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Caurredzamība un tiesas 
 Likumos un praksē  

LATVIJA 
 

1. Tiesas sastāvs un lietu sadalījums  
Civillietas 
Pirmās instances tiesā civillietas izskata viens tiesnesis, taču apelācijas un kasācijas instances 
tiesās civillietas izskata koleģiāli trīs tiesne�u sastāvā. 

Krimināllietas 
Pirmās instances tiesā krimināllietas izskata koleģiāli � viena tiesne�a un divu tiesas 
piesēdētāju sastāvā, taču apelācijas un kasācijas instances tiesās � koleģiāli trīs tiesne�u 
sastāvā. 

Tiesas piesēdētāji konkrētajā krimināllietā tiek izraudzīti no tiesas piesēdētāju saraksta, kuru 
nodro�ina vietējā pa�valdība. Tiesne�u apspriedes laikā tiesas piesēdētāji izsaka un pamato 
savu viedokli pirms tiesne�a. Lēmumus visos jautājumos, kas nepiecie�ami saskaņā ar 
likumu, tiesnesis un tiesas piesēdētāji pieņem balsojot. Tiesnesis izsaka savu viedokli un 
nodod balsi pēdējais. Visi jautājumi tiek izlemti ar vienkār�u balsu vairākumu. Tiesnesis vai 
kāds no tiesas piesēdētājiem var nepiekrist balsu vairākumam. �ādas atsevi�ķās domas tiek 
izteiktas rakstveidā. Pasludinot spriedumu, atsevi�ķās domas netiek paziņotas, tās tiek 
pievienotas lietas materiāliem. Tiesnesis un tiesas piesēdētāji, to skaitā tiesnesis vai tiesas 
piesēdētājs, kas palicis pie atsevi�ķām domām, arī paraksta spriedumu. 

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2002.gada 27.marta rīkojumu Nr.1-2/4, tiesne�u nozīmē�anā 
lietu izskatī�anai ir jāizmanto kāds no piedāvātajiem trīs lietu sadales principiem: 

1) pēc iesnieg�anas datuma; 

2) pēc alfabēta; 

3) pēc tiesne�a specializācijas. 

Katras tiesas priek�sēdētājs izvēlas un apstiprina tikai vienu lietu sadales principu. Turklāt, 
konkrētas �ā principa piemēro�anas instrukcijas rajonu un apgabaltiesām at�ķiras. 

Tiesnesis, kas iecelts lietas izskatī�anai, nosaka tiesas procesa sāk�anas 
datumu. Lieta, kas iesniegta pirmā, izskatī�anai tiek noteikta uz pirmo 
pieejamo tiesas procesa sāk�anas datumu.  

Administratīvās lietas 
1. Pirmās instances tiesās lietas izskata viens tiesnesis. 

2. Apelācijas un kasācijas instances tiesās lietas tiek izskatītas koleģiāli trīs tiesne�u 
sastāvā. 

Lietas tiek sadalītas tādā pa�ā kārtībā kā civillietas un krimināllietas saskaņā ar 2002.gada 
17.marta Tieslietu ministrijas rīkojumu Nr.1-2/4 (skatīt 2.2.). Administratīvās lietas parasti 
tiek izskatītas 10 dienu laikā, ja likumā nav noteikts citādi. 
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2. Tiesas procesa identificē�ana  
Prasības pieteikumu (pieteikumu, sūdzību) iesniedz tiesas kancelejā. Visi dokumenti ir 
jāiesniedz papīra formātā. Tiesas nepieņem dokumentus elektroniskā formātā. Pēc tam, kad 
prasības pieteikums (pieteikums, sūdzība) ir iesniegts un reģistrēts tiesas reģistrā, prasības 
pieteikumu (pieteikumu, sūdzību) un tam pievienotos dokumentus nodod rajona (pilsētas) 
tiesas vai apgabaltiesas tiesas priek�sēdētājam, kas ir atbildīgs par lietu sadalījumu starp 
konkrētas tiesas tiesne�iem.  

 

3. Sabiedrības piedalī�anās tiesu sēdēs 
3.1. Vispārējās tiesas  

3.1.1. Normatīvie akti 

Latvijas Republikas Satversme, 100.pants1 

100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt 
informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. 
 

Likums �Par tiesu varu�, 19.pants. Atklātums 2 

(1) Visās Latvijas Republikas tiesās lietas tiek izskatītas atklāti. Lietu izskatī�ana slēgtā tiesas 
sēdē pieļaujama tikai likumā noteiktajos gadījumos, ievērojot visus citus tiesvedības 
noteikumus. 
(2) Tiesas spriedumus un lēmumus vienmēr pasludina publiski. 
 

Civilprocesa likums,  11.pants. Civillietas izskatī�anas atklātums 3 

(1) Civillietas visās tiesās izskata atklāti. 
(2) Tiesas sē�u zālē neielai� personas, kas jaunākas par 15 gadiem, ja tās nav lietas dalībnieki 
vai liecinieki. 
(3) Pēc motivēta tiesas lēmuma civillietu var izskatīt slēgtā tiesas sēdē, lai neizpaustu lietas 
dalībnieku dzīves intīmos apstākļus, kā arī lai aizsargātu valsts, adopcijas, dienesta, 
profesionālos, ra�o�anas un komerciālos noslēpumus. 
(4) Slēgtā tiesas sēdē piedalās lietas dalībnieki, bet, ja nepiecie�ams, - arī eksperti un tulki. 
(5) Lietu slēgtā tiesas sēdē izskata, ievērojot visus tiesvedības noteikumus. 
(6) Tiesas nolēmumus pasludina publiski. Lietās, kas ir izskatītas slēgtā sēdē, publiski 
pasludina tiesas nolēmuma rezolutīvo daļu. Adopcijas lietās sprieduma rezolutīvo daļu 
publiski pasludina tikai ar adoptētāja piekri�anu. 

 

Kriminālprocesa kodekss, 17.pants. Iztiesā�anas atklātums 4 

                                                 
1 Latvijas Vēstnesis Nr. 43 1993.07.01. 
2 Latvijas Vēstnesis Nr. 130 1993.12.29. 
3 Latvijas Vēstnesis Nr. 326/330 1998.11.03. 
4 Latvijas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs Nr. 33/34 1991. 
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Lietas visās tiesās iztiesā atklāti, izņemot gadījumus, kad tas ir pretrunā ar valsts noslēpuma 
sargā�anas interesēm. 

Bez tam pēc motivēta tiesas lēmuma ir atļauts slēgtā tiesas sēdē iztiesāt lietas par 
noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ko izdarīju�as 
se�padsmit gadu vecumu nesasniegu�as personas, lietas par dzimumnoziegumiem un citas 
lietas, lai netiktu izpausti lietas dalībnieku dzīves intīmie apstākļi, kā arī gadījumos, kad 
nepiecie�ams nodro�ināt cietu�ā, liecinieka vai citu lietas dalībnieku, viņu ģimenes locekļu 
vai citu viņiem tuvu personu dro�ību. 

Lietu izskatī�ana slēgtā tiesas sēdē notiek, ievērojot visus tiesvedības noteikumus. 

Tiesas spriedumus vienmēr pasludina publiski. 

Lietās, kuras izskatītas slēgtā vai daļēji slēgtā tiesas sēdē, sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo 
daļu pasludina atklātā tiesas sēdē. Pēc tam sprieduma motīvu daļu pasludina slēgtā tiesas 
sēdē. 

 
Civilprocesa likums, 152.pants. Kārtība tiesas sēdē 

(3) Lietas iztiesā�anas gaitu var pierakstīt vai citādi fiksēt, netraucējot tiesas sēdes norisi. 
Foto, kino un video aparatūras lieto�ana tiesas sēdē pieļaujama tikai ar tiesas atļauju. Pirms �ā 
jautājuma izlem�anas tiesa noklausās lietas dalībnieku viedokli. 

(4) Tiesas sē�u zālē ielai�amo personu skaitu nosaka tiesa atbilsto�i zālē eso�o vietu skaitam. 
Pu�u radiniekiem un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem ir priek�rocības tiesības būt klāt 
lietas iztiesā�anā. 

 

3.1.2. Apcietinājuma piemēro�anas un apcietinājuma pagarinā�anas sēdes (sēde 

pirmstiesas izmeklē�anā sakarā ar dro�ības līdzekļa piemēro�anu) krimināllietās  

Apcietinājumu drīkst piemērot tikai ar tiesne�a motivētu lēmumu. �ādu lēmumu krimināllietā 
pieņem tiesnesis,  pamatojoties uz prokurora vai izziņas izdarītāja iesniegtajiem materiāliem, 
pieaicinot apcietināto, viņa aizstāvi, bet likumā noteiktajos gadījumos � arī likumisko 
pārstāvi. Praksē lietas izskatī�ana varētu būt atklāta tikai tiesas darba laikā. Tomēr sēdes, 
kurās lietu izskatī�anu veic de�urējo�ais tiesnesis ārpus tiesas darba laika, nav sabiedrībai 
pieejamas.   

 

3.1.3. Sabiedrības klātbūtne tiesas sēdēs  

Apmeklētājiem ir iespējas netraucēti ieiet tiesas sēdē un atstāt tiesas sēdi. Dro�ības pārbaudes 
tiek veiktas pie tiesas ēkas ieejas. Dro�ības pārbau�u sistēma at�ķiras katrā tiesā. Da�ās ir 
tiesas priek�sēdētāja izdota instrukcija par apsardzes darbinieku pienākumiem, saskaņā ar 
Tieslietu ministrijas 1997.gada 24.novembrī izdoto instrukciju Nr. 1-1/150 �Rajona (pilsētas) 
tiesas priek�sēdētāja darba kārtība�5 . Tomēr da�ās rajona tiesās apsardzes nav nemaz.  Tiesas 
ēkā nav atļauts ienest ieročus. Tiesas ēkās ir aizliegts ieiet cilvēkiem, kas atrodas alkohola vai 
narkotisko vielu iespaidā. Tiesas sēdes, it sevi�ķi lauku rajonos, netiek pla�i apmeklētas; 

                                                 
5 Tieslietu ministrijas 1997.gada 24.novemrī izdotās instrukcijas �Rajona (pilsētas) tiesas priek�sēdētāja darba 
kārtība�, 5.punkta 22.daļā noteikts �vadot administratīvā darba organizāciju tiesā, tiesas priek�sēdētājam ir 
pienākums sekot atbilsto�u dro�ības pasākumu ievēro�anai�.    
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tādējādi medijiem nav rezervētas atsevi�ķas vietas. Tomēr ļoti skandalozās lietās, kad tiesas 
zālē vietu skaits ir mazāks nekā apmeklētāju skaits, da�ās tiesās masu medijiem rezervē 
vietas, taču to nevar uzskatīt par izplatītu praksi. Informācija par lietu, ieskaitot tiesne�a 
uzvārdu, izskatī�anas datumu, tiesas telpas numuru, pusēm, strīda būtību (krimināllietās � 
attiecīgo (attiecīgiem) Krimināllikuma pantu (pantiem)) ir pieejama tiesas ēkā papīra formātā, 
un parasti ir piestiprināta uz informācijas dēļa (ziņojumu dēļa), vai arī �o informāciju sniedz 
kanceleja.  

Rajonu tiesās tiesu sē�u darba kārtība un izskatāmo lietu saraksts tiek izlikti uz ziņojumu dēļa 
tiesas ēkā reizi 1-2 nedēļās. Apgabaltiesās tiesu sē�u darba kārtība  tiek izlikta uz ziņojumu 
dēļa tiesas ēkā 1 mēnesi uz priek�u.        

 

3.1.4. Sabiedrības klātbūtne apelācijas tiesu sēdēs   

Uz apelācijas tiesu sēdēm attiecas tādi pa�i noteikumi kā uz pirmās instances tiesām.  

 

3.2. Administratīvās tiesas   
Latvijas Republikā nav administratīvu tiesu, taču sabiedrības klātbūtne kārtība administratīvo 
lietu tiesas sēdēs neat�ķiras no sabiedrības klātbūtnes civillietu izskatī�anas tiesas sēdēs.  

 

3.3. Sabiedrības piedalī�anās ierobe�ojumi tiesas sēdēs  
Tiesas neļauj piedalīties tiesas sēdēs �ādos gadījumos: 

1) ja persona atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā; 

2) ja persona skaļi uzvedas vai traucē tiesas sēdi;  

3) ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu (ja vien �ī persona nav lieciniece 
vai iesaistītā puse); 

4) ja vietu skaits tiesas zālē ir ierobe�ots.  

 

Lietas izskatī�ana slēgtā tiesas sēdē notiek �ādos gadījumos: 

I. Civillietā, ja ir nepiecie�ama:  

1) lietas dalībnieku dzīves intīmo apstākļu neizpau�ana; 

2) valsts noslēpumu aizsardzība; 

3) adopcijas aizsardzība; 

4) dienesta, profesionālo, ra�o�anas un komerciālo noslēpumu aizsardzība.    

 II. Krimināllietā, ja tās saistītas ar: 

1) valsts noslēpumu aizsardzību; 

2) atsevi�ķiem noziegumiem, ko veiku�as nepilngadīgās personas, kas nav 
sasniegu�as 16 gadu vecumu;  

3) dzimumnoziegumiem; 

4) nepiecie�amību aizsargāt cietu�os, lieciniekus, citus lietas dalībniekus vai to 
ģimenes locekļus, kā arī citas viņiem tuvas personas. 
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Ierobe�ojumi atsevi�ķām darbībām, piem., fotogrāfē�anai, audio un video ierakstiem, ir �ādās 
situācijās:     

Civillietās: 

1) ja puses iebilst un tiesa apstiprina iebildumus; 

2) ja filmē�ana, ierakstī�ana videokasetē vai audiokasetē traucē tiesas sēdes 
kārtību; 

3) slēgtās tiesas sēdēs. 

 

Tomēr praksē tiesne�i papla�ina savu lēmumu pieņem�anas kompetenci par brīvu audio 
ierakstī�anas ierīču izmanto�anu tiesas procesā. Pretrunā likumam, kas nodro�ina brīvu 
audio ierakstī�anas ierīču izmanto�anu tiesas procesā, tiesne�i pieņem lēmumus par �o 
ierīču izmanto�anas aizlieg�anu vai atļauju. Da�kārt apmeklētāji izmanto slēptas audio 
ierakstī�anas ierīces, lai ierakstītu sēdi.  

Gadījumā, ja tiesas zālē nav vietas visiem apmeklētājiem, apmeklētāju skaitu var 
ierobe�ot. Saskaņā ar likumu, pu�u radiniekiem (civillietās) un masu mediju pārstāvjiem 
tiek pie�ķirta prioritāte piedalīties lietas izskatī�anā. 

 

3.4. Sabiedrības klātbūtne tiesne�u apspriedēs un balso�anā    
Sabiedrības klātbūtne tiesne�u apspriedēs un balso�anā ir aizliegta. 

 

3.5. Sabiedrības klātbūtne sprieduma pasludinā�anā 
Uz sabiedrības klātbūtni sprieduma pasludinā�anā attiecas tādi pa�i noteikumi kā uz 
sabiedrības klātbūtni tiesas sēdēs.  

 

4. Tiesu nolēmumu un informācijas pieejamība sabiedrībai   
4.1. Likumdo�anas jautājumi 

Civilprocesa likums, 74.pants. Puses, to tiesības un pienākumi 

(2) Pusēm ir �ādas civilprocesuālās tiesības: 

1) iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus un izgatavot kopijas; 

2) piedalīties tiesas sēdē; 

3) saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietā eso�o dokumentu norakstus, kā arī 
izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām pie�ķirtas ar �o likumu. 

 

Kriminālprocesa kodekss, 95.pants. Apsūdzētais   

Apsūdzētajam ir tiesības: zināt, par ko viņ� apsūdzēts, un sniegt paskaidrojumus sakarā ar 
viņam uzrādīto apsūdzību; iesniegt pierādījumus; pieteikt lūgumus; iepazīties ar visiem lietas 
materiāliem no pirmstiesas izmeklē�anas pabeig�anas brī�a un izrakstīt no lietas 
nepiecie�amās ziņas vai arī ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepiecie�amos lietas materiālus; 
pieņemt aizstāvi; piedalīties lietas iztiesā�anā pirmās instances tiesā; pieteikt noraidījumus; 
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iesniegt sūdzības par izziņas izdarītāja, prokurora un tiesas darbībām un lēmumiem; pieprasīt 
dro�ības garantē�anu �ajā kodeksā noteiktajā kārtībā. 

Likumos paredzēts, ka pieeja slēgto tiesas sē�u informācijai un informācijai par atklātās 
tiesas sēdēs izskatītām civillietām un krimināllietām ir ierobe�otam personu lokam.  

Likums neparedz īpa�u procedūru to personu identifikācijai (pavalstniecība, pamatotie 
iemesli, utt.), kuras pieprasa informāciju. Personām, kas pieprasa informāciju par lietu, 
dokumentus, dokumentu kopijas, utt., ir jābūt to personu lokā, kurām ar likumu ir dotas 
tiesības informācijas pieejai � pusēm, pārstāvjiem, tre�ām personām.6 

 

4.2. Iestādes, kas ir atbildīgas par tiesas lēmumu un tiesas informācijas apkopo�anu un 
snieg�anu  
Tiesas ir atbildīgas par tiesu informācijas snieg�anu. Praksē tiesne�a palīgs, bet da�os 
gadījumos � pats tiesnesis, sniedz informāciju sabiedrībai par tiesas nolēmumiem un citu 
svarīgu informāciju. �ādu informāciju saskaņā ar tiesas priek�sēdētāja izdotiem iek�ējiem 
noteikumiem (rakstiskiem vai mutiskiem) sniedz arī kancelejas darbinieki. Informācijas 
apkopo�anas un nodro�inājuma prakse at�ķiras da�ādās tiesās normatīvo aktu vai instrukciju 
trūkuma dēļ.  

Iestādes, kas ir atbildīgas par spriedumu izpildi:  

Civilprocesa likums, 548.pants. Tiesu izpildītājs 

(1) Tiesas spriedumus un citus �ā likuma 539.pantā norādītos nolēmumus
 izpilda tiesu izpildītājs. 

(2) Pareizu un savlaicīgu tiesas sprieduma izpildi kontrolē rajona (pilsētas)
 tiesas priek�sēdētājs vai viņa noteikts tiesnesis. 

 

Civilprocesa likums, 539.pants. Tiesu un citu institūciju nolēmumi, kas jāizpilda 

(1) Saskaņā ar �o likumu izpildāmi: 

1) tiesas spriedumi un tiesas vai tiesne�a lēmumi civillietās, kā arī lietās, kas 
rodas no administratīvi tiesiskajām attiecībām; 

2) tiesas spriedumi un lēmumi krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām; 

3) tiesne�a vai tiesas lēmumi lietās par administratīvajiem pārkāpumiem daļā 
par mantiskajām piedziņām; 

4) tiesas lēmumi par izlīguma apstiprinā�anu; 

5) �ķīrējtiesas nolēmumi; 

6) ārvalstu tiesu nolēmumi likumā paredzētajos gadījumos; 

7) tiesas lēmumi par procesuālo sankciju piemēro�anu � naudas sodu 
uzlik�anu. 

Tiesu nolēmumu izpildes iestā�u uzskaites sistēmas nav savstarpēji savienotas.  

  

                                                 
6 Civilprocesa likuma 78.panta 1.punktā tre�ā persona definēta kā �fiziskā vai juridiskā persona, kuras tiesības 
vai pienākumus pret vienu no pusēm var skart spriedums lietā�. 



Korupcijas novēr�ana tiesu sistēmā � Phare SCR/112026/D/SV/LV 

3.ziņojums � Situācijas apskats Latvijas tiesās  

lpp. 8/8 

4.3. Kārtība, kādā sabiedrībai sniedzama informācija par lietas virzību   
Kopumā, visās tiesās ir novērots, ka �ajā jomā trūkst normatīvo aktu, un lai process, kādā 
sabiedrībai sniedzama informācija par lietas virzību, būtu vienots, ir jāpieņem attiecīgi 
normatīvie akti. Patlaban process, kādā sabiedrībai tiek sniegta informācija par lietas virzību, 
at�ķiras da�ādās tiesās, un galvenokārt ir atkarīgs no tiesas priek�sēdētāja personības. Da�ās 
tiesās �ajā jomā pastāv at�ķirības arī starp tiesas priek�sēdētāju un kancelejas vadītāju.  
Kopumā, tiesās ir pietiekams administratīvo darbinieku skaits, lai sniegtu sabiedrībai 
informāciju par lietām, jo patlaban sniegtās informācijas apjoms ir ļoti mazs un/vai tiek 
sniegts ierobe�otam personu lokam. Nevienā Latvijas tiesā nav darbinieka, kas būtu atbildīgs 
tikai par attiecībām ar sabiedrību un/vai masu medijiem. Trūkst administratīvo darbinieku un 
saziņas līdzekļu, lai informācijas snieg�ana iedzīvotājiem būtu demokrātiskai sabiedrībai 
apmierino�a. Tomēr tas tik lielā mērā neattiecas uz lauku rajoniem, kur iedzīvotāju interese 
par tiesas lietām ir niecīga.  

Saziņā ar iedzīvotājiem netiek izmantots internets un e-pasts. Dro�i vien no iedzīvotāju puses 
nav pieprasījuma informācijas pieejamībai ar e-pasta vai interneta mājas lapu starpniecību. 
Gadījumā ja �āds pieprasījums arī pastāv, tad nav iespējams iegūt informāciju par atbilsto�ām 
konkrēto tiesu e-pasta adresēm. Tomēr Latvijā ir da�i izņēmumi, kur caur internetu un          
e-pastu ir pieejams ierobe�ots informācijas apjoms. Tās galvenokārt ir tiesas, kurās 
tiesne�iem ir datora lieto�anas iemaņas.  

Tiesās nav automātiska informācijas dienesta. Tiesu darba laikā jautājumus var uzdot pa 
tālruni. Atbildes uz jautājumiem sniedz nekavējoties. Tomēr tiene�i un administratīvie 
darbinieki ņem vērā Informācijas atklātības likumu. Tādēļ ne visu informāciju var sniegt pa 
tālruni. Visbie�āk iedzīvotāji var saņemt informāciju par pārceltām tiesas sēdēm.  

Iedzīvotāji un masu mediji neizmanto e-pastu tikpat bie�i kā tālruni, jo laiks no jautājuma 
iesnieg�anas līdz atbildes saņem�anai būs ilgāks. Pat ja iedzīvotāji pieprasītu informāciju pa 
pastu, pastāv maza iespēja saņemt tiesas atbildi tādā pa�ā veidā, jo tas prasa papildu izmaksas 
(aploksnes, markas, utt.)  

Personīgie kontakti ir vispopulārākais savstarpējās saziņas veids ar tiesu. Ir noteikts 
pieņem�anas laiks pieteikumu un dokumentu reģistrācijai, bet kopumā pieeja informācijai ir 
iespējama tiesas darba laikā. Daļu informācijas var izdrukāt no tiesu elektroniskajām 
iekārtām. Kopumā tiesas nodro�ina personām informāciju par lietas virzību. Informācijas 
pieejamības izmaksas, saistībā ar kopē�anu, balstās uz oficiālo cenu sarakstu, kas noteikts 
Ministru kabineta noteikumos.7 

 

4.4. Piekļū�ana informācijai par lietas virzību 

4.4.1. Informācija par pirmstiesas izmeklē�anas stadiju    

Policijas veiktās izmeklē�anas laikā savāktie materiālie, ja tie nav slepeni, paliek 
krimināllietā un ir pieejami tiesās procesa dalībniekiem. Līdzīgi, ja prokurors vai izziņas 
izdarītājs pieņem lēmumu par krimināllietas izbeig�anu, procesa dalībniekiem ir tiesības 
iepazīties ar krimināllietas materiāliem. Parasti sabiedrība saņem informāciju par lietā 
iesaistītiem procesa dalībniekiem un par izmeklē�anas juridisko pamatu. Tiesu darbiniekiem 
var rasties jautājumi par informācijas pieprasījuma iemesliem un pieprasījumu iesniegu�ās 
personas identitāti. Visām ieinteresētām personām ir pieejama informācija par to, vai 
pirmstiesas izmeklē�anā pieņemtie lēmumu ir tiku�i pārsūdzēti.      
                                                 
7 Sk.ziņojuma 4.6.2.punktu  
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4.4.2. Informācija par izskatāmām lietām  

Civillietās un administratīvās lietās visām ieinteresētām personām ir pieejama informācija par 
tiesu lēmumiem, par tiesne�a atteik�anos pieņemt prasības pieteikumu, par prasības 
pieteikuma atstā�anu bez virzības. Turklāt visās lietās visām ieinteresētām personām ir 
pieejama informācija par to, vai tiesa ir pieņēmusi lēmumu par prasības pieteikuma 
pieņem�anu un lietas ierosinā�anu, kad un kur tiks sākta tiesas prāva. Tiesu darbiniekiem var 
rasties jautājumi par informācijas pieprasījuma iemesliem un pieprasījumu iesniegu�ās 
personas identitāti. Saskaņā ar likumu pieeja informācijai tiek pie�ķirta tikai lietas 
dalībniekiem.8 Tādēļ tiesas darbinieki var atteikt pie�ķirt pieeju informācijai personām, kas 
nav lietas dalībnieki. Turklāt, �ādos gadījumos ieinteresētām personām nav pieejami arī 
protokoli. Latvijā visai izplatīts ir tas, ka ieinteresētās personas, kas nav lietas dalībnieki, 
nespēj iegūt nekādu informāciju, izņemot informāciju par to, kad notiks tiesas sēde, utt.   
Policijas veiktās izmeklē�anas gaitā savāktie materiāli ir daļa no administratīvās lietas 
materiāliem un ir jāiekļauj lietas materiālos, tādējādi padarot tos pieejamus tiem, kas var 
izskatīt lietas materiālus � lietas dalībniekiem, tiesne�iem un prokuroriem.  

 

4.4.3. Informācija par spriedumu pasludinā�anu  

Visus nolēmumus civillietās un krimināllietās pasludina publiski. Tomēr, ja lieta ir izskatīta 
slēgtās tiesas sēdēs, tad civillietās publiski pasludina tikai tiesas nolēmuma rezolutīvo daļu. Ja 
krimināllieta ir izskatīta slēgtā vai daļēji slēgtā sēdē, tad publiski pasludina tikai sprieduma 
ievaddaļu un rezolutīvo daļu. Sabiedrībai tiesas nolēmumi ir pieejami tikai pēc to stā�anās 
likumīgā spēkā.  

Administratīvās lietās visus spriedumus pasludina publiski. Tomēr, ja lieta ir izlemta slēgtā 
sēdē, tad publiski pasludina tikai sprieduma nobeiguma daļu. Iedzīvotājiem ir pieeja tiesas 
nolēmumiem tikai pēc to stā�anās spēkā.   

 

4.4.4. Informācija par apelāciju un kasāciju 

Informācija par apelāciju un kasāciju ir pieejama visām ieinteresētām personām.  

 

4.4.5. Informācija par izpildi   
Informācija par to, vai ir izdots izpildu raksts, kā arī par tiesas nolēmumu izpildes gaitu 
civillietās, ir pieejama visām ieinteresētām personām. Tiesu darbiniekiem var uzdot 
jautājumus par pieprasījuma iemesliem un pieprasījumu iesniegu�ās personas identitāti.  

Informācija par spriedumu (sodu) izpildes gaitu krimināllietās ir pieejama visām 
ieinteresētām personām. Tiesu darbinieki var uzdot jautājumus par pieprasījuma iemesliem 
un pieprasījumu iesniegu�ās personas identitāti. 

 

                                                 
8 Civilprocesa likuma 73.panta 1.punkts nosaka, ka �lietas dalībnieki ir puses, tre�ās personas, pu�u un tre�o 
personu pārstāvji, prokurors un tās valsts vai pa�valdību iestādes un personas, kurām ar likumu pie�ķirtas 
tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, valsts un pa�valdību iestādes, 
kuras likumā paredzētajos gadījumos pieaicina atzinuma do�anai, kā arī �o personu pārstāvji �. 
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4.5. Piekļū�ana dokumentiem, kuri glabājas tiesu arhīvos 
Tiesām nav instrukciju par personām, kurām ir pieejami arhīvi, tādēļ katrā tiesā situācija ir 
at�ķirīga. Kopumā, tiesas atļauj arhīvos apskatīt dokumentus un izdarīt to norakstus (ar roku) 
studentiem, masu mediju pārstāvjiem un pārējai sabiedrībai. Praksē nav pieņemts izdarīt 
lietas materiālu kopijas, jo nav likumā noteiktu normu, kas to atļautu.         

Da�ās tiesās pastāv studentu diskriminācija attiecībā uz pieeju arhīviem. �ajos gadījumos 
tiesas nevēlas pie�ķirt studentiem pieeju arhīviem galvenokārt administratīvu darbinieku 
trūkuma dēļ, jo studenti meklē lielu materiālu apjomu par vienu konkrētu jautājumu, kuru 
meklē�anā administratīvie darbinieki patērē daudz laika.  

Da�as tiesas liedz pieeju dokumentiem personām, kurām nav tie�as saistības ar lietu, izņemot 
tiesu lēmumus vai spriedumus.   

Piekļū�anas  kārtība ir at�ķirīga katrā tiesā, bet parasti tiesas kancelejas darbinieki izsniedz 
vajadzīgos dokumentus no arhīviem.  

 

4.6. Pieejamie dokumenti  
Atkarībā no konkrētās tiesas prakses un konkrētā tiesne�a personīgās attieksmes, vienai un tai 
pa�ai personai (studentam, iedzīvotājiem, masu medijiem) ir pieejami da�ādi informācijas 
veidi (piem., prasības pieteikumi, pieteikumi, rakstiskas liecības, citi pierādījumi, tiesas 
protokoli, nolēmumi, lēmumi un spriedumi, ieskaitot argumentus, tiesne�u atsevi�ķās domas, 
balso�anas rezultātus, to personu identitāti, kas piedalās lietā, un izpildu rakstus). Var būt 
situācijas, kad tiesnesis vai tiesas darbinieks pavisam liedz pieeju iepriek� minētiem 
dokumentiem, ja saskaņā ar likumu informācijas pieprasītājam nav tiesību piekļūt 
dokumentiem. Kā minēts �ī ziņojuma punktā 4.4.2., brīva pieeja informācijai ir tikai lietas 
dalībniekiem.9  

Tiesu nolēmumi ir pieejami kā oriģinālu precīzas kopijas. Tos neizlabo pirms izsnieg�anas. 
Tomēr, praksē da�ās tiesās personas var saņemt tikai ar roku rakstītus nolēmumu norakstus, 
nevis pilnu dokumenta kopiju.  

 
4.6.1. Dokumentu izsnieg�anas veidi   

Dokumentus var pieprasīt pa tālruni tiesas darba laikā. Vienīgais �ķērslis tālruņa 
izmanto�anai ir dokumentu lielais informācijas apjoms. Tādēļ �os dokumentus izsniedz tikai 
personīgi vai pa pastu, taču tikai lietā iesaistītām personām. Atbildes uz pieprasījumiem tiek 
sniegtas nekavējoties. Iedzīvotāji un masu mediji neizmanto pastu tikpat bie�i kā personīgos 

                                                 
9 Civilprocesa likuma 74.panta 2.punkta 11.daļa nosaka, ka pusēm ir tiesības �saņemt spriedumu, lēmumu un 
citu lietā eso�o dokumentu norakstus�. Attiecībā uz tre�ām personām 79.panta 2.punkts paredz, ka �tre�ajām 
personām ar patstāvīgiem prasījumiem ir prasītāja tiesības un pienākumi �,  bet 80.panta 2.punkts nosaka, ka 
�tre�ajām personām, kas nepiesaka patstāvīgus prasījumus, ir puses procesuālās tiesības un pienākumi 
[izņemot] � �. 86.panta 1.punkts nosaka, ka �pārstāvim ir tiesības pārstāvamā vārdā izpildīt visas procesuālās 
darbības, izņemot tās, kuru izpildī�anai nepiecie�ams īpa�s pilnvarojums �.  88.panta 2.punkts pie�ķir atļauju 
iepazīties ar lietas materiāliem valsts vai pa�valdību iestādēm un personām, kas piedalās tiesas procesā, lai 
aizsargātu citu personu tiesības.  90.panta 4.punkts nosaka, ka �prokuroram, kur� piedalās lietas izskatī�anā, ir 
tiesības iepazīties ar lietas materiāliem�. Taču krimināllietās, saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 238.pantu, 
�prokuroram, tiesājamam, viņa aizstāvim un likumiskajam pārstāvim, kā arī cietu�ajam, civilprasītājam, 
civilatbildētājam un viņu pārstāvjiem [pēc nodo�anas tiesai] ir tiesība iepazīties ar visiem lietas materiāliem un 
izrakstīt no tiem vajadzīgās ziņas�.  
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kontaktus, jo laiks no jautājuma iesnieg�anas līdz atbildes saņem�anai ir ilgāks. Atbildes tiek 
sniegtas likumā paredzētajos termiņos.  

Personīgie kontakti ir vispopulārākais veids saziņā ar tiesām. Ir noteikti pieņem�anas laiki 
piekļū�anai informācijai, bet kopumā pieeja informācijai ir iespējama tiesas darba laikā. 
Da�us dokumentus var izdrukāt no tiesu elektroniskajām iekārtām. Darbinieki noteikti sniedz 
palīdzību.  

Tiesās nav atsevi�ķu kopē�anas vai izdrukas iekārtu.   

 

4.6.2. Izmaksas saistībā ar piekļū�anu dokumentiem 

Tabula 4.6.2 Izmaksas saistībā ar piekļū�anu dokumentiem 

Dokumentu noraksta izsnieg�ana no tiesu arhīva Ls 2 un Ls 0,10 par 
katru lapu 

Dokumentu kserokopiju izgatavo�ana Ls 0,10 par katru 
lapu 

Lietai pievienojama dokumenta noraksta apliecinā�ana Ls 0,35 par katru 
lapu 

Prasības pieteikuma veidlapas izsnieg�ana(uzturlīdzekļu 
piedziņa, laulības �ķir�ana, testamenta stā�anās likumīgā 
spēkā, manto�anas fakta konstatē�ana) 

Ls 1 

Laikrakstā ievietojama sludinājuma parauga izsnieg�ana Ls 0,50 

Izziņas izsnieg�ana Ls 0,50 

Izpildu raksta dublikāta izsnieg�ana Ls 5 

Tiesas nolēmuma spēkā stā�anās apliecinā�ana, ja �is 
nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēm 

Ls 3 

 

 

5. Tiesne�u un tiesu personāla apmācība  
5.1 Ievads 
Latvijas Tiesne�u apmācības centrs (TAC) ir galvenā institūcija Latvijā, kas nodro�ina 
tiesne�u un tiesu personāla juridisko tālākapmācību.  

TAC mērķis ir �veicināt Latvijas tiesne�u un viņu personāla profesionālās zinā�anas par 
vietējo, Eiropas un starptautisko likumdo�anu un piemērojamiem līgumiem. Mērķis ir 
izveidot Latvijā augsti kvalificētu, neatkarīgu un taisnīgu tiesu�. 
 



Korupcijas novēr�ana tiesu sistēmā � Phare SCR/112026/D/SV/LV 

3.ziņojums � Situācijas apskats Latvijas tiesās  

lpp. 12/12 

 
5.2. TAC kursi10 

Tiesne�iem tiek piedāvāti kursi par Latvijas likumdo�anu un tiesu procesu, atkarībā no 
tiesne�u darba stā�a. Īpa�a uzmanība tiek veltīta jaunieceltajiem tiesne�iem. Papildus tiek 
pasniegti arī specializētie kursi, piem., jūras tiesībās, militārajās tiesībās, komerctiesībās un 
citās tiesību jomās. 

Kursi notiek semināru vai darba grupu veidā, un tie var ilgt no vienas līdz piecām dienām. 
Parasti kursi notiek divas dienas, jo tas veicina to tiesne�u līdzdalību, kuri strādā ārpus Rīgas. 
LTAC organizē arī kursus ārpus Rīgas. Apmācības metodes ietver lekcijas, diskusijas, lomu 
spēles no tiesas sē�u prakses, nolēmumu un citu tiesu dokumentu gatavo�anu un rakstī�anu, 
kļūdu analizē�anu iepriek�ējos lēmumos.   

�os kursus papildina starptautiskā tematika, ko sponsorē vairāki Phare projekti, kā arī 
Apvienoto Nāciju Attīstības programma (ANO AP), Sorosa fonds � Latvija (SFL) un Vācijas 
ziedojumi priek� Starptautiskā Sadarbības (Deutshe Stiftung fur internationale 
Zusammenarbeit e.v.). Tēmas variējas, sākot ar Eiropas Savienības likumdo�anas pārskatu, 
direktīvām un tiesu procedūrām, līdz specializācijai pretkorupcijas pasākumos un Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai. Sponsori nodro�ina sākotnējo apmācību ar mērķi veidot tagadējos 
audzēkņus par pasniedzējiem. SFL ir padarījis iespējamu reģionālo semināru uzsāk�anu 
visiem rajonu un apgabalu tiesne�iem par Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Apmācību 
turpinā�ana pārējiem tiesne�iem ir jāfinansē Latvijai. Atkarībā no tā, vai �ādi līdzekļi tiks 
pie�ķirti, mācības varēs turpināt.  

Katru kursu noslēgumā dalībniekiem ir jāaizpilda anketa kursu materiālu un lektora 
novērtē�anai, lai uzlabotu apmācību kvalitāti. �ī informācija ir sistematizēta un pilnīgāk 
klasificēta, lai iegūtu studentu vērtējuma kopsavilkumu katram kursam, kursa satura 
uzlabo�anai, nākotnes tēmām u.c. Pa�reizējā kursu novērtē�anas sistēma nenodro�ina pilnīgu 
informācijas apguvi, un tā varētu tikt uzlabota. Būtu vieglāk, ja dalībnieki izrādītu lielāku 
iniciatīvu kursu novērtē�anas procedūrā. TAC nevar uzņemties �īs papildus funkcijas 
ierobe�otā personāla skaita dēļ.  

Tiesne�u apmeklējums da�ādos kursos tiek nosūtīts Tieslietu ministrijai, kura to izmanto, 
pieņemot lēmumus par tiesnie�u paaugstinā�anu amatos.  

Kursu materiālu pieejamība ir atkarīga no individuāliem lektoriem. Kopumā materiāli ir 
minimāli, jo TAC bud�ets nav pietiekams, lai maksātu lektoriem par laiku, kas patērēts, 
gatavojot apjomīgus lekciju materiālus. Pieejamie materiāli ir papīra formātā. Tie nav 
pieejami elektroniski. Kā mācību materiāli tiek izmantota arī tiesu nolēmumu izlase (ko 
publicē Augstākā tiesa vai Tiesu namu aģentūra).  

2000.gada rudenī TAC tiesne�iem izsūtīja 300 aptaujas anketas, lūdzot noteikt tēmas, par 
kurām viņi vēlētos nākotnē izglītoties. Atbildes ir ņemtas vērā programmu komitejā. TAC ir 
arī saņēmis informāciju par katra tiesne�a darba vietu, valodas prasmi u.c., kas tikusi ievietota 
datu bāzē. �ī datu bāze tikusi kombinēta ar līdzīgu informāciju no Tieslietu ministrijas. 
Diem�ēl Tieslietu ministrijai nav nepiecie�amās programmatūras un personāla, lai 
nodro�inātu informācijas apmaiņu ar TAC. Resursu trūkums gan TAC, gan Tieslietu 
ministrijā ietekmē TAC piedāvājumu un kvalitāti.  

 
                                                 
10 Izsmeļo�āks ziņojums par Tiesne�u apmācības centra darbību ir pieejams kā atsevi�ķs dokuments, kas ticis 
sagatavots, lai veidotu atbilsto�as apmācību programmas �ī projekta ietvaros. Materiāls ir pieejams visiem 
projekta dalībniekiem, kas vēlas ar to iepazīties. 
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5.3 Caurredzamības aspekti TAC tiesne�u apmācībā 
Vispirms būtu jāmin, ka pagātnē TAC korporatīvie mērķi un līdz ar to arī mācību kursi netika 
veidoti nolūkā radīt caurredzamu tiesu sistēmu. Sākotnējais mērķis ir minēts viņu misijas 
izklāstā: �Veicināt Latvijas tiesne�u un viņu personāla profesionālās zinā�anas par vietējo, 
Eiropas un starptautisko likumdo�anu un piemērojamiem līgumiem.� �o uzdevumu TAC veic 
labi, īpa�i pēdējo divu gadu laikā.  

Tomēr otrā TAC misijas izklāsta daļa: �Mērķis ir izveidot Latvijā augsti kvalificētu, 
neatkarīgu un taisnīgu tiesu� nozīmē, ka pa�reizējai atmosfērai Latvijas tiesu sistēmā būtu 
jāpāraug pagātnes �profesionālās zinā�anas� un būtu jāgūst zinā�anas jautājumos par tiesu 
sistēmas caurredzamību.   

�obrīd neviens no TAC kursiem nav īpa�i veltīts caurredzamības jautājumiem. Tomēr 
diezgan daudziem pagātnē notiku�ajiem kursiem ir saistība ar caurredzamību, piem., 
attiecības ar medijiem, ētika (vispārīgā), spriedumu prezentācija, kā arī pretkorupcijas kursi. 
Viscie�āk ar caurredzamību asociējas mediju attiecību kurss. Notiku�i arī kursi tiesu 
kanceleju vadītājiem, bet ne par caurredzamību kā galveno jautājumu.  

 

6. Spriedumu taisī�ana 
Attiecībā uz tiesu lēmumu saprotamību nav nekādas vispārējas instrukcijas. Tomēr 
spriedumu struktūra kā civilajās, tā arī krimināllietās ir noteikta ar likumu.  

Civilprocesa likuma 193.pants nosaka sprieduma formu un saturu civillietās. Spriedums 
sastāv no ievaddaļas, apraksto�ās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas. 

251. pants no jaunā Administratīvā procesa likuma11 paredz līdzīgu sprieduma struktūru arī 
administratīvajās lietās.  

311. �316.panti no Kriminālprocesa kodeksa nosaka sprieduma struktūru krimināllietās, un tā 
ir �āda: ievaddaļa, motīvu daļa un rezolutīvā daļa. 

Minētie panti regulē arī nepiecie�amo galvenajā sprieduma daļā � motīvu daļā. Tā civillietās 
sprieduma motīvu daļā norāda lietā konstatētos faktus, pierādījumus, uz kuriem pamatoti 
tiesas secinājumi, un argumentus, ar kuriem noraidīti tie vai citi pierādījumi. �ai daļā arī 
jānorāda, pēc kādiem normatīvajiem aktiem ir vadījusies tiesa un konstatēto lietas apstākļu 
juridisko novērtējumu, kā arī tiesas secinājumus par prasības pamatotību vai nepamatotību.  

Tomēr daudzos gadījumos sabiedrība apgalvo, ka tiesas spriedumi ir nesaprotami, jo tajos 
nav piemērotas argumentācijas � tiesa nepaskaidro, kāpēc tā neņem vērā pretargumentus un 
loģiski nepamato, kāpēc un kā konkrētais lēmums ir ticis pieņemts.  

 
7. Tiesu un mediju attiecības  
7.1. Vispārējā politika 
Tiesu un masu mediju attiecības nav reglamentētas kādos statūtos, instrukcijās vai īpa�i 
izstrādātā politikā par sadarbību un masu mediju informē�anu. Lai gan Satversme garantē 
tiesības uz brīvu pieeju informācijai, �ī principa interpretācija ir diezgan neskaidra gan 
medijiem, gan tiesām. Informācijas atklātības likuma nolūks ir nodro�ināt sabiedrībai pieeju 
                                                 
11 Latvijas Vēstnesis Nr. 164 2001.11.14. Saeima Administratīvās procesa likumu tika pieņema 2001.gada 
25.oktobrī, un tas stāsies spēkā 2003.gada 1.jūlijā.  
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tai informācijai, kas atrodas valsts pārvaldes iestā�u un pa�valdību iestā�u kontrolē to 
specifisko funkciju izpildī�anas nolūkā. �is likums nemin tiesu sistēmu, tomēr da�as tiesas, 
aprakstot izmantojamo informācijas politiku, atsaucās uz minētā likuma principiem. Vienīgā 
juridiskā norma par tiesu un mediju attiecībām ir minēta Civilprocesa likumā (152.pants. 
Kārtība tiesas sēdē). Tas nosaka, ka �pu�u radiniekiem un masu informācijas līdzekļu 
pārstāvjiem ir priek�rocības tiesības būt klāt lietas iztiesā�anā� (sk. 3.1.1.) 

Saskaņā ar pētījumiem un tiesu apmeklējumiem, ko veiku�i �ī projekta eksperti, tiesu un 
mediju attiecības balstās uz praksi, kur �urnālisti ierosina informācijas apmaiņas procesu. 
Tiesu un mediju sadarbība ir visai atkarīga no personiskām attiecībām. Tā rezultātā pastāv 
nozīmīgas at�ķirības veidos, kādos �urnālisti var saņemt tiesu informāciju. Piemēram, vienā 
gadījumā �urnālistam jānosūta savs pieprasījums uz tiesas kanceleju, citā gadījumā � jāvēr�as 
pie tiesne�a vai tiesas sekretāra.  

Informācijas apmaiņa tiesās ir atkarīga no noteiktiem apstākļiem. Lai saņemtu informāciju 
(piem., konkrētu tiesas nolēmumu vai arhīva informāciju), atsevi�ķās tiesās piekļū�ana tai ir 
atkarīga no personiskas tiesu administrācijas attieksmes. Sadarbība bie�i vien netiek plānota, 
tā nav sistemātiska vai saskaņota ar kopējo tiesas rīcības plānu, un tā netiek uzskatīta par 
vadības plāno�anas sastāvdaļu. Visumā tiesas uztver medijus ar zināmām aizdomām, kaut 
gan tās deklarē, ka ir ieinteresētas sadarboties ar medijiem.  

 

7.2. Atbildīgais darbinieks par sadarbību ar medijiem  
Tiesu sistēmā komunikācija bie�i tiek uztverta kā papildu pienākumu nasta attiecīgajam 
tiesas darbiniekam, ne kā vispārīga institūcija. Gada bud�ets sadarbības mērķiem tiesās nav 
apstiprināts. Tātad formāli tiesās nav preses sekretāru, jo tam nav ne īpa�a bud�eta, ne 
vakances. Attiecības ar medijiem ir kā papildu uzdevums tiesu sekretāriem, administrācijai, 
priek�sēdētājam vai tiesnesim. Saskaņā ar pētījumu tiesu pārstāvji uzskata, ka �o jautājumu 
vajadzētu pārrunāt un risināt ar Tieslietu ministriju, izstrādājot vienotu sadarbības politiku.  

Tomēr gandrīz visas tiesas strādā ar medijiem. Praksē �urnālistiem, kuri darbojas tiesu 
sistēmā, ir izveidoju�ies personiskie kontakti.  

 

7.3. Tiesne�i un mediji 
Kopējas izpratnes par tiesne�a lomu attiecībās ar medijiem nav. Tiesas procesa laikā tiesne�i 
parasti nesniedz medijiem nekādus komentārus. Tomēr pēc nolēmuma pieņem�anas da�i 
tiesne�i sniedz intervijas vai pat publicē medijos savu viedokli.   

 

7.4. Informācijas izplatī�anas veidi 
Sadarbības veids starp tiesām un medijiem ir atkarīgs no vairākiem priek�nosacījumiem. 
Visbie�āk tiesas dod priek�roku informācijas izplatī�anai caur personīgiem kontaktiem. 
Da�kārt tiesas sagatavo informāciju medijiem, atsaucoties uz to pieprasījumu. Tas prasa laiku 
(saskaņā ar likumu līdz pat divām nedēļām). Da�as tiesas ir norādīju�as, ka var nosūtīt tiesu 
nolēmumus pa faksu pēc pieprasījuma, bet nepastāv telekomunikāciju izdevumu finansē�anas 
sistēma. Gandrīz visas tiesas atbild uz �urnālistu jautājumiem pa tālruni.  

Atsevi�ķos gadījumos tiesas vispār neizplata informāciju, tās uzskata, ka informācijas 
ievāk�ana ir �urnālistu uzdevums un viņiem ir tiesības piedalīties atklātās tiesas sēdēs. Preses 
konferences un brīfingi nav populāri informācijas izplatī�anas veidi.  
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7.5. Mediju darba apstākļi  
Parasti tiesām ir atsevi�ķas telpas sanāksmēm, kuras iespējams izmantot paziņojumu 
snieg�anai medijiem. �urnālistu darba apstākļi ir labi vai apmierino�i gan saskaņā ar tiesu 
administrācijas atsauksmēm, gan ar �urnālistu atsauksmēm. Visām tiesām ir kopē�anas 
aprīkojums tā, ka �urnālisti var saņemt dokumentu kopijas. Tiesu informācija un nolēmumi 
netiek izsniegti medijiem par velti. �urnālistiem ir jāsedz papīra, kopē�anas izmaksas, kā arī 
pievienotās vērtības nodoklis (tas ir apmēram EUR 0,20). �o sistēmu ir apstiprinājis Ministru 
kabinets.  

 

8. Tiesu informācijas un tiesu nolēmumu (spriedumu un lēmumu) 
publicē�ana 
8.1. Likumdo�anas jautājumi  
Piekļū�ana publiskai informācijai, tai skaitā tiesu nolēmumiem, Latvijā tiek regulēta ar 
�ādiem likumiem: 

• �Satversmes tiesas likums�  (33.pants. Satversmes tiesas spriedumu publicē�ana); 

• �Informācijas atklātības likums�; 

• likums �Iesniegumu, sūdzību un priek�likumu izskatī�anas kārtība valsts un 
pa�valdību institūcijās�; 

• �Civilprocesa likums�  (11.pants. Civillietas izskatī�anas atklātums); 

• Latvijas kriminālprocesa kodekss; 

• likums �Par tiesu varu�  (19.pants. Atklātums); 

• likums �Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem� (5.pants. Tiesības saņemt 
informāciju; 6.pants. Atteik�anās sniegt informāciju; 7.pants. Nepublicējamā 
informācija); 

• Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (6. pants). 

 

Bez tam Latvijas Republikas Satversmē noteikts, ka �ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, 
kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus� (100. 
pants). 

Informācijas atklātības likums nodro�ina sabiedrības piekļū�anu informācijai, kas atrodas 
valsts administrācijas institūciju un vietējo pa�valdību pārziņā. Likums nosaka vienotu 
kārtību, kā fiziskas un juridiskas personas var iegūt informāciju no �īm institūcijām un to 
izmantot.  

Latvijas tiesas nevar uzskatīt ne par valsts pārvaldes, ne par pa�valdību institūcijām. Tiesu 
nolēmumu publicē�ana masu medijos vai citos masu saziņas līdzekļos Latvijas likumdo�anā 
nav noteikta, izņemot Satversmes tiesas spriedumu publicē�anu. (Satversmes tiesas likuma 
33.pants paredz Satversmes tiesas spriedumu regulāru publicē�anu gan laikrakstā �Latvijas 
Vēstnesis� un izdevumā �Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs�, gan 
reizi gadā atsevi�ķā Satversmes tiesas spriedumu krājumā). 

Atsevi�ķi Augstākās tiesas Senāta spriedumi pēc sprieduma taisī�anas, ja tiesā izskatāmā lieta 
izraisījusi sabiedrībā vai masu medijos pastiprinātu interesi, nekavējoties tiek publicēti 
oficiālā laikraksta �Latvijas Vēstnesis� pielikumā �Jurista vārds�. 
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Ir nepiecie�ama sprieduma pasludinā�ana (to nosaka Civilprocesa likums un Kriminālprocesa 
kodekss) un �is nosacījums tiek izpildīts, tiesnesim nolasot spriedumu tiesas sēdē.  

Izņemot slēgtas tiesas sēdes vai citus ierobe�ojumus, sabiedrības pārstāvji var apmeklēt tiesas 
sēdes un noklausīties tiesne�a nolēmumu. Taču, tiklīdz spriedums ir nolasīts un reģistrēts, 
tiesai nav pienākums nodro�ināt ar spriedumu interesentus, izņemot lietā iesaistītās puses (sk. 
8.3.sadaļu).  

Personas datu aizsardzību nodro�ina Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas tika 
sagatavots saskaņā ar Eiropas Padomes konvenciju par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu automātisko apstrādi (1981.gada 28.janvāra konvencija Nr.108) un ES 
direktīvas 95/46/EC prasībām. �ā likuma mērķis ir aizsargāt (fizisko) personu tiesības un 
brīvības, it īpa�i privātos datus un to apstrādi (kas tiek definēta kā jebkura darbība, piemēram, 
apkopo�ana, reģistrē�ana, ievadī�ana, noglabā�ana, sakārto�ana un tamlīdzīgi). Likums 12 
paredz sekojo�o: 

Definīcija 

Fizisko personu datu aizsardzības likums paredz, ka personas datu apstrāde ir jebkuras ar 
personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vāk�anu,,13 reģistrē�anu, ievadī�anu, 
glabā�anu, sakārto�anu, pārveido�anu, izmanto�anu, nodo�anu, pārraidī�anu un izpau�anu, 
bloķē�anu vai dzē�anu. 

5.pants  

(1) �ā likuma 7., 8., 9. un 11.pants netiek piemērots, ja personas dati ir apstrādāti 
�urnālistiskām, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām un ja likumā nav noteikts citādi. 

(2) �ā panta pirmās daļas noteikumus piemēro, ievērojot personas tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību un vārda brīvību. 

 

7.pants 

Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens 
no �ādiem nosacījumiem: 

1) ir datu subjekta piekri�ana; 

2) datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām; 

3) datu apstrāde nepiecie�ama sistēmas pārzinim viņa likumīgo pienākumu veik�anai; 

4) datu apstrāde nepiecie�ama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā 
dzīvību un veselību; 

5) datu apstrāde nepiecie�ama, lai nodro�inātu sabiedrības intere�u ievēro�anu vai realizētu 
publiskās varas uzdevumus, kuru veik�anai personas dati ir nodoti sistēmas pārzinim vai 
pārraidīti tre�ajai personai; 

                                                 
12 Latvijas Vēstnesis Nr. 123/124 2000.05.04. Fizisko personu datu aizsardzības likums ir veidots saskaņā ar 
Eiropas parlamenta un padomes 1995.gada 24.oktobra direktīvu 95/46/EC par indivīdu aizsardzību, apstrādājot 
datus un �ādu datu brīvu kustību, un 1981.gada 28.janvārī Strasbūrā pieņemto Eiropas Padomes konvenciju par 
indivīdu aizsardzību, automātiski apstrādājot personas datus (Latvijā stājusies spēkā 2001.gada 1.septembrī). 
13 Fizisko personu datu aizsardzības likuma 23.pants definē personas datus kā �jebkādu informāciju, kas attiecas 
uz identificētu vai identificējamu fizisko personu�. 
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6) datu apstrāde ir nepiecie�ama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, 
realizētu sistēmas pārziņa vai tās tre�ās personas likumiskās intereses, kurai personas dati 
atklāti.  

12.pants  

Ja personas dati attiecas uz disciplināriem un administratīviem pārkāpumiem vai 
spriedumiem civillietās, �o datu apstrādi ir tiesīgas veikt vienīgi valsts vai pa�valdību 
institūciju pilnvarotas amatpersonas. 

 

8.2. Administratīvā kapacitāte un tiesu nolēmumu publicē�anas izdevumi  
Tiesu nolēmumus publicē Tiesu namu aģentūra (TNA), LR Augstākā tiesa sadarbībā ar 
Latvijas Tiesne�u apmācības centru (TAC) un LR Satversmes tiesa sadarbībā ar Tiesu namu 
aģentūru. Sk. zemāk 8.2.1.shēmu  



Korupcijas novēr�ana tiesu sistēmā � Phare SCR/112026/D/SV/LV 

3.ziņojums � Situācijas apskats Latvijas tiesās  

lpp. 18/18 

 

             Apelācijas 

             instance 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Kasācijas 

                        instance 

            Apelācijas 

            instance 

 

 

 

            I instance 

 

8.2.1 Shēma. Tiesu nolēmumu publicē�ana 
 

 

 

 

 
Satversmes tiesa 

Augstākā tiesa 
 

 

 

 

 

Augstākās tiesas 
Senāts 

Augstākās tiesas 
palātas 

Civillietu 

palāta 
Krimināl-

lietu 
palāta 

Apgabaltiesas 

Civillietu 
kolēģija 

Krimināllietu 
kolēģija 

Rajonu (pilsētu) tiesas 

Civillietas Krimināllietas 

LR Satversmes tiesa 
sadarbībā ar  

Tiesu namu aģentūru 

LR Augstākā tiesa 
sadarbībā ar Latvijas 
Tiesne�u apmācības 

centru 

 

T
ie

su
 n

am
u 

aģ
en

tū
ra

 

Tiesu nolēmumu 
publicē�anu krājumos 

nodro�ina 



Korupcijas novēr�ana tiesu sistēmā � Phare SCR/112026/D/SV/LV 

3.ziņojums � Situācijas apskats Latvijas tiesās  

lpp. 19/19 

�ajā tabulā ir apkopota tiesu nolēmumu publicē�anas statistika 2000. un 2001.gadā. 

8.2.2. Shēma. Tiesu nolēmumu publicē�anas statistika 
 

Grāmatas 
izdo�anas 
gads 

Izdevējs Tiesu nolēmumu nosaukums Tirā�a Publicē�anas 
(ra�o�anas) 
izdevumi∗ 

Mazum-
tirdzniecības 
cena (1 eks.) 

      

2000 Augstākā 
tiesa 

LR Augstākās tiesas Senāta 
Civillietu departamenta 
spriedumi un lēmumi: 1999 

  Ls 12,00 

  LR Augstākās tiesas Senāta 
Krimināllietu departamenta 
lēmumi: 1999 

  Ls 9,00 

 Tiesu namu 
aģentūra 

Latvijas Republikas apelācijas 
instances civillietu nolēmumu 
apkopojums: 1998-1999 

1500 Ls 7900,00 Ls 7,20 

  Latvijas Republikas apelācijas 
instances nolēmumu 
apkopojums krimināllietās: 
1999-2000 

800 Ls 7500,00 Ls 9,60 

 

2001 Augstākā 
tiesa 

LR Augstākās tiesas Senāta 
Civillietu departamenta 
spriedumi un lēmumi: 2000 

1100 Ls 5625,00 Ls 12,00 

  LR Augstākās tiesas Senāta 
Krimināllietu departamenta 
lēmumi: 2000 

700 Ls 3710,00 Ls 9,00 

 Tiesu namu 
aģentūra 

Latvijas Republikas apelācijas 
instances nolēmumu 
apkopojums civillietās:     
1999-2000 

1700 Ls 9300,00 Ls 9,60 

  Tiesu nolēmumu krimināllietās 
indeksu kumulatīvais rādītājs 
ar pielikumiem 

400 Ls 2100,00 Ls 2,70 

 Satversmes 
tiesa 
sadarbībā ar 
Tiesu namu 
aģentūru 

Satversmes tiesas spriedumi: 
1997-1998 

1000 Ls 1700,00 Ls 5,20 

 
∗Publicē�anas izdevumos ir ietvertas tikai ra�o�anai nepiecie�amās izmaksas, t.i., tipogrāfijas 
pakalpojumu un materiālu izdevumi,  samaksa par darbu. 
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Tiesu namu aģentūrā tiesu nolēmumu atlases, apstrādes un publicē�anas darbos iesaistīti 3 
cilvēki: 

• 1 darbinieks ar juridisko un filoloģisko izglītību, kas veic tiesu nolēmumu atlasi 
un rediģē�anu (pamatā gramatisko kļūdu labo�anu); 

• 1 informācijas ievadī�anas operators � veido tiesu nolēmumu elektronisko 
variantu; 

• 1 maketētājs � sagatavo grāmatu maketus.  
Darbus organizē un kontrolē nodaļas vadītājs. 

 

Augstākā tiesa publicē kasācijas instancē skatīto lietu nolēmumus kop� 1996.gada (pēdējais 
izdevums ir par 2000.gadu). Augstākajai tiesai nav īpa�a publisko�anas bud�eta; 
publisko�anas izdevumi tiek segti no vispārējā AT bud�eta. 2000.gadā publisko�anas 
izdevumi bija Ls 9335, kas sedza apmēram 700 eksemplāru krimināllietu nolēmumu 
apkopojumu publicē�anu un 1100 civillietu nolēmumu apkopojumu publicē�anu. Publicē�ana 
Augstākajai tiesai ir papildus uzdevums, un ierobe�oto finansiālo līdzekļu dēļ tiesa nevar 
publicēt tik daudz grāmatu, cik būtu nepiecie�ams.  

Augstākā tiesa patur 550 krimināllietu nolēmumu apkopojumu eksemplārus un 550 civillietu 
nolēmumu apkopojumu eksemplārus izplatī�anai par brīvu �150 eksemplāri no katra 
apkopojuma tiesne�iem un 400 eksemplāri no katra apkopojuma Tieslietu ministrijai.  
Atliku�o daļu Augstākā tiesa nodod Tiesne�u apmācības centram pārdo�anai. 

 

8.3. Tiesu nolēmumu publicē�ana  
Pilns un oriģināls tiesu nolēmumu teksts Latvijā tiek publicēts, piem., Satversmes tiesas 
spriedumi laikrakstā �Latvijas Vēstnesis� un izdevumā �Latvijas Republikas Saeimas un 
Ministru Kabineta Ziņotājs�. TNA arī publicē pilnus tiesu nolēmumu tekstus, taču nolēmumi 
tiek atlasīti (sk. turpmākās nodaļas). Lielākā daļa pirmās instances un apelācijas instances 
nolēmumi netiek publicēti. �ie nolēmumi ir pieejami attiecīgajā tiesā, bet tiek nodoti tikai 
lietā iesaistītajām pusēm.  

 

8.3.1. Tiesu nolēmumu atlase  

Gan Tiesu namu aģentūra, gan Augstākā tiesa publicē�anai atlasa nolēmumus 
interesantākajās lietās. Kritēriji �interesantai� lietai ir: lai tā nebūtu rutīnas lieta, t.i., lai to 
varētu izmantot tiesne�u apmācības nolūkos, izmantot kā precedentu (lai gan Latvijā 
spriedumu taisī�anai netiek izmantots precedents) vai tā atspoguļo interesantu aspektu citādi 
parastā lietā. 

Tiesu namu aģentūra 

Tiesu namu aģentūra publicē apelācijas instances (Augstākā tiesa vai apgabaltiesas atkarībā 
no lietu piekritības) nolēmumus lietās, kuras nav skatītas kasācijas kārtībā un stājās likumīgā 
spēkā. Viena krājuma ietvaros apelācijas instances nolēmumi publicēti kopā ar 
pārsūdzētajiem pirmās instances tiesu nolēmumiem. 

Tiesu nolēmumi tiek atlasīti tikai tajās lietās, kurās nolēmumus Tiesu namu aģentūrai nosūta 
pa�as tiesas. Atsevi�ķas tiesas izlemj, ko sūtīt Tiesu namu aģentūrai, kas prasa visu, bet ne 
vienmēr to saņem.  
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No tiem tiesu nolēmumiem, kas tiek atsūtīti, Tiesu namu aģentūras darbinieks atlasa 
nolēmumus publicē�anai, to pa�u dara arī darbinieks (tiesnesis) Augstākajā tiesā. Pēc tam 
darba grupa, kuras sastāvā ietilpst Augstākās tiesas tiesne�i (2) un Tiesu namu aģentūras 
speciālisti (2), no �iem tiesu nolēmumiem atlasa nolēmumus, kas būtu jāpublicē.  

Publicēto pirmās instances un apelācijas instances  tiesu nolēmumu procents salīdzinājumā ar 
publicēto spriedumu procentu kasācijas kārtībā skatītām lietām (Augstākās tiesas Senātā) ir 
diezgan zems. (Sk. 8.3.1..shēmu). 

Pirms publicē�anas nolēmumu teksts tiek pārbaudīts un tajā izlabotas gramatiskās un 
pareizrakstības kļūdas. Tiek novērstas rupjas stila kļūdas un precizēti normatīvo aktu 
nosaukumi. Ja ir nepiecie�ams ievērot konfidencialitāti, tiek izlaista personu identificējo�a 
informācija.  

Tiesu nolēmumu apkopojumos publicēto tiesu nolēmumu ātrākai meklē�anai Tiesu namu 
aģentūra uzsākusi veidot tiesu nolēmumu indeksu kumulatīvos rādītājus, ņemot par pamatu 
tiesas nolēmuma individualizējo�o parametru - nolēmuma indeksu. 

2001.gadā Tiesu namu aģentūra izveidoja pirmo Tiesu nolēmumu krimināllietās indeksu 
kumulatīvo rādītāju, kam par pamatu ņemti tiesu nolēmumi, kas publicēti divos Tiesu namu 
aģentūras tiesu nolēmumu apkopojumos: 

• Apgabaltiesu prakses apkopojums krimināllietās, 1998.gads; 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās, 1999.-

2000.gads. 

Visi Satversmes tiesas spriedumi tiek publicēti (to dara TNA). Pirmo reizi spriedumi 9 lietās 
tika publicēti 2001.gadā � četri 1997.gada lietās un pieci 1998.gada lietās. Publikācijas ir 
pieejamas latvie�u, angļu un krievu valodā. 

• Piezīme: Tiesu namu aģentūras papildus tiesu nolēmumu apkopojumiem izdod arī 
juridisko literatūru, kas paredzēta da�ādām mērķauditorijām: tiesību normu 
piemērotājiem (tiesne�iem) un citiem praktizējo�iem juristiem, Latvijas tiesu sistēmas 
iestā�u speciālistiem un jurisprudenci studējo�iem studentiem, valsts un privātā 
sektorā nodarbinātām personām, kā arī jebkuram Latvijas iedzīvotājam.  

2001.gadā TNA ir izdevusi 19 grāmatas, t.sk. aktuālo normatīvo aktu krājumus 
(piem., Par valsts valodu), normatīvo aktu komentārus (piem., Civilprocesa likuma 
komentāri. Papildinātais izdevums); juridisko mācību literatūru (piem., 
Krimināltiesības. Papildinātais izdevums;  Ievads Eiropas Kopienas tiesībās (Tiesu 
prakse un komentāri.)) 

 

Augstākā tiesa 
Augstākās tiesas nolēmumu publisko�anas prakse principā ir līdzīga Tiesu namu aģentūras 
praksei. 

Katrai lietai, ko izskata AT, ir senators/referents, kas ļoti labi pārzina lietu, to sagatavo un 
raksta spriedumu vai lēmumu. Senators izvēlas no pa�a lietām interesantākās.  Kritēriji ir 
galvenokārt divi � vai lieta ir aktuāla un vai lieta ir komplicēta.  Publiskoti tiek nolēmumi 
gandrīz visās lietās, kur spriedums ticis grozīts vai nolēmums ticis atcelts. Galīgo lēmumu par 
atlasīto nolēmumu izvēli pieņem Civillietu un Krimināllietu departamentu priek�sēdētāji un 
kancelejas priek�nieks. Pēc nolēmumu atlases gramatiskās un citas sīkas kļūdas labo speciāli 
tam norīkots AT darbinieks. 



Korupcijas novēr�ana tiesu sistēmā � Phare SCR/112026/D/SV/LV 

3.ziņojums � Situācijas apskats Latvijas tiesās  

lpp. 22/22 

Publisko�anas rādītāji Augstākajā tiesā ir daudz augstāki, nekā Tiesu namu aģentūrai, jo 
Augstākā tiesa izskata daudz mazāk lietu un publisko daudz vairāk no saviem spriedumiem 
un lēmumiem. Tālāk redzamā shēma parāda ar spriedumu izskatīto lietu skaitu un tiesu 
nolēmumu apkopojumos publicēto nolēmumu skaitu 2000. un 2001. gadā. 
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8.3.1.shēma. Tiesu nolēmumu publicē�anas statistika 
 

Augstākās tiesas Senāts 

Civillietas Krimināllietas 

Publicētie tiesu nolēmumi Publicētie tiesu nolēmumi 

Tiesu 

nolēmumu 

gads 

 Taisītie spriedumi skaits procenti 

Taisītie 
spriedumi 

 skaits procenti 

2000. g. 669 198 29,6% 363 129 35,5% 

2001. g. 707 190 26,9% 420 150 35,7% 

Augstākās tiesas Palātas 

Civillietas Krimināllietas 

Publicētie tiesu nolēmumi Publicētie tiesu nolēmumi  

 Taisītie spriedumi skaits procenti 
Taisītie 

spriedumi skaits procenti 

2000. g. 849 61 7,2% 384 14 3,6% 

2001. g. 828 ∗∗ 0,0% 437  ∗∗ 0,0% 

Apgabaltiesas (apelācijas instance) 

Civillietas Krimināllietas 

Publicētie tiesu nolēmumi Publicētie tiesu nolēmumi  

 Taisītie spriedumi skaits procenti 
Taisītie 

spriedumi skaits procenti 

2000. g. 1423∗ 40 2,8% 976 19 1,9% 

2001. g. 1521∗ ∗∗ 0,0% 1028 ∗∗ 0,0% 

Apgabaltiesas (pirmā instance) 

Civillietas Krimināllietas 

Publicētie tiesu nolēmumi Publicētie tiesu nolēmumi  

 Taisītie spriedumi skaits procenti 
Taisītie 

spriedumi skaits procenti 

2000. g. 752∗ 21  2,8% 879 12 1,4% 

2001. g. 723∗ ∗∗ 0,0% 850 ∗∗ 0,0% 

Rajonu (pilsētu) tiesas  

 Civillietas Krimināllietas 

Publicētie tiesu nolēmumi Publicētie tiesu nolēmumi  

 Taisītie spriedumi publicētas procenti 
Taisītie 

spriedumi publicētas procenti 

2000. g. 27811∗ 9 0,03% 10312 26 0,25% 

2001. g. 26453∗ ∗∗ 0,0% 9727 ∗∗ 0,0% 

       
∗Tiesu nolēmumu skaits uzrādīts bez spriedumiem, kas taisīti lietās, kuras izskatītas sevi�ķās 
tiesā�anas kārtībā. 
∗∗Tiesu nolēmumu krājums, kurā būs apkopoti tiesu nolēmumi par 2001.gadu, vēl nav sagatavots. 
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8.3.2. Citas organizācijas, kas publicē tiesu nolēmumus  

Ir da�i �urnālu izdevēji, kas publicē tiesu spriedumus, bet ļoti ierobe�otā apjomā, t.i., 
publicēti tiek ļoti nedaudzi nolēmumi, piem., viena lieta tiek apspriesta vienā �urnāla numurā, 
vai arī lieta kāda iemesla dēļ ir ļoti interesanta un tiek analizēta no da�ādiem aspektiem. �o 
izdevumu mērķis tiesu nolēmumu publicē�anai at�ķiras no Tiesu namu aģentūras vai 
Augstākās tiesas mērķiem, jo tie publicē tikai tiesu spriedumu izvilkumus un galvenā 
uzmanība pievērsta tiesu sprieduma teksta analīzei. 

Tālāk minēti da�i �urnāli, kuros tiek publicēti tiesu spriedumu apskati vai diskusijas par tiem.  

Mēne�raksts �Likums un Tiesības� (izdevējs �Ratio iuris�, bezpeļņas nevalstiskā 
organizācija) publicē komentārus par Satversmes tiesas spriedumos ietvertajām atziņām, kā 
arī par citiem tiesu nolēmumiem aktuālos jautājumos. Mēne�rakstu var pasūtīt (abonēt) vai 
iegādāties atsevi�ķi. Viens eksemplārs maksā apmēram Ls 1,90 (studentiem lētāk). 
www.ius.lv (�ī interneta lapa ir sagatavo�anā līdz 2002.gada 1.martam).  

Latvijas Policijas akadēmijas izdevumā �Administratīvā un Kriminālā Justīcija� tiek publiceti 
tiesu prakses komentāri krimināllietās. Cena par vienu eksemplāru apmēram Ls 1,20. 

�urnāls �Mans Īpa�ums� pievēr�as tiesu praksei lietās par nekustamā īpa�uma jautājumiem. 

�Cilvēktiesību �urnāls� publicē ne tikai Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskatu, bet 
arī Latvijas tiesu spriedumus un to komentārus, kas skar cilvēktiesību jautājumus.  Spriedumu 
daudzums ir ļoti ierobe�ots, piem. 2000. g. 13-14 numurā ir publicēti un komentēti trīs LR 
spriedumi un pieci Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi. Cena par vienu eksemplāru ir 
atkarīga no atra�anās vietas � Latvijā cena ir Ls 3, bet Eiropa tā ir Ls 26 un citās valstīs tā ir 
pāri par Ls 29. 

Latvijā nav tiesu spriedumu izdevēju privātā sektora, kā tas ir, piemēram, Ziemeļamerikā, 
Carswell�s, Canada Law Book Company, Butterworth�s u.c. izdevēji Kanādā. 

 

8.4. Tiesu informācijas publisko�ana  
Tiesu informācija (tiesu sēdes, datumi, tiesne�i, u.c.) atsevi�ķās tiesās tiek publicēta un 
parasti ir pieejama uz ziņojumu dēļa tiesas ēkā. Izņemot Kuldīgas rajona tiesu (sk. 
www.tiesa.kuldiga.lv), Rīgas apgabaltiesu (internetā pieejama caur Kuldīgas tiesas mājas 
lapu) un Satversmes tiesu (www.satvtiesa.lv), vispārīga un administratīva rakstura tiesu 
informācija nav pieejama citos veidos.  

Tiesas parasti arī publisko (izliekot uz ziņojumu dēļiem) paraugus ar veidlapām, kas 
jāaizpilda un jāiesniedz, uzsākot lietu vai lūdzot citus pakalpojumus. Tiesu darbinieki parasti 
nepalīdz cilvēkiem aizpildīt �īs veidlapas.  

Pamatinformāciju par tiesām (adrese, tālruņa / faksa numuri, tiesas priek�sēdētāja vārds un 
uzvārds, u.c.) var iegūt Tieslietu ministrijā, bet aktīvi tā netiek izplatīta. Tā ir pieejama arī 
katrā atsevi�ķā tiesā, bet tikai attiecībā uz �o tiesu. 

 

8.5. Informācijas par tiesu lietām atspoguļo�ana masu saziņas līdzekļos  

Masu saziņas līdzekļi parasti publicē tikai informāciju par tos interesējo�iem tematiem vai 
tādiem tematiem, kas ir sensacionāli, piem., Bankas Baltija lieta, divu biju�o modeļu 
aģentūras īpa�nieku narkotiku lieta, u.c.  
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Raksti parasti sastāv no viedokļa izklāsta ar minimālu informācijas analīzi (atsevi�ķi masu 
saziņas līdzekļi un �urnālisti tiek uzskatīti par labākiem nekā citi). Tiesne�i un citi justīcijas 
sistēmas darbinieki parasti uzskata, ka �urnālisti nezina, kā lietas tiek iztiesātas, t.i. viņi 
nepārzina likumus un juridisko procedūru, un, kas ir vēl sliktāk, viņi nemaz nevēlas to zināt.  

Iepriek�ējā Phare projektā bija sadaļa par �urnālistu izglīto�anu pētnieciskajā �urnālistikā. 
Laika gaitā tas varētu palīdzēt �urnālistu profesionalitātes paaugstinā�anā.  

Sīkāks pārskats par masu saziņas līdzekļu un tiesu attiecībām ir dots iepriek�ējā nodaļā.  

 

9. Latvijas tiesu sistēmas datorizācija 
No 2001.gada tiesu nolēmumi ir atrodami internetā. Uzņēmums Lursoft piedāvā iegādāties 
tiesu spriedumus par Ls 2,00 gabalā, ja persona ir Lursoft abonents. Tas ir ļoti dārgi 
studentiem, �urnālistiem un fiziskām personām. Praksē interneta informācija nav pieejama 
pla�ākai sabiedrībai.  

Daudzās Latvijas tiesās ir nepiecie�amais datoru aprīkojums, Interneta pieslēgums un 
apmācīts personāls, kas prot darboties gan ar datoriem, gan Internetu.  

Divdesmit se�ām (26) tiesām ir instalēta TIS (Apvienotā Tiesu informācijas sistēma) ar 
statistiskiem datiem no vecās IT sistēmas. Personāls pagaidām nav apmācīts darboties ar TIS. 
�obrīd tiesas liek statistikas datus vecajā IT sistēmā, un statistikas dati tiek regulāri pārraidīti 
uz TIS. Tikai Kuldīgas rajona tiesā un Augstākajā tiesā visi dati tiek ievadīti TIS. Zemgales 
apgabala tiesa ievada TIS statistisko informāciju. Rīgas tiesas apgabala tiesas gatavojas 
ievadīt TIS informāciju tuvākajā nākotnē.  

Situācija Latvijas tiesās no IT viedokļa ir parādīta nākamajā tabulā:  
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Tiesa Vietējais 
tīkls 

Darba 
stacijas 

Serveri Interneta 
pieslēgums 

Vietējie 
printeri 

Tīkla 
printeri 

Apmācīts 
personāls 

TIS 

Rīga pilsētas Latgales 
priek�pilsētas tiesa 

● 2 1 ●  1  �ogad 

Alūksnes rajona tiesa ● 7 1 ● 7 1 14  

Dobeles rajona tiesa ● 7 1 ● 3 1 14  

Jēkabpils rajona tiesa ● 7 1 ● 7    

Ludzas rajona tiesa ● 7 1 ● 3 1   

Ogres rajona tiesa ● 7 1 ● 7 1 9 �ogad 

Valkas rajona tiesa ● 7 1 ● 3 1   

Cēsu rajona tiesa ● 8 1 ● 8  15  

Jūrmalas pilsētas tiesa ● 8 1 ● 2 1 18  

Saldus rajona tiesa ● 8 1 ● 4 1 14  

Tukuma rajona tiesa ● 8 1 ● 3 1 24  

Bauskas rajona tiesa ● 9 1 ● 4 1 15  

Kuldīgas rajona tiesa ● 9 1 ● 9  16 ● 

Madonas rajona tiesa ● 9 1 ● 9    

Jelgavas tiesa ● 14 1 ● 4 2 36  

Rīgas pilsētas Zemgales 
priek�pilsētas tiesa,  

● 12 1 ● 4 2 22 �ogad 

Rīgas rajona tiesa ● 12 1 ● 4 2 25 �ogad 

Rīgas pilsētas Centra rajona 
tiesa

● 13 1 ● 5 2 19 �ogad 
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Tiesa Vietējais 
tīkls 

Darba 
stacijas 

Serveri Interneta 
pieslēgums 

Vietējie 
printeri 

Tīkla 
printeri 

Apmācīts 
personāls 

TIS 

tiesa  

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona 
tiesa 

● 13 1 ● 7 2 20 �ogad 

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 
tiesa  

● 14 1 ● 4 3 27 �ogad 

Rīgas pilsētas Vidzemes 
priek�pilsētas tiesa  

● 18 1 ● 7 2 15 �ogad 

Aizkraukles rajona tiesa ●  1 ● 1    

Balvu rajona tiesa ●  1 ● 1    

Daugavpils tiesa   1 ● 1    

Gulbenes rajona tiesa ●  1 ● 1    

Krāslavas rajona tiesa ●  1 ● 1    

Liepājas rajona tiesa ●  1 ● 1    

Limba�u rajona tiesa ●  1 ● 1    

Rēzeknes rajona tiesa ●  1 ● 1    

Siguldas tiesa ●  1 ● 1   �ogad 

Talsu rajona tiesa ●  1 ● 1    

Valmieras rajona tiesa ●  1 ● 1    

Ventspils tiesa ●  1 ● 1    

Rajonu tiesas kopā: 33 199 96 34 117 25 303 1 

Rīgas apgabaltiesa ● 44 1 ● 14 2 33 �ogad 
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Tiesa Vietējais 
tīkls 

Darba 
stacijas 

Serveri Interneta 
pieslēgums 

Vietējie 
printeri 

Tīkla 
printeri 

Apmācīts 
personāls 

TIS 

Kurzemes apgabaltiesa ● 14 1 ● 14  26  

Ventspils pastāvīgā sesija ● 2  ● 2  4  

Kuldīgas pastāvīgā sesija ● 1  ● 1  1  

Latgales apgabaltiesa ● 16 1 ● 16  15  

Daugavpils pastāvīgā sesija  2   2    

Vidzemes apgabaltiesa ● 16 1 ● 11 1 24  

Madonas pastāvīgā sesija ● 7 1 ● 7  10  

Zemgales apgabaltiesa ● 13 1 ● 13  27 Tikai 
statistiskā 
informācija 

Aizkraukles pastāvīgā sesija ● 8  ● 8  14  

Apgabaltiesas kopā: 9 123 7 9 88 3 154 0 

KOPĀ: 46 322 103 43 205 28 457 1 
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Gandrīz visām tiesām ir vietējie tīkli un interneta pieslēgums. Tiesās, kas atrodas tālu no 
Rīgas, bie�i vien nav darba staciju, printeru un apmācīta personāla. �ajās tiesās serveri tiek 
izmantoti kā darba stacijas tiesas kancelejā, lai strādātu ar veco IT sistēmu un ārējām 
sistēmām, piem., NAIS. Da�i ļoti veci datori (tie vairs netiek tirgoti), tiek izmantoti kā 
rakstāmma�īnas. Svarīgi ir atzīmēt, ka tiesne�i da�kārt darbā izmanto savus personīgos 
datorus.  

Viena no problēmām ir panākt, lai tiesu personāls izmanto datorus, jo pat tad, ja ir �ie datori, 
programmatūra un internets, kā arī nepiecie�amās prasmes, tiesās bie�i vien to nedara. Da�i 
cilvēki baidās no datoriem, da�iem nepatīk papildu darbs. Tiesas apzinās, ka ir neatkarīgas 
institūcijas, un ir ļoti grūti tām uzspiest moderno tehnoloģiju izmanto�anu. Tā būs problēma, 
strādājot ar TIS.  

Ne visām tiesām ir nepiecie�amais datoru un printeru daudzums. Tiesu namu aģentūra ir 
atbildīga par aprīkojuma nodro�inā�anu tiesām, atbilsto�i bud�eta iespējām. Katram 
tiesnesim, tiesne�a palīgam un tiesas sekretāram nepiecie�ams dators. Arī katrai kancelejai 
nepiecie�ams dators. Tabulā aprakstītas prasības pēc datoriem da�ādās tiesās. �īs prasības 
atbilst ideālajai situācijai.  

 

Tiesa Tiesne�i Tiesne�u 
palīgi 

Sekretāri Kancelejas Datori Piemērs 

Maza 3-4 3-4 3-4 2 11-14 Sigulda, 

Valka 

Vidēja 6-8 6-8 6-8 3-4 21-28 Bauska, 

Ogre 

Liela 12-15 12-15 12-15 8-10 44-55 Tiesas 
Rīgā 

 

Kopsavilkums 
1. Situācija ar vietējiem tīkliem, interneta pieslēgumiem un serveriem Latvijas tiesās ir 

laba.  

2. Datoru un printeru pieejamība ir da�āda. Jāņem vērā, ka daudzās tiesās personāls nav 
pilnībā nokomplektēts. Tiesu namu aģentūra ir atbildīga par tiesu nodro�inā�anu ar 
datoriem un printeriem.  

3. Tiesu personāls lielākoties nav apmācīts. Tiesu namu aģentūra ir atbildīga par  tiesu 
personāla apmācī�anu.  

4. Pastāv problēmas ar datoru lieto�anu tiesās. Ir nepiecie�ams meklēt veidus, kā 
iedro�ināt personālu izmantot datorus un IT sistēmas.  

5. Reāla un pilnīga informācija TIS pienāk tikai no 2 tiesām. 26 tiesās ir instalēts TIS, 
bet tas piedāvā tikai statistisko informāciju, ko ievada vecajā IT sistēmā, un dati pēc 
tam tiek konvertēti uz TIS.  

6. Patlaban TIS pārklāj civillietu ievadī�anu un statistiku. Krimināllietu pieejamība nav 
paredzēta līdz pat 2002.gada beigām. Pilnīga TIS izveido�ana un iedzīvinā�ana ir 
paredzēta 2006.gadā.  
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