PILDĪT PIENĀKUMUS TĀ, KĀ PIEKLĀJAS 
Intervijā Jānim Plepam žurnālā „Jurista Vārds”

* Intervija publicēta saīsināti
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ir darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu tiesnešiem to, kas likumā 
paredzēts – ne tikai runājot par algām. Priekšsēdētāja pamatpienākums 
ir nodrošināt apstākļus, lai tiesnesis var pildīt savus pienākumus tā, kā 
tas pieklājas.

SIMTS DIENĀS PAVEIKTAIS
– Kas jau ir paveikts jūsu darba pirmajās simts dienās 

Augstākajā tiesā?
– Ir būtiska nianse, simts dienas tiesu varas amatā salīdzinot ar 

simts dienām kādās citās institūcijās. Nereti valdība atskaitās par 
paveikto simts dienās, Valsts prezidents par savām simts dienām nupat 
runāja. Tiesu sistēma vairāk vai mazāk ir konservatīvāka sistēma. Tie, 
kas ir saskārušies ar jurisprudenci un tiesām, piekritīs, ka izklausītos 
stipri dīvaini, ja kāds mēģinātu simts dienās, ieradies vienā tiesā vai 
tiesu sistēmā, šo sistēmu radikāli izmainīt. Darbs tiesu sistēmā ir cieši 
saistīts ar likumu, kas ir stabils, ar mūsu tradīcijām, ar tiesu sistēmas 
vēsturisko attīstību.

Tajā pašā laikā ir lietas, kuras ir izdarītas šajā salīdzinoši īsajā laikā.
Viens no nopietnākajiem darbiem bija rekomendāciju izstrādāšana 

un pieņemšana saistībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas 
pētījumu par sodu praksi Latvijā. To mēs izdarījām – šo pētījumu 
izvērtējām un secinājumus pieņēmām. Kā likums paredz, tas vairs nav 
mūsu Augstākās tiesas plēnums, bet tas ir attiecīgās tiesību nozares – 
Krimināllietu tiesu palātas un Krimināllietu departamenta – kopsēdes 
lēmums. Jāteic, ka šajā kopsēdē es ar lielu gandarījumu piedalījos 
ne vien kā tās vadītājs, bet tas bija darbs, kurā biju vēl paspējis 
piedalīties, būdams palātas priekšsēdētāja statusā. Ceru, ka pieņemtās 
rekomendācijas veicinās vienveidīgu tiesību normu piemērošanu sodu 
noteikšanā. Tas būs ikdienā praktiski izmantojams palīglīdzeklis, ko 
jebkurš tiesnesis noteikti turēs sev vienmēr pa rokai.

Kā Augstākās tiesas priekšsēdētājam man noteikti jārunā par 
lietām, kas ir paveiktas administratīvajā jomā. Mēs esam pieņēmuši 
Augstākās tiesas darbinieku ētikas kodeksu. Manuprāt, tas noteikti 
nesīs augļus arī sabiedrības attieksmē pret tiesu. Priekšstats par 
tiesu cilvēkam rodas ne jau tiesas zālē, bet pārkāpjot tiesas slieksni 
un visupirms jau saskaroties ar sekretāri, ar kancelejas darbinieku, 
ar tulkiem. Viņi ir cilvēki, kuri rada pirmo iespaidu personai, kurš 
savās nebūt ne priecīgākajās dzīves situācijās ierodas tiesā. Šobrīd 
ir iekšējs normatīvs dokuments, kas satur veselu virkni uzvedības 
rekomendāciju, kas ir līdzīgas ar Tiesnešu ētikas kodeksu, jo galu galā 
mēs visi – gan tiesneši, gan tiesas darbinieki – veidojam tiesu sistēmu 
un tās tēlu kopumā. Profesionāli mēs pildām dažādus pienākumus, 

Intervija žurnālam
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katrs savas kompetences robežās, bet pamatmērķis mums ir viens. [..] 
Saistībā ar Augstākās tiesas vēlmi mazināt neuzticēšanos tiesu 

varai un respektēt katra indivīda cilvēktiesības, pavisam nesen mēs 
esam izmainījuši līdz šim spēkā bijušo Augstākās tiesas instrukciju par 
kriminālprocesā izmantojamiem īpaši akceptējamajiem operatīvajiem 
pasākumiem. No 1.septembra Augstākā tiesa tajās lietās, kuras 
atrodas iztiesāšanā tiesās, pēc procesā iesaistīto personu pieprasījuma 
sniegs atbildi uz jautājumu, vai konkrēts operatīvais pasākums ir vai 
nav bijis akceptēts likumā paredzētajā kārtībā. Tas ir īpaši aktuāli 
lietās, kurās noklausītām telefonsarunām tiek piešķirta būtiska 
pierādījuma nozīme. Slepenības statusa dēļ nevarēsim izsniegt 
tiesnešu lēmumu kopijas, bet vajadzētu būt pietiekami, ja Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs ar savu parakstu apstiprina, ka viņš vai viņa 
pilnvarots tiesnesis ir akceptējis vai nav akceptējis kādas operatīvās 
darbības veikšanu. Domāju, ka mūsu iniciatīva, kas vērsta uz 
cilvēktiesību ievērošanu, novērsīs situācijas, kad Latvijas valsti varētu 
iesūdzēt Eiropas Cilvēktiesību tiesā par to, ka iztiesāšanā ir izmantoti 
pierādījumi, kuru iegūšanas likumību nav iespējams pārbaudīt. [..] 

VALDĪBAI LIKUMS IR JĀPILDA
Kā jau iepriekš teicu, tuvākā nākotnē, neapšaubāmi, īpaši svarīgs 

būs budžeta jautājums. [..] personiski piedalī[jos] Ministru kabineta 
sēdē, pēc kuras diemžēl tika pasludināta algu iesaldēšana. Es uzrunāju 
valdības locekļus, vēršot uzmanību uz to, ka ir atšķirība starp tādiem 
jēdzieniem kā solījums, vajadzība vai koncepcija, kas varētu attiekties 
uz algu palielināšanu citu kategoriju cilvēkiem, un likuma prasībām. 
Ir likums, kas paredz 2009.gadā pabeigt 2003.gadā sākto tiesnešu 
darba samaksas reformu. Te mēs varam runāt par labas pārvaldības 
principa ievērošanu, par tiesiskās paļāvības principu. Es mēģināju 
vērst valdības uzmanību uz šīm lietām. Diemžēl pagaidām valdības 

rīcība tiesu sistēmai nav labvēlīga. Galavārds tomēr jāsaka Saeimai, 
tāpēc ceru, ka likums tiks ievērots un likumā noteiktajām tiesnešu 
algām finansējums tiks piešķirts.

KĀDI IR NĀKOTNES MĒRĶI
– Izskatās, ka jūsu pirmās simts dienas ir bijušas diezgan 

ražīgas. Un, iespējams, tieši šobrīd ir īstais brīdis jautāt par to, 
kāda ir jūsu vīzija par to, ko jūs vēlētos paveikt Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja amatā?

– Es runāšu par lietām, kas attiecas tieši uz tiesu darbu. Tās būs 
lietas, kuras nebūs atkarīgas tikai no manis vien.

Es noteikti gribētu, lai pēc iespējas ātrāk Latvijā sāktu darboties 
Tieslietu padome. Es gribētu skaidrību un izšķiršanos jautājumā, kas 
skar iespējamo Augstākās tiesas pārveidošanu vienas instances tiesā, 
likvidējot tiesu palātas. Tas šobrīd ir ļoti jutīgs jautājums, pieņemot 
jaunos tiesnešus darbā. Tiesnešiem jānodrošina zināma stabilitāte, un 
viņi pamatoti interesējas par karjeras turpmāko attīstību, jo šobrīd 
neviens nevar pateikt, kas notiks ar jebkuru no palātas tiesnešiem pēc 
pieciem, desmit gadiem.

Gribētos redzēt Augstākās tiesas tiesneša darba ikdienu mazāk 
intensīvu, it īpaši tas attiecas uz palātu tiesnešiem. Manuprāt, 
Augstākās tiesas tiesnesim, lai viņa lēmumi un spriedumi atbilstu 
valsts augstākās tiesu instances nolēmumiem izvirzītajām kvalitātes 
prasībām, nevajadzētu atrasties katru dienu tiesas zālē un vēl pēc 
tam ārpus darba laika vakara stundās rakstīt nolēmumus dienā 
izskatītajās lietās. Tiesnešu slodze šobrīd ir pārlieku liela, kas negatīvi 
ietekmē nolēmumu kvalitāti. Telpu un darba apstākļu nodrošināšana, 
kā arī procesuālo likumu pilnveidošana kopumā dotu to rezultātu – 
samazinātu Augstākās tiesas tiesneša noslogojumu, kas savukārt 
sekmētu darba pienākumu kvalitatīvāku pildīšanu.
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TIESNEŠI PĀRDOMĀJA SAVU RĪCĪBU
– Pērngad neapšaubāmi skaļākais notikums saistībā ar 

tiesu sistēmu bija „ķēķa telefonsarunu” publiskošana. Šobrīd, 
raugoties jau ar laika atstarpi, kādus secinājumus var izdarīt 
par šā skandāla ietekmi un arī tiesu sistēmas un Augstākās tiesas 
reakciju uz šo skandālu?

– Negribētu runāt tikai par šīs situācijas juridisko pusi, jo 
tas jau vairākkārt ir izskanējis. Ir iestājies noilgums, nav pamata 
disciplināratbildībai vai kriminālatbildībai, pat pieņemot, ka tādas 
sarunas būtu notikušas. Taču šis notikums atstājis zināmu iespaidu 
uz katru tiesnesi, kurš izlasījis vai dzirdējis šo informāciju par „ķēķa 
sarunām”, apstiprinātu vai neapstiprinātu, pierādītu vai nepierādītu. 
Katrs tiesnesis noteikti iedomājās sevi kā iespējamo „varoni” šajās 
situācijās: vai kādu manu rīcību varētu tā iztulkot? Vai kāds par mani 
varētu tā uzrakstīt? Kā mana rīcība izskatītos, ja kāds to aprakstītu no 
malas?

Nekad neesmu apgalvojis, ka Latvijas tiesu sistēma ir ideāla, tomēr 
nav pamata arī viedoklim par tās iestigšanu vispārējā korumpētībā. Es 
domāju, ka absolūtais vairākums arī to tiesnešu, kuriem šādas sarunas, 
tikšanās vai divdomīgas situācijas nav bijušas, arī viņi noteikti ir 
salīdzinājuši savu ikdienu ar „ķēķa sarunās” aprakstītajām situācijām.

Vismaz no savstarpējām attiecībām tagad var just, ka arī advokāti 
un prokurori ir izdarījuši zināmus secinājumus. Ir arī situācijas 
pārspīlējums, kad gadās, ka kursa biedri vairs viens otru „nepazīst” un 
nesveicinās uz ielas, taču kopumā šīs attiecības ir kļuvušas savstarpēji 
neitrālākas, kas sekmē konkrētu lietu objektīvu izskatīšanu.

Šī situācija ir bijis tāds kā impulss ne tikai tiesnesim, bet 
arī tiesas darbiniekam, jebkuram cilvēkam, kas saistīts ar tiesu, 
izvērtēt un mēģināt iedomāties sevi šajā situācijā, izdarīt attiecīgus 
secinājumus.

LABS SĀKUMS
– Saistībā ar diskusijām par tiesnešu profesionālo ētiku tika 

veikti grozījumi likumā „Par tiesu varu”, lai izveidotu Tiesnešu 
ētikas komisiju kā jaunu tiesnešu pašpārvaldes institūciju. 
Kā jūs vērtējat šādas komisijas izveidošanu? Vai tā nodrošina 
tiesnešiem iespēju risināt robežgadījumus, kad rodas šaubas par 
profesionālās ētikas prasībām?

– Tiesnešu ētikas komisijas izveidošana ir apsveicama lieta. Es 
personiski vienmēr esmu iestājies par to, ka šāda komisija ir vajadzīga, 
pie tam ar vēl lielākām pilnvarām. Atzinīgi vērtēju Lietuvas modeli, 
ka disciplinārlietas rosina nevis tiesu amatpersonas, bet gan ētikas 
komisija, kas izskata sūdzības par tiesnešu rīcību. Lietuvā ētikas 
komisija ir tā institūcija, kas izlemj, vai konkrētajā situācijā pietiek 
izrunāties ar kolēģi, norādot uz viņa rīcības nepareizību, vai arī 
nepieciešams ierosināt disciplinārlietu.

Esmu redzējis mūsu izveidotās Ētikas komisijas darbu klātienē, 
esmu piedalījies jautājumu izskatīšanā. Manuprāt, sākums vērtējams 
pozitīvi. Kolēģi ļoti nopietni izturas pret izskatāmajiem jautājumiem. 
Protams, tie ir tikai pirmie soļi. Ētikas komisijas atziņām, domām un 
argumentiem, izvērtējot tiesnešu konkrētas rīcības un situācijas, katrā 
ziņā būtu jābūt pieejamiem katram tiesnesim. Man patīk Kanādas 
pieredze, kur tiek izdota ētikas komisijas gadagrāmata. Protams, 
viņiem šīs tradīcijas ir krietni senākas. Krājot gadagrāmatas, veidojas 
liela precedentu bibliotēka, kur iespējams atrast atbildes pareizai 
tiesneša rīcībai dažādās situācijās.

Mums tas viss ir priekšā. Ļoti ceru, ka ētikas komisija savus 
lēmumus neturēs kaut kur atvilktnē, un tā arī tas nebija iecerēts. Jau 
šobrīd Tiesnešu ētikas komisijas lēmumi ir izsūtīti visiem tiesnešiem, 
un tie ir pieejami.
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IZPILDVARAS IETEKMI VARĒTU MAZINĀT
– Tiesnešu ētikas komisijas kontekstā jūs norādījāt uz Lietuvas 

pieredzi, kur šādai institūcijai ir piešķirtas tiesības rosināt 
disciplinārlietas pret tiesnešiem. Vai nebūtu laiks arī Latvijā 
domāt par disciplinārlietu procesa izmaiņām?

– Disciplinārlietu kontekstā vē lē  tos minēt vairākas lietas. Būtiskākā 
ir izpildvaras ietekme uz tiesu sistēmu. Eiropā un pasaulē tiesu varas un 
izpildvaras sadarbības modeļi ir dažādi, bet pamatnostādne ir skaidra – jo 
lielāka nošķirtība ir starp tiesu sistēmu un izpildvaru, jo tas ir labāk, jo 
tiesu sistēma neatkarīgāka. No šāda viedokļa runājot par disciplinārlietām, 
daudzos ārvalstu kolēģos rada neizpratni tieslietu ministra kompetence 
ierosināt par tiesnesi disciplinārlietu. Par šo jautājumu ir bijušas diskusijas 
arī darba grupā, strādājot ar Tiesu iekārtas likumprojektu, un es uzskatu, 
ka par šo jautājumu diskusijas jāturpina.

Tas, ka tiesu priekšsēdētāji var ierosināt disciplinārlietas par savas 
tiesas tiesnešiem, ir pareizi, un te grūti būtu ko iebilst. Tomēr dažkārt 
veidojas situācijas, kad tās ir personiska rakstura attiecības, kad tiesas 
priekšsēdētājs konfliktē ar tiesnesi un konfliktu risina ar disciplinārlietas 
palīdzību. Koleģiālas institūcijas, kā Lietuvas gadījumā Tiesnešu ētikas 
komisijas, lēmums novērstu jebkādas šādas sadzīves situācijas. Šāds 
lēmums ir arī maksimāli demokrātisks un saprotams.

Šodienas procedūra praktiski paredz divus ceļus: vai nu ierosināt 
disciplinārlietu, vai ne. Tas nozīmē, ka situācijās, kad disciplinārlietas 
ierosināšanai pārkāpums ir pārāk mazsvarīgs, nav arī nekāda cita 
instrumenta, kā reaģēt uz tiesneša kļūdaino rīcību. Lietuvas modelī man 
imponē tas, ka viņi jebkuru tiesneša aplamu rīcību publisko un izvērtē. Tas 
nozīmē, ka pat gadījumos, ja tiesneša pārkāpums nav tik smags, lai rosinātu 
disciplinārlietu, šis cilvēks tomēr tiek izvērtēts un viņam tiek norādīts uz 
rīcības nepareizību. Viņš jūtas savu kolēģu nopelts. Latvijas situācijā mums 
ir vai nu disciplinārlieta, vai nav nekā. Izkrīt šis vidus posms.

Tāpēc praksē mēs šad tad, lai nebūtu tā, ka tiesnesim vispār 
nav nekāda soda, ierosinām disciplinārlietu, taču aprobežojamies 
tikai ar lietas izskatīšanu vai ar piezīmi. Tas savukārt sabiedrībā rada 
neizpratni – ierosināja disciplinārlietu un vienkārši izskatīja. Tās ir tās 
situācijas, kurās, iespējams, nebija jārosina disciplinārlietas, bet tur 
būtu nepieciešamas sabiedriskas pārrunas, rīcības izskatīšana ētikas 
komisijā.

JAUNĀ LIKUMA AKTUALITĀTE MAZINĀJUSIES
– Likumu pilnveidošanas jomā šobrīd Saeimā noris darbs 

ar jauno Tiesu iekārtas likumu. Vai šis jaunais likums šobrīd ir 
nepieciešams?

– Kad sākās darbs pie šā likumprojekta izstrādes, būtiskākais bija 
Tieslietu padomes un Tiesu administrācijas izveidošana. Tās bija pilnīgi 
jaunas institūcijas, ko varētu saukt par tiesu sistēmas parlamentu 
un valdību, kuras bija nepieciešamas, lai nodalītu tiesu sistēmu no 
izpildvaras. Bija vairāki jauni institūti un darba instrumenti, kurus 
plānoja ieviest, piemēram, ētikas komisija, bija nodoms pilnveidot 
tiesnešu amata kandidātu atlasi.

Šobrīd, man jāatzīst, likuma pieņemšana zināmā mērā ir zaudējusi 
savu aktualitāti, jo lielās, būtiskākās reformas, kas bija saistītas ar tiesu 
sistēmas politikas noteikšanu un tās īstenošanu, no Tieslietu padomes 
kompetences šodienas variantā ir noņemtas. Līdz ar to tā nebūs tā 
Tieslietu padome, kādu bijām iedomājušies pirms vairākiem gadiem. 
Protams, var teikt, ka sāksim ar tādu, kāda tā ir. Arī tas ir labi. Pēc 
tam to var mēģināt nostiprināt, paplašinot kompetenci. Taču Tieslietu 
padomes lomu un nozīmīgumu tas ir mazinājis. Tiesu administrācija 
mums jau darbojas. Tai nekāds jauns regulējums nebūtu vajadzīgs.

Jaunā likuma pieņemšanas aktualitāte ir mazinājusies arī tādēļ, 
ka šobrīd mēs jau esam vairākas lietas izņēmuši no jaunā likuma un 



15

iestrādājuši jau esošajā likumā. Piemēram, jaunajā likumā bija paredzēta 
ētikas komisija, kas jau ir izveidota. Vēlreiz to nodublējot jaunajā 
likumā, neko jaunu neradām. Ir nianses un iespējas uzlabot likuma 
struktūru, kā arī iespēja visus likumus apvienot vienā likumā, jo šobrīd 
līdzās likumam „Par tiesu varu” ir Tiesnešu disciplināratbildības likums, 
Tiesnešu izdienas pensiju likums un citi likumi.

LABA TIESNEŠA STANDARTS
– Kādam, jūsu skatījumā, jābūt labam tiesnesim? Mēs jau 

iepriekš runājām par profesionālo ētiku, un, šķiet, mūsdienās 
tiesnesim jābūt ne tikai labam juristam, bet arī atturīgam, ar 
augstu ētikas standartu, gandrīz vai mūkam.

– Daļa kolēģu juristu pēc „ķēķa sarunu” skandāla tiešām gandrīz 
vai ir „ieslēgušies savās cellēs”, uzskatot, ka labāk vispār nesazināties ar 
ārpasauli. Es domāju, ka tā nav pareizā pozīcija. Tiesnešu ētikas kodeksā 
noteikts, ka tiesnesis nav nošķirts no sabiedrības. Tiesnesis dzīvo 
sabiedrībā. Viņš sveicinās un tiekas ar draugiem, skolas biedriem, kursa 
biedriem. Svarīgi, lai šādi kontakti netraucētu pildīt darba pienākumus.

Ja runājam par labu tiesnesi, viņam visupirms jābūt profesionāli labi 
sagatavotam. Tomēr ne mazāk svarīga ir tiesneša prasme būt neitrālam, 
prast uzklausīt. Runājot par labu tiesnesi, mums jārunā kompleksā par 
profesionālām zināšanām, par spēju būt objektīvam, neieinteresētam, 
neizrādīt pretimnākšanu vai draudzību pret kādu no lietas dalībniekiem. 
Es pats, skatot konkrētas lietas, vienmēr esmu centies ļaut tiesas zālē 
cilvēkam paust savu pozīciju, lai cik nepamatota vai kļūdaina no likuma 
viedokļa tā arī būtu. Mēs pieteiktos lūgumus varam noraidīt, varam 
lemt personai par sliktu, bet to mēs darām apspriežu istabā likumā 
paredzētajā kārtībā, nevis viņu iepriekš nokauninot vai pazemojot 
tiesas zālē. Šī cilvēciskā puse, spēja komunicēt un pasniegt sevi ir 
vienlīdz svarīga ar profesionālo pusi.

KĀDI TAD IR LATVIJAS TIESNEŠI
– Tā kā jūs vēl joprojām esat arī Latvijas Tiesnešu biedrības 

prezidents, droši vien jums ir arī priekšstats par to, kādi ir Latvijas 
tiesneši. Kā jūs vērtētu šodienas Latvijas tiesnešu korpusu?

– [..] Kopumā vērtējums Latvijas tiesnešiem, manuprāt, būtu 
pozitīvs. Mēs neatrodamies tādā situācijā, kad tiesneši visi kā kopums 
būtu pelnījuši kolektīvu nosodījumu vai atbrīvošanu no amata. 
Absolūtais vairākums no tiesnešiem ir godprātīgi un godīgi cilvēki, 
kas ilgu laiku, nerēķinoties ar savu brīvo laiku, ilgstoši nesaņemot 
adekvātu atalgojumu, tomēr ir centušies un ir pildījuši tiesneša 
pienākumus.

Viens no rādītājiem, runājot par profesionalitāti, varētu būt tiesnešu 
darba salīdzināšana ar kaimiņvalstu tiesnešu veikumu. Pirms dažiem 
gadiem intereses pēc salīdzināju zemāko instanču tiesu nolēmumu 
kvalitatīvos rādītājus, proti, cik procentuāli augstākās instances tiesās 
tiek grozīti vai atcelti zemāko instanču tiesu nolēmumi. Salīdzinot ar 
Lietuvu un Igauniju, šie rādītāji atšķīrās tikai par kādu desmitdaļu vai 
simtdaļu.

Mēdz runāt, ka viena tiesa attaisno, otra notiesā. Tieši tāpēc ir trīs 
instanču tiesu sistēma. Nav tāda piemēra, kur juridiski strīdu izlemj tikai 
vienā instancē, un tā būtu absolūtā taisnība, kas nebūtu apstrīdama. Tā 
ir tiesu sistēmas kā tādas būtība, ka viena tiesa labo otras tiesas kļūdas, 
ja tādas pieļautas. Šo kļūdu īpatsvars Latvijā nav lielāks salīdzinājumā 
ar citām valstīm. Kopumā uz Eiropas fona mūsu tiesu sistēma izskatās 
kā līdzīga ar līdzīgu. Mēs nekrītam ārā no kopējās ierindas. Cita lieta – 
mums vēl jāstrādā pie likumu pilnveidošanas. Tāpat būtu uzlabojamas 
valodu prasmes. Taču tas ir labojams, tiesu sistēmā ienāk jauni cilvēki, 
kas jau pārzina vairākas svešvalodas.

Kopumā runājot, mēs attīstāmies, un traģismam vai bezcerīgumam 
nav pamata.
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2008.gads Augstākās tiesas vēsturē paliks kā atšķirīgs no citiem 
gadiem gan tiesnešu paaudžu maiņas dēļ, kas citus gadus nav bijusi 
tik izteikta, gan tiesas vadības maiņas dēļ. Pērn darbu Augstākajā 
tiesā atstājuši pieci, bet amatā stājušies seši jauni tiesneši. 2008. gada  
13.jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš beidzās 
Andrim Guļānam. Mainījās arī Augstākās tiesas Administrācijas 
vadība. Kopš 2008. gada 3. novembra Augstākās tiesas Administrācijas 
vadītāja ir Sandra Lapiņa. 

Vadības maiņa neradīja pārrāvumu tiesas darbā un būtiski 
nemainījās tiesas darbības virzieni. Augstākā tiesa turpināja strādāt, 
pildot tai likumā noteiktās funkcijas un saskaņā ar Augstākās tiesas 
stratēģijā 2007.-2010. gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

Augstākās tiesas svarīgāko stratēģisko mērķi – profesionālu un 
taisnīgu tiesas spriešanu – kā pamatdarbību, kas ir konkrētu lietu 
izskatīšana augstākajā instancē, nodrošina Augstākās tiesas tiesneši, 
kas ir neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam. Viņiem atbalstu sniedz 
tiesnešu palīgi un triju kanceleju darbinieki. 2008.gadā Augstākās 
tiesas darbs bija saspringts un tiesas lietu izskatīšanas ritenis griezās 
strauji: Senāta departamentos un tiesu palātās tiesvedībā 2008.gadā 
kopumā bija 6049 lietas, izskatīta 3941. Nepabeigto lietu atlikums 
gada beigās ir lielākais, kāds bijis Augstākās tiesas vēsturē. Būtiskākās 

problēmas, kas tika akcentētas Augstākās tiesas gada plēnumā, ir 
apelācijas instancē: lielais lietu uzkrājums Civillietu tiesu palātā un 
biežā lietu atlikšana Krimināllietu tiesu palātā. 

Tas skaidrojams, pirmkārt, ar Augstākās tiesas tiesnešu darba 
ilgstošu pārslodzi. Saņemto lietu skaits nav adekvāts tiesnešu skaitam, 
turklāt izskatāmās lietas kļūst aizvien sarežģītākas, apjomīgākas un to 
izskatīšana prasa ilgstošu laiku.

Tendence pieaugt tiesu lietu daudzumam ir raksturīga visās 
Eiropas valstīs, un tā vairs netiek uzskatīta tikai par tiesu problēmu. 
Risinājumi tiek meklēti, piemēram, likumos paredzot alternatīvus 
strīdu risinājumu veidus. Jācer, ka sakarā ar jau pieņemtajiem un 
topošajiem grozījumiem Latvijas procesuālajos likumos tiesu, tai 
skaitā Augstākās tiesas, darbs varētu kļūt mazāk saspringts, bet, 
iespējams, jādomā arī par daļu tiesas funkciju nodošanu citām tiesu 
sistēmai piederīgām amatpersonām. 

2008.gada beigas nāca ar vēl satraucošākiem notikumiem. Latvijas 
valstī sākusies ekonomiskā krīze radījusi nopietnu apdraudējumu 
pilnvērtīgam Augstākās tiesas darbam. Kopš pagājušā gada nogales 
tiesneši un tiesas darbinieki, tāpat kā visi Latvijas iedzīvotāji, dzīvo 
paaugstināta stresa apstākļos un neziņā par nākotni. Tiesnešu 
algu reforma, kas tika uzsākta 2003.gadā un kam bija jābeidzas  

 13.03.2009.  

EKONOMISKĀ KRĪZE APDRAUD PILNVĒRTĪGU AUGSTĀKĀS 
TIESAS DARBU 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2008.gadā
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2009.gada 1.janvārī, tika apturēta, izdarīti grozījumi Ministru kabineta  
2004.gada Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas 
noteikumos, sekoja Augstākās tiesas plānotā budžeta samazinājums 
par 15% atlīdzībai un 36% iestādes uzturēšanas izdevumiem. Augstākā 
tiesa ir pārskatījusi savas iespējas un atteikusies no visa, no kā bija 
iespējams atteikties, lai neciestu tiesas pamatfunkciju nodrošināšana. 
Ekonomiskās krīzes tālāka attīstība un prasība vēl lielākam budžeta 
samazinājumam rada bažas, ka neatkarīgas augstākās tiesu instances 
pilnvērtīga darbība varētu tikt apdraudēta. 

Augstākās tiesas plēnums izteica satraukumu par samazinātu un 
pat nepietiekamu finansējumu tiesas darbības nodrošināšanai. Tiesa 
turpinās darbu, ievērojot Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2007.-
2010.gadam noteiktos uzdevumus, tomēr finanšu resursu trūkuma 
dēļ stratēģiskie uzdevumi 2009.gadā netiks realizēti pilnā apjomā. 
Viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām – vienveidīgas tiesu 
prakses veidošana valstī – tiks nodrošināta samazinātā apjomā, tiesa 
var būt spiesta atteikties no papildfunkciju pildīšanas. 

Vienlaikus struktūrvienību vadītāji pauduši pārliecību, ka 
tiesnešu darba samaksas apmērs nav saistāms ar tiesneša zvērestā 
solīto taisnīgu, Satversmei un Latvijas likumiem atbilstošu tiesas 
spriešanu. Nepietiekamu cilvēku, materiālo un tehnisko resursu dēļ 
var pagarināties jau tā ilgie tiesu lietu izskatīšanas termiņi, taču tiesas 
spriedumu objektivitāti un kvalitāti tas nedrīkst ietekmēt. Esmu 
pārliecināts, ka Augstākās tiesas tiesneši un tiesas darbinieki izprot 
šī brīža valsts ekonomiskās situācijas problēmas un godprātīgi arī 
turpmāk pildīs savus amata pienākumus, nodrošinot ikviena indivīda 
tiesības uz neatkarīgu, objektīvu un taisnīgu tiesu. Tāpat ceru un 
ticu, ka smagā ekonomiskā situācija neradīs kolektīvā nelabvēlīgu 
konkurenci un spēsim saglabāt koleģialitāti, situācijas izpratni un 
savstarpējo saprašanos, kas šobrīd ir ļoti vajadzīga.

Augstākās tiesas gada atskaites plēnums  
2009.gada 13.martā. Prezidijā (no kreisās) Krimināllietu 
tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Senāta 
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs,  
Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars,  
Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja 
Veronika Krūmiņa, Senāta Civillietu departamenta 
priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns
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Gribu paust gandarījumu un teikt paldies visiem cienījamajiem 
konferences viesiem. Latvijas tiesnešu konferenču vēsturē 
šis ir nebijis gadījums, ka viesu ir tik daudz un, kas vēl 
svarīgāk, viesu uzrunas bija ar izpratni un vēlmi saprast un 

risināt tiesu sistēmas problēmas. Tas šajā situācijā, kad Latvijā visiem 
ir grūti, ir svarīgi. Smalkais mehānisms, kas saucas tiesu sistēma, ir 
viegli ievainojams un apturams, bet tā sekas novērst būs dārgi un ilgi.

Katras tiesnešu konferences kā augstākās tiesnešu pašpārvaldes 
institūcijas pamatmērķis ir dot iespēju visiem valsts tiesnešiem kopā 
runāt par konkrētā situācijā un laikā aktuālajām problēmām savā 
darbā, tiesu sistēmā un valstī kopumā.

Pirms gada konferencē runājām par tiesnešu ētiku. Izveidojām 
Tiesnešu ētikas komisiju un apstiprinājām ētikas komisijas 
reglamentu. Nepamatots būtu apgalvojums, ka tiesnešu ētika 
šodien būtu zaudējusi savu aktualitāti un būtu noņemama no dienas 
kārtības. Tomēr ir lietas un cipari, kas liek domāt, ka situācija ir 
mainījusies, ka tā ir uzlabojusies. Spriedze, kas 2007.gada beigās un  
2008.gada sākumā valdīja gan tiesnešu, gan sabiedrības vidū, šobrīd  
ir krietni mazinājusies. 

Tam pamatā acīmredzot ir gan pozitīvās pārmaiņas, kas, gribu 
domāt, notikušas tiesnešu attieksmē pret savu pienākumu pildīšanu, 
gan, ceru, arī sabiedrības attieksmē pret mums. Šādu apgalvojumu jeb 
pieņēmumu varu pamatot ar dažiem skaitļiem. 

Ja 2007.gadā par tiesnešiem bija ierosinātas un izskatītas, līdzīgi 
kā līdz tam visos iepriekšējos gados, 17 disciplinārlietas, tad 2008.gadā 
šis cipars ir samazinājies līdz piecām. Varētu, protams, domāt, ka šo 
lietu ierosinātāji kļuvuši maigāki, žēlsirdīgāki vai vēl kādu iemeslu dēļ. 
Bet ir citi cipari jeb kontrolmērījumi, kas apstiprina šo tendenci un tie, 
manuprāt, ir objektīvi. Tas ir sūdzību skaits no pilsoņiem par tiesām 
un tiesnešu darbu. Tiesu administrācijā sūdzību skaits 2008.gadā ir 
samazinājies apmēram par trešo daļu, līdzīgi tas ir arī Augstākās tiesas 
Sūdzību izskatīšanas nodaļā. 

Varam būt gandarīti par šādām tendencēm. Tas nozīmē, ka tiesneši 
ir kļuvuši disciplinētāki un atbildīgāki par savu rīcību un uzvedību, ir 
mazinājusies cilvēku neapmierinātība ar tiesu darbu. Ļoti ceru, ka 
šī tendence – palielināties sabiedrības uzticēšanās pakāpei Latvijas 
tiesu sistēmai un samazināties sūdzību skaitam un disciplinārlietu 
skaitam – turpināsies arī šodienas apstākļos, kad mums ir uzbrukusi 
jauna liksta, proti, kad visa valsts kopš pagājušā gada nogales dzīvo 
paaugstināta stresa apstākļos un neziņā par nākotni. Šādā situācijā 
īpaši svarīgi būtu katram rūpēties par savu tēlu sabiedrības acīs, par 
to, kā mēs katrs pildām savus amata pienākumus un ko par mums 
domā mūsu kolēģi un no malas vērotāji. 

Domāju, nekļūdīšos teikdams, ka šodienas aktualitāte kā 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam, arī tiesnešiem un tiesu darbiniekiem 
ir ekonomiskā krīze. Jautājums par tiesas darbu ierobežota un 

 17.04.2009.  

ARĪ EKONOMISKĀS KRĪZES LAIKĀ TIESAS NODROŠINĀS INDIVĪDA 
TIESĪBAS UZ NEATKARĪGU, OBJEKTĪVU UN TAISNĪGU TIESU 
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē
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samazināta vai pat nepietiekama finansējuma apstākļos ir šodienas 
konferences darba kārtībā, par to klausīsimies kolēģes Ivetas 
Andžānes ziņojumu, diskutēsim un apspriedīsim aicinājuma projektu. 
Tāpēc runāšu tikai par atsevišķiem šīs problēmas aspektiem. 

Latvijas tiesās, tai skaitā arī Augstākajā tiesā, ar katru gadu pieaug 
saņemto lietu skaits, īpaši civillietu un administratīvo lietu. Pieaug arī 
noziedzība un līdz ar to arī krimināllietu skaits. Lietas kļūst arvien 
sarežģītākas, veidojas neizskatīto lietu uzkrājumi, pagarinās lietu 
izskatīšanas termiņi. Tas savukārt nozīmē, ka arvien problemātiskāka 
kļūst indivīda tiesību nodrošināšana uz lietas savlaicīgu izskatīšanu 
tiesā. Varam prognozēt, ka aizvien vairāk neapmierināto šādā 
situācijā vērsīsies Eiropas Cilvēktiesību tiesā, prasot no Latvijas valsts 
kompensācijas par pārkāptajām cilvēktiesībām. 

Otrs aspekts jautājumā par tiesu sistēmas finansējuma, tai skaitā 
darba samaksas samazinājumu, manuprāt, ir taisnīgums. Runājot 
par valsts pārvaldē strādājošo neadekvāti augsto atalgojumu, 
manuprāt, ir nepamatoti šādu apgalvojumu attiecināt uz tiesnešu 
un tiesas darbinieku algu. Atgādināšu, ka tiesnešu algu reforma, kas 
tika uzsākta 2003.gadā un kam bija jābeidzas 2009.gada 1.janvārī, 
tika apturēta un šobrīd līdz galam tā arī nav īstenota. Matemātiski 
tas nozīmē, ka, ievērojot šo algu iesaldēšanu, tai sekojošo  
15% samazinājumu un vēl paredzamo 20% samazinājumu, Latvijas 
tiesneša atalgojums tiktu samazināts par aptuveni 41%. Domāju, 
nav daudz no valsts budžeta apmaksāto strādājošo, kas atrastos 
līdzīgā situācijā. 

Gribu paust pārliecību, daļēji atbildot arī uz Valsts prezidenta 
šodien izteikto vēlējumu, ka indivīda tiesības uz taisnīgu tiesu, 
protams, nevar tikt un netiks saistītas ar finansējuma apmēru. Šīs 
divas lietas nav saistāmas vienā ķēdē. Gribu cerēt un paust pārliecību, 
ka ikviens Latvijas tiesnesis un tiesas darbinieks izprot šī brīža 
valsts ekonomiskās situācijas problēmas un godprātīgi arī turpmāk 
pildīs savus amata pienākumus, nodrošinot ikviena indivīda tiesības 
uz neatkarīgu, objektīvu un taisnīgu tiesu, kā to nosaka Latvijas 
Republikas Satversme. Es aicinu jūs uz to.

Latvijas tiesnešu konferencē (1.rindā no kreisās)  
Valsts prezidenta padomniece Sandra Kukule, tieslietu 
ministrs Mareks Segliņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Ivars Bičkovičs, Valsts prezidents Valdis Zatlers,  
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, ģenerālprokurors 
Jānis Maizītis, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja 
Vineta Muižniece, Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa, 
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, 
Saeimas deputāts Dzintars Rasnačs
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Jūsu nozīmīgākais līdzšinējais sasniegums jurista karjerā
Kā nozīmīgāko sasniegumu savā līdzšinējā tiesneša karjerā, 

protams, vērtēju Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatu. Tomēr nevaru 
nepieminēt gandarījumu, ko izjutu, 1992.gadā saņemot uzaicinājumu 
kļūt par Augstākās tiesas tiesnesi. 

Jūsu profesionālais sapnis
Ceru, ka ne pārāk tālā nākotnē Latvijas tiesu sistēma sasniegs to 

profesionalitātes, efektivitātes, autoritātes un nodrošinātības līmeni, kas 
atbilstu izpratnei par attīstītu mūsdienu demokrātiskas valsts sistēmu.   

Pamatprincipi, pēc kuriem vadāties savā dzīvē un profesijā
Kā tiesnesim būtiskākais ir nepieņemt sasteigtus, neizsvērtus 

lēmumus. Dzīvē cenšos citam nenodarīt to, ko negribētu, lai kāds 
nodara man. Mācos domāt pozitīvi. 

Kas jūs būtu, ja nebūtu izvēlējies jurista profesiju?
Grūti pateikt. Atceros, ka līdz pat dokumentu iesniegšanai Juridiskajā 

fakultātē nevarēju izšķirties starp žurnālistiku, vēsturi un jurisprudenci.
Kurš Latvijas/ ārvalstu jurists ir jūsu autoritāte?
Mani pirmie darbaudzinātāji un padomdevēji tiesneša darbā 

bija Augstākās tiesas tiesneši Luka Lotko un Georgijs Kuzņecovs. 
Esmu pārliecināts, ka krimināltiesību nozarē nevienam vien Latvijas 
tiesnesim autoritāte ir profesors Uldis Krastiņš.

Grāmata, kas būtu jāizlasa ikvienam juristam
Katram juristam būtu nepārtraukti jālasa grāmatas un 

nepārtraukti jāseko līdzi visam jaunākajam, ne mirkli nepārtraucot 
tālākizglītošanos un sevis pilnveidošanu. 

Likums, kuru noteikti vajadzētu tūlīt pat pieņemt vai grozīt
Jaunais Tiesu iekārtas likums. Negribu teikt, ka tā pieņemšana 

būtu nepieciešama tūlīt un tagad, bet, ņemot vērā laiku, kas pagājis 
kopš likumprojekta izstrādāšanas uzsākšanas, ceru, ka vēl šī Saeima 
to pieņems.

Interesantākais tiesas spriedums, ko esat lasījis
Strādājot apelācijas instances tiesā, nācies lasīt visdažādākos 

spriedumus. Kādu laiku īpašās „domu pērles” krāju pat atsevišķā mapē 
„Iz tiesas spriedumiem”. Ja profesionāli, tad varētu minēt Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumu Laventa lietā – tas bija viens no pirmajiem 
autoritatīvas starptautiskas tiesu institūcijas vērtējumiem Latvijas tiesu 
sistēmai, tās praktiskajai darbībai.   

Ja jūs varētu uzrunāt visus Latvijas juristus, ko jūs viņiem 
teiktu?

Svētais Augustīns esot teicis, ka uz likuma plāksnēm rakstīja to, ko 
cilvēki nelasīja savās sirdīs. Saviem kolēģiem juristiem varētu vēlēt nebūt 
par likuma burta kalpiem, bet vienmēr paturēt prātā arī likuma garu.

 16.06.2009  

NEDĒĻAS JURISTS – IVARS BIČKOVIČS 
Žurnāla „Jurista Vārds” rubrikā „Nedēļas jurists”
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Augstākajai tiesai 2009.gads bija spraigs un smags gan 
izskatīto lietu, gan saņemto lietu skaita ziņā, gan saistībā ar 
budžeta samazinājumu. 

Šobrīd aktuālākā problēma Latvijas tiesu sistēmā ir tā, ka 
visu līmeņu tiesas, arī Augstākā tiesa, ir pārslogota ar neizskatītajām 
lietām, īpaši civillietām. Pietuvojusies kritiskā robeža, kad tiesneši 
arvien skaļāk un izmisīgāk atgādina: strādāt vēl intensīvāk, nezaudējot 
darba kvalitāti, nav iespējams. 

Arvien pieaugošajam lietu pieplūdumam un uzkrājumam tiesās ir 
vairāki iemesli.

Kopš neatkarības atjaunošanas, pieņemot jaunus likumus, tajos 
arvien biežāk kā strīda izšķiršanas instance tika paredzēta tiesa. 
Situācijas regulējumu dažādās dzīves jomās un aizskarto tiesību 
atjaunošanu likumdevējs paredzējis tiesas ceļā. Līdz ar to radies  
daudz jaunu lietu kategoriju, kādu līdz deviņdesmitajiem gadiem 
nebija. 

Nostiprinoties tiesiskumam, attīstījusies arī sabiedrības izpratne 
par savām tiesībām un veidu, kādā atjaunojamas aizskartās tiesības. 
Iedzīvotāji arvien biežāk dažādās situācijās griežas tiesā. 

Ekonomiskās krīzes laikā, cilvēkiem nespējot izpildīt savas 
saistības (kredītus, līzingus u.c.), tiesās ievērojami pieaug no saistību 

tiesībām izrietošo lietu skaits. Augstākajā tiesā palielinājies ne tikai 
apelācijā un kasācijā pārsūdzēto lietu skaits, bet pēdējā gada laikā - 
arī uzraudzības protestu skaits Senāta Civillietu departamentā. Tās 
lielākoties ir lietas par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi. 

Nav pamata domāt, ka lietu skaits tuvākajā nākotnē samazināsies. 
Cilvēki izmantos savas tiesības griezties tiesā, īpaši administratīvajās 
tiesās. Var prognozēt, ka Augstākajā tiesā pieaugs no saistību tiesībām 
izrietošās civillietas, jo lietu pieplūduma vilnis, kas pirms 1-2 gadiem 
tika saņemts pirmās instances tiesās, šobrīd ir nonācis vai tuvākajā 
nākotnē nonāks otrajā un trešajā tiesu instancē. 

Augstākā tiesa strādā iespēju robežās. Taču jebkuram cilvēkam, arī 
tiesnesim, ir fizisko iespēju slieksnis, un izskatīt vēl vairāk lietu nav 
iespējams. Nepalielinot tiesnešu skaitu, lietu uzkrājums Augstākajā 
tiesā visdrīzāk palielināsies un izskatīšanas termiņi kļūs vēl ilgāki. 

Apzinoties, ka ekonomiskā krīze valstī turpināsies un par finanšu 
situācijas uzlabošanos nevaram cerēt, iespējamie risinājumi ir jāmeklē 
pašiem. Plēnumā rosināju veikt Augstākās tiesas darba efektivitātes 
pētījumu, sava veida auditu iekšējo resursu atrašanai, kas uzlabotu 
tiesas darbu. Katrā struktūrvienībā, protams, problēmas un risinājumi 
ir atšķirīgi, bet ir kopīgas lietas, kuras vērts dziļāk papētīt, lai šodienas 
situācijā un ekonomiskajos apstākļos atrastu iekšējās rezerves.  

 05.03.2010.  

AUGSTĀKĀS TIESAS DARBAM JĀBŪT PRODUKTĪVAM  
UN EFEKTĪVAM 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2009.gadā
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Nevis lai liktu tiesnešiem un darbiniekiem strādāt vēl intensīvāk, 
izskatīt vēl vairāk lietu, bet lai meklētu saprātīgus risinājumus, kā 
tiesnešus atbrīvot no funkcijām un procedūrām, kas nelietderīgi patērē 
laiku un traucē pildīt pamatfunkciju - tiesas spriešanu. Visām mūsu 
pūlēm jābūt produktīvām un efektīvām, lai tiesnešu un darbinieku 
laiks netiek izniekots nelietderīgās darbībās. 

Viena no problēmām ir nekvalitatīvie dokumenti, ko pārlieku lielā 
daudzumā saņem Augstākā tiesa. Tās ir gan desmitiem nesaprotamu 
sūdzību, ko gadu no gada sūta vieni un tie paši pilsoņi, gan 
nekvalitatīvas un nepamatotas kasācijas sūdzības, kas noslogo Senāta 
darbu. 50-60% no iesniegtajām kasācijas sūdzībām ir nederīgas, 
faktiski juridiskais brāķis. Kaut arī atteikums tās izskatīt neprasa 
īpašu piepūli, lēmuma pieņemšana un noformēšana patērē senatoru 
un kanceleju darbinieku laiku. Salīdzinājumam: Vācijā pārsūdzēti tiek 
tikai 20% pirmās instances tiesu nolēmumu, bet Latvijā 80% lietu ceļo 
pa tiesu instancēm. Vai tās ir tiesiskās tradīcijas, sabiedrības izglītības 
līmenis, vai juristu – advokātu, juriskonsultu, dažādu sabiedrisko 
palīgu – neprofesionalitāte, bet apritē cirkulē milzīgs daudzums 
kļūdainu, nepareizu, nepamatotu dokumentu, kas tērē tiesu resursus 
un neļauj tos novirzīt lietām, kas patiešām darāmas. 

Jādomā, kā atbrīvoties no šīs kļūdainās un liekās papīru gūzmas. 
Iespējams, jārosina grozījumi Iesniegumu likumā, lai būtu iespējams 
neuzsākt nelietderīgas diskusijas ar „profesionālajiem” sūdzētājiem, 
kuru iesniegumos faktiski nav nekāda satura. Savukārt nepamatoto 
kasācijas sūdzību nelietderīgajā plūsmā, iespējams, zināmā mērā 
vainojama tiesu prakses nekonsekvence jeb vienotas tiesu prakses 
trūkums. Ja pārsūdzētājam nav pārliecības, ka sūdzību noteikti 
noraidīs, bet ir cerība, ka varbūt tiesas viedoklis šoreiz būs citādāks, 
viņš nolēmumu noteikti pārsūdzēs. 

Ceru, ka izmaiņas civillietu izskatīšanā nesīs aktualizētais 
priekšlikums atsevišķu kategoriju lietas nodot notāru ziņā. Vistuvāk 
šādam risinājumam ir saistību bezstrīdus piespiedu izpildes lietas, 
kuru daudzums kasācijas instancē pieaudzis 3,5 reizes, tāpat laulību 
šķiršanas lietas, kurās nepastāv strīds. Civiltiesību speciālistiem 
spriest, vai tas būtu pareizākais risinājums, bet tiesu darbu tas 
atslogotu un lietu uzkrājumu mazinātu. 

Atbalstāmi būtu priekšlikumi par Senāta rīcības sēžu lēmumu 
pieņemšanas vienkāršošanu, rakstveida procesa plašāku izmantošanu 
civillietu un administratīvo lietu izskatīšanā, kā arī uzraudzības 
protestu ierosināšanas funkcijas pārdali civillietās. Uzraudzības 
protestu iesniegšanu atstājot prokuratūras kompetencē, Senāta 
Civillietu departamenta noslodze krietni samazinātos.  

Vislielākās problēmas šobrīd ir Civillietu tiesu palātā. Tiesneši 
strādā intensīvi, tiesu zālēs atrodas līdz vēlam vakaram – tādā režīmā 
Augstākajai tiesai neklātos strādāt. Tomēr neizskatīto lietu daudzums 
palātā sasniedzis kritisku robežu, aizvien biežāk lietu dalībnieki ir 
neapmierināti ne tikai par tiesas sēžu termiņiem, bet arī par to, ka 
savlaicīgi nesaņem nolēmumus jau izskatītajās lietās. Tiesnešu palīgu 
racionālāka izmantošana varētu būt viena no iespējām palātas darba 
organizācijas uzlabošanai. 

Krimināllietu tiesu palātā aizvien lielāka problēma ir tiesas sēžu 
atlikšana. Pirms 3-4 gadiem atlika 25-30% lietu, šobrīd – jau 50%. 
Atlikšanas iemesli – liecinieku neierašanās, prokuroru, tiesnešu 
saslimšana, 16% lietu atliktas advokātu neierašanās, apmēram trešā 
daļa – apsūdzēto neierašanās dēļ. Diemžēl daļu lietu nākas atlikt arī tādēļ, 
ka to izspriešanai nav ieplānots pietiekami daudz laika, vai tehnisku 
kļūdu dēļ, piemēram, nenosūtītas tiesas pavēstes. Kopumā 50% tiesnešu 
darba laika tiek izniekots un Krimināllietu tiesu palāta strādā tukšgaitā. 
Ceru, iekšējais efektivitātes pētījums palīdzētu risināt arī šo problēmu. 
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Tomēr Augstākās tiesas tiesneši arī paaugstinātas intensitātes 
apstākļos savus pienākumus pilda profesionāli. Tiesu palātu nolēmumu 
stabilitāte jau vairākus gadus ir aptuveni 80%, tas ir atzīstams rādītājs. 

Otrs ceļš, kā sev palīdzēt, ir piedalīšanās procesuālo likumu 
pilnveidošanā. Tiesneši vislabāk redz, kur var samazināt pārsūdzības 
iespējas, kur mainīt dokumentu formu un vienkāršot procedūras. 
Augstākajai tiesai nav likumdošanas iniciatīvas, taču, ja šīs atziņas 

formulētu kā konkrētus priekšlikumus konkrētiem likumu 
grozījumiem un iesniegtu Tieslietu ministrijai vai Saeimas Juridiskajai 
komisijai, tam būtu lielāka lietderība nekā tiesas pārstāvim piedalīties 
likumprojektu darba grupā, kur viņš ir viens no daudziem, kura 
priekšlikumi kaut kur „nogrimst”. 

Aicināju tiesnešus aktīvi sekot līdzi un paust savu pozīciju arī 
likumdošanas procesos, kas skar Augstākās tiesas un tiesnešu darbu. 
Saeimā šobrīd aktīvi strādā pie grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, 
pārnesot tajā vairākas idejas no jaunā Tiesu iekārtas likumprojekta, 
kas jau ilgāku laiku atlikts malā. Ne uz katru situāciju un priekšlikumu 
likuma grozījumos ir iespējams reaģēt ar Augstākās tiesas plēnuma 
lēmumu, kā to veiksmīgi izdarījām jautājumā par tiesnešu atalgojuma 
iekļaušanu vienotajā valsts un pašvaldību darbinieku atalgojuma 
sistēmā, bet tiesnešiem savu viedokli ir jāizsaka arī citos jautājumos. 

Neskatoties uz finanšu trūkumu un darba slodzi, Augstākā 
tiesa 2009.gadā spējusi veikt nozīmīgas lietas. Par spīti tiesu lietu 
izskatīšanas nebeidzamajam un straujajam ritmam, senatori un 
tiesneši nezaudē misijas apziņu, ka, neskatoties ne uz kādām krīzēm, 
Augstākās tiesas nolēmumiem jābūt taisnīgiem, kvalitatīviem un 
juridiski vērtīgiem. Senāta judikatūra tiek veidota, sistematizēta un 
darīta pieejama sabiedrībai, kaut tās nozīmi valdības padomdevēji 
nenovērtē. Neieguldot papildu līdzekļus, bet izmantojot tiesnešu un 
darbinieku zināšanas un laiku, Augstākā tiesa veikusi plašu sabiedrības 
izglītošanas darbu un veicinājusi izpratni par tiesu varu.

Ekonomiskā krīze ir pārejoša, bet iestādes laba pārvaldība – 
paliekoša sistēma. To apzinoties, Augstākā tiesa iespēju robežās 
turpinās sakārtot iekšējo vidi, sekmēs personāla profesionālo izaugsmi 
un saliedēs kolektīvu. 

Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 2010.gada  
5.martā (no kreisās) Krimināllietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Senāta Krimināllietu 
departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 
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Sveicu Latvijas Republikas Prokuratūru tās pastāvēšanas 
20.gadadienā.

Arī Augstākā tiesa pirms neilga laika atskatījās uz 
neatkarīgajai Latvijas valstij un tās tiesu sistēmai nozīmīgu 

gadskaitli – Latvijas Republikas Augstākās tiesas izveidošanas 
20.gadadienu. Atmodas un Latvijas valsts atjaunošanas laiks nebija 
viegls un vienkāršs ne tiesām, ne prokuratūrai. 

Augstākās tiesas pārveidošana par neatkarīgas valsts augstāko 
tiesu instanci noritēja ātrāk, un tiesa varēja sniegt atbalstu jaunajai 
Latvijas Republikas prokuratūrai, kas bija jāveido no jauna daudz 
sarežģītākos apstākļos. Cieņas apliecinājumu pelnījuši tie prokurori, 
kuri 1990.gadā, parādot pilsonisko drosmi, izlēma savas juridiskās 
zināšanas un pieredzi veltīt neatkarīgai Latvijas Republikai un 
neatkarīgai Latvijas Republikas prokuratūrai. 

Nākamais izaicinājums un, varētu teikt, sasniegums bija 
trīspakāpju tiesu sistēmas izveidošana Latvijā. 1995.gadā darbu sāka 
Augstākās tiesas Senāts kā kasācijas instance, tiesu palātas un piecas 
apgabaltiesas kā apelācijas instances, un atbilstoši tam bija jāpārkārto 
arī prokuratūras darbs.

Šajos divdesmit gados ir notikušas būtiskas reformas gan tiesu, 
gan prokuratūras darbībā. Jaunas prasības tiesu sistēmai izvirzīja 

 24.09.2010.  

PROKURATŪRAS UN TIESAS MIJIEDARBĪBA LATVIJAS VALSTS 
PĀRMAIŅU PROCESOS 
Uzruna Latvijas Republikas prokuratūras izveidošanas 20.gadadienas pasākumā

2010.gada 15.jūnijā kopā ar Ēriku Kalmeieru, paziņojot 
žurnālistiem par viņa izvirzīšanu ģenerālprokurora amatam
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Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Īpašas pārmaiņas prokuratūras 
un tiesu darbā ienesa 2005.gads ar jauno Kriminālprocesa likumu. 

Salīdzinoši īsā laika periodā mums ir bijis jāsastopas ar sarežģītiem 
politiskiem, ekonomiskiem un sociāliem pārmaiņu procesiem 
valstī. Tas prasījis tiesnešu un prokuroru zināšanu papildināšanu, 
pilnveidošanos, zināmā mērā arī domāšanas pārkārtošanu. Svarīgi, 
ka, neskatoties uz to, ka tieslietu sistēmas ietvaros pildām katrs savas 
funkcijas un uzdevumus, esam dalījušies zināšanās un viedokļos, 
lai pilnveidotu tiesvedības procesu, veidotu vienotu tiesu praksi 
un padarītu gan tiesnešu, gan prokuroru darbu profesionālāku un 
cienījamāku. 

Šobrīd, izveidojot Latvijā Tieslietu padomi, mūsu sadarbība 
un atbildība par Latvijas tieslietu sistēmas attīstību ieguvusi jaunu 
kvalitāti. Var piekrist ģenerālprokuroram Kalnmeiera kungam, 

par vienu no Tieslietu padomes uzdevumiem izvirzot prokuroru 
un visu tiesu sistēmai piederīgo personu pastāvīgas kvalifikācijas 
pilnveidošanas sistēmas izveidi. Tieslietu padomes atbalsts noteikti 
tiks pausts arī ģenerālprokurora ierosinājumam par prokuratūras 
statusa nostiprināšanu Satversmē. Mums kopīgi jāmeklē ceļi tiesu 
varas neatkarības tālākai nostiprināšanai. 

Novēlu, lai šodienas jubilejas pasākums kalpo gan prokuratūras 
padarītā novērtējumam, gan šībrīža situācijas apzināšanai, gan tālāko 
mērķu un uzdevumu izvirzīšanai. 

Vēlu Jums spēku un izturību strādājot un pilnveidojoties. Vēlu 
arvien turēt augstu prokurora profesijas prestižu, stiprinot sabiedrībā 
ticību, ka cilvēks mūsu valstī var justies tiesiski aizsargāts no jebkāda 
savu likumā garantēto tiesību un interešu aizskāruma. 
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Augsti godātie kolēģi un viesi! Sveicu Jūs Augstākās tiesas un 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes kopīgi rīkotajā 
konferencē! 

Šis gads Augstākajai tiesai, tāpat kā visai Latvijas valstij, 
ir vēsturiski zīmīgs gads. Pavasarī atzīmējām 20.gadadienu, kopš 
Latvijas Augstākā Padome 1990.gada 4.maijā pieņēma deklarāciju „Par 
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Viens no pirmajiem 
valsts atjaunošanas uzdevumiem bija neatkarīgas Latvijas tiesu 
sistēmas izveidošana, un jau 1990.gada 16.maijā Augstākā Padome 
apstiprināja amatā atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju un jūnijā – jauno Augstākās tiesas tiesnešu sastāvu. 
Augstākā tiesa ne tikai mainīja nosaukumu, bet arī saturiski kļuva par 
neatkarīgās Latvijas valsts viena varas atzara – tiesu varas – nesēju un 
augstāko tiesu instanci. 

Tiesisko bāzi tiesu reformai Latvijā veidoja 1992.gada 15.decembrī 
pieņemtais likums „Par tiesu varu”. Tas noteica, ka Augstāko tiesu 
veido Senāts kā kasācijas instance un divas tiesu palātas kā apelācijas 
instances. Bija nepieciešams laiks, lai sagatavotos reformai, bija 
nepieciešami grozījumi procesuālajos likumos, tādēļ savā jaunajā 
veidolā Augstākā tiesa pilnībā tika izveidota un uzsāka darbību tikai 
1995. gada beigās. 3. oktobrī Augstākās tiesas plēnums apstiprināja 
Senāta un tiesu palātu sastāvu, izveidojot kasācijas un apelācijas 

instances Augstākajā tiesā un radot strukturālo modeli, kāds tas ir 
šobrīd. 

Atskatoties uz būtiskāko Augstākās tiesas līdzšinējā darbībā, 
nevar nepieminēt 15 gadus senu notikumu: Senāta un tiesu palātu 
izveidošanu 1995. gadā. Latvijā tika atjaunota trīspakāpju tiesu sistēma 
atbilstoši demokrātiskas, tiesiskas valsts standartiem, kur Augstākajai 
tiesai kā galīgajai tiesu instancei ir būtiska loma judikatūras un tiesu 
prakses veidošanā. 

Augstākās tiesas pamatfunkcija un ikdienas darbs ir tiesas 
spriešana apelācijas un kasācijas instancē. Piecpadsmit gados 
Augstākajā tiesā izskatītas aptuveni 50  000 lietas, no tām 25  000 
Senātā un tikpat palātās. Šis paveiktais darbs jāvērtē ne tikai kā liels 
izskatīto lietu kopums, bet arī kā būtisks pienesums tiesību principu 
un tiesību normu tulkošanā un judikatūras veidošanā, kas savukārt 
lielākā vai mazākā mērā ir nodrošinājis vienotu tiesu praksi visās 
tiesās un taisnīguma izpratni plašākā sabiedrībā. Tā ir otra Augstākās 
tiesas pamatfunkcija, kas, manuprāt, ir visai sekmīgi pildīta. 

Līdz 2002.gada oktobrim likums „Par tiesu varu” ļāva Augstākās 
tiesas plēnumam pieņemt tiesām saistošus skaidrojumus par likumu 
piemērošanu. Pēc šīs normas atcelšanas Augstākā tiesa vienotu tiesu 
praksi valstī sekmē ar judikatūru, kas kļuvusi vispārpieejama, ar 
Senāta un tiesu palātu tiesnešu kopsēžu lēmumos paustajām atziņām, 

 15.10.2010.  

LIELĀ INTERESE PAR JUDIKATŪRU IR AUGSTĀKĀS TIESAS DARBA 
VĒRTĪBAS APLIECINĀJUMS 
Uzruna starptautiskajā konferencē „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskas domas veidošanā”
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ar tiesu prakses pētījumiem, ar semināru un konferenču organizēšanu. 
Atzinīgi vērtējams fakts, ka salīdzinoši liels ir bijis to Senāta 

nolēmumu skaits, kuri ir ar vērā ņemamu judikatūras vērtību. Kopš 
1996. gada izdotajos Senāta nolēmumu krājumos atlasīti un publicēti 
4626 nolēmumi, kuriem ir bijusi nozīme judikatūras veidošanā. Tas ir 
aptuveni 20% no visām izskatītajām lietām. Šis rādītājs, salīdzinot ar 
citu valstu tiesu pieredzi, ir vērtējams kā augsts. 

Īpaši nozīmīga ir bijusi Augstākās tiesas judikatūras publiskošana, 
nodrošinot tās pieejamību iespējami plašākai sabiedrībai. Kopš  
2004.gada daļa nolēmumu ar judikatūras nozīmi tiek publicēti 
Augstākās tiesas interneta mājas lapā, bet kopš 2009.gada Senāta 
judikatūra pieejama arī publiskajā judikatūras datubāzē tiesu portālā.  

Vārds „judikatūra” ir ienācis mūsu ikdienas leksikā, tas nav vairs 
svešvārds, judikatūra kā termins tiek lietots gan Civilprocesa, gan 
Kriminālprocesa, gan Administratīvā procesa likumu tekstos. Ar 
judikatūru tiek motivēti tiesu nolēmumi, aizvien biežāk uz judikatūru 
tiek izdarītas atsauces apelācijas un kasācijas sūdzībās. 

Tādēļ savu jubileju nolēmām atzīmēt, organizējot plašāku 
publisku konferenci, lai runātu par Augstākās tiesas judikatūru un 
tās lomu tiesiskās domas veidošanā Latvijā. Negaidīti lielā interese 
par šo konferenci liecina par tēmas aktualitāti ne tikai tiesnešu vidū, 
bet visiem juristiem. Vēlēšanos piedalīties konferencē pieteikuši gan 
tiesneši, prokurori un advokāti, gan valsts un pašvaldību institūciju un 
iestāžu juristi, gan augstskolu mācībspēki un studenti, gan citi juristi. 
Mūsu aicinājumam ir atsaukušies aptuveni 780 dalībnieku. 

Gribas cerēt, ka Jūsu atsaucība un klātbūtne ir apliecinājums 
Augstākās tiesas darba nozīmīgumam. Tas ir kā pretarguments tiem 
valsts funkciju izvērtētājiem un optimizētājiem, kas vienveidīgas 
tiesu prakses un judikatūras veidošanu ir novērtējuši kā nevajadzīgu 
Augstākās tiesas funkciju. Cerēsim, ka jaunais parlaments un jaunā 

valdība, veidojot nākamā gada budžetu, nevadīsies no šādiem 
nekompetentiem vērtējumiem. 

Mūsu konferences darbā piedalās Austrijas Augstākās tiesas 
priekšsēdētāja Irmgarde Griss kundze, kas ir arī Eiropas Savienības 

Ar konferences viesiem:  
Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju  
tīkla prezidente, Austrijas Augstākās tiesas  
priekšsēdētāja Irmgarde Grisa,  
Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 
Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Marts Rasks un 
Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gintars Križevičs
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dalībvalstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas priekšsēdētāja. 
Tādēļ ar interesi uzklausīsim cienījamās Grisas kundzes redzējumu 
par nacionālo Augstāko tiesu lomu Eiropas Savienības tiesību sistēmā. 

Kopā ar mums ir arī tuvākie kaimiņu kolēģi – Lietuvas Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs Gintaras Križevičus, Igaunijas Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Marts Rasks un vairāki šīs tiesas tiesneši. Mūsu valstu 
vēstures ir līdzīgas. Lai gan veidojot un attīstot savas tiesību sistēmas, 
katrs esam gājuši  nedaudz atšķirīgus ceļus, tomēr mērķi, ko esam 
cerējuši sasniegt, ir līdzīgi. 

Paldies kolēģiem – Eiropas Savienības tiesas tiesnesim Egilam 
Levitam, ES Vispārējās tiesas tiesnesei Ingrīdai Labuckai un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas tiesnesei Inetai Ziemelei, kuri vienmēr ir bijuši 
atsaucīgi Augstākās tiesas sadarbības partneri un padomdevēji. Arī 
šodien viņi ir kopā ar mums, lai runātu gan par atsevišķām tiesību 
jomām, gan par vispārīgiem judikatūras teorijas jautājumiem. 

Interesantas tēmas konferencē pieteikuši Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes profesori, juridisko zinātņu doktori Kristīne 
Strada-Rozenberga, Valentija Liholaja, Jānis Rozenfelds, Daiga 
Rezevska. Juridiskās fakultātes doktoranti Māris Vainovskis un Jānis 
Pleps nākuši ar interesantiem pētījumiem par judikatūras apkopošanu 
un Senāta vēsturisko pieredzi. 

Pirms pieciem gadiem šajā pašā Lielajā aulā, runājot par Augstāko 
tiesu kā judikatūras veidotāju, juridisko zinātņu doktors, profesors 
Kalvis Torgāns judikatūru salīdzināja ar zvaigžņotu debesi. Tāpat kā 
nevar saskaitīt zvaigznes debesīs, tāpat nevar saskaitīt arī tos civilos, 
kriminālos un administratīvos kāzusus, ko dažādu instanču tiesām 
nācies izskatīt, taču, kā pamatoti uzsvēra cienījamais kolēģis, tieši 
Augstākās tiesas tiesnešiem ir iespējas piekārt pie judikatūras debesīm 
kādu jaunu lielu zvaigzni vai, nedod Dievs, kādus supergreizos ratus, 
vai arī radīt krītošo zvaigzni. Šobrīd cienījamais profesors ir Augstākās 

tiesas senators un kopā ar saviem kolēģiem, esmu pārliecināts, rada 
ne vienu vien pirmā spožuma zvaigzni vai pat veselu zvaigznāju. 
Šodien Augstākās tiesas senators Kalvis Torgāns, tāpat kā viņa kolēģe, 
senatore, juridisko zinātņu doktore, asociētā profesore Jautrīte Briede 
dalīsies ar mums savās atziņās. 

Paldies visiem maniem kolēģiem – Augstākās tiesas senatoriem un 
palātu tiesnešiem – par piecpadsmit gados paveikto. Kā jau minēju, lielā 
interese par šodienas konferenci ir mūsu darba vērtības apliecinājums. 
Taču mūsu mērķis nav kavēties atmiņās vai saņemt atzinības, bet gan 
ieklausīties pieredzējušu ekspertu vērtējumos, atziņās, problēmu 
pieteikumos, lai izdarītu secinājumus un domātu par kvalitatīvāku un 
efektīvāku Augstākās tiesas darbu turpmāk. Tas ir Augstākās tiesas, 
Latvijas tiesu sistēmas un visas sabiedrības interesēs.

Novēlu mums visiem šodien sekmīgu un interesantu darbu. 
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2010.gadā Augstākā tiesa, pildot tai likumā noteiktās funkcijas, 
veikusi nozīmīgu darbu. Vispirms tās ir kasācijas un apelācijas 
instancē izskatītās lietas. Saņemto lietu skaits 2010.gadā pietuvojās 
Augstākās tiesas vēsturē nebijušam ciparam – 5000. Salīdzinājumam: 
pirms desmit gadiem 2000.gadā Augstākā tiesa saņēma divreiz mazāk 
lietu. Līdzīga ir arī izskatīto lietu dinamika: ja 2000.gadā Augstākā 
tiesa izskatīja aptuveni 2000 lietas, tad pagājušajā gadā divreiz 
vairāk  – 4500. Šie skaitļi pietiekami spilgti parāda darba apjomu 
augstākajā tiesu instancē, īpaši ņemot vērā to, ka tiesnešu skaits šajā 
laika periodā faktiski nav būtiski mainījies.

Tā ir dzīves uzspiesta aplamība, ka Augstākā tiesa, rezumējot gada 
darbu, diskutē nevis par juridiskām problēmām un tiesas spriešanas 
kvalitāti, bet tai jārunā par darba intensitāti, lietu uzkrājumiem, 
pārlieko darba slodzi. Uzstādījums saglabāt tiesas spriešanas kvalitāti 
augstākajai tiesu instancei ir goda un pienākuma lieta, tādēļ aicināju 
tiesnešus nepadoties mudinājumiem un vēlmei strādāt ātrāk, mazinot 
lietu uzkrājumus uz kvalitātes rēķina. No atsevišķiem juristiem 
izskanējis ieteikums Augstākajai tiesai neskatīt visas civillietas tik 
skurpulozi. Esmu pārliecināts, ka tas noteikti nav tas ceļš, kas ejams 
Augstākajai tiesai, nolūkā mazināt lietu uzkrājumus.

Liels darbs aizvadītajā gadā paveikts ne tikai tiesu lietu izskatīšanā, 
bet arī citās Augstākās tiesas darbības jomās.  

 11.03.2011.  

AUGSTĀKAJAI TIESAI AKTĪVĀK JĀPAUŽ SAVA POZĪCIJA 
LIKUMDOŠANAS PROCESOS 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2010.gadā
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Aizvadītajā gadā notikušas pārmaiņas Augstākās tiesas tiesnešu 
sastāvā: amatu atstājuši divi tiesneši, darbu Augstākajā tiesā sākuši 
seši jauni tiesneši. Tas ir ievērojams tiesnešu skaita papildinājums, 
ņemot vērā, ka iepriekšējā gadā darbu Augstākajā tiesā neuzsāka 
neviens jauns tiesnesis.

Saspringtajā darba režīmā ir atrasts laiks un iespējas gan tiesnešu, 
gan darbinieku mācībām. Augstākajai tiesai tas ir ļoti svarīgi, 
centīsimies to nodrošināt arī turpmāk. 

Dzirdot publiskajā telpā pausto Latvijas tiesu darbinieku 
neapmierinātību par viņuprāt nenoregulēto darba samaksas kārtību 
tiesās, ar gandarījumu konstatējām, ka no Augstākās tiesas šāda 
neapmierinātība neizskanēja. Darba samaksas sistēma mums ir 
sakārtota, darbinieki zina, par ko viņi saņem algu, kāpēc saņem 
vairāk vai mazāk nekā kolēģi. Augstākās tiesas pieredze varētu būt 
noderīga Tiesu administrācijai, sakārtojot darba samaksas sistēmu 
visās Latvijas tiesās. 

Priecē, ka sabiedrībai ir interese par Augstākās tiesas darbu. 
Par to liecina Augstākās tiesas interneta mājaslapas apmeklētāju  
skaits – 640 tūkstoši unikālie apmeklētāji gadā, kas ir par 20% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. Tam apliecinājums bija arī plaši apmeklētā 
Augstākās tiesas rīkotā konference „Augstākās tiesas judikatūra un 
tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā”.

Lepnums ir par to, ka pagājušajā gadā trīs Augstākās tiesas tiesneši 
saņēma Triju zvaigžņu ordeni, kas katrā ziņā bija īpašs notikums ne 
tikai šiem tiesnešiem un Augstākajai tiesai, bet visai tiesu sistēmai. 
Tas nozīmē, ka tiesnešu darbs ir novērtēts. Liels paldies gan šiem 
tiesnešiem, gan visiem pārējiem kolēģiem, kas godam pildījuši smago 
un atbildīgo tiesneša darbu.

Gada atskaites plēnumā struktūrvienību vadītāji savos 
ziņojumos aktualizēja problēmas, kuras jārisina, lai Augstākā 

tiesa spētu savas funkcijas pildīt efektīvāk un profesionālāk. 
Nevar runāt par vienotām problēmām visām tiesas 

struktūrvienībām – katrai no tām ir savas aktualitātes un 
problēmjautājumi. Tiesnešiem, kas skata civillietas, arī administratīvās 
lietas, lielākā problēma ir neizskatīto lietu atlikuma pieaugums. 
Savukārt krimināllietu tiesnešu darbā būtiskākā problēma ir lielais – 
aptuveni 50% – atlikto lietu skaits. 

Ziņojumos izskanēja priekšlikumi gan tiesu lietu izskatīšanas 
efektivizēšanai, gan citu problēmu risināšanai. Izmantojot Augstākajai 
tiesai pieejamos līdzekļus un resursus, mēģināsim rast risinājumus 
priekšlikumu realizēšanai.

Senāta departamentu priekšsēdētāji, runājot par identificētajām 
problēmām un jaunu augsti kvalificētu juristu aicināšanu kandidēt 
Augstākās tiesas tiesneša amatā, norādīja uz nepieciešamību atcelt 
četrdesmit gadu minimālā vecuma robežu. Augstākajai tiesai nav 
likumdošanas iniciatīvas, tomēr ir iespēja aktīvi paust savu pozīciju 
Tieslietu ministrijai, Saeimas Juridiskajai komisijai un rosināt šī 
jautājuma risināšanu.

To Augstākā tiesa darīs attiecībā uz procesuālo normu 
vienkāršošanu civillietu un administratīvo lietu izskatīšanā. Cita 
starpā, rosināsim plašāk izmantot rakstveida procesu.

Jautājumu par uzraudzības protestu iesniegšanu civillietās 
Augstākā tiesa jau ir aktualizējusi. Sākumā mūsu aicinājums 
atbrīvot tiesu no šīs funkcijas tika uzklausīts visai rezervēti, bet 
šobrīd ierosinājumam ar izpratni atsaucies ģenerālprokurors un 
aktīvi iesaistījusies Tieslietu ministrija. Ir cerības, ka šī gada laikā 
spēsim situāciju atrisināt un atteiksimies no šīs tiesai neraksturīgās 
funkcijas.

Arī jautājums par advokātu dalību tiesas sēdēs ir vairākkārt 
aktualizēts gan Saeimā, gan prokuratūrā, gan pašā advokatūrā. 
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Augstākās tiesas tiesneši 2010.gada novembrī. 1.rindā no kreisās: Rudīte Vīduša, Ilze Skultāne, Anita Poļakova,  
Zigmants Gencs, Veronika Krūmiņa, Pāvels Gruziņš, Ivars Bičkovičs, Gunārs Aigars, Ervīns Kušķis, Anita Nusberga,  
Aiva Zariņa, Māra Katlapa. 2.rindā: Dace Mita, Anda Briede, Mārīte Zāģere, Anda Vītola, Ināra Garda, Edīte Vernuša, 
Skaidrīte Lodziņa, Inguna Radzeviča, Andrejs Lepse, Vanda Cīrule, Ludmila Poļakova, Ramona Nadežda Jansone,  
Artūrs Freibergs, Inta Lauka, Marika Senkāne, Anita Čerņavska, Daina Treija. 3.rindā: Vēsma Kakste, Intars Bisters,  
Kalvis Torgāns, Normunds Salenieks, Jānis Neimanis, Aldis Laviņš, Valerijans Jonikāns, Pēteris Opincāns, Voldemārs Čiževskis, 
Pēteris Dzalbe, Aivars Keišs, Raimonds Grāvelsiņš, Andris Guļāns, Jānis Tiltiņš, Māris Vīgants
Fotogrāfijā nav Jautrīte Briede un Arnis Dundurs
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Kvalitatīva tiesas procesa nodrošināšanai advokāta līdzdalība būtu 
nepieciešama ne tikai krimināllietās, bet arī civillietās. Atsaucību 
šī jautājuma risināšanā ir izrādījuši arī paši advokāti, saprotot, ka 
problēma ir advokātu darba koordinēšana. Advokātu noslodzes 
elektroniskā dienasgrāmata ir daļējs problēmas risinājums, tomēr pie 
šī jautājuma jāturpina strādāt.

Jau ilgāku laiku ir aktualizēts jautājums par lielo atlikto lietu 
daudzumu procesa dalībnieku slimības dēļ. Pašreizējā darba nespējas 
lapa un tās izsniegšanas kārtība liedz iespēju tiesai pārliecināties, 
vai personas neierašanās uz tiesas sēdi patiešām ir bijusi objektīvi 
neiespējama. Viens no risinājumiem varētu būt darba nespējas lapu 
papildināšana ar ārsta atzīmi par pacienta spēju piedalīties tiesas 
sēdē. Tā kā šis nav tikai Tieslietu ministrijas, bet arī citu ministriju 
kompetences jautājums, visdrīzāk tā risināšana būs visai ilgstoša un 
sarežģīta, taču Augstākā tiesa turpinās pie šī jautājuma strādāt. 

Aktualizējams arī jautājums par kvalificētu juristu piesaisti 
tiesas dokumentu sastādīšanā. Ja procesuālajos likumos noteiktu 
normu, ka vismaz kasācijas instancē iesniedzamos dokumentus 
sastādīt drīkst tikai zvērināti advokāti, iespējams, mazinātos tādu 
kasācijas sūdzību skaits, kuru izskatīšanu Senāts atsaka. Šobrīd 
apmēram puse no Augstākajā tiesā saņemtajām kasācijas sūdzībām 
ir juridisks brāķis.

Augstākā tiesa rosinās un atbalstīs arī Iesniegumu likuma 
pārskatīšanu. Šobrīd likums liek tiesai šķērdēt resursus un sarakstīties 
arī ar tādām personām, kuru iesniegumi ir nesaprotami un dīvaini. 
Kaut arī atbildam, ka iesniegumu neskatīsim, jo tas nav saprotams, 
faktiski esam tērējuši laiku, lai to izskatītu un rakstiski atbildētu. 
Turklāt bieži vien iesniegums adresēts vairākām iestādēm, tātad 
vienlaikus tiek gatavotas vairākas atbildes.

Šīs un citas likumdošanas aktivitātes nav tiešā veidā atkarīgas no 
Augstākās tiesas, taču mēs varam aktīvi un dažādās formās paust savu 
atbalstu, gribu, iniciatīvu. Tādēļ aicināju Augstākās tiesas tiesnešus 
ierosinātās idejas pārvērst rakstiski formulētos Augstākās tiesas 
priekšlikumos. Esmu pārliecināts, ja pietiekami aktīvi darbosimies un 
paudīsim savu pozīciju, šie un citi priekšlikumi nenoguls likumdevēju 
atvilktnēs un vairumā gadījumu tiksim saklausīti. Ikdienā pildot 
tiešos pienākumus, tiesnešiem jāmēģina atlicināt laiku, lai aktīvāk 
paustu savu pozīciju likumdošanas pilnveidošanas procesos, kas 
savukārt vistiešākajā veidā atsauksies uz katra tiesneša spēju 
profesionāli saprātīgos, likumā noteiktos termiņos izskatīt lietas, 
pieņemt un noformēt nolēmumus, strādāt bez pārslodzes, atlicinot 
laiku arī mācībām un sevis pilnveidošanai. 
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Šodien, sveicot Jūs Latvijas advokatūras 90.gadadienā, vēlos 
atzīmēt ne tikai advokāta lomu ikviena indivīda Satversmē 
garantēto cilvēka pamattiesību nodrošināšanā un aizsardzībā, 
bet, pievēršoties vēsturei, atgādināt par advokātu būtisko lomu un 

veikumu jaunās neatkarīgās Latvijas valsts tiesu sistēmas veidošanā un 
attīstībā.  

Jau nākošajā dienā pēc Latvijas valsts proklamēšanas, 1918.gada  
19. novembrī, Ministru prezidents par tieslietu ministru aicināja 
zvērinātu advokātu Pēteri Juraševski un par viņa biedru zvērinātu 
advokātu Eduardu Strautnieku. Viņu pirmais uzdevums bija izstrādāt 
Latvijas tiesu iekārtas likumu un izveidot Latvijas tiesu sistēmu, tai skaitā 
Latvijas Senātu un Tiesu palātu.

Atskatoties uz Latvijas tiesu veidošanu, Eduards Strautnieks 
savās atmiņās rakstīja: „Latvijas pirmās tapšanas dienās nebija starp 
latviešiem neviena tiesneša un komplektēt tiesnešus nācās no advokātu 
rindām. Varu ar gandarījumu konstatēt, ka latviešu advokāti ar lielāko 
pašaizliedzību un uzupurēšanos uzņēmās grūtos tiesneša pienākumus, 
nemaz neprasīdami, kāds par to labums un cik lielu amatu katram dos.”

Latvijas Senāta pirmie senatori – Kristaps Valters, Miķelis Gobiņš, 
Kārlis Ozoliņš, Jānis Graudiņš, Augusts Lēbers un Voldemārs Zāmuels – 
bija zvērināti advokāti. Atbalsts jaunajai valstij šiem cilvēkiem bija 

nozīmīga izšķiršanās ne tikai materiālās labklājības ziņā, tas bija arī 
politiski drosmīgs solis. Arī vēlākajos Latvijas brīvvalsts gados vairums 
Latvijas Senāta senatoru nāca no zvērinātu advokātu rindām. 

Arī šodien mums – tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, notāriem 
un tiesu izpildītājiem – ir atšķirīgi uzdevumi un funkcijas tiesu sistēmas 
ietvaros, taču mūs vieno darbības mērķis un uzdevums, kas ir nemainīgs 
kopš Latvijas valsts dibināšanas, kad Ministru prezidents Kārlis Ulmanis 
aicināja veidot valsti, kura „būs taisnības un tiesību valsts, kur nebūs 
vietas ne apspiešanai, ne netaisnībai.”

Augstākās tiesas vārdā sveicot Latvijas zvērināto advokātu saimi 
vēsturiskajā jubilejā, novēlu vienmēr atcerēties advokāta zvērestā solīto 
un turēt augstu sava amata godu. Cienot pašam savu un citu kolēģu 
darbu, veidosim arī sabiedrības pozitīvus priekšstatus un vērtējumu par 
visu tiesu sistēmu. 

 17.03.2011.  

ADVOKĀTU LOMA LATVIJAS 
TIESU SISTĒMAS VEIDOŠANĀ 
UN ATTĪSTĪBĀ 
Uzruna Latvijas advokatūras izveidošanas 
90.gadadienas pasākumā

Pēc 23 advokātu zvēresta pieņemšanas 2011.gada 15.jūnijā. 
Priekšplānā – bijušais senators Vilnis Vietnieks, kas arī kļuvis 
par zvērinātu advokātu
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Sveicot izlaidumā jaunos kolēģus – juristus, atkārtošu kāda viedā 
teikto, ko Augstākās tiesas konferencē citēja Jūsu fakultātes 
dekāne. Proti: teorija bez prakses ir tukša, taču prakse bez 
teorijas ir akla.

Jūs esat guvuši teorētiskas zināšanas vienā no smagākajām, bet 
vienlaikus arī interesantākajām profesijām – jurista profesijā. Liela 
daļa no jums noteikti šo amatu jau apguvuši vai sākuši apgūt praksē, 
veidojot nenoliedzami svarīgo savienību starp teoriju un praksi. 

Svarīga šī saikne ir ne tikai tiesību zinātnei kopumā, bet arī 
katra jurista profesionālajā darbībā. Jūsu šodien saņemtais maģistra 
diploms apliecina iegūtās zināšanas, taču labam juristam vajadzīgs 
kas vairāk – ir vajadzīga gudrība. Un gudrība ir saprātīga zināšanu 
izmantošana, kas rodas no ilgas pieredzes savā amatā.

Mans vēlējums jums – būt gudriem un emocionāli stipriem 
juristiem katram savā darbā, ko strādājat un ko turpmāk strādāsiet. 

 01.07.2011.  

LABAM JURISTAM VAJADZĪGAS NE VIEN ZINĀŠANAS,  
BET ARĪ GUDRĪBA 
Apsveikuma uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izlaidumā

Ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pirmā  
kursa studentiem Pirmkursnieku dienās Augstākajā tiesā 
2012.gada 19.decembrī
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 17.11.2011.  

AUGSTĀKĀ TIESA IR 
STIPRINĀJUSI CILVĒKOS 
PAĻĀVĪBU RAST TAISNĪBU 
LATVIJAS VALSTĪ 
Uzruna Augstākās tiesas kolektīva Valsts 
svētkiem veltītajā pasākumā

Kaut arī 18. novembris ir valsts svētki, es tos izjūtu pietiekami 
personiski, lai varētu salīdzināt ar tuvinieka dzimšanas dienu. 

Mūsu senči, kas stāvēja pie Latvijas valsts šūpuļa, ieguldīja 
pūles, fizisku drosmi un intelektu, lai mēs šodien varētu svinēt 

savas valsts 93. dzimšanas dienu. Bet, tāpat kā tuvinieka dzimšanas dienā, 
arī valsts svētkos mēs atceramies ne tikai pašu dzimšanas laiku, bet arī 
vērtējam, kāds mūsu jubilārs ir šobrīd. Mūsu attieksme pret tuvu cilvēku 
nemainās tādēļ vien, ka viņam gājis sliktāk vai ne tā, kā bija domāts. 
Līdzīgi mūsu valstij pēdējie ekonomiski sarežģītie gadi nav ietekmējuši 
mūsu personisko attieksmi pret zemi, kurā dzīvojam un strādājam. 

Katrs no mums, neatkarīgi no ieņemamā amata, piedalāmies mūsu 
valsts veidošanā. Varbūt ikdienā par to nedomājam – mēs esam viena 
valsts varas atzara – tiesu varas – nesēji. Šodienas grūtībās daļai cilvēku 
mūsu valstī ir mazinājusies paļāvība, uzticēšanās vai lepnums par zemi, 
kurā dzīvojam. Bet, esmu pārliecināts, ka tiesu sistēma, Latvijas Augstākā 
tiesa ar savu darbu, stabilitāti un profesionalitāti ir stiprinājusi cilvēkos 
paļāvību taisnīgumam un likuma spēkam. Ceru, arī turpmāk spēsim 
sabiedrībā stiprināt pārliecību un ticību Augstākajai tiesai, tiesu sistēmai 
un Latvijas valstij.

Svētku brīdī tradicionāli sakām paldies cilvēkiem, kuri ar savu 
godprātīgo darbu stiprinājuši Augstākās tiesas labo vārdu. Šodien īpašus 
vārdus gribu veltīt cilvēkam, kurš bijis klāt un devis lielu ieguldījumu 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas izveidošanā un darbībā atjaunotās 
valsts pirmajos gados. Lielā mērā pateicoties viņam, mēs pazīstam jēdzienu 
„tiesu vara” un šos vārdus varam izlasīt likumā, kurš tā arī saucas – likums 
„Par tiesu varu”, un kura izstrāde notika viņa vadībā. 

Kaut arī lielākā daļa no klātesošajiem šo cilvēku nav redzējuši 
tiesneša mantijā, domāju, viņa vārds ir visiem labi pazīstams – 
tas ir Gvido Zemrībo. Esam gandarīti un lepni par to, ka Ordeņa 
kapituls ir respektējis Augstākās tiesas ierosinājumu un mūsu pirmā 
priekšsēdētāja nopelni Latvijas valsts attīstībā ir novērtēti, piešķirot 
viņam mūsu valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni. 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas pirmais priekšsēdētājs 
Gvido Zemrībo 2011.gada 17.novembrī Augstākajā tiesā ar 
tiesnešiem un darbiniekiem, ar ko kopā strādājis 
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Man ir tas gods pirmo reizi Latvijas tiesnešu konferenci 
uzrunāt ne tikai kā Augstākās tiesas, bet arī kā Tieslietu 
padomes priekšsēdētājam. Šī ir pirmā Tieslietu padomes 
sasauktā tiesnešu konference.

Ir pagājis pirmais gads, kopš Tieslietu padome sākusi darbu.
Kā zināms, katrs sākums ir grūts un ne viss iecerētais uzreiz 

izdodas. 
Dibinot Tieslietu padomi, kā mērķis tika izvirzīts tiesu varas 

neatkarības nostiprināšana, pašpārvaldes iespēju un lomas 
palielināšana tiesu sistēmas tālākā attīstībā. 

Vēsturiskas pieredzes šādas institūcijas darbībai Latvijā nebija. 
Vienots vai ideāls Tieslietu padomes vai tai analogas institūcijas 
modelis ne Eiropā, ne arī citur pasaulē neeksistē. Tādējādi, iztrūkstot 
iepriekšējai pieredzei un tradīcijām, jaunizveidotā Tieslietu padome 
ar atbildību uzņēmās pienākumu darīt tiesu sistēmu stiprāku un 
neatkarīgāku. Šodien vēlos teikt paldies Tieslietu padomes locekļiem 
par pirmajā, iespējams, grūtākajā gadā paveikto.

Pavisam līdz šim Tieslietu padome kopā ir pieņēmusi 78 lēmumus. 
Liela daļa no tiem bijusi tiesnešu karjeras jautājumi, padome rosinājusi 
Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Aivai Zariņai un Pāvelam 
Gruziņam un atbalstījusi Sanitas Osipovas virzīšanu Satversmes 
tiesas tiesneša amatā. Apstiprināts Tieslietu padomes reglaments, 
Tiesnešu konferences nolikums, tiesnešu amata apliecību un mantiju 

paraugi un lietošanas kārtība, kā arī Augstākās tiesas tiesneša amata 
kandidātu atlases atklātā konkursa kārtība.

Diskutēti un rūpīgi izsvērti bijuši Tieslietu padomes sniegtie 
viedokļi par tiesu sistēmai būtiskiem normatīvo aktu projektiem un 
tiesu budžeta jautājumiem.

Tieslietu padome neatbalstīja tiesnešu darba samaksas iekļaušanu 
vienotajā atalgojumu sistēmā, uzskatot, ka šāda iekļaušana neatbilst 
tiesnešu neatkarības principam, starptautiskajām rekomendācijām, 
kā arī netiek pildīts Satversmes tiesas spriedums tiesnešu atalgojuma 
jautājumā. 

Izskatot tiesu budžeta pieprasījumus 2011.gadam, Tieslietu 
padome atzina, ka tiesu budžetā netiek paredzēts pietiekams 
finansējums tiesu darbinieku atalgojumam, kā arī citām valdības 
deklarācijā minētajām prioritātēm tiesu sistēmas attīstībai. 

Diemžēl šie Tieslietu padomes iebildumi netika ņemti vērā. 
Tieslietu padome pauda negatīvu attieksmi arī pret Saeimas 

pieņemtajiem grozījumiem „Likumā par budžetu un finanšu vadību”, 
kas tika pieņemti steidzamības kārtībā, neuzklausot Tieslietu 
padomes viedokli. Padome uzskatīja, ka likuma grozījumi nenodrošina 
Satversmes tiesas sprieduma izpildi un nenovērš normatīvā regulējuma 
trūkumus, kas saistīti ar konstitucionālo institūciju un Tiesībsarga 
budžeta pieprasījuma neatkarības nodrošināšanu. Atliek vien piebilst, 
ka to, cik pamatoti ir bijuši Tieslietu padomes iepriekšminētie 
iebildumi, izšķirs Satversmes tiesa, kuras tiesvedībā atkārtoti 

 25.11.2011.  

TIESLIETU PADOME – TIESU VARAS SPĒKS, AR KO JĀRĒĶINĀS 
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
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atrodas lietas par tiesnešu atalgojumu un tiesu budžeta jautājumiem. 
Ceram, ka Tieslietu padomes negatīvais atzinums apturēs Tiesnešu 

disciplinārās atbildības likuma grozījumu virzību. Šo likumprojektu 
Tieslietu padome vērtēja šonedēļ. Tieslietu padome nolēma neatbalstīt 
plānotos grozījumus likumā, kas paredz samazināt Augstākās 
tiesas tiesnešu pārstāvniecību disciplinārkolēģijā un to vietā iekļaut 
tieslietu ministru un ģenerālprokuroru. Likumprojektā paredzēts, ka 
Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām varētu 
piedalīties arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvis.

Tieslietu padome uzskata, ka viens no virzieniem tiesnešu un 
citu tiesu sistēmai piederīgu amatpersonu disciplinārās atbildības 
regulējuma tālākai attīstībai varētu būt diskusija par vienotas 
disciplinārkolēģijas veidošanu un Disciplinārtiesas pilnvaru 
paplašināšanu.  

Vairākus likumprojektus Tieslietu padome ir atbalstījusi, 
vienlaikus sniedzot savus priekšlikumus to uzlabošanai. 

Tieslietu padome atbalstīja grozījumus likumā „Par tiesu varu”, 
kas paredz ar 2012.gada 1.janvāri iekļaut zemesgrāmatu nodaļas 
rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, nododot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu 
kompetencē vairāku lietu kategoriju izskatīšanu. Domājams, ka šī 
reforma zināmā mērā palīdzēs izlīdzināt rajonu (pilsētu) tiesnešu 
noslodzi un mazinās lietu uzkrājumus tiesās.

Tieslietu padome analizēja un sniedza priekšlikumus grozījumiem 
likumā „Par tiesu varu”, kas paredz mainīt tiesnešu atlases kārtību, 
kandidātiem izvirzāmās prasības, kā arī atteikšanos no tiesnešu 
kvalifikācijas klasēm, ieviešot jaunu tiesnešu profesionālās darbības 
novērtēšanas sistēmu. Varam prognozēt, ka tās ieviešana būs visai 
darbietilpīga un sarežģīta. Nākamajā Tiesnešu konferencē būs jāievēl 
jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Tieslietu padomei jānosaka 
tiesneša profesionālo zināšanu pārbaudes saturs un kārtība, kā 
arī jāapstiprina nepieciešamo dokumentu paraugi. Visu tiesnešu 
profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas 
kolēģijai jāveic trīs gadu laikā – no 2013. līdz 2016.gadam. 

Tieslietu padomes pirmais darba gads ir iezīmējis šīs institūcijas 
vietu un lomu tiesu varas darbībā un attīstībā. Pirmā gada pieredze ir 
parādījusi Tieslietu padomes spēju darboties, kā arī vēl neizmantotās 
tās iespējas. 

Jāatzīst, ka arī likumdevēja un izpildvaras amatpersonas ne 
vienmēr ir izpratušas Tieslietu padomes vietu un lomu. Iespējams, 

Tieslietu padomes pirmā sēde 2010.gada 4.oktobrī



38

tāpēc nereti Tieslietu padomes viedoklis tiek vaicāts novēloti un 
formāli, un, visdrīzāk, tiek darīts ne pēc būtības, bet tikai tādēļ, ka to 
prasa likums. 

Tieslietu padomi nevajadzētu uztvert kā opozīciju izpildvarai vai 
likumdevējam, un tās atzinumus nedrīkstētu noliegt vai ignorēt.  

Tieslietu padomes izveidošana bija ilgi gaidīts solis tiesu varas 
neatkarības stiprināšanas virzienā. Domāju, ka pirmais darbības 
gads ir pierādījis šī soļa pareizību un Tieslietu padome, neskatoties uz 
ierobežoto kompetenci un nepietiekamo finansējumu, ir pierādījusi 
sevi kā darboties spējīgu tiesu varas institūciju. 

Runājot par tiesu sistēmas problēmām, protams, jārunā par 
visaktuālāko – aizvien pieaugošo lietu skaitu un tiesnešu lielo 
noslodzi. Tā ir arī Augstākās tiesas problēma, ko nevar atrisināt tikai 
ar Augstākās tiesas labo gribu vai resursiem. Tiesvedības procesu 
paātrināšanas risinājums jāmeklē tiesiskā regulējuma pilnveidošanā.

Atgādināšu, ka Augstākajai tiesai nav likumdošanas iniciatīvas 
tiesību, taču tas nenozīmē, ka Augstākā tiesa likumdošanas 
pilnveidošanas procesā būtu pasīva novērotāja pozīcijā. 

Pēc Augstākās tiesas ierosinājuma izdarīti grozījumi Civilprocesa 
likumā, nosakot blakus sūdzību izskatīšanu rakstveida procesā, 
vienlaicīgi saglabājot iespēju jurisdikcijas interesēs tās skatīt arī tiesas 
sēdēs, ja tiesa to atzīst par nepieciešamu. Augstākā tiesa rosinājusi ļaut 
arī kasācijas kārtībā lietas izskatīt rakstveida procesā un, paplašinot 
Senāta kompetenci, atsevišķos gadījumos tam dot tiesības izšķirt lietu 
pēc būtības, neatgriežot to jaunai izskatīšanai zemākas instances tiesai. 
Esam rosinājuši arī atteikties no Augstākās tiesas priekšsēdētājam un 
Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājam piešķirtās tiesības 
iesniegt uzraudzības kārtībā protestus par spēkā esošiem spriedumiem 
civillietās, atstājot to tikai ģenerālprokurora kompetencē. 

Viens no procesuālo likumu pārmaiņu virzieniem ir pārsūdzības 
instanču mazināšana. Līdz šim vairāk domāts par apgabaltiesu 
kā otrās instances tiesu atslogošanu, taču svarīgi būtu mazināt 
slodzi arī augstākajai tiesu instancei. Te jāatzīmē, ka aptuveni 50-
60% Senātā iesniegto sūdzību neatbilst kasācijas prasībām un to 
izskatīšana tiek atteikta. Jādomā, kā kasācijas sūdzības padarīt 
juridiski pamatotākas, saturiski kvalitatīvākas, un Augstākā tiesa 
ierosina uzticēt to sagatavošanu un iesniegšanu tikai profesionāliem 
juristiem. 

Būtu jānoved līdz rezultātam iepriekšējās Saeimas iesāktie 
Administratīvā procesa likuma grozījumi, kuros iestrādāti būtiski 
instrumenti lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai, piemēram, 
valsts nodevas noteikšana, pilotspriedumu procedūru ieviešana, 
administratīvo pārkāpumu lietu pilnīga nodošana vispārējās 
jurisdikcijas tiesām, atteikšanās no iespējas administratīvā procesa 
kārtībā iesniegt sūdzības par iestādes atbildes nesniegšanu pēc 
būtības.   

Augstākā tiesa atbalsta mediācijas ieviešanu, lietu izskatīšanas 
procesa vienkāršošanu, atsakoties no tiesas nolēmumu motīvu 
izklāsta gadījumos, kad tie netiek pārsūdzēti, advokātu noslodzes 
reģistra ieviešanu un darba nespējas lapu izsniegšanas pamatotības 
kontroles pilnveidošanu. 

Ceru, ka labas idejas tiesu darba efektivizēšanai radīsies arī 
šodienas konferencē. Mūsu mērķis, mainot Tiesnešu konferences 
formu un organizējot otrās daļas darbu tiesību sekcijās, ir padarīt 
konferences darbu saturīgāku, interesantāku un radošāku. Paldies 
Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei par intelektuālo un 
organizatorisko atbalstu mūsu idejai. Paldies prokuroriem, notāriem, 
advokātiem, Tieslietu ministrijas speciālistiem par interesi šodien 
strādāt kopā ar tiesnešiem. Lai vērtīga šī konference! 
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Satversmes komentāru izstrādāšana ir nepieciešams un vērtīgs tiesību 
zinātnieku un, kas īpaši svarīgi, – arī praktiķu kopdarbs. Apsveicami, 
ka starp komentāru autoriem ir arī tiesneši – Eiropas Savienības 
Tiesas tiesnesis Egils Levits, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese Ineta 

Ziemele, kā arī Augstākās tiesas senatori Jautrīte Briede un Jānis Neimanis 
un Administratīvās rajona tiesas tiesneses Ieva Višķere un Anita Kovaļevska. 

Zīmīgi, ka Satversmes komentāri sākti ar 8.nodaļu, jo tieši ar pamattiesību 
normām ikdienā visbiežāk saskaras gan tiesību piemērotāji, gan arī iedzīvotāji, 
aizstāvot savas tiesības tiesā. Tiesības uz taisnīgu tiesu ir pieskaitāmas pie 
nozīmīgākajām personas pamattiesībām, jo tās lielā mērā uzskatāmas par 
priekšnoteikumu, lai persona spētu īstenot vai aizsargāt citas Satversmē 
noteiktās tiesības.  Par to, ka iedzīvotāji Satversmes 92.pantā noteiktās savas 
tiesības un likumiskās intereses aizstāvēt taisnīgā tiesā zina aizvien labāk 
un tās izmanto aizvien aktīvāk, liecina tiesu statistika. Augstākās tiesas 
tiesvedībā esošo lietu skaits kopš 1998.gada, kad Satversme tika papildināta ar 
8.nodaļu, trīskāršojies: ja 1998.gadā bija 2692 lietas, tad 2011.gadā šis skaitlis 
būs vairāk nekā 8000.  Par „pieprasījumu” pēc Satversmes 92.panta tiesībām 
liecina arī tas, ka gan Satversmes tiesā, gan arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
ievērojams skaits lietu tiek ierosināts un izskatīts tieši saistībā ar tiesību uz 
taisnīgu tiesu iespējamo pārkāpumu. No tā netieši izriet, ka valsts ne vienmēr 
spēj pilnā mērā nodrošināt šīs tiesības īstenošanu. Jēdzienā „taisnīga tiesa” 
ietverti divi aspekti – „taisnīga tiesa” kā neatkarīga tiesu varas institūcija, 
kas izskata lietu, un „taisnīga tiesa” kā pienācīgs, tiesiskai valstij atbilstošs 
process, kurā šī lieta tiek izskatīta. Interesanti un vērtīgi būs lasīt komentārus 

par šiem abiem aspektiem, jo situācija Latvijas tiesu sistēmā kopš 1998.gada ir 
krietni mainījusies. Tiesu resursi šobrīd ir nepietiekami, lai nodrošinātu lietu 
izskatīšanu saprātīgos termiņos, kas ir viens no taisnīgas tiesas kritērijiem. 
Kā vēstījumā Tiesnešu konferencei norādīja Valsts prezidents: ja tiesas 
spriešanai nav ātruma, var gadīties, ka kvalitāte vairs nevienu neinteresē. 
Tādēļ šobrīd tiek aktualizēts jautājums par procesu vienkāršošanu un 
saīsināšanu, nolēmumu pārsūdzības iespēju samazināšanu un citiem soļiem 
tiesvedības procesu paātrināšanai, kam, protams, jābūt sabalansētiem ar 
cilvēka pamattiesībām uz taisnīgas tiesas pieejamību. Tiesības vērsties tiesā 
nav absolūtas, un Satversmes normām jābūt dzīvam instrumentam, kas 
tiek pieskaņots jeb iztulkots atbilstoši konkrētā laika prasībām. Satversmes 
normu novecošana mazinātu Satversmes vērtību un spēju efektīvi regulēt 
valsts varas īstenošanas kārtību. Tādēļ Satversmes normu tulkojums ar 
augstas raudzes tiesību speciālistu un zinātnieku komentāriem šobrīd ir 
īpaši aktuāls. Satversmes 8.nodaļa ir jaunākā Satversmē, un tās iztulkošanā 
mums nav pirmskara Latvijas judikatūras, juristu atziņu un komentāru. Taču, 
domājams, kaut Satversmē neierakstītas, cilvēka intereses un tiesības tajā 
laikā bija juristu, tai skaitā tiesnešu, ievērots pamatprincips. 1939.gadā viens 
no Latvijas Senāta senatoriem Teodors Bergtāls rakstīja: „Tiesnesim nekad 
nevajadzētu aizmirst, ka no tiesu aktu vienmuļajiem un varbūt apnikušajiem 
vākiem raugās ārā dzīvi cilvēki, kuri sāpīgi sajūt, kādā veidā viņu dažkārt 
dienišķās un nepieciešamās vajadzības apmierina tiesa.” Nekad to neaizmirst 
savā ikdienas darbā novēlu arī ikvienam juristam šodien, un lai šodien 
prezentētie Satversmes komentāri palīdz uzturēt šo apziņu.  

 19.12.2011.  

TIESĪBAS UZ TAISNĪGU TIESU IR VIENAS NO NOZĪMĪGĀKAJĀM 
PERSONAS PAMATTIESĪBĀM 
Uzruna grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības” atvēršanā
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Aizvadītajā gadā, kas valstij bijis visai spraigs un politiskajiem 
notikumiem bagāts, Latvijas Augstākā tiesa ir spējusi 
nodrošināt stabilu darbu un tai uzticēto funkciju sekmīgu 
izpildi.

Ir pierasts, ka par tiesu darbu reti saka labu. Taču gribu minēt divas 
aptaujas, kas veiktas tiesās. Pagājušā gada pavasarī tika prezentēta 
Latvijas tiesnešu mācību centra veiktā aptauja astoņās Latvijas 
tiesās, un tā parādīja, ka tiesu darbu pozitīvi novērtē 80% tiesas 
apmeklētāju, kas jebkādā statusā bijuši lietu dalībnieki, kā arī 75% no 
juristiem, kas piedalījušies tiesu lietās. Līdzīgs cipars – 77% juristu – 
pozitīvu vērtējumu devuši tieši Augstākās tiesas darbam Augstākās 
tiesas organizētajā klientu aptaujā aizvadītā gada rudenī. Pozitīvais 
vērtējums saņemts no cilvēkiem, kuriem bijusi reāla, nepastarpināta 
saskare ar tiesas darbu. Domāju, tas ir apsveicams rezultāts un 
pietiekami objektīvs novērtējums gan tiesnešu, gan tiesas darbinieku 
darbam. 

Tomēr plēnumā Augstākās tiesas vairāku struktūrvienību vadītāju 
ziņojumos izskanēja satraukums par jautājumiem, kam nevajadzētu 
būt īpaši aktuāliem tiesiskā valstī. 

Pirmkārt, Augstākajai tiesai kā augstākajai tiesu instancei, 
analizējot darbu, nebūtu tik daudz jārunā tādās kategorijās kā lietu 
izskatīšanas ātrums, intensitāte, lietu atlikuma samazināšana, bet 

diemžēl tieši tas un nevis darba kvalitāte šobrīd tiek gaidīts no tiesas. 
Arī jautājumā par Augstākās tiesas tiesu palātu likvidāciju arguments 
ir lietu izskatīšanas termiņi, nevis kvalitāte. Tas, ka Krimināllietu tiesu 
palāta atceļ gandrīz katru otro pārsūdzēto apgabaltiesas nolēmumu, 
nevienu neinteresē. Augstākā tiesa šobrīd strādā, jau balansējot uz 
robežas starp kvantitāti un kvalitāti, kas īsti nepiedien augstākajai 
tiesu instancei, kuras pamatuzdevums ir nevis lietas skatīt vairāk un 
ātrāk, bet spriest taisnīgu, kvalificētu tiesu, izlabojot zemāku instanču 
tiesu kļūdas.

Otrkārt, Augstākajai tiesai, kurai nav likumdevēja funkciju un pat 
ne likumdošanas iniciatīvas tiesību, daudz nākas runāt par likumu 
jaunradi un par nepieciešamajām izmaiņām tiesvedības normatīvajā 
regulējumā, kas būtu likumdevēja, nevis tiesu varas jautājums. 
Diemžēl tās ir pašizdzīvošanas iniciatīvas. Kaut arī Augstākajai tiesai 
nav paredzētas likumdošanas iniciatīvas tiesības, mums, domājot, 
kā efektivizēt savu darbu, nākas iniciēt, lūgt, izteikt priekšlikumus, 
piedalīties ministrijas darba grupās un Saeimas komisiju sēdēs, 
kas atņem tiesnešu laiku savu tiešo pienākumu pildīšanai – tiesas 
lietu izskatīšanai. Neredzot citu iespēju mazināt tiesnešu darba 
slodzi, Augstākā tiesa arī turpmāk aktīvi sekos līdzi un ar saviem 
priekšlikumiem piedalīsies likumdošanas procesos, kas varētu 
efektivizēt tiesu darbu, padarot tiesāšanos ātrāku, vienkāršāku, lai tā 

 16.03.2012.  

ĀTRĀKA LIETU IZSKATĪŠANA NEDRĪKST BŪT AUGSTĀKA 
PRIORITĀTE PAR TAISNĪGAS TIESAS SPRIEŠANU 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2011.gadā
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nebūtu tik darbietilpīga un esošie tiesneši spētu lietas izskatīt ātrāk. 
Augstākā tiesa arī turpmāk darīs visu iespējamo, lai aktivizētu 

Administratīvā procesa likuma grozījumus, turpinātu pilnveidot 
Civilprocesa likumu. Esam vērsuši uzmanību arī uz, iespējams, 
nepieciešamiem grozījumiem Operatīvās darbības likumā – ja 
Augstākā tiesa vairs nebūs otrās instances tiesa, vai tai kā kasācijas 
instancei būtu jānodarbojas ar operatīvo pasākumu akceptēšanu? 

Gan departamentu vadītāji, gan Judikatūras nodaļas vadītājs 
un ģenerālprokurors plēnumā vērsa uzmanību uz judikatūras 
nepietiekamas pieejamības problēmu. Augstākā tiesa nav Tiesu 
informatīvās sistēmas uzturētāja un nevar to ietekmēt, tādēļ domāsim, 
kā paplašināt judikatūras pieejamību Augstākās tiesas interneta 
mājaslapā un arī drukātā veidā.

Tiesneša darbs prasa nepārtrauktu zināšanu papildināšanu, tādēļ 
Augstākā tiesa arī turpmāk paredzēs līdzekļus gan tiesnešu mācībām 
profesionālajā jomā, gan svešvalodu zināšanu pilnveidošanai. 
Turpināsim pagājušajā gadā aizsākto – izmantosim tiesnešu konferenci 
profesionālajām mācībām, lai, visiem tiesnešiem klātesot, runātu par 
tiesību interpretāciju un tiesu prakses jautājumiem konkrētās lietu 
kategorijās. 

Augstākā tiesa jau vairākkārt paudusi savu negatīvo attieksmi 
pret Augstākās tiesas tiesneša amatam noteiktajiem vecuma 
ierobežojumiem. Negribētu domāt, ka tas notiek mērķtiecīgi, taču, 
ierobežojot tiesneša vecumu, notiek tas, ko varētu saukt par tiesnešu 
korpusa vājināšanu. Gan departamentu, gan tiesu palātu vadītāji arī 
šajā plēnumā norādīja, ka 40 gadu minimālā vecuma robeža Augstākās 
tiesas tiesnesim ir pārlieku augsta un liedz jauniem, izglītotiem, 
enerģiskiem juristiem ienākt Augstākajā tiesā. Taču tiesneša amats 
nav arī tāds, kur būtu jāstrādā tikai jauniešiem, jo pieredze un 
profesionālās iemaņas tiesnesim nepazūd ne 65, ne 70 gados, un ir 

jo īpaši svarīgas augstākajā tiesu instancē. Taču Saeimā jau atrodas 
likumprojekts grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas liedz iespēju 
Augstākās tiesas tiesnesim pagarināt atrašanos amatā pēc amata 
pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanas.

Visas plēnumā izskanējušās domas, viedokļi un vērtējumi, tāpat 
kā Augstākās tiesas apkopotie statistikas dati tiks izmantoti turpmākā 
tās darba efektivizēšanā un tālākā uzlabošanā. 

Preses konferencē pēc gada atskaites plēnuma 2012.gada 
16.martā
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Jau otro gadu Tiesnešu konferencē uzrunāju Jūs gan kā 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs, gan kā Tieslietu padomes 
priekšsēdētājs, kā to nosaka likums. 

Atgādināšu, ka Tieslietu padome tika veidota kā institūcija, 
kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī 
tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Divos gados padome 
nav sasniegusi savas darba intensitātes un kvalitātes pilnību, taču 
ir notikusi virkne pozitīvu lietu. Pozitīvā virzienā ir mainījusies 
attieksme un izpratne par to, kas ir Tieslietu padome, kāda ir tās 
vieta un loma. Protams, ne vienmēr Tieslietu padomes viedoklis tiek 
respektēts un ņemts vērā, tomēr tas nav mazinājis padomes centienus 
aktīvi iesaistīties tiesu sistēmas darbības pilnveidošanā un attīstībā.

Pārskatā par Tieslietu padomes darbu neuzskaitīšu datumus, 
skaitļus un konkrētas lietas, bet izmantošu tos, ilustrējot problēmas, 
kuras ir bijušas un kuras vēl jārisina padomei.

Mazāk darbietilpīgi jautājumi, kas padomei jārisina faktiski 
nepārtraukti, ir tiesnešu karjeras jautājumi. Viena no likumā 
paredzētajām Tieslietu padomes funkcijām ir noteikt jaunajiem 
tiesnešiem konkrētas tiesas, kurās viņi strādās. Saistībā ar to pieminēšu 
situāciju, kas, iespējams, vienai tiesnešu daļai, t.i., zemesgrāmatu 
tiesnešiem, radīja zināmu neizpratni un neviennozīmīgu attieksmi. 
Proti, jautājums par to, vai zemesgrāmatu tiesnesim, kas kandidē uz 
vispārējās tiesas tiesneša amatu, nepieciešams Tiesnešu kvalifikācijas 

kolēģijas pozitīvs atzinums. Tieslietu padomes pozīcija bija un 
ir  – zemesgrāmatu tiesnesim, pirms sākt skatīt lietas kā vispārējās 
tiesas tiesnesim, ir jāsaņem Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvs 
vērtējums. 

Apstiprināti amatos vairāki apgabaltiesu priekšsēdētāji, viņu 
vietnieki un rajona tiesu priekšsēdētāji. 

Vairākkārt skatīts jautājums par tiesnešu skaitu tiesās. Vairākos 
gadījumu Tieslietu ministrija ierobežoto finanšu resursu dēļ rosināja 
Rīgas tiesu tiesnešu slodzi mazināt, citās rajona tiesās radušās tiesnešu 
amatu vakances nododot Rīgas tiesu apgabala tiesām. Tieslietu 
padome šādu risinājumu neatbalstīja, vēršot Tieslietu ministrijas 
uzmanību uz uzsākto tiesu sistēmas reformu, kas paredz „tīro tiesas 
instanču” ieviešanu, kas nozīmē, ka visas lietas pirmajā instancē būs 
jāskata rajona (pilsētu) tiesām, kā rezultātā pieaugs to slodze, un varam 
prognozēt, ka aktualizēsies jautājums par tiesnešu skaita palielināšanu 
visās rajona tiesās. Tieslietu padome uzskatīja, ka problēma nav 
atrisināma ar vienas atsevišķas tiesneša amata vietas pārdali, bet ir 
nepieciešama rajona tiesu tiesnešu skaita palielināšana Rīgas pilsētas 
tiesās, nesamazinot citu rajonu tiesu tiesnešu skaitu. Tieslietu padome 
rosināja Saeimu piešķirt finansējumu piecu papildu tiesnešu amata 
vietu izveidošanai Rīgas apgabaltiesas pirmās instances tiesās, kā arī 
attiecīgam darbinieku skaitam. Pagaidām tas ir tikai Tieslietu padomes 
ierosinājums, un nākotnē redzēsim, vai tas tiks izpildīts.

 02.11.2012.  

POZITĪVI MAINĪJUSIES IZPRATNE PAR TIESLIETU PADOMES VIETU 
UN LOMU 
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
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Latvijas tiesnešu konference Latvijas Universitātes Lielajā aulā
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Tieslietu padome apstiprinājusi virkni iekšējo normatīvo 
dokumentu, tai skaitā Rajona (pilsētas) tiesas un apgabala tiesnešu 
atlases konkursa nolikumu un Tiesnešu konferences jauno nolikumu. 
Pozitīvi jāvērtē Tieslietu padomes iniciētās Tiesnešu ētikas komisijas 
un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas e-konferencē, tādējādi 
atslogojot tiesnešu klātienes konferences darba kārtību. Turpmāk 
centīsimies plašāk izmantot saziņu e-formā, kas, spriežot no 
atsauksmēm un aktivitātes, ir guvusi tiesnešu atbalstu.

Īpaši jāatzīmē apstiprināto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas jauno 
reglamentu. Pieņemu, ka šodien par šo dokumentu būs īpaša saruna 
un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Aigara kungs viesīs 
skaidrību par to, kādā veidā no 2013.gada 1.janvāra notiks tiesnešu 
profesionālās darbības novērtēšana.

Tieslietu padome sniegusi vairākus atzinumus un paudusi savu 
pozīciju par virkni likumdošanas iniciatīvu, tai skaitā vairākkārt skatot 
jautājumus saistībā ar jau pieminēto tiesu sistēmas reorganizāciju, 
pārejot uz „tīro” trīs instanču tiesu sistēmu. Šobrīd skaidri zināms, 
ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas pastāvēšanas pēdējā 
diena – 2014.gada 31.decembris. Attiecībā par Civillietu tiesu palātas 
darbības izbeigšanu ir noteikts datums – 2019.gada 1.janvāris. 
Tieslietu padome aicināja šo reformu virzīt secīgi, savlaicīgi izdarot 
nepieciešamos grozījumus civilprocesa un kriminālprocesa likumos, 
pakāpeniski samazinot lietu pieplūdumu palātās. Jācer, ka Tieslietu 
padomes ieteikumi un viedoklis tiks ņemts vērā un šī būtiskā reforma 
tiks realizēta pietiekami pārdomāti un ņemot vērā visus tās pozitīvos 
un negatīvos aspektus.

Tieslietu padome pauda viedokli arī tiesnešu maksimālā vecuma 
jautājumā. Turpmāk netiek paredzēta tiesneša amata pilnvaru 
termiņa pagarināšana pēc maksimālā amata pildīšanas vecuma 
sasniegšanas. Tieslietu padome vērsa uzmanību, ka būtu jāparedz 

iespēja tiesnesim turpināt pildīt amata pienākumus, līdz pabeigtas 
lietas, kuru izskatīšana uzsākta ar viņa piedalīšanos. Šobrīd var 
prognozēt, ka šis priekšlikums netiks ņemts vērā. Tas nozīmē, ka 
varētu būt tā, ka atsevišķos gadījumos pietiekami ilgi skatītu lietu, 
tiesnesim aizejot pensijā, nāksies sākt skatīt no jauna. Ieguvuma no 
tā nebūs, pamatoti palielināsies neapmierinātība ar garajiem lietu 
izskatīšanas termiņiem. 

Kā kuriozu varētu minēt situāciju ar grozījumiem likumā „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Kādam 
bija ienākusi prātā ideja, ka tiesnesim, lai iestātos un darbotos 
tiesnešu biedrībā, jāprasa atļauja institūcijai, kas viņu iecēlusi amatā. 
Iespējams, tā bija tehniska kļūda, kas tika izlabota. Taču palika 
spēkā norma, ka tiesnesim, ja viņš vēlas ieņemt amatu citā biedrībā, 
sabiedriskā organizācijā, piemēram, makšķernieku, mednieku vai 
golfa klubā, jāprasa atļauja tiesas priekšsēdētājam.

Īpašs jautājums ir par tiesnešu atalgojumu. Jau minēju, ka ar 
2013.gada 1.janvāri vairs nebūs tiesnešu kvalifikācijas klases, par 
kurām piešķirtās piemaksas bija zināma daļa no tiesneša ikmēneša 
ienākumiem. Tieslietu padome, protams, domāja un strādāja pie tā, 
lai tiesnešu ikmēneša ienākumi nesamazinātos un atbilstoši Tieslietu 
padomes ierosinājumam tika veidots likumprojekts, kas nošķir naudu 
un tiesnešu atalgojumu no tiesnešu profesionālās novērtēšanas. 
Tiesnešu profesionālā novērtēšana notiks ik pēc pieciem gadiem, 
īpašos gadījumos paredzot arī ārpuskārtas novērtēšanu. Tieslietu 
padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par 
piemaksu par tiesnešu kvalifikācijas klasēm aizstāšanu ar piemaksu 
par tiesneša amatā nostrādāto laiku. Protams, tas nebūtu tikai formāls 
algas pielikums ik pēc dažiem gadiem. Tieslietu padome rosināja, lai 
tiesnesis uz kārtējo „stāža piemaksu” varētu pretendēt tikai tad, ja 
viņam uz to brīdi spēkā ir pozitīvs profesionālās darbības novērtējums. 
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Šis vērtējums netiktu veikts stāža piemaksas dēļ, bet būtu spēkā piecus 
gadus pēc kārtējās profesionālās novērtēšanas. 

Diemžēl šīs likumprojekta normas akceptēšanā radušās  
problēmas, un nākamajā sēdē Tieslietu padome pēc Saeimas Budžeta 
komisijas lūguma atkārtoti skatīs šo jautājumu. Noprotams, ka 
projekts Saeimā netiek vērtēts viennozīmīgi un ir ideja tiesnešu algas 
piemaksas tomēr sasaistīt ar profesionālās darbības novērtēšanu. 
Sākotnēji šis likumprojekts tika virzīts vienā paketē ar budžeta likumu. 
Izvērtēt, cik tas ir pamatoti, nav Tieslietu padomes kompetence. 

Nobeigumā nedaudz par šodienas konferenci. Dienas kārtību 
varētu vērtēt kā pārlieku pieblīvētu un, iespējams, tiesnešiem būtu 
jāsanāk kopā biežāk, ja aktualitāšu ir tik daudz. Šoreiz esam mēģinājuši 
to visu iekļaut vienas dienas konferences ietvaros, atslogojot darba 
kārtību, pašpārvaldes institūciju vēlēšanas organizējot elektroniskā 
veidā un laiku maksimāli atvēlot jautājumiem, kas šobrīd aktuāli tiesu 
sistēmai.

Konferences pirmā daļa veidota atbilstoši likumā „Par tiesu varu” 
un tiesnešu pašpārvaldes institūciju reglamentos noteiktajai prasībai 
uzklausīt šo institūciju ziņojumus par to darbu un problēmām. 

Attiecībā uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas darbu jāatzīmē, ka 
tās darbs kļuvis vēl atbildīgāks, jo tās lēmumus iespējams pārsūdzēt 
Disciplinārtiesā. Tā jau ir izskatījusi pirmo lietu un disciplinārkolēģijas 
lēmumu konkrētas lietas izskatīšanā atzinusi par pareizu un atstājusi 
negrozītu. 

Savukārt jaunievēlētajai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai priekšā 
ārkārtīgi atbildīgs darbs – ar 2013.gada 1.janvāri ieviest dzīvē  
tiesnešu profesionālās novērtēšanas jauno kārtību. Tieslietu padome 
sekos līdzi un vērtēs, kā jaunā sistēma darbosies, cik efektīva tā būs un 
kas tajā uzlabojams.

Arī Tiesnešu ētikas komisijai šodien jāatskaitās par savu darbu.
Konferences otrā daļa veltīta cilvēktiesību problemātikai. Nav 

noslēpums, ka šogad publiskajā telpā tika aktualizēts jautājums par 
Latvijas tiesu kompetenci vai nekompetenci cilvēktiesību ievērošanā 
un atbildību par to pārkāpumiem. Es negribētu šobrīd iedziļināties šādu 
pārmetumu pamatotībā, tikai vērst uzmanību uz to, ka cilvēktiesības 
vienmēr bijušas tiesnešu darba aktualitāte. 

Kas attiecas uz Augstāko tiesu – vēl agrā pavasarī, pirms 
publiski izskanējušās tiesu kritikas, tā uz starptautisku cilvēktiesību 
jautājumiem veltītu konferenci aicināja gan savus kolēģus no Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas Augstākajām tiesām, gan šo valstu pārstāvētos 
tiesnešus Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Šodien mēs par šiem 
jautājumiem runāsim daudz plašākā auditorijā un iepazīsimies ar jauno 
Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās 
Kristīni Līci. Savu redzējumu vienmēr aktuālajai cilvēktiesību tēmai 
sniegs tiesībsargs. 

Konferences trešajā daļā darbs tradicionāli paredzēts tiesību 
nozaru sekcijās, kuru konkrēto tematiku noteicāt Jūs, tiesneši. Visus 
jautājumus sekciju darbā nebija iespējams iekļaut, tādēļ tajās runāsim 
par visaktuālāko.

Nobeigumā – paldies par atbalstu konferences organizēšanā 
Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei, īpaši dekānei profesorei 
Kristīnei Stradai-Rozenbergai. Izmantojot izdevību, vēlos informēt 
par Apbalvošanas padomes vakar pieņemto lēmumu – piešķirt 
cienījamajai dekānes kundzei Tieslietu sistēmas Goda zīmi – un 
apsveikt ar to. 
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Sveicu Satversmes tiesu tās 16 gadu pastāvēšanas jubilejā, un 
augsti vērtējama tradīcija tiesas gadskārtas atzīmēt, rīkojot 
ikgadējas konstitucionālo tiesību konferences.

Šīgada decembrī ir vēl kāda gadskārta, ko vēlos pieminēt. 
Pirms 20 gadiem 1992.gada 15.decembrī tika pieņemts Latvijas 
tiesu darbības pamatlikums – likums „Par tiesu varu”. Sākotnēji šis 
likums paredzēja konstitucionālās kontroles institūcijas izveidošanu 
Augstākās tiesas sastāvā.

Grozījumi likumā „Par tiesu varu” 1994.gadā attiecībā uz atsevišķas 
Satversmes tiesas veidošanu bija vieni no pirmajiem grozījumiem šajā 
likumā. Konstitucionālās tiesas izveidošana neizrietēja no Latvijas 
tiesu sistēmas vēsturiskās pieredzes, bet acīmredzot šādu izšķiršanos 
noteica valsts vēsturiski politiskā attīstība un pasaules pieredze, ka 
atsevišķas, spēcīgas konstitucionālās tiesas veidojas valstīs, kas pārvar 
totalitārisma sekas un tiecas kļūt demokrātiskas. 

Citu starpā nozīmīgi bijuši vairāki Satversmes tiesas pēdējo gadu 
spriedumi, kas vērsti uz tiesu varas neatkarības kā konstitucionālas 
vērtības aizsardzību un valsts varas trīs atzaru sadarbību šīs vērtības 
stiprināšanā. 

Atgādināšu divus Satversmes tiesas lēmumus – par neatkarīgo 
institūciju budžeta pieprasījumu izskatīšanas kārtību un par tiesnešu 
un prokuroru atalgojuma reformu.

Kaut abās lietās Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību, svarīgākas ir 
tiesas lēmumos ietvertās norādes, kā demokrātiskā valstī veidojamas 
līdzsvarotas un cieņpilnas attiecības starp likumdevēju un izpildvaru, 
no vienas puses, un tiesu varu, no otras puses, turklāt domājot un 
rīkojoties ilgtermiņā.

Lietā par neatkarīgo institūciju budžeta pieprasījumu izskatīšanas 
kārtību Satversmes tiesa secināja, ka šīm institūcijām, tai skaitā 
Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai, nav iespējams pilnvērtīgi 
darīt zināmu Saeimai viedokli par to funkciju izpildei nepieciešamo 
finansējumu. Satversmes tiesas lēmumā ietvertie norādījumi sniegti 
ar mērķi veicināt vienotas un hierarhiski sakārtotas valsts varas 
funkcionēšanu.

Savukārt lēmumā tiesnešu algu reformas lietā Satversmes tiesa 
sniegusi vērā ņemamus atzinumus par Tieslietu padomes lomu un 
procesuālajām tiesībām tiesu varas interešu aizstāvēšanā, kā arī par 
likumdevēja sadarbību ar tiesu varu, var teikt – Satversmes tiesa ar 
savu lēmumu likuma pantus par Tieslietu padomi piepildījusi ar reālu 
saturu. 

2010.gadā, izveidojot Tieslietu padomi, likumdevējs kā mērķi 
izvirzīja tiesu varas neatkarības nostiprināšanu, pašpārvaldes lomas 
palielināšanu tiesu sistēmas attīstībā. Zināmā mērā tā bija atbildes 
reakcija uz diviem Satversmes tiesas spriedumiem tiesnešu algu 

 07.12.2012.  

SATVERSMES TIESAS LOMA TIESU VARAS ATTĪSTĪBĀ UN 
NEATKARĪBAS STIPRINĀŠANĀ 
Uzruna Satversmes tiesas konstitucionālo tiesību konferencē „Lietas ierosināšana Satversmes tiesā: aktuāli 
Satversmes tiesas procesa jautājumi”
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jautājumā, un likumdevēja un izpildvaras sākotnēja attieksme pret šo 
institūciju bija visai formāla.  

Satversmes tiesa uzsvērusi, ka Saeimas pienākums ir pēc iespējas 
rūpīgāk izvērtēt Tieslietu padomes sniegtos ieteikumus un viedokli par 
likumprojektiem, kas ietekmē tiesu varas darbību. Īstenojot tiesu varas 
reformas, likumdevēja un Tieslietu padomes mijiedarbībai jānotiek 
visos reformas posmos. Demokrātiskā valstī varas dalīšanas princips 
ne tikai nošķir varas atzarus, bet ietver arī prasību pēc to savstarpējas 
sadarbības. Ceru, ka šīs Satversmes tiesas atziņas tiks ņemtas vērā 
turpmākajā Saeimas, izpildvaras un Tieslietu padomes darbībā.

Otrs aspekts, ko vēlos pieminēt, saistīts ar šodienas konferences 
tēmu – par tiesas pieteikumu Satversmes tiesā.

Izveidojot Satversmes tiesu, tās funkcijās neietilpa tiesību 
normu atbilstības vērtēšana. Tikai kopš 2000.gada grozījumiem 
Satversmes tiesas likumā tai piešķirtas šādas tiesības, savukārt 
vispārējās jurisdikcijas un administratīvajām tiesām – tiesības vērsties 
Satversmes tiesā, ja tās konstatē piemērojamās normas neatbilstību 
augstāka juridiskā spēka tiesību normām. 

Ar katru gadu tiesu pieteikumu skaits Satversmes tiesā pieaug. 
Tiesas novērtē, ka Satversmes tiesas process dod iespēju daudz 
vispusīgākam tiesību normas izvērtējumam.  

Arī šodienas konferences darba kārtībā ir ietverts jautājums par 
tiesu prakses problēmām, sniedzot tiesas pieteikumu Satversmes 
tiesā, par ko referēs Senāta Administratīvo lietu departamenta 
priekšsēdētāja.   

Tiesu pieteikumu skaita palielināšanās aktualizē nepieciešamību 
tiesu, jo īpaši Augstākās tiesas un Satversmes tiesas,  dialoga veidošanai, 
un šodienas  konference noteikti dos savu artavu tā attīstībā.

Šogad maijā Augstākā tiesa organizēja konferenci par nacionālo 
Augstāko tiesu lomu cilvēktiesību aizsardzībā. Faktiski tā bija pirmā 
starptautiska līmeņa konference Latvijā, kurā tika veidots dialogs 
starp Augstāko tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu un Satversmes tiesu. 
Satversmes tiesas priekšsēdētājs, referējot konferencē par Satversmes 
tiesas un Augstākās tiesas dialogu, norādīja, ka mērķis mums ir viens – 
tiesiskas valsts stiprināšana un indivīda tiesību aizsargāšana efektīvā, 
neatkarīgā un objektīvā tiesā. 

Varu tikai pievienoties Satversmes tiesas priekšsēdētāja sacītajam 
un vēlēt produktīvu darbu šodienas konferencē. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Satversmes 
tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs konstitucionālo tiesību 
konferences atklāšanā
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Sveicu visus klātesošos Latvijas Republikas Satversmes 
pieņemšanas 91.gadadienā, kas tiek atzīmēta ar nozīmīgu 
notikumu – Satversmes komentāru atvēršanas svētkiem. 

Tas, ka esam pulcējušies Augstākajā tiesā, ir pašsaprotami, 
jo šodien ceļu pie lasītājiem sāk izdevums, kurā komentēta Satversmes 
6. nodaļa, kurā konstitucionāli nostiprināts viens no varas atzariem – 
tiesu vara.

Latvijas valsts pamatos ir likta demokrātiskas valsts pamatvērtība – 
Satversmē nostiprināts valsts varas dalīšanas princips, un viens no 
priekšnoteikumiem tam ir tiesu varas institucionāla un funkcionāla 
nošķirtība no likumdošanas un izpildu varas. Satversmes tēvi, veidojot 
Latvijas pamatlikumu, norādīja, ka „vienīgais pamats mūsu valsts 
drošībai ir tāda iekārta, ka valsts augstākā vara ir pareizi norobežota, 
ir pareizi sadalīta”, un Satversmes samērā īsā sadaļa par tieslietām 
liecina par cieņu pret tiesas neatkarības principu.

Ņemot vērā notikumu, kura dēļ esam šeit pulcējušies, gribu 
pieminēt vēl vienu gadadienu, kas Latvijas tiesu sistēmai un arī valstij 

kopumā ir tikpat nozīmīga. Ir pagājuši tieši 20 gadi, kopš 1993.gada 
1.janvārī stājās spēkā likums „Par tiesu varu”. Likums, kuram bija 
un joprojām ir ļoti svarīga nozīme mūsu tiesu sistēmas atjaunošanā, 
darbībā un neatkarības garantēšanā. 

Šis likums tika izstrādāts un pieņemts laikā, kad valstī vēl nebija 
atjaunota pilnā apjomā Satversmes darbība. Tādēļ likums sevī ietvēra 
arī pēc sava satura un nozīmīguma konstitūciju saturošas normas.

Tiesu un tiesnešu ikdienas darbs, 20 gadus strādājot pēc šī likuma, 
faktiski ir piepildījis un piepilda Satversmes 6.nodaļas lakoniskos 
formulējumus ar darbojošos saturu. Cik atbilstoši Satversmes garam 
tas izdevies – par to ar lielu interesi lasīsim Satversmes komentāros.

 15.02.2013.  

TIESNEŠU IKDIENAS DARBS 
PIEPILDA SATVERSMES 
LAKONISKOS FORMULĒJUMUS 
AR DARBOJOŠOS SATURU 
Uzruna grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes 
komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts 
kontrole” atvēršanā

Satversmes komentāru atvēršanas pasākumā  
Augstākajā tiesā (no kreisās) Romas katoļu baznīcas 
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, tieslietu ministrs  
Jānis Bordāns, Valsts prezidents Andris Bērziņš un 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs
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Augstākās tiesas gada pārskata plēnumā, kas notika 22.februārī, 
bija vērojama lielāka tiesnešu aktivitāte un ieinteresētība gan 
Augstākās tiesas darba jautājumu apspriešanā, gan tiesu 
sistēmai kopumā aktuālu problēmu risināšanā. 

Analizējot 2012.gada darba intensitāti un rezultātus, lielu paldies 
jāsaka ikvienam Augstākās tiesas tiesnesim, tiesneša palīgam, tiesas 
darbiniekam, Administrācijai par to atbildīgo darbu, kas tiek darīts 
diendienā. Statistikas cipars, ka Augstākās tiesas tiesnesis vidēji gadā 
izskatījis 103 lietas, pirmkārt, dara godu tiesnešu darbam. Otrkārt – 
tas raisa apbrīnu, ko nesenajā vizītē Augstākajā tiesā pauda arī Valsts 
prezidents – vienam Augstākās tiesas tiesnesim šāds izskatīto lietu 
skaits ir daudz par lielu.

Nākamā gada prognozes nav optimistiskas – Augstākajā tiesā 
saņemto lietu skaits nemazināsies, bet drīzāk otrādi – turpinās pieaugt. 
Tas nozīmē, ka mums visiem – gan Augstākās tiesas tiesnešiem, gan tiesai 
kopumā – jāmobilizējas uz tikpat intensīvu darbu kā iepriekšējā gadā. 

Turklāt nākamajos divos-trijos gados ar likumu mums uzlikta 
papildu slodze – atsauksmju sniegšana par apgabaltiesu tiesnešiem 
viņu profesionālās darbības novērtēšanā. Tiek domāts, kā šo procesu 
Augstākajā tiesā vienādot un padarīt ātrāku, atsauksmju un citas 
dokumentācijas sagatavošanā iesaistot, piemēram, tiesnešu palīgus. 
Ir jādomā, kā rīkoties, lai šis uzdevums neatņemtu pārlieku daudz 
tiesnešu laika.

 22.02.2013.  

JĀSADZIRD AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠLIKUMI UN JĀŅEM VĒRĀ 
TĀS VIEDOKĻI 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2012.gadā

Viens no nozīmīgākajiem Augstākās tiesas pasākumiem 
2012.gadā bija starptautiskā konference „Nacionālo 
Augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā”
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Atjaunojot budžetā finansējumu Judikatūras nodaļas normālai 
darbībai, aizvadītajā gadā Augstākā tiesa rezultatīvi strādājusi 
judikatūras veidošanā. Ceru, ka jau nākamgad atgūsim to jaudu, kādā 
Augstākajai tiesai judikatūras veidošanā bija iespēja strādāt 3-4 gadus 
atpakaļ. Ir vairākas idejas šī Augstākās tiesas darbības virziena tālākā 
attīstībā, viena no tām – speciālists Judikatūras nodaļā, kura pārziņā 
būs Latvijas Augstākās tiesas un starpnacionālo tiesu judikatūras 
saskaņošanas jautājumi. 

Plēnumā, runājot par norisēm likumprojektu izstrādē un virzībā, 
izskanēja viedoklis par likumdevēja, izpildvaras un tiesu varas 
savstarpējo sadarbību un tolerances trūkumu. Nedomāju, ka tas ir 
tikai savstarpējas komunikācijas trūkums, manuprāt, tas liecina par 
apzinātu tiesu varas viedokļa ignorēšanu vai nevēlēšanos to uzklausīt. 
Kā citādi skaidrot, ka pēkšņi uz trešo lasījumu likumprojektā 
grozījumiem likumā „Par tiesu varu” parādās būtiskas izmaiņas 
tiesu priekšsēdētāju funkcijās, atbildībā un pilnvaru termiņos? 
Pēkšņi pirms pēdējā balsojuma mums jautā: ko jūs par to domājat? 
Kāds var būt mūsu viedoklis par jautājumu, par kuru neesam bijuši 
informēti, neesam to apsprieduši? Cits piemērs – Valsts prezidenta 
tikko atkārtotai izskatīšanai atgrieztie iepriekš ne ar Augstāko tiesu, 

ne Tieslietu padomi nesaskaņotie grozījumi Civilprocesa likumā, 
kas visdrīzāk ievērojami palielinās jau tā noslogotā Senāta Civillietu 
departamenta darba apjomu. Izmantojot to, ka Augstākās tiesas 
plēnumā klāt bija arī tieslietu ministrs, aicinājām ministriju pārskatīt 
praksi, kādā notiek likumprojektu virzība.

Lai gan Augstākajai tiesai nav likumdošanas iniciatīvas tiesību 
un šie jautājumi neietilpst mūsu darba pienākumos, aicināju tomēr 
tiesnešus nebūt pasīva novērotāja pozīcijā, gaidot, kad kāds cits 
pieņems likumus, pēc kuriem mums būs jāskata lietas un jāstrādā. 
Aicināju aktīvi iesaistīties likumdošanas procesos – ne tehniski 
rakstot likumprojektus, bet aktīvi paužot savu pozīciju ar idejām, 
atsauksmēm, viedokļiem. 

Augstākajā tiesā veidosim darba jeb iniciatīvas grupu, kas apkopos 
idejas un noformulēs un prezentēs Augstākās tiesas viedokli tās 
darbībai būtiskos jautājumos. Viens no aktuālākajiem – Augstākās 
tiesas tiesu palātu darbības noregulējums, saskaņā ar likumdevēja 
gribu mainot tiesu sistēmu Latvijā. Ir jānāk kopā Senātam un tiesu 
palātām un jānoformulē savs redzējums, savi priekšlikumi, kā realizēt 
Augstākās tiesas strukturālās izmaiņas.
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Šobrīd tiesu sistēma ir sabiedrības uzmanības centrā, un 
nerimstas apgalvojumi par neefektīviem tiesu procesiem un 
no tā izrietošajām problēmām. Diemžēl nereti kā galvenie 
vainīgie šajā situācijā tiek atrasti tiesneši, pārmetot arī to, 

ka nepietiekami paši aktualizējam tiesu efektivitātes problēmas un 
pietiekami aktīvi nemeklējam to risinājumus. Atļaušos apgalvot 
pretējo – mēs ļoti labi saskatām šīs problēmas, jo tā ir mūsu ikdiena.

Pirms mēneša Augstākās tiesas plēnumā, analizējot aizvadītā gada 
darbu, mazāk bija tradicionālās statistikas atskaites, bet departamentu 
un tiesu palātu priekšsēdētāju ziņojumos akcents bija likts tieši 
uz šo problēmu – kā padarīt tiesas procesu efektīvāku. Turklāt ar 
šo efektivitāti saprotot ne tikai tiesas spriešanas ātrumu, bet arī 
kvalitāti un iedarbīgumu. Kā galvenās problēmas, kas kavē efektīvu 
tiesas spriešanu, jau ne pirmo gadu tika akcentēts, pirmkārt, aizvien 
pieaugošais lietu skaits, ar ko esošajam tiesnešu skaitam vienkārši 
fiziski nav iespējams tikt galā. Otrkārt, procesā iesaistīto personu 
negodprātīga attieksme pret saviem pienākumiem un tiesas procesu. 
Treškārt – smagnējs process atsevišķu kategoriju lietās. Kā viens no 
problēmas risinājumiem, ko piedāvāja plēnums un kas ir radis plašu 
atskaņu un, cerēsim, arī virzību likumdošanā – obligāta zvērināta 
advokāta institūta ieviešana vismaz kasācijas instancē.

Tiesneši plēnumā vērsa uzmanību arī uz nevēlamo un pat bīstamo 
tendenci, ko veido pārējo varas atzaru attieksme un rīcība šībrīža 

 21.03.2013.  

DISKUSIJĀ PAR TIESU VARAS EFEKTIVITĀTI UZMANĪBA JĀPIEVĒRŠ 
KVALITATĪVIEM TIESU DARBA ASPEKTIEM 
Uzruna Advokatūras dienu konferencē „Tiesu procesu efektivizācija”

Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs 
sveic Augstāko tiesu Latvijas Senāta 95 gadu jubilejā  
2013.gada 19.decembrī
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situācijā, uzturot un vairojot mītu par tiesu nespēju un nevēlēšanos 
strādāt efektīvi. Augstākās tiesas plēnums aicināja uz savstarpēju 
varas institūciju toleranci vienai pret otru, jo, vienai varai nepārtraukti 
vispārīgi (nekonkrēti) kritizējot otru varu, sabiedrības jau tā zemā 
uzticēšanās vēl vairāk tiek iedragāta, turklāt tā skar sabiedrības 
attieksmi pret valsti kopumā. Pārāk bieži un nepamatoti pārmetumi 
tiesām grauj to autoritāti. Tiesām tiek pārmesti lietu izskatīšanas ilgie 
termiņi, taču tiesneši jau tagad strādā pārslodzē. Valsts pienākums ir 
nodrošināt tiesnešiem pienācīgus darba apstākļus, un darba slodze ir 
darba apstāklis numur viens. 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese Ineta Ziemele nesenajā 
„Jurista Vārda” diskusijā par tiesu procesu efektivitāti norādījusi, ka, 
balstoties uz pieteikumiem, kuri ienāk ECT, nevar teikt, ka tie šobrīd 
uzrādītu problēmu ar tiesvedības garumiem masveidā un liecinātu par 
sistēmisku Latvijas tiesu problēmu. Kolēģe norāda, ka diskusiju par 
tiesu varas efektivitāti būtu jāpārnes citā gultnē, proti, pievēršot īpašu 
uzmanību kvalitatīviem tiesu darba aspektiem. Nevar nepiekrist, ka 
gan termiņi, gan kvalitāte ir atkarīga no tiesas resursiem, personāla 

apmācības un nepieciešamās informācijas pieejamības tiesnešiem. 
Tiesas procesu efektivitāte nav tikai tiesas un tiesnešu problēma, 

bet visu tiesas procesā iesaistīto amatpersonu atbildība. Šodienas 
konference Advokātu dienu ietvaros, turklāt jau otro gadu pēc kārtas, 
ir veltīta tieši šai tēmai, un tas gandarī. 

Interesanti veidota šodienas konferences programma – bez 
tradicionālajām civiltiesību un krimināltiesību sekcijām darbs 
organizēts vēl trešajā – juristu profesionālās ētikas sekcijā. Turklāt šajā 
sekcijā tiesu procesu efektivitāti apskatot neparastākā skatījumā  – 
analizējot, kā tiesas procesu, jeb pareizāk sakot, attieksmi pret tiesu 
procesu veido mediji, kā ceturtā vara iespaido tiesu darbu. Šis aspekts 
līdz šim ir maz analizēts.

Vērtīgi ir arī tas, ka advokātu konferencēs, tāpat kā tiesnešu 
konferencēs, neesam katrs pats par sevi. Aicinām viens otru uz savām 
konferencēm un par kopīgajām problēmām runājam kopīgi. 

Vēlu veiksmi konferences darbā. Lai rodam ja ne risinājumus, 
tad vismaz pārliecību par sevi. To novēlu gan advokātiem, gan citiem 
konferences dalībniekiem.
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Sveicu svētkos – 20 gados, kopš pieņemts Latvijas Notariāta 
likums, kas nebija no jauna gudrots, bet būtībā atjaunots  
1937.gada Notāru likums un līdz ar to – Latvijas brīvais 
notariāts. Šajā svētku reizē varam novērtēt, kādus mērķtiecīgus 

un gudrus soļus ir spēris mūsu notariāts, lai apliecinātu un nostiprinātu 
savu vietu Latvijas juridiskajā sistēmā. 

Pirms desmit gadiem, 2003.gadā, zvērinātu notāru pārziņā tika 
nodota mantojuma lietu vešana, kas ļāva ievērojami atslogot tiesu 
darbu un stiprināt zvērināta notāra valsts amatpersonas statusu. 
Turpmāk notāriem deleģētas arvien jaunas funkcijas – bezstrīdus 
laulības šķiršanas lietas, nākotnes pilnvarojumu sagatavošana, kā 
arī vēl viena funkcija, kas sāks darboties jau šogad – tiesības sastādīt 
notariālos aktus ar izpildu spēku. Kas jo īpaši uzsverams – šīs papildu 
darba funkcijas nav notāriem uzliktas piespiedu kārtā. Notāri ir paši 
gribējuši būt arvien pieprasītāki un arvien nozīmīgāki. Jūs esat rādījuši 
piemēru, kā savus mērķus sasniegt un piešķirt nozīmi savam amatam. 

Jūs esat spējuši godam pildīt savu „uzticības misiju”. Notārs 
saņem varas uzticību, un tā viņam caur apliecināšanas funkciju uztic 
daļu no valsts varas. Taču notāram jāiegūst arī sabiedrības uzticība, 
lai varētu pildīt savu kā padomdevēja funkciju. Jūs izvēlējāties 
nebūt tikai par līgumu sagatavotājiem un parakstu apliecinātājiem, 
bet noteicāt mērķi – būt par sava veida miertiesnešiem, kas vieno 
personu viedokļus, nevis izšķir to strīdus, būt par neatkarīgiem 

padomdevējiem visām darījuma pusēm un palīdzēt pieņemt lēmumus. 
Kad cilvēks ciena savu profesiju, viņš pratīs atrast līdzekļus, lai arī 

viņš pats tiktu cienīts, sacījis kāds franču valstsvīrs sakarā ar likumu 
par notariāta organizāciju. Divdesmit gados Latvijas notariāts ir 
pratis stiprināt savu autoritāti, gan ieviešot profesionālu kvalifikācijas 
sistēmu, gan stiprinot savu pašpārvaldi. Notariāts ir institūcija ar 
profesionālām tradīcijām, kas pratis izveidot priekšstatu par sevi 
kā par juridiskās drošības un uzticības garantu. Notariāta viedoklī 
ieklausās un ar to rēķinās. Un tas ir ieguvums ne tikai notariātam, bet 
visai tiesu sistēmai, kuras sastāvā ietilpst arī notariāts. 

Novēlu jums arī turpmāk atbildīgi veikt notāra misiju – būt par 
sava veida brīvprātīgajiem tiesnešiem, kas kavē strīdu rašanos starp 
labticīgiem cilvēkiem un atņem savtīgiem cilvēkiem vēlmi nepatiesi 
apstrīdēt dokumentu cerībā uz panākumu.

 20.09.2013.  

NOTĀRA MISIJA IR KAVĒT 
STRĪDU RAŠANOS 
Apsveikuma uzruna Latvijas notariāta 20 gadu jubilejā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 2013.gada 18.martā 
pasniedz Gada notāra balvu Indulim Šermukšnim
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Ņemot vērā saspringto tiesnešu konferences dienas kārtību, 
nesniegšu detalizētu pārskatu par katru jautājumu, kas 
ir skatīts Tieslietu padomē. Tieslietu padome centusies 
pietiekami plaši un operatīvi informēt par savu darbu, 

informācija par to publiski pieejama Augstākās tiesas mājaslapas 
speciāli izveidotā Tieslietu padomes sadaļā. Akcentēšu tās lietas, kas 
šobrīd ir tikai diskusiju stadijā un kuru apspriešanā vai izlemšanā, 
iespējams, ir vajadzīga plašāka viedokļu apmaiņa. 

Gads kopš iepriekšējās Tiesnešu konferences Tieslietu padomei 
bijis visai spraigs. Ir pieņemti, manuprāt, visplašākie grozījumi 
likumā „Par tiesu varu”. Ir daļēji mainīta tiesnešu atalgojuma sistēma, 
atsakoties no kvalifikācijas klasēm. Ir sākusies tiesnešu profesionālās 
darbības novērtēšana, par kuru daudz tika „lauzti šķēpi”. Tas noteicis 
arī Tieslietu padomes darba kārtību un intensitāti. Notikušas  
23 Tieslietu padomes sēdes, 8 no tām klātienes sēdes, pārējās 
izmantota rakstveida procedūra. 

Liela daļa Tieslietu padomes lēmumu ir tā saucamie „kadru” 
jautājumi. Atzīstami, ka tiesnešu „horizontālās karjeras” virzība ir 
nodota tiesu varas, tas ir, Tieslietu padomes kompetencē. Tajā pat 
laikā ir lietas, kas, mūsuprāt, nav vēl sakārtotas. Minēšu situāciju 
attiecībā uz tiesu priekšsēdētāju apstiprināšanu, kurai pēdējā gada 
laikā bijuši vismaz divi uzskatāmi piemēri. Daudzi tiesneši un tiesu 
priekšsēdētāji ir neizpratnē, kāpēc oficiāli izsludināta konkursa 

 01.11.2013.  

BŪTISKI GROZĪJUMI LIKUMOS RAISA DISKUSIJU PAR 
STARPINSTITUCIONĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS KULTŪRU 
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
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rezultātā par piemērotāko atzītā persona, saņemot pozitīvu vērtēšanas 
komisijas atzinumu, netiek virzīta Tieslietu padomes saskaņojumam 
apstiprināšanai tiesas priekšsēdētāja amatā. 

Šobrīd likums „Par tiesu varu” noteic, ka Tieslietu padomes 
kompetence ir tikai dot vai nedot saskaņojumu tieslietu ministra 
izvirzītam kandidātam tiesas priekšsēdētāja amatam, taču, kā 
vairākkārt norādījusi Tieslietu padome – šis jautājums būtu pilnībā 
jānodod Tieslietu padomes kompetencē. Satversmes 84.pants 
neparedz atkārtotu Saeimas balsošanu, tas paredz vienreizēju 
Saeimas lēmumu attiecībā uz tiesneša amatā apstiprināšanu, līdz 
ar to visa tālākā tiesneša karjeras virzība – gan „horizontālā” viena 
tiesu līmeņa ietvaros, gan „vertikālā” starp dažādu līmeņu tiesām  –  
būtu Tieslietu padomes kompetence. Satversmes tiesa 2010.gada 
18.janvāra spriedumā norādījusi, ka varas dalīšanas princips 
liedz izpildvarai izlemt jautājumus, kas tieši ietekmē tiesu varas 
darbību un tiesu funkcionalitāti. Bez tam arī vairāku citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu Konstitucionālo tiesu spriedumos atzīts, ka 
tiesu priekšsēdētāju iecelšana un atcelšana no amata atzīstama par 
tiesnešu karjeras virzību. Šim jautājumam nevajadzētu atrasties 
izpildvaras kompetencē, tādējādi izvairoties no tādām neizpratni 
raisošām situācijām, kā tas bijis saistībā ar Jūrmalas tiesas un Rīgas 
apgabaltiesas priekšsēdētāju virzību amatos.

Jautājums par izpildvaras ietekmi tiesu varai būtiskos jautājumos 
un šīs problēmas nepieciešamo līdzsvarošanu ir aktuāls, un Tieslietu 
padome turpinās pie tā strādāt.

Tiesu attīstības kontekstā nozīmīgs jautājums, ko skatīja un 
atbalstīja Tieslietu padome, bija Augstākās tiesas sagatavotās 
Augstākās tiesas jaunās politikas iniciatīvas un Tieslietu ministrijas 
sagatavotās rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu jaunās politikas 

iniciatīvas, papildinot tās ar tiesu darbinieku konkurētspējīga 
atalgojuma nodrošināšanu. Balstoties uz šīm jaunajām politikas 
iniciatīvām, lielā mērā tiks veidoti turpmāko gadu budžeti.

Tieslietu padome sniegusi atzinumus par vairākiem tiesu 
sistēmai būtiskiem likumu grozījumu projektiem. Vairākās sēdēs tika 
skatīts jautājums par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, jo, kā zināms, tiesneši 
ir iekļauti vienotajā atalgojuma sistēmā. Tieslietu padome vairākkārt 
vērsusi uzmanību, ka, pieņemot grozījumus Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, jānodrošina 
līdzsvars starp valsts iestāžu juristu un tiesnešu atalgojumu un 
jānovērš nevienlīdzīgā attieksme pret dažādām valsts amatpersonām, 
nosakot citus ar atlīdzību saistītus jautājumus. Tiesnešu un prokuroru 
atalgojuma apmērs nav pārskatīts saistībā ar izmaiņām prēmiju un 
piemaksu maksāšanas tiesiskajā regulējumā. 2013.gadā prēmiju 
un piemaksu apjoms valsts pārvaldes darbiniekiem veido papildu 
47,9% no atalgojuma, bet attiecībā uz tiesnešiem un prokuroriem 
normatīvais regulējums nav izmainīts. Paredzot atšķirīgu iespēju 
saņemt piemaksas un prēmijas, tiek izmainīta likumdevēja sākotnēji 
aprēķinātā un noteiktā valsts pārvaldes darbinieku un tiesnešu 
atlīdzības attiecība, un tas nenodrošina un nesaglabā tiesnešu un 
prokuroru algas reālu vērtību. Tieslietu padome norādīja, ka, ieviešot 
jauno tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmu, ir samazināts sociālo 
garantiju apjoms, un izmaiņas veiktas, neizvērtējot to ietekmi uz 
tiesnešu un prokuroru atlīdzību.

Otrs būtisks likumprojekts, kura apspriešanai un izvērtēšanai 
Tieslietu padome veltīja vairākas sēdes, bija grozījumi likumā „Par 
tiesu varu”. Nesākot kritizēt vai slavēt to, kas izdarīts likumā, gribu 
pieskarties jautājumam par citu valsts varas atzaru un amatpersonu 
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attieksmi pret tiesu varu un Tieslietu padomi. Pēc vērienīgo likuma 
grozījumu pieņemšanas raisījās plaša diskusija žurnālā „Jurista 
Vārds”, un šī publiskā diskusija notika ne tikai par grozījumu saturu, 
bet arī par starpinstitucionālo komunikācijas kultūru. Diskusija 
iezīmēja vēl kādu būtisku jautājumu, proti, vai ir attaisnojusies 
Tieslietu padomes kā tiesu varu pārstāvošas institūcijas izveide? Tikai 
viens piemērs šādai ne visai korektai attieksmei. Pirms likumprojekta 
pēdējā balsojuma publiskajā telpā izskanēja informācija par šo likuma 
grozījumu sagatavošanu ciešā sadarbībā ar Tieslietu padomi. Patiesība 
bija pavisam citāda, proti, Saeimas Juridiskā komisija bija ņēmusi 
vērā tikai trīs no 24 priekšlikumiem, ko izteikusi Tieslietu padome, 
izvērtējot minēto likumprojektu. Neesmu pārliecināts, ka tas liecina 
par „ciešu sadarbību”. 

Tieslietu padome pauda atbalstu likumdevēja uzsāktajai tiesu 
sistēmas reformai, taču izteica iebildumus un priekšlikumus par 
vairākiem būtiskiem likuma „Par tiesu varu” grozījumiem un to 
ieviešanas mehānismiem. 

Viens no Tieslietu padomes iebildumiem bija pret likuma 
grozījumos paredzēto visu līmeņu tiesu priekšsēdētāju pilnvaru 
termiņa ierobežojumu, nosakot, ka viena un tā pati persona nevar 
būt par tiesas priekšsēdētāju vairāk kā divus piecu gadu termiņus pēc 
kārtas. Tieslietu padome uzskata, ka šāda ierobežojuma ieviešana 
varētu būt īpaši problemātiska mazajām tiesām, kur varētu būt 
sarežģīti atrast jaunus vadītājus – administratorus ik pēc pieciem vai 
desmit gadiem. 

Atzīstami, ka normatīvajā regulējumā par tiesu priekšsēdētāju 
funkciju paplašināšanu attiecībā uz lietu izskatīšanas termiņu kontroli 
ir būtiskas izmaiņas, salīdzinot, kā tas bija paredzēts likumprojekta 
izstrādes sākumā, kad tiesas priekšsēdētājam bija paredzēta 
atbildība arī par likuma ievērošanu procesuālajos jautājumos. 

Tomēr joprojām šajā regulējumā ir virkne strīdīgu jautājumu. 
Attiecībā par Augstākās tiesas reformu Tieslietu padomes 

iebildums bija pret mehānismu, kādā tiek ieviesta tā sauktā „tīrā” 
trīspakāpju tiesu sistēma un reformēta Latvijas augstākā tiesu 
instance. Tieslietu padomes ieskatā tik būtiskas izmaiņas kā tiesu 
palātu likvidācija un ar to saistītā Augstākās tiesas funkciju un darba 
organizācijas pārveidošana bija nosakāma likuma pamatnormās, nevis 
pārejas noteikumos. Tieslietu padome un arī Augstākā tiesa uzskatīja, 
ka grozījumi likumā, kas attiecas uz Augstāko tiesu, bija jāpieņem 
vienlaikus ar tiesu palātu likvidāciju, nevis likumā nosakot tādu 
Augstākās tiesas struktūru, kāda reāli nedarbosies vairākus gadus. 

Augstākās tiesas reforma notiek, varētu teikt, nekorekti. Varam 
tikai prognozēt, kā būs, kad Augstākās tiesas tiesneši, kas apstiprināti 
amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, paliks bez darba. Tad, 
iespējams, Latvijas valstij vajadzēs šo situāciju skaidrot Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā. Reforma strauji tuvojas, tās pirmais posms 
noslēgsies jau 2015.gada janvārī, taču konkrēti risinājumi nav atrasti.

Saistībā ar Augstāko tiesu – ļoti žēl, bet šogad svinēsim, iespējams, 
pēdējo Senāta dzimšanas dienu, jo ar grozījumiem likumā „Par tiesu 
varu” ir nolemts atteikties no šī nosaukuma. Diemžēl likumdevējs 
neieklausījās Tieslietu padomes un Augstākās tiesas aicinājumā jaunajā 
struktūrā saglabāt vēsturisko Senāta nosaukumu, kāds kasācijas 
instancei bijis gan Latvijas brīvvalsts pirmajā laikā, gan atjaunotās 
Latvijas Republikas tiesu sistēmā. Ja likumdevējs savulaik Augstākās 
Padomes nosaukumu nomainīja ar vēsturisko Saeimas nosaukumu, 
ja mums ir Satversme – nevis Konstitūcija, Satversmes tiesa – nevis 
Konstitucionālā tiesa, tad kāpēc neesam konsekventi 1918.gada 
Latvijas valsts vēstures un pēctecības ievērošanā un saglabāšanā? 
Senāta vārds nav tikai valodas jautājums, tas ir cieņas apliecinājums 
savai valstij un tās vēsturei.
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Pārskata gada laikā četrās Satversmes tiesas lietās Tieslietu 
padome bijusi pieaicinātās personas statusā un paudusi savu viedokli. 
Atzīmēšu vienu no tām – lietu par likumā „Par tiesu varu” noteiktā 
aizlieguma tiesneša amatu savienot ar piederību pie partijām un 
citām politiskajām organizācijām atbilstību Satversmei. Gan Tieslietu 
padome, gan Augstākā tiesa un Latvijas Tiesnešu biedrība pauda 
viedokli, ka šis ierobežojums jāsaglabā. Ir gandarījums, ka Satversmes 
tiesa atzina apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmei, un šī 1990.
gadā pašu tiesnešu iniciētā un aizstāvētā norma netiek atcelta.

Lai formulētu un pamatotu tiesu sistēmas viedokli par konkrētiem 
jautājumiem, sniegtu atzinumus par likumprojektiem un paustu 
viedokli Satversmes tiesas lietās, kā arī lai Tieslietu padome kā 
līdzvērtīgs partneris varētu iesaistīties sarunās ar likumdevēju un 
izpildvaru, kā arī dialogā ar sabiedrību, Tieslietu padomei nepieciešami 
objektīvi pamatoti argumenti. Pateicoties lielākām finansiālajām 
iespējām, bijis iespējams piesaistīt ekspertus, un pēc Tieslietu 
padomes pasūtījuma veikti divi nozīmīgi pētījumi.

Pirmais ir Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieces Lailas 
Jurcēnas pētījums „Tiesnešu neatkarības nodrošināšana spēkā 

esošajos normatīvajos aktos. Teorētiskā pamatojuma izstrāde 
nepieciešamajām izmaiņām, ievērojot starptautisko institūciju 
izstrādātos dokumentus”, kurā analizēts Latvijas normatīvais 
regulējums tiesnešu neatkarības nodrošināšanai. Šis pētījums 
varētu būt sava veida programmas dokuments Tieslietu padomes 
turpmākajiem mērķiem un darbam. 

Ar otru pētījumu par korupcijas uztveri tiesu darbībā konferences 
otrajā daļā iepazīstinās tā autori – Latvija Universitātes Filozofijas un 
socioloģijas institūta pētnieki.

Nākamais gads būs pēdējais darbības gads pirmajai, 2010.gadā 
ievēlētajai, Tieslietu padomei un nākamā gada konferencē vērtēsim 
tās darbības rezultātus, kļūdas un mācības, kuras būtu ņemamas 
vērā nākamās Tieslietu padomes darbībai turpmākajos četros 
gados. Iespējams, Tieslietu padomes darbības, kompetences un 
lomas izvērtējums varētu būt plašāks, pieaicinot ne tikai pašmāju 
profesionāļus un ekspertus, bet arī uzklausot ārvalstu kolēģus.
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 19.11.2013.  

MŪSU DARBA MĒRĶIS UN 
PAMATUZDEVUMS IR LATVIJAS 
TIESISKUMA STIPRINĀŠANA 
Uzruna Tieslietu sistēmas Goda zīmju pasniegšanā

Sveicu Jūs Latvijas valsts 95.dzimšanas dienā, kuru nupat vakar 
svinējām, un Latvijas tieslietu sistēmas 95.gadadienā!

Šovakar vēlos atzīmēt krietni mazāku, tomēr ļoti būtisku 
jubileju. Proti, šī ir Tieslietu sistēmas apbalvojuma – Tieslietu 

sistēmas Goda zīmes – 5 gadu jubileja. 
Sagaidot Latvijas valsts un arī tieslietu sistēmas 90 gadu 

jubileju, pirms pieciem gadiem Tieslietu ministrija, Augstākā tiesa 
un Ģenerālprokuratūra kopīgi izveidoja šo īpašo augstāko tieslietu 
sistēmas apbalvojumu.

Varam būt gandarīti, ka šajos piecos gados jau 88 tieslietu sistēmā 
strādājošie, tai skaitā tiesneši un tiesu darbinieki, ar savu godprātīgo 
darbu tieslietu sistēmas un Latvijas valsts labā ir nopelnījuši šo 
apbalvojumu. 

Ne jau valsts veido cilvēkus, bet cilvēki veido valsti. Cilvēki ir mūsu 
lielākā vērtība. Suminot savu valsti, tās attīstību un izaugsmi, mēs 
vērtējam konkrētu cilvēku konkrētus labos darbus un lepojamies ar tiem. 

Tiesu sistēmā strādājošo darbam ir jo īpaši svarīga nozīme valsts 
dzīvē un attīstībā, jo mūsu darba mērķis un pamatuzdevums ir Latvijas 
valsts tiesiskuma stiprināšana. Ar savu darbu mums jāvairo cilvēkos 
pārliecība par Latviju kā tiesisku valsti un jāstiprina apziņa, ka dzīvot 
tiesiskā valstī ir ne katram cilvēkam dota privilēģija.

1918.gadā, dibinot Latvijas valsti, tās vīzija tika formulēta vārdos 
„Latvija būs taisnības valsts”, un vēsturiskajā Tiesu pils centrālajā 
zālē, ko Latvijas 20.gadadienā valsts dāvināja Latvijas Senātam, zelta 
burtiem tika rakstīts tiesu sistēmas moto šī mērķa sasniegšanai: 
„Viens likums, viena taisnība visiem”. 

Šodien to ir svarīgi zināt un atcerēties, ne tikai apliecinot cieņu 
mūsu valsts un tieslietu sistēmas dibinātājiem, bet arī tāpēc, ka mēs 
šodien esam tie, kam viņu iesāktais ir jāturpina.

Savu novēlējumu nobeigšu, citējot vienu no starpkaru Latvijas 
Tiesnešu biedrības mērķiem: „Stiprināt savos biedros tēvzemes 
mīlestību, darba prieku un īstu pienākuma apziņu pret sevi un Latviju.” 

Lai mums tas izdodas. Lai Latvijas valstij tas izdodas!

Pēc Goda zīmes saņemšanas senatore Ināra Garda  
ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un 
tieslietu ministru Jāni Bordānu
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 12.2013.  

SENĀTA NOLĒMUMU KRĀJUMU IZDOŠANAS JURIDISKI UN 
VĒSTURISKI NOZĪMĪGIE ASPEKTI 
Priekšvārds grāmatai „Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2012”

Ir patiess gandarījums, ka kārtējais, nu jau septiņpadsmitais, 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumu 
krājums nonāk pie lasītājiem. 

1996.gadā, kad tika izdots pirmais atjaunotā Senāta 
spriedumu un lēmumu krājums, tas bija kopīgs tobrīd vēl tikai diviem 
Senāta departamentiem – Civillietu un Krimināllietu departamentam. 
Vēlākajos gados – līdz 2008.gadam – tika izdoti atsevišķi nolēmumu 
krājumi katram departamentam, 2004.gadā pievienojoties arī trešajam – 
Administratīvo lietu departamentam. Bet kopš 2009.gada esam 
atgriezušies pie sākotnējās prakses un visu trīs Senāta departamentu 
visnozīmīgākie nolēmumi tiek apkopoti vienā izdevumā.

Tiesu nolēmumi, tostarp arī Augstākās tiesas, kļūst arvien 
pieejamāki sabiedrībai – gan Augstākās tiesas interneta mājaslapā 
Judikatūras sadaļā, gan tiesu portālā, bet no 2013.gada septembra 
internetā tiks publicēti visi spēkā stājušies tiesu spriedumi. Tādēļ 
varētu likties nelietderīga šāda nolēmumu krājuma izdošana. Taču 
tas tā nav – šis ir juridiski un vēsturiski nozīmīgs izdevums vairākos 
aspektos.

Pirmkārt, praktiskais aspekts – vienveidīgas tiesu prakses 
veidošana. Vienveidīga tiesību normu piemērošana ir viens no 
tiesiskās stabilitātes un tiesiskās drošības elementiem, un Senāta 
judikatūrai tajā ir vislielākā nozīme. Vērojama tendence, ka gan 
zemāku instanču tiesu nolēmumos, gan kasācijas sūdzībās aizvien 

Senāta nolēmumu krājuma atvēršana Augstākajā tiesā. 
2011.gada nolēmumu krājumu Augstākā tiesa izdeva 
sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Vēstnesis”, un 
grāmatas atvēršanā klāt bija arī „Latvijas Vēstneša” valdes 
priekšsēdētāja Daina Ābele un nolēmumu krājuma juridiskā 
redaktore un rādītāju sastādītāja Signe Terihova
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biežāk ir atsauces uz Senāta judikatūru, arī pats Senāts aizvien biežāk 
savos nolēmumos atsaucas uz jau esošo judikatūru. Visi šajā krājumā 
publicētie nolēmumi veido Senāta judikatūru, kas sniedz ieskatu tiesu 
prakses attīstībā visās tiesību jomās. Nolēmumi ir sistematizēti, tiem 
sagatavotas judikatūras tēzes, katra nodaļa papildināta ar dažādiem 
rādītājiem un atsaucēm.

Otrkārt, teorētiskais aspekts – juridiskās domas un nacionālo 
tiesību attīstība. Filozofs Imanuels Kants teicis, ka teorija bez prakses ir 
nedzīva, prakse bez teorijas ir akla. Tiesību zinātne arvien ir ietekmējusi 
tiesībpiemērošanas praksi, un tiesu spriedumi tiek pieņemti atbilstoši 
likumdevēja noteiktajam normatīvajam regulējumam. Taču tikpat 
nozīmīga ir atgriezeniskā saite – tiesu spriedumi un lēmumi piepilda 
zinātnes atziņas un likumu formulējumus ar darbojošos saturu. Visos 
krājumā publicētajos Senāta nolēmumos ietvertās tiesas atziņas veido 
judikatūru, kas izmantojama kā tiesību palīgavots. Kasācijas instances 
tiesas sniegtā problēmjautājumu analīze un interpretācija ir būtisks 
instruments tiesību attīstības nodrošināšanai.

Treškārt, tradīciju aspekts – Senāta nolēmumu krājumu izdošana 
ir vissenākā Senāta spriedumu un lēmumu publiskošanas tradīcija. 
Tā turpina pirmskara Latvijas Senāta praksi, kad Latvijas Senāta 
spriedumi tika publicēti žurnāla „Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” 
speciālā pielikumā. Augstāko tiesu instanču nolēmumu publicēšana ir 
starptautiski pieņemta prakse.

Ceturtkārt, vēsturiskais aspekts – Senāta nolēmumu krājumi ir arī 
vēstures liecība Latvijas juridiskajai domai un praksei, konkrētā laika 
notikumiem un juridiskajiem kāzusiem, kā arī konkrētu senatoru 
darbam.   

2012.gadā Augstākās tiesas Senātā izskatītas 3049 lietas. 
Nolēmumu krājumā no katra departamenta atlasīti vien 40 nolēmumi, 
kas nav pat četri procenti no kopējā spriedumu un lēmumu skaita. Bet 
tie mūsuprāt ir juridiski visnozīmīgākie – tātad 2012.gada judikatūras 
sava veida esence – vērtīga, noderīga un interesanta. 
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Šodien esam pulcējušies par godu 1918.gada 
19.decembrim  – dienai, kad uz pirmo 
apspriedi sanāca jaunās neatkarīgās Latvijas 
valsts augstākā tiesu instance – Latvijas 

Senāts, kas ir arī mūsu Augstākās tiesas sākums. 
1991.gada 21.augusta konstitucionālais 

likums „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” 
pilnībā atjaunoja valsts iekārtu atbilstoši Latvijas 
Republikas 1922.gada 15.februāra Satversmei. 
Tāpat kā Latvijas valsts netika veidota no jauna, tā 
arī Latvijas Republikas tiesu sistēma netika veidota no 
jauna, bet atjaunota tāda, kāda tā bija bijusi pirmsokupāciju 
Latvijā. 1992.gada 15.decembra likumā „Par tiesu varu” kasācijas 
instancei tika dots tās vēsturiskais Senāta vārds un atgrieztas tās 
bijušās funkcijas. 

Atjaunojot Latvijas tiesu sistēmu, daudzas no normām, ko bija 
jāiekļauj tiesu iekārtu regulējošajos likumos, bija savlaik izveidotas 
un nostiprinājušās jau pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, un šī pieredze 
bija pamats, uz kura veidot un tālāk attīstīt atjaunotās Latvijas tiesu 
sistēmu.

Latvijas Senāta 80.gadadienā senatora Augusta Lēbera dēls Dītrihs 
Andrejs Lēbers aicināja „atdzīvināt” Latvijas Senāta spriedumus 

mūsdienās, novērtējot tos kā Latvijas „juridiskā 
tēla” un Latvijas tiesiskā mantojuma sastāvdaļu, 

un pauda nožēlu par to, ka nav atradis nevienu 
šodienas Senāta spriedumu, kur būtu atsauce 
uz pirmskara Senāta praksi. Toreiz – pirms  
15 gadiem – aicinājums Augstākajai tiesai savos 
spriedumos izmantot Latvijas Senāta nolēmumos 

paustās atziņas, iespējams, tika uztverts visai 
rezervēti, ja ne noraidoši. Šodien Latvijas Senāta 

spriedumu izmantošana mūsu tiesu nolēmumos ir 
kļuvusi par ierastu praksi. 
Taču joprojām aktuāls ir Lēbera ieteikums nozīmīgākos 

Senāta nolēmumus tulkot un publicēt juridiskos izdevumos, kuri 
pieejami juristiem ārzemēs. Pirmskara Latvijā juristi par to ir rūpējušies 
ar redzamiem rezultātiem – Latvijas Senāts nereti izpelnījies uzslavas 
par progresīviem un pārliecinoši pamatotiem atzinumiem.

Latvijas Senāta 90.gadadienā Augstākā tiesa apkopoja Latvijas 
brīvvalsts pirmā posma senatoru dzīvesstāstus un izdeva grāmatu 
par šīm izcilajām personībām, kas bija aktīvi jaunās valsts veidotāji 
ne tikai tieslietu jomā. Senatori bija arī politiķi, valstsvīri, diplomāti, 
publicisti, profesori, dažādu biedrību un organizāciju dalībnieki un 
veidotāji.

 19.12.2013.  

LATVIJAS SENĀTS UZSKATĀMI IEZĪMĒJIS TIESNEŠA MISIJU 
DEMOKRĀTISKĀ UN TIESISKĀ VALSTĪ 
Uzruna Latvijas Senāta 95.gadadienai veltītajā svinīgajā sēdē

SENĀTAM

ANNO 1918

LATVIJAS
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Senatoru likteņi pēc 1940.gada bija nežēlīgi un traģiski. Kā rakstījis 
Dītrihs Lēbers – izņemot Igauniju un Lietuvu, nav citu Augstāko tiesu 
pasaulē, kuru locekļus būtu piemeklējis līdzīgs liktenis.

Mazāk zināms un pieminēts ir fakts par Latvijas senatoru „kluso” 
cīņu pēc padomju okupācijas. Atšķirībā no virknes ierēdņu neviens 
senators 1940.gadā nesadarbojās ar „Tautas valdību”, bet tieši 
pretēji – senatori iesaistījās virknē politisku akciju, kuras bija vērstas 
uz Latvijas Republikas neatkarības saglabāšanu un atjaunošanu.  
Īpaši nozīmīgs bija Latvijas Senāta senatoru 1948.gadā trimdā 
sagatavotais atzinums par 1922.gada Satversmes spēkā esamību 
okupācijas apstākļos.

Šodien – Latvijas Senāta 95.gadadienā – akcentēšu vēl vienu 
vērtību, ko Latvijas Senāts atstājis mantojumā. Tā ir Latvijas Senāta 
uzskatāmi iezīmētā tiesneša misija demokrātiskā tiesiskā valstī. 

„Savu tēvu visvairāk apbrīnoju viņa nelokāmās nostājas dēļ. 
Kas viņam bija īsts un pareizs, no tā viņš neatkāpās, pat ja tas bija 
neizdevīgi, bija jāiet pret straumi un varēja būt ļoti bīstami,” tā par 
savu tēvu, senatoru Mintautu Čaksti Augstākās tiesas muzejam 
dāvinātajās atmiņās raksta viņa meita Aija Čakste.

Latvijas Senāts vienmēr konsekventi aizstāvējis tiesu neatkarības 
principu. Jau 1920.gadā Latvijas Senāts aizliedza apvienot 
tiesneša vai Senāta virsprokurora pienākumus ar politisko darbību 
Satversmes sapulcē. 90.-to gadu sākumā, atjaunojot Latvijas valsts 
neatkarību, tiesu politisko neitralitāti un neatkarību kā savas 
darbības pamatprincipu apliecināja arī Augstākās tiesa, 1990.gada  
14.februāra plēnumā nosakot, ka tiesneša amats nav savienojams ar 
piederību politiskajām partijām, un 1991.gada 11.marta plēnumā 
pieņemot lēmumu par Latvijas Republikas tiesu neatkarību.

Raugoties vēsturē, Latvijas Senāta neatkarība īpaši tika pārbaudīta 

pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma. Latvijas Senātam tika lūgts apsveikt 
jauno valdību, atzīstot arī apvērsuma „tiesīgo jēgu”, uz ko Senāta 
Apvienotās sapulces priekšsēdētājs Kristaps Valters norādījis, ka 
apsveikumu var sūtīt, bet atzīt apvērsuma likumību nav iespējams. 
Tiesībzinātnieki ir norādījuši – nav atrodams neviens Senāta 
spriedums, kurā būtu saskatāmas „nodevas” 15.maija idejām. 

Kāpēc šis aspekts par tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī 
ir aktuāls tieši šobrīd? Diemžēl visai ierasta ir izpildvaras un 
likumdevēja varas rīcība būtiskus grozījumus likumos veikt bez 
pietiekamām diskusijām, neuzklausot un neņemot vērā tiesu viedokli. 
Uz to norādījis gan Augstākās tiesas plēnums, gan Tieslietu padome, 
gan vairāki Satversmes tiesas spriedumi bijuši vērsti uz tiesu varas 
neatkarības kā konstitucionālas vērtības aizsardzību un valsts varas 
trīs atzaru sadarbību šīs vērtības stiprināšanā. 

Šobrīd esam būtiskas Latvijas tiesu sistēmas reformas priekšā. 
Likumdevējs nolēmis atteikties no tās tiesu sistēmas, kāda bijusi visu 
Latvijas brīvvalsts pirmo posmu un kāda veiksmīgi funkcionējusi 20 
gadus pēc Latvijas Republikas atjaunošanas.

Ieviešot tā saukto „tīro tiesu instanču” sistēmu, tiek reformēta 
Augstākā tiesa un likvidētas Tiesu palātas. Augstākās tiesas un Tieslietu 
padomes ieskatā tik būtiskām izmaiņām bija jānotiek, uzklausot un 
ņemot vērā Augstākās tiesas viedokli un ar valstij atbilstošu cieņu 
risinot jautājumu par Augstākās tiesas tiesnešu turpmākajām darba 
gaitām. 

Otra būtiska pārmaiņa saistībā ar tiesu sistēmas reformu attiecībā 
uz Augstāko tiesu – rūgtums par to, ka šī ir pēdējā Senāta dzimšanas 
diena, ko godinām. Ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” ir nolemts 
atteikties no šī nosaukuma kasācijas instancei. 

Diemžēl likumdevējs neieklausījās Tieslietu padomes un 
Augstākās tiesas aicinājumā jaunajā struktūrā saglabāt vēsturisko 
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Senāta nosaukumu, kas nav tikai nosaukuma un valodas, bet gan 
vēsturiskās pēctecības jautājums. 

Taču savu uzrunu gribu nobeigt ar pozitīvu pārliecību, ka, 
neskatoties uz nosaukumiem, Augstākā tiesa vienmēr apzinājusies 
savu misiju un uzdevumu demokrātiskā un tiesiskā valstī un vienmēr 
godam to pildījusi. Par to mēs godinām savus priekštečus Latvijas 
brīvvalsts Latvijas Senātā. Par to godinām Augstākās tiesas tiesnešus 
un darbiniekus, kas to godam veica 90.gadu sākumā atjaunotajā 

Latvijas Republikā. Par to godinām tos Augstākās tiesas tiesnešus, kas 
izveidoja un ar saturu piepildīja un piepilda tagadējo Senātu un Tiesu 
palātas. 

Es ceru un ticu, ka mums, kas šobrīd stūrē Latvijas Senāta pirms 
95 gadiem uzbūvēto tiesību kuģi, izdosies arī priekšā stāvošajās 
pārmaiņās ar cieņu noturēt pareizo virzienu, nezaudēt mērķi un 
saglabāt vislabāko komandu. 

Senāta 95 gadu jubilejas 
pasākumā Augstākās 

tiesas vadība ar 
bijušajiem Augstākās 
tiesas tiesnešiem un 

Latvijas Senāta senatoru 
pēctečiem
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Darba izvērtēšana Augstākās tiesas plēnumā nozīmē arī 
problēmu identificēšanu un risinājumu meklēšanu. 
Līdzšinējā pieredze ļauj secināt, ka tāda viedokļu apmaiņa 
un savstarpēja komunikācija ir nesusi savus augļus. 

Ir virkne iepriekšējos plēnumos izteiktu, apspriestu un 
atbalstītu ideju, kuras šobrīd jau ir iedzīvinātas likumos. Piemēram, 
civilprocesā tā ir atteikšanās no Augstākās tiesas priekšsēdētāja un 
Civillietu departamenta priekšsēdētāja tiesībām iesniegt protestus 
uzraudzības kārtībā, tas ir rakstveida process un advokātu lomas 
palielināšana kasācijas instancē, kā arī pārsūdzības instanču 
pārskatīšana maza apmēra prasībām un citi grozījumi Civilprocesa 
likumā, par ko Augstākās tiesas plēnumā jau vairākus gadus tika 
runāts. Kaut varbūt problēmas nerisinās tik ātri, kā gribētos un būtu 
nepieciešams, plēnumos izteiktās domas nepaliek nesadzirdētas 
un tās ir kā vadlīnijas tiesas pārstāvjiem, piedaloties dažādu darba 
grupu un komisiju darbā, pārstāvot Augstākās tiesas viedokli. 
Šīs pozīcijas, idejas un vērtējumi ir ārkārtīgi svarīgi. Tādēļ tāpat 
kā iepriekšējos gados aicinājums tiesnešiem – būt aktīvākiem. 
Augstākās tiesas pārstāvji ir aicināti pastāvīgajās kriminālprocesa, 
administratīvā un civilprocesa darba grupās, kur tiek gaidīti 
ar Augstākās tiesas viedokli un argumentiem. Mums tiek dota 
iespēja, kura jāizmanto, aizstāvot savu viedokli un savu pozīciju.

Jau vairākus gadus runājam par aizvien pieaugošo kasācijas 
sūdzību skaitu, kuru izskatīšana tiek atteikta. 78% atteikto sūdzību 
Civillietu departamentā – tas ir ļoti daudz, arī Krimināllietu 
departamentam 56% ir daudz. Varbūt vērts skatīt Administratīvo 
lietu departamenta pieredzi, jo viņiem atteikumu skaits ir tikai 31%. 
Katrs atteikums prasa tiesnešu laiku iedziļināties lietā, kaut gan tas 
zināmā mērā ir tiesnešu darbs tukšgaitā. Pozitīvi vērtējams, ka likums 
tagad arī civillietās, tāpat kā krimināllietās, ļauj kasācijas atteikumu 
noformēt rezolūcijas formā. Bet varbūt varam mēģināt iet vēl tālāk, 
proti, saglabājot tiesneša juridisko atbildību, šo lietu „sašķirošanu” 
uzticēt tiesnešu palīgiem, tādējādi atslogojot tiesnešus.

Tiesneši savās struktūrvienībās vislabāk redz vajadzību un iespējas 
darba organizācijas uzlabošanai, nodrošinot cilvēkresursu efektīvāku 
izmantošanu, un jāinformē likumdevēju par tiesas priekšlikumiem 
likumu grozījumiem. Kā jau norādīju, līdz šim Tieslietu ministrijā un 
Saeimā lielākā daļa tiesnešu priekšlikumu ir akceptēta.

Augstākās tiesas turpmāko gadu mērķi, uzdevumi un prioritātes 
ir noteikti darbības stratēģijā 2014.–2016.gadam. Kā viens 
no stratēģiskajiem mērķiem tajā paredzēta Augstākās tiesas 
reorganizācija un kasācijas instances stiprināšana.

Tuvākās strukturālās pārmaiņas notiks jau 2014.gada beigās,  

 21.02.2014.  

AUGSTĀKĀS TIESAS AKTUALITĀTE – REORGANIZĀCIJA UN 
KASĀCIJAS INSTANCES STIPRINĀŠANA 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2013.gadā
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kad beigs pastāvēt Krimināllietu tiesu palāta un paplašināsies kasācijas 
instance. Mums jādomā gan par tiesnešu tālāko karjeru, gan par 
darbinieku pārkvalificēšanu un to skaitu, gan arī par telpu optimālu 
izmantošanu, nodrošinot katras struktūrvienības izvietojumu 
vienkopus.

Pēdējā Tieslietu padomes sēdē Tieslietu ministrija pieteica jaunus 
grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kuros tiek plānots risināt arī 
jautājumu par tiem Augstākās tiesas tiesu palātu tiesnešiem, kuri 
neturpinās darbu kasācijas instancē. Risinājums varētu būt, piemēram, 
pirmstermiņa pensionēšanās iespēja vai pabalstu sistēma līdz pensijas 
vecuma sasniegšanai. Pozitīvi vērtējams, ka beidzot tiek domāts par 
juridiski korektu darba attiecību pārtraukšanu ar tiem tiesnešiem, 
kuri neizmantos nevienu no piedāvātajām iespējām – saglabājot darba 
algu, pāriet uz zemākas instances tiesu vai izmantot pirmstermiņa 
pensionēšanās iespēju. Tieslietu padome deleģējusi savu pārstāvi šo 
grozījumu sagatavošanas darba grupā.

Augstākā tiesa kā savu mērķi tiesu sistēmas reorganizācijā 
saskata kasācijas instances kapacitātes stiprināšanu un kasācijas 
instances uzdevumiem un noslodzei atbilstošas struktūras veidošanu. 
Reorganizācijas procesā, stiprinot kasācijas instanci, katrā ziņā 
būtu racionāli jāizmanto tiesu palātu cilvēkresursus un intelektuālo 
potenciālu. Plēnumā pamatoti aktualizēts viens no stratēģijā 
izvirzītajiem uzdevumiem – analītiskās struktūrvienības izveidošana 
Augstākajā tiesā. 

Augstākās tiesas vadība 2013.gada janvārī.
1.rindā no kreisās: Senāta Krimināllietu departamenta 
priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Civillietu tiesu palātas 
priekšsēdētājs Gunārs Aigars.  
2.rindā no kreisās: Senāta Civillietu departamenta 
priekšsēdētājs Zigmants Gencs, Senāta Administratīvo 
lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, 
Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis
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Prieks turpināt tradīciju un uzrunāt kolēģus – advokātus – 
konferencē, kas veltīta tiesu procesu efektivizācijai. Priecē 
tas, ka Advokatūras dienas ietvaros šāda konference kļuvusi 
par tradīciju, un tas nozīmē, ka tiesu procesu efektivizācija 

advokātu skatījumā nav kampaņveidīgi risināms jautājums, bet gan 
process, kas attīstāms ilgtermiņā.

Pagājušajā gadā savā uzrunā informēju par Augstākās tiesas 
plēnumā izvirzīto priekšlikumu „advokāta procesa” nepieciešamībai 
vismaz kasācijas instancē, sekmējot tiesu procesu efektivitāti. 
Augstākās tiesas statistika ir satraucoša – 55% no iesniegtajām 
kasācijas sūdzībām atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību vai pārbaudīt 
nolēmuma tiesiskumu, jo sūdzības neatbilst kasācijas pārsūdzības 
prasībām. Civillietās šīs cipars ir jo īpaši neiepriecinošs – atteikumi ir 
aptuveni 72% kasācijas sūdzībām. 

Ar gandarījumu šogad plēnumā varējām atzīmēt, ka likumdevējs 
priekšlikumu ir daļēji sadzirdējis un spēris pussoli šajā virzienā. 
No 4.janvāra spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas noteic, ka 
lietas kasācijas instancē ved pašas fiziskās personas vai ar advokāta 
starpniecību, bet juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved 
to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto 
pilnvaru ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta starpniecību. 

Tas vieš cerību, ka Augstākā tiesa saņems kvalitatīvi sagatavotas 
kasācijas sūdzības, ko būs gatavojuši godprātīgi advokāti, kas 
labi pārzina judikatūru. Līdz ar to klienti netiks maldināti ar 
veltām cerībām un Civillietu departaments netiks pārpludināts ar 
jautājumiem, kuros jau ir izveidojusies stabila kasācijas instances 
judikatūra.

Taču vienlaikus ar gandarījumu par šīm advokātu paplašinātajām 
pilnvarām man ir jāpauž arī aicinājums jums apzināties advokāta 
lomu taisnīgas tiesas pieejamības nodrošināšanā un atcerēties, ka 
jurista, tostarp advokāta, profesijai ir jābūt zināmā mērā arī misijas 
darbam, sniedzot kvalitatīvu palīdzību ne tikai tiem, kas par to var 
samaksāt lielu naudu, bet arī tiem, kam šādu līdzekļu nav. Tiesām 
patiesība jāsver pierādījumu kausos, civillietās šie svari tiek regulēti 
pēc sacīkstes principa, taču nevarētu būt tā, ka par atsvariem šajā 
sacīkstē tiek likts tikai naudas mērs.

Minēšu Tieslietu padomes uzdevumā Latvijas Universitātes 
Filozofijas un socioloģijas institūta veikto pētījumu par Latvijas 
sabiedrības zemās uzticēšanās tiesām iemesliem. Pētījuma 
pamatsecinājums – sabiedrības attieksmi pret tiesu sistēmu veido 
ne tikai tiesas un tiesneši, bet lielā mērā arī citu tiesvedības procesā 
iesaistīto un ar tiesu darbu saistīto personu darbība – sākot no 

 12.03.2014.  

ADVOKĀTA LOMA TAISNĪGAS TIESAS PIEEJAMĪBAS 
NODROŠINĀŠANĀ 
Uzruna Advokatūras dienu konferencē „Tiesas procesu efektivizācija”
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policista, kārtības nodrošinātāja tiesā, līdz tiesu izpildītājam, no kuru 
darba atkarīgs, vai tiks un kā tiks izpildīts tiesas spriedums. Pētījums 
parāda, ka viskritiskāk vērtētie tiesu sistēmā ir zvērinātie tiesu 
izpildītāji un valsts apmaksātie advokāti.

Novērtējot saņemto juridisko palīdzību, respondenti lielākoties 
atzinīgi novērtējuši privāti apmaksāto advokātu darbu, lai gan 
visbiežāk tas saistīts ar būtiskiem finansiāliem ieguldījumiem, kurus 
daudzi Latvijas iedzīvotāji diemžēl nevar atļauties. Pastāv priekšstats, 
ka profesionāls advokāts spēj panākt pozitīvu rezultātu par labu tam, 
kurš apmaksājis advokāta darbu. 

Savukārt valsts apmaksāto advokātu, kas sniedz valsts 
nodrošināto juridisko palīdzību, profesionalitāte un jo īpaši 
ieinteresētība palīdzēt visbiežāk bija apšaubīta. Tā saukto bezmaksas 
juridisko palīdzību iedzīvotāji izmanto galvenokārt, lai sastādītu 
pieteikuma dokumentus vai konsultētos kādā jautājumā, bet, 
saskaroties ar tiesām, viņiem rodas „bezspēcības sajūta”, jo viņi nevar 
rēķināties ar kvalificētu juridisku palīdzību.

Jāpiezīmē, ka ļoti atzinīgi novērtēti tā sauktie pro bono advokāti, 
kuri savus pienākumus pilda bez atalgojuma.

Pētījuma secinājumos ir norādes uz to, ka tiesas procesa 
dalībnieku sociāli ekonomiskā statusa atšķirības var radīt 
priekšstatu par tiesu neobjektivitāti, jo indivīds ar mazākiem 
finanšu un cita veida resursiem jūtas vājāks iepretī pusei ar lielākiem 
resursiem. Savienojumā ar vispārēju neuzticēšanos publiskajai 
varai, kas raksturīga Latvijai, veidojas arī viedoklis par netaisnīgu 
un korumpētu tiesu sistēmu. Domāju, ka tas varētu būt Advokātu 
konferences diskusiju vērts temats – ja ne šīs, tad nākamā gada 
konferences. 

Visbeidzot – lai izdevusies un auglīga šīgada konference. Un lai 
ir vēlēšanās un iespējas šādas konferences un diskusijas rīkot arī 
nākamajās advokātu dienās.



68

 14.04.2014.  

NO SLIKTAS VĒTĪJAMĀS MAŠĪNAS TĪRU LABĪBU NEIZDABŪT 
Atklāšanas uzruna konferencē „Tiesa juridiskās kultūras telpā”

Cienījamie konferences dalībnieki, godājamie gaviļnieki – visu 
līmeņu administratīvo tiesu tiesneši! 

Šķiet, pavisam nesen, lai gan tas bija piecus gadus 
atpakaļ, mēs šeit pulcējāmies līdzīgā konferencē, lai runātu 

par administratīvo tiesu darbības pirmajiem pieciem gadiem. 
Nereti, runājot par kādu institūciju, organizāciju darbību, sevišķi 
to pirmsākumos, mēdzam vilkt paralēles ar cilvēka mūža attiecīgo 
vecumu. Ja es to mēģinātu šoreiz darīt, acīmredzot, sacītu, ka 10 
gadi cilvēku mūžā ir vecums, kad cilvēkbērns sāk apzināties ne tika 
sevi personiski, bet saprast, kas viņam patīk vai nepatīk. Galvenais, 
kas viņu atšķir no piecgadīgā cilvēkbērna, ir tas, ka viņš sāk 
apzināties savu vietu pasaulē. Viņš sāk interesēties un raizējas par 
to, kā viņš izskatās klases biedru priekšā. Viņš sāk pārmest mammai 
un tētim par nepareizi izvēlētu apģērbu. Viņš saprot, ka dzīvo starp 
cilvēkiem, dzīvo nevis mammai un tētim, bet kaut kādā mērā arī 
sabiedrībai. 

Pārnesot to uz šodienas konferences tēmu un iemeslu, kāpēc mēs 
esam šeit un kāpēc esam izvēlējušies runāt tieši par to, cik labi vai nav 
labi izdevies spriest tiesu administratīvajā procesā – esam izvēlējušies 
runāt, kā jau es teicu, atbilstoši cilvēkbērnu vecumam – par tiesu 
vietu sabiedrībā. Mēs saprotam, ka tiesas spriešana nav tikai tiesneša 
uzrakstīts spriedums. Tā ir mijiedarbība starp visiem juridiskās 
telpas jeb juridiskās kultūras telpas iemītniekiem un veidotājiem. 
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Tie, protams, ir profesionāli juristi, visu provju un kalumu juristi, tie, 
protams, ir arī politiķi un likumdevēji, valsts pārvaldes darbinieki, 
mācībspēki, arī mediji. Juridiskā telpa, juridiskā vide, tāpat kā kultūras 
vide vispār, ir attiecināma uz jebkuru sabiedrības locekli. 

Šodien tiks runāts par to, kā klājas Latvijas tiesām šajā kopējā 
juridiskās kultūras telpā. Liecībai par to, ka šāds temats nav nekas 
samāksloti izgudrots un pielāgots šodienas situācijai, es atļaušos citēt 
vienu no mūsu pirmās neatkarīgās Latvijas laika un līdz pat šodienai 
neapšaubāmo cilvilprocesa klasiķi, bijušo senatoru Bukovski, kurš 
1925.gadā, starp citu, runājot par administratīvo tiesu reformēšanas 
nepieciešamību, ir sacījis: 

„Ja sabiedrībā un pat Saeimā pacēlušas balsis par labām un sliktām 
tiesām, tad pie tam vispirms gribētos novelt jebkuru pārmetumu no 
tām personām, kurām jāizpilda administratīvo tiesu smagais darbs. Ja 
vētījamā mašīna ir slikta, tad paši ideālākie strādnieki nevar, strādājot 
ar to, izdabūt tīru labību. Nav brīnums, ka slikta mašīna slikti strādā.” 

Proti, tas nozīmē, ka, vērtējot tikai atrauti tiesnešu darbu vai 
prasmi uzrakstīt tiesas nolēmumu, izspriest kāzusu, ir daudz par maz, 
lai varētu runāt par efektīvu un taisnīgu tiesu, kas pilnībā nodrošina 
ikviena indivīda tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tieslietu padomes uzdevumā Latvijas Universitātes Socioloģisko 
pētījumu institūtā veikts pētījums, mēģinot tikt skaidrībā nevis par 
kvantitatīvajiem lielumiem, cik pozitīvi vai negatīvi sabiedrība vērtē 
tiesas, bet par saturisko – kāpēc vērtējums ir tāds, kāds tas ir. Pētījuma 
pamata atziņa, kas sasaucas arī ar šodienas uzstādījumu runāt par 
tiesas vietu un lomu kopējā juridiskās kultūras telpā, ir sabiedrības 
atziņa jeb priekšstats, ka tiesa – vismazāk tas ir tiesas nolēmums, 
dīvainā kārtā, tā tāpat nav tiesas spriešana un tiesnesis. Tiesa sākas 
ar policistu pie tiesas durvīm un kanceleju, tas ir prokuratūras darbs, 
advokatūras darbs, tas galu galā ir tiesu izpildītāju darbs. Tas viss 
kopā cilvēkam asociējas ar iespēju griezties tiesā un aizstāvēt savas 
tiesības. 

Konferences organizatori piedāvā šodien diskutēt par tiesas vietu 
un lomu, kā mēs varam ietekmēt šo lomu un kvalitāti. Un kā savukārt 
tā var ietekmēt tiesas. Un vai tiešām, Bukovska vārdiem runājot, šajā 
kuļmašīnā jeb graudu vētījamā mašīnā jau iepriekš ir ieprogrammēta 
tiesas kvalitāte, jeb tomēr ir iespējama šī mijiedarbība, kas novestu 
mūs pie tā, ka tiesu funkcija, mūsu misija tiktu pildīta arvien labāk.
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 15.07.2014.  

TIESNEŠA ZVĒRESTA AUGSTĀ ATBILDĪBA 
Uzruna Aigara Strupiša tiesneša zvēresta ceremonijā pie Valsts prezidenta

Jūsu Ekselence Prezidenta kungs!
Augsti godātais tiesneša kungs!
Cienījamie klātesošie!

Šodienas notikums, kad Valsts prezidents pieņem Augstākās 
tiesas tiesneša zvērestu, ir īpaši nozīmīgs. 

Ierastāka tiesneša karjera ir no rajona tiesas uz apgabaltiesu 
un tad uz Augstāko tiesu. Taču ir reti izņēmumi, kad tiesnesis savu 
misiju sāk uzreiz augstākajā instancē. Šie retie un tiesu sistēmai 
vērtīgie gadījumi ir tad, ja tiesneša amatu uzņemas akadēmiskās vides 
pārstāvji – tiesībzinātnieki un mācībspēki. 

Sena gudrība vēsta, ka teorija bez prakses ir tukša, taču prakse 
bez teorijas ir akla. Tādēļ esam gandarīti, ka Augstākās tiesas Civillietu 
departaments papildinājis savas rindas ar vienu no vadošajiem Latvijas 
komerctiesību speciālistiem. Esmu pārliecināts, ka Aigars Strupišs 
tiesneša darba pieredzes trūkumu dāsni kompensēs ar tām zināšanām, 
ko līdz šim izmantojis savās lekcijās, grāmatās un pētījumos.

Komerctiesības ir Latvijas ekonomikas aktualitāte, uz ko arvien 
norāda arī Ārvalstu investoru padome. Arī komercstrīdi kļūst arvien 
aktuālāki tiesu praksē. Tādēļ šajā jomā specializējušies tiesneši 
kasācijas instancē Augstākajā tiesā ir ļoti vajadzīgi.

Apsveicu jauno kolēģi, no Valsts prezidenta rokām saņemot 
tiesneša amata zīmi, un novēlu vienmēr atcerēties to augsto atbildību, 
ar ko apveltīts jurists, kurš devis tiesneša zvērestu.

Augstākās tiesas tiesnesis Aigars Strupišs pēc zvēresta 
došanas kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu un 
Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču
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 05.09.2014.  

TIESLIETU PADOME – ATTĪSTĪBA 
UN PERSPEKTĪVA 
Referāts Latvijas tiesnešu konferencē

Kā Eiropas tieslietu padomju asociācija atzīmē savā 2008.gada 
Budapeštas rezolūcijā, „Tieslietu padome atspoguļo katras valsts tiesību 
sistēmas attīstību, kas savukārt dziļi sakņojas valsts vēsturiskajā, 
kultūras un sociālajā kontekstā (situācijā)”. Tieslietu padome ir savas 
valsts juridiskās kultūras attīstības unikāls veidojums. 

Pirms 4 gadiem – 2010.gadā – darbu uzsāka Latvijas Tieslietu 
padome. 

Tas, kādu to izveidoja, noteikti atspoguļo mūsu valsts tiesību 
sistēmas tradīcijas, konkrētos tā brīža politiskos apstākļus. 

Tas, kā tā turpmāk attīstījusies, lielā mērā (es uzsveru – lielā mērā, 
bet ne tikai) bijis atkarīgs no mums – Tieslietu padomes locekļiem. 

Ievērojot Tieslietu padomes vēlēto locekļu pilnvaru termiņu (tie 
ir 4 gadi), šodien mums ir pamats atskatīties uz nopietnu posmu 
Tieslietu padomes darbībā – uz tās pirmo „četrgadi”. 

Savu uzstāšanos esmu veidojis, ņemot vērā: 
1) Latvijas Tieslietu padomes darbību šajā laikā, 
2) citu valstu kolēģu pieredzi un ieteikumus,
3) starptautisko institūciju izstrādātos dokumentus, 

kuros ietvertas vadlīnijas un principi Tieslietu padomes darba 
organizēšanai,

4) tiesnešu sniegtās atbildes uz Tieslietu padomes izsūtītajiem 
jautājumiem saistībā ar padomes darbību. Šajā sakarā es vēlos pateikties 
tiesnešiem par atsaucību, par atrasto laiku atbildēm, par labajiem vārdiem 

un atbalstu un, protams, arī par konstruktīvo kritiku un ieteikumiem. 
Tādējādi es nerunāšu par konkrētiem Tieslietu padomes 

lēmumiem, formāli neuzskaitīšu paveiktos darbus, bet: 
1) aplūkošu Latvijas Tieslietu padomes lomu, tās mērķus un 

uzdevumus, iespējas tos īstenot, balstoties uz pašreiz spēkā esošo 
normatīvo regulējumu un ņemot vērā pirmo 4 gadu pieredzi, 

2) piedāvāšu savu redzējumu par iespējām pilnveidot Tieslietu 
padomes darbu, lai tā tiešām ieņemtu tai pienākošos vietu un lomu 
tiesiskā valstī, apstiprinot trīs varas atzaru – izpildvaras, tiesu varas 
un likumdevēja – līdzvērtīgu pastāvēšanu.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs ar Tiesnešu konferences 
viesiem – Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, Saeimas 
Juridiskās komisijas vadītāju Ilmu Čepāni, tieslietu ministru 
Gaidi Bērziņu un Polijas, Lietuvas un Gruzijas Tieslietu 
padomju pārstāvjiem
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TIESLIETU PADOMES LOMA, IESPĒJAS
Tieslietu padomes loma izriet no šīs institūcijas izveidošanas un 

pastāvēšanas mērķa. 
Tieslietu padomes izveides mērķis – tiesiskā valstī nodrošināt visu 

varas atzaru līdzsvaru un aizsargāt tiesnešu un tiesu iekārtas neatkarību. 
Savukārt Tieslietu padomes uzdevumi ir:
1) veicināt tiesu varas efektivitāti un kvalitāti;
2) nodrošināt un aizsargāt tiesnešu neatkarību kā vienu no tiesiskas 

valsts elementiem;
3) stiprināt sabiedrības uzticību tiesu sistēmai.
Tieslietu padomes iespējas īstenot savus mērķus un uzdevumus 

ir atkarīgas: 
1) no Tieslietu padomes darbības prinicipiem,
2) no Tieslietu padomes statusa, 
3) no Tieslietu padomes kompetences, 
4) no Tieslietu padomes kapacitātes. 

TIESLIETU PADOMES DARBĪBAS PRINCIPI
Pirms runāšu par Tieslietu padomes statusu, kompetenci un 

kapacitāti, pavisam īsi ieskicēšu jebkuras Tieslietu padomes (neatkarīgi 
no tās kompetences) galvenos darbības principus, jo Tieslietu padomes 
iespējas sasniegt mērķus un pildīt uzdevumus ir tieši saistītas ar iespējām 
īstenot tās darbības principus. 

Pirmkārt, skaidri noteiktas Tieslietu padomes attiecības ar izpildvaru 
un likumdevēju.

Otrkārt, pastāvīga un savstarpēji cieņpilna institucionāla sadarbība 
un dialogs starp Tieslietu padomi, tieslietu ministru un Parlamentu 
(respektējot vienam otra neatkarību un kompetenci).

Treškārt, funkciju nošķiršana (Latvijas gadījumā – Tieslietu padomes 
funkciju nošķiršana no Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas 
funkcijām).

Ceturtkārt, Tieslietu padome pati (bez citu institūciju un orgānu 
iejaukšanās) nosaka Tieslietu padomes darbības metodes un diskusiju 
tēmas.

Piektkārt, skaidras attiecības starp Tieslietu padomi un tiesām 
(tiesnešiem).

Sestkārt, Tieslietu padomes iniciatīva un aktīva līdzdarbošanās 
visās ar tiesu varu saistītajās aktivitātēs (visās to stadijās).

Septītkārt, Tieslietu padomes darbības caurskatāmība un 
atbildīgums.

Dažu principu īstenošana ir mūsu – tiesnešu – rokās, savukārt 
vairāku būtisku principu realizācijai ir nepieciešams pārējo varas 
atzaru atbalsts. Arī Tieslietu padomes statusa nodrošināšana pamatā 
ir likumdevēja pienākums, kura īstenošanā Tieslietu padome savas 
kompetences ietvaros labprāt sniegtu savu atbalstu.

TIESLIETU PADOMES STATUSS
Statuss, pirmkārt, ir saistīts ar prasību un nepieciešamību 

Tieslietu padomei būt neatkarīgai. Otrkārt, statusu zināmā mērā 
ietekmē padomes sastāvs. Treškārt, statusa nodrošināšanai būtiska 
prasība ir Tieslietu padomi kā neatkarīgu institūciju paredzēt jau 
konstitucionāla līmeņa normatīvajā regulējumā. Latvijas gadījumā – 
Satversmē. 

Tieslietu padomei ir jābūt neatkarīgai – tā ir fundamentāla prasība, 
bez kuras nodrošināšanas tās darbība vispār nav īstenojama. Šī prasība 
attiecas uz jebkuras kompetences un sastāva Tieslietu padomi. 

Savukārt, lai nodrošinātu tiesu varas neatkarību no pārējiem 
varas atzariem un nodrošinātu efektīvu tiesu pašpārvaldi, Tieslietu  
padomei ir jānodrošina konstitucionāls statuss. Eiropas Tiesnešu 
Konsultatīvā padome iesaka Tieslietu padomi striprināt 
konstitucionālā līmenī. Arī Venēcijas komisija savos atzinumos 
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valstīm norāda uz nepieciešamību padomei paredzēt skaidru 
konstitucionālo bāzi. 

Tieslietu padomes darbībā ir jānodrošina līdzsvars starp tiesu 
neatkarību un pašpārvaldi, no vienas puses, un nepieciešamo tiesu 
varas atbildīgumu, no otras puses, lai izvairītos no iespējamas vai 
pat tikai šķietamas darbošanās savtīgās interesēs. To var panākt ar 
līdzsvarotu Tieslietu padomes locekļu izvēli. 

Attiecībā uz Tieslietu padomes sastāvu vairums prasību Latvijā ir 
nodrošinātas: 

1) Tieslietu padomē vairākums ir tiesneši; 
2) tiesnešus ievēlē paši tiesneši un tie pārstāv dažādas tiesas; 
3) Tieslietu padomes sastāvā ir arī citas jomas pārstāvoši juristi 

(ex officio), kas palīdz Tieslietu padomei izvairīties no šķietamas 
savtības un šķietamas nepamatotas darbošanās tikai savās interesēs.

Tomēr varētu tikt veikti uzlabojumi Tieslietu padomes sastāvā, 
kas tieši ietekmētu Tieslietu padomes iespējas darboties neatkarīgi un 
efektīvi.

Cita starpā, būtu jāpārvērtē, vai pašlaik Tieslietu padomes sastāvā 
ietilpstošie „netiesneši” ir optimālākā izvēle, ņemot vērā Tieslietu 
padomes funkcijas un izveides mērķus. 

Jāatceras, ka Tieslietu padomes sastāvu nosaka ar mērķi  
nodrošināt Tieslietu padomes neatkarību un tās spēju efektīvi 
darboties. Šobrīd Tieslietu padomē darbojas arī izpildvaras un 
likumdevēja pārstāvji. To pieļauj arī starptautiskie standarti, tomēr 
jānodrošina, lai sastāvs būtu iespējami nepolitisks un vērsts uz mērķu 
sasniegšanu, kā arī darbotos iespējami efektīvi. Arī Venēcijas komisija 
ir norādījusi, ka politiķiem, parlamenta deputātiem, izpildvaras 
pārstāvjiem nevajadzētu būt par Tieslietu padomes locekļiem. Līdz ar 
to būtu pārvērtējams, vai šobrīd likumā noteiktie ex officio locekļi no 
citu varu atzariem ir optimālākā izvēle. 

TIESLIETU PADOMES KOMPETENCE
Ievērojot Tieslietu padomes mērķi un uzdevumus, starptautisko 

institūciju izstrādātajos dokumentos skaidri ir definētas [darbības] jomas, 
kurās Tieslietu padomei būtu jāiesaistās. Īsi ieskicēšu Latvijas Tieslietu 
padomes iespējas kvalitatīvi darboties šajās jomās.

Pirmā joma: Tiesnešu amatā apstiprināšana un karjeras virzība. 
Šobrīd spēkā esošais regulējums nedod iespējas Tieslietu padomei 

pilnvērtīgi pildīt savus uzdevumus šajā jomā. Tomēr gribu norādīt 
gan uz pozitīvu un aktīvu Tieslietu padomes darbību, gan uz pirmo 
gadījumu, kur Tieslietu padome ir strādājusi roku rokā ar pārējo varu 
pārstāvjiem, lai veiktu pamatotas un kvalitatīvas izmaiņas normatīvajā 
regulējumā par tiesnešu apstiprināšanu amatā un turpmāko karjeras 
virzību. Turklāt Tieslietu padomes darbs te ir aptvēris visas stadijas – 
Tieslietu padome, neskatoties uz ierobežotajiem resursiem, ir veikusi 
izpēti, uz kuru tā balstījusi savu iniciatīvu un aktīvi piedalījusies arī 
likumprojekta izstrādē, lai efektīvākajā veidā (sadarbojoties ar pārējām 
varām, bet nevis vēršoties Satversmes tiesā ar pieteikumu par šobrīd 
spēkā esošu antikonstitucionālu regulējumu) novērstu nepilnības 
šobrīd spēkā esošajā regulējumā tiesnešu karjeras jautājumos. 
Izstrādātais likumprojekts paredz arī izmaiņas Tieslietu padomes 
kompetencē, kas vērstas uz tiesnešu kvalifikācijas celšanu, tiesu darba 
kvalitātes paaugstināšanu un tiesnešu neatkarības stiprināšanu.

Otrā joma: Tiesnešu apmācība. Tā ir viena no iespējām 
nodrošināt tiesnešu neatkarību, jo tikai kompetents tiesnesis var 
būt patiesi neatkarīgs. Tieslietu padomei šajā jomā ir jānodrošina 
uzraudzības funkcija. Šis ir otrs virziens, kurā Tieslietu padome šobrīd 
aktīvi iesaistās, sadarbojoties ar Tieslietu ministriju gan politikas 
plānošanas dokumenta – Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu 
darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču 
attīstīšanas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam – izstrādē, gan 
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iesaistoties darba grupā, kas sniedz atbalstu apjomīgam projektam, 
kurā tiks piesaistīts Eiropas Savienības finansējums tiesu kapacitātes 
stiprināšanai, tai skaitā tiesnešu apmācībai. Minētā projekta ietvaros 
ceram stiprināt arī pašas Tieslietu padomes kapacitāti. 

Trešā joma: Tieslietu padomes piedalīšanās tiesu varas 
finansēšanas jautājumu risināšanā. 

Šeit es gribētu skaidri nodalīt divus jautājumus – tiesu varas 
budžets un Tieslietu padomes funkcionēšanai nepieciešamais budžets. 
Attiecībā uz abiem budžetiem būtu piemērojami līdzīgi nosacījumi. Abu 
jautājumu risināšanā Tieslietu padomei būtu jābūt nozīmīgai lomai.

Valstij ir jānodrošina pienācīgi finanšu un administratīvie resursi, 
kas nepieciešami, lai Tieslietu padome varētu atbilstoši pildīt savas 
funkcijas. Manuprāt būtiski ir saprast, ka pienācīgs Tieslietu padomes 
finansējums, kas nodrošinātu iespēju tai efektīvi darboties, būtu 
ieguvums jebkuram – gan valsts institūcijām, gan katram indivīdam, 
kas pamatoti sagaida kvalitatīvu un efektīvu tiesas darbu.

Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēs 2009.–2015.gadam ir 
skaidri norādīts, ka viens no aspektiem, kas ir būtisks Tieslietu padomes 
mērķu īstenošanai, ir Tieslietu padomes darbības nodrošinājums. 
Minētais ietver gan finanšu, gan cilvēkresursus. 

Attiecībā uz tiesu budžetu ir jābūt nodrošinātām pilnvarām 
un iespējām Tieslietu padomei gan apspriest, gan administrēt 
budžetu, gan piedalīties sarunās ar likumdevēju (ja nepieciešams – 
ar izpildvaru). Uz pietiekama finansējuma nozīmi un atbilstošām 
tā administrēšanas iespējām Venēcijas komisija ir norādījusi 
neskaitāmos savos dokumentos. Tiesu varas budžeta izstrādes un 
apstiprināšanas procedūra šobrīd ietver konsultācijas ar Tieslietu 
padomi. Konsultācijas nozīmē reālu un cieņpilnu sadarbību, nevis 
formālu dokumentu pārsūtīšanu. Gribētos, lai budžeta pieņemšanas 
laikā pienācīga izpildvaras, likumdevēja un tiesu varas sadarbība 

balstītos uz varas dalīšanas principu, nevis uz formālu normatīvo 
regulējumu. 

Ceturtā joma: Tiesu varas tēla uzturēšana un uzlabošana. 
Tieslietu padomei vajadzētu būt tai institūcijai, kas atspēko 

nepamatotus pieņēmumus par tiesu varu no mediju un no citu varu 
puses. Cita starpā, minētā joma ietver arī pienācīgu un atbilstošu 
reakciju uz sūdzībām par tiesu sistēmu. Šādu jautājumu risināšana tiek 
veikta Tieslietu padomes uzraudzības funkcijas ietvaros un tās mērķis 
ir nodrošināt sabiedrības uzticību tiesām un tiesu varai. Tomēr Latvijas 
situācijā galvenā uzmanība, manuprāt, būtu jāpievērš preventīvām 
darbībām (kompetences paaugstināšanai, atvērtībai, caurskatāmībai, 
motivācijai utt.), lai izvairītos no negatīva vērtējuma. 

Šajā sakarā jāatzīmē Tieslietu padomes uzdevumā veiktais 
Socioloģisko pētījumu institūta pētījums par tiesu uzticamību un 
korupcijas uztveri tiesu darbībā. Apspriežot pētījuma secinājumus un 
ieteikumus, Tieslietu padome uzskatīja par nepieciešamu turpināt darbu 
šajā jomā un ir sākta vadlīniju izstrāde tiesu komunikācijai ar medijiem 
un sabiedrību, ņemot vērā arī Tiesnešu ētikas komisijas priekšlikumus.

Piektā joma: Viedokļu siegšana un priekšlikumu sagatavošana 
normatīvo aktu pilnveides procesā. Minētais saistīts ar Tieslietu 
padomes iesaistīšanos gan normatīvo aktu izstrādes procesā, gan arī 
politikas plānošanas dokumentu izstrādē. 

Lai Tieslietu padome varētu pilnvērtīgi pildīt savas funckijas, 
nepieciešams nodrošināt iespēju Tieslietu padomei iesniegt priekšlikumus 
jebkurā jautājumā, kas var tietekmēt tiesas. Iespējas šobrīd vairāk ietekmē 
Tieslietu padomes ierobežotā kapacitāte, bet nevis nepilnības vai trūkumi 
normatīvajā regulējumā. Arī Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēs 
2009.–2015.gadam ir norādīts, ka Tieslietu padomei jābūt apveltītai 
ar iniciatīvas tiesībām – jo īpaši attiecībā uz tiesu iekārtas darbībai un 
attīstībai būtiskiem jautājumiem. 
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Atšķirīga situācija ir saistībā ar no varas dalīšanas principa izrietošo 
izpildvaras un likumdevēja pienākumu uzklausīt Tieslietu padomes 
viedokli tiesu varas jautājumos. Efektīvai rezultāta sasniegšanai 
tiesu varas viedoklis būtu jāņem vērā, jau uzsākot risināt konkrētu 
jautājumu, tāpēc Eiropas Tieslietu padomju asociācijas 2011.gada 
rekomendācijas Tieslietu padomēm paredz, ka tiesu varas viedoklis 
ir jāuzklausa, jau uzsākot izstrādāt likumprojektu vai vismaz pirms 
likumprojekta publiskas apspriešanas. Iespējams, tieši likumā ietverot 
nosacījumus Tieslietu padomes savlaicīgai un respektētai iesaistīšanai 
likumdošanas procesā un vienlaikus nodrošinot tam atbilstošus 
resursus, varētu novērst līdz šim konstatētās problēmas.

TIESLIETU PADOMES KAPACITĀTE
Jau runājot par Tieslietu padomes kompetenci, proti, par Tieslietu 

padomes „piedalīšanos tiesu varas finansēšanas jautājumu risināšanā”, 
norādīju uz svarīgiem aspektiem saistībā ar Tieslietu padomes 
finansējumu. Uz jautājumu, kādam tad būtu jābūt Tieslietu padomes 
finansējumam, atbilde ir visai vienkārša – tādam, lai nodrošinātu 
pienācīgu tās darbību, proti, lai tā varētu darboties neatkarīgi un 
autonomi. Mums nav jāizgudro nekas jauns, jo Eiropas Tiesnešu 
Konsultatīvā padome ir jau skaidri norādījusi, ka Tieslietu padomei 
tās funkciju īstenošanai nepieciešams nodrošināt: 

1) savas telpas;
2) sekretariātu;
3) IT resursus;
4) iespēju un brīvību organizēt savu darbu;
5) Tieslietu padomes darbiniekus atbilstoši nepieciešamībai.
Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Budapeštas rezolūcijā norādīts: 

„Tiesu varas pašpārvaldei jābūt reālai, modernai un līdzdarbojošai”. 
Visdrīzāk, finansējuma nodrošināšana neatrisinās visus ar pilnvērtīgu 

kapacitātes izmantošanu saistītos jautājumus. Iespējams, tieši tāpēc pēc 
Tieslietu padomes priekšlikuma Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu 
darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču 
attīstīšanas pamatnostādnēs 2014-2020 ir ietverta tieša norāde, ka 
nepieciešams pētījums par Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšanu.

TURPMĀKIE UZDEVUMI
• Jāizstrādā Tieslietu padomes vidēja termiņa (tie varētu 

būt nākamie 4 gadi – likumā paredzētais Tieslietu padomes 
darba cikls) un ilgtermiņa attīstības stratēģija. Tas dos 
iespēju Tieslietu padomes darbu padarīt sistēmiskāku, 
problēmjautājumus risināt prioritārā secībā. 

• Jāstiprina un jāattīsta cieņpilna sadarbība ar pārējiem varas 
atzariem. 

• Jāpaplašina sadarbība ar tiesnešiem, tiesnešu biedrībām, 
Tiesnešu disciplinārkolēģiju, Disciplinārtiesu, Tiesnešu ētikas 
komisiju, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju, tiesu sistēmai 
piederīgajām personām un iestādēm. Tiesnešu atbildes 
uz Tieslietu padomes izsūtītajiem jautājumiem liecina par 
tiesnešu vēlmi būt informētiem un iesaistīties tiesu varai 
svarīgu jautājumu risināšanā. 

• Jāpaplašina Tieslietu padomes kompetences, īpaši tiesnešu amatā 
apstiprināšanas un ar karjeras virzību saistītajos jautājumos.

• Jāpanāk pienācīgs Tieslietu padomes finansējums un 
cilvēkresursi.

Nobeigumā gribu pateikties visiem pirmās Tieslietu padomes 
locekļim par darbu un paust pārliecību, ka pirmās Latvijas Tieslietu 
padomes izveidošana un darbība ir bijis nozīmīgs solis tiesiskuma 
stiprināšanā un Latvijas tiesu sistēmas tālākā attīstībā.  
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 07.11.2014.  

KĀ NOTEIKT JURISTA IEGULDĪJUMU TIESU SISTĒMAS  
UN VALSTS LABĀ? 
Uzruna Tieslietu sistēmas Goda zīmju pasniegšanas pasākumā

Goda zīme ir īpašs apbalvojums, ko pirms sešiem gadiem 
kopīgi izveidoja Latvijas tiesu sistēma, apliecinot juristu 
profesijas nozīmīgumu un apzinoties profesionālās kopības 
sajūtas nepieciešamību.

Par tradīciju kļuvis šo apbalvojumu pasniegt Valsts svētku 
priekšvakarā, lai jo īpaši akcentētu, ka mēs – tiesu sistēmā strādājošie – 
esam valsts pārstāvji un savs darbs mums jādara, domājot ne tikai 
par savu personisko gandarījumu, bet arī par Latvijas valsts un tās 
tieslietu sistēmas prestižu. 

Jurista darbu nevar izmērīt tādās mērvienībās kā kilogrami vai 
metri. Grūti formulējami arī šī darba kvalitatīvie vai procentuālie 
rādītāji. Tad kā noteikt jurista ieguldījumu tiesu sistēmas un valsts labā? 
Domāju, ka tas vērtējams tādās kategorijās kā uzticība tiesiskas valsts 
pamatprincipiem, profesionālā ētika un cilvēcīgums, jurisprudence kā 
labā un taisnīgā māksla.

Jūs, kas šodien saņemsiet Tieslietu sistēmas augstāko apbalvojumu, 
esat pratuši strādāt un dzīvot ar šādiem principiem. Diendienā pildot 
ne vieglos pienākumus, saskaroties ar dažādām negācijām un varbūt 
nenovērtēta darba sajūtu, esat turpinājuši darīt nozīmīgo darbu un 
pratuši uzturēt jurisprudences pamatvērtības.

Tas ir novērtēts un Jums tiek sacīts paldies. Apsveicu visus, kas 
saņems apbalvojumus.

Visiem klātesošajiem novēlu skaistu nākamo – Valsts svētku nedēļu. 
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 10.11.2014.  

SATVERSMES KOMENTĀRI IR „GRĀMATU GRĀMATA” 
Uzruna grāmatas „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” 
atvēršanā

Esmu gandarīts šodien vēlreiz sveikt Latvijas Universitātes 
Juridisko fakultāti. Manuprāt, fakultātes svētku dienas 
sakārtojums ir ļoti veiksmīgs – no rīta atskatījāmies 
tiesībzinātņu šūpuļa 95 gadu vēsturē, dienas vidū ir 

tiesībzinātnieku darba svētki, bet pēcpusdienā sāksies konference, 
kas vērsta uz juridiskās izglītības un kultūras nākotnes perspektīvām.

Sveicu klātesošos tiesībzinātnieku darba svētkos, kad ir 
noslēdzies nozīmīgs posms Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes zinātniskajā Satversmes komentēšanas projektā. Jau trešā 
Satversmes komentāru grāmata, kas šodien tiek atvērta, ir nozīmīgs 
apliecinājums Latvijas tiesībzinātnieku spējām, neatlaidībai un 
valstiskai domāšanai.

Likumu komentāri ir viegli uztverams, pārskatāms un tādēļ 
populārs juridiskās literatūras žanrs. Tajā pašā laikā Satversmes 
komentāri ir būtiska tiesību zinātnes daļa, kas ir tiesību avots, tādēļ jo 
īpaši noderīgs tiesnešu ikdienas darbā.

Konferencē pievērsīšos plašāk, bet šobrīd atklāšu tikai dažus 
faktus no pētījuma par Latvijas tiesību zinātnes ietekmi uz tiesu 
praksi. Pētījumā šī ietekme tiek skatīta no vairākiem raksturojošiem 
aspektiem un tiek atzīts, ka tiesību zinātnes atziņu izmantošana 
kļuvusi par neatņemamu tiesu prakses sastāvdaļu, tiesību zinātnes 
atziņas aizvien plašāk tiek izmantotas tiesu nolēmumu argumentācijā 
un kalpo par orientēšanās līdzekli tiesībās.

Satversmes komentāru atvēršanā ar Saeimas 
priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Latvijas Universitātes 
rektoru Mārci Auziņu
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Pētījumā, kas balstās uz tiesu nolēmumu izpēti un tiesību 
piemērotāju – tiesnešu, prokuroru un advokātu – aptauju, noskaidroti 
arī autoritatīvākie Latvijas tiesību zinātnieki un „grāmatu grāmatas” 
Latvijas tiesu praksē. Ar lielu gandarījumu varu atklāt šī tiesu 
nolēmumos un procesos izmantoto grāmatu TOP līderi – pēdējos gados 
vislielāko popularitāti ir iemantojis izdevums „Latvijas Republikas 
Satversmes komentāri VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības”. Turklāt 
šī grāmata ir starp visbiežāk citētajām gan administratīvajās tiesībās, 
gan civiltiesībās un arī krimināltiesībās.

Tas ir apliecinājums, cik vērtīgs darbs tiek darīts, tiesībpētniekiem 
komentējot Satversmes lakoniskos pantus. Novēlu, lai arī šodien 
atvērtajai komentāru grāmatai, kurā skaidroti Latvijas valsts un 
Satversmes pamati, būtu tikpat vērtīgs mūžs un lai tā ieņemtu 

ne goda vietu, bet darbam tuvāko vietu tiesību praktiķu grāmatu 
plauktos.

Bez tam ar gandarījumu jāatzīmē fakts, ka starp labākajiem 
Latvijas valststiesību ekspertiem, kas veido Satversmes komentāru 
autoru kolektīvu, ir juristi, kuru ikdiena ir tiesneša praktiskais darbs 
Augstākajā tiesā, Satversmes tiesā, Eiropas Savienības tiesā, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, administratīvajā tiesā. Zinātnes un prakses 
sasaiste ir šo komentāru pievienotā vērtība.

Noslēgumā izteikšu cerību un novēlējumu, lai tiesību zinātne un 
tiesu prakse, aizvien attīstoties, viena otru balstītu un pilnveidotu 
nolūkā nodrošināt galveno mērķi – tiesiski stabilu un drošu dzīvi 
Latvijā un mūsu valsts tiesiskuma stiprināšanu.
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TIESĪBU DOKTRĪNAS NOZĪME LATVIJAS TIESU PRAKSĒ 
Referāts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferencē „Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības 
un nākotnes izaicinājumi” 
(līdzautorība ar Dr.iur Kristīni Stradi-Rozenbergu, LU Juridiskās fakultātes dekāni)

IEVADS UN DAŽAS VISPĀRĪGAS ATZIŅAS  
PAR TIESĪBU ZINĀTNES NOZĪMI TIESU PRAKSĒ

Jautājums par tiesību zinātni un tās lomu tiesu praksē pēc 
sākotnēja priekšstata šķiet vienkāršs. Var piekrist kādai ASV Kongresa 
bibliotēkas mājaslapas viesblogerei, kura norādījusi, ka jautājums par 
tiesību doktrīnu pirmkārt liek atcerēties savus studiju gadus, kad 
studējām pie ievērojamiem profesoriem, kuri paši radījuši grāmatas 
un rakstus, kas ir doktrīnas sastāvdaļa. Tai pašā laikā doktrīnas 
nozīmes jautājums pamatā tika apskatīts pirmajā tieslietu studiju 
gadā, un vēlāk tam pastiprināta uzmanība netika pievērsta.1 Tas gan 
nekādā veidā neliecina par tēmas nenozīmīgumu vai neaktualitāti. 
Lai gan jāatzīst, ka Latvijā šim jautājumam teorētiskā apskata ziņā 
pievērsta visai maza uzmanība, citās valstīs šim jautājumam veltītas 
aktīvas diskusijas, ieskaitot pat strīdīgos aspektus par jēdzienu pareizo 
izmantojumu.2 Lai arī šis jautājums būtu pelnījis padziļinātu apskatu, 

1 Atwill N. The Role of the „Doctrine” as a Source of Law in France (20.12.2010.). Pieejams: http://
blogs.loc.gov/law/2010/12/the-role-of-the-doctrine-as-a-source-of-law-in-france/ [aplūkots 
23.07.2014.].

2 Kā pāris interesantākos var ieteikt: Patarro E. Legal doctrine of Legal Philosophy and General 
Jurisprudence. In: Pattaro E. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Sringer, 2005, p. 
814–842; Somek A. Legal Science as a Source of Law: A Late Reply by Puchta to Kantorowicz (13.11.2012.). 
U Iowa Legal Studies Research Paper No.13–7. Pieejams: http://ssrn.com/abstract=2175235 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2175235 [aplūkots 2014.gada 23.jūlijā]; Reitz J.C. The Importance of and Need 
for Legal Science (04.11.2012.). Transnational Law & Contemporary Problems, Vol.21, 2012; U Iowa Legal 
Studies Research Paper No.12–34. Pieejams: http://ssrn.com/abstract=2171851 [aplūkots 23.07.2014.].

Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga 
Tieslietu sistēmas apbalvojumu pasniegšanas pasākumā 
2014.gada 7.novembrī, kad dekāne saņēma Ministru 
prezidenta Atzinības rakstu
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šoreiz, ņemot vērā konferences tematiku un tās sasaisti ar Latvijas 
juridiskās izglītības ieviešanas nozīmīgo jubileju, pievērsīsimies vairāk 
praktiskiem aspektiem, kas raksturo Latvijas tiesību zinātnes ietekmi 
uz Latvijas tiesu praksi. 

Domājams, ka Latvijā neviens neiebildīs atziņai, ka tiesību 
zinātnes loma un nozīme kā tiesību avotam nav apšaubāma. Tiesību 
zinātnei [..] ir uzdevums cita starpā izstrādāt atklātu tiesību jautājumu 
sistēmiski taisnīgus risinājumu priekšlikumus [..] Šie „zinātnes projekti” 
ir tiesībpolitiski ieteikumi attiecīgajām normu izdošanas instancēm [..]3 
Tiesību zinātnes mācības sniedz arī skaidrojumu par tiesību normām, 
to izcelsmi, piemērošanu, tādēļ tās ir tiesību avots un to nozīme normu 
radīšanas procesā ir ļoti liela. Tāpat tai ir aizvien pieaugoša loma tiesību 
izpratnes veidošanā un tiesību piemērošanā, tiesību zinātnes atziņas 
ir plaši izmantojamas tiesu un valsts pārvaldes iestāžu nolēmumu 
argumentācijā un kalpo par orientēšanās līdzekli tiesībās.4 Jāpiekrīt, 
ka doktrīnai (pats vārds saistāms ar grieķu doxa, kas tulkojams kā 
viedoklis) tiesībās ir gandrīz tāda pati loma kā sabiedrības viedoklim 
politikā, un šī loma ir ievērojama.5 

Šoreiz uzsverot tiesību doktrīnas nozīmi tieši tiesību piemērošanas 
procesā, atzīmējams, ka cita starpā tiesību zinātnieki apzina aktuālos 
prakses jautājumus un izvērš diskusiju par tiem vispārīgāk un dziļāk. 
Tai pašā laikā, un tas ir īpaši nozīmīgi, zinātnieka perspektīva un 
darbošanās noteiktos veidos atšķiras no tiesneša darbības. 

• Zinātniekiem nav varas saistošu lēmumu pieņemšanā. Viņi 
izvēlas savu izpētes objektu brīvi, pēc saviem ieskatiem. 

3 Rüthers B. Rechtsteorie. München: Beck, 1999, Rn.235. Citēts pēc: Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 
zv. advokāts J.Neimanis, 2004, 71.–72.lpp.

4 Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zv. advokāts J.Neimanis, 2004, 71.–72.lpp.

5 Atwill N. The Role of the „Doctrine” as a Source of Law in France (20.12.2010.). Pieejams: http://blogs.loc.
gov/law/2010/12/the-role-of-the-doctrine-as-a-source-of-law-in-france/ [aplūkots 23.07.2014.].

Tiesnesi savukārt saista konkrētās lietas būtība, procesa 
dalībnieku lūgumi, prasības un rīcība.

• Praktiskajā juridiskajā argumentācijā uzmanība tiek pievērsta 
pamatā informācijai, kas attiecināma uz konkrēto lietu. 
Turpretim zinātniskos pētījumos zinātnieki var izteikties 
vispārīgāk un mazāk orientēties uz konkrētām lietām un 
faktiem. Zinātnieki var izmantot kā esošu, tā hipotētisku 
situāciju piemērus.

• Zinātnieki paši apzina problēmas, kamēr tiesneši risina 
problēmas, kas izriet no konkrētām lietām.

• Zinātnieki var brīvi izteikt ieteikumus de lege ferenda un nereti 
droši piedāvā pat jaunas juridiskas metodes un pieejas, kamēr 
tiesnesim jāpieņem tā brīža tiesību avotiem u. tml. atbilstošs 
nolēmums.6 

Literatūrā gan norādīts arī visai diskutējams viedoklis, ka uz 
tiesību zinātnieku darbību tiek attiecinātas augstākas atzinumu 
pamatotības un objektivitātes prasības nekā uz atsevišķiem citiem 
juristiem, īpaši advokātiem. Advokātam vēl ir pieļaujams dažādi 
interpretēt vienu un to pašu likumu dažādās lietās atkarībā no 
klienta interesēm, taču zinātniekam dažādu uzskatu paušana par 
vienu un to pašu jautājumu nav pieļaujama.7 Lai gan šim atzinumam 
par advokātu var arī nepiekrist, tomēr attiecībā uz zinātnieku nav 
apstrīdams, ka personai, lai tā tiktu vērtēta kā zinātnieks, nepietiek ar 
zinātnisku grādu vai kādu uzrakstītu darbu – ir nepieciešams ievērot 
arī zinātniskās darbības ētiku, tai skaitā apzinoties, ka zinātnieks 
darbojas visas sabiedrības labā, pat situācijās, kad zinātniskus 

6 Patarro E. Legal doctrine of Legal Philosophy and General Jurisprudence. In: Pattaro E. A Treatise of 
Legal Philosophy and General Jurisprudence. Springer, 2005, p.815.

7 Ibid., p.816–817.
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pētījumus veic, izpildot kāda konkrēta pasūtītāja uzdevumu.8 Tikai 
zinātniskās izpētes metodēm atbilstošas publikācijas var dot nozīmīgu 
ieguldījumu tiesību piemērošanas praksē.

Tiesību zinātnes ievērojamā ietekme uz tiesu praksi un tiesu 
spriešanu ir bijusi vispāratzīta jau kopš Latvijas valsts pirmsākumiem. 
Kā pamatoti norādīts juridiskajā literatūrā, tad 20.gs. sākumā 
tiesību zinātne attīstījās visai strauji un tās uzdevums bija sekmēt 
jaunās Latvijas valsts tiesisko progresu.9 Minētās tēzes patiesumu 
un tiesību zinātnes ievērojamo nozīmi pilnā mērā apliecina ne tikai 
20.gs. sākuma Latvijas tiesu prakses un juridiskās literatūras analīze, 
bet arī tiesiskās domas strāvojums šajā periodā. Tiesību zinātnes 
nozīmi tiesu praksē, tiesiskas valsts stiprināšanā un juridiskās domas 
attīstībā ataino tieslietu ministra H.Apsīša teiktais pirmā Latvijas 
Krimināltiesību kongresa atklāšanas runā 1937.gada 2.aprīlī Latvijas 
Universitātē: „Patīkami vērot parādību, ka kongresā sadevušās rokām 
teōrija un prakse. Referentu vidū redzam ūniversitātes mācībspēkus 
un tiesu darbiniekus. Tas liecina par interešu kopības labu izpratni, 
par sadarbības nepieciešamību.”10 Arī Latvijas Senāta prakse liecina 
par to, ka tiesību zinātnes atziņas tikušas lietotas ļoti plaši un tām 
bijusi ievērojama nozīme. Tā, piemēram, Senāta Civilās kasācijas 
departaments daudzos spriedumos atsaucies uz tiesību zinātnieku 
secinājumiem par tiesību normu piemērošanu. Senāta spriedumos, 
kuros analizēta civilprocesuālo tiesību normu un civiltiesību materiālo 

8 Sk., piemēram: Zinātnieka ētikas kodekss. Akceptēts Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta 
sēdē 1997.gada 4.novembrī (lēmums Nr.49.2) un Latvijas Zinātņu padomes sēdē 1997.gada 
11.novembrī (lēmums Nr.11-4). Pieejams: http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_
content&task=view&id=75&Itemid=87 [aplūkots 23.07.2014.].

9 Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). Mācību grāmata juridiskajām augstskolām un fakultātēm. Rīga: 
fonds Latvijas Vēsture, 2000, 258.lpp.

10 Sk.: Pirmais Latvijas Krimināltiesību kongress. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1937. Tieslietu 
Ministrijas izdevums, Nr.3, 614.lpp.

normu piemērošana, bieži ietvertas atsauces uz prof. V.Bukovska 
pētījumos izdarītajiem secinājumiem.11 Kasācijas instances tiesas 
spriedumos atrodamas atsauces arī uz tādiem autoritatīviem tiesību 
zinātniekiem kā prof. K.Dišlers, prof. V.Sinaiskis, Dr.iur. A.Loebers.12 
Šo laiku uzskatāmi ilustrē profesora V.Bukovska norādītais: „Nav 
jāaizmirst, ka tiesiskai dzīvei, praksei un zinātnei jāņem dalība un tās 
faktiski arī ņem dalību [..] tiesiskās kārtības izveidošanā”.13 

Tai pašā laikā juridiskās literatūras izpēte liecina par to, ka arī 
tiesu varas pārstāvji ir devuši lielu ieguldījumu tiesību izpētē un plaši 
analizējuši aktuālus tiesību jautājumus dažādās zinātniskās izpētes 
formās. Par visai unikālu pētniecības veidu jāatzīst senatora F.Konradi 
un Tiesu palātas Civildepartamenta priekšsēdētāja T.Zvejnieka kopīgi 
sastādītie paskaidrojumi Civilprocesa likumam.14 Šie paskaidrojumi 
tika balstīti uz tiesu praksi, un zem katra Civilprocesa likuma panta 
tika norādīti tie Senāta spriedumi un tēžu veida prakses secinājumi, 
kuros skaidrota attiecīgā panta būtība, tas piemērots vai analizēts.15 

11 Sk.: Senāta Civilās kasācijas departamenta 1930.gada 30.janvāra spriedums lietā Nr.29. Valdības 
Vēstnesis. Senāta Civilās kasācijas departamenta 1930.g. spriedumi, 1936. 10.novembris, Nr.256, 
6.lpp.; Senāta Civilās kasācijas departamenta 1937.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.1348 (Rubina 
prasības lietā pret akciju sabiedrību Ch.Jürgenson – Otto Švarcs). Izvilkumi no Latvijas Senāta 
Civilās kasācijas departamenta spriedumiem. 1938. Tieslietu Ministrijas Vēstneša pielikums, 1938. 
1.marts, Nr.3, 160.lpp.; Senāta Civilās kasācijas departamenta 1936.gada lieta Nr.172; Konradi F., 
Zvejnieks T. Civilprocesa likums (1938.g. izd., 1939.g. iespied.) ar paskaidrojumiem – izvilkumiem no 
Latvijas Senāta un Tiesu palātas spriedumiem un no attiecīgās zinātniskās literatūras, kā arī dažiem 
aizrādījumiem uz likumdošanas motīviem. Rīga: Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939, 6.lpp. u.c. 

12 Sk.: Senāta Civilās kasācijas departamenta 1922.gada 11.maija spriedums Ē.Siliņa prasības lietā pret 
M.Siliņu u.c. Senāta Civilās Kasācijas Departamenta spriedumi 1922. Tieslietu Ministrijas Vēstneša 
pielikums, 1927. Nr.2/3, 72.–82.lpp. 

13 Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga: autora izdevums, 1933, 125.lpp.

14 Konradi F., Zvejnieks T. Civilprocesa likums (1938.g. izd., 1939.g. iespied.) ar paskaidrojumiem – 
izvilkumiem no Latvijas Senāta un Tiesu palātas spriedumiem un no attiecīgās zinātniskās literatūras, 
kā arī dažiem aizrādījumiem uz likumdošanas motīviem. Rīga: Valsts tipogrāfijas izdevums, 1939.

15 Turpat.
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Senators F.Konradi un Rīgas apgabaltiesas loceklis A.Walter izvērsti 
un ļoti niansēti, plaši izmantojot tiesu praksi, sastādījuši Civillikuma 
Lietu tiesību daļas komentārus.16 Arī citi tiesneši ir devuši savu 
ieguldījumu tiesību izpētē. Piemēram, senators J.Kalacs, Tiesu palātas 
loceklis V.Freimans u.c.17 

Pirmskara posmu raksturo arī Senāta spriedumu zinātniskie 
komentāri. Ar iniciatīvu izstrādāt zinātniskus komentārus Senāta 
spriedumiem klajā nācis profesors V.Sinaiskis 1928.gada sākumā.18 
Tika norādīts, ka šāda prakse ir pastāvējusi Krievijā (1914./1915.g.) 
un arī Latvijā būtu nepieciešams uzsākt aktuālu Senāta spriedumu 
zinātnisku komentāru izstrādi.19 Prof. V.Sinaiska pirmais Senāta 
prakses komentārs tika veltīts Senāta Civilās kasācijas departamenta 
1927.gada rīkojuma Nr.804/27 analīzei, šis rīkojums attiecas uz 
analoģijas piemērošanu, lietu un saistību tiesību nošķiršanu.20 No 
minētās iniciatīvas, kā arī konstatētās tiesību zinātnes un tiesu 
prakses ciešās saiknes var izdarīt visai interesantu secinājumu. Proti, 
prof. V.Sinaiska iniciatīva izstrādāt aktuālas tiesu prakses zinātniskos 
komentārus lielā mērā ir darbs ar tiesu prakses piemēriem, kuros jau 
ir izmantotas tiesību zinātnes atziņas. Zināmā mērā šeit konstatējama 
apļveida tiesību zinātnes un tiesu prakses mijiedarbība, ko – jāatzīst, 
visai nosacīti  – var apzīmēt kā tiesu prakses un tiesību zinātnes 
sakausējumu. Šāda pieeja, lai arī modificētā veidā, turpināta arī 

16 Konradi F., Walter A. Civīllikumi ar paskaidrojumiem. Otrā grāmata. Lietu tiesības. Rīga: 
Grāmatrūpnieks, 1935. 

17 Kalacs J. Par Senāta Administratīvā departamenta uzraudzības funkcijām. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, 1936. 1.februāris, Nr.2, 316.–323.lpp.; Freimans V. Īpašuma raksturs. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, 1936. 1.februāris, Nr.2, 324.–331.lpp. 

18 Sinaiskis V. Senāta spriedumu zinātniskie komentāri. Jurists, 1928. 22.aprīlis, Nr.4, 47.–56.lpp.

19 Turpat, 47.lpp.

20 Sinaiskis V. Senāta spriedumu zinātniskie komentāri. Jurists, 1928. 22.aprīlis, Nr.4, 47.lpp.

mūsdienās. Tam kā spilgtu piemēru var minēt profesores V.Liholajas 
grāmatu „Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: likums un prakse” 
(Rīga: TNA, 2007), kā arī pēdējos gados Latvijā izvērsto praksi veikt 
pētījumus pēc Augstākās tiesas vai Tieslietu ministrijas pasūtījuma – 
tajos vienlaikus tiek apkopotas tiesu prakses atziņas, kā arī veikta 
pētījumu zinātniskā analīze, ko nedaudz tuvāk pieminēsim vēlāk.

20.gadsimtā Latvijā darbojās daudzi ievērojami zinātnieki, un to 
devums patiesi ir ievērojams. Koncentrētu priekšstatu par tiem var 
iegūt vairākās publikācijās, tostarp L.Birziņas 1999.gada monogrāfijā 
„Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. Tiesiskā doma Latvijā 
XX  gadsimtā”,21 A.Lēbera 1990.gadā sastādītajā materiālu krājumā, 
kas veltīts Latvijas tiesībām 1918.–1940.g.22 Atzīstot visu Latvijas 
tiesībzinātnieku devumu un to patiesi augstu vērtējot, šoreiz tam 
tuvāk nepievērsīsimies, atbilstoši šī raksta mērķim skatot šodienas 
tiesu praksi un zinātnes nozīmi tajā.

TIESĪBU ZINĀTNES NOZĪME MŪSDIENU TIESU PRAKSĒ
Lai gūtu priekšstatu par mūsdienu tiesību zinātnes nozīmi tiesas 

spriešanā, tika izmantoti publiski pieejamie materiāli, īpaši publicētie 
tiesu nolēmumi, tiesu prakses apkopojumi un pētījumi, publiski 
nepieejamā Tiesu informācijas sistēmas (turpmāk  – TIS) nolēmumu 
datubāze, kā arī speciāli veikto aptauju rezultāti. Ņemot vērā tiesu 
procesos iesaistīto personu loku, anonīmi tika anketēti tiesneši, 
prokurori un advokāti. Tāpat, lai noskaidrotu tiesībzinātnieku viedokli, 
anketas tika lūgti aizpildīt arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 
mācībspēki. Iniciatīvai atsaucās un anketas aizpildīja 68 tiesneši 
(no tiem 33  rajona/pilsētas tiesu tiesneši, 23 apgabaltiesu tiesneši,  

21 Birziņa L. Tiesiskā doma Latvijā XX gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.

22 Latvijas tiesības 1918–1940. Materiālu krājums. Sast. Dītrichs Andrejs Lēbers (Loebers). Hamburga, 1990.
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12 Augstākās tiesas tiesneši), 39 prokurori, 91 advokāts (85 zvērināti 
advokāti un 6 zvērinātu advokātu palīgi) un 17 LU Juridiskās fakultātes 
docētāji (5 lektori, 4 docenti, 2 asociētie profesori, 6 profesori). Ņemot 
vērā, ka anketu skaits procentuāli pietiekami reprezentē anketējamo 
grupas, veiktā aptauja uzskatāma par pietiekami informatīvu un tās 
rezultāti par izmantojamiem vispārīgu secinājumu izdarīšanai.

VISPĀRĪGAS ATZIŅAS PAR TIESĪBU ZINĀTNIEKU 
DEVUMU UN TĀ NOZĪMI TIESU PRAKSĒ

Iepazīstoties ar pieejamajiem materiāliem, secināms, ka 
visspilgtāk tiesību zinātnieku devuma praktiskā nozīme tiesu 
praksē izpaudusies tiesu prakses apkopojumu sagatavošanā un viņu 
publikāciju izmantošanā, izlemjot konkrētas lietas.

Mājaslapā www.at.gov.lv iepazīstoties ar tiesu prakses 
apkopojumiem23 pēdējos gados, redzams, ka daudzus no tiem 
sagatavojuši tiesību zinātnieki. Īpaši tas attiecināms uz krimināltiesību 
jomu. Tā, piemēram, 2012.gadā apkopojumu „Tiesu prakse 
krimināllietās par nacionālā, etniskā un rasu naida kurināšanu” 
sagatavojis Dr.iur.asoc.prof. A.Kučs, apkopojumu „Tiesu prakse 
krimināllietās par kredīta un citu aizdevumu negodprātīgu saņemšanu 
un izmantošanu” – Dr.iur.prof. U.Krastiņš, apkopojumu „Tiesu 
prakses apkopojums teritorijas plānošanas, būvniecības un vides 
lietās 2008–2012” – doc. S.Meiere, 2013.gadā apkopojumus „Tiesu 
prakse noziedzīgu nodarījumu kvalificēšanā, ja lieta izskatīta bez 
pierādījumu pārbaudes” un „Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas” –  
prof.  V.Liholaja, apkopojumu „Tiesu prakse par tiesībām uz 
kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un soda noteikšanā, 
ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā 
23 Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/.

termiņā” – prof. Ā.Meikališa un prof. K.Strada-Rozenberga, apkopojumu 
„Tiesu prakse lietās par valsts civildienestu. 2007–2013” – Dr.iur.lekt. 
E.Danovskis. Faktiski tiesu prakses apkopojumus zinātnieki, tai 
skaitā LU Juridiskās fakultātes docētāji, sagatavojuši arī iepriekšējos 
gados, tomēr informācija par to, ņemot vērā tā laika tiesu prakses 
apkopojumu noformēšanas ieradumus, publiski nav pieejama. 

Novērtējot sagatavoto tiesu prakses apkopojumu nozīmīgumu, 
atzīstams, ka lielāka nozīme tomēr piešķirama tieši Latvijas 
tiesībzinātnieku atziņu, viedokļu, vērtējumu, rekomendāciju u.tml. (kas 
iekļauti viņu publikācijās) izmantošanai tiesu spriešanā konkrētās lietās. 
Lai noskaidrotu Latvijas tiesībzinātnieku publikāciju izmantošanas 
izplatību, nozīmību u.c. ar to saistītos aspektus Latvijas tiesu praksē, 
iepazināmies ar publiskotajiem un nepubliskotajiem tiesu nolēmumiem, 
kā arī veicām jau minēto anketēšanu. Atzīmējams, ka tieši no pēdējās 
bija iegūstami visnoderīgākie dati  – tas saistāms ar apstākli, ka bija 
objektīvi apgrūtināta nolēmu atlase gan TIS datubāzē, kurā pieejama 
informācija no 2004.gada, gan arī publiski pieejamā anonimizēto 
tiesu nolēmumu datubāzē (http://www.tiesas.lv/nolemumi). Grūtības 
radīja meklēšanas atslēgvārdu formulējums (piemēram, daudzi tiesību 
zinātnieki ir arī praktizējoši juristi, tai skaitā tiesneši, tāpat daudziem 
no viņiem uzvārdi ir Latvijā diezgan izplatīti, un tas liedz kā objektīvu 
rādītāju meklētājā izmantot norādi uz zinātnieka uzvārdu u.tml.). Līdz 
ar to tālāko novērojumu formulēšanā un pamatošanā galvenokārt 
izmantoti anketēšanā iegūtie dati, tos, kur iespējams, papildinot ar 
elektroniskajās datu krātuvēs iegūto informāciju.

Raksta sākumā norādītā hipotēze, ka tiesību zinātnes nozīme tiesu 
spriešanā ir nenoliedzama, pilnībā gūst apstiprinājumu tiesu praksē. Tā, 
sniedzot vērtējumu par Latvijas tiesību zinātnes ietekmi uz Latvijas tiesu 
praksi, absolūtais vairums respondentu norādījuši, ka tiesību zinātnei ir 
„ļoti nozīmīga” vai „nozīmīga” ietekme.
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KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS PAR LATVIJAS TIESĪBU 
ZINĀTNES IETEKMI UZ TIESU PRAKSI LATVIJĀ

Ļoti 
nozīmīga

Nozīmīga
Maz-

nozīmīga
Ietekmes 

nav
Cits

Tiesneši 13 49 5 0 1
Prokurori 5 23 11 0 0
Advokāti 21 56 13 1 0
Docētāji 6 8 3 0 0
Kopā 45 136 32 1 1

Redzams, ka vairāk nekā 63% respondentu norādījuši, ka tiesību 
zinātnes ietekme uz tiesu praksi ir nozīmīga, bet gandrīz 21% – ka ļoti 
nozīmīga, tātad gandrīz 85% respondentu atzīst tiesību zinātnes lielo 
nozīmi tiesas spriešanā. Interesi izraisa tomēr nedaudz atšķirīgais 
tiesību zinātnes ietekmes vērtējums par tiesu praksi dažādās tiesību 
apakšnozarēs. Tiesību zinātnes ietekmi uz tiesu praksi par ļoti nozīmīgu 
procentuāli visvairāk respondentu atzīst administratīvajās lietās (27%) 
un civillietās (24%), kamēr krimināllietās tikai 18%. Krimināllietas par 
nozīmīgām atzīst procentuāli vismazāk respondentu – tikai 55%, kamēr 
administratīvās lietas  – 57%, bet civillietas  – 60%. No tā secināms, ka 
tiesību zinātnes vismazākā nozīme tiek saskatīta krimināllietās. 

Šo novērojumu daļēji apstiprina TIS iegūtie dati. Tā, piemēram, 
ievadot meklētājā frāzi „tiesību teorijā”, iegūstam rezultātu, ka 
civillietās pieņemtajos nolēmumos šī vārdkopa iekļauta 2056 reizes 
(2013.gadā 447), administratīvajās lietās  – 960 (2013.gadā 59), bet  
krimināllietās  – tikai 68 reizes (2013.gadā 23). To pašu apliecina arī 
meklētājā ievadīts atslēgvārds „doktrīnas”  – tas atklāts 362 civillietās 
pieņemtajos nolēmumos, 132 administratīvo lietu nolēmumos un tikai  
11 krimināllietu nolēmumos. Arī atslēgvārds „Jurista Vārds” atklāj  

šo pašu tendenci  – tas pieminēts 2494 civillietu nolēmumos,  
1229 administratīvo lietu nolēmumos un tikai 329  krimināllietu 
nolēmumos. Līdzīgi arī atslēgvārdu „tiesību zinātnē”, „tiesību 
zinātne” un „tiesību zinātnes” lietojums – 2013.gadā šie vārdi iekļauti  
141 nolēmumā civillietās, 56 administratīvo lietu nolēmumos un  
tikai 9 krimināllietu nolēmumos. Līdz ar to, protams, var rasties 
priekšstats, ka krimināllietās atsaukšanās uz zinātnes atziņām tiek 
praktizēta mazāk. Tomēr nedrīkst aizmirst arī to, ka pašu krimināllietu 
skaits salīdzinājumā ar civillietām ir mazāks. Tā saskaņā ar statistikas 
pārskatiem par tiesu un tiesnešu darba rādītājiem 2013.gadā pirmo 
instanču tiesās tika pabeigts skatīt 9220 krimināllietas, bet pabeigto 
civillietu skaits bija 44 490 – tātad gandrīz piecas reizes vairāk. Tāpat 
vērojama atšķirīga situācija dažādu instanču tiesās. Piemēram, ievadot 
atslēgvārdu „tiesību teorijā” attiecībā uz Augstākās tiesas Senātā 
izskatītām lietām, atklājas, ka tas 2013.gadā iekļauts 6 nolēmumos 
civillietās, 11 nolēmumos krimināllietās un nevienā nolēmumā 
administratīvajās lietās. Vārdkopa „Jurista Vārds” šajā pašā periodā 
kasācijas instancē izskatītajās lietās ietverta divos krimināllietu 
nolēmumos, 22  nolēmumos civillietās un astoņos nolēmumos 
administratīvajās lietās.

Ņemot vērā šo starpību, situācija nedaudz izlīdzinās, tomēr 
joprojām krimināllietās atsaukšanās uz tiesību zinātnes atziņām ir 
mazāk izplatīta. Zinot, ka „Jurista Vārdā” iekļautas un citur publicētas 
ļoti daudzas ievērības cienīgas krimināltiesību zinātnieku publikācijas, 
šī situācija rada zināmu neizpratni, liekot izteikt aizdomas, ka šajā 
jomā joprojām tiesībzinātnieku atziņas tiek izmantotas, taču nenotiek 
pienācīga atsaukšanās uz tām.24 
24 Šī atziņa izteikta jau 2010.gadā – sk.: Strada-Rozenberga K. Latvijas tiesībzinātnieku atziņas 
Augstākās tiesas nolēmumos. Jurista Vārds, 2010, 16.novembris. Pieejams: http://www.juristavards.lv/
doc/221213-latvijas-tiesibzinatnieku-atzinas-augstakas-tiesas-nolemumos/ [aplūkots 23.07.2014.].
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Vērtējot, kā ir izmainījusies Latvijas tiesību zinātnes ietekme uz 
tiesu praksi pēdējos 10 gados, vairums respondentu norāda, ka šī 
ietekme ir palielinājusies. Šādu uzskatu procentuāli visvairāk atbalsta 
LU Juridiskās fakultātes docētāji (82%), vismazāk – prokurori (51%).

VĒRTĒJUMS PAR LATVIJAS TIESĪBU ZINĀTNES 
IETEKMES UZ TIESU PRAKSI IZMAIŅĀM LATVIJĀ 
PĒDĒJOS 10 GADOS

Ietekme  
palielinājusies

Ietekme 
būtiski nav 
mainījusies

Ietekme  
samazinājusies

Cits

Tiesneši 49 16 3 0
Prokurori 20 14 4 1
Advokāti 63 25 3 0
Docētāji 14 3 0 0
Kopā 146 58 10 1

Tiesību zinātnes ietekmes vai vismaz izmantojamības palielināšanos 
apstiprina arī TIS iegūtā informācija. Tā, piemēram, izmantojot 
meklēšanas parametru „tiesību teorijā”, tika atlasīti 3667 nolēmumi, 
kuros iekļauta šāda vārdkopa. No tiem par 2004.gadu  – 35, par  
2008.gadu – 357, bet par 2013.gadu – 628 nolēmumi. Līdzīgu tendenci 
apliecina arī citu tēmai atbilstošu atslēgvārdu izmantošana. Tā, piemēram, 
vārds „doktrīnas” saskaņā ar TIS ticis iekļauts kopumā 507 nolēmumos, 
no tiem 2004.gadā – 4, 2008.gadā – 34, 2013.gadā – 122 nolēmumos. Šo 
tendenci uzskatāmi apliecina arī citi atslēgvārdi. Tā, piemēram, atslēgvārds 
„TNA” kopumā lietots 2107 reizes, no tām 2004.gadā 5 reizes, bet  
2014.gada pirmajā pusgadā jau vairāk nekā 300 reižu. Vārdkopa „Jurista 
Vārds” kopumā lietota 4180 tiesu nolēmumos, no tiem 2004.gadā 36,  
bet 2013.gadā – 735. Protams, laikam ejot, vairāk tiek publicētas grāmatas 

un raksti, līdz ar to kļūst vairāk, uz ko atsaukties, tomēr atzīstams, ka 
tiesībzinātnieku atziņu izmantošana un/vai atsaukšanās uz tām tiesu 
nolēmumos pēdējo desmit gadu laikā ir kļuvusi krietni izplatītāka.

To, ka tiesībzinātnieku atziņu izmantošana kļuvusi par ikviena 
praktizējoša jurista darba sastāvdaļu, uzskatāmi aplieca arī fakts, ka 
absolūts vairums aptaujāto darbinieku atzīst, ka savā profesionālajā 
darbībā izmanto tiesībzinātnieku atziņas. Tā uz jautājumu „Vai savā 
profesionālajā darbībā izmantojat Latvijas tiesībzinātnieku atziņas?” 
apstiprinoši atbildējuši 63 tiesneši no 68, 37 prokurori no 39 un  
90 advokāti no 91. Pieci tiesneši, atbildot uz šo jautājumu, norādījuši 
atbildi „cits”, skaidrojot, ka tas notiek „reti”, „ļoti reti” vai „dažreiz”. 
No šiem pieciem tiesnešiem trīs pārstāv rajona/pilsētas tiesas, divi 
apgabaltiesas, 4 darba stāžs ir ilgāks par 15 gadiem, un 4 no tiem skata 
krimināllietas.

Attiecībā uz tiesību zinātnes atziņu izmantošanas jomu, kur tika dota 
iespēja norādīt, ka tās ir materiālās tiesības, procesuālās tiesības vai ka šīs 
atziņas tiek vienlīdz aktīvi izmantotas abās jomās, respondenti kopumā 
vairāk norādīja atbildes „vairāk materiālo tiesību jomā” un „vienlīdz abās”.

TIESĪBU JOMA, KURĀ TIESĪBU ZINĀTŅU ATZIŅAS  
TIEK IZMANTOTAS

Tikai 
materiālās 

tiesības

Tikai 
proce-
suālās 

tiesības

Vairāk 
materiālās 

tiesības

Vairāk 
proce-
suālās 

tiesības

Vienlīdz 
abās  

jomās
Cits

Tiesneši 2 0 25 3 38 0

Prokurori 3 0 14 2 18 0

Advokāti 3 0 41 4 42 0

Docētāji 0 0 4 0 12 0

Kopā 8 0 84 9 110 0
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Arī iepazīšanās ar tiesu nolēmumiem ļauj atzīt, ka tiesību zinātnes 
atziņu plašāka izmantošana sastopama tieši materiālo tiesību jomā, 
mazāk tās izmantotas procesuālo jautājumu risinājumos. Joprojām 
var atzīt, ka civiltiesāšanās kārtībā pieņemtajos nolēmumos visbiežākā 
atsauce ir uz Civilprocesa komentāriem. Tai pašā laikā, iepazīstoties ar 
citēšanas apjomu un citātu izmantošanu argumentācijā, atzīstams, ka 
arī civillietās dominē tiesībzinātnieku atziņu izmantošana materiālo 
tiesību normu skaidrojumos, piemērošanas pamatojumā. 

Lai arī atsaukšanās uz tiesībzinātnieku darbiem ir izplatīta, tomēr 
tā sastopama tikai nelielā daļā visu tiesās pieņemto nolēmumu, un 
tas nozīmē, ka vajadzība pēc tiesībzinātnieku atziņu izmatošanas un 
citēšanas nebūt nav visās lietās. Tas arī ir objektīvi pamatoti. Pareiza 
prakse būtu tiesībzinātnieku atziņas kā tiesību palīgavotu izmantot 
tur, kur tas tiešām ir nepieciešams, un, ja tās tiek izmantotas, tad 
nolēmumā iekļaut atbilstošas norādes. Atzīstams, ka tiesu praksē 
mēdz būt gadījumi, kad netiek ievērots ne viens, ne otrs. Proti, kādas 
publikācijas citāts nolēmumā tiek iekļauts nevajadzīgi, jo, piemēram, 
tas satur tikai kādas tiesību normas pārstāstu un nav noderīgs nedz šīs 
normas izpratnes, nedz piemērošanas robežu vai tml. skaidrojumam. 
Tāpat joprojām ir gadījumi, kad tiesībzinātnieku atziņas tiek 
izmantotas, taču tas netiek norādīts tiesu nolēmumā. Pēdējo apstiprina 
arī anketēšanas rezultāti. Mazāk nekā puse tiesnešu ir norādījuši, ka 
gadījumā, ja viņi izmanto tiesībzinātnieku atziņas, viņi nolēmumā 
iekļauj arī atsauces uz konkrētām publikācijām, savukārt 40% to darot 
lielākajā daļā gadījumu, bet 16% mazākajā daļā gadījumu.

Vēl bēdīgāka aina paveras attiecībā uz prokuroru sastādītajiem 
procesuālajiem dokumentiem. Uz jautājumu, vai attiecīgajā dokumentā 
(ierosinājumā, sūdzībā, pieteikumā, lēmumā u.tml.) viņi iekļauj atsauces 
uz konkrētām publikācijām, absolūts vairums norādīja, ka to nedara 
nekad vai tikai mazākajā daļā gadījumu (vienmēr – 13%, lielākajā daļā 

gadījumu – 8%, mazākajā daļā gadījumu – 46%, nekad – 30%, cits – 3%).
Labāka situācija ir ar advokātu sniegto pašvērtējumu – viņi norāda, 

ka atsauces iekļauj vienmēr vai vairumā gadījumu: vienmēr 41%, lielākajā 
daļā gadījumu 49%, mazākajā daļā gadījumu 10%.

Savukārt pašu tiesībzinātnieku domas dalās – gandrīz puse uzskata, 
ka atsauces tiek iekļautas vienmēr vai lielākajā daļā gadījumu, un otra 
puse – ka tas notiek mazākajā daļā gadījumu: vienmēr 6%, lielākajā daļā 
gadījumu 47%, mazākajā daļā gadījumu 41%, nekad 0%, cits 6%.

Atzīstot tiesību zinātnes ietekmi uz tiesu praksi, nevar noliegt arī 
otrpusēju ietekmi, proti, arī tiesu prakse un tajā pieņemtie nolēmumi 
ietekmē zinātni. Lai noskaidrotu, kā šajos procesos iesaistītie vērtē šo 
mijiedarbību, anketējamiem tika uzdots jautājums  „Kāda, jūsuprāt, 
ir situācija Latvijā attiecībā uz tiesību zinātnes un tiesu prakses 
savstarpējo ietekmi?”. Iegūtie rezultāti apliecina, ka šī savstarpējā 
ietekme nedaudz atšķirīgi tiek vērtēta dažādu kategoriju lietās, tomēr 
kopumā vairums atzīst, ka ietekme ir vienlīdz nozīmīga abos virzienos. 

TIESĪBU ZINĀTNES UN TIESĪBU PRAKSES 
SAVSTARPĒJĀ IETEKME:  CIVILLIETAS

Tiesību 
zinātnei 
ir lielāka 

ietekme uz 
tiesu praksi

Tiesu praksei 
ir lielāka 

ietekme uz 
tiesību zinātni

Ietekme 
ir vienlīdz 

nozīmīga abos 
virzienos

Savstarpējas 
ietekmes nav

Tiesneši 11 15 37 5
Prokurori 8 9 22 0
Advokāti 21 25 42 3
Docētāji 6 3 8 0
Kopā 46 52 109 8
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TIESĪBU ZINĀTNES UN TIESĪBU PRAKSES 
SAVSTARPĒJĀ IETEKME:  
KRIMINĀLLIETAS

Tiesību 
zinātnei 
ir lielāka 

ietekme uz 
tiesu praksi

Tiesu praksei 
ir lielāka 

ietekme uz 
tiesību zinātni

Ietekme 
ir vienlīdz 
nozīmīga 

abos 
virzienos

Savstarpējas 
ietekmes nav

Tiesneši 7 16 36 9
Prokurori 8 13 16 2
Advokāti 12 32 39 8
Docētāji 3 3 11 0
Kopā 30 64 102 19

TIESĪBU ZINĀTNES UN TIESĪBU PRAKSES 
SAVSTARPĒJĀ IETEKME:  
ADMINISTRATĪVĀS LIETAS

Tiesību 
zinātnei 
ir lielāka 

ietekme uz 
tiesu praksi

Tiesu praksei 
ir lielāka 
ietekme 

uz tiesību 
zinātni

Ietekme 
ir vienlīdz 
nozīmīga 

abos 
virzienos

Savstarpējas 
ietekmes nav

Tiesneši 11 19 33 5
Prokurori 7 8 23 0
Advokāti 25 27 35 4
Docētāji 3 6 8 0
Kopā 46 60 99 9

AUTORITATĪVĀKIE LATVIJAS TIESĪBU ZINĀTNIEKI UN 
„GRĀMATU GRĀMATAS” LATVIJAS TIESU PRAKSĒ

NOZĪMĪGĀKAIS KRITĒRIJS, IZŠĶIROTIES PAR 
KONKRĒTAS PUBLIKĀCIJAS IZMANTOŠANU

Fakts, ka 
publikācija ir 

recenzēta

Ietverto 
atziņu 

pamatotība

Autoru 
zinātniskā 

kvalifikācija
Cits

Tiesneši 0 51 15 2
Prokurori 0 32 5 0
Advokāti 2 58 29 1
Docētāji 0 5 10 2
Kopā 2 146 59 5

Jurisprudencē laika gaitā ir tapis, top un arī taps daudz publikāciju. 
Lai noskaidrotu, kas pamudina praktiskos darbiniekus izmantot 
tieši konkrēto publikāciju, anketā tika iekļauts jautājums „Kuri 
kritēriji, jūsuprāt, ir nozīmīgi, izšķiroties par konkrētas publikācijas 
izmantošanu?”, piedāvājot atbilžu variantus. Anketēšanas rezultāti 
liecina, ka nozīmīgākais kritērijs saistāms ar publikācijā iekļauto 
atziņu pamatotību.

Ietverto atziņu pamatotība kā galvenais kritērijs minēta gandrīz 
70% no kopējā anketu skaita. Tomēr redzams, ka viedokļi atšķiras 
dažādās anketējamo grupās  – vairums tiesnešu, prokuroru un 
advokātu uzskata, ka noteicošā ir atziņu pamatotība, taču vairums 
(59%) docētāju uzskata, ka noteicošā ir autora zinātniskā kvalifikācija.

Lai noskaidrotu, kuri tiesību zinātnieki izpelnījušies lielāko 
autoritāti tiesnešu, prokuroru un advokātu vidū, gan izlases kārtībā 
tika veikta tiesu nolēmumu pārbaude, gan arī attiecīgs jautājums 
uzdots pašiem darbiniekiem. 
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Atzīstams, ka autoritatīvāko tiesību zinātnieku skatījums 
ievērojami ir atkarīgs no tiesību apakšnozares, tas arī ir objektīvi 
pamatoti. Lai gan ir vairāki autori, kuru darbi tiek citēti ne tikai viņu 
tieši pārstāvētajā nozarē (izteikti piemēri: prof.  K.Torgāns, V.Liholaja,  
K.Strada-Rozenberga, J.Briede u.c.), tomēr vairumā gadījumu citējamības 
rādītāji ir augstāki nozarē, kuru autors pārstāv. Tā kā vairumā gadījumu 
tiesību zinātnieku atziņas tiek izmantotas specifiskajās tiesību 
apakšnozarēs nevis vispārīgajā jomā (tiesību teorija, vēsture, filosofija, 
metode), arī citējamības rādītāji zinātniekiem, kuri pārstāv tiesību teorijas 
un vēstures zinātnes apakšnozari, ir salīdzinoši mazāki. 

ATZĪTĀKIE TIESĪBU ZINĀTNIEKI25  
saskaņā ar anketēšanas rezultātiem

Respondentu 
grupa

Minēts/-a 
vairāk nekā 
5% anketu

Minēts/-a  
vairāk nekā  
10 % anketu

Minēts/-a 
vairāk nekā 
20 % anketu

Tiesneši

A.Bitāns
A.Grūtups
A.Judins
J.Neimanis
A.Strupišs

K.Balodis
J.Briede
V.Bukovskis
E.Levits
E.Kalniņš
U.Krastiņš
Ā.Meikališa
J.Rozenfelds
K.Strada-Rozenberga

V.Liholaja
K.Torgāns

25 Alfabētiskā secībā norādīti tie zinātnieki, kuri minēti vairāk nekā 5% anketu, un tas norāda uz vērā 
ņemamu atzīstamības līmeni. Nebūt ne visās anketās bija norādīti tie zinātnieki, kuru publikācijās 
iekļautās atziņas tikušas visvairāk ņemtas vērā. Šis bija t.s. atklātais jautājums, kur respondentiem 
netika dota iespēja izvēlēties atbildi no vairākiem variantiem, bet gan bija jāieraksta attiecīgie 
zinātnieki pašiem. Tādējādi kāda zinātnieka pieminēšana vismaz 5% anketu jau uzskatāma par 
pietiekamu, lai atzītu viņa atpazīstamības un respektējamības līmeni Latvijas tiesu praksē par 
pietiekami augstu. Atsevišķu autoru pieminēšana nesasniedz 5% līmeni, taču tas nebūt nenozīmē, ka 
šie autori nav snieguši būtisku ieguldījumu, jo, iespējams, viņu publikācijas ir par šauru specifisku 
tēmu vai tml.

Respondentu 
grupa

Minēts/-a 
vairāk nekā 
5% anketu

Minēts/-a  
vairāk nekā  
10 % anketu

Minēts/-a 
vairāk nekā 
20 % anketu

Prokurori

A.Judins
Ā.Meikališa
A.Niedre
K.Strada-Rozenberga

V.Liholaja
U.Krastiņš

Advokāti

K.Balodis
V.Bukovskis
J.Kārkliņš
E.Levits
Ā.Meikališa
J.Neimanis
A.Niedre
V.Sinaiskis

J.Briede
A.Grūtups
E.Kalniņš
U.Krastiņš
V.Liholaja
J.Rozenfelds
K.Strada-Rozenberga

K.Torgāns

Praktiskie 
darbinieki 
kopā

K.Balodis
V.Bukovskis
A.Grūtups
E.Levits
J.Neimanis
A.Niedre
A.Strupišs
V.Sinaiskis

J.Briede
E.Kalniņš
Ā.Meikališa
J.Rozenfelds
K.Strada-Rozenberga

U.Krastiņš
V.Liholaja
K.Torgāns

Nesasniedzot 5% līmeni, anketās ir minēti tādi vārdi kā R.Balodis, 
I.Čepāne, K.Dišlers, R.Dombrovskis, D.Hamkova, A.Kovaļevska, 
R.Krauze, I.Kačevska, G.Kūtris, M.Leja, A.Liede, A.Līcis, A.Lošmanis, 
D.Mežulis, J.Načisčionis, S.Osipova, M.Paparinskis, E.Pastars, 
J.Pleps, A.Reigase, D.Rezevska, J.Rozenbergs, Z.Pētersone, 
V.Slaidiņa, A.Švemberga, J.Vēbergs, G.Višņakova, N.Vīnzarājs, 
I.Ziemele.

Pievēršoties atzītākajām publikācijām, norādāms, ka ir daudz 
un dažādu publikāciju, kurās ietvertās tiesībzinātnieku atziņas 
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ir citētas tiesu nolēmumos, kā arī norādītas anketās kā visbiežāk 
izmantotās. Te gan jau sākotnēji jāatzīmē, ka citējamības biežums vien 
nenozīmē, ka attiecīgā publikācija būtu atzīstama par pamatotāku, 
kvalitatīvāku vai kā citādi kvalitātes ziņā izceļama citu publikāciju 
vidū. Izmantojamības vērtējumā nedrīkst aizmirst to, ka publikācijas 
par kādu šauru specifisku jautājumu nekad nebūs tik bieži citētas 
kā publikācijas par plašāk izplatītu tiesisku situāciju vai vispārīgāku 
jautājumu. Tai pašā laikā, protams, arī šādai publikācijai ir liela nozīme 
un ietekme uz prakses attīstību. Paturot šo atziņu prātā, diemžēl nav 
iespējams šajā rakstā kaut vai tikai pieminēt visas Latvijas tiesību 
zinātnieku publikācijas, kuras ir izmantotas un bijušas nozīmīgas 
tiesu nolēmumu pieņemšanā. Tāpēc šeit pieminēsim vien salīdzinoši 
izplatītākās, visbiežāk un visplašāk citētās. 

Tāpat kā raksturojot autoritatīvākos tiesību zinātniekus, arī 
populārākās publikācijas lielākoties saistāmas ar konkrētu izskatāmo 
lietu kategoriju. Tomēr vairākas publikācijas atzītas par tādām, 
kam ir nozīme ne tikai apakšnozarē, kuras jautājumiem tās pamatā 
veltītas. Kā spilgtu piemēru var minēt V.Bukovska „Civilprocesa 
mācības grāmatu”, kā arī Civilprocesa likuma komentārus. Tāpat ne 
tikai savā nozarē populāras bijušas K.Torgāna, K.Baloža, E.Kalniņa 
u.c. civiltiesību nozari pārstāvošo zinātnieku publikācijas  – tas 
acīmredzot skaidrojams ar faktu, ka civiltiesību aspekti atklājas 
kā svarīgi arī citās tiesību apakšnozarēs. Dažkārt citējamība citās 
nozarēs iezīmē interesantus pavērsienus. Tā, piemēram, K.Stradas-
Rozenbergas publikācija „Pierādīšanas teorija kriminālprocesā” (Rīga: 
Biznesa augstskola Turība, 2002) tiek citēta administratīvajās lietās, 
taču gandrīz netiek pieminēta krimināllietās. Savukārt attiecībā uz 
vispārīga rakstura publikācijām pēdējos gados popularitāti iemantojis 
izdevums „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. 
Cilvēka pamattiesības” (Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011).

Tā kā populārākās publikācijas norādītas atbilstoši tiesu lietu veidam, 
praktisko darbinieku anketās un tiesu nolēmumos atklātā informācija ļauj 
sastādīt praksē atzītāko grāmatu sarakstu. Saraksts veidots publikāciju 
hronoloģiskā secībā, neņemot vērā citēšanas izplatību.

CIVILLIETĀS
• Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga: autora 

izdevums, 1933. 
• Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Rīga: Mans īpašums, 

1998.
• Civilprocesa likuma komentāri. Rīga: TNA, 2006 un 2012 

(gandrīz 6000 (!) nolēmumu).
• Civillikuma komentāri. 4.daļa. Saistību tiesības. Rīga:  Mans 

īpašums, 2000.
• Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. 

Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: 
TNA, 2002.

• Rozenfelds J. Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
• Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A.daļa. A.Strupiša 

juridiskais birojs, 2003.
• Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. 

Rīga: TNA, 2005.
• Torgāns K. Saistību tiesības. 1.daļa. Rīga: TNA, 2006.
• Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
• Torgāns K. Saistību tiesības. 2.daļa. Rīga: TNA, 2008.
• Čakste K. Civiltiesības. Lekcijas. Raksti. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2011. 
• Torgāns K. Līguma un deliktu tiesību problēmas. Rīga: TNA, 

2013.
• Torgāns K. Saistību tiesības. Mācību grāmata. Otrais 

pārstrādātais izdevums. Rīga: TNA, 2014.
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KRIMINĀLLIETĀS
• Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski 

praktiskais komentārs. Rīga: AFS, dažādi izdošanas gadi 
(gandrīz 1000 nolēmumu!).

• Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā 
un sevišķā daļa. Rīga: TNA, 1999.

• Liholaja V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: likums un 
prakse. Rīga: TNA, 2007.

• Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess. Raksti. 
2005–2010. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010 (un atsevišķi 
rakstu krājumā iekļautie raksti, kas publicēti „Jurista Vārdā”).

ADMINISTRATĪVAJĀS LIETĀS 
• Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga: autora 

izdevums, 1933. 
• Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: TNA, 

2002.
• Briede J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.
• Civilprocesa likuma komentāri (autoru kolektīvs). Rīga: TNA, 

2006 un 2012.
• Administratīvais process tiesā (autoru kolektīvs). Rīga: 

Latvijas Vēstnesis, 2008 (vairāk nekā 1500 nolēmumu!).
• Administratīvā procesa likuma komentāri (autoru kolektīvs). 

Rīga: TNA, 2013.

Rezumējot apskatu, atzīstams, ka tiesību zinātnes atziņu 
izmantošana kļuvusi par neatņemamu tiesu prakses sastāvdaļu. Laika 
gaitā šī atziņa arvien vairāk nostiprinās, un tā tam arī būtu jāturpinās. 
Arī nākotnē tiesībzinātnieku atziņas ir nepieciešams izmantot 
tiesībpiemērošanas praksē, atceroties divus pamatnoteikumus:  
(1) tās izmantojamas tur, kur tas patiesi nepieciešams un derīgs, un  
(2) ja tas notiek, tad attiecīgajos procesuālajos dokumentos 
nepieciešamas korektas norādes. 

Nobeigumā atliek vien izteikt cerību un novēlēt, lai tiesību zinātne 
un tiesu prakse aizvien attīstītos, viena otru balstītu un attīstītu, 
nodrošinot galveno mērķi  – mūsu cilvēku tiesiski stabilu un drošu 
dzīvi un mūsu valsts tiesiskuma stiprināšanu.
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 06.03.2015.  

AIZVADĪTAIS GADS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ — INTENSĪVS DARBS UN 
STRUKTURĀLAS PĀRMAIŅAS 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2014.gadā

Aizvadītais gads Augstākajai tiesai bija būtisku strukturālu 
pārmaiņu laiks. Pārejot uz Augstāko tiesu kā tikai kasācijas 
instanci, 2014.gadā beidza pastāvēt Krimināllietu tiesu 
palāta un normatīvos iezīmēta Civillietu tiesu palātas 

likvidācijas kārtība, Augstākās tiesas priekšsēdētājam vairs nav 
vietnieku, bijuši būtiski grozījumi procesuālajos likumos, kas 
attiecas uz lietu skatīšanu augstākajā tiesu instancē – šīs un citas 
pārmaiņas Augstākās tiesas darbu ietekmējušas gan ar darba apjoma 
palielināšanos, gan veidojušas emocionālo spriedzi. 

Taču Augstākā tiesa godprātīgi pildījusi savus uzdevumus un tai 
ir augsti uzticēšanās reitingi gan politiķu un izpildvaras vērtējumā, 
par ko liecina vēlme paplašināt Augstākās tiesas funkcijas, piemēram, 
paplašinot Disciplinārtiesas kompetenci, gan sabiedrības vērtējumā, 
kam rādītājs ir arvien pieaugošais kasācijas instancē pārsūdzēto lietu 
skaits.

Ar katru gadu Augstākās tiesas plēnumi kļūst „dzīvāki”, tiesneši 
tajos izsaka viedokļus un vērtējumus, kā arī priekšlikumus, kas 
sekmē turpmāko tiesas darbu. Arī vērtējot aizvadīto gadu, bija plašas 
diskusijas un izskanēja priekšlikumi, kas rezumējās divos būtiskos 
plēnuma lēmumos – par tiesnešu skaita pārdali departamentos un par 
Disciplinārtiesas kompetenci.

Jau ilgstoši vislielākais neizskatīto lietu atlikums Augstākajā tiesā 
ir Civillietu departamentā, 2014.gadā departaments spējis izskatīt 

tikai 40% no tā tiesvedībā esošajām lietām un gada beigās neizskatīto 
lietu atlikums bija 2085 lietas. Salīdzinoši – Administratīvo lietu 
departamentā 505, Krimināllietu departamentā – 107 lietas. 
Vidējais lietu izskatīšanas termiņš Krimināllietu departamentā – 1,3, 
Administratīvo lietu departamentā – 3,1, bet Civillietu departamentā – 
17,2 mēneši. Ņemot to vērā, Augstākās tiesas plēnums nolēma atbalstīt 
tiesnešu skaita palielināšanu Augstākās tiesas Civillietu departamentā 
par divām amata vietām, samazinot tiesnešu skaitu Krimināllietu 
departamentā. 

Plašas diskusijas plēnumā bija par Tieslietu ministrijas gatavoto 
likumprojektu, kas paredz vienotas apelācijas instances izveidošanu 
tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu disciplinārlietu pārsūdzībai, 
uzliekot šo pienākumu Disciplinārtiesai, kura Augstākajā tiesā veidota 
tikai tiesnešu disciplinārlietu lēmumu pārsūdzībai. Augstākās tiesas 
tiesneši neatbalsta Disciplinārtiesas funkciju paplašināšanu, un 
plēnums pieņēma lēmumu aicināt Tieslietu padomi atkārtoti skatīt 
jautājumu par tiesu sistēmas disciplināratbildības reformu.

Domāju, ka vērtīgi bija, ka plēnuma darbā piedalījās Saeimas 
Juridiskās komisijas vadītājs, tieslietu ministrs un valsts sekretāra 
vietniece tiesu jautājumos un dzirdēja tiesnešu viedokļus un 
argumentus. Tieslietu padome ir atbalstījusi Augstākās tiesas 
plēnuma lēmumu un pārdalījusi tiesnešu skaitu departamentos, kā 
arī plēnuma lēmumu par Disciplinārtiesas kompetenci uzskatījusi par 
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Bijušie tiesneši un darbinieki Krimināllietu tiesu palātas darbības noslēgumā 2014.gada 18.decembrī
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vērā ņemamu argumentu, lai lemtu atgriezties pie diskusijas par šo 
jautājumu kādā no nākamajām Tieslietu padomes sēdēm.

Struktūrvienību vadītāji savos ziņojumos plēnumā detalizēti 
un argumentēti izvērtēja savas struktūrvienības paveikto 
aizvadītajā gadā. Ziņojumos paustās atziņas, tāpat kā apkopotos 
statistikas datus izmantosim salīdzināšanai un vērtēšanai, 
turpmāk organizējot tiesas darbu un veidojot tiesas struktūru 
jaunajos apstākļos, kad Augstākā tiesa būs tikai kasācijas instance. 

Šobrīd Augstākā tiesa strādā pēc pašu veidotās un akceptētās 
Augstākās tiesas stratēģijas 2014.–2016.gadam. Augstākās tiesas kā 
augstākās tiesu instances pamatfunkcijas, protams, ir profesionāla 
un taisnīga tiesas spriešana un vienotas tiesu prakses veidošana. 
Bet nozīmīgi ir arī citi stratēģijā izvirzītie mērķi – labas pārvaldības 
principa pilnveidošana tiesas darbā, sabiedrības uzticēšanās un 
izpratnes par tiesu varu veicināšana, kā arī šobrīd aktuālais mērķis 
pabeigt Augstākās tiesas reorganizāciju, stiprinot kasācijas instanci.

No stratēģijā plānotajiem uzdevumiem 2015.gadam īpaši 
akcentējami divi.

Pirmkārt, tiesu lietu plūsmas paātrināšana un uzkrājuma 
samazināšana, vienlaikus nepalielinot jau tā lielo tiesnešu slodzi. Tas 
aktuāli visos departamentos un tiesu palātā, bet jo īpaši Civillietu 
departamentā. Jāmeklē risinājumi, kā mūsu esošos resursus izmantot 
racionālāk.

Otrkārt, Augstākās tiesas reforma. Pirmais reformas posms  – 
Krimināllietu tiesu palātas likvidācija – diemžēl nav noslēdzies 
līdz ar 2014.gada 31.decembri, kā bija ierakstīts likumā „Par tiesu 
varu”. Faktiski tas vēl turpinās, jo nav atrisināti visu Krimināllietu 
tiesu palātas tiesnešu turpmākā darba jautājumi. Tuvojas reformas 
otrā posma noslēgums, kad 2016.gada 31.decembrī beigs pastāvēt 
Civillietu tiesu palāta. Tas uzliek pienākumu savlaikus domāt, kas 

notiks ar tiesnešiem, kā šī reforma darbosies. Par to laikus jādomā arī 
pašiem palātas tiesnešiem, pierādot un apstiprinot savas spējas strādāt 
kasācijas instancē. Realitāte ir tāda, ka palātas tiesnešu ir vairāk nekā 
būs vakanto vietu Civillietu departamentā. 

Viens no mūsu uzdevumiem saistībā ar Augstākās tiesas 
reorganizāciju ir kasācijas instances kapacitātes stiprināšana. 
Tas nozīmē arī atbilstošu atbalsta personālu kasācijas instancē, 
optimāli izmantojot apelācijas instancē likvidējamās darbinieku 
amata vietas. Darbu sākuši zinātniski analītiskie padomnieki, kas, 
nākotnē, iespējams, varētu izveidot nodaļu. Tāpat esam gandarīti, 
ka darbam Augstākajā tiesā esam piesaistījuši darbiniekus ar vērtīgu 
starptautisku pieredzi cilvēktiesībās un publiskajās tiesībās – Anita 
Zikmane un Solvita Harbaceviča pieredzi guvušas ilggadējā darbā 
Eiropas Savienības Tiesā. Mēs nevaram katram tiesnesim nodrošināt 
divus vai trīs palīgus, kā tas, iespējams, būtu nepieciešams, ņemot 
vērā tiesnešu slodzi, taču ceram, ka labs atbalsts būs šis profesionālo 
konsultantu un padomnieku dienests.

Runājot par tiesnešu slodzes palielināšanos saistībā ar papildu 
pienākumiem, plēnumā aktualizējās arī jautājums par Augstākās tiesas 
iesaisti Operatīvās darbības likumā noteikto darbību nodrošināšanā. 
Vairākkārt esam pauduši viedokli, ka operatīvo darbību sankcionēšanai 
nevajadzētu būt Augstākās tiesas funkcijai. Jautājums tiek risināts, 
Augstākā tiesa deleģēs savus pārstāvjus Operatīvās darbības likuma 
grozījumu darba grupai.

Plēnumā aicināju tiesnešus aktīvi piedalīties procesos, kas 
saistīti ar viņu darba slodzes palielināšanos. Mums jānāk ar saviem 
priekšlikumiem, kā, gluži pretēji, – darīt slodzi mazāku, lai tiesneši 
varētu vairāk pievērsties darba kvalitātei un pašizglītībai, kas kasācijas 
instancei ir primāras.



94

 27.03.2015.  

APGABALTIESAS IR TIESU SISTĒMAS CENTRS 
Uzruna apgabaltiesu izveidošanas 20 gadu jubilejā

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes vārdā sveicot 
apgabaltiesas to izveidošanas divdesmitgadē, gribu sacīt – 
jūs esat centrs. 

Pirmkārt, tādēļ, ka esat tiesu sistēmas vidū – starp pirmo 
instanci – rajona tiesām – un augstāko instanci Augstākajā tiesā. Būt 
centra posmam vienotā sistēmā ir atbildīgi un ne viegli.

Otrkārt, atjaunotajā Latvijas valstī 90.-to gadu sākumā, veidojot 
jaunu tiesu sistēmu, galvenais stūrakmens tajā bija – apgabaltiesas. 
Rajona tiesas un arī Augstākā tiesa nebija jāveido gluži tukšā vietā – 
protams, bija būtiski jāpārveido to saturs un funkcijas, daļēji – 
arī personāls, taču bija pamats, uz kā būvēt jauno sistēmu. Bet 
apgabaltiesas bija jāveido no jauna un jāizstrādā un jāapgūst pats 
apelācijas process. Ne gluži tukšā vietā, jo, protams, bija starpkaru 
Latvijas pieredze, bet cik daudz tā toreiz bija zināma un izprasta? 

Vēl jo vairāk – jaunajām tiesām nācās ne tikai mācīties un pierādīt 
sevi tiesu procesos, bet arī cīnīties – par telpām, finansējumu un 
pietiekamu tiesnešu skaitu. Tagad, kā senas teikas, kas sākas ar „Reiz 
bija...”, varam klausīties stāstus, kā pirmajos gados vienās telpās nācās 
sadzīvot Augstākajai tiesai un jaunajai Rīgas apgabaltiesai – trūka tiesas 
sēžu zāļu un apgabaltiesas tiesneši ar lietām somās devās izbraukuma 
sēdēs. Vajadzēja lielu entuziasmu, lai jauno sistēmu veidotu tādos 
apstākļos. Tikai ar lielām pūlēm Augstākā tiesa daļēji atguva savas 
vēsturiskās Tiesu pils telpas un Rīgas apgabaltiesa savukārt palika kā 
saimnieki savās – arī vēsturiskajās – telpās. 
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Atgriežoties pie apgabaltiesām kā tiesu sistēmas centrālā posma, 
jāsaka – pēc 20 gadiem jūs atkal esat galvenais stūrakmens tajā tiesu 
reformā, kas šobrīd notiek Latvijā. Likvidējot augstāko apelācijas 
instanci – Tiesu palātas Augstākajā tiesā –, neapšaubāmi, pieaug ne 
tikai apgabaltiesu noslodze, bet arī to loma. Runājot par Augstākās 
tiesas palātu nozīmi, bieži tās dēvēju par „spēlējošiem treneriem”, 
kas, izskatot lietas pēc būtības, veidoja vienotu tiesu praksi visā 
valstī. It īpaši pēc tam, kad Augstākās tiesas plēnums vairs nevar 
dot visiem tiesnešiem saprotamus tiesu prakses skaidrojumus, 
apelācijas instances spriedumi Augstākās tiesas palātās, manuprāt, 
bija viens no veiksmīgākajiem veidiem, kā labā nozīmē ietekmēt 
tiesu praksi konkrētās lietu kategorijās pareizajā virzienā. Atstājot 
šo vienveidīgās tiesu prakses veidošanu tikai kasācijas instances 
ziņā, tas tomēr būs krietni šaurāks lietu loks. Līdz ar to tā būs daudz 
lielāka atbildība piecām apgabaltiesām – skatot visas lietas apelācijas 
instancē, veidot arī tiesas spriešanas vienveidību un kvalitatīvu 
judikatūru. 

Bet, domāju, ir pamats cerībām, ka apgabaltiesas godam to 
centīsies darīt un izdarīs savu iespēju robežās. Tajās strādājošie 
tiesneši un darbinieki ir pierādījuši, ka spēj strādāt mainīgos un 

saspringtos apstākļos, grib mācīties un nebaidās no izaicinājumiem.  
Ir gandarījums, ka ir novērtēti tie pirmie apgabaltiesu tiesneši, kuriem 
darbs bijis sirdslieta un kas sasnieguši augstu profesionālo līmeni. 
Atgādināšu, ka atjaunotajā Latvijā atjaunoto Goda tiesneša nosaukumu 
pirmā saņēma Rīgas apgabaltiesas tiesnese Māra Marija Čerkasova, 
goda nosaukums piešķirts arī Latgales un Kurzemes apgabaltiesu 
pirmajiem priekšsēdētājiem Kārlim Valdemieram un Astrīdai Hertai 
Bērziņai, kā arī Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu bijušajiem tiesnešiem 
Robertam Lazdānam un Inārai Šteinertei. Sirsnīgi sveicieni viņiem 
apgabaltiesu svētkos.

Tāpat īpašu paldies svētku dienā gribu sacīt tiem apgabaltiesu 
tiesnešiem, kas papildus tiesneša amata pienākumiem strādā tiesnešu 
pašpārvaldes institūcijās: Tieslietu padomē – Latgales apgabaltiesas 
priekšsēdētājs Andris Strauts, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā – Anna 
Biksiniece un Silva Reinholde, Tiesnešu disciplinārkolēģijā – Edīte 
Knēgere un Inguna Preisa, Tiesnešu ētikas komisijā – Visvaldis 
Sprudzāns, Dzintra Balta un Alla Šilova. 

Sirsnīgi sveicieni visiem apgabaltiesu tiesnešiem. Lai interesanta 
šodienas programma un gandarījums par savu darbu ikdienā, veidojot 
stipru centrālo posmu Latvijas tiesu sistēmā.
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 10.06.2015.  

NOVĒLU DIVAS LIETAS – CENTĪBU UN CIEŅU 
Apsveikums Biznesa augstskolas „Turība” Juridiskās fakultātes izlaidumā

Sveicot izlaidumā jaunos juristus – mūsu nākamos kolēģus, 
mans vēlējums būtu divas lietas – centība un cieņa.

Izlaidumos parasti tiek vēlēta veiksme turpmākajās darba 
gaitās, taču es vēlu centību. Jo, kā saka indiešu gudrība – 

centība ir likteņa labā roka. 
Jurista amats prasa daudz darba visu dzīvi – sevis izglītošanu, 

darbu ar lielām lietām un it kā formāliem ikdienas sīkumiem, prasmi 
iedziļināties detaļās un salikt tās kopsakarībās. Tam visam būs 
vajadzīga gudrība un centība. Tikai to abu salikumā veidosies jūsu 
veiksmes stāsti.

Otrais vēlējums ir cieņa. Lai jūs būtu kolēģu un klientu cienīti 
juristi. 

Bet tam pirmām kārtām ir vajadzīga cieņa pret sevi, savām 
vērtībām un savu sirdsapziņu. Cieni sevi, un citi tevi cienīs – sacījis 
Konfūcijs. 

Lai jums izdodas cienījamu juristu darba dzīve!
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2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 

Ekonomiskās krīzEs 
pārvarēšana

TiEsliETu  
padomE

JudikaTūras 
paplašināšana

sadarbība ar 
augsTskolām

TiEsu procEsu 
modErnizāciJa

vēsTurEs  
izpēTE un 
saglabāšana

augsTākās 
TiEsas 
rEforma

1. 2.

4. 5. 6. 7.

3.
finansējuma samazināšana augstākajai tiesai

Judikatūra bez finansējuma

darbinieku skaita samazināšana

lietu skaita pieaugums

visus gadus pozitīvs valsts kontroles atzinums 

Jauna, latvijas tiesu vēsturē nebijusi institūcija
augstākās tiesas priekšsēdētājs – Tieslietu 

padomes vadītājs
Tieslietu padomes darba nodrošināšana

plaša starptautiskā sadarbība Eiropas Tieslietu 
padomju asociācijā

Tiesnešu konferenču organizēšana  
un tām jauns formāts

Tiesnešu sastāva nomaiņa 

Tiesu palātu likvidācija

kasācijas instances stiprināšana

visi spriedumi pieejami elektroniski 

sistematizēti judikatūras nolēmumu 
klasifikatori mājaslapā 

Tiesu prakses apkopojumi

Judikatūras aktualitātes –  
tiesnešu konferencēs 

EcT nolēmumu datubāze mājaslapā

prakses un teorijas mijiedarbība:  
kopīgi organizētas publiskas konferences;  
augstskolu mācībspēku lekcijas tiesnešu 

konferencēs

pirmkursnieku dienas 

atbalsts studentiem  
mācību procesā

grāmata „senatori 1918-1940”

 filma „latvijas senātam – 90”

 krimināllietu tiesu palātas  
vēsture – grāmatā

atjaunots augstākās tiesas biļetens

videokonferences

Tiesas sēžu audioieraksts

 E-dokumenti

Tiesas kalendārs mājaslapā

77

poziTīviE 
akcEnTi

1. Eiropas Komisijas apkopojumi: 2012.–2014.gadā Latvijas tiesu 
sistēmas efektivitāte stabili virs vidējā ES līmeņa tiesu modernizācijā, 

tiesnešu tālākizglītībā un neizskatīto lietu atlikumā uz iedzīvotāju skaitu, 
vidējā līmenī lietu izskatīšanas termiņos, tomēr atpaliekam ārpustiesas 
mediācijas izmantošanā un tiesu budžetā pret iedzīvotāju skaitu

2. Tieslietu padomes darbība attīstās, un šobrīd sāktie projekti dos 
ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā 

3. Augstākās tiesas iniciētie un atbalstītie grozījumi un iekšējo resursu 
efektivitātes paaugstināšana dod pirmos rezultātus – samazinās 

saņemto lietu skaits un palielinās izskatīto lietu skaits (arī civillietām) 

 2015.  

7 GADU 7 PUNKTI UN REDZĒJUMS PAR TURPMĀKĀ DARBA 
VIRZIENIEM 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandiāta programma – infografika Tieslietu padomes sēdei un Saeimas 
Juridiskās komisijas sēdei
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AUGSTĀKĀS TIESAS  
PRIEKŠSĒDĒTĀJS IVARS BIČKOVIČS

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 

DIVI REDzĒJUmI par būtiskākajiem virzieniem, kuros jāturpina strādāt:
Kā Tieslietu padomes priekšsēdētājam –  

par Tieslietu padomi un tiesu sistēmu kopumā
Kā Augstākās tiesas priekšsēdētājam –  

par Augstākās tiesas darbu

darba virzieni TIESU SISTĒmAI
1. TIESlIETU PADOmE

• Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana
• Aktīva dalība tiesu sistēmai būtisku jautājumu risināšanā; 

dialogs ar likumdevēju un izpildvaru
• Komunikācija ar tiesnešiem un tiesnešu pašpārvaldes 

institūcijām, medijiem un sabiedrību

2. TiESu SiSTēmAS rEpuTācijA
• Tiesneša amata kandidātu atlases pilnveidošana
• Tiesa un tiesneši – atvērtāki sabiedrībai 
• Tiesnešu un tiesu priekšsēdētāju lomas palielināšana tiesu 

sistēmas reputācijas veidošanā 

3. TiESu SiSTēmAS KomuniKācijAS vAdLīnijAS
• Informēšana par tiesu sistēmai un sabiedrībai nozīmīgām 

tiesu sistēmas aktualitātēm
• Sabiedrības izglītošana, skaidrojot tiesu sistēmas darba 

specifiku
• Krīzes komunikācija – nepatiesas informācijas atspēkošana, 

pozīcijas paušana saistībā ar publiskajā telpā izskanējušu 
kritiku tiesu sistēmai

darba virzieni AUGSTĀKAJAI TIESAI
1. AugSTāKāS TiESAS rEformAS juridiSKi KorEKTS     
        noSLēgumS

• Racionāla tiesu palātu resursu izmantošana
• Kasācijas instances kapacitātes stiprināšana
• Augstākās tiesas lomas vienotas tiesu prakses veidošanā 

saglabāšana

2. profESionāLA un TAiSnīgA TiESAS SpriEšAnA
• Kvalitāte
• Neizskatīto lietu uzkrājuma samazināšana 
• Vienotas tiesu prakses nodrošināšana

3. SAbiEdrībAS uzTicēšAnāS TiESu vArAi vEicināšAnA 
• Atklātums tiesas darbā
• Tiesnešu ētikas komisijas atzinumu analīze un apspriešana
• Sabiedrības izglītošana; periodiskas sabiedrības aptaujas 

par Augstākās tiesas darbu

būTiSKāKAiS AugSTāKAjAi TiESAi Kā iESTādEi – LAbAS 
pārvALdībAS principA iEvērošAnA un piLnvEidošAnA 

• Efektīva iekšējā kontrole un procesu apraksti,  
tiesas modernizācija

• Efektīva finanšu resursu izmantošana
• Efektīva personāla politika – augsti kvalificēti,  

profesionāli un motivēti darbinieki
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AUGSTĀKĀS TIESAS  
PRIEKŠSĒDĒTĀJS IVARS BIČKOVIČS

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 

TRīS GAnDARīJUmI TRīS SARūGTInĀJUmI 

5.4.3.2.1.

2012. – 2014. gadā Eiropas Savienībā 
latvijas tiesu sistēmas efektivitāte 
stabili virs vidējā līmeņa

Tieslietu padomes darbības 
uzsākšana un attīstība

civillietu uzkrājums Augstākajā tiesā

nepietiekama sabiedrības uzticēšanās 
tiesu sistēmai

Senāta vārda zaudēšana

Augstākās tiesas 
iniciētie un atbalstītie 
likumu grozījumi 
un iekšējo resursu 
efektivitātes 
paaugstināšana dod 
pirmos rezultātus 

7 gadu 7 punkti

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 

Tiesu 
priekšēdētāju 
un tiesnešu 
atbildība par 
tiesu sistēmas 
reputāciju

Tiesu  
sistēmas 
komunikācijas 
stratēģija

mehānisms 
lietu  
uzkrājuma 
samazināšanai

Augstākās 
tiesas reformas 
cieņpilns 
noslēgums

Tieslietu 
padomes lomas 
stiprināšana 
un funkciju 
paplašināšana

5 punkti 5 gadiem

7 7

5 5
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 11.09.2015. 

BALTIJAS JURIDISKĀS TELPAS VIENOTĪBA IR AKTUĀLA 
JOPROJĀM
Uzruna Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē „Komerctiesības Baltijas 
juridiskajā telpā”

Augstākā tiesa apzinās savas saknes un cilvēkus, kas likuši 
pamatus Latvijas augstākajai tiesu instancei brīvvalsts 
pirmajā posmā. Mēs studējam Senāta spriedumus un 
senatoru komentārus, iepazīstam viņu biogrāfijas un 

dzīves atziņas. Taču konferenci, kas būtu veltīta vienam konkrētam 
senatoram, organizējam pirmoreiz. Kāpēc tieši Augusts Lēbers ir 
tas, kura jubilejas gadu gribam iezīmēt ar viņa darba pamattēmu   – 
tirdzniecības tiesībām, skatot tās mūsu dienās plašāk – kā 
komerctiesības?

Atbilde varētu būt – tādēļ, ka Augusts Lēbers bija vienotājs. Viņa 
dzīve un plašā profesionālā un sabiedriskā darbība ir mācība tam, ka 
svarīgu mērķu dēļ ir iespējams un ir vērts strādāt plašāk, apvienojot 
prātus un spēkus, pat ne tikai vienas valsts ietvaros.

Pirmām kārtām Augusts Lēbers ar savu dzīvi parādīja to, cik 
lielu devumu valsts labā var dot lojāli pilsoņi, kas nav pamatnācija. 
Kā atzīmējis viens no Lēbera kolēģiem Senātā senators Rumpēters – 
Lēbers bija viens no tiem Latvijas vāciešiem, kas no pašām pirmajām 
Latvijas patstāvības dienām no sirds vēlējās ar latviešiem sastrādāt un 
Latvijas valstij savus spēkus ziedot.

Otrkārt, Augusta Lēbera dzīve ir pierādījums apbrīnojamām darba 
spējām un tālredzībai, gadu desmitiem tiesneša ikdienu savienojot 
ar zinātnisko un pedagoģisko darbu Latvijas Universitātē, tādējādi 

KOMERCTIESĪBAS  

B ALT IJA S  
T IE SĪBU T ELPĀ

2015.gada 11.septembrī

COMMERCIAL LAW
IN BALTIC LEGAL SPACE

AUGUSTA LĒBERA 
150. JUBILEJAI 
VELTĪTA  
STARPTAUTISKA 
KONFERENCE

veidojot tik nozīmīgo dzīvo saikni starp teoriju un praksi. Viņa  
1926.gadā izdotais „Tirdzniecības tiesību pārskats”, kam pamatā bija 
Juridiskajā fakultātē lasīto lekciju konspekts, kļuva par rokasgrāmatu 
šajā tiesību nozarē. Kā judikatūras atziņu avotu to izmantoja un uz to 
balstījās tiesneši gan toreiz, kad grāmata tika izdota, gan šī judikatūras 
klasika izrādījās vajadzīga pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, 
pārejot uz tirgus ekonomiku.

Visbeidzot, Augusts Lēbers bija kopējās Baltijas juridiskās telpas 
veidotājs, aktīvi iesaistoties Latvijai, Lietuvai un Igaunijai vienāda 
vekseļu un čeku likuma izstrādāšanā. 1938.gadā Baltijas tiesību 
saskaņošana vainagojās ar rezultātu, bet Augusta Lēbera darbība 
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šajā jomā turpinājās, viņš bija aicināts piedalīties visās trijās Baltijas 
valstīs kopēja komentāra gatavošanā vekseļu un čeku likumiem. 
Komentāra koncepcija balstījās uz atziņu, ka nevar apstāties pie 
likumu unifikācijas, ir jāseko arī vienotai tiesu praksei.  Kā uzsvēris 
šīs idejas iniciators, Lietuvas zvērināts advokāts Jokūbas Robinzonas: 
sagatavot ceļus šādai unificētai tiesu praksei ir zinātnes uzdevums un 
līdz ar to komentāra mērķis. 

Tā bija tālredzīga doma. Līdzīgi apsvērumi vēlāk mudināja veidot 
Eiropas Kopienu tiesu, kas darbojas kopš 1957.gada. Baltijas valstīs šī 
ideja bija dzimusi un sākta realizēt jau 20 gadus agrāk! Diemžēl tai nebija 
lemts piepildīties traģisko Baltijas valstu vēstures pagriezienu dēļ.

Ir gandarījums, ka šo daudzo ideju vienotājam Augustam 
Lēberam veltīto konferenci Augstākā tiesa organizē sadarbībā ar 
Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds”. 
Gandarījums arī par to, ka šajā konferencē īstenojas viena no Lēbera 
neatlaidīgākajām idejām, un kopā ir triju Baltijas valstu augstāko tiesu 
tiesneši, tādējādi apliecinot, ka Baltijas juridiskās telpas vienotība ir 
aktuāla ideja joprojām.

Lai interesanta, izzinoša un domas raisoša šī konference visiem 
dalībniekiem.

Trīs Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji 
konferencē: (no kreisās) Igaunijas Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Prīts Pikamē, Latvijas Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Lietuvas Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Rimvīds Norkus



102

 25.09.2015.  

PROKURATŪRAS VĒSTURE IR TIESU SISTĒMAS VĒSTURE 
Uzruna Latvijas Republikas prokuratūras 25.gadadienai veltītajā svinīgajā sanāksmē

Sveicot Latvijas Republikas Prokuratūru izveidošanas 
25.gadadienā, atgādināšu Prokuratūras likuma 1.panta 1.teikuma 
1.daļu: „Prokuratūra ir tiesu varas institūcija”. Tātad – prokuratūra 
ir tiesu sistēmas daļa. Līdz ar to prokuratūras ikdiena ir tiesu 

sistēmas ikdiena, un prokuratūras svētki ir tiesu sistēmas svētki.
Arī prokuratūras vēsture ir tiesu sistēmas vēsture. Jau no tālā 

Latvijas Republikas sākuma, kad pie jaunās valsts augstākās tiesu 
instances Senāta sāka darboties virsprokurors, par ko 1919.gadā 
iecēla senatoru Voldemāru Zāmuelu. Zīmīgi, ka vēsturiskajā Tiesu pilī 
tieši pretī centrālajai Senāta zālei bija nevis Senāta priekšsēdētāja, bet 
Senāta virsprokurora kabinets.

1990.gadā, kad Latvijas valsts atjaunoja neatkarību, Latvijas 
Republikas Prokuratūras veidošana notika sarežģītos konfrontācijas 
apstākļos ar toreiz vēl pastāvošo vadību Maskavā. Par to, ka Latvijas 
neatkarības ideja varēja sagaidīt valsts starptautisko atzīšanu, 
jāpateicas arī tam, ka pilsoniskā drosmē vienā ķēdē turējās visi jaunās 
valsts tiesu sistēmas posmi. Atgādināšu, ka Latvijas tiesas, kas nebija 
sašķēlušās, pieņēma tikai Latvijas Republikas prokuratūras izmeklētās 
krimināllietas un valsts apsūdzību uzturēja tikai Latvijas Republikas 
prokurori.

Tiesas un Latvijas Republikas prokuratūra toreiz rādīja piemēru, 
kā jārīkojas valstij kritiskā brīdī, bet turpmākos 25 gadus esam 
strādājuši, ar savām zināšanām un pieredzi stiprinot taisnīgumu un 
likuma varu valsts attīstībā. Un joprojām darām to, apzinoties, ka 
esam vienas sistēmas vienlīdz svarīgi un atbildīgi posmi.

Sveicot Latvijas Republikas Prokuratūru, novēlu – lai jaunā paaudze, 
kas pēc gadsimta ceturkšņa ienākusi Latvijas tiesu sistēmā, tur cieņā tos 
augsti novērtējamos principus, ko prokuratūras pamatos likuši gan tās 
veidotāji Latvijas brīvvalsti dibinot, gan atjaunojot neatkarību.

Prokuratūras 25 gadu svinīgā pasākuma viesu rindā 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, bijušie ģenerālprokurori 
Jānis Maizītis un Jānis Skrastiņš
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 14.10.2015. 

TIESU KOMUNIKĀCIJAS JAUNĀS INICIATĪVAS: LATVIJAS PIEREDZE
Priekšlasījums Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Horvātijā

Tikpat sena kā patiesība, ka tiesām jānodrošina taisnīgums 
un šim taisnīgumam jābūt redzamam, ir arī tiesu un 
mediju attiecības. Mediji ir galvenie starpnieki starp tiesas 
nodrošināto taisnīgumu tiesas spriedumu veidā un šī 

taisnīguma izpratni un uztveri sabiedrībā. Mediji lielā mērā nosaka 
sabiedrības uzticēšanās reitingus. 

Kaut arī sociologi norāda, ka skeptiska attieksme pret valsts 
institūcijām, tostarp arī tiesām, ir raksturīga pazīme lielākajai daļai 
postkomunisma valstu, tiesu un mediju attiecību problēmas ir aktuālas 
visām valstīm. Šobrīd visi sastopamies ar jauniem izaicinājumiem 
līdz ar pārmaiņām informācijas telpā, jaunām tehnoloģijām, mediju 
formas un satura maiņu, ziņu ātrumu.

Par citādām komunikācijas formām liek domāt arī pārmaiņas 
tiesu procesos, piemēram, rakstveida process, saīsinātais spriedums, 
personas datu aizsardzība.

Par to, kādus soļus tiesu komunikācijas jomā esam spēruši Latvijā, 
pastāstīšu ar divu pētījumu un divu dokumentu piemēriem.

Pirmais pētījums ir visai sens – pirms pieciem gadiem notika 
Latvijas tiesu klientu aptauja. Tiesu klienti – tie ir tiesu procesu 
dalībnieki, viņu pārstāvji, advokāti, prokurori. Aptaujā bija jautājumi 
gan par gluži praktiskām lietām, piemēram, dzirdamību tiesas zālēs 
un drošības pārbaudēm tiesā, gan arī globālām lietām, piemēram, par 
uzticēšanos tiesām. Rezultāti bija visai pārsteidzoši. Pārsteigums, 

Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu 
priekšsēdētāju konferences dalībnieki
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protams, nebija tas, ka vērtējumu par tiesu veido ne tikai tiesnešu 
vadītais tiesas process tiesas zālē un tiesas spriedums, bet arī tiesas 
darbinieku – tiesas apsargu, kancelejas sekretāru, tiesnešu palīgu – 
attieksme pret darbu un klientiem. Pārsteidzošāki bija secinājumi, ka 
tiem sabiedrības locekļiem, kas ir nonākuši saskarsmē ar tiesu, ir daudz 
pozitīvāks vērtējums par tiesu un daudz augstāka uzticēšanās pakāpe 
nekā uzrāda socioloģiskās aptaujas. Piemēram, Augstākās tiesas 
darbam uzticējās aptuveni 80% tiesas klientu. Un tas ir, ņemot vērā, 
ka tiesas procesos vienmēr viena puse ir zaudētāja! Dažādu aģentūru 
un mediju veiktās sabiedrības aptaujas par uzticēšanos tiesām parasti 
rāda divreiz mazākus procentus.

Savukārt 2013.gadā Tieslietu padome iniciēja pētījumu „Tiesu 
uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā”. Kā 
liecina nosaukums – šoreiz pētījums nebija kvantitatīvs, bet kvalitatīvs, 
lai noskaidrotu, nevis cik daudzi uzticas vai neuzticas tiesām, bet gan 
lai meklētu atbildi uz jautājumu „kāpēc” – kāpēc sabiedrība neuzticas 
tiesām un kāpēc uzskata, ka tiesās ir korupcija. Pētījumu veica 
profesionāļi – Latvijas Universitātes Socioloģisko pētījumu institūta 
pētnieki. Galvenie secinājumi nebija pārsteidzoši, bet pārdomu vērti. 
Proti, pētījums parādīja, ka ar tiesu sistēmu saista ne tikai tiesas, bet 
visas tiesu sistēmai piederīgās institūcijas – advokātus, prokurorus, 
notārus un tiesu izpildītājus – un arī tos, kas Latvijā nemaz nepieder pie 
tiesu sistēmas, piemēram, policiju un maksātnespējas administratorus, 
kuru darbam arī ir visnegatīvākais vērtējums. 

Tātad no šiem pētījumiem svarīgākie atzinumi bija divi:
1) Sabiedrības vairākuma viedokli par tiesām veido nevis 

personīgā pieredze, bet lielākoties mediju radītais stereotips;
2) Tiesas procesu efektivitāte un uzticamība nav tikai tiesas un 

tiesnešu problēma, bet visu tiesas procesā iesaistīto amatpersonu 
atbildība.

Analizējot pētījumus, Tieslietu padomes secinājums bija it kā 
vienkāršs, bet tajā pašā laikā sarežģīts – jāuzlabo tiesu sistēmas 
komunikācija. Protams, arī līdz šim tiesas ir komunicējušas ar 
medijiem un sabiedrību, galvenokārt gan caur tiesu nolēmumiem vai 
atbildot uz mediju jautājumiem un reaģējot uz to radītām krīzēm. 
Taču pētījumi parādīja, ka šim procesam jābūt sistemātiskam un 
vadītam.

Pirms pieciem mēnešiem (maijā) Tieslietu padome apstiprināja 
divus stratēģiskus komunikācijas dokumentus, ko izstrādājām 
sadarbībā ar komunikācijas nozares profesionāļiem:

1) Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas;
2) Tiesu komunikācijas stratēģija.

Pirmais dokuments – Tiesu sistēmas komunikācijas 
vadlīnijas – aptver visas tās institūcijas, kas pārstāvētas Tieslietu 
padomē – Augstākā tiesa, Satversmes tiesa, Tieslietu ministrija, 
Ģenerālprokuratūra, Zvērinātu advokātu, notāru un tiesu izpildītāju 
padomes. Protams, tas nenozīmē, ka visu šo institūciju komunikāciju 
turpmāk vadīs Tieslietu padome. Nē, katra institūcija veidos 
savu komunikāciju. Taču ar šīm vadlīnijām esam vienojušies par 
stratēģiskām lietām:

1) Mums ir kopīgs mērķis – veicināt sabiedrības izpratni par 
tiesu sistēmu;

2) Komunikācijā ievērojam vienotus principus, starp kuriem 
arī koleģialitātes un profesionālās ētikas ievērošana komunikācijā 
saistībā ar tiesu procesiem;

3) Katra institūcija ir neatkarīga savā komunikācijas darbībā, 
bet sadarbojas ar Tieslietu padomi, pirmkārt, tiesu sistēmas kopējos 
komunikācijas pasākumos, otrkārt, krīzes komunikācijā.

Šobrīd tiek izstrādāts plāns, kā koordinēt kopējo komunikācijas 
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procesu, kurā iesaistītas tik daudz un dažādas institūcijas. 
Nākamais solis būs izstrādāt plānu, kā sadarboties krīzes situācijās. 

Otrs dokuments ir Tiesu komunikācijas stratēģija, un tas jau ir 
konkrētāku rīcību plāns un domāts visām Latvijas tiesām.

Būtiskākie jauninājumi, ko tiesu darbā paredz Komunikācijas 
stratēģija:

1) Katrā tiesā ir darbinieks, kas atbild par komunikāciju ar medijiem 
un sabiedrību. Šobrīd tikai Augstākajā tiesā ir Komunikācijas nodaļa. 
Rīgas apgabaltiesā ir priekšsēdētāja palīgs, kura pamata pienākumi 
ir komunikācija. Pārējās tiesās vienam darbiniekam kā papildu 
pienākums uzdots atbildēt uz mediju jautājumiem.

2) Tiesas ne tikai atbild uz mediju jautājumiem, bet par svarīgām 
tiesu lietām un notikumiem informē pašas. Šobrīd to dara Augstākā tiesa, 
citas tiesas – tikai par atsevišķām nozīmīgām lietām. Augstākās tiesas 
ziņojumu kritērijs ir ne tikai sabiedriski nozīmīgas, bet arī juridiski 
nozīmīgas tiesu lietas.  

3) Tiesām ir savs informācijas kanāls – tiesas mājaslapa. Šobrīd 
atsevišķā mājaslapa ir Augstākajai tiesai. Citām tiesām ir kopējs 
tiesu portāls, taču tas nav strukturēts tā, lai būtu kā katras tiesas 
informācijas platforma. Risinājums, iespējams, būs tomēr ne katrai 
tiesai sava atsevišķa mājaslapa, bet paplašināts šis tiesu portāls.

4)  Tiesas organizē sabiedrību izglītojošus pasākumus. Daļa tiesu 
to jau dara, iesaistoties Atvērto durvju dienās vai uzņemot vietējo 
skolēnu ekskursijas. Augstākā tiesa sabiedrības tiesisko izglītošanu 
definējusi kā Augstākās tiesas papildfunkciju un jau šobrīd dara 
to daudzveidīgi, piemēram, Pirmkursnieku dienas Juridisko 
fakultāšu studentiem, tiesību pamatu stundas skolēniem, publiskas 
konferences, Augstākās Tiesas Biļetens, Mediju diena par tieslietām 
rakstošiem žurnālistiem.   

5) Tiesās ir tiesneši – Runas personas, kas skaidro tiesu nolēmumus. 
Šis priekšlikums, iespējams, raisīs visasākās diskusijas, jo līdz šim 
tiesnešu nostāja lielākoties bijusi, ka tiesu nolēmumi nav jāskaidro un 
jākomentē, jo viss ir uzrakstīts spriedumā. Jaunajā stratēģijā aicināts 
mainīt šo praksi un aktuālāko, sabiedrību īpaši interesējošu nolēmumu 
gadījumos tiesnesim tomēr runāt ar žurnālistu, arī radio un televīzijā. 
Tiesā var vienoties, kas būs Runas persona – referējošais tiesnesis, cits 
tiesnesis, kurš specializējies noteikto lietu kategorijās, vai arī tiesas 
priekšsēdētājs. 

6) Komunikācijas procesa nodrošināšana tiesā ir katras tiesas 
priekšsēdētāja pienākums. Tiesas priekšsēdētājs ir Runas persona par 
tiesas darba organizatoriskajiem jautājumiem.

Liela daļa no šiem jauninājumiem, protams, vēl ir nākotnes un 
vēlamības formā. Tie ir ieteikumi un mērķi, uz ko virzīties. Taču tie 
nav nereāli. 

Šobrīd tiek izstrādāta Komunikācijas rokasgrāmata, kas būs kā 
pielikums stratēģijai un kurā būs praktiski piemēri un padomi. Tiesu 
priekšsēdētāji to ļoti gaida.

Tiesnešus ir jāiedrošina būt atvērtākiem komunikācijai, un tas, kā 
mums izdosies ieceres no dokumentiem iedzīvināt tiesu darba ikdienā, 
lielā mērā būs atkarīgs no tiesu priekšsēdētājiem. Kā mums būs veicies, 
varēsim pastāstīt citā tikšanās reizē. Bet ceru, ka arī līdzšinējā Latvijas 
pieredze un ieceres raisīs diskusiju arī šodienas konferencē.
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 13.11.2015. 

TIESLIETU PADOMES REDZESLOKĀ — FUNKCIJU PAPLAŠINĀŠANA, 
KOMUNIKĀCIJA, TIESNEŠU UN TIESU DARBINIEKU ATALGOJUMS
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

Šis ir būtisku strukturālu reformu gads Latvijas tiesu sistēmā. 
Pirmoreiz atjaunotās Latvijas tiesu sistēmas 20 gadu vēsturē 
ir uzsākta reforma, Latvijas tiesu sistēmai pārejot uz tīro trīs 
instanču tiesu sistēmu, un bija jālemj par tiesnešu turpmāko 

karjeru, tostarp sakarā ar Augstākās tiesas reorganizāciju un tiesu palātu 
likvidēšanu. Otra ne mazāk būtiska un vēsturiska ir uzsāktā reforma 
saistībā ar tiesu namu koncepciju. 

Savā pārskatā nekavēšos pie visiem Tieslietu padomes sēdēs 
risinātajiem jautājumiem un neuzskaitīšu visus pieņemtos lēmumus. Savā 
ziņojumā akcentēšu trīs, manuprāt, tiesnešiem un tiesu sistēmai šobrīd 
būtiskus jautājumus, kurus Tieslietu padome šī gada laikā ir iniciējusi, 
rūpīgi pētījusi, analizējusi un virzījusi to risināšanu. Tie ir:

1) Tieslietu padomes funkciju un lomas paplašināšana;
2) Tiesu komunikācijas attīstība un pilnveidošana;
3) Tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojuma līdzsvarošana vienotajā 

valsts pārvaldes atalgojuma sistēmā.

TIESLIETU PADOMES FUNKCIJU UN  
LOMAS PAPLAŠINĀŠANA 

Šobrīd Saeimā izskatīšanai komisijās atrodas likumprojekts 
grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz Tieslietu padomes 
funkciju paplašināšanu. Tiek plānots:

1) Tieslietu padomes kompetencē nodot tiesnešu karjeras virzības 

jautājumus, paredzot, ka Saeima par tiesnesi lemj tikai vienreiz – 
apstiprinot tiesneša amatā. Tālākā virzība karjerā būtu Tieslietu padomes 
ziņā, protams, balstoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumiem;

2) Tieslietu padomei būtu noteicošā loma rajona (pilsētu) tiesu un 
apgabaltiesu priekšsēdētāju iecelšanā un atcelšanā.

Tie ir Tieslietu padomes iniciēti un atbalstīti priekšlikumi.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 84.pantu Saeima 

lemj tikai par personas apstiprināšanu tiesneša amatā. Tālāk par 
tiesneša faktiskās darba vietas vai karjeras jautājumiem tiesu varas 
pamatnormās nav norādes. Vēsturiski daļu jautājumu izlēma Saeima 
(piemēram, par noteikta līmeņa tiesas tiesneša pienākumu pildīšanu), 
daļa jautājumu tika izlemti, iesaistot Tiesu administrāciju, tieslietu 
ministru, Augstākās tiesas priekšsēdētāju, vēlāk arī Tieslietu padomi. 
Ar šobrīd virzītajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” tiek piedāvāts 
pārskatīt priekšlikumu izvirzīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību. 
Arī Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas Latvijas 
novērtēšanas ziņojumā ir ieteikts veicināt Tieslietu padomes un 
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas iesaisti tiesneša karjeras jautājumu 
izlemšanā, vienlaikus atstājot Saeimai tikai pašu būtiskāko lēmumu – 
atbilstoši Satversmei lemt par tiesneša apstiprināšanu amatā. Šajā 
jautājumā saskatāma zināma konsekvence arī ar tiesnešu karjeras 
jautājumiem pēc Augstākās tiesas reformas – Saeima, akcentējot, ka 
tiesnesis amatā jau ir apstiprināts, norādīja, ka Tieslietu padomei 
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jālemj par tā karjeras virzību un jānosaka tiesa, kurā viņš turpinās 
pildīt tiesneša pienākumus pēc tiesu palātas likvidācijas. 

Karjeras jautājumi saistāmi arī ar otru tiesu varas funkcionālu 
jautājumu, kas ir ietverts minētajos likuma grozījumos – Tieslietu 
padomei nodotās pilnvaras noteikt tiesneša amata kandidāta atlases, 
stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību. Līdz šim 
šos jautājumus regulēja Ministru kabineta noteikumi. Ierosinājums 
paplašināt Tieslietu padomes kompetenci ir loģisks darba uzdevumu 
sadalījums. Jau pirms iestāšanās Eiropas Savienībā ANO Attīstības 
programmas projekta ietvaros Latvijai bija norādīts par tiesnešu 
karjeras attīstības problemātiku, uzsverot, ka tiesnešu kandidātu 
atlases un amatā iecelšanas procedūras jānošķir no Tieslietu 
ministrijas un jānodod tiesu varai, lai veicinātu sabiedrības uztveri 
par tiesu varas neatkarību no politiskās ietekmes un partiju politikas. 
Tagad piedāvātās izmaiņas ir iespējamas, jo izveidota un sekmīgi 
darbu uzsākusi Tieslietu padome. 

Tāpat arī attiecībā uz tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatā 
likumprojektā paredzētais, ka to veiks Tieslietu padome pēc tieslietu 
ministra priekšlikuma, nebūtu jāuztver kā pārlieku radikāls 
priekšlikums, jo šobrīd priekšsēdētājus amatā ieceļ tieslietu ministrs, 
saskaņojot ar Tieslietu padomi. Izmainītā kārtība atbilstu tiesu varas 
un izpildvaras norobežošanas procesam. Protams, tiesu darba tehniskā 
nodrošināšana joprojām ir Tiesu administrācijas pienākums un sistēmiski 
tajā iesaistās arī tieslietu ministrs, tāpēc tikai likumsakarīgi, ka tieslietu 
ministrs sagatavos priekšlikumu, kuru izskatīs Tieslietu padome. 

Tiesu priekšsēdētājiem šobrīd likums ir noteicis papildu pienākumus 
tiesas darba organizācijā un tiesnešu darba uzraudzībā. Persona, izvēloties 
tiesneša karjeru, visticamāk nedomā par administratīva vadītāja 
pienākumiem. Tiesas faktiskā vadīšana tiesnesim ir papildu izaicinājums, 
ar kuru ne visi vēlas nodarboties un ne visi var tikt galā. Tāpēc likumā 
šobrīd noteiktais divu 5 gadu pilnvaru termiņš sevi nebūtu attaisnojis, 
jo labs vadītājs ir ilgstošs prasmju apguves process. Tādēļ atbalstāms, ka 
Saeima vēlreiz aicināta vērtēt šo regulējumu un neierobežot rajona tiesas 
un apgabaltiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņu skaitu.

TIESU KOMUNIKĀCIJA
Jautājums par tiesu komunikāciju ar sabiedrību aktuāls bijis vienmēr. 

Tikai tad, ja sabiedrība izprot tiesas darbu, tā arī respektē un uzticas tiesas 
spriedumiem un lēmumiem. Tiesas taisnīgumam jābūt redzamam.

Tiesas nekad nav bijušas slēgtas iestādes, atklātums kā viens no lietu 
izskatīšanas pamatprincipiem ir noteikts gan likumā „Par tiesu varu”, 
gan procesuālajos likumos. Likums „Par tiesu varu” papildināts gan ar 
informācijas pieejamības sadaļu, gan ar nosacījumu, ka visi atklātā tiesas 
sēdē pieņemti spriedumi tiek publicēti internetā. 

Taču ar to šodien vairs nepietiek – gan tādēļ, ka mainījies sabiedrības 
informācijas galvenais avots – mediji, to formas, ātrums un tieslietās 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sagaida Latvijas tiesnešu 
konferences īpašo viesi – Valsts prezidentu Raimondu Vējoni
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specializējušos žurnālistu nepietiekamība, gan mainījušies tiesu procesi, 
ieviešot rakstveida procesu, saīsinātos spriedumus, atteikumus pieņemt 
lietas izskatīšanai utt. Sabiedrība saņem ātru, bet ne vienmēr pilnīgu 
informāciju, lasa skaļus virsrakstus, bet neatrod skaidrojumu. Cilvēkam 
nav saprotams, kāpēc tiesa nav rīkojusies tā, kā šķietamais taisnīgums 
prasa, toties ir skaidra atbilde par neuzticēšanos tiesām, kad to viņam 
vaicā dažādu aptauju veicēji. Rezultāti un to interpretācija ir tiesām visai 
negatīva, kas veicina šī stereotipa par neuzticēšanos tālāku attīstību. 

Kā izkļūt no šī neuzticēšanās loka? Šodien nepakavēšos pie Tieslietu 
padomes iniciētā korupcijas uztveres pētījuma, kura secinājumi un 
profesionāļu ieteikumi lika Tieslietu padomei pievērsties tiesu sistēmas 
komunikācijas jautājumam. Svarīgākie secinājumi bija divi:

1) Tiesu sistēma nav tikai tiesas – tādēļ jābūt vienotai komunikācijai 
visai tiesu sistēmai;

2) Komunikācijai jābūt tiesas darba sastāvdaļai – tādēļ vajadzīga tiesu 
komunikācijas stratēģija.

Tieslietu padome izveidoja darba grupu, kurā aicināja strādāt 
pārstāvjus no Tiesnešu ētikas komisijas, Augstākās tiesas un Tieslietu 
ministrijas, un piesaistīja komunikācijas speciālistu.

Nonācām pie atziņas, ka komunikācijas procesam jāveido trīs 
atsevišķi dokumenti: 

1) Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas – ar tiesu sistēmu saprotot 
visas tās iestādes un nozares, kas pārstāvētas Tieslietu padomē;

2) Tiesu komunikācijas stratēģija – konkrētāku rīcību dokuments 
tieši tiesām; 

3) Komunikācijas rokasgrāmata – praktisks palīglīdzeklis 
komunikācijas procesā.

Šobrīd Tieslietu padome ir apstiprinājusi jau divus no šiem 
dokumentiem – Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas un Tiesu 
komunikācijas stratēģiju. 

Kādas ir turpmākās darbības, lai šos dokumentus ieviestu dzīvē?
Komunikācijas vadlīnijām: 
1) tiek izstrādāts plāns, kā koordinēt kopējo komunikācijas procesu 

(jo iesaistīts daudz tiesu sistēmas institūciju); 
2) tiek izstrādātas krīzes komunikācijas vadlīnijas. 
Lai mūsu rīcības būtu profesionālas un sasniegtu cerēto mērķi, šī 

procesa vadībai un konsultācijām ir pieaicināti šīs jomas speciālisti.
Komunikācijas stratēģijai:
1) tā tiek skaidrota un diskutēta ar tiesnešiem. Jūnijā Tieslietu 

padome un Tiesnešu ētikas komisija aicināja uz kopīgu sanāksmi par šo 
jautājumu tiesu priekšsēdētājus. Tiesnešu ētikas komisija izbraukuma 
sēdēs tiekas ar tiesnešiem un pārrunā komunikācijas problēmjautājumus;

2) tiek izstrādāta Komunikācijas rokasgrāmata. Šī dokumenta 
sagatavošana uzticēta Tieslietu ministrijas komunikācijas speciālistiem, 
un ceram, ka vēl šogad saņemsim Rokasgrāmatas projektu.

Tiesu komunikācijas praktiskākiem jautājumiem ir veltīta šodienas 
konferences otrā daļa. Es šo jautājumu noslēgšu ar trīs akcentiem:

1) Pirmkārt, jau pieminētais uzdevums – komunikācijai ir jābūt 
tiesas ikdienas darba sastāvdaļai. Tātad tiesas priekšsēdētājs ir atbildīgs 
par šo procesu savā tiesā tikpat lielā mērā kā par citiem darba organizācijas 
jautājumiem. Un ikviena tiesneša pienākums ir atbalstīt komunikācijas 
procesu – ne katram obligāti jākļūst par Runas personu un jārunā 
televīzijas kameru priekšā, bet sniegt konstruktīvu atbalstu šīm Runas 
personām gan ir jāvar un jāgrib.

2) Otrkārt, īpaši pārdomātai komunikācijai jābūt dažādos pārmaiņu 
procesos. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka tikpat svarīga kā komunikācijas 
ar sabiedrību ir arī iekšējā komunikācija starp tiesnešiem un tiesu 
darbiniekiem. Ne visai veiksmīga šajā ziņā bijusi līdzšinējā komunikācija 
rajona tiesu reorganizācijas procesā, par ko liecina satraukums un 
protesti, kas pausts vēstulēs, ko Tieslietu padome saņēmusi gan no 
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tiesām, gan novadu pašvaldībām. Apstiprinot Tieslietu ministrijas 
sagatavoto Latgales tiesu apgabala rajona tiesu reorganizācijas plānu, 
Tieslietu padome vienlaikus norādīja uz komunikācijas nepieciešamību ar 
reorganizējamo tiesu tiesnešiem un darbiniekiem un reformas gaitas un 
rezultātu izskaidrojumu sabiedrībai. 

3) Treškārt, tiesu komunikācijas stratēģija tiek attiecināta arī 
uz tiesnešu pašpārvaldes institūcijām un Disciplinārtiesu. Arī šīm 
institūcijām jābūt savam komunikācijas plānam, kā normatīvā regulējuma 
ietvaros kļūt pietiekami atvērtām un saprotamām sabiedrībai.

TIESNEŠU UN TIESU DARBINIEKU ATALGOJUMA 
LĪDZSVAROŠANA VIENOTAJĀ VALSTS PĀRVALDES 
ATALGOJUMA SISTĒMĀ

Kā zināms, Tieslietu padomei nav likumdošanas iniciatīvas tiesību, 
taču mūsu iespēja ir aktualizēt kādu jautājumu ar pētījumiem, analīzi, 
padomes lēmumiem un vēršanos pie attiecīgajām amatpersonām 
un institūcijām. Tādā veidā Tieslietu padomei ir izdevies pievērst 
uzmanību nepilnībām valsts pārvaldes vienotajā atalgojuma 
sistēmā, proti, būtisko atšķirību starp izpildvaras juristu un tiesnešu 
atalgojumu. Par līdzvērtīgām uzskatītās algas tiesnešiem šobrīd var 
būt pat par 50% zemākas nekā algas izpildvarā.

Tieslietu padome veica analīzi par reālo atalgojumu un vērsa 
uzmanību uz problēmu, ka, iekļaujot tiesnešus un prokurorus 
vienotajā atalgojuma sistēmā, plānotais līdzsvars ir izjaukts, atceļot 
piemaksu un prēmiju ierobežojumus valsts pārvaldē, bet saglabājot 
tos tiesnešiem un prokuroriem.

Vairākkārt šo jautājumu aktualizējusi padomes sēdēs un sarakstēs 
ar Finanšu ministriju, Tieslietu padome vērsās tieši pie Ministru 
prezidentes, norādot, ka šobrīd tiesnešu atalgojums neatbilst tiesnešu 
neatkarības principam un nenodrošina tiesnešiem atbilstošu atlīdzību. 

Tieslietu padome aicināja novērst radušos situāciju un izdarīt 
grozījumus normatīvajos aktos, grozījumu sagatavošanā iesaistot arī 
padomi.

Tieslietu padome uzskata – lai līdzsvarotu tiesnešu un prokuroru 
un valsts pārvaldes ierēdņu atalgojumu, tiesnešu atalgojums jāpiesaista 
Centrālās statistikas pārvaldes oficiāli publicētajam aizpagājušā gada 
mēneša vidējās darba samaksas apmēram valstī, piemērojot attiecīgu 
koeficientu. Tas nozīmē atteikties no tiesnešu atalgojuma sasaistes ar 
valsts pārvaldes ierēdņu 12.mēnešalgu grupu, kā tas ir šobrīd.

Ministru prezidentes uzdevumā Tieslietu ministrija sadarbībā ar 
Finanšu ministriju izstrādāja vairākus variantus tiesnešu un tai piesaistītai 
prokuroru atalgojuma sistēmas maiņai. Tieslietu padome ir akceptējusi 
risinājumu, ka tiesneša atalgojums tiek pietuvināts izpildvaras iestāžu 
juridisko dienestu augstāk atalgoto vadītāju atalgojuma līmenim, nosakot 
rajona tiesneša mēnešalgas aprēķina koeficientu 4,31. Turklāt atalgojuma 
līdzsvarošanai noteikt trīs gadu periodu no 2017.gada.

Arī tiesu darbinieku atalgojums ir Tieslietu padomes uzmanības 
lokā. Skatot jautājumu par apgabaltiesu un rajona tiesu un Augstākās 
tiesas budžetu pieprasījumu 2016.gadam, Tieslietu padome aktualizēja 
faktu, ka nākamā gada budžetā nav paredzēts palielināt atalgojumu 
tiesu darbiniekiem. Tiesu darbinieku atalgojums šobrīd ir neadekvāti 
zems darba kvalifikācijai un apjomam, kā arī tas nav konkurētspējīgs 
valsts pārvaldē. Līdz ar to tiesu personāla mainība pārsniedz pat 40% 
gadā, kas nepašaubāmi mazina tiesu darba efektivitāti un kvalitāti un 
var ietekmēt arī personu tiesības uz taisnīgu tiesu. Tieslietu padome 
aicināja Tieslietu ministriju aktualizēt šo problēmu un vērst uz to 
Ministru kabineta uzmanību.

Šobrīd ir saņemta Ministru prezidentes rezolūcija, kurā valdības 
vadītāja lūdz tieslietu ministram un finanšu ministram ņemt vērā 
sniegtos priekšlikumus par tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmu 
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un tiesu sistēmas darbinieku atalgojumiem, izstrādājot valsts budžeta 
projektu 2017.gadam. 

Tieslietu padomes tuvākās NĀKOTNES JAUTĀJUMI būs tie, par 
ko diskusijas jau bijušas un kas tiks turpinātas pēc viedokļu aptaujām, 
izvērtējuma un, iespējams, jaunu risinājumu piedāvājuma.

Viens no aktuālākajiem neapšaubāmi būs rajona tiesu namu 
koncepcijas tālāka attīstība. Turpmāki soļi šajā reformā būtu sperami 
tikai pēc objektīvas līdzšinējo pārkārtojumu ieguvumu un zaudējumu 
analīzes un, kā jau iepriekš minēju, – nodrošinot pietiekamu informāciju 
un komunikāciju gan ar tiesnešiem, gan pašvaldībām, gan sabiedrību.

Tieslietu padomei nāksies atgriezties arī pie jautājuma par iespējamu 
tiesnešu un prokuroru imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu 
lietās, kā to rekomendējusi Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas 
grupa (GRECO). Tieslietu padome lēmumu nepieņēma, jo viedokļi par šo 
jautājumu darba grupās un tiesnešu aptaujās bijuši konceptuāli atšķirīgi. 
Tieslietu padome uzskata par nepieciešamu noskaidrot plašāku tiesnešu 
viedokli par šo jautājumu, tādēļ tas ir viens no jautājumiem aptaujas 
anketā konferences dalībniekiem. Diskutējot par šo jautājumu, Tieslietu 
padome norādīja, ka, pirms lemt par imunitātes atcelšanu tiesnešiem 
un prokuroriem, būtu jāpārskata normatīvo regulējumu administratīvo 
pārkāpumu procesā.

Visbeidzot – jautājums par tiesu sistēmas disciplināratbildības 
reformu, kas paredz vienotu apelācijas instanci visu tiesu sistēmai 
piederīgo amatpersonu disciplinārlietās. Tieslietu padome Augstākās 
tiesas plēnuma iebildumu pret Disciplinārtiesas kā vienotas apelācijas 
instances noteikšanu uzskatīja par vērā ņemamu argumentu, lai 
atgrieztos pie diskusijām par šo jautājumu. 

Augstākā tiesa neatbalsta, ka šī funkcija tiek uzlikta Disciplinārtiesai, 
kura tika veidota tikai tiesnešu disciplinārlietu lēmumu pārsūdzībai, 

lai novērstu tiesnešu tiesību iespējamu aizskārumu. Tiesnešu 
disciplinārkolēģijas lēmumi nebija pārsūdzami, turpretī citu tiesu 
sistēmas amatpersonu lēmumu pārsūdzība iespējama Administratīvā 
procesa likuma noteiktā kārtībā. Augstākā tiesa norādīja, ka 
ierosinājums par Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu ir 
kritiski vērtējams no vairākiem aspektiem – sistēmiskā, procesuālā, 
funkcionālā un arī no nelietderīga budžeta līdzekļu izlietojuma. Tiesu 
sistēmai piederīgo personu disciplinārlietas ir klasiskas administratīvās 
lietas un administratīvās tiesas nodrošina vienotus standartus un 
judikatūru disciplinārlietu izskatīšanā. Katra lieta, ko likumdevējs nodod 
Augstākajai tiesai izskatīšanai kā apelācijas instancei, kā tas būtu šajā 
gadījumā, paildzina citu – kasācijas tiesvedībā esošu – lietu izskatīšanas 
ilgumu. No procesuālā aspekta vērā ņemams, ka tiktu būtiski samazināts 
pie disciplinārās atbildības saukto advokātu, notāru un tiesu izpildītāju 
procesuālo tiesību apjoms. Savukārt no funkcionālā aspekta vērā 
ņemams, ka Disciplinārtiesai ir ierobežota kapacitāte, paplašinot tās 
kompetenci, nepieciešami papildu finanšu un cilvēku resursi. 

NOBEIGUMĀ izteikšu pateicību augsti godājamajam Valsts 
prezidentam par ieinteresētību tiesiskuma stiprināšanā valstī, ieklausoties 
arī tiesu varas viedoklī. Tam apliecinājums ir Valsts prezidenta personiska 
klātbūtne pirmajā tiesnešu konferencē pēc stāšanās prezidenta amatā, kā 
arī Tiesiskās vides pilnveides komisijas izveide. Esam gandarīti, ka Valsts 
prezidenta izveidotā komisija ir novērtējusi Tieslietu padomes nozīmi 
tiesu varas pārstāvēšanā un Tieslietu padomes lomas stiprināšana ir viens 
no pirmajiem jautājumiem, pie kura komisija strādā. 

Mūsu visu mērķis ir viens – tiesiska Latvijas valsts, taisnīga un 
neatkarīga tiesu vara. 

Sveicu visus mūsu valsts svētkos – Latvijas Republikas proklamēšanas 
97.gadadienā, ko atzīmēsim nākamnedēļ.
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 17.03.2016.  

ADVOKATŪRA KĀ TIESU SISTĒMAS SASTĀVDAĻA TIESĪBPOLITIKĀ 
UN PROCESOS 
Uzruna konferencē „Advokatūra kā tiesiskas valsts justīcijas neatņemam sastāvdaļa”

Sveicot Jūs skaistā profesionālā gadadienā, kas ir bez pieciem gadiem 
simtgade, kā tiesu pārstāvis uzrunāju Jūs kā kolēģus. Ne tādēļ vien, ka visi 
esam juristi. Kolēģi esam tādēļ, ka strādājam vienā – tiesu sistēmā. Tas 
arī likts Jūsu šodienas konferences nosaukumā – advokatūra kā justīcijas 
neatņemama sastāvdaļa. Par advokatūru kā tiesu sistēmas sastāvdaļu var 
runāt (1) plašākā jeb tiesībpolitikas nozīmē un (2) šaurākā jeb procesuālā 
nozīmē.

Tiesībpolitikas darbība visupirms jau spilgti izpaudās Latvijas valsts 
veidošanas sākumā pirms turpat 100 gadiem, kad veidot jaunās valsts 
tiesību sistēmu aicināja un uzticēja tieši advokātiem. Jau gluži par leģendu 
kļuvis stāsts, kā toreiz Rīgas advokātu sanāksmēs, spriežot par tiesu amatu 
sadalījumu, vienojās, ka amatu, tai skaitā arī tiesnešu amatu, pieņemšana 
ir katra latviešu jurista patriotisks pienākums, nerēķinot finansiālu vai 
prestiža izdevīgumu. Pēc gadu desmitiem – 2010.gadā – izveidojot Tieslietu 
padomi, tai atkal ir dots šis  tiesībpolitikas vienojošais uzdevums. Tas, ka 
Tieslietu padomē pārstāvētas gan tiesas un prokuratūra, gan zvērinātu 
advokātu, notāru un tiesu izpildītāju institūcijas, akcentē, ka katra no tām 
ir justīcijas sastāvdaļa un katrai no tām ir atbildība par visas tiesu sistēmas 
profesionalitāti, efektivitāti un uzticamību sabiedrības vērtējumā.

Otrais skatījums, ko nosacīti varētu saukt par šaurāku jeb procesuālo 
advokatūras piederību tiesu sistēmai, ir procesuālajos likumos noteiktie 
advokātu pienākumi un loma civilprocesā, kriminālprocesā un 
administratīvajā procesā. Par to runāsiet arī šodien konferencē.

Atzīstami, ka priekšlasījumu formulējumos akcents ir nevis uz advokāta 

pienākumiem, bet tieši advokāta lomu tiesu procesos, īpaši – civillietās. 
Jo, kā norādīts vienā no Augstākās tiesas spriedumiem – advokāts ir ne 
tikai pārstāvis, kura uzdevums ir atvietot procesa dalībnieku tiesā un 
sasniegt sava pilnvardevēja noteikto galamērķi, bet vienlaikus advokāts 
ir arī tiesībaizstāvis. Advokātam jāsekmē visa tiesas procesa taisnīga 
un efektīva norise. Atzīstami, ka advokāti vēlas un ir gatavi uzņemties 
lielāku atbildību un pienākumus civilprocesā un atbalsta koncepciju par 
advokāta procesa plašāku ieviešanu civillietās. Vienlaikus atgādināma 
patiesība, ka vislabākie likumi ir tie, kas izveidojušies uz labu parašu 
pamata un kļuvuši pašsaprotami, vēl pirms reglamentēti likuma normās. 
Pirms trim gadiem Augstākās tiesas plēnumā tiesneši faktiski pirmo reizi 
vēlējuma izteiksmē runāja par advokāta procesa ieviešanas nepieciešamību 
civilprocesā kasācijas instancē. Jau gadu vēlāk mēs paudām gandarījumu 
par Civilprocesa likumā izdarītajiem grozījumiem, ar kuriem tas kļuva par 
realitāti. Šodien esam gājuši vēl tālāk un diskutējam par advokāta procesa 
ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās arī pirmajā un otrajā instancē.  Šis 
jautājums bija arī Tieslietu padomes darba kārtībā. Noklausoties Tieslietu 
ministrijas un Zvērinātu advokātu padomes konceptuālo ziņojumu par 
advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās, Tieslietu 
padome gan nebija gatava sniegt tūlītēju atbalstu šai koncepcijai. Bija 
pietiekami daudz jautājumu, iebildumu un neticības, lai ar idejas tālāku 
virzību vēl nesteigtos. Tās turpmākā virzība lielā mērā būs atkarīga tieši 
no pašu advokātu spējas pārliecināt par šī procesa lietderību, efektivitāti 
un pieejamību.
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 13.05.2016. 

ĒTIKAS KANONI NAV APGRŪTINĀJUMS VAI NEATKARĪBAS 
IEROBEŽOJUMS TIESNEŠA DARBĀ
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

Šīgada Tiesnešu konference notiek neierastā laikā – nevis 
rudenī, bet pavasarī. Tam par iemeslu ir zināms atskaites 
punkts, ko Tieslietu padome uzskatīja par nozīmīgu Latvijas 
tiesu sistēmas attīstībā. 

Proti, pirms 8 gadiem Tiesnešu konference pirmoreiz vēlēja 
jaunu, Latvijas tiesu sistēmā iepriekš nebijušu, tiesnešu pašpārvaldes 
institūciju – Tiesnešu ētikas komisiju. Tiesnešu ētikas kodekss Latvijā 
bija jau kopš 1995.gada, bet nebija „ētikas procesa” – diskutējamu 
situāciju izvērtējuma ētikas normu kontekstā un Ētikas kodeksā 
rakstīto normu piemērošanas, ņemot vērā reālās dzīves situācijas un 
mainīgos apstākļus. Līdz Tiesnešu ētikas komisijas izveidei Ētikas 
kodeksa īstenošana norisinājās tikai disciplināratbildības ietvaros, kas 
bija vērsts uz konkrētu pārkāpumu izvērtēšanu, nevis skaidrojumu un 
diskusiju par ētikas principiem plašākā kontekstā.

Tiesnešiem, kurus ievēlēja Ētikas komisijas pirmajā sastāvā, tas bija 
liels izaicinājums un atbildīgs uzdevums. Tiesneši no jaunās komisijas 
sagaidīja padomdevēja atbalstu, savukārt sabiedrība – komisijas stingru 
vērtējumu tiesnešu rīcībām, kas ietekmē tiesu sistēmas reputāciju. Vēl 
lielāku atbildību darīja fakts, ka komisiju ievēlēja sīvā konkurencē, jo uz 
10 locekļu vietām bija izvirzīti 50 kandidāti.

 Komisija savā darbībā izmantoja jaunas darba metodes, piemēroja 
starptautiskus standartus un, var teikt, sāka veidot Latvijas tiesnešu 
ētikas judikatūru. Par to, ka komisijas darbs, nostrādājot pirmo četru 

gadu pilnvaru termiņu, bija tiesnešu atzinīgi novērtēts, liecina fakts, 
ka vairākums no viņiem tika ievēlēti uz otru termiņu. 

Likums „Par tiesu varu” noteic, ka par Ētikas komisijas locekli 
tiesnesi var ievēlēt ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas. 
Līdz ar to simboliski noslēdzas Tiesnešu ētikas komisijas pirmais 
darbības posms. 

Tas ir iemesls, lai, pirmkārt, pateiktu paldies tiesnešiem, kas 
strādājuši gan pirmajā, gan otrajā Ētikas komisijas sastāvā, jo īpaši 
tiem, kas strādājuši visus gadus – komisijas priekšsēdētājs Visvaldis 
Sprudzāns, viņa vietnieces Dace Mita un Dzintra Balta, kā arī Marika 
Senkāne, Iveta Andžāne un Lolita Marovska. Paldies gan par darbu 
8 gadu garumā, gan par Tiesnešu ētikas atziņu krājumu, ko šodien 
saņēmām. Šī grāmata noderēs kā ētikas rokasgrāmata ikvienam 
tiesnesim.

Otrkārt, simboliskais pirmā posma noslēgums ir iemesls, lai 
analizētu un vērtētu, vai virzieni, kuros savu uzmanību vērsusi 
Tiesnešu ētikas komisija, bijuši pietiekami aktuāli un vai tās ieteiktie 
risinājumi un skaidrojumi ir tiesnešu ikdienas darbā akceptēti. Zināmā 
mērā atbildes uz šiem jautājumiem sniedz pētījums, ko pēc Tieslietu 
padomes iniciatīvas veikuši Latvijas Universitātes pētnieki. Pētījums 
apstiprina visnotaļ pozitīvu Tiesnešu ētikas komisijas darba vērtējumu 
tiesnešu skatījumā. Argumentētas atziņas un priekšlikumus dzirdēsim 
pētījuma prezentācijā nedaudz vēlāk.  
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Viens no Ētikas komisijas veikumiem ir Vadlīnijas saziņai ar 
plašsaziņas līdzekļiem, ko tā izstrādāja un pieņēma kopīgi ar Zvērinātu 
advokātu padomes ētikas komisiju un Prokuroru atestācijas komisiju. 
Komunikācija bijusi aktuāla tēma gan Tieslietu padomes, gan Tiesnešu 
ētikas komisijas dienas kārtībā, tādēļ likumsakarīgi, ka konferencē 
esam atvēlējuši laiku arī šim jautājumam. Esmu gandarīts, ka ar 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atbalstu dalībai šodienas 
konferencē varējām aicināt starptautiski atzītu šīs tēmas eksperti – 
vieslektori no ASV profesori Džeinu Kērtliju.

Konferences organizēšanā esam ņēmuši vērā tiesnešu aptaujās 
izteiktos viedokļus par to, ka tiesnešu pašpārvaldes institūciju 
vēlēšanas nevajadzētu pārvērst par bezpersonisku elektronisku 
balsojumu, svarīga ir arī tiešā savstarpējā komunikācija. Tādēļ šoreiz 
Ētikas komisijas vēlēšanas organizējam dalīti – daļēji elektroniski, 
daļēji klātienē, uzklausot un iepazīstot kandidātus.

  Ņēmām vērā arī tiesnešu vēlmi konferencēs runāt par aktuāliem 
tiesību jautājumiem, un konferences otrā daļa ir organizēta sekcijās pa 
tiesību nozarēm. 

Noslēgumā atgriežoties pie konferences pamattēmas – tiesnešu 
ētikas, atgādināšu patiesību, ka pastāv cieša saistība starp vērtībām, 
kuras cilvēks izvēlas un pie kurām pieturas ikdienas dzīvē, un to, 
kādus lēmumus viņš pieņem un kā rīkojas. Vērtības ir kā ceļa barjeras, 
kas autovadītājam neļauj nobraukt no ceļa. Tādas uzvedības barjeras ir 
arī ētikas principi. Līdzībās runājot, tiesnesim jābūt īpaši prasmīgam 
un atbildīgam ceļu satiksmes dalībniekam. Barjeras jeb ētikas kanoni 
nav apgrūtinājums vai neatkarības ierobežojums tiesneša darbā, gluži 
otrādi – ieteikumi un brīdinājumi palīdz pieņemt lēmumus, izvēlēties 
darbības virzienu un zināt, kad vajadzētu pagriezt stūri vai bremzēt, 
tuvojoties bīstamam līkumam vai šķērslim.

Lai šodien konferencē mums izdodas saruna par mūsu vērtībām!

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sasaucis jaunievēlētās 
Tiesnešu ētikas komisijas pirmo sēdi 2016.gada 17.jūnijā 
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 03.11.2016. 

LIKUMU NORMU MAINĪGUMS MAZINA IESPĒJU VEIDOT UN 
NOSTIPRINĀT VIENOTU TIESU PRAKSI
Viedoklis foruma „Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi” paneļdiskusijā „Sabiedrības attīstība un 
juridiskais ietvars”

Pārstāvu to cilvēku daļu, kas dēvē sevi par praktiķiem. Tādēļ šodien 
runāšu par tiesas jeb tiesu sistēmas ietekmi uz uzņēmējdarbību 
un ekonomiku un pašas tiesu sistēmas efektivitāti, saistot to ar 
tiesību normu pārlieku lielo plūdumu jeb mainīgumu. 

Normatīvo regulējumu un aktu mainīgums mazina jau tā ne 
pārāk augsto sabiedrības tiesiskās izglītības līmeni, kas savukārt rada 
fonu tiesībaizsardzības iestāžu darbam, tai skaitā arī tiesu sistēmas 
funkcionalitātei un darba efektivitātei. 

Praktiķi savā darbā sastopas ar normatīvo aktu piemērošanas 
grūtībām ne tāpēc, ka nav pietiekami izglītoti vai trūktu iemaņu vai 
izpratnes, un ne tāpēc, ka normatīvais regulējums vispār tiek mainīts. 
Bet tādēļ, ka ne vienmēr šis mainīgums ir balstīts uz pietiekami 
izvērtētām zinātniskām atziņām. Visai bieži nākas secināt, ka 
izmaiņas tiek piemērotas vai radītas tikai konkrētai situācijai, kādam 
konkrētam gadījumam vai vajadzībai. Šīs izmaiņas neiekļaujas kopējā 
tiesiskā sistēmā un ir grūti „iedarbināmas”.

Normatīvo grozījumu skaits pats par sevi nebūtu tas lielākais 
ļaunums. Bet tas nozīmē arī to, ka nereti tiesību normas tiek radītas 
steigā un tikpat steidzīgi tās tiek ieviestas dzīvē. Tas ir absolūti 
nepieņemami, ka šodien izsludināts likums jau rīt stājas spēkā. Bet 
tādas situācijas ir. Tas nozīmē, ka šis likums ir spēkā „uz papīra”, jo 
neviens par to nezina. 

Pavisam konkrētas problēmas tas rada tiesu darbā. Tas ir viens no 
jautājumiem, runājot par tiesu darba saprotamību, prognozējamību, 
stabilitāti un nolēmumu vienveidīgumu. Likumu normu pieplūdums 
vai mainīgums mazina iespēju veidot un nostiprināt vienotu tiesu 
praksi, veidot judikatūru, tiesnešiem nostiprināt pieredzi vienā 
vai otrā jautājumā, jo nepārtraukti tiek kaut kas mainīts, uzlabots, 
pilnveidots. Tas mazina arī iespējas cilvēkiem, kas griežas tiesā. Par 
to runā arī uzņēmēji, ka viņus mulsina un neapmierina normatīvā 
regulējuma neprognozējamība un nepārtrauktā normu maiņa.

Šodienas diskusiju par tiesību normu pārlieku lielo mainīgumu 
varētu sasaistīt arī ar citu – Valsts prezidenta kancelejas organizēto – 
konferenci par tiesību normu kvalitāti. 

Arī Augstākās tiesas pārstāvji piedalās dažādās normatīvo aktu 
izstrādāšanas un pilnveidošanas darba grupās, pauž savu viedokli un 
ierosinājumus, tāpat kā mācībspēki un zinātnes pārstāvji. Un tad ir 
diezgan dīvaina situācija, kas mūsu ieguldītais darbs, izstrādājot citkārt 
arī labas tiesību normas, pēdējā brīdī trešajā lasījumā tiek pagriezts 
citā virzienā, tiek papildināts vai izlabots tā, ka tas galaprodukts vairs 
nav atpazīstams. Tad rodas jautājums – vai bija vērts tajā piedalīties, 
vai nav lieki izlietoti cilvēku resursi, ja tas viss netiek ņemts vērā un 
nostiprināts normatīvā. 
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 10.11.2016.  

PAPLAŠINĀS APGABALTIESU LOMA LATVIJAS TIESU SISTĒMĀ 
Uzruna Rīgas apgabaltiesas svinīgajā sanāksmē

Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis. Svētki – tas 
ir priecīgs notikums. Tādēļ, pirmkārt, apsveicu Rīgas 
apgabaltiesas tiesnešus un darbiniekus svētkos – Latvijas 
Republikas izveidošanas 98.gadadienā! 

Jūs šo priecīgo notikumu šogad esat pastiprinājuši ar vēl vairākiem 
savā darbā nozīmīgiem akcentiem. 

Pirmkārt, šodienas pasākums akcentē tiesu reformas noslēgumu, 
kas īpaši nozīmīgs apgabaltiesām, jo paplašina apgabaltiesu lomu 
Latvijas tiesu sistēmā. Likvidējot augstāko apelācijas instanci – Tiesu 
palātas Augstākajā tiesā, neapšaubāmi, pieaug ne tikai apgabaltiesu 
slodze, bet arī to loma. Runājot par Augstākās tiesas palātu nozīmi, 
bieži tās dēvēju par „spēlējošiem treneriem”, kas, izskatot lietas pēc 
būtības, veidoja vienotu tiesu praksi visā valstī. It īpaši pēc tam, kad 
Augstākās tiesas plēnums vairs nevar dot likuma normu piemērošanas 
skaidrojumus, tiesu palātu spriedumi bija viens no veiksmīgākajiem 
veidiem, kā labā nozīmē ietekmēt tiesu praksi konkrētās lietu 
kategorijās. Atstājot vienveidīgās tiesu prakses veidošanu tikai 
kasācijas instances ziņā, tas tomēr būs krietni šaurāks lietu loks. Līdz 
ar to daudz lielāka atbildība būs piecām apgabaltiesām – skatot visas 
lietas apelācijas instancē, veidot arī tiesas spriešanas vienveidību 
un kvalitatīvu judikatūru. Jo īpaša loma jaunajā sistēmā būs Rīgas 
apgabaltiesai, kurā koncentrējas aptuveni puse no apgabaltiesām 
piekritīgajām lietām. 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Rīgas apgabaltiesas 
priekšsēdētājai Daigai Vilsonei pasniedz vēsturisko  
Rīgas apgabaltiesas miertiesnešu fotogrāfiju
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Mans vēlējums Rīgas apgabaltiesai apzināties jauno atbildības 
mērogu un veidoties par apgabaltiesu centru, kas aicina uz profesionālu 
sadarbību visas apgabaltiesas un uzņemas zināmā mērā vadošo lomu 
Latvijas tiesu sistēmas centrālā posma – apelācijas instances – vienotu 
principu iedzīvināšanā un labās prakses veidošanā.

Otrkārt, šodien Jums ir vēl viens pozitīvs akcents – jaunās, 
modernās tiesas kancelejas atvēršana, kas veidota, domājot par tiesas 
pieejamību, par kvalitatīvu klientu apkalpošanu. Sakārtotā un ērtā 
darba vidē kancelejas darbinieku darbs būs efektīvāks un klientiem 
draudzīgāks. To, cik nozīmīgs šis fakts ir tiesas darbā, atgādināšu 
ar diviem būtiskiem pirms pāris gadiem veiktiem pētījumiem. 
Atcerēsimies tiesas klientu aptauju, kas parādīja, ka mūsu klienti – 
lietu dalībnieki – kā tiesu uztver ne tikai tiesnešus, bet ikvienu tiesas 
darbinieku, un viedokli par tiesu veido ne tikai tiesnešu parakstīts 
tiesas spriedums, bet arī lietu dalībnieku apkalpošana tiesas kancelejā. 
Arī otrs pēc Tieslietu padomes iniciatīvas veikts pētījums – par 
korupcijas uztveri tiesu darbā – apstiprināja šo kopsakarību – ka tiesa 
sākas ar apsargu, kas pārbauda dokumentus tiesas apmeklētājiem, ar 
kancelejas darbinieku, kas atbild uz lietu dalībnieku telefonzvaniem 
vai iepazīstina ar lietu, ar tiesas sēžu sekretāru, kas raksta tiesas sēdes 
protokolu. 

Tātad tiesa – tas ir katrs tiesnesis un katrs darbinieks. No katra 
viena darba veidojas viedoklis par tiesas darbu kopumā. Vēl vairāk – 
viedoklis par tiesu sistēmu kopumā. Un vēl vairāk – attieksme pret 
valsts varu, tātad – valsti.

Tas liecina, cik nozīmīgs ir ikviena personiskais darbs valsts 
stiprināšanā. Ne jau valsts veido cilvēkus, bet cilvēki veido valsti. 

Tiesu sistēmā strādājošo darbam ir jo īpaši svarīga nozīme valsts 
dzīvē un attīstībā. Mūsu devumu valstij nevar izmērīt ar uzceltiem 

tiltiem, latviski ceptu maizi vai bērnu skološanu, bet tiesu sistēmas 
darbinieki ar labāko sirdsapziņu dara valstij ne mazāk svarīgu 
darbu – dod drošības un taisnīguma sajūtu. Mūsu darba mērķis un 
pamatuzdevums ir Latvijas valsts tiesiskuma stiprināšana. Ar savu 
darbu mums jāvairo cilvēkos pārliecība par Latviju kā tiesisku valsti 
un jāstiprina apziņa, ka dzīvot tiesiskā valstī ir privilēģija.

Svētkos pieņemts nākt ar dāvanām. Augstākās tiesas dāvana Rīgas 
apgabaltiesai ir zīmīga Latvijas valsts svētku reizē. Tā ir atgādinājums 
par Rīgas apgabaltiesas darba aizsācējiem gandrīz pirms 100 gadiem – 
par tiesnešiem, kas stiprināja tiesiskumu Latvijas brīvvalsts pirmajā 
laikā.

Nostāsti vēstī, šī oriģinālā planšete tika atrasta, kad Augstākā 
tiesa strādāja Jūsu tagadējās telpās. Tā ceļoja līdzi Augstākajai tiesai, 
atgriežoties vēsturiskajā Tiesu pilī. Ilgus gadus šī Latvijas brīvvalsts 
laika liecība rūpīgi glabāta Augstākās tiesas muzejā. Bet nu, kad arī 
Rīgas apgabaltiesa ir izveidojusi savu muzeju, tai laiks atgriezties pie 
īstajiem mantiniekiem. 

Lai šī dāvana, kurā redzami Rīgas apgabaltiesas pirmo 
miertiesnešu portreti, ir atgādinājums tam, ko teicu iepriekš –  
valsti veido cilvēki. Godīgs darbs valsts labā atalgojas ar cieņu 
šodienā un piemiņu vēsturē. Lai šī atziņa iedvesmo Jūs godprātīgam, 
cieņpilnam darbam ikdienā!
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 03.03.2017. 

AUGSTĀKĀ TIESA GATAVA DARBAM JAUNAJĀ STATUSĀ KĀ TIKAI 
KASĀCIJAS TIESA
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2016.gadā

Aizvadītais gads Latvijas tiesu vēsturē bijis divu būtisku 
tiesu reformu gads. Turpinājās tiesu teritoriālā reforma, 
samazinot rajona (pilsētu) tiesu skaitu, un pabeigta pāreja uz 
tīro trīspakāpju tiesu sistēmu, likvidējot apelācijas instanci – 

tiesu palātas – Augstākajā tiesā. Civillietu tiesu palātas darbības 
izbeigšana noritēja veiksmīgāk nekā process pirms diviem gadiem, 
beidzot Krimināllietu tiesu palātas darbību, jo bija skaidrāks reformas 
normatīvais regulējums, un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja 
Ineta Ozola spēja konstruktīvi administrēt tiesu palātas pēdējo darba 
gadu.

Stiprinot Augstāko tiesu kā kasācijas instanci, veikta virkne 
organizatorisku un personālvadības pasākumu, pirmkārt, palielinot 
kvalificētu tiesnešu atbalsta personāla skaitu. 2016.gadā darbu sāka 
reorganizētā Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ar plašākām 
funkcijām un personālu nekā iepriekš Judikatūras nodaļa. Palielināts 
arī tiesnešu atbalsta personāla skaits departamentos – 36 tiesnešiem 
atbalstu sniedz 41 tiesneša palīgs, 5 zinātniski analītiskie padomnieki 
un 3 konsultanti. Materiāli un intelektuāli Augstākā tiesa ir sagatavota 
darbam kā tikai kasācijas instance, uzdevums ir šo resursu pilnvērtīgi 
un kvalitatīvi izmantot.

Otra būtiska iezīme Augstākās tiesas darbam 2016.gadā bija 
pozitīvā lietu izskatīšanas bilance – neizskatīto lietu atlikums 
Augstākajā tiesā samazinājies par 37%. Tas nav tikai Civillietu 

Augstākās tiesas gada atskaites plēnums 2017.gada 
3.martā
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tiesu palātas darbības izbeigšanas rezultāts, arī departamentos 
neizskatīto lietu atlikums samazinājies par ceturto daļu un, 2016.gadu  
noslēdzot, tas bija 1849 lietas.

Visi departamenti strādājuši intensīvā darba slodzē, izskatot 
kopumā vairāk par 4100 lietām. Tiesnešu darba slodze vidēji  
117 lietas gadā kasācijas instancē ir nepieņemami liela. Pozitīva 
tendence, kas ļauj prognozēt lietu skaita samazināšanos kasācijas 
instancē, ir mazāks zemākās instancēs saņemto lietu skaits, kā arī 
grozījumi procesu likumos, samazinot kasācijas instances darba apjomu. 

Īpašu uzmanību pelnījis Civillietu departamenta darba 
organizācijas un intensīvā darba pozitīvais rezultāts – neizskatīto lietu 
atlikums departamentā samazinājies par 24%. Ņemot vērā, ka pēdējos 
gados civillietu uzkrājums Augstākajā tiesā bija būtiskākā problēma, 
šis Civillietu departamenta darba rezultāts ir īpaši nozīmīgs. 

Krimināllietu departamentā gan izskatīto lietu daudzums, gan 
neizskatīto lietu atlikums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav būtiski 
mainījies. Savukārt Administratīvo lietu departamentā palielinājies 
gan lietu izskatīšanas termiņš, gan neizskatīto lietu atlikums. Jācer, 
gan Administratīvā procesa likumā pieņemtie grozījumi, gan tiesnešu 
sastāva nostabilizēšanās departamentam ļaus atgriezties iepriekšējo 
gadu pozīcijās.

Augstākās tiesas darba turpmākās prioritātes iezīmētas Augstākās 
tiesas darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam. Tās ir – taisnīga un 
efektīva tiesa un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Abi šie 
virzieni ir savstarpēji saistīti, un pozitīvi, ka Augstākās tiesas vārds 
gan saistībā ar spriedumiem, gan sodu politiku lielākoties saistās ar 
profesionalitāti un nolēmumu pamatotību, kas ir priekšnosacījums arī 
tiesas autoritātei gan profesionāļu, gan sabiedrības vērtējumā. 

Jācer, ka Augstākās tiesas autoritāte aug arī politiķu acīs, un 
likumdevējs ieklausīsies tiesas viedoklī, gan virzot grozījumus likumos 
tiesu procesu efektivizēšanai, gan tiesnešu karjeras jautājumus 
nododot Tieslietu padomes kompetencē un paplašinot Augstākās 
tiesas departamentu lomu Augstākās tiesas tiesnešu atlasē, gan arī 
atgriežot Augstākajai tiesai vēsturisko Senāta vārdu.

Uz Augstākā tiesas īpašo lomu tiesiskās vides nodrošināšanā un 
sabiedrības uzticēšanās veicināšanā norādījis Valsts prezidents, gan 
mūsu sarunā dienu pirms plēnuma, gan īpašā vēstījumā Augstākās 
tiesas plēnumam. Tādēļ aicinu Augstākās tiesas tiesnešus ikdienas 
darbā neaizmirst savu īpašo misiju. Aicinu iekšēji justies un strādāt kā 
Latvijas tiesu sistēmas līderiem un augstākās proves profesionāļiem, 
un tā gūt uzticību un autoritāti arī sabiedrības vērtējumā. 
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 21.04.2017.  

TIESU SISTĒMAS EFEKTIVITĀTI NODROŠINA TIESU LABA 
PĀRVALDĪBA 
Atklāšanas uzruna konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”

Godājamie kolēģi tiesneši un tiesu darbinieki no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Spānijas, Ungārijas, Francijas, Slovēnijas, Zviedrijas, 
Polijas, Austrijas!
Godājamie profesori un docētāji no Latvijas, Slovēnijas, Beļģijas, 
Francijas!
Godājamie juristi, politiķi, studenti, žurnālisti, visi klātesošie.

Esmu gandarīts šodien uzrunāt tik plašu, daudzveidīgu un 
respektablu auditoriju, ko kopā pulcējis šobrīd visā Eiropā aktuāls 
jautājums – tiesu sistēmu efektivitāte. Parasti, par to runājot, 
pievēršamies lietu daudzumam un procesuālajiem jautājumiem, 
arī tiesnešu darba kvalitātei un neatkarībai. Šoreiz akcenti ir citi. 
Tie ir jautājumi par tiesu, īpaši Augstāko tiesu, darba organizāciju, 

Starptautiskā projekta noslēguma konferencē Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs kopā ar projekta vadītāju – 
Augstākās tiesas Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu
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tiesnešu atbalsta personālu, tiesu pētniecisko un analītisko darbu, 
komunikāciju un iesaisti tiesību sistēmas jautājumu risināšanā caur 
Tieslietu padomi.

Kopš šā gada janvāra, noslēdzot vienu no Latvijas tiesu sistēmas 
reformām – pāreju uz tīro trīspakāpju tiesu sistēmu, Augstākā tiesa 
ir kļuvusi tikai kasācijas instance. Jau reformas laikā domājām, 
kā pārmaiņas izmantot augstākās tiesu instances kapacitātes un 
nozīmīguma stiprināšanai. Augstākās tiesas darbības stratēģijā 
turpmākajiem trīs gadiem esam izvirzījuši divus galvenos mērķus – 
efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes 
stiprināšana. Ar to saprotot ne tikai taisnīgus un juridiski nozīmīgus 
augstākās tiesu instances nolēmumus, bet arī efektīvu tiesas darba 
organizāciju un labu pārvaldību. 

Atzinību pelnījusi Augstākās tiesas Administrācijas iniciatīva 
pieredzi darbam jaunajā tiesas statusā smelties sadarbībā ar citu 
valstu tiesām, izstrādājot un vadot visai unikālu projektu. Ieguvēji 
no šī projekta esam mēs – Latvijas Augstākā tiesa, jo esam guvuši 
vērtīgu pieredzi liela mēroga projektu vadībā. Ieguvēji ir projekta 
dalībnieki – Latvijas, Lietuvas, Ungārijas un Spānijas Augstākās 
tiesas, jo savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītēs un diskusijās gūta 
gan pieredze un idejas projekta tēmās, gan savstarpējas sadarbības 
pieredze. Ieguvēji būs arī citu valstu un citu instanču tiesas, jo projekta 
laikā sagatavotā Rokasgrāmata tiesu darba organizācijā, kurā apkopota 
26 valstu Augstāko tiesu praktiskā darba pieredze, būs izmantojama 

kā praktisks ceļvedis ikvienai tiesai. Paldies projekta iniciatoriem un 
vadītājiem, paldies kolēģiem no partnervalstu tiesām.

Tāpat paldies projekta partneriem no Ļubļanas un Antverpenes 
universitātēm, kas prata tiesu idejas ietērpt pareizā metodoloģijā un 
plašās un daudzveidīgās tiesu atbildes sistematizēt grāmatas veidolā. 
Tā bija likumsakarīga izvēle par tiesu projekta partneriem aicināt 
universitātes, jo mums – Latvijas Augstākajai tiesai – ir vislabākā 
pieredze sadarbībai ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. 
Apliecinājums tam ir arī šodienas konference, kas notiek mūsu Alma 
mater ar Juridiskās fakultātes organizatorisku atbalstu un intelektuālu 
līdzdalību.

Esam gandarīti, ka konferences viesu vidū ir arī Eiropas tieslietu 
sistēmas vadošo organizāciju un institūciju pārstāvji – Eiropas Padomes 
Venēcijas komisijas loceklis un Latvijas valsts prezidenta izveidotās 
Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs profesors Aivars 
Endziņš, Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla prezidents 
Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē un Eiropas 
Tieslietu padomju asociācijas valdes loceklis Francijas Augstākās 
tiesas palātas priekšsēdētājs Alēns Lakabarā. Tas apliecina projektā 
un konferencē risināto jautājumu aktualitāti visas Eiropas tieslietu 
sistēmas kontekstā.

Novēlu saturīgu un interesantu dienu visiem konferences 
dalībniekiem. Lai šeit paustās atziņas un debates sekmē efektīvu 
ikdienas darbu visās tiesās. 
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 21.04.2017. 

TIESLIETU PADOMES DIALOGS TIESU UN VALSTS VARAS SISTĒMĀ
Referāts konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”

1. TIESLIETU PADOMES UN VARAS ATZARU DIALOGA 
TIESISKAIS IETVARS

Runājot par tiesu varas organizācijas un funkcionēšanas 
jautājumiem, būtu jāatceras, ka šīs diskusijas centrālā tēma – tiesu 
neatkarība – nav izolēta pašvērtība, bet gan ir skatāma demokrātiskas 
valsts funkcionēšanas kontekstā.

Jau XVIII gs. franču filozofs Šarls Luijs Monteskjē līdzās 
funkcionāli nošķirtām likumdevēja un izpildvarām piesauca trešo 
neatkarīgas varas atzaru – tiesu varu: „ [..] lai novērstu varas 
ļaunprātīgu izmantošanu, ir nepieciešams, lai vara uzraudzītu 
varu. [..] Brīvība nevar eksistēt, ja likumdevējvara un izpildvara būs 
koncentrētas vienās rokās. Brīvība nevar eksistēt arī tad, ja tiesu vara 
nebūs atdalīta no likumdevējvaras un izpildvaras.”1

Šīs idejas koncentrētā formā atspoguļotas arī Latvijas Republikas 
Satversmē, kuras preambulā ietverta atsauce uz Latviju kā 
demokrātisku, tiesisku valsti. Satversmes 83. pantā noteikts, ka tiesneši 
ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Savukārt caur tiesu neatkarību, 
spriežot tiesu valsts, t.i., tautas, vārdā un interesēs, un saskaņā ar 
tautas vārdā pieņemtiem likumiem, tiek realizēta personu tiesību 
aizsardzība – visupirms jau Satversmes 91. un 92.pantos noteiktais, 
ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un ikviens 

1 Prof. Dr.iur. Sanita Osipova, Aigars Strupišs, Aija Rieba „Tiesu varas neatkarības un efektivitātes 
palielināšanas un nostiprināšanas rezerves”, Jurista Vārds, 09.03.2010. Nr.10 (605); citēts no 
Монтескье Ш. Избранные произведения. (О духе законов). Москва, 1955, c. 289.  

var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.
Demokrātiskā tiesiskā valstī trīs varas atzari papildina cits citu, 

neviens no tiem nav augstāks par pārējiem un nedominē.2

2 Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes viedoklis Nr.18 (2015) Par tiesu varas attiecībām ar citiem 
valsts varas funkcionālajiem atzariem modernā demokrātiskā valstī. Londona, 2015.gada 16.oktobris. 
Augstākās Tiesas Biļetens Nr.12/2016.
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Līdzīgas atziņas savā praksē vairākkārt paudusi arī Satversmes 
tiesa, uzsverot, ka Latvijā kā neatkarīgā, demokrātiskā un tiesiskā 
valstī, ievērojot valsts varas dalīšanas principu, pastāv un darbojas 
likumdošanas vara, izpildvara un tiesu vara, ko realizē neatkarīgas un 
autonomas institūcijas. Varas dalīšanas princips garantē to līdzsvaru 
un savstarpēju kontroli un veicina varas mērenību.3 Tomēr valsts varas 
dalīšanas principam īpaši jānodrošina tiesu varas neatkarība. 4

Tiesas spriešana ir valsts darbība, kuras rezultātā neatkarīgā un 
objektīvā institūcijā notiekošā procesā tiek izšķirts pušu jeb tiesību 
subjektu strīds par tiesībām. Tiesu varas uzdevums ir gādāt par to, lai, 
spriežot tiesu, tiktu nodrošināta valsts konstitūcijas, likumu un citu 
tiesību aktu īstenošana, tiesiskuma principa ievērošana, kā arī tiktu 
aizsargātas cilvēka tiesības un brīvības.5

Tiesas un tiesnešu neatkarība nav pašmērķis, bet gan līdzeklis 
demokrātijas un tiesiskuma nodrošināšanai un stiprināšanai, kā arī 
obligāts priekšnosacījums tiesību uz taisnīgu tiesu īstenošanai.6

Tātad līdzsvars, savstarpēja sadarbība un kontrole starp valsts 
varas atzariem ir funkcionējošas demokrātijas priekšnoteikums. 

Kā īpašu pozitīvu piemēru tam, kādu pienesumu citas valsts 
institūcijas var dot šo kopīgo mēķu sasniegšanā, vēlētos minēt 
Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas 
darbu, izstrādājot ziņojumu „Par Tieslietu padomes darba 
pilnveidošanu”, kurā paustie priekšlikumi par Tieslietu padomes 
darbības pilveidošanu un efektivitātes palielināšanu bija par pamatu 
šīs tēmas aktualizēšanai šobrīd Saeimā, Juridiskajā komisijā skatot 

3 Satversmes tiesas 1999.gada 1.oktobra sprieduma lietā Nr.03-05 (99) secinājumu daļas 1.punkts.

4 Satversmes tiesas 2004.gada 5.novembra sprieduma lietā Nr.2004-04-01 10.punkts

5 Satversmes tiesas 2007.gada 18.oktobra sprieduma lietā Nr.2007-03-01 26.punkts.

6 Satversmes tiesas 2010.gada 18.janvāra sprieduma lietā Nr.2009-11-01 7.punkts.

grozījumus likumā „Par tiesu varu”. Lai gan konkrētie grozījumi 
ir tāli gan no tās vīzijas, kas bija pamatā Tieslietu padomes idejai 
2000.gadu sākumā, gan no Tiesiskās vides pilnveides komisijas 
ziņojumā izteiktajām rekomendācijām, tomēr šobrīd Saeimā 
virzītais priekšlikums par tiesnešu karjeras jautājumu nodošanu 
Tieslietu padomes pārziņā arī būtu būtisks solis tiesu sistēmas 
neatkarības stiprināšanā.

Tieslietu padomes funkcijas ir noteiktas likuma „Par tiesu 
varu” 89.1 pantā, saskaņā ar kuru Tieslietu padome piedalās tiesu 
sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba 
organizācijas pilnveidošanā.

Šajā tiesiskajā regulējumā ir uzsverami divi aspekti. 
Pirmkārt, formāli institucionālais. Tieslietu padomes eksistence 

ir paredzēta tikai likuma (lai arī neapšaubāmi ļoti būtiska likuma) 
līmenī, tai nav konstitucionāla statusa un līdz ar to maksimāli 
iespējamo institucionālas stabilitātes un ilgtspējības garantiju, kā 
tas pašsaprotami ir attiecībā uz likumdevēja varas personifikāciju – 
Saeimu un izpildvaras – Ministru kabinetu. Tieslietu sistēmas uzbūves 
pamatprincipi gan tiek Satversmē atrunāti, tomēr konstitucionālā 
līmenī šai sistēmai, atšķirībā no daudzām ES valstīm, nav dots savs 
pārstāvniecības, pašidentifikācijas orgāns. 

Otrkārt, procesuālās kompetences aspekts. Jau citētajā likuma 
„Par tiesu varu” pantā ir noteikts, ka Tieslietu padome „piedalās” tiesu 
sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē. Tātad tai ir loma šajā procesā, 
bet šī loma pie pašreizējā tiesiskā regulējuma nav vadoša un noteicoša, 
tā ir līdzdarbības loma, stratēģiskās attīstības virzienu noteikšanai un 
materiāltehnisko resursu pārvaldībai joprojām paliekot izpildvaras – 
Tieslietu ministrijas – rokās.

Dialogs varu starpā šādā „līdzdalības” kontekstā ir ļoti svarīgs. 
Tas ir uzsvērts arī šā gada februārī pieņemtajā Tieslietu padomes 
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darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam, kur skaidri noteikts, 
ka Tieslietu padomei savu uzdevumu īstenošanā nepieciešams 
sadarboties ar Saeimas Juridisko komisiju, Tieslietu ministriju un 
Tiesu administrāciju, kā arī ar juristu profesionālajām organizācijām.

Arī Satversmes tiesa savos spriedumos ir norādījusi uz Tieslietu 
padomes lomu demokrātijas un tiesiskas valsts darbības stiprināšanā, 
uzsverot, ka  „likumdevēja un tiesu varu pārstāvošās institūcijas – 
Tieslietu padomes – mijiedarbībai jābūt vērstai uz to, lai stiprinātu 
demokrātiju un tiesiskas valsts darbību, kā arī iespējami efektīvi 
nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu.”7

Politisko un tiesu varas institūciju mijiedarbībā Tieslietu 
padomes radīšanas un pastāvēšanas periodā ir bijuši gan saspringti, 
gan labas sadarbības periodi. Neskatoties uz to, ka šobrīd varam būt 
gandarīti par kopumā labu sadarbību un zināmu progresu tiesu varai 
būtisku jautājumu sakārtošanā, nedrīkstam aizmirst arī par minēto 
institucionālo jautājumu risināšanas nepieciešamību.

Tieslietu padome ir savas valsts juridiskās kultūras attīstības 
unikāls veidojums, tā atspoguļo „katras valsts tiesību sistēmas 
attīstību, kas savukārt dziļi sakņojas valsts vēsturiskajā, kultūras un 
sociālajā kontekstā (situācijā)”.8 2010.gadā izveidotā Tieslietu padome 
atspoguļo ne vien mūsu valsts tiesību sistēmas tradīcijas, bet arī tā 
laika konkrētos politiskos apstākļus.

Tas, kā tā attīstās, ir atkarīgs ne vien no pašas institūcijas un 
tās locekļiem, bet arī, plašākā nozīmē, no pastāvīgas un cieņpilnas 
institucionālas sadarbības starp Tieslietu padomi, Tieslietu ministriju 
un Saeimu. 

7 Satversmes tiesas 2012. gada 28.marta lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2011-10-01 
30.punkts.

8 Eiropas tieslietu padomju tīkla (asociācijas) Budapeštas rezolūcijas (2008) Preambulas 4.p.

2. TIESLIETU PADOMES DARBĪBAS STRATĒĢIJA
Iezīmējot savas darbības vīziju tuvākajiem trim gadiem, Tieslietu 

padome šā gada februārī pieņēma savas darbības stratēģiju, kura 
koncentrējas ap trijiem galvenajiem mērķiem. 

2.1.  Tiesu varas neatkarības nostiprināšanu, ar to primāri 
saprotot: 

• dalību tiesu politikas veidošanā un normatīvā regulējuma 
pilnveidošanā jautājumos, kas tieši ietekmē tiesu sistēmas 
funkcionēšanu; 

• nepieciešamo izmaiņu un uzlabojumu tiesu sistēmas 
darbību regulējošajos tiesību aktos iniciēšanu un rosināšanu, 
līdzdarbošanos tiesību aktu izstrādes procesā (piemēram, 
paplašinot pilnvaras tiesnešu iecelšanā un karjeras virzībā);

• dalību neatkarīga tiesu budžeta veidošanā, aizstāvēšanā un 
administrēšanā. 

2.2.  Efektīvu tiesu varu, kas ietver tādas darbības jomas kā tiesu 
sistēmas darba efektivitātes vērtēšana un risinājumu izstrādāšana tās 
paaugstināšanai, konkrētāk: 

• analizējot Tiesu namu reformas gaitu un tās ietekmi uz tiesu 
sistēmas darbību;

• izvērtējot lietu izskatīšanas termiņus un resursu pietiekamību 
tiesvedības procesa nodrošināšanai.

2.3.  Sabiedrības uzticēšanās tiesu varai veidošanu, ar mērķi 
nodrošināt sabiedrības izpratni par tiesu varu un uzticēšanos tai. 
Šī mērķa sasniegšanai savukārt nepieciešams strādāt, lai veicinātu 
tiesu sistēmas komunikācijas stratēģijas uzdevumu izpildi un vienoto 
komunikācijas principu ievērošanu tiesu varas institūcijās, kā arī 
periodiski veikt izvērtējumu par sabiedrības uzticēšanos tiesu varai 
un attieksmi pret tiesu sistēmu un tiesu darbu. 
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Šeit, manuprāt, galvenā uzmanība būtu jāpievērš preventīvām 
darbībām (kompetences paaugstināšanai, atvērtībai, caurskatāmībai, 
motivācijai utt), lai izvairītos no negatīva vērtējuma. Tomēr Tieslietu 
padomei vajadzētu būt tai institūcijai, kas atspēko nepamatotus 
pieņēmumus par tiesu varu no mediju un no citu varu puses9. 

Šis gads ir iezīmējies ar jaunu posmu Tieslietu padomes attīstības 
vēsturē arī tādēļ, ka pirmo reizi kopš tās izveidošanas tās darbības 
nodrošināšanai ir izveidots Tieslietu padomes sekretariāts. Šī šobrīd 
nelielā struktūrvienība Augstākās tiesas sastāvā ļaus Tieslietu padomei 
pakāpeniski attīstīt savu institucionālo identitāti, ļaujot arī dziļāk 
analizēt Tieslietu padomes darba kārtībā esošās tēmas un aktīvāk 
piedalīties tieslietu politikas veidošanā un likumdošanas procesā.

Mums kā Tieslietu padomes locekļiem savukārt jāatceras, ka 
dalība Tieslietu padomē nav reprezentatīvs amats, tam ir stratēģiska 
nozīme un pasīva tā pildīšana vājina tiesu sistēmu, neļaujot pilnībā 
realizēt šīs institūcijas plānošanas un ietekmes potenciālu. 

3. TIESLIETU PADOMES KOMPETENCES  
ATTĪSTĪBA

Tieslietu padomes darbības principos jābūt skaidri noteiktām 
Tieslietu padomes attiecībām ar izpildvaru un likumdevēju, Tieslietu 
padomei jāizrāda iniciatīva un aktīvi jādarbojas līdzi visās ar tiesu varu 
saistītajās aktivitātēs.

No mūsu stratēģijas jau izriet tā nozīme, kas piešķirama viedokļu 
sniegšanai un priekšlikumu sagatavošanai normatīvo aktu 
pilnveides procesā. Minētais saistīts ar Tieslietu padomes iesaistīšanos 
gan normatīvo aktu izstrādes procesā, gan arī politikas plānošanas 
dokumentu izstrādē un tātad ietver sadarbību gan ar izpildvaru, 
konkrēti Tieslietu ministriju, gan ar Saeimu.
9 ENCJ Ziņojums „Rekomendācijas Tieslietu Padomēm” (2011), 3.17.p.

Savukārt no izpildvaras un likumdevēja puses efektīvai rezultāta 
sasniegšanai tiesu varas viedoklis būtu jāņem vērā, jau uzsākot risināt 
konkrētu jautājumu. To savās rekomendācijās uzsvērusi arī Eiropas 
Tieslietu padomju asociācija (ENCJ)10. Iespējams, tieši likumā ietverot 
nosacījumus Tieslietu padomes savlaicīgai un respektētai iesaistīšanai 
likumdošanas procesā un vienlaikus nodrošinot tam atbilstošus 
resursus, varētu novērst līdz šim konstatētās problēmas.

Tiesnešu amatā apstiprināšana un karjeras virzība, kā arī 
tiesnešu apmācības programmu jautājumi ir divas sfēras, kas 
arī starptautisko rekomendāciju kontekstā uzsvērtas kā vienas no 
svarīgākajām Tieslietu padomes funkcijām, lai gan starptautiskās 
rekomendācijas neizslēdz iespēju, ka attiecīgajos procesos piedalās 
arī citi varas atzari. Attiecībā uz tiesnešu atlasi un karjeru Eiropas 
Padomes Ministru komitejas rekomendācija (2010)12 tieši Tieslietu 
padomi (konkrēti – no izpildvaras un likumdevējvaras neatkarīgu 
iestādi) norāda kā vēlamo lēmumu pieņemšanas institūciju.11 

Tieslietu padomes piedalīšanās tiesu varas finansēšanas 
jautājumu risināšanā. 

Šeit ir nodalāmi divi jautājumi – tiesu varas budžets un Tieslietu 
padomes funckionēšanai nepieciešamais budžets. Tieslietu padomes 
sastāvam un tās administratīvajam aparātam ir jāgarantē tās 
neatkarība, vienlaikus jānodrošina tās spēja efektīvi veikt tai noteiktos 
uzdevumus un pieņemt argumentētus lēmumus. 

Tiesu varas budžeta izstrādes un apstiprināšanas procedūra ietver 
konsultācijas ar Tieslietu padomi. Konsultācijas nozīmē reālu un 

10 ENCJ Ziņojums „Rekomendācijas Tieslietu Padomēm” (2011), 3.18.p.

11 Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on 
judges: independence, efficiency and responsibilities. 46. punkts. https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet= 
C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
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cieņpilnu sadarbību, nevis formālu dokumentu pārsūtīšanu. Gribētos, 
lai budžeta pieņemšanas laikā pienācīga izpildvaras, likumdevēja un 
tiesu varas sadarbība balstītos uz tradīcijām un uz varas dalīšanas 
principu, bet nevis uz formālu normatīvo regulējumu.

Jāatceras, ka Tieslietu padome var būt arī konstitucionālās 
kontroles iniciētāja. Satversmes tiesas likums piešķir Tieslietu padomei 
tiesības iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā tās kompetences 
apjomā.12

Kopumā vēlētos uzsvērt, ka Tieslietu padomei ir ne vien 
jāpiedalās dialogā ar citiem varas atzariem, bet arī jāattīsta sadarbība 
ar tiesnešiem, ar tiesnešu biedrībām, Tiesnešu disciplinārkolēģiju 
(Disciplinārtiesu), Tiesnešu ētikas komisiju, Tiesnešu kvalifikācijas 
kolēģiju, ar tiesu sistēmai piederīgajām personām un iestādēm. Ir 
būtiski, lai tiesu sistēma uzskatītu Tieslietu padomi par savu ideju, 
profesionālo interešu virzītāju un īstenotāju, tai jābūt atvērtai un 
pieejamai organizācijai. Tas tikai stiprinās pašu Tieslietu padomi un 
tās leģitimitāti valstiskajā dialogā. 

4. INSTITUCIONĀLIE IZAICINĀJUMI
Ievērojot Tieslietu padomes funkcijas un izveides mērķus, būtu 

jāpārskata šobrīd Tieslietu padomē esošo „ne-tiesnešu” sastāvs. 
Jāatceras, ka Tieslietu padomes sastāvu nosaka ar mērķi nodrošināt 

Tieslietu padomes neatkarību un tās spēju efektīvi darboties.13 Šobrīd 
Tieslietu padomē darbojas arī izpildvaras un likumdevēja pārstāvji, 
kas Eiropas valstīs nav izplatīta prakse. Padomes sastāvs būtu jāveido 
iespējami nepolitisks un efektīvs, vērsts uz mērķu sasniegšanu. Arī 
Venēcijas komisija ir norādījusi, ka politiķiem, parlamenta deputātiem, 

12 Satversmes tiesas likuma 17.panta 1.daļas 12.punkts un 2.daļas 5.punkts. 

13 Opinion no.10(2007) CCJE, para 19, 20.

izpildvaras pārstāvjiem nevajadzētu būt tieslietu padomes sastāvā.14 Līdz 
ar to būtu pārvērtējams, vai šobrīd likumā paredzētie ex officio locekļi 
no pārējo varu atzariem ir laba izvēle. Visai strikta pozīcija ir pausta 
gan starptautisko institūciju izstrādātajos dokumentos, gan Venēcijas 
komisijas atzinumos saistībā ar tieslietu ministra aktīvu darbību 
Tieslietu padomē15. Zināmos apstākļos tieslietu ministrs nerada nekādus 
riskus efektīvai Tieslietu padomes funkcionēšanai. Tomēr jāņem vērā, ka 
Tieslietu padomei ir ne tikai jābūt neatkarīgai, bet tādai arī jāizskatās no 
malas.16 Starptautiskās institūcijas pauž stingru nostāju, ka gadījumā, ja 
tieslietu ministrs ir Tieslietu padomes loceklis, viņa piedalīšanās Tieslietu 
padomes lēmumu pieņemšanā būtu ļoti ierobežojama.17

NOBEIGUMS
Zināma spriedze valsts varas atzaru starpā izriet no varas 

dalīšanas principa būtības – varas atzaru savstarpēja līdzsvara un 
kontroles nepieciešamības, nolūkā nodrošināt demokrātiskas valsts 
pastāvēšanu, efektīvu tās funkcionēšanu un cilvēktiesību ievērošanu. 
Tomēr savstarpējām attiecībām būtu jābūt vērstām uz dialogu, kopīgo 
mērķu sasniegšanu un tiesiskuma stiprināšanu Latvijas Republikā.
14 Opinion no.10(2007) CCJE, para 23.

15 Izvērtējot riskus pret ieguvumiem, tiek uzskatīts, ka tieslietu ministrs kā TP loceklis nebūtu uzskatāma 
par pareizu pieeju [ENCJ Ziņojums „Rekomendācijas Tieslietu Padomēm” (2011), para 5.1.].
Venēcijas komisija šbrīd gatavo viedokli par Maķedonijas Konstitūcijas grozījumiem, kas ietver arī 
izmaiņas Tieslietu padomes regulējumā [CDL-REF(2014)030]. Minētās izmaiņas paredz mazināt 
tieslietu ministra lomu Tieslietu padomē, pamatojot to ar institūcijas depolitiziāciju. Valsts, 
atsaucoties uz Venēcijas komisijas iepriekšējiem viedokļiem, norāda, ka efektīvāks risinājums būtu 
paredzēt tieslietu ministra tiesības piedalīties sēdēs bez balsstiesībām, jo īpaši jautājumos par tiesnešu 
karjeru. 

16 Venice Commission, Comments on the Draft Opinion of the CCJE on Judicial Councils, CDL-
AD(2007)032, 26.10.2007, para 11.

17 Venēcijas komisijas viedoklis CDL(2011)044.
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TIESNEŠU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS NOVĒRTĒŠANA:  
LATVIJAS PIEREDZE
Uzstāšanās Gruzijas Tiesnešu asociācijas rīkotajā starptautiskajā konferencē „Mediācija un tieslietu attīstība”

Līdz 2013.gadam Latvijā tiesnešu profesionālās kvalitātes 
rādītājs bija kvalifikācijas klases. Praksē notika nepamatota 
tiesnešu dalīšana „profesionālākos” un „mazāk profesionālos” 
atkarībā no tiesneša kvalifikācijas klases. Šāda dalījuma 

nevēlamās sekas varēja izpausties lietas dalībnieku attieksmē pret 
konkrētu tiesnesi kontekstā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, piesakot 
noraidījumu tiesnesim tā zemās kvalifikācijas klases dēļ.

Lai izvairītos no noraidījuma pieteikšanas tiesnesim zemas 
kvalifikācijas klases dēļ un lai nostiprinātu lietas dalībniekos pārliecību 
par to, ka visi tiesneši ir pietiekami kvalificēti, notika atteikšanās no 
šīs sistēmas.

2013.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi likumā „Par tiesu 
varu”, izveidojot jaunu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas 
sistēmu, ar mērķi veicināt tiesneša nepārtrauktu profesionālo 
izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā un uzlabot tiesneša un tiesas 
darba kvalitāti kopumā.

Kvalifikācijas klašu sistēmas vietā jaunais regulējums paredz 
visu instanču Latvijas tiesu tiesnešu profesionālās darbības regulāru 
novērtēšanu reizi piecos gados, kā arī tiesneša profesionālās darbības 
ārpuskārtas novērtēšanu īpašos likumā paredzētos gadījumos, 
piemēram, tiesneša pārcelšanas vai citas karjeras virzības gadījumos. 

Ir noteikti tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas kritēriji. 

Tiek vērtēta gan tiesneša pieņemto nolēmumu struktūra, tajos 
ietvertā juridiskā argumentācija, materiālo un procesuālo normu 
piemērošana, tiesību palīgavotu izmantošana, tiesas procesu vadība, 
dalība kvalifikācijas celšanas pasākumos, dalība tiesnešu pašpārvaldes 
institūcijās u.c. aktivitātes, gan arī tiesneša profesionālās prasmes. 

Tiesnešu kvalifikācija tiek vērtēta visā viņu karjeras laikā. Šī 
kārtība izlaboja iepriekšējās novērtēšanas sistēmas nepilnības, kad 
tiesneša, kurš bija ieguvis augstāko – pirmo – kvalifikācijas klasi, darbs 
pēc kvalifikācijas klases piešķiršanas vairs netika izvērtēts. (Saskaņā 
ar klašu sistēmu tiesnesim varēja piešķirt pirmo kvalifikācijas klasi 
pēc divdesmit amatā nostrādātiem gadiem un turpmāk – no 50 gadu 
vecuma līdz aiziešanai pensijā – tiesneša darbs netika vērtēts).

Jaunā tiesneša profesionālās darbības novērtējuma mērķis ir 
motivēt tiesnesi pastāvīgi pašizglītoties un pilnveidot savu darbu, 
tādējādi uzlabojot tiesu sistēmas kvalitāti kopumā. 

Tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu veic Tiesnešu 
kvalifikācijas kolēģija, kas ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija. Šo 
kolēģiju uz četriem gadiem ievēl visu Latvijas tiesnešu konference 
(kopsapulce).

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā pārstāvētas visas trīs tiesu 
instances. Tās sastāvā ir:

• trīs Augstākās tiesas tiesneši (viens Administratīvo lietu 
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departamenta tiesnesis, viens Civillietu departamenta 
tiesnesis, viens Krimināllietu departamenta tiesnesis);

• trīs apelācijas instances tiesas tiesneši (viens apgabaltiesas 
civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu 
kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas 
tiesnesis);

• trīs pirmās instances tiesas tiesneši (divi rajonu (pilsētu) tiesu 
tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis). 

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli var izvirzīt un ievēlēt 
tiesnesi, kura zināšanas un pieredzi augstu vērtē tieslietu nozares 
speciālisti un tiesneši.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām 
var piedalīties Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, tieslietu 
ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņu 
pilnvarotas personas, Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģēts pārstāvis, 
kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji. 

Tiesneša profesionālās darbības kārtējā novērtēšana notiek reizi 
piecos gados pēc tiesneša apstiprināšanas amatā bez pilnvaru termiņa 
ierobežojuma.

Jaunā novērtēšanas sistēma definē skaidrus kritērijus, pēc kuriem 
tā veicama. Tiesnesi raksturojošas informācijas apjoms ir palielinājies. 
Būtisks ir tiesneša psiholoģiskais novērtējums, tiesneša prasmes 
izskaidrot savu viedokli un pārliecināt par tā pareizību, analizēt savu 
rīcību un uzklausīt kritiku, rast kompromisu problēmsituācijās un 
saglabāt emocionālo līdzsvaru stresa situācijās.

Veicot tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, Tiesnešu 
kvalifikācijas kolēģija izvērtē attiecīgās tiesas priekšsēdētāja un 
augstākas instances tiesas sagatavotās atsauksmes par tiesneša darbu, 
kurās ir iekļauta informācija par tiesneša pieņemto nolēmumu kvalitāti, 
tiesas procesa vadīšanas kvalitāti, profesionālās un akadēmiskās 

kvalifikācijas celšanu un citām profesionālajām aktivitātēm. Tiesnesis 
iesniedz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai arī savas profesionālās 
darbības pašnovērtējumu. 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļiem likums paredz tiesības 
izlases veidā iepazīties ar tiesneša pieņemtajiem nolēmumiem un 
vadītajiem tiesas procesiem, pieprasīt attiecīgās tiesas tiesnešu, tiesas 
darbinieku un procesa dalībnieku atsauksmes par tiesneša darbu.

Jaunajā novērtēšanas sistēmā tiek vērtēta arī tiesneša 
sabiedriskā darbība – dalība pašpārvaldes institūcijās, piedalīšanās 
likumdošanas procesā.

Likums paredz arī tādu situāciju, kad tiesnesis profesionālās 
darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu vērtējumu. Tam iestājas 
tiesiskas sekas – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas noteiktajā termiņā, 
bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no pirmreizējās profesionālās 
novērtēšanas dienas, veicama atkārtota novērtēšana. Tādējādi 
negatīvi novērtētajam tiesnesim, saglabājot amatu, tiek dots saprātīgs 
laiks līdz atkārtotai novērtēšanai, lai savu darbu uzlabotu.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvais atzinums tiesneša 
profesionālās darbības novērtēšanā ir pārsūdzams Disciplinārtiesā 
Augstākajā tiesā. 

Ja tiesnesis atkārtotā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā 
saņēmis negatīvu atzinumu, viņš tiek atbrīvots no amata.

Visi tiesneša darbības novērtēšanas materiāli un Tiesnešu 
kvalifikācijas kolēģijas atzinumi ir ierobežotas pieejamības informācija.

Latvijas visu instanču tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana 
pirmo reizi tika veikta no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim.

Šajos trijos gados tika novērtēta 547 tiesnešu profesionālā darbība. 
Sešu pirmās instances tiesas tiesnešu profesionālā darbība novērtēta 
negatīvi.
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Pēc pabeigtā pirmā tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas 
posma secināms, ka kopumā tā noritēja veiksmīgi. Vērtēšana ir 
komplicēts un sarežģīts pasākumu kopums, kurā iesaistīta faktiski 
visa tieslietu sistēma: gan tiesu priekšsēdētāji, gan augstākas instances 
tiesu tiesneši, gan Tiesu administrācija un Tieslietu ministrija.

Jau šobrīd redzams, ka novērtēšanas pozitīvais aspekts ir tās 
obligātums. Paejot noteiktajam laika periodam, tiesnesim atkal jābūt 
novērtētam. Ja viņš nav novērtēts, profesionālās darbības turpināšana 
nav iespējama. Tiesnesim jābūt gatavam pilnveidoties un attīstīties. 

Tiesnešiem bija jāmācās vērtēt savu darbu, sastādot profesionālās 
darbības pašnovērtējumu. Šie pašnovērtējumi ir vērtīgs izziņas avots, 
kas ļauj identificēt faktorus, kas veicina vai kavē konkrētu tiesnešu un 
tiesu darbu kopumā. 

Turpmāk, regulāri apkopojot un analizējot novērtēšanas 
rezultātus, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija varētu izteikt priekšlikumus 
par to, kādas mācības ir nepieciešamas tiesnešiem. Varētu pilnveidot 
novērtēšanas normatīvo regulējumu, paredzot Tiesnešu kvalifikācijas 
kolēģijai tiesības rekomendēt, kādas prasmes un zināšanas tiesnesim 
būtu jāattīsta līdz nākamajai novērtēšanai pēc pieciem gadiem.

Šobrīd ir identificēta problēma ar apelācijas instances tiesnešu 
pieņemto tiesas nolēmumu vērtēšanu, jo apelācijas instancē lietu 
izspriež tiesa koleģiāli, visi trīs tiesneši ir vienlīdz atbildīgi par 
sprieduma atbilstību likumam, un atcelts spriedums nav vien tiesneša 
referenta „kļūda”. Tiesas nolēmumu pieņem tiesa trīs tiesnešu sastāvā 
ar balsu vairākumu, bet tas, kāda bijusi katra tiesneša nostāja, ir tiesas 
apspriedes noslēpums, kas nav izpaužams. No trijiem tiesnešiem viens 
ir referents, kura darba vērtējumā šobrīd šis nolēmums tiek analizēts, 
kaut arī rezultāts ir kopīgs. 

Arī tiesu priekšsēdētāju novērtēšana nav vienkārša, jo Tiesnešu 
kvalifikācijas kolēģija nevērtē viņus kā tiesu priekšsēdētājus. Kolēģija 

viņus vērtē tikai kā tiesnešus – viņu darbu tiesu lietu izskatīšanā, bet 
lielāko tiesu priekšsēdētājiem izskatīto lietu skaits ir neliels, jo viņiem 
ir vairāk administratīvo pienākumu.

Diskutējams ir arī jautājums par atcelto tiesas nolēmumu 
īpatsvaru. Atcelto un grozīto nolēmumu skaits pats par sevi nevar būt 
kritērijs tiesneša darba vērtējumam.

Katra atceltā nolēmuma gadījumā ir jāanalizē atcelšanas vai 
grozīšanas iemesli, un tiesneša novērtējumu tas varētu ietekmēt tikai 
tad, ja tiesnesis pieļāvis paviršību vai pārkāpis materiālo vai procesuālo 
tiesību normas. Bet ja nolēmums ticis atcelts pēc pierādījumu 
atkārtotas vērtēšanas vai likuma interpretācijas, tas ne vienmēr ir 
pamats pārmest tiesnesim kvalifikācijas trūkumu. 

Tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanai ir vēl viens svarīgs 
aspekts. Proti, tikai pēc profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā 
saņemtā pozitīvā atzinuma tiesnesis var saņemt izdienas piemaksas 
kārtējo pieaugumu pie mēnešalgas likumā noteiktajā apmērā:  
1) pēc trim amatā nostrādātiem gadiem – 7 procenti no mēnešalgas;  
2) pēc sešiem amatā nostrādātiem gadiem – 14 procenti no mēnešalgas; 
3) pēc 10 amatā nostrādātiem gadiem – 21 procents no mēnešalgas;  
4) pēc 15 amatā nostrādātiem gadiem – 28 procenti no mēnešalgas;  
5) pēc 20 amatā nostrādātiem gadiem – 35 procenti no mēnešalgas).  
Tā arī ir vērā ņemama papildu motivācija katram tiesnesim visā tiesneša 
karjeras laikā turpināt izglītoties, paaugstināt savu kvalifikāciju. 
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TIESĪBZINĀTNES NOZĪME KVALITATĪVAS TIESISKAS VIDES 
NODROŠINĀŠANĀ 
Viedoklis par EKOSOC-LV projektu „Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes 
paaugstināšanas modeļa izstrāde”

Tautsaimniecības sekmīgu attīstību nosaka vairāki faktori. 
Kā vienu no nozīmīgākajiem var minēt tās tiesisko ietvaru. 
Tiesību normas mūsdienās kļuvušas par katra cilvēka 
ikdienu. Tiesību normas nosaka cilvēku darbības modeļus, tās 

ierobežo un tās arī aizsargā. Arvien vairāk jautājumu mūsdienās tiek 
tiesiski reglamentēti, un situācijās, kuras kādreiz bija atstātas ārpus 
jurisprudences, tas notiek arvien intensīvāk. Kur kādreiz, iespējams, 
pietika tikai ar sabiedrības nosodījumu, ieviesta juridiskā atbildība. 
Visa mūsu dzīve tiek „juridiskota”. Tas savukārt uzskatāmi apliecina, 
ka pieaug arī profesionālu juristu loma sabiedrībā.

Ikviens indivīds, jo īpaši tautsaimniecībā iesaistītais, vēlas, lai viņa 
profesionālā dzīve būtu stabila, paredzama, lai varētu justies droši un 
neapdraudēti. Tas attiecināms arī uz profesionālās darbības tiesisko 
vidi. Mūsdienu Latvijā tiesisko vidi diemžēl nevar vērtēt kā stabilu. 
Tiesību normas tiek mainītas bieži un daudz. Visai bieži nosakot 
nesamērīgi īsu to spēkā stāšanās termiņu. Nereti pirms normu 
pieņemšanas neveicot pietiekamu to ietekmes izvērtējumu, kas rada 
nepieciešamību tiesību normas grozīt atkal un atkal. Šāda situācija 
apdraud tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības kā tiesiskas valsts 
pamatprincipu ievērošanu. Tas rada neskaidrību un nestabilitāti, kas 
savukārt būtiski apgrūtina tiesībpiemērotāju darbu, rada pamatu 
iedzīvotāju neapmierinātībai ar tiesisko sistēmu kopumā.

Tāpat sabiedrības uzticību valsts tiesiskumam mazina tās 
uzskatam netaisnīgi konkrētu situāciju risinājumi. Sava daļa atbildības 
te tiešām jāuzņemas juristiem – gan tiem, kas rakstītās tiesību normas 
izstrādā, gan tiem, kas dažādos statusos piedalās tiesiskajos procesos 
valstī. Tomēr nereti sabiedrība mēdz vainot tos, kas konkrēto situāciju 
nemaz nav radījuši. Bieži tiesību normas izstrādā un pieņem cilvēki 
bez pietiekamām juridiskām zināšanām, bez spējas saskatīt „tiesisko 
kopainu”.

No šādām situācijām pilnībā neizbēgt, taču to negatīvo iespaidu var 
mazināt, ja tiesību normu izstrādes procesā pietiekami tiek uzklausīti 
speciālisti, kuri situāciju pārzina, saprot un spēj ieteikt sistēmiski 
iederīgus un tiesiski korektus, ilgtspējīgus risinājumus. Šeit īpaša loma 
atvēlama tiesībzinātniekiem, kuru izpētes rezultātu izmantošanai būtu 
jākļūst par neatņemamu likumdošanas procesa iezīmi. 

Tāpat tiesībzinātnieku loma ir svarīga arī tiesību piemērošanas 
praksē. Kļūdu novēršana un ierastās prakses attīstība nenoliedzami 
ir nozīmīga arī šajā darbības jomā. Kā tiesu sistēmas pārstāvis varu 
droši un ar pārliecību apstiprināt, ka tieši tiesībzinātnieku veiktie 
tiesu prakses apkopojumi ir bijuši īpaši noderīgi tiesu prakses 
pilnveidei. Tāpat teorētiskie pētījumi plaši izmantoti kā tiesību avots 
tiesu nolēmumos un rosinājuši tiesnešus teorētiski – praktiskām 
diskusijām.
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Projektā „Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā 
ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde” pētīti 
daudzi nozīmīgi tiesiskās vides pilnveides jautājumi. Īpašu ievērību 
pelnījusi pievēršanās publiski tiesiskajiem piespiedu līdzekļiem šī 
jēdziena plašākā izpratnē attiecībā uz tautsaimniecībā iesaistītajiem 
subjektiem. Šīs tēmas aktualizēšana  ir īpaši nozīmīga šobrīd, kad bieži 
tiek popularizēta un ar tiesību normu pieņemšanu ieviesta pieeja, 
kas daudzu problēmu risinājums tiek saistīts ar juridiskās atbildības 
ieviešanu vai pastiprināšanu. Tomēr to nevar uzskatīt par burvju 
nūjiņu. Protams, atbildība ir nepieciešama. Tomēr rūpīgi izvērtējams, 
kad piespiedu pasākumi ir tiešām nepieciešami un kad tie kļūst par 
pārāk apgrūtinošiem, tautsaimniecības attīstības kontekstā skatoties, 
to bremzējošiem. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka jebkurš piespiedu 
pasākums piemērojams taisnīgā procesā, nodrošinot skaidru, 
saprotamu to piemērošanas pamatu un tiesisko procedūru, kurā tiek 
ievērotas iesaistīto personu tiesības. Tāpat taisnīga procesa prasība 

nodrošināma situācijā, kad nepieciešams aizsargāt ar prettiesisku 
rīcību aizskarto personu, tai skaitā valsts, tiesības un likumiskās 
intereses. Būtiska loma ir personu konstitucionālai aizsardzībai, kam 
arī pievērsta uzmanība projekta gaitā.

Līdz šim tiesībzinātnieku veikums ne vienmēr ir pietiekami 
novērtēts. Iespējams, tas saistāms ar apstākli, ka ne vienmēr tiek 
izprasts, ka arī tiesībzinātnieki rada tiesību avotus, kas līdzās citiem 
rakstītiem un nerakstītiem tiesību avotiem ņemami vērā tiesību 
piemērošanas procesā. 

Mūsdienu mainīgās tiesiskās vides apstākļos apsveicami ir jebkādi 
kvalitatīvi veikti pētījumi tiesību jomā, kas būtiski sekmē tiesu 
spriešanu, kā arī rada pamatu tiesiskās vides pilnveidei. Izņēmums 
nav arī apskatāmā projekta gaitā veiktie pētījumi, kuri jau guvuši 
plašu atpazīstamību profesionālajās aprindās un veicinājuši apskatīto 
jautājumu tiesiskās reglamentācijas un praktiskās piemērošanas 
kvalitatīvu uzlabojumu.
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 03.10.2017.  

LATVIJAS SENĀTS NAV MUZEJA PLAUKTĀ NOLIKTA VĒRTĪBA 
Uzruna Kristapa Valtera piemiņas pasākumā Kuldīgā

2018.gads būs Latvijas valsts un arī tās tiesu sistēmas augstākās 
instances – Latvijas Senāta – simtgades gads. Šodien Kuldīgā ar Latvijas 
Senāta Apvienotās sapulces pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera 
piemiņas pasākumu Augstākā tiesa iesāk Latvijas Senāta simtgades laiku. 

Par Latvijas Senāta simtgades simbolu Augstākā tiesa ir izvēlējusies 
dižozolu no Kristapa Valtera dzimtā Rumbas pagasta. Un arī šodien mēs 
kopīgi ar Kuldīgas pašvaldības vadītāju iestādījām simbolisku ozoliņu 
Kristapa Valtera piemiņai.

Šis ozols ir cieņas apliecinājums Latvijas tiesu sistēmas pamatlicējam – 
pirmajam Latvijas Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājam Kristapam 
Valteram. Cilvēkam, pateicoties kuram lielā mērā uzbūvēta, izveidojusies 
un turpina attīstīties Latvijas tiesu sistēma. 

Šis ozols ir cieņas apliecinājums arī visam Latvijas Senātam, kas 
licis pamatus Latvijai kā tiesiskai valstij un bijis kā saknes kokam, uz ko 
balstās viss tā tālākais mūžs. Nav ne mazāko šaubu un esam lepni, ka 
Latvijas tiesu sistēmas saknes bijušas stipras un veselas. Pirms gandrīz 
simts gadiem no nulles radītā sistēma izrādījusies dzīvotspējīga un arī 
šodien ir tas pamats, kas dod mums iespēju strādāt tiesiskā valstī.

Latvijas tiesu sistēma, izpratne par to, kādai ir jābūt valstij, ko 
nozīmē tiesiskums un kāpēc vispār tiesiskums ir nepieciešams, un 
kāpēc tiesu sistēmai ir jābūt neatkarīgai. Visas šīs lietas ir pietiekami 
laikmetīgas un mūsdienīgas, un nav ne mazākā pamata runāt par kaut 
kādām muzeja vērtībām tādā nozīmē, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir 
nolikts plauktā un paredzēts tikai apskatei. Es teiktu, tas ir ikdienas 
lietošanai. 

Pie Kristapa Valtera piemiņai iestādītā ozola atjaunotās 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas trīs priekšsēdētāji – 
Andris Guļāns, Ivars Bičkovičs, Gvido Zemrībo un Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa
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 03.11.2017. 

TIESNEŠA NEATKARĪBAS JĒDZIENA CENTRĀLĀ ASS IR PATS 
TIESNESIS KĀ PERSONĪBA
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

Šodien mums analīzei nodotā Eiropas Tieslietu padomju 
asociācijas (ENCJ) pētījuma metodoloģija attiecībā uz tiesu 
varas neatkarību pirmajā brīdī var šķist sausa un teorētiska, 
tomēr, tajā iedziļinoties, parādās pavisam vienkārša un 

saprotama aina.

Būtībā tie ir trīs jautājumu bloki.
• Pirmais, tā dēvētais ārējais, analizē, kā tieslietu sistēma sava 

juridiskā regulējuma ietvaros mijiedarbojas ar sabiedrību un 
citām varām, arī ar neformālo, ceturto – medijiem; 

• Otrais – kā tā darbojas iekšēji, sistēmas ietvaros;
• Trešais ir veltīts katra individuālā tiesneša pašnovērtējumam, 

tam, cik brīvs vai nebrīvs viņš jūtas, arī pateicoties garantijām 
un par spīti riskiem, kas izriet no abiem iepriekšējiem analīzes 
līmeņiem.

No visiem šiem trijiem neatkarības aspektiem man būtiskākais 
šķiet tieši šis pēdējais – katra individuālā tiesneša personība, pārliecība, 
stāja, mugurkauls.

Tomēr nenoliedzami, ka pirmajiem diviem aspektiem ir potenciāls 
nopietni ietekmēt tiesu sistēmas ikdienas funkcionēšanu, tiesnesi, 
kura darbs, misija ir spriest tiesu – valsts vārdā, bet tajā pašā laikā 
neatkarīgi un tikai likumam pakļauti.

Kā Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs runāšu 
par jautājumiem, kas primāri būtu sistēmiski sakārtojami.

Objektīvās neatkarības kritēriju un indikatoru loks ir plašs, 
pakavēšos tikai pie dažiem no tiem.

1. NEATKARĪBAS TIESISKAIS PAMATOJUMS
Latvijas normatīvajos aktos tiesu varas neatkarības garantijas 

expressis verbis var rast gan Satversmē, gan likumā „Par tiesu varu”.
• Atbilstoši Satversmes 83.pantam „tiesneši ir neatkarīgi un 

vienīgi likumam padoti”;
• Likuma „Par tiesu varu” 1.pantā ir noteikts, ka  „Latvijas 

Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv 
neatkarīga tiesu vara, tiesu varu īsteno atbilstoši tiesiskuma 
principam”;

• Šī paša likuma 10.pantā noteikts, ka „tiesu neatkarību garantē 
valsts”;

• Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50.2 panta otro daļu valsts, 
paredzot atbilstošu finansējumu likumā par valsts budžetu 
kārtējam gadam, garantē tiesnešu neatkarību un efektīvu 
personas tiesisko aizsardzību kompetentā un neatkarīgā tiesā.

Tomēr ir pašsaprotami, ka „tiesneša neatkarība”, ja tā netiek 
piepildīta ar atbilstošu saturu, var pārvērsties par tukšu retoriku. 
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Tieslietu padome savā darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam ir 
izvirzījusi trīs mērķus un uzdevumus:

1. Tiesu varas neatkarības nostiprināšana.
2. Efektīva tiesu vara.
3. Sabiedrības uzticība tiesu varai.
Pirmais no tiem pilnībā sasaucas ar šodienas konferences tēmu. 

Atcerēsimies arī, ka Stratēģijas ievadā uzsvērts, ka visi šie mērķi ir 
savstarpēji saistīti, un katra no tiem īstenošanā panāktais progress 
pozitīvi ietekmē pārējo izpildi un mērķu sasniegšanu.

Ja par tiesnešu individuālo neatkarību un darbības caurspīdīgumu, 
pirmkārt, atbildībai un rūpēm ir jāguļas uz pašu tiesu varu (tiesnešu 
ētikas kodeksa ievērošana, tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbs), 
tad funkcionāli organizatoriskā līmenī tiesu neatkarību, kā noteikts 
likumā „Par tiesu varu”, garantē valsts. Šādām likumā paredzētām  
tiesas garantijām jābūt nevis teorētiskām vai iluzorām, bet gan 
praktiskām un efektīvām. Tiesu varas neatkarības institucionālā 
stiprināšana Latvijas normatīvajos aktos notiek, bet visai lēni. Jau  
2010.gadā izveidotā Tieslietu padome tikai 2017.gada beigās var 
sagaidīt funkciju paplašināšanu tiesnešu atlases un karjeras jautājumos. 

Tie ir nopietni grozījumi, bet jāatceras arī, ka tie apjoma un satura 
ziņā ir tikai neliela daļa, pirmais solis, lai sasniegtu to tiesu varas 
neatkarības garantiju standartu, ko savā ziņojumā ietvēra Valsts 
prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisija.

Tālāk, apskatot dažādas tēmas, pievērsīšos šo nepieciešamo 
grozījumu saturam.

2. TIESU VARAS FINANSĒJUMS
2.1. Tieslietu sistēmas budžeta veidošana
Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas ziņojumā 

norādīts, ka ir nepieciešams neatkarīgs tiesu budžets.

Latvijas tiesnešu konferencē (no kreisās) Saeimas 
Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, 
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Satversmes tiesas 
priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas  
tiesnesis Aldis Laviņš un Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Ivars Bičkovičs
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Neatkarīgs budžets nozīmē trīs prasību respektēšanu:
• iespēju sagatavot budžeta pieprasījumu;
• iespēju pamatot to gan valdībai kā budžeta projekta 

gatavotājai, gan likumdevējam kā budžeta pieņēmējam;
• iespēja neatkarīgi administrēt savu budžetu (tas saistīts ar 

budžeta efektīvu izlietošanu). 
Arī Satversmes tiesa ir norādījusi, ka konstitucionālo institūciju 

budžeta izstrādes, apstiprināšanas un izpildes gaitā jāievēro noteikti 
priekšnoteikumi, kas nodrošina šo institūciju neatkarību budžeta 
jomā. Minētajām institūcijām jābūt iespējai sagatavot budžeta 
pieprasījumu, pamatot to Ministru kabinetā un Saeimā, kā arī 
administrēt savu budžetu (2010.gada 25.novembra Satversmes tiesas 
spriedums lietā Nr.2010-06-01, 15.1 punkts).

2.2. Tiesnešu atalgojuma sistēma
Līdzsvars starp tiesnešu atbildīgumu un valsts garantijām ir 

tas, kā, manuprāt, pašreiz vēl mums pietrūkst. Tas plaši atspoguļots 
Satversmes tiesas spriedumā. Praksē jebkura situācija, kurā netiek 
nodrošināts šis līdzsvars, rada potenciālu risku demokrātiskas valsts 
funkcionēšanai. 

Valstī nedrīkst pastāvēt situācija, kurā pārmērīgi dominē 
augstas tiesneša kvalifikācijas prasības, stingrs disciplinārās 
atbildības regulējums, amata savienošanas ierobežojumi, valstij 
vienlaikus neparūpējoties par attiecīgām amata garantijām, tostarp, 
finansiālajām. 

Kā Satversmes tiesa norāda savā jaunākajā (26.10.2017.), pēc 
kārtas jau ceturtajā, „tiesnešu algu” spriedumā, „likumdevējam ir no 
varas dalīšanas principa izrietošs pienākums ievērot tiesneša statusu, 
proti, izturēties pret tiesu varu tā, lai būtu nodrošināts triju valsts 
varas atzaru savstarpējais līdzsvars. Šai likumdevēja attieksmei pret 

tiesu varu citstarp ir jāatspoguļojas arī tiesnešu atlīdzības tiesiskajā 
regulējumā” (2017.gada 26.oktobra Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr.2016-30-01, 21.1 punkts). 

Līdzsvars starp trīs varas atzariem tiks nodrošināts tikai tad, kad 
pret tiesu varu, kas nav iesaistīta politikas procesos un kalpo kā valsts 
demokrātijas „sargsuns”, likumdevējs izturēsies ar pietāti, ko prasa tās 
konstitucionāla orgāna statuss. 

Pirmais solis varētu būt turpmāk atteikties no pārejas periodu 
paredzēšanas tiesnešu atalgojuma jautājuma sakārtošanā. Termins 
„pārejas periods” attiecībā uz tiesnešu algām (un, kā šogad izrādās, arī 
uz tiesu darbinieku algām) līdz šim nozīmējis faktisku atteikšanos no 
solītajiem sistēmas uzlabojumiem uz nenoteiktu laiku. 

Būtībā ir nepieciešams, lai likumdevējs un izpildvara, konkrēti 
Finanšu ministrijas personā, visu tiesu sistēmu uztvertu kā 
konstitucionālu varas atzaru, kas demokrātiskas valsts pastāvēšanai un 
funkcionēšanai ir daudz būtiskāka par jebkuru vienu konstitucionālo 
institūciju. Attieksmes, uztveres maiņa šajā jautājumā jau būtu pirmais 
solis sistēmas sakārtošanas virzienā. Diemžēl līdzšinējā pieredze 
rāda, ka attieksmes maiņu panākt nav viegli. Turpmāki centieni šajā 
virzienā būs arī viens no Tieslietu padomes nākamā un turpmāko 
gadu uzdevumiem.

3. CILVĒKRESURSI — LĒMUMI PAR TIESNEŠIEM 
3.1 Karjeras virzība un kvalifikācija
Jau minēju, ka tiesneša neatkarības jēdziena centrālā ass ir pats 

tiesnesis kā personība. 
No tā, kā tiek nodrošināta tiesneša atlase un karjeras virzība, ir 

atkarīgs tas, kas kļūst par tiesnešiem. 
No tā, kā valstiski tiek organizēts tiesu darbs, ir atkarīgs, vai 

tiesnesim šis amats sniegs profesionālu gandarījumu. 
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No tā, kādas garantijas un ierobežojumi „nāk komplektā” ar 
tiesneša amatu, vismaz daļā gadījumu ir atkarīga izvēle: kļūt vai nekļūt 
par tiesnesi.

Individuālu tiesnešu OBJEKTĪVĀS NEATKARĪBAS indikatoru 
pamatā ir cilvēkresursu lēmumi par tiesnešiem.

Šī gada laikā pakāpeniski notiek procesu sakārtošana, lai 
cilvēkresursu lēmumus par tiesnešiem nodotu neatkarīgas 
institūcijas – Tieslietu padomes – ziņā. Tas sniegs lielākas garantijas 
tiesnešu objektīvās neatkarības nodrošināšanai.  

Nupat vakar Saeimā trešajā lasījumā pieņemti grozījumi likumā 
„Par tiesu varu”, kas visai būtiski mazina izpildvaras ietekmi uz tiesu 
varas darba organizāciju, paplašinot Tieslietu padomes kompetenci 
tiesnešu karjeras virzības jautājumos. Grozījumi paredz Tieslietu 
padomes kompetenci:

• rajona tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanā un 
atbrīvošanā no amata (priekšsēdētāju amatā iecels, kā arī varēs 
no amata atbrīvot Tieslietu padome, nevis tieslietu ministrs, kā 
tas bija līdz šim);

• tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas 
eksāmena kārtošanas kārtības noteikšanā (turpmāk šādu 
kārtību noteiks Tieslietu padome, nevis Ministru kabinets);

• tiesneša pārcelšanā uz vakanto tiesneša amata vietu augstāka 
vai zemāka līmeņa tiesā (Saeima vairs nelems par tiesneša 
pārcelšanu darbā augstāka vai zemāka līmeņa tiesā. Šāds lēmums 
turpmāk būs Tieslietu padomes kompetencē).

Likuma grozījumi paredz arī tiesneša karjeras jautājumos pieņemto 
individuālo Tieslietu padomes lēmumu pārsūdzēšanu Disciplinārtiesā.

Ņemot vērā Latvijas ierobežoto cilvēkresursu, būtiska ir arī 
normas izslēgšana par ierobežojumu vienai un tai pašai personai būt 
par rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas priekšsēdētāju ne vairāk 

kā divus termiņus pēc kārtas (likuma 33.  panta 21.  daļa un 40.  panta 
21. daļa esošajā redakcijā).

Viens no Tieslietu padomes tuvākajā nākotnē sistēmiski 
risināmiem jautājumiem būs tiesneša amata kandidātu atlases 
procedūra. Jau nākamajā Tieslietu padomes sēdē tiek plānots 
apspriest Tieslietu ministrijas darba grupas (kas izveidota, lai apzinātu 
iespējamos risinājumus pirmo reizi izvirzīta tiesneša amata kandidātu 
atlases procesa efektivizēšanai un izstrādātu grozījumus saistītajos 
tiesību aktos) ziņojumu par tiesnešu amata kandidātu atlases procesa 
novērtējumu.

Par to sīkāk runās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs, 
tomēr es vēlētos atzīmēt dažus nākotnē risināmus jautājumus.

Būtu jāpārdomā, vai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegtajam 
tiesneša darba vērtējumam nav jābūt niansētākā skalā par vienkārši 
pozitīvi/negatīvi, melns/balts.

Turpmāk būtu apsverams jautājums arī par novērtēšanas rezultātu 
apkopošanu un analīzi. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija varētu izteikt 
priekšlikumus par to, kādas mācības ir nepieciešamas tiesnešiem 
vai konkrētam tiesnesim. Varētu pilnveidot novērtēšanas normatīvo 
regulējumu, paredzot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai tiesības 
rekomendēt, kādas prasmes un zināšanas tiesnesim būtu jāattīsta līdz 
nākamajai novērtēšanai pēc pieciem gadiem. 

3.2. Disciplināratbildība
Viens no individuālu tiesnešu objektīvās neatkarības indikatoriem 

ir arī disciplināratbildības sistēma. Kopumā secināms, ka Latvijā 
tiesnešu disciplināratbildības regulējums atbilst starptautiski 
noteiktiem un atzītiem pamatprincipiem. 

Sistēmas caurspīdīguma vārdā 2017.gada vasarā ir izdarīti 
būtiski grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, tostarp, 
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paredzot informācijas publiskošanu par tiesnešiem uzliktajiem 
disciplinārsodiem un paredzot, ka pie atbildības saukto personu vārdi 
un uzvārdi turpmāk netiks aizsegti. 

Šāda kārtība gan nav izplatīta daudzās Eiropas valstīs, tomēr 
sekmīgi pastāv Igaunijā.

Lai mazinātu izpildvaras ietekmi uz tiesu varu, ar šā gada 
grozījumiem noteikts arī, ka tieslietu ministram vairs nav tiesību 
rosināt disciplinārlietas par Augstākās tiesas tiesnešiem. 

Valsts kontrole savā ziņojumā „Vai tiesu iekārtas attīstības 
pasākumi ir veicinājuši tiesu darbības efektivitāti?” norādījusi uz 
to, ka tiesneša vērtēšanas procesā nav pieejamas informācijas par 
saņemtajām sūdzībām par tiesneša darbu (130.lpp). Valsts kontroles 
ieskatā sūdzības, kas nonāk Tieslietu ministrijā, par tiesu darbu daļēji 
paliek bez tālākas virzības, savukārt tiesas priekšsēdētāja veiktā 
sūdzību izskatīšana pieļauj subjektivitātes faktoru. 

Šādas sistēmiskas kritikas analīzei nākotnē ir veicināma 
diskusija par Eiropas Tieslietu padomju asociācijas definēto 
principu, ka sūdzības par tiesnešiem būtu jāsaņem centralizēti 
atsevišķai iestādei, kas ir neatkarīga no Tieslietu ministrijas, kā tas 
ir, piemēram, Lietuvā.

NOBEIGUMS
Arī nākamajā gadā mūs sagaida intensīvs darba periods. 
Gada sākumā pakāpeniski tiks pieņemti visi tiesu teritoriālās 

reformas ieviešanai nepieciešamie lēmumi. Tieslietu padomes 
uzdevums būs ne vien šo lēmumu formāla pieņemšana, bet arī 
sekošana līdzi reformas procesa gaitai, tās efektivitātei nosprausto 
mērķu sasniegšanā.

Tāpat jāatceras, ka nākamajā gadā sākas otrais tiesnešu 
profesionālās darbības kārtējās novērtēšanas cikls, un arī šim 
procesam Tieslietu padome sekos līdzi.

Nevaram aizmirst arī to, ka nākamais gads ir Satversmes tiesas 
Saeimai dotais laiks Satversmei atbilstošas tiesnešu atalgojuma 
sistēmas izstrādei. Arī šeit būs nepieciešama aktīva Tieslietu padomes 
iesaiste.

Šogad mūsu darbu ir būtiski atvieglojusi Tieslietu padomes 
sekretariāta izveide. Tomēr, domājot par nākamo gadu un tajā 
veicamajiem darbiem, jāatceras, ka šajā periodā mainīsies gandrīz visi 
Tieslietu padomē ievēlētie locekļi – tiesneši. Šajā pārmaiņu periodā ir 
īpaši būtiski, lai kandidāti, kurus jūs izvirzīsiet un izvēlēsieties darbam 
Tieslietu padomē, būtu kompetenti, šajā amatā reāli strādāt griboši un 
savu viedokli formulēt un pamatot spējīgi kolēģi.
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 10.11.2017. 

MŪSU ATTĪSTĪBA IR AR PLUS ZĪMI
Viedoklis „Jurista Vārda” foruma „Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi valsts otrajā simtgadē” 
paneļdiskusijā „Kāpēc vajadzīgs tiesiskā (un tiesu) sistēma”

Runājot par tiesu sistēmas attīstības tendencēm, šķiet būtiski 
un loģiski paskatīties, kur esam šodien – neiedziļinoties 
skaitļos un detaļās, tomēr nofiksēt atskaites punktu, kur 
esam šodien, kurp un kādā tempā dodamies tālāk.  

Nenoliedzami, esam diezgan strauji gājuši uz priekšu. Salīdzinot, 
kā izskatījāmies un kā jutāmies 90.gadu sākumā, un kur esam šodien, 
vērtējumi var būt dažādi, bet ir skaidrs – attīstība bijusi strauja. 
Eiropas tieslietu sistēmu pētījumos, kas ir statistisks objektīvs 
vērtējums, Latvijas tiesu sistēma nav zemākajā vietā Eiropas 
Savienības juridiskajā telpā, bet ir stabili pa vidu. Tas priecē un dod 
pamatu cerībai un pārliecībai, ka dodamies pareizā virzienā. Mūsu 
attīstība ir ar plus zīmi, mēs nestagnējam un nekāpjamies atpakaļ. 

Pievēršoties izaicinājumiem, nerunāšu par turpmāko simtgadi, 
bet par tuvāk pārskatāmu nākotni. Sasaistot to ar Tieslietu padomes 
stratēģiju nākamajiem trīs gadiem, pievērsīšos trīs pamatmērķiem un 
uzdevumiem, kas jāveic, lai šos mērķus ja ne sasniegtu, tad vismaz 
tuvinātu. Šie pamatmērķi ir: pirmais, nostiprināt tiesu neatkarību; 
otrais, padarīt Latvijas tiesu sistēmu efektīvāku; trešais, stiprināt 
tiesas autoritāti un sabiedrības uzticēšanos Latvijas tiesām. 

Domāju, šajā auditorijā nav nepieciešams pārliecināt, kāpēc tiesai 
jābūt neatkarīgai. Latvijas tiesnešu šīgada konferences pamattēma 
bija tiesnešu neatkarība, un, neraizējoties par savu komfortu, bet 
izprotot atbildību sabiedrības priekšā, lai nodrošinātu ikviena indivīda 
tiesību uz taisnīgu tiesu, tiesneši runāja par neatkarības trīs līmeņiem. 

Pirmkārt, būtiskas ir tiesu sistēmas attiecības ar likumdevēju un 
izpildvaru. Tiesneši sagaida likumdošanas stabilitāti, kas piebremzētu 
pietiekami dinamisko likumu mainību un dotu iespēju veidot 
vienveidīgu tiesu praksi un stabilu un dziļāk izstrādātu judikatūru. 

Žurnāla „Jurista Vārds” konsultatīvās padomes sēdē  
2015.gada 29.septembrī
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Tiesneši sagaida cieņpilnas attiecības ar likumdevēju un izpildvaru. 
Otrkārt, tā ir tiesnešu neatkarība pašā tiesu sistēmā. Visbeidzot, tā 
ir katra tiesneša personiskā sajūta, pārliecība un nepieciešamība būt 
neatkarīgam. 

Tiesas darba efektivitāti publiskajā telpā biežāk sasaista tikai ar 
lietu izskatīšanas termiņiem. Taču ne vienmēr pareizākais risinājums 
ir lietu izskatīt vienalga kā, galvenais – ātri. Taisnīgs risinājums 
prioritāri nozīmē pēc būtības lietu atrisināt taisnīgi, protams, 
sabalansējot un ievērojot lietas izskatīšanas termiņus.  

Tiesu efektivitātes kontekstā jārunā par tiesu darbinieku 
kvalifikāciju un tiesnešu apmācību. Jāatgādina par Eiropas Sociālā 
fonda atbalstīto apjomīgo projektu „Justīcija attīstībai”, kura ietvaros 
ir lieli mērķi tiesu darbinieku, tiesnešu un prokuroru mācībām. 
Tiesas jānodrošina ar profesionāliem tiesnešu palīgiem un tiesas 
sekretāriem, bet tas prasa paaugstināt atalgojumu, jo tikai tad var 
celt profesionālo prasību latiņu tiesas darbiniekam, ja to samēro ar 
atbilstošu atalgojumu.

Trešais mērķis – sabiedrības uzticēšanās un tiesas autoritāte – 
cieši saistīts ar pirmo divu mērķu uzdevumu izpildi. Grūti iedomāties 
tiesu sistēmu, kas būtu maz efektīva un nebūtu neatkarīga, bet 
baudītu autoritāti. Cik tiesu sistēma spēs būt neatkarīga, cik efektīvi 
tā strādās  – tik arī palielināsies sabiedrības uzticēšanās tiesām. Tā 
teikt, trešais mērķis pats nāks klāt, ja būs sasniegti pirmie divi. 

Trešā mērķa sasniegšanai izpildāmi arī gluži praktiski uzdevumi, 
pie kā pēdējo gadu laikā tiesas sākušas strādāt – tie ir komunikācijas 
jautājumi. Augstākās tiesas veiktā mediju, tātad profesionāļu, aptauja 
parādīja, ka tiesu darbs komunikācijas laukā ir nesis augļus, un 
pozitīvas pārmaiņas ir novērtētas. Tiesas turpina pilnveidot savu 
komunikāciju, ne tikai atbildot uz mediju jautājumiem un rakstot 
preses relīzes, bet tās ir arī tiesu runas personas, kas nebaidās runāt ar 
medijiem un pauž tiesas viedokli vai skaidrojumu. Tās ir arī citas tiesu 
aktivitātes, kas  tiek veiktas, lai padarītu tiesu darbu saprotamāku, 
pieejamāku un novērstu jebkuru aizdomu ēnu par tiesas spriešanas 
neobjektivitāti.
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 09.01.2018. 

TIESLIETU PADOME IR TIESU NEATKARĪBAS STIPRINĀŠANAS 
GARANTS
Intervija „Latvijas Vēstneša” portālam

– Kas ir Tieslietu padome un ar kādu mērķi 2010.gadā tā tika 
izveidota?

– Lai tiesa varētu pilnvērtīgi īstenot vienu no cilvēka 
pamattiesībām – taisnīgu tiesu, tiesai ir jābūt neatkarīgai. Ir dažādas 
komponentes un apstākļi, kas ietekmē tiesu neatkarību – veicina 
vai mazina to. Eiropas Savienības demokrātiskajās valstīs kā viens 
no garantiem tiesu neatkarības stiprināšanai ir Tieslietu padome 
vai institūcija ar līdzīgu nosaukumu. Šīs institūcijas jēga un būtība 
ir padarīt tiesu un tiesu varu neatkarīgu no citiem varas atzariem – 
likumdevēja un izpildvaras.

Tiesu sistēmu Latvijā veido trīs instanču tiesas. Līdz 2010.gadam 
pirmās un otrās instances, t.i., rajona tiesas un apgabaltiesas, vadīja 
un organizatoriski uzraudzīja Tieslietu ministrija, Augstākā tiesa bija 
atsevišķi pati par sevi. Pakāpeniski veidojās doma par tādu kopīgu 
institūciju, kāda ir citās Eiropas Savienības valstīs, kā „cepuri” jeb 
„galvu” tiesu sistēmai, ietverot tajā visas tiesu instances, un Latvijas 
situācijā – ietverot arī ar tiesu sistēmu saistītas institūcijas – zvērinātu 
advokātu, zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju padomes un 
prokuratūru, kas arī ietilpst tiesu sistēmā.

Nereti publiskajā telpā Tieslietu padome tiek dēvēta par augstāko 
tiesu sistēmas pašpārvaldes institūciju. Ja gribam būt juridiski precīzi, 
Latvijas modeli nevarētu dēvēt par pašpārvaldes institūciju, jo bez 
nosauktajām amatpersonām Latvijas modelī ietilpst pēc amata arī 

likumdevēja un izpildvaras pārstāvji, proti, tieslietu ministrs un 
Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs. 

Tieslietu padomē ir 15 locekļi. Pēc likuma jeb ex oficio Tieslietu 
padomes priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Pēc 
likuma pēc amatiem ietilpst arī ģenerālprokurors, Satversmes 
tiesas priekšsēdētājs, tiesu sistēmai piederīgo institūciju padomju 
priekšsēdētāji, tieslietu ministrs, Saeimas Juridiskās komisijas 
priekšsēdētājs. Vēlēti ir septiņi tiesneši – viens Augstākās tiesas 
plēnuma vēlēts Augstākās tiesas tiesnesis un seši Tiesnešu  
konferences ievēlēti tiesneši. Viens no starptautiski pieņemtiem 
uzstādījumiem ir, ka šādās institūcijās jābūt tiesnešu īpatsvaram 
vismaz 50%. Latvijā Tieslietu padomē septiņi vēlētie tiesneši 
un Augstākās tiesas priekšsēdētājs kā astotais tiesnesis veido šo 
vairākumu.

– Ar ko nodarbojas Tieslietu padome? Kādas ir tās funkcijas?
– Likumā „Par tiesu varu” Tieslietu padome definēta kā koleģiāla 

institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas 
izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. 
Tieslietu padomes izveidošanas mērķis ir līdzsvarot attiecības starp 
izpildvaru, tiesu varu un likumdevēja varu, nosakot tai nozīmīgu lomu 
jautājumos, kas skar tiesu sistēmu. 

Gribētos likt akcentu uz vārdu „piedalās”. Tas varbūt nav 
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Tieslietu padome 2018.gadā: 1.rindā no kreisās Inguna Helmane, Ineta Ziemele, Sandra Strence, Adrija Kasakovska,  
Ināra Garda, Ilze Freimane; 2.rindā Jānis Skrastiņš, Dzintars Rasnačs, Gaidis Bērziņš, Ivars Bičkovičs, Andris Spore,  
Andris Strauts, Zigmunds Dundurs, Jānis Rozenbergs
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pietiekami strikts vārds atšķirībā no sākotnējā nodoma, kāds bija, 
veidojot Tieslietu padomi, kad vārda „piedalās” vietā tika lietots 
„nosaka”. No tā izriet vairums Tieslietu padomes funkciju. Proti, tie 
ir viedokļi, ne būtiski lēmumi. Tieslietu padome ar saviem viedokļiem 
un vērtējumiem piedalās tiesu sistēmas jautājumu lemšanā, taču 
tie ir tieslietu ministra rosināti priekšlikumi par tiesnešu karjeras 
jautājumiem vai Saeimas vaicāti viedokļi par likumprojektu virzību. 
Tie var būt viedokļi par tiesu sistēmas augstāko amatpersonu 
izvērtējumu, tai skaitā par Augstākās tiesas priekšsēdētāja 
kandidatūru, par Satversmes tiesas tiesneša kandidatūru. Taču 
lielākoties Tieslietu padomi varētu vērtēt kā konsultatīvu institūciju, 
kā ekspertu grupu. 

Pēdējos gados Tieslietu padomes lemtspēja jeb kompetenču apjoms 
tiek palielināts. Līdz šim tikai daļa šo viedokļu vai vērtējumu bija tādi, 
ar kuriem Tieslietu padome pieņēma lēmumus pēc būtības. Piemēram, 
Tieslietu padome jau lēma par tiesnešu karjeras jautājumiem, ko 
saucam par horizontālo virzību, tas ir, no vienas tiesas uz citu tiesu 
vienas instances ietvaros. Bet līdz nesenai pagātnei pārcelt tiesnesi 
no pirmās instances – rajona tiesas – uz apelācijas instanci – varēja 
tikai Saeima. Pēc pēdējiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” tas 
ir Tieslietu padomes kompetencē. Tas ir pirmais solis šajā virzienā. 
Satversmē ir ierakstīts, ka tiesnesi amatā ieceļ Saeima. Līdz šim to 
tulkojām, ka jebkura karjeras virzība, tai skaitā horizontālā, notiek ar 
Saeimas balsojumu. Bet ja juridiski tulkojam Satversmi, ir iespējams, 
ka persona, kas atbilst likumā „Par tiesu varu” noteiktajiem kritērijiem, 
vienu reizi savas karjeras sākumā tiek apstiprināta Saeimā, bet visa 
turpmākā karjeras gaita – paaugstināšana, pārcelšana gan no zemākas 
uz augstāku instanci, gan otrādi – no augstākas uz zemāku instanci – 
visi šie jautājumi nodoti Tieslietu padomes kompetencē. Tas arī atbilst 
starptautiskiem standartiem. 

Cita starpā kā ļoti labs arguments Tieslietu padomes funkciju 
palielināšanai tieši Latvijas sistēmā ir Valsts prezidenta izveidotās 
tiesiskās vides pilnveides komisijas ziņojums, kurā bija virkne šo 
atziņu par nepieciešamību stiprināt Tieslietu padomes lomu un 
funkcijas, tādējādi nodrošinot tiesu varas neatkarību no citu varu 
atzariem.  

– Vai privātpersona var meklēt palīdzību Tieslietu padomē, ja 
ir sūdzība par tiesu sistēmu?

– Tieslietu padome nav vienaldzīga pret to, kas notiek un kādā 
veidā darbojas Latvijas tiesas. Cits jautājums, vai katru konkrētu 
sūdzību vai personas neapmierinātību Tieslietu padome skatīs, vai tas 
ir Tieslietu padomes izveides mērķis. Tieslietu padomes kompetencē 
nav privātpersonu sūdzību vai iesniegumu izskatīšana, piemēram, 
par tiesneša rīcību vai tiesu darbu. Šim mērķim ir izveidotas tiesnešu 
pašpārvaldes institūcijas.

Saskaroties ar necienīgu tiesneša rīcību, var vērsties Tiesnešu ētikas 
komisijā; jautājumus, kas varētu būt saistīti ar šaubām par tiesneša 
kvalifikāciju, izskata Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija; pret tiesnešiem 
ierosinātās disciplinārlietas izskata Tiesnešu disciplinārkolēģija. Katrā 
ziņā ir iespējas problēmu risināt tiesu sistēmas ietvaros.

Tiesu sistēma ir gatava un līdz šim ir centusies godprātīgi pildīt 
savu pienākumu nodrošināt taisnīgu tiesu un vērsties pret tiem 
kolēģiem, kuri radījuši šaubas vai aizdomas par savu kompetenci vai 
devuši iemeslu apšaubīt tiesu sistēmas reputāciju.
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 23.02.2018.  

LIETU IZSKATĪŠANAS POZITĪVAIS KOEFICIENTS UN 
RESPEKTĒJAMA JUDIKATŪRA – AUGSTĀKĀS TIESAS ATZĪSTAMI 
REZULTĀTI 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2017.gadā

Kopumā lietu izskatīšanas koeficients Augstākajā tiesā 
aizvadītajā gadā ir 104 procenti – tātad izskatīts ir vairāk 
lietu nekā gada laikā saņemts un ir samazinājies neizskatīto 
lietu atlikums. 

Iepriekšējos gados neizskatīto lietu lielākais uzkrājums bija 
Civillietu departamentā, taču aizvadītajā gadā problēmu „smagums” 
gan ar neizskatīto lietu atlikumu, gan lietu izskatīšanas termiņiem 
novirzījies uz Administratīvo lietu departamentu.  Plēnumā 
departamenta priekšsēdētāja analizēja šo procesu iemeslus un 
izteica priekšlikumus situācijas risinājumam. Darīsim iespējamo, lai 
Administratīvo lietu departamenta darbs būtu maksimāli efektīvs.

Augstākās tiesas darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam izvirzīti 
divi pamatmērķi: efektīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas 
autoritātes stiprināšana.

Tiesas spriešanas rādītāji, kā jau minēju, Augstākajai tiesai bijuši 
ar pozitīvu zīmi. Mums ir respektējama judikatūra, ar mūsu atziņām 
rēķinās. Ne publiskajā telpā, ne juristu vidū nav izteikts negatīvs 
vērtējums Augstākās tiesas profesionālajam darbam. Īpaši jāatzīmē 
Civillietu departamenta intensīvais darbs, samazinot gaidīšanas 
laiku līdz lietas izskatīšanai rīcības sēdē, lai lietas dalībnieks 



143

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte Augstākajā tiesā 2017.gada 23.oktobrī:  
1.rindā no kreisās Andris Guļāns, Zane Pētersone, Aigars Strupišs, Ļubova Kušnire, Aija Branta, Anita Nusberga,  
Artūrs Freibergs, Veronika Krūmiņa, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ivars Bičkovičs, Edīte Vernuša, Inta Lauka,  
Ieva Višķere, Dace Mita, Līvija Slica, Mārīte Zāģere, Valerijs Maksimovs, Vanda Cīrule, Anita Kovaļevska;  
2.rindā Pēteris Opincāns, Aivars Keišs, Vēsma Kakste, Intars Bisters, Anita Čerņavska, Rudīte Vīduša, Ilze Skultāne,  
Ināra Garda, Anda Briede, Anda Vītola, Voldemārs Čiževskis, Normunds Salenieks, Valerijans Jonikāns
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saprastu, vai viņa kasācijas sūdzība tiks pieņemta. Ja lietas dalībnieks 
saņem atbildi, ka viņa lieta tiks skatīta, viņš ir gatavs arī gaidīt.

Atzinīgus vārdus pelnījusi Judikatūras un zinātniski analītiskā 
nodaļa un tās vadītāja Anita Zikmane. Esam liecinieki, cik radoši 
pilnveidojas nodaļas darbs. Ir idejas un enerģija meklēt arvien jaunus 
risinājumus un uzlabojumus, domājot, kā palīdzēt tiesnešiem ikdienas 
darbā. 

Departamentu priekšsēdētāji plēnumā vērsa uzmanību uz 
nepieciešamo komunikāciju un atgriezenisko saiti ar apelācijas 
instances tiesām un to tiesnešiem. Domāju, ka atjaunojama kādreizējā 
sadarbības forma ar apgabaltiesām, proti, Augstākās tiesas semināri, 
kad apgabaltiesu tiesneši ar Augstākās tiesas tiesnešiem pārrunā 
problēmas, uzklausa Augstākās tiesas viedokli. Tas būtu labs 
instruments vienotas tiesu prakses un judikatūras ievērošanai visā 
valsts teritorijā.

Runājot par tiesnešu slodzēm tiesās, arī Augstākajā tiesā, ir 
saņemts Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja lūgums 
samazināt slodzi tiesnešiem, kas darbojas pašpārvaldes institūcijās. 
Domāju, vispirms katram tiesnesim, kas darbojas kādā pašpārvaldes 
institūcijā vai darba grupā, vai lasa lekcijas, pašam jāpārvērtē 
savas spējas un jāatceras, ka tiesneša pamatdarbs ir tiesneša amata 
pienākumi. Vienmēr esmu uzskatījis, ka tiesnešiem ir jābūt sabiedriski 

aktīviem, jāpiedalās arī darba grupās, sekmējot, ka ar tiesas spriešanu 
saistītie jautājumi rod kvalitatīvu risinājumu likumdošanā, lai likumu 
pieņemšanas procesā būtiskas problēmas paliktu mūsu redzeslokā. 
Tāpat nevaram būt pasīvi vērotāji jauno tiesnešu apmācībā. 

Departamentu priekšsēdētāji uzsvēra arī atbalsta personāla 
nozīmi un viņu atalgojumu. Diemžēl esam atkarīgi no tiesas budžeta 
iespējām. Aktīvu tiesnešu līdzdarbību sagaidu arī tiesnešu atalgojuma 
jautājuma sakārtošanā atbilstoši Satversmes tiesas sprieduma 
atziņām. Man ar kolēģi Ināru Gardu Tieslietu padomē būs jāpārstāv 
Augstākās tiesas viedoklis par tiesnešu atalgojuma sistēmu. 

Runājot par Augstākās tiesas darbības stratēģijas otro mērķi – 
tiesas autoritātes celšanu, jāatzīmē daudzas labas lietas, ko Augstākā 
tiesa veikusi un kas stiprina Augstākās tiesas autoritāti. Piemēram, 
Eiropas Savienības atbalstīts projekts, ko iniciēja un vadīja mūsu tiesas 
Administrācija. Tiekoties ar ārvalstu kolēģiem, saņemu vislabākās 
atsauksmes par projektu un tā ietvaros tapušo „Rokasgrāmatu 
Augstāko tiesu administrēšanā”. Šis projekts ir vēsturisks ar to, ka 
mazā un salīdzinoši jaunā Latvija dod padomus vecās demokrātijas 
valstu Augstākajām tiesām, kā efektīvi strādāt mūsdienu apstākļos. 

Šogad dzīvosim Latvijas valsts simtgades gaisotnē. Jubilejas gadā 
plānojam virkni pasākumu, kuros aicinu ikvienu aktīvi līdzdarboties. 
Būsim lepni par savu valsti un mūsu Augstāko tiesu! 
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 21.05.2018.  

TIESAS PROCESAM JĀBŪT KOREKTAM UN CIEŅPILNAM 
Uzruna konferencē „Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana”

Šajās dienās svinam Latvijas tiesnešu Ētikas komisijas 
10.dzimšanas dienu. 2008.gada 7.maijā mūsu jaunā, pirmo 
reizi radītā Ētikas komisija sanāca uz savu pirmo sēdi un 
ievēlēja Visvaldi Sprudzānu par komisijas priekšsēdētāju un 

Daci Mitu par vietnieci. Domāju, gan Visvaldis Sprudzāns, gan Anita 
Kovaļevska, kas pārņēmusi šo stafeti, pelnījuši lielu paldies par to 
darbu, kas šo desmit gadu laikā ir darīts. 

Vienmēr esmu aizstāvējis to, ka Latvijas tiesu sistēmā, tās 
darbībā, cilvēkos, ir daudz pozitīvā, par ko ir vērts ar lepnumu stāstīt 
mūsu ārvalstu kolēģiem. Katrā ziņā Ētikas komisijas darbs, kas 
materializējies paliekošā vērtībā – Tiesnešu ētikas komisijas atziņu 
krājumā, ir tas, ar ko varam lepoties. Tiekoties ar ārvalstu kolēģiem, 
esmu lepns par to stāstīt, un kolēģi nereti ar lielu apbrīnu cieņpilni 
izsakās par šo mūsu tradīciju. 

Domāju, ka lielākajai daļai klātesošo pašsaprotama ir atziņa, ka 
vislabākās akadēmiskās zināšanas bez prasmīga to pielietojuma diez 
vai nesīs vērā ņemamu pozitīvu rezultātu. Tieši tāpat arī otrādi. Kā 
saka kāds sens citāts, ko bieži citē juridisko augstskolu izlaidumos, – 
cik tukša vai akla ir prakse bez teorijas, un otrādi. Zināmā mērā to 
varētu attiecināt arī uz tiesneša prasmi uzvesties un pielietot savas 
akadēmiskās zināšanas cieņpilnā veidā, praktiski strādājot tiesas 
zālē. Ir labi piemēri, kad ne pārāk pieredzējis tiesnesis spēj ļoti 
korektā, cieņpilnā veidā vadīt pietiekami sarežģītus tiesas procesus.  
Diemžēl, ir arī pretēji piemēri, kad pieredzējis tiesnesis, kurš ir daudz 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Latvijas tiesnešu 
konferencē 2018.gada 7.septembrī pateicas  
Anitai Kovaļevskai, kura beidz darbu Tiesnešu ētikas 
komisijas vadītājas amatā
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profesionāli mācījies, pilnveidojies, bet ne pārāk veiksmīgi tiek galā ar 
tiesas procesa vadīšanu, ar komunikāciju ar cilvēkiem. 

Par to, kā mūs uztver cilvēks „no malas”, daudz tika runāts 
Tieslietu padomē, es pieņemu, arī Ētikas komisijā, strādājot ar 
tiesu komunikācijas jautājumiem. Nav noslēpums, ka visdrīzāk mēs 
nesagaidīsim 100% pozitīvu sabiedrības attieksmi pret tiesām kaut vai 
tāpēc, ka ir grūti iedomāties, ka no tiesas zāles, priekā starojot, aiziet 
abas puses. Protams, ka viena puse būs sarūgtināta par zaudējumu, 
otra puse būs apmierināta un gandarīta par rezultātu. Jautājums, ar 
kādām sajūtām šis zaudētājs aiziet. Nepatīkami, ka man adresētajās 
sūdzībās parādās, ka tiesnesis nav ļāvis runāt, tiesnesis otrai pusei 
apmierinājis visus lūgumus, tiesnesis otru pusi uzrunājis uz „jūs”, 
mani uz „tu”, tiesnesis ļāvis otrai pusei darīt to, man neļāva neko, 
un tamlīdzīgas lietas. Katrā ziņā šādas sūdzības godu nedara. Tādēļ, 
domāju, ir ļoti būtiski saprast savu vietu un lomu tiesas zālē. Lielā 
mērā tas, cik prasmīgi vadām tiesas sēdi, nodrošina arī pierādījumu 
kvalitāti. Cik prasmīgi nopratinām un uzklausām cilvēkus, tik godīgi 

vai vaļsirdīgi viņš mums stāsta faktus, kurus mums vajag izmantot 
lietā kā pierādījumus.

Šogad dzīvojam Latvijas 100 gadu gaisotnē – atskatāmies vēsturē 
un būvējam tiltus ar mūsu Latvijas valsts sākotni. Pirmajā Latvijas 
neatkarības laikā tiesnešiem nebija savas Ētikas komisijas, bet savu 
uzrunu es gribu noslēgt ar spilgtu tā laika Augstākās tiesas senatora 
citātu. Senators Jānis Balodis savulaik ir teicis: „Tiesnesis ar savu 
izturēšanos nedrīkst radīt iespaidu, ka viņš ir partejisks, ka viņam ir 
jau iepriekš izveidojies citāds ieskats par notikumu, nekā to viņam 
attēlojuši lietas dalībnieki. Ja tiesnesis būs ārēji mierīgs, nosvērts un 
korekts pret ikvienu pilsoni, kas griežas pie viņa kā pie tiesneša pēc 
palīdzības, viņš katrreiz iegūs dziļāko atzinību un cieņu sabiedrības 
acīs un līdz ar to cels tiesas autoritāti. Kur pretim ass, neiecietīgs, 
rupjš tiesnesis radīs noskaņojumu, ka arī viņa spriedumi ir dažādu 
nejaušību rezultāts.”

Lai veiksmīga konference!
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 24.05.2018.  

TIESU DIALOGS KĀ TIESISKUMA AUGSTĀKAIS GARANTS 
Uzruna Satversmes tiesas konferencē „Konstitucionālo tiesu loma 21.gadsimta globalizētajā pasaulē”

Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs! Augsti godājamais 
Ministru prezidenta kungs! Ļoti cienījamā Satversmes tiesas 
priekšsēdētājas kundze! Augsti godājamais tieslietu ministra kungs! 
Ekselences!
Godātie kolēģi!

Vārdu „kolēģi” izmantoju, uzrunājot Eiropas tiesu, 
konstitucionālo tiesu un Latvijas dažādu līmeņu tiesu tiesnešus kā 
kolēģus pēc būtības. Šis vārds raksturo mūsu savstarpējās attiecības, 
lai arī strādājam dažādās tiesās. Mēs visi esam kolēģi. Kolēģi strādā 
kopīgu darbu. Kolēģi tiesneši kopīgi atbildīgi sekmē tiesiskumu 
kopīgajā tiesību telpā – mēs, Augstākās tiesas tiesneši, protams, kopā 
ar pirmās un apelācijas instances tiesnešiem, kopā ar Satversmes 
tiesas tiesnešiem  – Latvijas tiesību telpā, savukārt kopā ar Eiropas 
Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešiem – jau 
plašākā Eiropas tiesību telpā.

Likumdevējs Satversmes tiesas dotajai tiesību normu 
interpretācijai ir piešķīris vispārobligātu raksturu. Tas vienlaikus 
dod būtiskas pilnvaras un uzliek arī atbildīgu pienākumu. Saistībā 
ar šo pienākumu gribu atzīmēt, ka Satversmes tiesa vērtē un iezīmē 
būtiskus tiesību principus Latvijas tiesību jautājumos.

Satversmes tiesas nolēmumu vērtību ar tajā definētajiem un 
pārbaudītajiem tiesību principiem pierāda to izmantošana tiesību 
normu turpmākā piemērošanā. Augstākā tiesa savu Judikatūras 

Satversmes tiesas konferencē (no kreisās) tieslietu 
ministrs Dzintars Rasnačs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs 
Ivars Bičkovičs, Ministru prezidents Māris Kučinskis, 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Satversmes tiesas 
priekšsēdētāja Ineta Ziemele
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nolēmumu arhīvu šajā gadā ir papildinājusi ar citēto nolēmumu 
rādītāju, kas uzskatāmi parāda Augstākās tiesas nolēmumos 
izmantotās Satversmes tiesas atziņas. 

Arī Satversmes tiesa savos nolēmumos nereti norāda uz tiesu 
praksi tiesību normu piemērošanā. Ja savstarpējā mijiedarbība notiek 
savstarpējā respektā, tas katrā ziņā stiprina tiesiskumu mūsu valstī.   

Nenoliedzami Satversmes tiesa Latvijas kā valsts vērtību un 
darbības pamatu apzināšanos ir iezīmējusi valsts konstitucionālajai 
identitātei būtiskos nolēmumos – tādos kā, piemēram, Lisabonas 
līguma lietā un Robežlīguma lietā. Taču ne mazāk vērtīgas un 
nozīmīgas Satversmes tiesas atziņas un iedibinātie principu 
skaidrojumi ir arī ikdienas jautājumu risināšanā. Piemēram, morālā 
kaitējuma atlīdzinājuma lietā obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas 
regulējuma ietvarā.  

Tiesu aktivitāte, vēršoties ar pieteikumiem Satversmes tiesā, nav 
izņēmuma rakstura tiesību pārbaudes mehānisms – tas ir ikdienas 
process. 2017.gadā Augstākā tiesa Satversmes tiesā vērsās ar sešiem 
pieteikumiem. Pieteikumi attiecināmi gan uz nodokļu tiesībām, gan 
procesuālajiem likumiem, gan baznīcu tiesībām. Vairākkārtējs dialogs 
norisinās jautājumā par brīvības atņemšanas iestādēs esošo personu 
tiesībām.

Šīsdienas konference veltīta jautājumam par konstitucionālās 
kontroles institūciju lomu šodienas globalizētajā pasaulē.

Tiesu dialogs notiek gan aktīvi, piemēram, iesniedzot pieteikumu 
Satversmes tiesā vai prejudiciālo jautājumu veidā ar Eiropas Savienības 
Tiesu, gan pasīvi – sekojot līdzi citu valstu tiesu nolēmumiem, savā 
veiktajā interpretācijā zināmā mērā absorbējot citu tiesu argumentus. 
Šāda augstākās raudzes domājoša jurista rīcība apliecina gan 
profesionalitāti, gan prasmi orientēties mūsdienu globālajā tiesību 
dimensijā. Protams, šai argumentācijai jābalstās arī iekšējā kritiskā 
vērtējumā un jāapliecina profesionāls veselais saprāts. 

Tiesu veikta savstarpēja atziņu izvērtēšana un sekošana 
demokrātisko vērtību aizsardzībai ir tiesiskuma visaugstākais 
garants. Kopējā stabilitāte tiks nodrošināta, ja ikkatrā lietā tieksimies 
nodrošināt taisnīgumu.

Ņemot vērā šīsdienas konferencē pieteiktos izcilos 
tiesībzinātniekus, kas dalīsies savās pārdomās un pieredzē, novēlu 
ikkatram smelties drosmi profesionālajiem izaicinājumiem un 
iedvesmu turpmākā ikdienas darbā.  
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 28.05.2018.  

LABĀ PRAKSE AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ 
Uzstāšanās Centrāleiropas un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju sanāksmē Viļņā

[1] Latvijas Republikas Augstākā tiesa pagājušajā gadā vadīja 
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finansētu projektu 
„Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas 
Savienībā”. Projektā kā partneri piedalījās Lietuvas, Spānijas 
un Ungārijas Augstākās tiesas, kā arī Antverpenes un Ļubļanas 
Universitātes. Projekta galvenie mērķi bija palielināt Augstāko tiesu 
administratīvo kapacitāti, uzlabot darba organizāciju, palielināt tiesu 
darba caurspīdīgumu un vairot sabiedrības uzticēšanos tiesu darbam. 

[2] Lai ievāktu informāciju par labo praksi tiesu administrēšanā, 
projekta sākumā tika izstrādāta apjomīga aptaujas anketa, kura 
vēlāk tika izsūtīta visām 39 Eiropas Savienības valstu Augstākajām 
un Augstākajām administratīvajām tiesām. Atbildes tika saņemtas 
no 26 tiesām, pavisam no 21 Eiropas Savienības dalībvalsts. Pēc tam 
Antverpenes un Ļubļanas universitāšu pētnieki veica anketu analīzi, 
atlasot labās prakses piemērus. Šodien īsumā pastāstīšu par projekta 
rezultātiem, kas skar labo praksi tiesu administrēšanā.  

[3] Augstākajām tiesām ir būtiski vadīt lietu plūsmu, lai 
nodrošinātu savlaicīgu lietas izskatīšanu un taisnīgumu. Projektā 
secināts, ka šī mērķa sasniegšanā efektīvs rīks ir elektronisko sistēmu 
ieviešana tiesvedības ilguma kontrolei, izmantojot lietu izskatīšanas 
termiņu standartus un šo termiņu ievērošanas monitoringu reālā 
laikā. Tas nodrošina tiesu spēju adekvāti reaģēt uz reālo situāciju un 
iekšējām vai ārējām izmaiņām. Vēl efektīvāk sistēma darbojas, ja tiek 

izmantota arī agrās brīdināšanas sistēma, kas nodrošina proaktīvu 
lietu vadību. Šāda sistēma darbojas, piemēram, Ungārijas Augstākajā 
tiesā – tā ir speciāla programma, kas laikus norāda, ka tūlīt beigsies 
lietai noteiktais termiņš vai termiņš, kurā tiesas spriedums ir jāsniedz 
rakstveidā. Tāpat programma norāda, ja ir jāsagatavo kādi tiesas 

Centrāleiropas un Austrumeiropas Augstāko tiesu 
priekšsēdētāju sanāksmes Viļņā dalībnieki
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procesa dokumenti vai arī jāsūta paziņojumi lietas dalībniekiem. 
Šādas programmas esamība uzlabo tiesas darba efektivitāti.

[4] Projekta pētījuma gaitā secināts, ka elektronisku dokumentu 
pārvaldības sistēmu ieviešana un elektroniskās saziņas izmantošana ir 
būtiski rīki, kas uzlabo un atvieglo tiesu administrēšanu. Elektroniskā 
informācijas apmaiņa ir ātrāka un izmaksu ziņā efektīvāka 
salīdzinājumā ar saziņu papīra formātā. Elektroniskās saziņas un 
e-lietas ieviešana, kā arī elektronisko dokumentu izmantošana 
ikdienas darbā ir izaicinājums, ar ko mūsdienās saskaras daudzas 
Augstākās tiesas. E-lietu ieviešana notiek Latvijā, Igaunijā, Spānijā 
un citās Augstākajās tiesās. Lai pilnībā realizētu lietu elektronizāciju 
un izmantotu elektronisko iespēju potenciālu, ir nepieciešamas gan 
pārmaiņas tiesu iekšējā darba un visas sabiedrības kultūrā, gan arī 
likumdevēja iesaiste, mudinot sabiedrību dokumentus tiesām iesniegt 
elektroniskā veidā.

[5] Lai tiesas darbs būtu efektīvs un lietas tiktu izskatītas 
savlaicīgi, ir būtiski nodrošināt procesuālās sankcijas pret pusēm, 
kas ļaunprātīgi kavē lietas izskatīšanu vai uzvedas traucējoši. 
Likumdevējam jādod tiesām iespēja piemērot šādas sankcijas, 
piemēram, soda naudas, ar novēlošanos iesniegtu dokumentu 
pasludināšanu par nepieņemamiem utt. 

[6] Atklātība sekmē labāku tiesu pieejamību un līdz ar to efektīvāku 
tiesu sistēmu. Augstākajām tiesām ir jādomā, kā uzlabot tiesu varas 
atklātību un nodrošināt iedzīvotājiem pieeju tiesu varai. Viens no 
veidiem ir Augstāko tiesu nolēmumu publicēšana. Projektā secināts, 
ka visiem Augstākās tiesas nolēmumiem būtu jābūt pieejamiem bez 
maksas tiešsaistes datubāzē, ievērojot personas datu aizsardzības 

normas, taču vēl būtiskāk – ir jānodrošina lietotājiem draudzīgas 
meklēšanas iespējas. Visu nolēmumu publicēšana bez meklēšanas 
iespējām var novest pie mazāk informētas sabiedrības informācijas 
pārpilnības dēļ.  Augstākajām tiesām vajadzētu nodrošināt tādas 
meklēšanas iespējas, kas ļautu ieinteresētajām personām viegli atrast 
interesējošos nolēmumus, piemēram, meklēšana pēc atslēgvārda, 
atsauces uz līdzīgām lietām, ECLI numura u.c. Tāpat, lai padarītu 
nolēmumu datubāzi lietotājiem draudzīgāku, katram nolēmumam 
var piešķirt svarīguma indikatoru, kā tas notiek, piemēram, Spānijas 
Augstākajā tiesā. 

[7] Visbeidzot, lai uzlabotu Augstāko tiesu darba efektivitāti, 
ir jāattīsta zinātniski analītiskais darbs Augstākajās tiesās. Lai 
nodrošinātu augstas kvalitātes tiesas nolēmumus, kas pieņemti bez 
liekas kavēšanās, tiesnešiem ir jāsaņem atbalsts viņu zinātniskajā 
darbā. Tas nozīmē, ka jāsaņem palīdzība nacionālo tiesu prakses un 
tiesību aktu analīzē, sagatavojot lēmumprojektus, kā arī pārraugot 
starptautisko un Eiropas Savienības tiesu praksi un normatīvos aktus. 
To var nodrošināt, izveidojot zinātniski analītisko nodaļu vai arī 
nodarbinot palīgus pētniecības jomā. Piemēram, Latvijas Republikas 
Augstākajā tiesā jau vairākus gadus ir Judikatūras un zinātniski 
analītiskā nodaļa, kā arī katrā departamentā zinātniski analītiskie 
padomnieki. Tiesneši atzīst, ka gan Judikatūras un zinātniski analītiskā 
nodaļa, gan zinātniski analītiskie padomnieki sniedz būtisku atbalstu 
tiesas spriešanas un tiesu prakses veidošanas procesā.

[8] Projekta gaitā ir izstrādāti arī citi priekšlikumi, kā efektīvi 
organizēt Augstāko tiesu darbu. Ar tiem aicinu iepazīties, lasot projekta 
laikā sagatavoto Rokasgrāmatu Augstāko tiesu administrēšanā, kas 
pieejama angļu valodā Latvijas Republikas Augstākās tiesas mājaslapā.
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 07.09.2018.  

KATRS TIESNESIS TIESAS ZĀLĒ IR LATVIJAS TIESLIETU  
SISTĒMAS SEJA
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

Latvijas simtgades atzīmēšana šajā gadā nebūtu iedomājama, ja 
1918.gada nogalē nekavējoties pēc neatkarības pasludināšanas 
nebūtu izveidota tiesu sistēma. Tā tika radīta ātri un ar 
stipriem pamatiem. 

Bija nepieciešamas vien dažas nedēļas, lai 1918.gada 6.decembrī 
pieņemtu Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību, 
kas noteica jaunās valsts tiesu sistēmu. Gada nogalē – decembrī – 
Pagaidu valdība iecēla senatorus, faktiski izveidojot Latvijas tiesu 
kasācijas instanci – Senātu.

Domājams, ka tik liela cieņa un pietāte pret Latvijas pirmskara 
laika Senātu mūsdienās tiek izrādīta ne tikai pateicoties senatoru 
izcilajam darbam jurisprudencē, bet arī personību spožumam un 
pilsoniskai drosmei. 

Mēs varam lepoties ar daudzām lietām – ar to, cik izlēmīgi bija 
mūsu senči, proklamējot Latvijas Republiku un arī to aizstāvot. Ar 
to, cik pašaizliedzīgi daudzi juristi, tiesneši, senatori iesaistījās savas 
valsts izveidē un demokrātisko institūciju nostiprināšanā. 

Ne velti Kristapa Valtera, Kārļa Ducmaņa, Augusta Lēbera un 
citu senatoru devums Latvijas jurisprudencei, kā arī dzīvesstāsti, 
no kuriem daļa izvērtās traģiski, ir kļuvuši par nozīmīgiem pieturas 
punktiem un pamatu jaunām publikācijām un pētījumiem. 

Savukārt atskatoties uz 90.gadu sākuma notikumiem 
jurisprudencē, tos var dēvēt par „otro piedzimšanu”, kurā katra 
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izdarītā izvēle formēja tālāko tiesību sistēmas attīstību: gan attiecībā 
uz pirmskara Latvijas juristu atziņu celšanu gaismā, gan būtiskāko tā 
dēvētā „Latvijas laika” likumu pēctecības nodrošināšanu un darbības 
atjaunošanu. 

Būtībā no jauna atsākot tieslietu sistēmas izveidi, mēs pēdējā 
ceturtdaļgadsimtā esam paveikuši ļoti daudz, sperot daudzus 
fundamentālus tieslietu sistēmas sakārtošanas soļus, no kuriem 
minēšu vien dažus:

1) mūsu – tiesnešu – pamatlikums: likums „Par tiesu varu”, 
pieņemts 1992.gadā, un, lai gan niansēs bieži grozīts, pašos pamatos 
atzīstams par stabilu pamatu mūsu valsts tiesiskās sistēmas darbībai 
un attīstībai; 

2) trīspakāpju tiesu sistēmas izveidošana 1995.gadā;
3) administratīvo tiesu izveidošana un darbība, viešot skaidrību 

daudzos valststiesību problēmjautājumos ne tikai Latvijas, bet arī 
Eiropas Savienības līmenī;

4) 2016.gadā gadā pabeigtā pāreja uz tīro trīs instanču tiesu 
sistēmu ieviesusi skaidrāku un efektīvāku lietu izskatīšanas 
mehānismu Latvijā;

5) šogad pabeigtā tiesu teritoriālā reforma. 
Salīdzinoši jauns institūts Latvijas pastāvēšanas un tiesu varas 

neatkarības kontekstā ir Tieslietu padome.  
Savos pirmajos astoņos darbības gados Tieslietu padome kā 

koleģiāla institūcija veidojusi un attīstījusi dialogu par tiesnešu lomu 
mūsdienu demokrātiskā valstī, kā arī aizstāvējusi un paudusi tiesu 
varas nostāju dažādos jautājumos. Daži piemēri: analīze par tiesneša 
amata kandidātu atlases un jauno tiesnešu apmācības kārtību; 
plānotā reforma zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrēšanai rajonu 
(pilsētu) tiesās; diskusija par „advokātu procesa” ieviešanu; viedoklis 
par lietu nodošanas citām tiesām aspektiem; tiesnešu un tiesu 

darbinieku atalgojuma problemātika, šajā gadā veiktais vērtējums par 
maksātnespējas procesu izskatīšanu tiesās un daudzi citi. 

Tieslietu padome ir arī pieņēmusi Tiesu sistēmas komunikācijas 
vadlīnijas, kas jau veiksmīgi tiek ieviestas Latvijas tiesās. 

Kā ilgtermiņā īpaši būtisku mūsu darba rezultātu, kas nākotnē 
būs vērā ņemams tieslietu sistēmas attīstības stimuls, gribētu 
atzīmēt tiesnešu karjeras jautājumu nodošanu pašas tiesu varas, 
Tieslietu padomes kompetencē. Domāju, ka nākotnē šis solis pozitīvi 
ietekmēs tiesnešu neatkarības pašnovērtējumu un arī veicinās 
atklātas un konkrētas diskusijas tiesu varas iekšienē par visiem tiem 
problēmjautājumiem, ar ko savā ikdienas darbā saskaras tiesneši. 

Šis gads tieslietu sistēmas darbībā bijis vēsturisks arī ar jau 
pieminētās tiesu teritoriālās reformas pabeigšanu. Tomēr šī pabeigtība 
būs tikai relatīva līdz brīdim, kamēr mēs nebūsim izveidojuši 
strukturāli vienotu un uz vienotiem principiem (specializācijā, lietu 
sadalē) funkcionējošu sistēmu. 

Savukārt kā Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlos uzsvērt to 
darbu, ko veicam, nodrošinot mūsu nolēmumu maksimālu pieejamību. 
Kvalitatīvs nolēmums šodien nav iedomājams bez normatīvā 
regulējuma izsvērtas piemērošanas, kā arī bez tiesu prakses atziņu jeb 
kā ierasts teikt – judikatūras – ievērošanas. Šādu pienākumu gan tieši 
uzliek procesuālie likumi, gan netieši tāds izriet no tiesību uz taisnīgu 
tiesu nodrošināšanas. 

Tiesu prakses apkopojumi ir darba instruments visiem tiesnešiem. 
Ikviens no Jums ir aicināts vērtēt un vērst mūsu uzmanību uz vienu 
vai otru prakses jautājumu, kurā būtu lietderīgi apkopot tiesu atziņas 
vai pētīt pastāvošo praksi. 

Tagad daži vārdi par mūsu darba starptautisko dimensiju. 
Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij aktīvi jāseko līdzi tajā 

notiekošajiem integrācijas procesiem, arī tieslietu, tiesiskās sadarbības 
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jomās. Tāpat mums pašiem jābūt uzticamiem partneriem citu Eiropas 
Savienības valstu kolēģiem. Jāatceras arī, ka tieslietu sistēmas 
raita, kvalitatīva un caurskatāma darbība ir viens no galvenajiem 
priekšnoteikumiem, lai Latvija šodien varētu izmantot visas tās 
ekonomiskās priekšrocības, ko dod dalība ES iekšējā tirgū. Tādējādi 
Jūsu katra darbs ir ieguldījums mūsu valsts attīstībā.

Kā svarīgs mūsu darba novērtējums un atskaites punkts ir 
ikgadējais Eiropas Komisijas ziņojums par tiesiskumu Eiropas 
Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā analizēta un salīdzināta 
tieslietu sistēmas efektivitāte, kvalitāte un neatkarība ES dalībvalstīs.

Saskaņā ar šā gada ziņojumu vidējie lietu izskatīšanas termiņi 
visās trīs tiesu instancēs 2016.gadā civillietu un komerclietu jomā 
Latvijā bijuši vidēji labi un stabili (līdzīgi Somijai).

Tāpat mums kā tieslietu sistēmai kopumā nav raksturīga ilgstoša 
lietu glabāšana skapjos – tā piemēram, neizskatīto administratīvo 
lietu uzkrājums Latvijas tiesās ir viens no zemākajiem ES  (pirmajā 
instancē uz 100 iedzīvotājiem). Neizskatīto civillietu skaita ziņā (uz 
100 iedzīvotājiem) Latvija ierindojas labā līmenī – 11.vietā. Šā gada 
Ziņojumā Latvija ir izcelta kā viena no piecām ES valstīm (līdzās 
Čehijai, Igaunijai, Lietuvai un Ungārijai), kurās elektroniski var 
iesniegt prasības pieteikumu tiesā un sekot līdzi tiesvedības gaitai.

Kā pagātnes un arī nākotnes rūpju tēmu jāpiemin jau iepriekš 
apspriesto tiesu neatkarības subjektīvās uztveres aspektu. Jaunākie 
Eurobarometer pētījuma rezultāti parādījuši, ka 47% no aptaujātajiem 
Latvijas iedzīvotājiem uzskata, ka Latvijas tiesu sistēma ir neatkarīga. 

Šis rādītājs ir zemāks nekā citās Baltijas valstīs un Skandināvijā. 
Uzticības līmenis tiesu varai ir saistīts ar sabiedrības ticību valsts 
institūcijām kopumā. Tādēļ tas ir visām valsts varām kopīgi risināms 
jautājums un, iespējams, viens no stratēģiski svarīgākajiem. 

Kā pozitīvu attīstības tendenci te gribētu minēt šovasar klajā 

nākušajā ENCJ (Eiropas Tieslietu padomju asociācijas) pētījumā 
konstatēto skaidro tendenci: lielākajā daļā Eiropas valstu (arī Latvijā) 
uzticība tiesu varai ir augstāka nekā citiem valsts varas atzariem.

Domājot par nākotnes uzdevumiem un izaicinājumiem, jāatzīmē, 
ka šī gada diskusiju dinamika gan Tieslietu padomē, gan parlamentā, 
gan arī masu medijos rādīja, ka aizvien lielāka sabiedrības uzmanība 
tiek pievērsta tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbam. Īpaši tas 
attiecas uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju, bet arī uz Tiesnešu 
disciplinārkolēģiju un Ētikas komisiju. Nākotnē šo institūciju loma 
un arī atbildība par tieslietu sistēmas attīstību tikai pieaugs. Tādēļ 
ir būtiski, ko mēs ievēlēsim ne vien Tieslietu padomes, bet arī 
pašpārvaldes institūciju sastāvā.

Savukārt Tieslietu padome savā jau daļēji atjauninātajā sastāvā 
turpinās darbu pie tādām būtiskām šogad aizsāktām tēmām kā 
tiesnešu kandidātu atlase, tiesu priekšsēdētāju atlase, tiesnešu 
profesionālās darbības (ārpuskārtas) izvērtēšana, specializācija un 
lietu sadale tiesās.

Šajā darbā Tieslietu padomes vadmotīvs būs Satversmes 92. pantā 
garantētais – ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses 
taisnīgā tiesā. Mūsu sistēmiskā un individuālā profesionālā neatkarība 
savukārt ir ārkārtīgi svarīgs šo tiesību garants. Tādēļ, kad mēs savā 
darbā aizstāvam līdzsvaru un kompetenču sadalījumu varu starpā un 
pieprasām tieslietu sistēmas optimālai funkcionēšanai nepieciešamos 
līdzekļus, mēs to nedarām savtīgu interešu vārdā, bet domājot par to, 
kā sabiedrības labā spēsim veikt to, ko mums par pienākumu uzliek 
likums un Satversme.

Aicinu arī katru no Jums personīgi atcerēties, ka katrs tiesnesis 
tiesas zālē ir Latvijas tieslietu sistēmas seja visiem tiem cilvēkiem, kas 
ir vērsušies tiesā un bieži vien tur nonākuši vienīgo reizi dzīvē.
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 14.12.2018.  

TIESNEŠA NEATKARĪBA, NODROŠINOT PAMATTIESĪBU 
AIZSARDZĪBU 
Referāts Ukrainas Augstākās tiesas konferencē

Ekselences, kolēģi!
Augsta līmeņa profesionāļu dalīšanās pieredzē un aicinājums uz 

domu apmaiņu ļauj stiprināt demokrātiju. 
Demokrātija nav iedomājama bez pamattiesību ievērošanas 

nodrošināšanas. Savukārt būtisks demokrātijas tiesiskuma un 
taisnīguma aspekta garants tiek nodrošināts ar tiesu varas pārstāvju 
iesaisti – tiesvedības procesos. 

Latvijas tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā Mārtiņš Mits nesenā 
intervijā uzsvēris, ka Eiropas Padomes cilvēktiesību aizsardzības 
mehānismu jēga ir stiprināt un veicināt cilvēktiesību aizsardzību 
nacionālā līmenī. 

Lai gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas normas Latvijai 
saistošas jau vairāk nekā 20 gadus, Latvijas tiesu aktīva pieredze 
darbā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu ievērošanu un izpildi 
vērtējama pēdējo desmit – piecpadsmit gadu laikā. 

Latvijas konstitūcija (mēs to saucam – Satversme) arī jau 20 gadus 
paredz pamattiesību katalogu, kurā pamattiesību apjoms ir salīdzināms 
ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijā doto. Latvijā aktīvi darbojas 
Konstitucionālā tiesa, kura būtiski iesaistās pamattiesību apjoma 
robežu noteikšanā un attiecīgo normu interpretēšanā. Nacionālajām 
tiesām paliek pamatuzdevums – šo tiesu atziņu piemērošana konkrētu 
indivīdu tiesību noteikšanā un aizsardzībā. Jums kā pieredzējušiem 

profesionāļiem gribētu uzsvērt – tas ir atbildīgākais – principu 
piemērošanu nodrošināt ikkatrā lietā. 

Latvijas tiesās pamattiesību aizsardzība ir ikdienas jautājums. 
Šādā aspektā analizēt tiesu lietas būtu neproduktīvi, jo būtu pārāk 
vienkārši. Jānorāda, ka mēs mācāmies ne tikai no konstatētiem 
būtiskiem trūkumiem savās tiesvedībās, bet arī, protams, citu valstu 
salīdzināmos procesos. Tas būtiski pēdējo gadu laikā papildinājis 
Latvijas Augstākās tiesas vērtējumu un argumentāciju. 

Tā kā šodien plānots pievērsties tieši ar Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju aizsargāto pamattiesību jautājumiem, gribētu man 
doto laiku veltīt Latvijas Augstākās tiesas vērtējumam par Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas nolēmumos doto izvērtējumu jau konkrētās lietās. 
Dažas no Latvijas lietām, manuprāt, ir īpaši atzīmēšanas vērtas.

No Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu izpildes ieteikumiem 
izriet nacionālās tiesas pienākums gadījumos, ja konstatēts tāds 
pamattiesību aizskārums, kas ietekmējis pieteicēja tiesības uz taisnīgu 
tiesu, atsākt procesu. Latvijai vispārējos skaitļos ir maz tādu lietu, 
kurās konstatētais pārkāpums tieši norāda uz nepieciešamību atsākt 
procesu nacionālajā tiesā. Šādos gadījumos (kopumā mums ir 5 
kriminālprocesi un viens administratīvais process), protams, atjaunota 
tiesvedība sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, proti, pamatojoties uz 
starptautiskas tiesas spriedumu. 
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No juridiskās analīzes un kritikas viedokļa interesantas ir tās 
lietas, kurās būtiskais pamattiesību aizskārums, kura dēļ pats process 
uzskatāms par netaisnīgu, nav konstatēts, bet pieteicējs tomēr vēršas 
tiesā un lūdz atjaunot tiesvedību un atsākt lietas izskatīšanu kādā no 
instancēm pēc būtības. 

Latvijai šādas lietas ir vairākas. 
Piemēram, ir divas lietas, kurās Eiropas Cilvēktiesību tiesa nav 

konstatējusi 6.panta pārkāpumu, bet citu pantu, tomēr norādījusi, ka 
tie ir procesuāla rakstura pārkāpumi. 

Ar ko lietas ir interesantas: 
1) tās ir civillietas – tātad jau ir tiesā risināts tiesisks strīds un dots 

tam noregulējums, ļaujot arī atbildētājam paļauties uz spēkā stājušos 
tiesas spriedumu;

2) Eiropas Cilvēktiesību tiesas konstatētais pamattiesību pārkāpums 
bija procesuāla rakstura, tomēr ne par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
6.pantu – tātad ne par tiesībām uz lietas izskatīšanu tiesā;

3) Augstākā tiesa šajās lietās ir nodrošinājusi Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas sprieduma seku pēckontroli, proti, atbilstoši lietu faktiskajiem 
apstākļiem vērtējusi gan Eiropas Padomes Ministru komitejas 
rekomendācijas Nr.2000 (2) dalībvalstīm „Par noteiktas kategorijas 
lietu atkārtotu izskatīšanu vai procesa atjaunošanu nacionālajā līmenī 
pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma pasludināšanas”, gan rūpīgi 
analizējusi pašas Eiropas Cilvēktiesību tiesas secinājumus šajā un līdzīgās 
lietās, proti, kā tas jāattiecina uz šādu situāciju. 

Vienā no lietām – „Rubīns pret Latviju” – Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
atzina, ka noticis Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.panta, proti, tiesību 
uz vārda brīvību, pārkāpums, jo persona bija atbrīvota no darba saistībā 
ar e-pastos izteiktiem aizrādījumiem par darba organizāciju augstskolā. 

Atbilstoši nacionālajai praksei nepareizas atbrīvošanas no darba 
gadījumā restitūcija prasa atjaunošanu darbā. Tomēr šajā lietā Augstākā 
tiesa secināja, ka kompensācijas mehānisms, kādu piemērojusi Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa, nodrošinājis kompensāciju tādā mērā, ka procesa 
atjaunošana un faktiski atjaunošana darbā vairs nav nepieciešama 
pamattiesību aizskāruma novēršanai un kompensēšanai.

Otra lieta Eiropas Cilvēktiesību tiesā bija „A.K. pret Latviju”. 
Nekvalitatīvas medicīniskās uzraudzības grūtniecības laikā dēļ netika 

savlaicīgi konstatēts augļa anomālijas risks. Ārste tika sodīta ar naudas 
sodu. Dažus gadus vēlāk iesniedzēja vērsās tiesā ar civilprasību pret 
slimnīcu, kurā notika viņas grūtniecības aprūpe, prasot uzturlīdzekļu, 
zaudētās peļņas un morālā kaitējuma piedziņu. Visas trīs tiesu instances 
iesniedzējas prasību noraidīja, nekonstatējot cēlonisko sakaru starp 
atbildīgās ārstes rīcību un tās sekām – slima bērna piedzimšanu. 

Atzīstot Konvencijas 8.panta procesuālā aspekta pārkāpumu, 

Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs diskusiju panelī 
Ukrainas Augstākās tiesas izveidošanas gadadienai 
veltītajā konferencē
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Eiropas Cilvēktiesību tiesa kritizēja tiesvedību nacionālajās tiesās, kuras 
rezultātā tika noraidīta iesniedzējas civilprasība pret slimnīcu. Analizējot 
nacionālo tiesu sniegto argumentāciju un vērtējumu, kas bija par 
pamatu civilprasības noraidīšanai, Eiropas Cilvēktiesību tiesa uzskatīja, 
ka tas bija patvaļīgs, jo nacionālās tiesas nebija ņēmušas vērā vairākas 
pretrunas lietas faktiskajos apstākļos, nebija pietiekami pamatojušas 
savus secinājumus un nebija vērtējušas iesniedzējas tiesības uz morālā 
kaitējuma kompensāciju, kas izriet no Ārstniecības likuma pārkāpuma. 
Tiesa kritizēja arī nacionālo tiesu atteikumu uzklausīt iesniedzējas 
liecības, lai gan atbildīgajai ārstei šāda iespēja tika dota. 

Iesniedzējas prasību par kompensāciju vairāk nekā 270  000 eiro 
apmērā Eiropas Cilvēktiesību tiesa apmierināja daļēji un nolēma piešķirt 
kompensāciju par morālo kaitējumu 5000 eiro apmērā.

Augstākā tiesa, skatot pieteicējas lūgumu par tiesvedības 
uzsākšanu, secināja, ka pieteicēja pieteikumā nav motivējusi, kādi 
konkrēti apstākļi ir pamatā viņas secinājumam, ka no Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas sprieduma izriet, ka tiesvedība ir jāuzsāk no jauna.

Augstākās tiesas Civillietu departaments secināja, ka no Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 24.jūnija sprieduma neizriet apstākļi, 
kas būtu par pamatu tiesvedības uzsākšanai no jauna; par sekām, 
ko radījis pārkāpums, ir piešķirts atbilstīgs atlīdzinājums. Savukārt 
pieteicējas atsaukšanās vien uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu 
nav uzskatāma par jaunatklātiem apstākļiem Civilprocesa likuma 
normu izpratnē, un pieteikums ir noraidāms.

Nacionālās tiesas loma ir būtiska, lai nodrošinātu pamattiesību 
aizsardzību savas valsts nacionālā standarta izpratnē, kas, 
pašsaprotami, var pārsniegt Eiropas Cilvēktiesību konvencijā 
garantēto minimumu. Tā arī ir daļa no tiesas neatkarības. Pamattiesību 
aizskāruma novēršanas pēckontrole arī ir daļa no nacionālo tiesu un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas dialoga. 

Pēdējā piemērā lietā „Taraneks pret Latviju” ar 2014.gada 
2.decembra spriedumu Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka, iztiesājot 
lietu, noticis Konvencijas 6.panta 1.punkta pārkāpums saistībā ar 
iespējamu uzkūdīšanu, kā arī noticis Konvencijas 8.panta pārkāpums 
saistībā ar apsūdzētā sarunu ierakstīšanu un saistībā ar kratīšanu šīs 
personas birojā.

Konkrētajā lietā Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumā nav 
norādīts, ka piemērotākais atlīdzinājuma veids būtu kriminālprocesa 
atjaunošana. Tomēr Augstākā tiesa uzskatīja, ka no konstatēto 
pārkāpumu būtības izriet, ka kriminālprocess ir atjaunojams, jo Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedums šajā lietā ir atzīstams par jaunatklātu 
apstākli, kas var būtiski ietekmēt lietas iznākumu. Augstākā tiesa 
pati secināja, ka cilvēktiesību aizskāruma restitūcijai nepieciešama 
lietas atkārtota izskatīšana, un lieta tika nosūtīta apelācijas instances 
tiesai. Apelācijas instances tiesai, iztiesājot lietu no jauna, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedumā konstatētie Konvencijas pārkāpumi ir 
jāņem vērā. 

Latvijas Augstākā tiesa vienā no tās spriedumiem norāda, ka Latvijas 
Konstitūcijas norma (Satversmes 83.pants), kas noteic, ka tiesneši ir 
neatkarīgi un vienīgi likumam padoti, nozīmē, ka demokrātiskā tiesiskā 
valstī tiesa spriež tiesu neatkarīgi. Tiesa ir padota vienīgi likumam un 
tiesībām, proti, tiesa ir metodoloģiski brīva sprieduma pamatojuma 
veidošanā, ciktāl tā saglabā savu padotību likumam un tiesībām. Latvijas 
tiesnešu ētikas komisija 2018.gada sākuma atzinumā ir norādījusi, ka no 
judikatūras atšķirīgs viedoklis nav patvaļīgs, ja tas atbilstoši pamatots. 
Šāds secinājums vienlīdz attiecināms arī uz nolēmumu, kurā secinājumi 
atšķiras no starptautiskās tiesas secinājumiem. 

Pamattiesību nodrošināšana ir taisnīga tiesas spriešana – tātad ikkatra 
tiesneša pienākums. Aicinu turpināt strādāt atbilstoši augstākajiem 
standartiem.
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 22.02.2019.  

AUGSTĀKĀS TIESAS  
DARBA PRIORITĀTE –  
LIETU IZSKATĪŠANAS TERMIŅU 
SAMAZINĀŠANA 
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās 
tiesas darbu 2018.gadā

2018.gadu Augstākā tiesa dzīvoja Latvijas Senāta simtgades 
zīmē. Pasākumi novados, konferences, kurās tikāmies ar citu valstu 
kolēģiem, vēsturisko materiālu izpēte un izmantošana – tas viss devis 
pozitīvu lādiņu turpmākam darbam, kā arī vairojis sabiedrības izpratni 
par kasācijas instanci. Gads bijis nozīmīgs arī ar vēsturiskā Senāta 
nosaukuma atgriešanu Augstākajai tiesai un Senāta departamentu 
tiesnešu sapulces lomas palielināšanu jaunu senatoru izraudzīšanā.

Par Augstākās tiesas 2019.gada darba prioritāti jākļūst lietu 
izskatīšanas termiņu samazināšanai, izmantojot iekšējos resursus 

Augstākās tiesas vadība 2018.gadā: (no kreisās) 
Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, 

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja  
Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas priekšsēdētājs  

Ivars Bičkovičs, Civillietu departamenta  
priekšsēdētājs Aigars Strupišs
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un efektīvu darba organizāciju departamentos. Taču tas nenozīmē 
vēl intensīvāku senatora darbu, bet gan iekšējo procesu pārskatīšanu, 
senatoru atbalsta personāla efektīvu izmantošanu, kā arī elastīgu 
cilvēkresursu pārdali tiesas ietvaros. Šajā ziņā mums ir pozitīva 
Civillietu departamenta pieredze, kad, pārskatot iekšējo darba 
organizāciju, panākts, ka lieta rīcības sēdē tiek izskatīta trīs mēnešu 
laikā kopš saņemšanas un dalībniekam ir skaidrs, vai viņa lieta 
kasācijas instancē tiks skatīta.

Uzmanība jāpievērš lietām, kas jau ilgstoši – vairāk nekā trīs 
gadus – atrodas Augstākās tiesas tiesvedībā. Tādas ir deviņas lietas, 
un to pabeigšanai jābūt departamentu proritātei. Ir jāanalizē lietu 
aprites problēmas un jānosaka lietu izskatīšanas maksimālais termiņš 
Augstākajā tiesā.

Senatoru amata vietu pārdale starp departamentiem ir viens no 
risinājumiem lietu aprites efektivizēšanai. Tādā nolūkā šobrīd viena 
tiesneša amata vieta uz laiku no Civillietu departamenta pārcelta uz 
Administratīvo lietu departamentu. Šogad vairāki senatori beigs pildīt 
tiesneša amata pienākumus, arī tad būs iespēja lemt par vakanču 
pārdali starp departamentiem.  

Pirmajā un otrajā tiesu instancē lietu izskatīšanas termiņi 
samazinās. Samazinājies arī Augstākajā tiesā pagājušajā gadā saņemto 
lietu skaits. Tas dod pamatu cerībai, ka arī Augstākajā tiesā, maksimāli 
efektivizējot darbu, lietu izskatīšanas termiņi samazināsies.

Augstākās tiesas plēnumā departamentu priekšsēdētāji kā 
problēmu norādīja nekvalitatīvus zemāko instanču tiesu nolēmumus. 
Tas rada lielāku darba slodzi kasācijas instancei gan tiesas spriešanā, 
gan atbildot uz sūdzībām par zemāku instanču tiesu darbu. Arī 
kasācijas sūdzību kvalitāte ir saistīta ar tiesas spriedumu kvalitāti. 
Augstākā tiesa šīs problēmas risināšanā var palīdzēt ar savu nolēmumu 
skaidrošanu un Senāta judikatūras atziņu popularizēšanu, kā arī 
piedaloties zemāku instanču tiesnešu apmācībā. Ja departamenti, 
skatot kasācijas sūdzības, protestus un blakus sūdzības, saskaras ar 
tiesas procesa dalībnieku nekorektu rīcību vai sistēmas problēmām, 
par to jāinformē Zvērinātu advokātu padomi, prokuratūru, Tieslietu 
ministriju vai Tieslietu padomi. 

Runājot par Augstākās tiesas budžetu 2019.gadam, jāatgādina, 
ka mūsu pieteiktā prioritāte bija tiesu darbinieku atalgojuma 
paaugstināšana. Diemžēl izpildvara to nav atzinusi par pietiekami 
svarīgu, un valsts budžetā tam nav paredzēts finansējums. Tiesnešu 
atalgojums atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam 2019.gadā ir 
palielināts.

Esmu pārliecināts, ka ikviens senators izprot savu lomu tiesiskuma 
stiprināšanā Latvijā un atbildību par to, lai Senāta vārds tiktu godāts 
un augtu sabiedrības ticība tiesas taisnīgumam un profesionalitātei.
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 22.03.2019.  

NOTARIĀTA STIPRĀ PUSE IR RADĪT JAUNAS IDEJAS ATTĪSTĪBAI 
Uzruna Latvijas Zvērinātu notāru kopsapulcē

Cienījamie zvērinātie notāri!
Pateicos par uzaicinājumu piedalīties notāru kopsapulcē. Šo iespēju 

novērtēju ne tikai kā Tieslietu padomes priekšsēdētāja pienākumu, bet arī 
kā iespēju iegūt jaunas idejas, kuru notariātam nekad nav trūcis.

No aizvadītā gada notāru aktivitātēm (jeb pareizāk būtu teikt – 
stratēģijām) pieminēšu divas, no kurām arī citi tiesu sistēmai piederīgie 
varētu aizgūt sev ko noderīgu. Pirmkārt, šīgada Notāru dienu moto 
„Neizlaist savas dzīves grožus no rokām” attiecināms ne tikai uz Nākotnes 
pilnvarojumu, uz ko notāri mudināja savus klientus. Stratēģija – domāt 
par sakārtotu rītdienu un neatstāt svarīgas lietas pašplūsmā – tikpat lielā 
mērā attiecināma uz pašu notāru un Notāru padomes stratēģiju – neizlaist 
savas profesionālās darbības grožus no rokām. Tas nozīmē – prast saskatīt, 
kas Latvijas cilvēkiem šobrīd aktuāls un rīt būs vēl aktuālāks, un no savu 
pakalpojumu plašā loka akcentēt tieši to. Tāpat prast laikus saskatīt, kur 
ir vai var rasties problēmas normatīvajā regulējumā un virzīt likumdevēja 
un arī sabiedrības domu virzienā izdarīt grozījumus vai, gluži pretēji, – 
apturēt grozījumus likumos. Tā vienmēr bijusi prasmīga Notāru padomes 
stratēģija. 

Otrkārt, notariāta tehnoloģiskais mūsdienīgums. Tas bija patiešām 
inovatīvi, kā Jūs atzīmējāt atjaunotā Latvijas notariāta 25.gadadienu – ar 
Diginotāru, kad, izmantojot IT tehnoloģijas, kļuvāt pieejami arī attālināti. 
Un ar lielai daļai droši vien mazpazīstamo hakatonu, kad kopā ar IT 
entuziastiem ģenerējāt idejas notariāta turpmākai modernizācijai.

Jūsu stiprā puse ir radīt jaunas idejas savai attīstībai. To novēlu arī 
šodienas kopsapulcē un turpmākajā darbā.
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 05.04.2019.  

TIESNEŠU BIEDRĪBAI JĀPALĪDZ TIESNEŠIEM PAPLAŠINĀT 
INTEREŠU LOKU UN STIPRINĀT PAŠAPZIŅU 
Uzruna Latvijas Tiesnešu biedrības 90.gadadienai veltītajā konferencē

Šodienas Tiesnešu biedrības konferences tēma pieteikta ar 
jautājumu, uz kuru atbilde šķiet vienkārša un pašsaprotama. 

Kāds mērķis ir tiesu varas neatkarībai? Vai tas ir valstij 
nozīmīgs mērķis, vai šaurs tiesu varas pašmērķis? Mēs zinām 

atbildi – tiesu varas neatkarība ir valstiski nepieciešama, jo neatkarīga 
tiesa un neatkarīgi tiesneši ir vajadzīgi ikvienam valsts cilvēkam – ne 
tikai tam, kura dzīves sarežģījumu izlemj tiesa, bet arī tādam, kurš 
nekad nav nonācis saskarsmē ar tiesu. Tikai tad, ja cilvēks ticēs, ka tiesa 
vienmēr tiek spriesta pēc zeltītā uzraksta vēsturiskajā Senāta zālē – 
viens likums, viena taisnība visiem – viņš dzīvos taisnīgu, godīgu dzīvi, 
nemēģinot pārkāpt vai apiet likumu. 

Bet ja kāds domā, ka tiesneša ietekmējamība viņam kādā brīdī var 
būt izdevīga, jo tā nāk viņam par labu, tas „zāģē zaru”, uz kura pats 
sēž. Jo citā reizē šāda tiesa varētu būt neizdevīga viņam pašam, ja kāda 
ietekme izrādītos spēcīgāka. 

Tad kāpēc šis pašsaprotami atbildamais jautājums par tiesu varas 
un tiesnešu neatkarību joprojām ir aktuāls? Atbildi uz to meklējām jau 
pirms 2 gadiem visas Latvijas tiesnešu konferencē, un darām to atkal, 
šoreiz Tiesnešu biedrības konferencē. Acīmredzot jautājuma aktualitāte 
nav mazinājusies. Tas arī nevar notikt ātri, ar vienu lēmumu vai labas 
gribas apņemšanos būt neatkarīgiem. 

Toreiz Tiesnešu konferencē mūsu jautājums bija: kāpēc Latvijas 
tiesneši, jautāti, vai jūtas neatkarīgi, ir visskeptiskākie no visām Eiropas 

valstīm. Atbildi uz šo jautājumu meklējām trīs neatkarības līmeņos:
• pirmkārt, ārējā neatkarībā (tas ir – normatīvos noteiktajā un 

mijiedarbībā ar sabiedrību un citām varām, arī ar neformālo, 
ceturto varu – medijiem); 

• otrkārt, tiesu sistēmas iekšējā neatkarībā (tas ir – tiesu vadības, 
tiesnešu pašpārvaldes, arī tiesnešu biedrību ietekmē uz tiesneša 
neatkarību);

• treškārt, katra tiesneša individuālajā neatkarības 
pašnovērtējumā (tas ir – cik brīvs vai nebrīvs tiesnesis jūtas, 
arī pateicoties garantijām un par spīti riskiem, kas izriet no 
abiem iepriekšējiem punktiem. Par tiesneša personību, stāju, 
mugurkaulu).

Kas mainījies pa šiem diviem gadiem?

Par pirmo – ārējās neatkarības nodrošināšanu – jāsaka – mainījies 
daudz:

• ir mazināta likumdevēja ietekme tiesneša karjerā – Saeima 
tiesnesi amatā apstiprina tikai vienreiz, tālāko karjeras virzību 
nododot Tieslietu padomes kompetencē;

• mainījusies tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas 
kārtība – tas vairs nav tieslietu ministra lēmums, arī tas tagad 
ir Tieslietu padomes kompetence;

• pēc Tieslietu padomes pieteikuma Satversmes tiesa skatījusi 



161

tiesnešu atalgojuma jautājumu, un, pildot Satversmes tiesas 
spriedumu, tiesnešu atalgojums 2019.gadā ir palielināts.

Tie ir labi signāli jeb priekšnosacījumi, lai liktu tiesnesim justies 
neatkarīgākam. 

Otrais – tiesu sistēmas iekšējā neatkarība. Arī šajā jomā ir izmaiņas: 
• ir noslēgusies tiesu teritoriālā reforma, pirmās instances tiesas 

kļuvušas lielākas, iespējama tiesnešu specializācija;
• ņemot vērā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikumus, 

Tieslietu padome pilnveidojusi tiesnešu profesionālās 
darbības novērtēšanas procesu un apstiprinājusi jaunu 
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu;

• paplašināta Tiesnešu disciplinārkolēģijas kompetence  – 
kolēģija var nosūtīt tiesnesi uz profesionālās darbības 
ārpuskārtas novērtējumu;

• Tieslietu padomē gandrīz pilnībā nomainījies vēlēto tiesnešu 
sastāvs, un, kas interesanti – starp ievēlētajiem nav neviens 
tiesas priekšsēdētājs, šos amatus ieņem tiesu tiesneši.

Kā šīs tiesu sistēmas iekšējās pārmaiņas ietekmējušas tiesnešu 
neatkarību? – ceru, ka arī šajā konferencē par to tiks runāts un tas tiks 
analizēts.

Visbeidzot – tiesneša individuālais neatkarības pašvērtējums. 
Jau pieminētajā Tiesnešu konferencē pirms diviem gadiem uz to tika 
likts vislielākais uzsvars. Lai atceramies Egila Levita definētās morālā 
brieduma septiņas pakāpes un viņa rādīto šumeru valsts tiesneša 
spriedumu uz māla tāfelītes ķīļrakstā, kurā rakstīts, ka vienīgais, ar ko 
tiesnesis apspriedies pirms sprieduma pieņemšanas, ir gudrības dievs 
Enki. Tātad – tiesnesis ir tiesnesis tikai tad, ja viņam ir gudrība un 
morāls briedums būt neatkarīgam un neietekmējamam. Lai atceramies 

arī basketbola tiesnesi Oļegu Latiševu, kurš toreiz mums stāstīja, kā viņš 
20  000 „uzkarsētu” līdzjutēju acu priekšā pieņem 250–300 lēmumus 
vienas spēles laikā. Viņa vēlējums bija būt drosmīgiem, nebaidīties 
pieņemt lēmumus, arī nepopulārus, un palikt konsekventiem savos 
lēmumos. 

Esmu pārliecināts, ka ikviens no jums ir atradis vēl ne vienu vien 
paraugu, no kura mācīties un kura padomos ieklausīties. Arī mācīšanās 
no kolēģu un citu profesionālu autoritāšu dzīves pieredzes ir iespēja 
tiesnesim pieņemties gudrībā un morālā briedumā.

Pagājušais gads bija jo sevišķi labvēlīgs laiks šai iespējai. Tas bija 
Latvijas valsts simtgades gads un arī tiesu sistēmas simtgades gads. Mēs 
daudz vairāk pētījām savu amata priekšteču dzīves gājumus, personību 
iezīmes, atziņas par tiesneša misiju. Ceru, ka tas mūs stiprināja un cēla 
mūsu pašapziņu.

Runājot par Tiesnešu biedrības lomu, arī atsaukšos uz Latvijas tiesu 
sistēmas pirmsākumu pieredzi un minēšu vienu no tā laika Tiesnešu 
biedrības iniciatīvām – priekšlasījumu ciklu organizēšanu tiesnešiem. 
Tie bija priekšlasījumi par dažādām, ne tikai juridiskām tēmām, kuru 
mērķis, kā atzīmēja tā laika Tiesnešu biedrības priekšsēdis senators 
Jānis Skudre, bija „dot ierosmi mūsu garam, neļaut ierastam ikdienas 
darbam pakļaut savai vienmuļībai arī mūsu prātus un domas”. Skudre 
uzskatīja, ka gara darbinieks, inteliģents cilvēks (kāds neapšaubāmi ir 
arī tiesnesis) nedrīkst ierobežot savu domāšanas loku ar savu dažreiz 
šauro darba sfēru, bet lielākai vai mazākai interesei viņam jābūt par 
visu, kas skar cilvēces kulturālos sasniegumus un sevišķi, kas skar viņa 
paša tautas un valsts kulturālo un saimniecisko dzīvi.  

Aicinu Tiesnešu biedrību arī šodien būt atbalstam tiesnešiem arī šajā 
ziņā – paplašināt interešu loku un stiprināt pašapziņu. Lai tiesneši kā 
morāli nobriedušas personības ar pārliecību justos neietekmējami savos 
lēmumos, līdz ar to stiprinot sabiedrības ticību neatkarīgai tiesu varai.
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 16.05.2019.  

SENĀTS UN TIESĪBU ZINĀTNE: SADARBĪBA UN MIJIEDARBĪBA 
Priekšlasījums Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadei veltītajā lekciju ciklā

Pateicos par uzaicinājumu, kas 
vienlaikus bija arī izaicinājums. Man 
ierastāk ir uzrunāt par praktiskiem 
jautājumiem, sniegt pārskata 

ziņojumus. Šoreiz dots laiks Jūs uzrunāt par 
to, kas vienojis akadēmisko vidi un Senātu tā 
ikdienā šīs simtgades laikā. Bet ne viss ir tik 
vienkārši. Ir arī jautājumi, kas šķir. Un jācer, 
ka sakāmvārds „strīdos dzimst patiesība” ir 
pilnā mērā attiecināms arī šādā situācijā.

Priekšlasījuma laiku dalīšu starp to, 
kā viss sākās, par to, kā bija starpkaru periodā, kā arī runāšu par 
aktualitātēm šodienas Senāta un Juridiskās fakultātes sadarbībā.

I. SENATORU DEVUMS JURIDISKĀS FAKULTĀTES 
DIBINĀŠANĀ UN DARBĪBĀ LĪDZ 1940.GADAM

Leģendas, kas apvieno. Leģenda par tiesu sistēmas veidošanos un leģenda 
par Juridiskās fakultātes pirmsākumiem. Visa pamatā pašaizliedzīga 

ziedošanās idejai par neatkarīgu valsti un tās attīstību.

Tiesu sistēmas pamatus 1918.gadā lika galvenokārt advokatūras 
pārstāvji. Ja no šodienas skatupunkta kritiski vērtējam to gadu notikumus, 
redzam, ka praktiski bija neliels skaits cilvēku, kuru sirdīs dzima ideja par 
neatkarīgu Latvijas valsti, kas šo ideju attīstīja un realizēja.

Atgādinot pašus pamatfaktus par tiesu 
sistēmas veidošanos, norādāms, ka 1918.
gada 7.decembrī Latvijas pagaidu valdība 
iecēla Latvijas Senātā Kristapu Valteru un 
Jāni Graudiņu, bet 19.decembrī vēl piecus 
senatorus. Lai arī vēstures pētnieki norāda, 
ka „latviešu advokāti ar lielāko pašaizliedzību 
uzņēmās grūtos tiesneša pienākumus, nemaz 
neprasīdami, kāds labums un cik lielu amatu 
katram dos”1, ne visi apstiprinātie tomēr 
palika Senātā. Faktiski darbu Latvijas Senātā 

sāka seši senatori. Šis ir tas brīdis, kad vēsturiski svarīgi kļūst arī 
uzvārdi. Tāpēc nosaukšu vēlreiz visus sešus: jau pieminētie Kristaps 
Valters un Jānis Graudiņš, kā arī Kārlis Ozoliņš, Voldemārs Zāmuels, 
Miķelis Gobiņš un Augusts Lēbers.

Lai arī Augusts Lēbers nebija starp pašiem pirmajiem ieceltajiem 
senatoriem, viņa darba vēsturiskais mantojums ir būtisks gan 
Senātam, gan Juridiskajai fakultātei. 

Tieši Augustu Lēberu Senāta tiesnešu sapulce 1919.gada 
18.augustā ievēl par Senāta priekšstāvi Ekonomiski juridiskās 
fakultātes apakškomisijā. Augusts Lēbers bija ieguvis juridisko 
pamatizglītību pēc Krievijas impērijas likumiem Tērbatas (tolaik 
Derptas) universitātē, tad akadēmisko izglītību Getingenas 
1  Tieslietu ministrijas un tiesu vēsture 1918-1938.
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universitātē Vācijā. Pēc tam papildinājis savas teorijas zināšanas 
Francijā un Anglijā. Mācībspēka pieredzi Lēbers bija guvis, 
lasot tirdzniecības tiesību kursu Rīgas Politehniskajā institūtā. 

Vēstures pētnieki norāda, ka Augusta Lēbera uzdevums bija 
mācību plānu izstrāde un mācībspēku organizēšana. 

Ministru kabinets Augustu Lēberu ieceļ par Latvijas augstskolas 
ekonomiski-juridiskās fakultātes pirmo [pagaidu] dekānu. Amata 
pienākumus pilda no 1919.gada 1.septembra līdz 19.septembrim. Pats 
lūdz sevi atsvabināt no dekāna pienākuma sakarā ar senatora amatu. 
Tomēr Augusts Lēbers paliek kā ārštata docents un lasa kursu „Ievads 
tiesību zinātnē”. 

Augusta Lēbera nozīmīgais ieguldījums Latvijas tiesībkultūras 
veidošanā tika atzīmēts viņa 150. jubilejai veltītā konferencē. Kādā 
no rakstiem atzīmēts, ka pēc Augusta Lēbera aiziešanas pensijā 
senators, kurš turpināja strādāt pie viņa iesāktajām lietām, atzīmē, 
ka spriedumu projektiem pievienots papildmateriāls ar norādēm uz 
tiesību normām, tiesu prakses atziņām un juridisko literatūru. Tas 
sasaista mācībspēku un senatoru – tas apvieno teoriju un praksi. 
Iespējams, tieši sistēmiskums darbā un plašā uzkrātā pieredze var 
izskaidrot senatora darba ražīgumu. 

Pirmais Senāta spriedums, kurā kā senators referents norādīts 
Augusts Lēbers, datēts ar 1919.gada 20.decembri. Faktiski tas vispār ir 
otrais Senāta spriedums. Šis nolēmums labi raksturo grūtības tiesneša 
darbā. Lietā izšķiramais jautājums bija par 1914.gadā noslēgta 
nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma spēkā esību, jo līgums 
nav ticis korroborēts. Interesants fakts, ka Senāts atceļ „Liepājas 
okupācijas laika Apgabaltiesas 1918.gada 5.oktobra spriedumu”. 
Atzīmējams, ka spriedumā nav ne mazākās norādes par tiesību skatīt 
šādu lietu vai piemērojamā likuma jautājumu – tas acīmredzot tika 
uzskatīts par pašsaprotamu. 

Augusts Lēbers savu akadēmisko darbu beidz līdz ar 70 gadu 
vecuma sasniegšanu 1935.gadā. 

Latvijas augstskolas organizācijas padomes loceklis bija arī 
Kārlis Puriņš (rakstos minēts arī kā Kārlis Pūriņš), tā laika finanšu 
ministrs. Lai arī Kārļa Puriņa vārds nav tik plaši zināms, arī viņš bijis 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes dekāna vietnieks un 
dekāna vietas izpildītājs (1919.–1920.gads). No 1920.gada docents 
(vēlāk profesors) finanšu tiesībās. Par senatoru Kārlis Puriņš kļūs 
vēlāk – 1925.gadā. Senātā darbu turpina līdz 1940.gadam. Senatora 
amatu apvieno ar pienākumiem akadēmiskajā vidē. Jānis Breikšs, 
atceroties 1940.gada 17.jūniju Rīgā, citē tajā dienā Kārļa Puriņa 
teiktos vārdus, redzot armijas ienākšanu Rīgā: „Kad ieroči runā, 
tiesībām jāklusē”.

Trešais senators, kura vārds nav svešs nevienam Latvijas 
tiesībzinātņu studentam, ir Vladimirs Bukovskis. Viņš noteikti ir 
vairāk zināms kā profesors un, iespējams, mazāk kā senators, jo par 
senatoru viņam bija lemts strādāt tikai trīs gadus (1934.–1937.). 
Tieši ar profesora Bukovska darbu tiesību zinātnē var ilustrēt tiesību 
zinātnes un tiesu prakses tā laika ciešo mijiedarbību. 

Profesora Bukovska „Civīlprocesa mācības grāmata” bija un ir pamatu 
pamats civilprocesuālo tiesību izpratnei. Zīmīgi viņa vārdi grāmatas 
ievadā: „Piemērojoties juristu–praktiķu plašāku aprindu – tiesnešu un 
advokatūras – vajadzībām, zem teksta atzīmēs citēti Krievijas un Latvijas 
Senāta paskaidrojumi, norādīta attiecīga literatūra un ievērojamu 
procesuālistu uzskati attiecīgos jautājumos.” Tieši tā – teorijas apguve 
nav iedomājama bez atbilstošas tiesu prakses pārzināšanas. Tiesu 
prakses pārraudzīšanai profesors Bukovskis atsaucas uz spriedumu 
izvilkumu un spriedumu oficiālajām publikācijām. 
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Latvijas Senāta simtgades svinīgais pasākums Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2018.gada 19.decembrī
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II. DOKTRĪNA UN LATVIJAS STARPKARU SENĀTA 
NOLĒMUMI

Latvijas Senāts mērķtiecīgi attīstīja savu ietekmi tiesību piemērošanas 
praksē. Lai arī Senātā strādāja par spējīgākajiem atzītie juristi, tomēr 
akadēmiķu vidē notika spēcīga juridiskās domas attīstības konkurence.

1926.gadā attiecībā uz Civilprocesu tika noteikts, ka „kasācijas 
departamenta spriedumi un lēmumi, kuriem ir principiāla nozīme 
tiesu prakses apvienošanā, ne mazāk kā reizi gadā izsludināmi 
pielikumā pie Valdības Vēstneša vispārējai zināšanai”. Tā arī sākas 
Senāta atlasītu nolēmumu publicēšana, kas būtiski iespaido tiesu 
spriešanu un tiesībzinātnes attīstību.

To, ka Senāta nolēmumi pelna uzmanību, norāda arī jau otrajā žurnāla 
„Jurists” izdevumā 1928.gadā aizsāktie Senāta spriedumu zinātniskie 
komentāri. Pats profesors Sinaiskis, vienlaikus būdams arī žurnāla 
izdošanas vadībā, ķēries pie Senāta atziņu pārbaudes. Šo komentāru 
ievadā norādīts, ka spriedumu analīze prasa lielu darbu, tāpēc viņš 
„spiests pagaidām aprobežoties ar to Senāta spriedumu analīzi, kas rada 
sevišķu interesi priekš praktikas un teorijas”. Jau ar pirmajam izdevumam 
trīs atlasītajiem spriedumiem profesors Sinaiskis ir visai kritisks. Būtībā 
tiek norādīts uz principiāla rakstura jautājumiem, kurus izšķīris Senāts, 
un tiek dota argumentēta kritika izmantotajiem secinājumiem un 
argumentācijas loģikai. Kā pats autors norāda, „komentāra pilnīguma 
dēļ” izmantota arī salīdzināšana ar Francijas, Austrijas un Krievijas 
regulējumu un tiesu praksi. Jādomā, ka šādas argumentētas kritikas 
rakstīšana bija grūts darbs, jo vēlākos gados redzam, ka Senāta nolēmumi 
tiek pārpublicēti regulāri, bet zinātniskie komentāri pievienoti reti. 

Tiesas spriešanā tiesnesi vada un ierobežo likums. Likuma satura 
izpratni veido arī tiesu dotais doktrinālais iztulkojums, kas, lai arī 
pastāvīgas normas nerada, faktiski kļūst par būtisku normas izpratnes 
sastāvdaļu. 

Zīmīgi, ka starpkaru laika likumu komentāru grāmatas faktiski bija 
Senāta spriedumu atziņu kodifikācijas par attiecīgo tiesību jautājumu 
vai pat tikai par konkrēta panta piemērošanu. Ar šādu brošūru un 
grāmatu sagatavošanu nodarbojās ne tikai paši senatori vai akadēmiskie 
mācībspēki, bet arī praktizējoši advokāti un advokātu palīgi. 

Piemēram, krimināltiesībās Sodu likums ar komentāriem – 
izvilkumiem no Senāta Kriminālā kasācijas departamenta spriedumiem 
ar alfabētisko un salīdzināmiem rādītājiem, ko sastādījuši Pauls 
Mincs, Latvijas Universitātes profesors, un Jānis Lauva, Kodifikācijas 
departamenta sekretārs. 

Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem, proti, izvilkumiem 
no Latvijas Senāta un Tiesu palātas spriedumiem un no attiecīgās 
zinātniskās literatūras, kā arī dažiem aizrādījumiem uz likumdošanas 
motīviem, ko sastādījuši senators Fridrihs Konradi un Tiesu palātas 
Civildepartamenta priekšsēdētājs Teodors Zvejnieks. 

Savukārt Senāta nolēmumos tiek izmantota tiesību doktrīna, proti, 
norādes uz komentāru grāmatām. Piemēram, Taganceva komentāri 
pie 1903.gada Sodu likuma, Erdmaņa komentāri pie Privātlikuma jeb 
1864.gada Civīllikuma.

Kā zināmu kuriozu var vērtēt Senāta ieguldījumu komentāru 
precizēšanā. Viens mazs piemērs, kurā satiekas tiesību korifeji – 
senators Lēbers un tajā laikā vēl profesors Bukovskis. Civillietā 
par mantošanas kārtību pirmajā šķirā, ja mantinieks atsakās no 
mantojuma2, apgabaltiesa un Tiesu palāta spriedumos min profesora 
Erdmaņa uzskatu, tomēr nevis pēc oriģināla, bet pēc tā tulkojuma 
Bukovska komentārā pie attiecīgā Civillikuma panta. Ar senatoru 
referentu Lēberu sastāvā Senāts norāda, ka tulkojumā profesors 
Bukovskis pielaidis zināmu nepareizību, proti, nepareizi izpratis 
vācu valodā rakstītā vārda nozīmi. Šīs nepareizības nozīmi Senāts 
2 CKD 781/1934. 35.lp
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plaši iztirzā un nonāk pie secinājuma, ka Tiesu palātas spriedums ir 
pretrunīgs un nepilnīgs. Interesanti, ka tieši šajā jautājumā viedokļi 
gadu gaitā atšķīrušies arī Augstākās tiesas Senāta senatoriem, līdz 
praksē jautājums 2008.gadā izšķirts paplašinātā sastāvā līdzīgi, kā to 
izdarīja Latvijas Senāts 1934.gadā. Vēl interesantāk, ka likumdevējs 
Civillikuma normās skaidrību viesis tikai 2014.gadā, pievienojot 
norādi, kas saskan ar Senāta 1934.gada secinājumu. 

Kopumā jāsecina, ka senatoru darbs starpkaru posmā (tāpat kā 
senatoru darbs šodien) ierobežo laiku, kuru veltīt zinātniskajiem 
rakstiem. Pāršķirstot tā laika publikācijas, redzam pa kādai senatora 
Pētera Leitāna, senatora un profesora Lēbera publikācijai, atrodamas 
arī senatora Jāņa Kalaca publikācijas administratīvajās tiesībās, 
kaut tajā tiesību nozarē visvairāk prasījās rakstu un pārskatu, jo 
administratīvās tiesības veidojās atbilstoši jaundibinātās valsts 
vajadzībām un aktualitātēm. „Tieslietu Ministrijas Vēstnesī” atrodam 
senatoru Lēbera un Kalaca publikācijas, kā arī Osvalda Ozoliņa rakstus 
par civiltiesību jautājumiem un senatora Kārļa Ducmaņa rakstus par 
citu valstu tiesu un tiesību sistēmām. 

III. DOKTRĪNAS NOZĪME SENĀTA NOLĒMUMOS 
ŠODIEN, SADARBĪBA AR LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

MĀCĪBSPĒKIEM
Doktrīnas loma Senāta nolēmumu motīvos redzama tikai pēdējā 

desmitgadē. Katrai tiesību nozarei iezīmējas savas īpatnības. Piemēram, 
noteiktas autoritātes krimināltiesībās; pašu senatoru attīstīta doktrīna 

administratīvajās tiesībās; liela atsauču dažādība, tai skaitā būtiska vieta 
vēsturiskai doktrīnai, civiltiesībās.

Pārceļoties mūsdienās, jāatzīst, ka senatoru darbs akadēmiskajā 
laukā arī nav īpaši aktīvs. Kaut pagājušā gadsimta 90.gados kā 

pasniedzējus Juridiskās fakultātes auditorijās redzējām mūsu senatorus 
Rolandu Krauzi, Imantu Fridrihsonu, Pāvelu Gruziņu, vēlāk arī Ilzi 
Skultāni, Jautrīti Briedi, Jāni Neimani, Kalvi Torgānu, Aigaru Strupišu 
un Anitu Kovaļevsku, tomēr nevar apgalvot, ka senatori būtu aktīvi 
akadēmiskajā vidē. Domājams, to var skaidrot ar lielo darba slodzi tiesā. 

Tiesību zinātne un tiesas spriešana viena otru papildina. Tā tas 
notika starpkaru posmā, par kuru jau runāts. Līdzīgi, bet tajā pašā 
laikā mazliet citādi, strādā kasācijas instance šodien. 

Ja jājautā, kāda ietekme tiesību zinātnes doktrīnai ir šodienas 
tiesu darbā, tad jāsecina, ka tiesu nolēmumu sagatavošanas kultūra ir 
mainījusies un mainās, kā arī ir vērojamas atšķirības kriminālprocesā, 
civilprocesā un administratīvajā procesā. Interesanti arī, kā 
departamentu tiesneši savstarpēji ietekmējas. 

Šāda salīdzināšana tiek izdarīta reti – tāpēc, domājams, būs 
klausītājiem interesanta. 

Ja skatāmies retrospektīvi, tad aktīva atsaukšanās uz doktrīnu 
vērojama vien pēdējā desmitgadē. Principā doktrīna kā papildavots 
tiesu nolēmumu argumentācijā parādījās līdz ar administratīvo 
tiesu darba sākšanu. Tomēr pretēji iespaidam, ka doktrīna kā 
argumentācijas rīks tika izmantota ļoti intensīvi, praksē tā tas 
nebūt nav bijis. Administratīvajās tiesībās bija būtiska vācu tiesību 
ietekme, tāpēc attiecīgi arī vācu tiesību doktrīna bija reprezentēta 
tiesu nolēmumu motīvos. Pamazām veidojās arī mūsu pašu autoru 
komentāri un publikācijas. Attiecīgi arī tiesu nolēmumos tika veidotas 
šādas atsauces. 2008.gadā tika publicēti pirmie Administratīvā 
procesa komentāri senatores Jautrītes Briedes zinātniskajā redakcijā. 
Jāatzīmē, ka bija arī citu senatoru un senatoru palīgu publikācijas. 
Tādējādi tiesa atsaucās uz doktrīnu, kuru veidojuši paši tiesneši, 
tikai ārpus tiesas spriešanas. Administratīvajā procesā tiesā bija arī 
jautājumi, kuri tika lemti, salīdzinot risinājumus civilprocesā. Kā 
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ilustratīvs piemērs varētu noderēt 2009.gada 15.decembra spriedums 
lietā SKA-537/2009 (A42463606), kurā principā skatīts jautājums 
par nepieciešamību atcelt spriedumu, jo lietā skatīts jautājums, kas 
varētu skart lietas izskatīšanā nepieaicinātas personas intereses. 
Senāts nodala tiesas hipotētisko vērtējumu sākumstadijā, kad tikai 
jālemj, vai varētu skart trešās personas intereses, no situācijas, kad 
jau taisīts tiesas nolēmums, kurš patiesi skar trešās personas intereses 
un šī trešā persona nav tikusi aicināta piedalīties iztiesāšanā. Papildu 
atsaucei uz savu tiesu praksi Senāts argumentāciju nostiprina arī 
ar norādi uz Vācijas administratīvā procesa tiesību praksi grāmatā 
„Administratīvais process tiesā”, kā arī ar salīdzinošu norādi uz analogu 
tiesību normu interpretāciju civilprocesa tiesībās. Šajā gadījumā kā 
avots izmantoti „Civilprocesa likuma komentāri” profesora Kalvja 
Torgāna zinātniskajā redakcijā, kas pastiprināti ar norādi uz aktuālu 
Civillietu departamenta judikatūru. Šis piemērs vienlaikus paver 
ieskatu arī tiesas spriešanā kā kompleksā disciplīnā. Noteiktos 
apstākļos analogi risinājumi atvieglo tiesību sistēmisku uztveri. 

Senāta Civillietu departamenta atsauces uz tiesību doktrīnu ir 
izteikti procesuālo tiesību kontekstā. Favorīti ir izteikti. Auditorija 
noteikti var nosaukt šīs grāmatas. 

Pat tikai nedaudz sekojot Civillietu departamenta tiesu prakses 
atziņām, ir grūti nepamanīt, ka absolūti favorīti ir Vladimira Bukovska 
Cīvilprocesa mācības grāmata un Civilprocesa komentāri profesora 
Torgāna zinātniskajā redakcijā. Tā kā Civilprocesa komentāru grāmata 
faktiski ir vairāku autoru darbs, tad nevaram runāt par diviem 
ietekmīgiem akadēmiķiem, bet par diviem komentāru krājumiem 
gan. Par Civilprocesa likuma komentāru grāmatas būtisko statusu 
varētu arī liecināt zināms kuriozs, kuru gribētu atzīmēt Senāta 
tiesu praksē. Mūsu mājaslapā publicētajā Judikatūras nolēmumu 
arhīvā ir pievienots 2017.gada 24.novembra paplašinātā sastāvā 

taisītais Civillietu departamenta lēmums lietā SKC-1023/2017 par 
uzaicinājuma kārtību bezstrīdus procesā. Šis nolēmums atzīmēts kā 
judikatūras maiņa – tātad jo vairāk pelna ievērību. Šajā nolēmumā 
skaidrota Civilprocesa likuma 38.nodaļas „Lietas par tiesību dzēšanu 
uzaicinājuma kārtībā” noteiktā procesuālā kārtība. Lēmumā norādīts, 
ka tā ir īpaša procedūra nezināmu prasījumu noskaidrošanai, kuras 
mērķis ir novērst nākotnē varbūtējus strīdus un nodibināt zināmu 
mantisko tiesību neaizskaramību un pastāvīgumu. Citiem vārdiem, 
uzaicinājumam ir nevis tiesības radošas vai nodibinošas, bet gan 
nepieteiktās tiesības izslēdzošas sekas. Konkrētajā lietā fiziska 
persona vēlējās izmantot šo uzaicinājuma kārtību, lai legalizētu 
savas tiesības uz kolhozu laikā uzceltu individuālo dzīvojamo māju. 
Senāts skaidro, ka Civilprocesa likuma 38.nodaļā „Lietas par tiesību 
dzēšanu uzaicinājuma kārtībā” iekļautās normas būtībā ir pārņemtas 
no Civilprocesa likuma, kas bija spēkā Latvijā starpkaru posmā, tāpēc 
atziņas, kas izteiktas, skaidrojot šo tiesību institūtu tā laika tiesību 
telpā, ir izmantojamas arī šodien. Tālāk Senāts citē Vladimira Bukovska 
1933.gada „Civīlprocesa mācības grāmatā” paustās atziņas. Civillietu 
departaments lēmuma 9.punktā norāda, ka „Augstākā tiesa nevar 
atbalstīt Civilprocesa likuma 293.panta skaidrojumu, kas izteikts 
tiesību literatūrā, proti, Civilprocesa likuma komentāru grāmatā, 
kas izdota 2012.gadā, norādot arī konkrētu lapaspusi, kā arī Senāta 
2012.gada 30.janvāra lēmumā lietā Nr.SKC-1065/2012 (C01264111) 
pausto viedokli par iespēju uzaicinājuma kārtību piemērot likuma „Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 22.pantā norādītajā 
gadījumā.” Skaidrības labad vien jāpiebilst, ka profesors Torgāns bija 
senators referents 2012.gada lietā, bet Civilprocesa likuma komentāra 
autors bija senatora tā laika palīgs.

Senāts šajā lietā nolemj, ka uzaicinājuma kārtība ir bezstrīdus 
process un nav piemērojama, lai iegūtu īpašuma tiesības uz nekustamo 
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īpašumu. Īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā pamats var 
būt prasības kārtībā izskatītā lietā taisīts spriedums. 

Šī lieta atzīmējama vēl kādā kontekstā – tiesneša pakļautībā 
likumam. Satversme un likums „Par tiesu varu” noteic, ka tiesnesis 
ir tikai likumam pakļauts. Tiesnešu ētikas komisija 2018.gada 
skaidrojumā par tiesneša objektivitāti vienveidīgu lietu turpmākā 
skatīšanā, ja vienā no lietām kasācijas instances tiesa ir atcēlusi 
spriedumu, atzīmē, ka tiesneša spēja konkrēto lietu spriest objektīvi 
vienmēr ir saistīta ar tiesneša neatkarību lietas spriešanā. Tiesneša 
neatkarība ir priekšnoteikums tiesiskumam un viena no taisnīgas tiesas 
pamatgarantijām. Bangaloras Tiesnešu ētikas principu 1.1.punktā 
norādīts, ka tiesnesim savas tiesneša funkcijas jāveic neatkarīgi, 
patstāvīgi izvērtējot konkrētos faktus un saskaņā ar dziļu tiesību 
izpratni, jābūt brīvam no jebkādas ārējas ietekmes pamudinājumiem, 
spiediena, draudiem vai iejaukšanās, ko tieši vai netieši varētu 
radīt kādas aprindas vai iemesls. Ētikas komisija šajā skaidrojumā 
norāda, ka Civilprocesā nošķirts judikatūras saistošais raksturs, 
proti, ka judikatūra ir jāņem vērā, no konkrētajā lietā taisītā kasācijas 
instances sprieduma obligātā rakstura. Tādējādi tiesa, atspoguļojot 
attiecīgu argumentāciju savā nolēmumā, var nepievienoties cita tiesas 
sastāva vērtējumam. Šajā lietā Dobeles tiesas tiesnesis un Zemgales 
apgabaltiesa faktiski bija lēmusi pretēji Augstākās tiesas 2012.gada 
nolēmumā norādītajam viedoklim. Uzsverot tiesneša pakļautību tikai 
likumam, atzīmējams, ka šis gadījums pierāda, cik svarīgi ir tiesnesim 
ikkatrā lietā patstāvīgi veikt tiesību normu piemērošanu. Tiesnesis 
Egils Levits, pirms mēneša runādams šajā auditorijā, norādīja uz 
Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-64/16, kurā viņš bija 
tiesnesis referents. Šajā spriedumā atkārtots tiesas neatkarības 
jēdziena saturs, proti, ka tiesa savu tiesas spriešanas funkciju pilda 
absolūtā autonomijā, ne ar vienu nebūdama nedz hierarhiskās, nedz 

padotības attiecībās un nesaņemot jebkādas izcelsmes norādījumus 
vai instrukcijas. Par šo norādījumu aspektu vēl vēlos pateikt īsu 
komentāru vēlāk. 

Pabeigšu šo daļu par doktrīnas vietu tiesu nolēmumos vēl par 
trešo Senāta departamentu – Krimināllietu departamentu. 

Krimināllietu departaments, kā jau krimināltiesībām kopumā 
piestāv, bija pragmatisks un līdz nesenam laikam neizmantoja 
savā argumentācijā nedz judikatūru, nedz tiesību doktrīnu. 
Tomēr šodienas nolēmumu studijas atklāj, ka tieši Krimināllietu 
departamenta nolēmumos visbiežāk ir norādes uz tiesību doktrīnas 
atziņām. Mūsu alma mater būtu īpaši jāizceļ, jo dominē profesoru 
Ulda Krastiņa, Valentijas Liholajas, Kristīnes Stradas-Rozenbergas 
atziņas. Kā tas izpaužas? Gan ļoti sarežģītās konstrukcijās, gan arī 
par pamatjautājumiem. Departamenta nolēmumi jāvērtē kontekstā 
ar zemāku instanču tiesu nolēmumu kvalitāti un kasācijas sūdzību 
un protestu saturu. Krimināllietu departaments aptuveni 10% no 
kasācijas kārtībā izskatītajām lietām izmanto procesā noteiktās 
tiesības pārsniegt kasācijas sūdzības vai protesta robežas un 
pievērsties jautājumiem, kas būtiski notiesātās personas tiesību 
ievērošanai. Zināmā mērā šī nepieciešamība lemt par jautājumiem, 
kurus nav izvirzījis prokurors vai aizstāvis, prasa no kasācijas 
instances krimināllietās skaidrot arī tiesību jautājumu būtību, proti, 
tiesību saturu, vērst uzmanību uz normu piemērošanu. Aplūkosim 
piemēru, kur doktrīna mijas ar tiesu spriešanu krimināllietās – viena 
otru papildinot. 

Kriminālprocesā nostiprināts, ka gadījumos, ja lietai var būt 
īpaša nozīme likuma nomu interpretēšanā, lietu skata mutvārdu 
procesā tiesas sēdē. Par šādu lietu viennozīmīgi varētu atzīt  
2016.gada 8.decembra lēmumu lietā SKK-265/2016 (11290018913), 
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kurā interpretēts „krimināllietas materiālu” jēdziens Krimināllikuma 
307.panta izpratnē. Šajā lēmumā Augstākā tiesa pievērsusies tiesību 
doktrīnā paustajām atziņām par pieciem jautājumiem. Visupirms 
norādīts, kas ir noziedzīga nodarījuma kvalifikācija, tad vispārīgi, kas 
ir noziedzīga nodarījuma objekts. Skaidrojot konkrētā piemērojamā 
Krimināllikuma 307.panta tvērumu, norādīts uz doktrīnu. Lēmumā 
lasām: „Analizējot Krimināllikuma 307.pantā paredzētā noziedzīgā 
nodarījuma sastāva pazīmes, krimināltiesību doktrīnā pausta atziņa, 
ka krimināllietas materiāli ir tajā savāktie izmeklēšanas un tiesu 
darbības protokoli, izmeklētāja, prokurora, tiesas, tiesneša nolēmumi, 
ekspertu atzinumi, kā arī citi dokumenti un lietiskie pierādījumi, kas 
attiecas uz izmeklējamo vai iztiesājamo vai iztiesāto lietu (sk. Krastiņš 
U., Liholaja V., Hamkova D. Grām.: Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa 
(XVIII-XXV nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 545.lpp.).

No norādītā izriet, ka krimināllietas materiāli Krimināllikuma 
307.panta izpratnē ir nevis attiecīgajā protokolā, nolēmumā vai citā 
dokumentā ietvertās ziņas atkarībā no to nozīmīguma krimināltiesisko 
attiecību taisnīgā noregulējumā, bet protokols, nolēmums vai cits 
dokuments vai lietiskais pierādījums pats par sevi, neatkarīgi no 
tajā ietverto ziņu nozīmīguma, ja tas attiecas uz izmeklējamo vai 
iztiesājamo, vai iztiesāto lietu.

Turklāt iepriekš minētajā tiesību doktrīnas atziņā ietvertā 
krimināllietas materiālu jēdzienu raksturojošā pazīme – krimināllietā 
savāktie – norāda uz attiecīgā protokola, nolēmuma, cita dokumenta 
vai lietiskā pierādījuma iegūšanas (izgatavošanas) procesa pabeigtību.

Augstākā tiesa piekrīt profesora Ulda Krastiņa viedoklim, ka 
no Kriminālprocesa likuma 374.panta pirmās daļas, kas noteic, ka 
no kriminālprocesa uzsākšanas brīža visus ar šo procesu saistītos 
dokumentus glabā vienkopus krimināllietā, izriet, ka dokumentu 
un lietu kopums par krimināllietu uzskatāms no kriminālprocesa 

uzsākšanas brīža. Turklāt dokumenti un lietas kā krimināllietas 
materiāli, kuriem varētu būt nozīme kriminālprocesā, var arī 
neatrasties krimināllietā tehniskā nozīmē un tie var vēl nebūt reģistrēti 
procesa virzītāja lietisko pierādījumu un dokumentu sarakstā (Krastiņš 
U. Komentārs par Krimināllikuma 307.pantu. Nepublicēts materiāls).

No iepriekš izklāstītā tiesību doktrīnas atzinuma par jēdziena 
„krimināllietas materiāli” saturu izriet, ka viens no nosacījumiem, lai 
dokuments būtu atzīstams par krimināllietas materiālu, ir dokumenta 
attiecināmība uz izmeklējamo vai iztiesājamo, vai iztiesāto lietu, proti, 
konkrētu krimināllietu. Tādējādi secināms, ka dokumenta veidlapa 
līdz tās aizpildīšanai nevar tikt atzīta par krimināllietas materiālu. 
Tālāk būtu izvērtējams apstāklis, kādām ziņām un kādā apjomā ir 
jābūt ietvertām dokumentā, lai to varētu atzīt par krimināllietas 
materiālu, un tas, vai ziņu saturam un apjomam ir izšķirošā nozīme 
dokumenta atzīšanai par krimināllietas materiālu.”

Šajā gadījumā mijiedarbība atklājas divos veidos. Pirmkārt, 
Krimināllietu departaments tieši norāda, ka krimināllietas materiālu 
jēdziena saturs tiek saistīts ar doktrīnā paustajām atziņām. Proti, 
ja Krimināllikuma komentāru grāmatā ir definīcija, tad tā arī tiek 
izmantota konkrētā jēdziena satura izpratnei. Skaidrības labad 
gan jānorāda, ka tik izteikta doktrīnas piesaukšana redzama tikai 
jautājumos, kuros tiesa 100% pievienojas komentāru grāmatā 
rakstītajam. Otrkārt, šajā nolēmumā atklājas, kā Krimināllietu 
departaments tieši iesaista tiesību zinātni kāda tiesību teorijā 
neskaidra jautājuma izpētei. Šajā nolēmumā norāde uz nepublicētu 
materiālu, konkrēti, Ulda Krastiņa viedokli. Jautājumos, kas prasa līdz 
šim neizpētītu šķautņu analīzi, Krimināllietu departaments vēršas 
pie mācībspēkiem un lūdz tos izteikt savu komentāru vai viedokli 
par tiesību jautājumu, kuram būtiska nozīme lietas izlemšanā. Šajā 
nolēmumā pat īpaši uzsvērts, ka „Augstākā tiesa piekrīt profesora 
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Ulda Krastiņa viedoklim”. Šādā veidā notiek arī akadēmiskās domas 
papildināšana ar tiesu prakses jautājumiem. Mācību procesā un mācību 
grāmatās tādējādi komentāri veidojas arī no reālas tiesu prakses. 

Lai arī tiesas komentārs doktrināliem komentāriem nav ierasta 
prakse citu valstu tiesu nolēmumu metodoloģijā, mūsu tiesas 
doktrīnas un tiesību doktrīnas ciešā mijiedarbība ir īpaša. Kamēr tiesu 
spriež tiesa likuma robežās, šī sadarbība ir paredzamības un izpratnes 
garants. 

Tiesas atziņas attīstās ne tikai nolēmumu motīvu daļā. Ir arī tāds 
jēdziens kā tiesnešu atsevišķās domas. 

Arī šajā jautājumā ir atšķirības procesuālajos regulējumos. 
Tiesnešu atsevišķās domas var tikt pievienotas Civillietu departamenta 
paplašinātā sastāvā taisītiem nolēmumiem un Administratīvo lietu 
departamenta kopsēdes nolēmumiem. Atsevišķo domu institūts nav 
paredzēts krimināllietu izskatīšanā kasācijas kārtībā. 

Atsevišķās domas tiek saistītas ar juridiskās domas attīstību un 
tiesneša iespēju publiski paust, ka tam ir cits viedoklis izskatāmajā 
jautājumā. Tā kā šodien runājam par juridiskās domas attīstību, 
šoreiz nepievērsīšos neatkarības aspektam un iespējai publiskot savus 
argumentus. 

Par pienesumu tiesību attīstībai. Lai tiesnešu atsevišķas domas 
būtu ierosme debatei par kādu tiesību jautājumu, visupirms šīm 
atsevišķajām domām ir jābūt pieejamām. Tiesnešu atsevišķās domas 
tiek pievienotas Augstākās tiesas tīmekļa vietnē publicētajam tiesas 
nolēmumam. Ar nožēlu jāatzīmē, ka tās neizpelnās īpašu sabiedrības 
interesi un juristu komentārus. 

Kā piemēru par atsevišķo domu īpatnējo saturu kasācijas instancē 
izmantošu vienas no pirmajām sagatavotajām atsevišķajām domām 
Administratīvo lietu departamenta praksē. Tās pievienotas 2013.gada 

7.maija spriedumam lietā SKA-14/2013 (A42559408). Spriedums ir 
par tiesībām atskaitīt priekšnodoklī samaksāto pievienotās vērtības 
nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa normatīvā regulējuma pamats ir 
Eiropas Savienības tiesību normas, proti, direktīvu normas. Tāpēc arī 
spriedumā, izmantojot Eiropas Savienības Tiesas spriedumu atziņas, 
interpretētas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normas. 
Spriedumam pievienotas senatores Jautrītes Briedes atsevišķās domas. 
Spriedumā, tāpat kā vispār karuseļkrāpniecisko shēmu jomā, būtisks 
ir Eiropas Savienības Tiesas spriedums „Forvard” lietā3. Atsķirībā 
no citām prejudiciālo nolēmumu lietām, kuras, lai arī cik būtiskas 
tiesību normu interpretācijai, praktiski paliek nepamanītas, šī lieta 
izpelnījās sabiedrības interesi. Senatores atsevišķās domas atklāj, ka 
viņa nepiekrīt ne tikai Senāta kompetencei pārvērtēt lietas faktiskos 
apstākļus, proti, kas ir un kas nav kasācijas instances kompetencē 
lietas objektīvas izskatīšanas procesā, kas pats par sevi būtu atsevišķas 
konferences vērts jautājums. Senatore vērš uzmanību, ka ir pārprasts 
Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma teksts, jo teikuma konstrukcija 
latviešu valodā atšķiras no oriģinālvalodas franču un rada nepareizu 
priekšstatu par izlemto. Izmantojot to pašu Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru, kas citēta spriedumā, senatore atsevišķajās domās nonāk 
pie cita secinājuma par karuseļshēmas pārbaudes metodoloģiju. 

Eiropas Savienības tiesību piemērošanas jomā nacionālajai tiesai 
nevajadzētu attīstīt paralēlu judikatūru. Tāpēc pievienotās vērtības 
nodokļu jautājumos Latvijas tiesas ir vairākkārt uzdevušas jautājumus 
Eiropas Savienības Tiesai. Tomēr ne visu spēj atbildēt pat Eiropas 
Savienības Tiesa. Nacionālās īpatnības ir jāpārrauga pašu iestādēm, 
tai skaitā tiesām. Kontekstā ar senatores Jautrītes Briedes atziņām 
jāsaka, ka tieši izceltais aspekts par darījumu pārbaudes metodoloģiju 
ir tikpat aktuāls arī šodien. Administratīvo lietu departaments ir 
3 2013.gada 28.februāra rīkojums lietā C-563/11
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aicinājis zinātniski analītisko dienestu apkopot tiesu praksi pievienotās 
vērtības nodokļa jautājumos. Ir pāragri prognozēt, kādi būs pētnieku 
secinājumi. Gribu īpaši atzīmēt, ka Senāts neapstājas pie izlemta 
jautājuma, pie tā sauktās nostiprinātās judikatūras. Senāts ikkatrā 
lietā pārbauda savu atziņu pareizību. Ikkatrā lietā var papildināt savas 
atziņas vai pielāgot tās aktuālajai sociāli-ekonomiskajai situācijai. 
Ekonomisko procesu attīstība prasa ne tikai likumdevējam strādāt 
pie normatīvā regulējuma pielāgošanas, tā prasa tiesām būt gatavām 
proaktīvi saskatīt nepieciešamību pielāgot arī tiesu praksi. 

Lai arī judikatūras būtības un judikatūras maiņas jautājums ir saturā 
ļoti interesants temats, diemžēl akadēmiskā vidē tam nav bijis pienācīga 
diskursa. Diskurss nav viens viedoklis, kurš, pat jāsaka, ir. Domājams, ka 
judikatūras vieta tiesību avotu sistēmā šodien būtu pelnījusi pat atsevišķu 
mācību kursu. Studenti negūst pienācīgu ieskatu tiesību avotu sistēmas 
darbībā praksē. Netiek gūtas pietiekamas iemaņas strādāt ar vairākiem 
vienlīdzīgiem avotiem. Piemēram, konkurējoša vai papildinoša tiesu 
judikatūra. Gribu aicināt, izmantojot Senāta prakses izcilus piemērus, 
skaidrot arī judikatūras nozīmi. Tas, ka ne visos jautājumos tiesību 
zinātnei izdevies veiksmīgi integrēties tiesību attīstības veicināšanā 
tiesu spriešanas procesā. būs nākamais aplūkojamais jautājums. 

IV. ZINĀTNISKĀS DOMAS ATTĪSTĪBA:  
SENĀTS UN DOCĒTĀJI

Juridiskās fakultātes mācībspēki tiek pieaicināti viedokļu sniegšanai par 
tiesu prakses apkopojumiem. Senāta nolēmumu akadēmiskā kritika ir 
svarīga. Tā kalpo tiesību aktualitāšu izpratnei un arī iespējamai tiesu 

prakses atziņu pārskatīšanai nākotnē.

Augstākā tiesa attīsta zinātnisko domu, mērķtiecīgi daloties ar 
saviem tiesu prakses atziņu apkopojumiem. Pirms Augstākā tiesa kā 

vienu no savām darbības jomām izvirzīja zinātniski analītisko darbu, 
tiesu prakses apkopojumi tika uzticēti akadēmiskajiem mācībspēkiem. 
Tas bija vienlaikus ieguvums zinātnei, bet zaudējums tiesu prakses 
atziņu sistematizācijai, jo akadēmiķim grūti atturēties no zinātnes. 
Diemžēl zinātne mūsu gadījumā parasti bija konkrētā teorētiķa viedoklis. 
Attiecīgi nereti radās domstarpības par darba saturu, vai tas ir tiesu 
prakses apkopojums, vai jau tiesu prakses komentārs. Pēdējos gadus 
Augstākā tiesa saviem spēkiem gatavo tiesu prakses atziņu apkopojumus. 
Vienlaikus mēs ceram, ka šādi apkopojumi rosina tiesību zinātni analizēt 
un saturīgi komentēt nolēmumu motīvus un tiesas secinājumus. 

Ir pozitīvi piemēri. Piemēram, maksātnespējas jomas eksperts, 
vienlaikus arī Universitātes mācībspēks Gaidis Bērziņs ir atsaucies 
Augstākās tiesas aicinājumam un sniedzis savus komentārus par mūsu 
sagatavotu prakses apkopojumu. Šāda padziļināta izpratne ir ļāvusi 
arī divos uzskatāmos gadījumos konstruktīvi kritizēt Senāta lemto. 
Kritika bija vērtīga nevis tāpēc, ka es personīgi piekrītu vai, tieši otrādi, 
nepiekrītu Gaida Bērziņa komentāram. Neesmu maksātnespējas 
jomas eksperts – normu izpratne sistēmā vai likumdevēja gribas 
noskaidrošana lai paliek piemērotājiem. Šajā brīdī gribu uzteikt to, ka 
kritika abos gadījumos bija argumentēta, tā nesaturēja apvainojumus. 
Šāds diskurss ir ļoti veselīgs gan akadēmiskajai videi, gan tiesību 
normu piemērotājiem, tai skaitā tiesnešiem. Konstruktīva kritika 
ļauj izvērtēt ne tikai argumentus konkrētajā lietā. Šāda kritika ļauj 
skatīt sistēmu tiesību pētnieka acīm. Šobrīd nesākšu spekulēt, vai būs 
judikatūras maiņa šajā jautājumā, vai rajona tiesas sekos šai Senāta 
atziņai, vai argumentēti to noraidīs, būtiska ir kvalitatīva analīze. 

Šāda kritika būtiski atšķiras no lietas dalībnieku vai iesaistīto 
aizstāvju, pārstāvju vai padomdevēju publiskajiem paziņojumiem. 
Šajā reizē nerunāsim par mediju viedokļa ietekmi uz tiesas spriešanu. 
No piemēra par doktrīnas ietekmi uz Krimināllietu departamenta 
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lēmumu skaidrs, ka akadēmiskajiem mācībspēkiem ir būtiska loma 
tiesību satura izpratnes veidošanā. Ne tikai mācību procesā augstskolas 
solā, kad kā pilnīgi pareizu tveram katru pasniedzēja teikto frāzi. Arī 
akadēmiskā diskusijā sliecamies paļauties uz zinātnisko godprātību, 
kādu to raksturo akadēmiskie ētikas kodeksi. Akadēmiskā brīvība 
un neatkarība ir salīdzināma ar tiesneša neatkarību. Ja mācībspēku 
publiski paustie viedokļi ir nevis akadēmiski, bet tikai publiski atkārto 
ar viņu saistītas personas konkrētā tiesvedībā esošas lietas dalībnieka 
interesēm, tad šāda rīcība būtu nosodāma. Lietas dalībniekam ar tiesu 
jākomunicē procesuālo dokumentu formā. Tiesas rīcības un nolēmumu 
kritika būtu veidojama profesionāli un atbildīgi. Respektējot vārda 
brīvību un tiesības izteikt kritiku, tai skaitā nozīmīgos jautājumos, 
tomēr jārespektē tiesnešu cieņa. Latvijā mums ir maz izdevumu, kas 
raksta par juridiskiem jautājumiem. Esam jau uzrunājuši „Jurista 
Vārdu”, lai tā lasītājiem tiktu uzrādīta raksta autora iesaiste lietas 
izskatīšanā jeb slēptā interese. Nedomāju, ka šāda godīga piezīme 
kavēs juridiskās domas attīstību. 

NOBEIGUMS
Nobeigumā par labu pozitīvu sadarbību.
Tiesību zinātņu fakultātes desmit gadu darbības pārskata ziņojumā 

Kārlis Dišlers savulaik norāda, ka „Universitātes pastāvēšanas 
pirmajos gados lielākā daļa fakultāti beigušo aizgāja advokatūrā, vēlāk 
maģistratūrā”. Ieskatoties Latvijas starpkaru Senāta 30 senatoru 
biogrāfijās, ieraksts par tieslietu studijām tikai Latvijas Universitātes 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē ir senatoram Jānim 
Ankravam, savukārt senatori Vladimirs Bukovskis, Augusts Rumpēters 
un Pēteris Stērste ir papildinājuši šeit savas zināšanas. Tas pamatā 
tāpēc, ka bija vajadzīgs laiks no fakultātes dibināšanas līdz pirmajiem 
absolventiem un to karjeras virsotnēm.

Šodien Augstākajā tiesā esam 36 tiesneši un 110 darbinieki. No 
tiem lielākā daļa savas jurisprudences studijas pamatā vai vismaz 
daļēji saista ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Vēl pāris 
gadus atpakaļ sadarbībā ar Juridiskās fakultātes Tālākizglītības 
centru devām iespēju saviem tiesnešiem un darbiniekiem aktualizēt 
un papildināt zināšanas šodien aktuālās praktiskās un akadēmiskās 
tēmās. Lai iegūtu sertifikātu, bija jāapmeklē noteikts nodarbību skaits. 
Mums par patīkamu pārsteigumu bija ne viens vien klausītājs, kas bija 
ieinteresējies par vairākām tēmu grupām, tādējādi neaprobežojoties 
ar nodarbībām krimināltiesību vai administratīvo tiesību jomā, bet kā 
studiju gados pārlapojot vispārējas aktualitātes. 

Novēlu Juridiskajai fakultātei saglabāt un pilnveidot akadēmiskā 
un praktiskā mijiedarbību. Būt mūsu atbalstam teorijā. Būt mūsu 
sadarbības partnerim tiesas doktrīnas izplatīšanā un attīstības 
veicināšanā. 

Paldies par uzmanību un spēku nākamajā simtgadē! 
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Diskusijas vadītājs Edvīns Danovskis: [..] Augstākajai tiesai un 
tiesnešiem ar likumu ir uzlikts īpašs slogs, ja tā varētu teikt, – 
būt neatkarīgiem. Šī neatkarības nodrošināšana sastāv no 
vairākiem komponentiem. Katrs no tiem ir vienlīdz svarīgi. 
Kā Augstākā tiesa nodrošina un veicina neatkarību tiesas 
spriešanā?

Ivars Bičkovičs: Man ir gandarījums, ka diskusijas klausītāju 
ir tik daudz, lai arī pieteiktā tēma varbūt ir ne pārāk aizraujoša un 
izklaidējoša, bet katrā ziņā tas liecina, ka jautājumi par drosmi būt 
godīgam tiesnesim, par tiesiskumu un neatkarību ir gana svarīgi 
ikvienam Latvijas cilvēkam. Augstākā tiesa pieteica savu dalību šajā 
pasākumā, kura virstēma ir drosme. Pirmā asociācija varbūt ir zināms 
samulsums vai neizpratne, kāda saistība būtu tiesas spriešanai ar 
drosmi. Bet saistība ir visciešākā un vistiešākā veidā. Tikai mums 
varbūt ir pierastāk biežāk runāt par neatkarību. Mēs runājam par 
vajadzību pēc tiesas neatkarības, un tas visbiežāk mūsu izpratnē 
nozīmē izslēgt jebkādu ietekmi no malas, tajā skaitā no divām pārējām 
varām – no izpildvaras un no likumdevēja, nodrošināt gan fizisku 
drošību, gan sociālās un materiālās tiesības, tādā veidā veicinot šo 
neatkarību. Bet drosme, manā uztverē, faktiski ir tā pati neatkarība, 
tikai no otras puses, proti, no pašu tiesnešu puses. Ja neatkarību mēs 
varētu prasīt vai lūgt no malas, tad būt drosmīgiem mēs varam vien 
aicināt, un esam atbildīgi paši par sevi – būt drosmīgiem. 

Ko nozīmē būt drosmīgiem? To ir grūti nodefinēt vienā teikumā un 
to nevar izrunāt vienā vai pāris stundās. Vispirms es teiktu, ka drosme 

 28.06.2019.  

TAISNĪGA TIESA IETVER ARĪ TIESNEŠA DROSMI 
No Augstākās tiesas diskusijas „Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls” sarunu festivālā LAMPA

LAMPAS disuksijā piedalās ev-luteriskās baznīcas 
mācītājs Artis Eglītis, ārste psihoterapeite Gunta 
Andžāne, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 
Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs 
un Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja 
Veronika Krūmiņa



174

ir būt izlēmīgam, respektīvi, pieņemt atbildīgu lēmumu. Pieņemu, ka 
ne katrs var pietiekami īsā laikā pieņemt sev izšķirīgu lēmumu. Tam 
nav jābūt juridiskam kāzusam, es runāju vispārīgi, arī par sadzīviskām 
lietām, par savu karjeru, par dzīvi un ģimeni. Būt izlēmīgam, 
manuprāt, ir drosme, kas vairumam, iespējams, piemīt. Bet dažiem ir 
arī zināmas problēmas izšķirties par savu tālāko rīcību. Drosme – tas 
ir arī būt neatkarīgam. Pastāvēt par savu viedokli, neļauties ietekmēt 
dažādai ietekmei – vai tās būtu bailes no aplamas rīcības, vai bailes vai 
bažas par savu tālāko karjeru. Drosme – tas nozīmē arī atteikties no 
kādiem labumiem, kas varbūt ir prettiesiski, atteikties no dažādiem 
kārdinājumiem, ko varētu no malas raidīt, kas būtu korupcija, 
neietekmēties no draugu būšanas vai telefona zvaniem, vai priekšnieka 
vēlmes – arī tādā nozīmē tā ir drosme. Drosme tiesnesim ir arī paust 
un pastāvēt par savu viedokli. Juristi zina, ko nozīmē „judikatūra”, 
vispārpieņemta tiesu prakse, vienveidīga lietu izlemšana. Bet mēs arī 
zinām, ka tiesības nav kaut kas iekalts sienā uz mūžīgiem laikiem. Viss 
attīstās, un šo attīstību veicina un nodrošina katra tiesneša domas 
lidojums, uzdrīkstēšanās. Pamatota uzdrīkstēšanās būt atšķirīgam no 
kaut kā iepriekš pieņemta un neļauties rutīnai vai vieglākajam ceļam – 
visi tā dara, es arī tā darīšu. Taisnīga tiesa, taisnīgas tiesas spriešana 
ietver arī nepieciešamību un atbildību tiesnesim būt drosmīgam savos 
lēmumos. 

Edvīns Danovskis: [..] viens no drosmes aspektiem acīmredzot ir 
tiesnesim spriest tiesu, nedomājot, ko par viņa spriedumu teiks 
žurnālisti vai sabiedrība. Tiesnesim ir jābūt ar savu pārliecību, 
kas, bez šaubām, sakņojas likumā un lietas apstākļu juridiskā 
vērtējumā. [..]

Ivars Bičkovičs: Drosme neietekmēties no ārējās ietekmes, šajā 
gadījumā – no medijiem – ir ļoti būtiska lieta, un, šķiet, kopš tiesas 

eksistē demokrātiskā veidolā, vienmēr ir domāts par šo jautājumu. 
Latvijā nav zvērināto tiesu, bet, piemēram, ASV tiesās ir zvērinātie, 
kuriem nav bijusi nekāda iepriekšēja saskarsme ar izskatāmo lietu. 
Vēl vairāk – uz lietas izskatīšanas brīdi šiem zvērinātajiem tiek liegta 
komunikācija vai saskarsme ar ārpasauli, lai ietekme no ārpasaules 
tiktu samazināta līdz minimumam. 

Diemžēl, ja runājam par Latvijas situāciju Eiropas Savienības 
kontekstā, tad pēdējo gadu Eiropas mēroga aptaujas rāda, ka Latvijas 
tiesnešu pašvērtējums savai neatkarībai ir diezgan zems, it īpaši tas ir 
zems sadaļā par komunikāciju un saskarsmi ar medijiem. Lielā mērā 
mediji tiek uzskatīti, ja tā var teikt, par vaininiekiem tiesnešu sajūtā, 
ka viņi nav pietiekami neatkarīgi. Proti, šie viedokļi no malas jau 
iepriekš veido priekšstatu par tās vai citas lietas pareizo risinājumu vai 
vajadzīgo sodu. Ja šīs situācijas salīdzinātu ar kādu sporta spēli, faktiski 
tiesnesim svilpe būtu jālieto, ieklausoties, kurā pusē skaļākas ovācijas 
vai lielāks līdzjutēju pulciņš. Tas ir absolūti nepieļaujami, pat likums 
liedz jebkādā veidā tīši vai netīši ietekmēt tiesas spriešanu. Manuprāt, 
visai nekorekts ir uzstādījums, ka tiesas ir priekš sabiedrības, nevis 
sabiedrība priekš tiesām. Protams, tiesas ir priekš sabiedrības, taču ne 
tāpēc, lai spriestu tiesu tā, kā grib cilvēks no malas, bet gan tāpēc, lai 
nodrošinātu vienu no pamattiesībām, proti, lai ikvienam indivīdam, 
kurš šodien varbūt ir tikai līdzjutējs un skatītājs, bet rīt var nokļūt 
tiesā ar savu aizskarto interesi, būtu pārliecība, ka viņa lietu, ja tāda 
būs, skatīs absolūti neietekmējams, drosmīgs, patstāvīgs un objektīvs 
tiesnesis.
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 16.10.2019.  

MUMS IR KOPĪGI CILVĒKI, DARBI UN VĒRTĪBAS 
Apsveikuma uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadē

Augstākās tiesas vārdā sveicu Latvijas Universitātes Juridisko 
fakultāti 100 gadu jubilejā! Joprojām varu sacīt tāpat kā 
pirms pieciem gadiem 95 gadu jubilejas pasākumā – mums 
un jums – Augstākajai tiesai un Juridiskajai fakultātei – ir 

daudz kopīga! 
Pirmkārt, mums ir kopīgi cilvēki. Tie ir tiesneši, kas veido 

saikni starp tiesību praksi un zinātni un strādā arī par pasniedzējiem. 
Pirms 100 gadiem tādi bija Augusts Lēbers, Kārlis Puriņš un Vladimirs 
Bukovskis. Vēlākajos gados Juridiskās fakultātes pasniedzēju skaitā 
bijuši senatori Kalvis Torgāns, Imants Fridrihsons, Rolands Krauze 
un citi. Šobrīd Juridiskās fakultātes pasniedzējas ir senatores Jautrīte 
Briede un Anita Kovaļevska. 

Otrkārt, mums ir kopīgi darbi. Augstākās tiesas un Juridiskās 
fakultātes mācībspēku sadarbība ilgus gadus rezultējusies 
profesionālos tiesu prakses apkopojumos un pētījumos, saturiski 
vērtīgās konferencēs un tiesnešu tālākizglītības speciālā programmā. 
Esam gandarīti arī par Juridiskās fakultātes studentu interesi par 
Augstāko tiesu un labprāt uzņemam pie sevis Pirmkursnieku dienās, 
tiesu procesu izspēlēs, kā arī piedāvājam prakses iespējas un iesakām 
studiju darbu tēmas, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī 
Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas.

Arī vērtības mums ir kopīgas. Kā esam ierakstījuši savā 
apsveikumā: „Sistēmu veido cilvēks – Cilvēku veido viņa zināšanas – 
Augstskola ir cilvēka zināšanu avots – Zināšanās balstās cilvēka 
vērtības”. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte jau simts gadus ir 
Latvijas tiesu sistēmas vērtību avots, jo vairums Latvijas tiesnešu un 
tiesu darbinieku ir šīs fakultātes absolventi.

Augstākās tiesas apsveikumu Juridiskajai fakultātei ir parakstījuši 
89 tiesneši un tiesas darbinieki. Tieši tik daudzi ir saņēmuši Latvijas 
Universitātes Juridiskās fakultātes diplomu. Dažādos gados – no 1975.
gada līdz 2019.gadam. Dažādu līmeņu – gan bakalaura, gan maģistra 
vai tam pielīdzināta grāda, kā arī pieci tiesību doktori. 

Aptuveni 60% no Augstākajā tiesā strādājošajiem savas jurista 
karjeras profesionālos pamatus un ētiskos balstus saņēmuši šeit  – 
Alma Mater Raiņa bulvārī 19. Mēs esam tādi, kādus Jūs mūs esat 
veidojuši – taisnīgus, neatkarīgus, radošus, ar nerimstošu interesi 
profesionāli pilnveidoties.  

Un mūsu novēlējums savai fakultātei tās simtgadē: 
Lai arī turpmāk fakultātes sniegtās profesionālās zināšanas un 

juridisko vērtību standarti stiprina Latvijas tiesību sistēmu! Lai arvien 
auglīga ir juridiskās zinātnes un prakses mijiedarbība, kas attīsta un 
pilnveido Latvijas tiesību telpu!
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 24.10.2019.  

NAV PIEĻAUJAMA TIESAS SPRIEŠANAS IETEKMĒŠANA 
www.at.gov.lv

Tiesvedības gaitai ikvienā lietā jābūt maksimāli efektīvai, 
un tiesai pie taisnīga sprieduma jānonāk iespējami ātrā 
laikā. Jo īpaši tas svarīgi Zolitūdes traģēdijas krimināllietā.  
Taču ne Augstākās tiesas priekšsēdētājam, ne Augstākās 

tiesas tiesnešiem nav tiesību iejaukties zemākas instances tiesas 
darba organizatoriskos jautājumos un ietekmēt  lietas izskatīšanas 
gaitu.

Nekompetenti un sabiedrību maldinoši ir tieslietu ministra 
Jāņa Bordāna publiski paustie izteikumi, ka par Zolitūdes traģēdijas 
tiesvedības procesu vistiešākā veidā atbildību nes Augstākās tiesas 
priekšsēdētājs. Lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība ir tiesas 
darba organizatoriskais jautājums, par ko katrā tiesā atbild tiesas 
priekšsēdētājs.     Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 107.pantu 
vadošā valsts pārvaldes iestāde tiesu administrēšanā ir Tieslietu 
ministrija, tā izdod iekšējos normatīvos aktus par rajonu (pilsētu) 
tiesu, apgabaltiesu organizatoriskās vadības jautājumiem; pieprasa 
no rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām ziņas, kas tai nepieciešamas 
normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai; veic rajonu (pilsētu) 
tiesu, apgabaltiesu organizatorisko vadību un veic pārbaudi rajonu 
(pilsētu) tiesās, apgabaltiesās.

Augstākā tiesa nav administratīvi saistīta ar rajona (pilsētu) tiesām 
vai apgabaltiesām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tiesneši nevar 
kontrolēt vai dot norādījumus zemāka līmeņa tiesu tiesnešiem par 
konkrētu lietu izskatīšanu vai organizatoriskiem jautājumiem. Saikne 
starp visu līmeņu tiesām izpaužas procesuāli, izskatot pārsūdzētos vai 
noprotestētos zemākas instances tiesas nolēmumus, kā arī veidojot 
vienotu tiesu praksi.

Arī tieslietu ministra paustie apgalvojumi, ka tiesu sistēma, tostarp 
Augstākā tiesa un Tieslietu padome, neiesaistās likumdošanas procesā 
un normatīvā regulējuma pilnveidošanā, ir nepatiesi un maldinoši. Ne 
Tieslietu padomei, ne Augstākajai tiesai nav likumdošanas iniciatīvas 
tiesības. Augstākā tiesa nevar izstrādāt un virzīt likumprojektus. Tas, 
ko Augstākā tiesa var darīt un dara, ir, pirmkārt, izteikt priekšlikumus 
par nepieciešamajiem likumu grozījumiem, kas izriet no tiesu prakses, 
un otrkārt, ja tiek aicināti, piedalīties likumprojektu izstrādāšanas 
darba grupās un Saeimas Juridiskās komisijas sēdēs.

Augstākā tiesa aicina tieslietu ministru nodrošināt likumā noteikto 
Tieslietu ministrijas funkciju kompetentu izpildi un atturēties no tiesu 
sistēmas nekorektas un nepamatotas kritikas, izmantojot politisko 
retoriku publiskajā telpā.
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TIESISKUMS NAV IESPĒJAMS BEZ EFEKTĪVI FUNKCIONĒJOŠAS 
TIESU VARAS 
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

Šodien esam pulcējušies mūsu ikgadējā tiesnešu konferencē. 
Konferences programma ir piepildīta ar daudziem tiesu 
sistēmas efektīvai funkcionēšanai būtiskiem jautājumiem. 

Tie skar gan mūsu darba saturisko pusi – spriedumu 
kvalitāti, tiesas procesa efektīvu vadību, gan tiesu sistēmas neatkarību 
un šīs neatkarības garantijas, piemēram, tiesneša konstitucionālajam 
statusam atbilstošu atalgojumu u.c. 

Analizējot gan savu, gan likumdevēja un izpildvaras darbu, ciktāl 
tas skar tiesu sistēmu, mums primāri jāpatur prātā, ka Satversme 
definē Latviju kā demokrātisku, tiesisku valsti. 

Tiesiskums, pilnīgi loģiski, nav iespējams bez efektīvi 
funkcionējošas tiesu varas. 

Bez šādas tiesu varas apdraudēta ir cilvēka cieņa un brīvība un viņa 
pamattiesību aizsardzība, kas ir mūsu valsts deklarētās pamatvērtības.

Samērojot ar šīm fundamentālajām aksiomām, mūsu šodienas 
temati var šķist šauri. Tomēr būtībā tas tā nav, jo katrs no tiem ir šīs 
kopainas neatņemama sastāvdaļa.

SPRIEDUMU UN TIESAS PROCESA KVALITĀTE
Tiesneša, tiesu sistēmas primārais uzdevums ir strīdu risināšana. 
Tieši ar kvalitatīviem, saprotamiem spriedumiem mēs primāri 

nodrošinām sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.

Uz Latvijas tiesnešu konferenci ierodas Valsts prezidents 
Egils Levits, CEPEJ prezidents Ramins Gurbanovs un 
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs
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Tādēļ mēs šīs dienas diskusijas veltām spriedumu kvalitātei 
un tiem faktoriem, kas to ietekmē pozitīvi un negatīvi, šobrīd un 
potenciāli.

Es aicinātu jūs skatīties uz spriedumu kvalitāti plašāk, ietverot 
tajā ne vien pašu tekstu, kam, neapšaubāmi, ir jābūt strukturētam, 
juridiski precīzam un skaidram. Tomēr daļu no sprieduma efektivitātes 
veido arī tas, kādā procesā mēs pie tā nonākam. Vai tas ir savlaicīgs un 
objektīvs, vai procesa laikā pusēm nostiprinājusies pārliecība par to, 
ka to argumenti ir uzklausīti un izsvērti, ka tiesas spriešana ir bijusi 
taisnīga.

Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka tiesvedību atsevišķās situācijās 
puses var censties izmantot nevis labticīgai problēmu risināšanai, bet 
rezultāta novilcināšanai vai pat, maldinot tiesu, mēģinājumam nonākt 
pie sev vēlama prettiesiska rezultāta.

Arī procesa vadība un saskarsmes kultūra ir prasmes, kas ir 
absolūti nepieciešamas tiesneša darbā.

Ir ļoti būtiski, lai lietu izskatīšanas gaitā tiesnesis rīkotos proaktīvi 
un turētu procesa „vadības grožus” savās rokās, nepieļaujot procesa 
novilcināšanu. Tiesnesim ir jāvar nostāties pretī pušu ļaunprātībai, 
pretējā gadījumā sekas ir ne vien konkrētās lietas ietvaros (pelnītā 
soda samazināšana procesa ilguma dēļ), bet arī valstiskas, piemēram, 
potenciāla starptautiska tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
6.panta kontekstā.

Skatot lietu pēc būtības, ir svarīgi atcerēties, ka gramatiskā 
interpretācijas metode nav vienīgais rīks tiesneša arsenālā. Likuma 
burts ir svarīgs, bet vēl svarīgāk ir paturēt prātā likuma mērķi, 
saprast, kādēļ kādas sabiedriskas attiecības ir regulējamas. No „kādēļ” 
izrietēs arī optimālais „kā” tas darāms katrā konkrētajā situācijā. 
Saprotot regulējuma mērķi, ir arī vieglāk nepieļaut tiesību ļaunprātīgu 
izmantošanu. 

Katrā konkrētajā gadījumā ir jāizdara viss, ko pieļauj procesuālais 
regulējums, savukārt tur, kur tas liek acīmredzamus šķēršļus efektīvai 
tiesvedībai, jāvēršas pie likumdevēja, lai to labotu.

Es aicinātu jūs būt drosmīgiem un redzīgiem, un apzināties, ka 
katrs individuālais tiesas process ir arī daļa no sabiedrības viedokļa 
par tiesu sistēmu.

TIESLIETU SISTĒMAS AKTUALITĀTES
Mums pašiem, bet arī izpildvarai un likumdevējam ir skaidri 

jāapzinās, ka kvalitatīvu, taisnīgu spriedumu var pieņemt tikai 
neatkarīga un efektīva tiesa.

Savukārt tiesu varas neatkarību un tās spēju darboties kā atsvaram 
varas dalīšanas sistēmā ietekmē gan iekšēji, gan ārēji aspekti.

ĀRĒJĀS IETEKMES FAKTORI
Kā ārējās ietekmes faktori, pirmkārt, minamas tiesībpolitiskās 

diskusijas ar likumdevēju un izpildvaru un tiesu varu skarošās 
likumdošanas iniciatīvas. 

Pēdējos gados pieņemtie plašie grozījumi likumā „Par tiesu varu” 
ir stiprinājuši tiesu varas neatkarību, it īpaši tiesnešu karjeras virzības 
jautājumos. 

Tomēr pat ar tiem vēl nav sasniegts ideālais varu līdzsvara modelis. 
Tiesu varai, konkrēti Tieslietu padomei, joprojām nav pietiekamu rīku, 
kas garantētu tās neatkarības un funkcionēšanas praktisko aspektu 
izpildi. Tiesu administrācijai, kā tas sākotnēji tika iecerēts, būtu 
jāstrādā kā Tieslietu padomes atbalsta un izpildstruktūrai, ikdienas 
dialogā sasaistot politikas veidošanu ar tās realizāciju. Tādējādi tiktu 
efektivizēta abu institūciju darbība. 

Pieaugot Tieslietu padomes atbildības un darba apjomam, 
perspektīvā jādomā arī par to, ka tā pārveidojama par pastāvīgu, 
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ikdienas režīmā strādājošu institūciju, kā tas ir lielākajā daļā Eiropas 
Savienības dalībvalstu.

Runājot par finansējumu tiesu sistēmai, gribētu akcentēt ne vien 
2020.gadā paredzēto finansējumu tiesu sistēmai un tiesnešu algām, 
bet arī Valsts kancelejas sagatavoto un publiskajai apspriešanai 
piedāvāto Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumprojektu. Jāsaka, ka gan vienā, gan otrā gadījumā 
izpildvara nav nodrošinājusi pilnvērtīgas konsultācijas ar tiesu varu 
un nav ņēmusi vērā arī Tieslietu padomes pausto viedokli. Vēl vairāk, 
iedziļinoties abos dokumentos, rodas nopietnas šaubas par to, ciktāl 
tiek izprasts vai, kas vēl būtiskāk, cienīts Satversmes tiesas atkārtoti 
teiktais par tiesneša statusu un cieņpilnu dialogu valsts varu starpā. Tā 
nav jauna krīze, bet jau hroniska kaite mūsu valsts konstitucionālajā 
struktūrā. Ja Satversmes tiesas spriedumi par šiem jautājumiem 
seko cits citam un pati Satversmes tiesa ir spiesta atkārtoties savās 
atziņās un situācijas vērtējumā, vai mēs varam paļauties uz šī valstiski 
svarīgā mehānisma efektivitāti? Kas mainīsies, potenciāli atgriežoties 
Satversmes tiesā, apstrīdot jaunu likumu, kas satur visas vecās, 
hroniskās problēmas?

Dialogs, ieklausīšanās un kvalitatīva argumentācija ir vispārēja 
problēma Latvijas varu dialogā – par to liecina arī neatbildētie jautājumi 
ekonomiskās tiesas izveides idejas apspriešanas procesā, kas virzās uz 
priekšu, neskatoties uz Tieslietu padomes pausto kritisko attieksmi 
pret piedāvātās problēmas risinājumu.

Savukārt administratīvās atbildības jautājumi, kas līdz ar 
pieļaujamību tiesnesi administratīvi sodīt (aizturēt, atvest piespiedu 
kārtā, ko jau konceptuāli atbalstījusi Tieslietu padome) aktualizē 
jautājumus arī par tiesu priekšsēdētāju un tiesnešu pašpārvaldes 
institūciju lomu šajā procesā.

Es gribētu uzsvērt, ka mēs savās problēmās neesam unikāli.

Arī plašākā nozīmē, starptautiski, tieslietu sistēmām šis nav viegls 
periods. Populistiskas politikas arsenālā ir arī verbāli uzbrukumi tiesu 
sistēmai, kā mēs redzam arī atsevišķās ES valstīs. Tiek pieņemti tiesu 
sistēmu neatkarību nopietni ierobežojoši likumi, un regulāri dzirdam 
par to izraisītiem konfliktiem valsts varas atzaru starpā. Brīdī, kad 
rodas šaubas par kādas konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts 
tiesu sistēmas neatkarību, tā vairs nav tikai šīs valsts, bet jau visas 
Eiropas Savienības problēma. Tiesu sistēmas neatkarība ir būtiska 
ne vien tādēļ, lai nodrošinātu demokrātiskas valsts pastāvēšanu, bet 
arī lai pārējām ES valstīm būtu pārliecība, ka citas dalībvalsts tiesā 
būs iespējams efektīvi risināt no savstarpējiem ekonomiskajiem 
kontaktiem un ES tiesībām izrietošos tiesiskos strīdus.

Šādus jautājumus nākas risināt gan Eiropas Savienības Tiesai, 
gan Eiropas Komisijai, savukārt šo lietu publicitāte ļoti kaitē valsts 
prestižam. Arī Latvijā valsts varu savstarpējā saskarsmē jāizdara savi 
secinājumi no šiem gadījumiem.

Tomēr šodien sāku ar mūsu pašu atbildību, gan individuālo, gan 
sistēmisko, un ar to gribētu arī turpināt.

IEKŠĒJIE FAKTORI
Sarežģītajā kontekstā, kuru iezīmēju, īpaši būtisks ir arī pašas 

tiesu sistēmas darbs, šī darba iekšējie aspekti, kas mums šodien 
pārrunājami un visiem kopā ikdienas darbā nodrošināmi.

Katra sprieduma teksta radīšanai ir nepieciešams zināšanu 
kopums  – pirmkārt jau juridiskās, bet arī valodas un teksta 
noformēšanas.

Lai nodrošinātu augstākās raudzes juridisko zināšanu uzkrāšanu 
tiesnešu korpusā, ir svarīgi ne vien pastāvīgi apgūt jaunas zināšanas 
un padziļināt esošās, bet arī nodefinēt skaidrus atlases kritērijus 
jaunajiem, sistēmā ienākošajiem tiesnešiem. Dažādu juridisko 
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profesiju pārstāvju pieaugoša ieplūšana tiesnešu korpusā nodrošināma 
ar amatam un atbildībai atbilstošu atalgojumu un sociālajām 
garantijām, ar skaidrām karjeras un plašākā nozīmē profesionālās 
izaugsmes iespējām. Visi šie elementi kopā veido tiesneša profesijas 
prestižu. Tieslietu padome ir izveidojusi darba grupu, kas strādā pie 
jauno tiesnešu atlases procesa un kritēriju pārdefinēšanas.

Tāpat mums jāapzinās, ka katrs konkrētais tiesas spriedums un 
process, kādā pie tā nonākam, rada kopējo iespaidu par tiesu sistēmu 
kopumā ne tikai procesa dalībniekiem. Šis efekts ir vēl izteiktāks 
lietās, kas viena vai otra iemesla dēļ ir „skaļas” un kuras atspoguļot 
izvēlējušies masu mediji. Ir svarīgi, kādi mēs esam, kā tiesu sistēmu 
pārstāvam savā ikdienas darbā.

Ne mazāk svarīgi ir arī tas, kā mēs sabiedrībai stāstām par savu 
darbu. Tiesas pēc būtības nevar sniegt sabiedrībai pakalpojumu, 
kuru saņemot, apmierināti ir visi – visbiežāk viena puse zaudē vai 
vismaz neiegūst visu gribēto. Tādēļ būtiski ir ne vien tas, cik skaidrs 
un motivēts ir pats sprieduma teksts, bet arī tas, kā tas vajadzības 
gadījumā tiek pasniegts, skaidrots sabiedrībai.

Tas nav viegls darbs, varētu pat teikt, ka bieži tas ir nepateicīgs. 
Pateicos visiem tiesnešiem, kas ir atvērti komunikācijai ar masu 
medijiem, ar sabiedrību, jo tiesu neatkarību ilgtermiņā var garantēt 
sabiedrības pārliecība par tiesu varas nozīmi valsts iekšējā līdzsvara 
mehānismā. Tiesu varai ir grūti efektīvi pildīt savu lomu sabiedrībā, 
kura tai netic.

Visbeidzot, pievēršoties arī tiesas priekšsēdētāju lomai, jāatzīmē, 
ka tiesas spriešanas un spriedumu kvalitāti netieši, bet ļoti konkrēti 
ietekmē arī darba organizācija katrā tiesā. 

Plašākā nozīmē nu jau mēs varētu sākt analizēt, kā tiesu darbu 
ietekmējusi teritoriālā reforma un kādi soļi šeit tālāk sperami.

Tiesu sistēmas darbības caurskatāmībai nenāk par labu dažādos 
reģionos pastāvošo tiesu sistēmas uzbūves risinājumu saskaldītība. 
Tas traucē, piemēram, atrast vienotus specializācijas un lietu sadales 
principus, kas savukārt padarītu sistēmu skaidri saprotamu tās 
individuālajiem klientiem.

NOBEIGUMS 
Nobeidzot es atkārtošos, bet ir svarīgi uzsvērt – katram tiesnesim ir 

jāapzinās sava loma un atbildība – gan individuālā, gan daļa no sistēmiskās.
Pēdējos gados ir redzams, kā pieaug tiesnešu pašpārvaldes 

institūciju un Tieslietu padomes loma tiesu sistēmas darbā. Tādēļ 
būsim atbildīgi, izdarot savu izvēli par tiem, kas mūs šajās institūcijās 
pārstāvēs. Domājiet par katras institūcijas lomu un uzdevumiem un 
par to, kurš no kandidātiem vislabāk varēs tos veikt savu zināšanu, 
pieredzes un personisko īpašību dēļ.

Es ceru, ka jūs manis teiktajā radīsiet šodien tālāk apspriežamas 
tēmas un idejas. Savukārt jūsu pieredze, domas un vērtējumi ir svarīga 
atgriezeniskā saite, bez kuras nav iespējama tiesu sistēmas optimāla 
attīstība.
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AUGSTĀKAJĀ TIESĀ IZSKATĪTS VAIRĀK LIETU,  
MAZINĀJIES LIETU UZKRĀJUMS
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2019.gadā

2019.gadā Augstākajai tiesai bijusi pozitīva dinamika visos 
galvenajos rādītājos – saņemto lietu skaits samazinājies par 5%, 
izskatīto lietu skaits palielinājies par 5%, lietu uzkrājums samazinājies 
par 9%. Īpaši atzīmējams Administratīvo lietu departamenta lietu 
izskatīšanas tempu „izrāviens” – izskatīts par 25% lietu vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Šādas dinamikas uzturēšanai un lietu izskatīšanas 
termiņu samazināšanai jābūt arī Senāta 2020.gada darba prioritātei.

Samazinās arī senatoru slodze – ja pirms pāris gadiem tā bija vairāk 
par 100 lietām gadā, tad pagājušajā gadā vidēji viens senators Civillietu 
departamentā izskatījis 81 lietu, Administratīvo lietu departamentā – 
86 lietas, Krimināllietu departamentā – 98 lietas. Optimālā slodze 
tiesnesim kasācijas instancē būtu ne vairāk kā 75 lietas gadā.

Senāta departamentu priekšsēdētāji plēnuma uzmanību vērsa uz 
zemāko instanču nepietiekamu darba kvalitāti – augsts ir to spriedumu 
procents, kuri atcelti procesuālu trūkumu dēļ, it īpaši nekvalitatīvas 
pierādījumu vērtēšanas dēļ. Iemesls tam varētu būt tiesnešu 
slodze vai nepietiekama kvalifikācija. Senāts šo situāciju varētu 
mainīt, piedaloties zemāku instanču tiesnešu profesionālo iemaņu 
pilnveidošanā, lasot lekcijas Tiesnešu mācību centrā un organizējot 
seminārus Augstākajā tiesā vai izbraucot uz apgabaltiesām. Kā arī 
izmantot likumā „Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības 
likumā paredzēto iespēju nosūtīt tiesnesi uz profesionālās darbības 
ārpuskārtas novērtēšanu.

Citas iespējas departamentu slodzes mazināšanai ir, piemēram, 
mazināt departamentu resursu patēriņu ar tiesu procesiem nesaistītu 
sūdzību izskatīšanā, atbrīvot Augstāko tiesu no kasācijas instancei 
neraksturīgas funkcijas – speciālo darbību akceptēšanas, kā arī 
nodrošināt Augstākās tiesas darbiniekiem kasācijas instances nozīmei 
atbilstošu atalgojumu. Atbalsta personāla skaita palielināšana būtu 
iespējama, ja tam budžetā būtu paredzēts papildu finansējums. Tas 
nevar notikt uz esošā personāla finansiālā stāvokļa pasliktināšanas 
rēķina.   

Atzīstama aizvadītajā gadā bijusi Augstākās tiesas komunikācija 
ar sabiedrību – gan informācija par Senātā izskatītajām lietām, gan 
par tradīciju kļuvuši pasākumi – Pirmkursnieku dienas studentiem 
un Mediju diena, gan pagājušā gada jauninājums – piedalīšanā sarunu 
festivālā Lampa, kā arī Uzņēmēju aptauja par Augstākās tiesas darbu. 
Tas dod pozitīvu pienesumu ne tikai Augstākajai tiesai, bet visai tiesu 
sistēmai kopumā.

Nākamais Augstākajai tiesai būs pārmaiņu gads. Vairāki senatori 
dosies pensijā, līdz ar to būs senatoru sastāva izmaiņas. Arī pie 
Augstākās tiesas priekšsēdētāja kabineta durvīm 16.jūnijā būs cits 
uzraksts, jo beidzas mans pilnvaru termiņš šajā amatā. Augstākās tiesas 
tiesnešiem jāizdara izvēle, ko virzīt par nākamo tiesas priekšsēdētāju. 
Kaut gan galavārdu sacīs Saeima, kandidātu izvirzīšana ir Augstākās 
tiesas tiesnešu uzdevums.
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Augstākās tiesas tiesneši 2020.gadā: 1.rindā no kreisās Edīte Vernuša, Aigars Strupišs, Veronika Krūmiņa, Ivars Bičkovičs, 
Pēteris Dzalbe, Ināra Garda, Dzintra Amerika; 2.rindā Andris Guļāns, Artūrs Freibergs, Anita Čerņavska, Marika Senkāne,  
Inguna Radzeviča, Jautrīte Briede, Aija Branta, Rudīte Vīduša, Anita Poļakova, Ļubova Kušnire, Anita Kovaļevska, Vanda Cīrule, 
Anda Briede, Zane Pētersone, Valerijs Maksimovs; 3.rindā Aivars Keišs, Pēteris Opincāns, Līvija Slica, Aivars Uminskis,  
Ieva Višķere, Vēsma Kaste, Mārīte Zāģere, Dzintra Balta, Dace Mita, Inta Lauka, Intars Bisters, Normunds Salenieks
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