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Par grāmatas struktūru 

Grāmatu veido trīs daļas – katram Augstākās tiesas departamentam sava – 
ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Katras lappuses numuram pievienots burts, 
kas norāda attiecīgo departamentu: A – Administratīvo lietu departaments, 
C – Civillietu departaments, K – Krimināllietu departaments.  

Katrai grāmatas nolēmumu daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī 
anotācija. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti 
vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast interesējošo nolēmumu.  

Krājumā publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu 
norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas 
izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Šī iemesla dēļ krājumā publicētie 
nolēmumi var atšķirties arī no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē 
pieejamā satura. 

 

 



 

VI 

Priekšvārds 

 
Katrs Augstākās tiesas spriedums un lēmums ir ne tikai konkrēta strīda 
izšķiršana, bet arī atbildes uz visai tiesību sistēmai principiāli nozīmīgiem 
jautājumiem, veidojot un attīstot judikatūru. 

Augstākās tiesas 2015.gada nolēmumu krājumam atlasīti judikatūras attīstībai 
nozīmīgākie 25 nolēmumi no 1827 Civillietu departamentā izskatītajām 
lietām, 25 lēmumi no 708 Krimināllietu departamentā izskatītajām lietām 
un 25 nolēmumi no 1060 Administratīvo lietu departamentā izskatītajām 
lietām. 

2015.gadā Augstākajā tiesā pavisam izskatītas 4550 lietas. Katrs tiesnesis 
referējis vairāk nekā simts lietas. Kasācijas instancei šāda slodze un darba 
intensitāte ir neraksturīgi, nepietiekams ir laiks, ko tiesneši var veltīt 
judikatūras veidošanai. Tādēļ tiesu reformas ietvaros, Augstākajai tiesai 
kļūstot tikai par kasācijas instanci, tiek domāts par augstvērtīgu tiesnešu 
atbalsta dienestu. 2015.gadā katrā departamentā darbu sāka zinātniski 
analītiskie padomnieki, 2016.gadā darbu uzsākusi Judikatūras un zinātniski 
analītiskā nodaļa. Tas dod pārliecību, ka Augstākās tiesas nolēmumi kļūs 
arvien argumentētāki, zinātniski pamatotāki.   

Augstākā tiesa pateicas ilggadējam sadarbības partnerim un šī nolēmumu 
krājuma izdevējam – Tiesu namu aģentūrai. Viņu sapratne, ka grāmatas 
vērtība ir ne tikai tās šībrīža praktiskajā pielietojumā, bet arī kā Latvijas 
tiesībvēstures liecībai, devusi iespēju Augstākajai tiesai saglabāt tradīciju 
un izdot nu jau divdesmito kasācijas instances spriedumu un lēmumu 
gadagrāmatu. 

 

Ivars Bičkovičs,  
Augstākās tiesas priekšsēdētājs 

 


