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1. nodaļa VISPĀRĪGĀ MĀCĪBA PAR TIESĪBĀM
JEB TIESĪBU TEORIJA
1.1. Tiesības kā zinātne un mācību disciplīna
Cilvēks kā dzīvā būtne, kas ir apveltīta ar domāšanas spējām, un jau kopš
paša piedzimšanas brīža tiecas pēc apkārtējās pasaules izzināšanas. Pieaugot
interesei par dabā un sabiedrībā notiekošajiem procesiem, cilvēkam, sasniedzot noteiktu vecumu, tiek dota iespēja, apmeklējot mācību iestādi, ar skolotāju palīdzību, kā arī pašmācības ceļā, paplašināt jau iegūto priekšstatu par
pasauli. Šajā dzīves posmā notiek skolēna pirmā nopietnā iepazīšanās ar zinātņu pamatiem, apgūstot matemātiku, bioloģiju, fiziku u.c. zinātnes. Kāpēc
zinātne kļūst par mācību disciplīnu? Kāpēc zinātnes pētīšanas objekts kļūst
par mācību stundu laikā pētāmo objektu? Atbilde uz šiem jautājumiem ir
meklējama pašā zinātnes definējumā jeb satura atklājumā, un proti:
Zinātne ir cilvēka pētnieciskās darbības veids, kas ir virzīts uz objektīvo
un pamatoto zināšanu iegūšanu par apkārtējo pasauli. Šādas darbības pamatā ir faktu vākšana, to sistematizēšana, analīze un jaunu zināšanu un vispārinājumu sintēze, kas ne tikai apraksta vērojamās dabiskās vai sabiedriskās
parādības, bet ļauj arī konstatēt cēloņus un sekas.
Tieši no zinātnes formulējuma izriet tās svarīgums, nozīmīgums katra cilvēka dzīvē un sabiedrībā kopumā, jo zinātņu apgūšana dod vislielāko vērtību – zināšanas, kas arī padara zinātni par mācību priekšmetu.
Tātad rodas likumsakarīgs jautājums – kāds ir zināšanu iegūšanas mērķis? Kādu labumu dod iegūtās zināšanas? Lai rastu atbildi, vispirms jāskaidro,
kādi ir zinātnes mērķi.
Zinātnes mērķi ir:
• izzināt un izskaidrot apkārtējās pasaules parādības;
• uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, piemērojot pēdējos zinātnes
sasniegumus praksē;
• prognozēt nākotni, tai skaitā cilvēces nākotni, un iemācīties vadīt dzīvē
notiekošos procesus.
Uzskaitītie mērķi ir attiecināmi arī uz mācību disciplīnas mērķiem, jo
kā tika uzsvērts iepriekš, mācību procesā zinātne pilda mācību priekšmeta
lomu. Tiešām, mācību stundu laikā mēs iegūstam dažādas zināšanas, lai izskaidrotu to, kas nav skaidrs, mēs tiecamies pēc zināšanām, lai nepārtraukti
bagātinātu savu pieredzi, pilnveidotos un uzlabotu savas dzīves kvalitāti, mēs
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smeļamies zināšanas, lai vadītu dzīves situācijas ar mērķi panākt sev vēlamo
iznākumu un būtu par savas dzīves noteicēju. No aprakstītā varam secināt,
ka visi augstāk norādītie mērķi ir virzīti uz harmoniskas personības attīstību.
Tomēr uzreiz ir jāatzīmē, ka šo mērķu sasniegšanu var nodrošināt tikai dažādu zinātņu apgūšana, jo cilvēkam, lai attīstītos harmoniski, ir nepieciešamas
zināšanas dažādās jomās.
Tagad aplūkosim zinātņu klasifikāciju un noskaidrosim tiesību zinātnes
vietu tajā. Eksistē divi plaši zinātņu iedalījumi: zinātnes par dabu un pasauli
un zinātnes par cilvēku. Dabiskās zinātnes pēta dabu visās tās izpausmēs.
Savukārt zinātņu par cilvēku pētīšanas priekšmets ir cilvēka prāta darbība
un sabiedriskā dzīve. Tomēr daudz izplatītākā ir zinātņu sīkākā klasifikācija.
Vispārpieņemtais zinātņu klasifikācijas modelis ir:
• dabas zinātnes (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, astronomija u.c.);
• humanitārās zinātnes (valodniecība, literatūrzinātne, vēsture u.c.);
• sociālās zinātnes (socioloģija, tiesību jeb juridiskā zinātne, ekonomikas
zinātne, politika u.c.)
• tehniskās zinātnes (informātika, arhitektūra, mehānika u.c.).
Tātad, tiesību zinātne jeb jurisprudence (no latīņu valodas ius – «tiesības», prudens – «zinošs, pieredzējis») pieder pie sociālajām zinātnēm. Sociālās jeb sabiedriskās zinātnes vispusīgi pēta cilvēku sabiedrisko dzīvi. Ar
ko ir nozīmīga tieši tiesību zinātne? Tiesību zinātne pēta tiesības kā sociālo
parādību, īpašo sociālo normu sistēmu, ar tās palīdzību tiek regulēta sabiedrības dzīves visdažādākās jomas. Tiesības kā sociālās dzīves regulētājs nosaka
sabiedrībā pieņemamās uzvedības modeli.
Apgūstot tiesības kā mācību disciplīnu, personai izveidojas izpratne par
tiesībām kā valsts garantēto normu kopumu cilvēku kopdzīves regulēšanai,
to funkcionēšanu, kā arī par indivīdu tiesībām un pienākumiem. Savukārt to
nezināšana var novest pie dažādiem tiesībpārkāpumiem, izraisīt nevēlamas
negatīvas sekas, neļauj personai realizēt savas iespējas, harmoniski attīstīties
kā personībai. Uz tiesību nozīmīgumu norāda arī tiesību jautājumu izpratnes
nepieciešamība vairākās dzīves situācijās, piemēram organizējot savu biznesu, tā arī stājoties darba tiesiskajās attiecībās ar darba devējiem. Kopumā tiesību izpratne ļauj personai kļūt par sabiedrības pilntiesīgu locekli un piedalīties savas valsts politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā dzīvē.
Tiesību zinātne kā zinātņu sistēmas sastāvdaļa mijiedarbojas ar citām šajā
sistēmā esošajām zinātnēm – politoloģiju, ekonomiku u.c. Tiesību zinātnes
ietekme uz pārējām zinātnēm izpaužas tādā veidā, ka tiesības visaptveroši
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tiecas regulēt sabiedriskās dzīves visdažādākos aspektus. Tas nozīmē, ka ar
tiesību zinātnes izstrādātajām normām un principiem tiek virzīti socioloģiskie, ekonomiskie procesi, tiek regulēta valsts iekārta un noteikts politiskais
kurss.
Citas zinātnes savukārt arī ietekmē tiesību zinātni. Tā, piemēram, apgūstot tiesības, nevar iztikt bez filozofiskā skatījuma uz tādām tiesību zinātnē
izmantotajām kategorijām, kā tiesības, patiesība, taisnīgums, brīvība, tikumi, morāle, utt. Vēsture dod zināšanas par tiesībām kā īpašām vēsturiskajām
parādībām, vēsturiskajiem faktiem un uzskata tiesības par cilvēces attīstības
līmeņa rādītāju.
Detalizētāk par tiesību jēdziena izpratni runāsim mācību līdzekļa nākamajā apakšnodaļā.
Pēdējais jautājums, kas ir jāapskata šīs nodaļas ietvaros, ir saistīts ar tiesību
teoriju jeb vispārīgo mācību par tiesībām. Kāpēc mācību līdzekļa 1. nodaļa ir
veltīta tiesību teorijas jautājumiem, t.i., kāpēc tiesību pamatu apgūšana sākās ar
šo mācību materiālu? Tiesību zinātne sastāv no atsevišķu juridisko disciplīnu
kopuma, un katra no tām pēta savus noteiktus tiesību aspektus. Tā, tiesību zinātnes sistēmā ietilpst sekojošas disciplīnas:
• teorētiskā un vēsturiskā profila juridiskās zinātnes (tiesību teorija, tiesību vēsture);
• nozaru juridiskās zinātnes (konstitucionālās tiesības, administratīvās
tiesības, civiltiesības utt.);
• speciālās juridiskās zinātnes (kriminālistika, tiesu medicīna, tiesu psihiatrija).
Tādējādi tiesību teorija jeb vispārīgā mācība par tiesībām pieder pie vispārteorētiskajām zinātnēm. Tā pēta tiesības kā vienotu sistēmu, skaidro kā
tiesības radās, kā attīstījās, kā funkcionē šobrīd. Tiesību teorija attiecībā uz
nozaru un speciālajām juridiskajām zinātnēm ir vispārinātā zinātne, kurai ir
vadoša nozīme. Tā formulē tiesību pamatkategorijas, kas kalpo par bāzi, fundamentu citām juridiskajām zinātnēm. Bez šo pamatu apgūšanas nav iespējams izprast, piemēram, nozaru tiesības, kas balstās uz tiesību teorijā izstrādātajiem jēdzieniem un principiem. Tiesību teorija formulē juridiskos
terminus, kas tiek izmantoti likumu tekstos. Varam secināt, ka tiesību teorija
ieņem vadošo vietu tiesību zinātnes struktūrā, tā kalpo par ievadu tiesībās un
tāpēc jebkuram, kas sāk interesēties par tiesībām, vispirms jāapgūst tiesību
teorijas jautājumi. Ar to arī ir izskaidrojams mācību līdzeklī esošā materiāla
izvietojums. Lai lasītājam būtu vieglāk uztvert šajā apakšnodaļā ietverto in9
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u.c. zin�tnes
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TEORIJA
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zin�tnes

u.c. zin�tnes

Speci�las
juridisk�s
zin�tnes

u.c. zin�tnes

1.1.att�ls
Zin�t�uklasifikācija
klasifik�cija
1.1. attēls
Zinātņu
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Jautājumi paškontrolei:
1. Kāpēc zinātnes ir kļuvušas par mācību disciplīnām?
2. Pie kādas zinātņu grupas pieder tiesību zinātne?
3. Ko pēta tiesību zinātne?
4. Kādas disciplīnas ietilpst tiesību zinātnes sistēmā?
5. Nosauciet nozaru juridiskās zinātnes piemēru.
6. Kāpēc tiesību zinātnes studēšana sākas ar tiesību teorijas apgūšanu?
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1.2. Tiesību jēdziens un tiesību mūsdienīga izpratne
Mūsdienās vārds «tiesības» ir ļoti populārs. To bieži vien var dzirdēt televīzijā, radio, par to var izlasīt preses izdevumos, nemaz nerunājot par specializēto literatūru, kura ir veltīta tiesību pētīšanai. Šodien cilvēki savu dzīvi nevar
iedomāties bez tiesībām, par ko liecina plaši izplatīti izteicieni, piemēram,
«Man uz to ir tiesības», «Es zinu savas tiesības», «Man ir tiesības to darīt» utt.
Katram cilvēkam ir izveidojies savs individuāls priekšstats par to, kas ir tiesības, kas ir atkarīgs no dzīves pieredzes, vecuma, iegūtās izglītības, kultūras
līmeņa, interesēm un citiem faktoriem. Vienam tiesības asociējas ar brīvību,
otram – ar atļauto un aizliegto darbību kopumu, trešajam – ar uzvedības normām. Tātad, ja kādā auditorijā uzdosim jautājumu – «Kas, Jūsuprāt, ir tiesības?» – atbilžu būs daudz un dažādas. Ko tad saprot ar jēdzienu «tiesības»?
Vai ir vienkārši atrast atbildi?
Tiesību jēdziens ir viens no sarežģītākajiem jēdzieniem cilvēces vēsturē.
Vācu filozofs I. Kants rakstīja: «Juristam atbildēt, kas ir tiesības, ir tikpat sarežģīti, kā Loģikai, kas ir Patiesība.» I. Kanta teiktais joprojām nav zaudējis
savu aktualitāti, jo neskatoties uz to, ka tiesību jēdziena izskaidrošana bija
aizņēmusi daudzu domātāju prātus, vispāratzītā tiesību definīcija joprojām
nav atrasta. Laika gaitā pētījumi par tiesībām papildinājušies ar jaunām atziņām. Ar tiesību jēdziena skaidrošanu aizrāvās ne tikai juristi, bet arī filozofi,
rakstnieki un politiskie darbinieki. Piemēram, sengrieķu filozofs Aristotelis
tiesības definēja kā politisko taisnību, franču domātājs Ž. Ž. Ruso ar tiesībām
saprata tautas gribas izpausmi, franču rakstniekam V. Igo tiesības asociējās
ar visu taisnīgo un patieso. Domātājs R. Jērings nonācis pie secinājuma, ka
tiesības ir aizsargātas intereses, savukārt vācu politiskajam žurnālistam un sabiedriskajam darbiniekam K. Marksam tiesības ir kā valdošās šķiras griba.
Vācu tiesību zinātnieks N. Horns tiesības definē šādi: tiesības ir valsts garantēto vispārīgo normu kopums cilvēku kopdzīves regulēšanai un starp cilvēkiem
radušos konfliktu likvidēšanai ar nolēmumu palīdzību. Mūsdienu juridisko
zinātņu doktors un profesors V. Nersesjancs uzskata, ka tiesības pēc savas būtības ir brīvības esamības forma. Jurists un profesors R. Livšics tiesības traktēja ka normatīvi nostiprinātu un realizētu taisnību. Un tā šo virkni piemēru
var turpināt. Neskatoties uz viedokļu dažādību par tiesību definējumu, visus
autorus vieno kopīgā nostāja – visi atzīst tiesību nepieciešamību sabiedrībā.
Tiesības ir katras sabiedrības nepieciešama sastāvdaļa, un tās nosaka kārtību, kurai jāpakļaujas kā visai sabiedrībai, tā arī sabiedrības atsevišķam locek11

lim. Tā, Bierlings pauda viedokli, ka tiesības ir sabiedriskās dzīves noteikumi,
ko savstarpēji atzīst visi sabiedrības locekļi. Tiesības satur noteikumus par
uzvedību. Tās nosaka, ko drīkst darīt un ko nedrīkst, kur jāatturas no darbības un kur netiek atļauta bezdarbība. Dzīvojot sabiedrībā, katram cilvēkam
ir jāciena pārējie sabiedrības locekļi. Neviens nedrīkst aizskart otra dzīvību,
brīvību, mantu.
Ne tikai tiesības nevar pastāvēt bez sabiedrības, arī sabiedrība nevar eksistēt
bez tiesībām. Šobrīd neviens cilvēks nevar iedomāties tādu sabiedrību, kur tās
locekļiem nebūtu vispār nekādu tiesību. Tas būtu absurds, jo tad viens varētu
uzbrukt otram, brīvi atņemt viņa īpašumu un rīkoties ar to pēc sava ieskata un
palikt nesodīts, jo pirmais būtu neaizsargāts. Lai pilnvērtīgi dzīvotu sabiedrībā,
katram tās loceklim jābūt atzītam un garantētam noteiktam tiesību kopumam,
kurā cits sabiedrības loceklis nedrīkst iejaukties un traucēt to izlietošanu. Jau
iepriekš pieminētais I. Kants par tiesībām nosauca to cilvēku darbības apjomu,
kurā viņš var brīvi darboties. Protams, runājot par tiesībām, nedrīkst aizmirst
arī par pienākumiem. Katrai tiesībai seko pienākums. Piemēram, pircējam pēc
samaksas veikšanas par pirkumu ir tiesības šo pirkumu saņemt, savukārt pārdevējam ir pienākums to atdot. Kreditoram ir tiesības prasīt parāda samaksu,
bet parādniekam ir pienākums parādu samaksāt. Var secināt, ka tiesības, no
vienas puses, atļauj prasīt, bet no otras puses, uzliek pienākumu pildīt. Arī domātāji, spriežot par tiesībām, bija uzsvēruši pienākumu nozīmīgumu. Tā franču sociologs P. Ž. Prudons atzīmēja: «Tiesības ir katram piemītošā iespējamība
prasīt no citiem cienību pret cilvēku savā personā. Pienākums izpaužas kā citu
cilvēku cienīšana.» I. Kants pieturējās pie domas, ka cilvēka pienākums – nepārkāpt savas tiesības un neiznīcināt otra cilvēka tiesības.
Viedokļu dažādība par tiesību jēdzienu ļauj saskatīt tiesībās subjektīvo un
objektīvo momentu, kas atkarīgs no tā, vai tiesības aplūkojam atsevišķa sabiedrības locekļa (vai personu grupas) līmenī, vai runājam par tiesībām visas
sabiedrības, valsts mērogā.
Subjektīvā un objektīvā tiesību izpratne. Mūsdienās ir raksturīga tiesību izpratne subjektīvā un objektīvā nozīmē.
1. Tiesības subjektīvā izpratnē jeb subjektīvās tiesības nozīmē tās tiesības, kas piemīt konkrētam subjektam, un viņš ar tām var brīvi rīkoties,
turklāt citas personas nedrīkst iejaukties viņa darbībās. Kā piemēru
var minēt personas tiesības uz izglītību, īpašumu, tiesības slēgt līgumus,
tiesības būt par prasītāju un atbildētāju tiesā, tiesības uz atpūtu utt. Šo
izpratni par tiesībām bieži dēvē par parasto priekšstatu par tiesībām.
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2. Tiesības objektīvā izpratnē jeb objektīvās tiesības nozīmē uzvedības
normu kopumu, ko ir noteikusi valsts. Šo izpratni dēvē par tiesību profesionālo izpratni, ko pamatā izmanto praktizējoši juristi. Piemēram,
objektīvās tiesības ir tiesību nozares – konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības, civiltiesības, krimināltiesības u.c.
Tiesības vienlaicīgi vēršas gan uz personību, bet uz sabiedrību kopumā.
Vēršoties uz personu, tiesības tai piešķir iespējas un brīvības. Bez subjekta, bez
personības tiesības būtu zaudējušas jebkādu jēgu un tāpēc šo tiesību pusi apzīmē ar subjektīvajām tiesībām. Vēršoties uz sabiedrību, tiesības nosaka normas, kas aizsargā konkrētas sabiedriskās iekārtas veselumu. Minētās normas
var tikt aplūkotas kā objekts, un tāpēc šī tiesību puse tiek dēvēta par objektīvajām tiesībām. Subjektīvās un objektīvās tiesības veido divus pamatelementus,
kuri arī veido tiesības kopumā. Sabiedrībā šie divi tiesību pamatelementi mijiedarbojas – subjektīvās tiesības īstenojas, konkrētai personai apzinoties, ka
tā pati var prasīt, lai tiek izpildīts tas, ko tai garantē valsts objektīvās tiesības.
Savukārt objektīvās tiesības nosaka tiesību un pienākumu saturu, kas attiecībā
uz individuāli noteiktu personu materializējas tās subjektīvajās tiesībās.
Tiesību jēdziens ir cieši saistīts ar tādām filozofijas kategorijām kā taisnīgums un brīvība.
Tiesības un taisnīgums. Jēdziens «taisnīgums» ir pastāvīgs tiesību jēdziena pavadonis. Bez taisnīguma tiesības būtu sastingušas. Taisnīgums ir
tiesībām piemītošs, tas ir tiesību kodols. Nav nejauši, ka vārdiem tiesības un
taisnīgums latīņu valodā ir viena sakne – «ius» (tiesības) un «iustitia» (taisnīgums). Romiešu jurists Domicijs Ulpiāns ir akcentējis, ka tiesības savu
vārdu ir mantojuši no taisnīguma, jo «tiesības ir labā un taisnīguma māksla».
Tas nozīmē, ka tiesībām jābalstās uz taisnīgumu. Tiesības pēc savas dabas
ir regulators, kas darbojas, pamatojoties uz vienādu pasākumu piemērošanu
dažādiem subjektiem. Tādā veidā izpaužas tiesību taisnīgums, jo tādas regulēšanas pamatā ir interešu sabalansētības princips. Īpašu nozīmi taisnīgums
iegūst, piemēram, kad tiesai ir jānosaka soda veids un mērs atbilstoši nodarījuma smagumam.
Pretrunas starp tiesībām un taisnīgumu var izpausties ne tikai tiesību
normu netaisnīgā piemērošanā, bet arī valstij sākotnēji izdodot netaisnīgas
tiesību normas. Tādējādi taisnīgai pieejai vispirms jābūt nodrošinātai valsts
normatīvo aktu izdošanas procesā. Par tiesību normām un normatīvajiem
aktiem detalizētāk runāsim mācību līdzekļa 1.5. un 1.7. apakšnodaļā.
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Tiesības un brīvība. Katrs indivīds ir apveltīts ar noteiktas pakāpes brīvību. Tomēr, realizējot savas intereses, indivīdam jāņem vērā citu sabiedrības
locekļu intereses. Tāpēc indivīda brīvība ir ierobežota. Rodas jautājums: kā
ievērot visu sabiedrības locekļu interešu līdzsvaru, ierobežojot brīvību? Par
regulatoru šajā jomā kalpo tiesības. Tādā veidā tiesības un brīvība ir savstarpēji saistīti jēdzieni. Brīvība ir indivīda spēja izvēlēties savu uzvedību. Tā
paredz cilvēka noteiktu neatkarību no ārējiem apstākļiem, tomēr šī brīvība
nav absolūta, jo tiesības nosaka individuālās brīvības robežas. Tiesības kalpo
par brīvības oficiālo mēru. No tiesību sasaistes ar brīvību izriet, ka tiesības
ierobežo cilvēka brīvību, lai šo brīvību garantētu. Tiesības aizsargā cilvēka
brīvību no trešo personu apdraudējumiem, ieskaitot valsti. Aprakstāmā brīvība ir personas ārējā brīvība, kad, indivīdam rīkojoties, tātad realizējot savu
gribu, ir jārēķinās ar pārējo sabiedrības locekļu interesēm. Analizējot tiesību
un brīvību attiecības, ir jāpiemin arī iekšējā brīvība, kas ir, atšķirībā no ārējās
brīvības, neierobežota, jo skar tikai subjekta prāta sfēru. Tas nozīmē, ka neviens nevar aizliegt cilvēkam domāt par kādu jautājumu, gadījumu. Piemēram, cilvēks var brīvi izvēlēties, ko šodien viņam darīt: iet pastaigāties, lasīt
grāmatu vai veikt kādu no mājas darbiem.
Kopumā var spriest, ka brīvība, – kā iekšējā, tā arī ārējā, ir tiesību sastāvdaļa, jo tur, kur nav brīvības, vispār nevar runāt par tiesībām.
Nobeidzot apakšnodaļu, jāuzsver, ka tiesību izpratnes problēma ir diezgan
sarežģīta, jo tiesības ir daudzpusīga sabiedriskā parādība. Tiesību visaptverošam definējumam ir vēl nepieciešamas papildu zināšanas par tiesību nozīmi,
funkcijām, tiesību normām, kam tiks veltīta īpaša uzmanība šajā mācību līdzeklī.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko nozīmē tiesības subjektīvajā izpratnē?
2. Ko nozīmē tiesības objektīvajā izpratnē?
3. Kā tiesību jēdziens ir saistīts ar taisnīgumu un brīvību?
Uzdevumi:
Zemāk ir doti dažādu domātāju viedokļi, kas ir saistīti ar tiesībām. Izlasiet
tos un mēģiniet izskaidrot to būtību. Kuram no viedokļiem Jūs varat pievienoties? Atbildi pamatojiet.
«Tiesības ir negatīva rakstura noteikumi, kuri kaut ko aizliedz un uzliek pienākumus attiecībā pret citiem.» (Kristiāns Tomazijs)
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«Katrai būtnei ir tik daudz tiesību, cik viņa spēj, t.i., cik viņa ar savu spēku
var šo tiesību aizsargāt.» (Benedikts Spinoza)
«Tiesības reāli pastāv cilvēka psihē, viņa gara darbībā. Tās ir materializēti
cilvēka emociju pārdzīvojumi, kas rada priekšstatu par tiesībām un pienākumiem.» (Leo Petražickis)

1.3. Ieskats tiesību vēsturē
1.3.1. Tiesību izcelšanās
Līdztekus sabiedrības attīstībai attīstījās arī tiesības. Rodas jautājums – kur
ir meklējams tiesību pirmsākums? Kā tiesības radās? Atbildēt uz šo jautājumu nav iespējams atrauti no sabiedrības rašanās, jo sabiedrība, kā iepriekš
noskaidrojām, bez tiesībām nevar pastāvēt. Tiesību izcelsme ir atrodama tajā
vēstures posmā, kad cilvēki sāka dzīvot pirmatnējā sabiedrībā. Lai kopīgiem
spēkiem meklētu barību un pasargātu sevi no ārējās vides, pirmatnējie cilvēki
veidoja apvienības, kuras nebija stabilas un nevarēja nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus izdzīvošanai. Ar laiku cilvēku apvienībām radās nepieciešamība pēc sociālās regulēšanas, t.i., pēc zināmām uzvedības normām, jo bija
jāsaskaņo sava darbība, lai sasniegtu izdzīvošanas mērķi. Tas nozīmē, ka tiesību rašanos izraisīja vajadzība regulēt attiecības starp sabiedrības locekļiem,
tātad tiesības izcēlušās no sabiedrības vajadzībām. Sakarā ar to, ka sabiedrība
sākumā nav bijusi tādā veidā, kādā mēs to tagad pazīstam, arī tiesības bija
savādākas.
Uzvedības pamatnorma pirmatnējā sabiedrībā bija paražas, kas nostiprināja no paaudzes paaudzei nododamos uzvedības variantus noteiktās situācijās un atspoguļoja visu sabiedrības locekļu intereses. Pirmatnējās tiesības –
paražas ir nerakstīti uzvedības noteikumi, kas bija ieviesušies tāpēc, ka tika
ilgstoši lietoti. Paražām ir raksturīgas sekojošas pazīmes:
• tās veido sabiedrība;
• tās pauž visas sabiedrības nevis atsevišķas personas gribu un intereses;
• tās tiek nodotas no paaudzes paaudzei, nostiprinoties cilvēku apziņā;
• tās tiek pildītas brīvprātīgi, balstoties uz ieradumu;
• nav atšķirību starp tiesībām un pienākumiem;
• tās aizsargā visa sabiedrība, jo nepastāv speciālās iestādes, kas
kontrolētu paražu izpildi.
Paražas regulēja visas dzīves sfēras pirmatnējā sabiedrībā, piemēram, lauksaimniecības paražas, asinsatriebība, paražas tabu formā, piemēram, asins15

radniecisko laulību aizliegums, specifiskās sankcijas – sabiedriskais nopēlums un izraidīšana no cilts. Ar laiku, kopā ar tām sāka darboties morāles un
reliģiskās normas, kas bija cieši saistītas ar paražām un atspoguļoja cilvēka
priekšstatus par taisnīgumu, labo un ļauno, godīgo un negodīgo utt. Sabiedrībai attīstoties, pieauga sabiedrības noslāņošanās un parādījās privātīpašums.
Paražu vidū lielāku nozīmi ieguva tās paražas, kas nostiprināja nevienlīdzību,
augstāko kārtu privilēģijas un zemāko kārtu pienākumus. Ietekmīgākajiem
sabiedrības locekļiem vajadzēja izveidot varas struktūras, lai turētu vājākos
savā pakļautībā. Tas bija galvenais pamats valsts izveidošanai. Radās nepieciešamība pēc sabiedrisko attiecību jauna regulatora, kas nodrošinātu kārtību
sabiedrībā. Tā noturīgākās paražas valsts akceptēja kā vispārobligātus uzvedības noteikumus. Parādījās tiesības, kuras raksturo šādas pazīmes:
• tās rada un nodrošina valsts;
• tās pauž kā sabiedrības, tā arī atsevišķās personības gribu;
• tiek piešķirtas tiesības un uzlikti pienākumi, ar ko tiek regulētas
attiecības starp sabiedrības locekļiem;
• tās izpaužas rakstveidā īpašās tekstu formās;
• tās aizsargā valsts.
Tātad, cilvēces vēsturē parādījās rakstiskās tiesības, kuras laika gaitā attīstījās, pilnveidojās un ieguva tādu formu, ko mēs pazīstam mūsdienās.
Tiesību izcelšanās elementi ir meklējami arī pašā cilvēka dabā. Tieši no cilvēka dabas izriet viņam piemītošas tā saucamās dabiskās tiesības, kas radās
līdz ar cilvēka rašanos – tās ir tiesības uz dzīvību, brīvību, labklājību, īpašumu
u.c. Šīs tiesības pastāv vienmēr, nav atkarīgas ne no laika, ne no vietas, tās
neviens nevar mainīt, ieskaitot valsti. Dabiskās tiesības var salīdzināt ar subjektīvajām tiesībām, kuru izmantošanu neviens nevar traucēt.
Dabiskās tiesības tikai kopā ar paražām un rakstiskajām tiesībām kalpoja
par virzītājspēku kopējā tiesību idejas attīstībā un tiesību veidošanā to mūsdienīgā izpratnē, jo balstoties tikai uz dabas likumiem, cilvēki mijiedarbojoties viens ar otru, nevarēja būt droši par savu dzīvību un īpašumu un tādēļ
bija nepieciešamība pēc sabiedrības un valsts veidotajām uzvedības normām.
Tiesību izcelsmi var aplūkot 1.2. attēlā.
No 1.2. attēla redzams, ka tiesības, no vienas puses, ir izcēlušās no pirmatnējās sabiedrības vajadzībām, kuru rezultātā radās paražas. Pakāpeniski, stiprākajiem, pielietojot vardarbību un realizējot savas spēka tiesības un varu pār
vājākajiem, izveidojās priekšnoteikumi valsts radīšanai, kura nevarēja pastāvēt bez tiesībām, jo to diktēja sabiedrības vajadzības pēc sabiedrisko attiecību
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regulatora. No otras puses, tiesību veidošanos ietekmēja personībai no dabas
piemītošais, kas deva impulsu dabisko tiesību attīstībai. Abi virzieni radīja
likuma tiesības, kas funkcionē mūsdienās. Protams, tiesības pēc apjoma ir
plašāks jēdziens nekā likuma jēdziens, jo bez likuma pastāv arī citi normatīvie priekšraksti.
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no cilv�ka dabas, pr�ta un mor�les principiem. Dabisko ties�bu ideja ir sabiedr�bas tieksme

liel�kas taisn�bas, p�c ide�l�m ties�b�m, kuru pamat� b�tu taisn�bas un pr�ta iemiesojums. Dabisk�s
ties�bas ir p�rvalsts ties�bas (no valsts neatkar�gas), kas nepamatojas uz valsts izstr�d�taj�m ties�bu
norm�m. S�kotn�ji dabisk�s ties�bas atzina personas ties�bas uz dz�v�bu, br�v�bu un �pašumu.

šā, tiesības uz vārda brīvību, ģimeni, darbu u.c. Arī mūsdienu tiesībās ir nostiprināti dabisko tiesību skolas paustie principi un vērtības. Tā, piemēram,
Latvijas Republikas Satversmes 84. pants nosaka, ka «ikvienam ir tiesības uz
personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību
citādi kā tikai saskaņā ar likumu.»
Atšķirībā no dabiskajām tiesībām juridiskais pozitīvisms atzīst tikai tādas tiesības, ko ir noteikusi valsts, tātad oficiālās tiesības, kuras ir izteiktas
tiesību normās. Pozitīvās tiesības dēvē par rakstiskajām tiesībām, jo tās ir
fiksētas dokumentos. Saskaņā ar pozitīvismu tiesības darbojas konkrētā laikā un vietā un ir grozāmas pēc likumdevēja gribas sakarā ar pārmaiņām sabiedrības dzīvē. Tiesību normu spēks nav atkarīgs no tā, vai tās ir taisnīgas
vai nē. Juridiskā pozitīvisma ietvaros ir vērojama normatīva pieeja, saskaņā
ar kuru tiesības tiek aplūkotas kā pakāpjveidīga normu sistēma, kur zemāks
«pakāpiens» izriet no augstākā «pakāpiena» un tam pakļaujas. Šī normatīvā
pieeja ir ietekmējusi mūsdienās esošo tiesību normu hierarhijas veidošanu,
par kuru var izlasīt mācību līdzekļa 1.7.1. apakšpunktā.
Ieskats tiesību vēsturē liecina, ka tiesību ideju attīstības gaitā iegūtās atziņas (gan dabisko tiesību, gan pozitīvo tiesību) ir nostiprinājušas mūsdienu
tiesībās.
Jautājumi paškontrolei:
1. Izstāstiet tiesību veidošanās procesu.
2. Ar ko paražas atšķiras no rakstiskajām tiesībām?
3. Ko ar tiesībām saprot dabisko tiesību skolas pārstāvji?
4. Kas ir raksturīgs juridiskajam pozitīvismam?
5. Salīdziniet dabisko tiesību skolas skatījumu uz tiesībām ar juridiskā pozitīvisma tiesību izpratni. Vai pozitīvās tiesības ir dabisko tiesību pretstatījums? Atbildi pamatojiet.
Uzdevumi:
1. Angļu filozofs Tomass Hobss apgalvoja, ka «tiesības ir to personu varas
produkts, kam bija augstākā vara pār citiem.» Vai Jūs piekrītat T. Hobsam? Pamatojiet savu atbildi ar piemēriem no cilvēces sabiedrības vēstures.
2. Izsakiet savu viedokli par dabisko tiesību skolas un juridiskā pozitīvisma priekšrocībām un trūkumiem.
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1.4. Tiesību uzdevumi un funkcijas
Mācoties tiesību pamatus, ir svarīgi noskaidrot to vietu un lomu katra cilvēka dzīvē un sabiedrībā kopumā, t.i., saprast to sociālo nozīmi un iedarbības
pakāpi uz cilvēka dzīvi, sabiedrību un valsti. Lai to realizētu, ir jāiepazīstas ar
tiesību uzdevumiem un pildāmām funkcijām.
Tiesībām kā sociālajam regulatoram ir sekojošie uzdevumi:
• sabalansēt personības un sabiedrības prasības, piešķirot katrai plašas
iespējas savu dotību piemērošanai un vajadzību apmierināšanai, jo tas
nepārkāpj sabiedrības intereses;
• sakārtot un regulēt sabiedriskās attiecības brīvības un taisnīguma
kontekstā;
• aizsargāt regulējamās sabiedriskās attiecības no dažāda veida
tiesībpārkāpēju apdraudējumiem.
Uzskaitītos uzdevumus tiesības risina ar dažādu funkciju palīdzību.
Tiesību funkcijas ir tiesību ārējās pamatizpausmes, tiesību darbība sabiedrībā. Tiesību funkcijas var definēt kā tiesību iedarbības pamatvirzienus
uz sabiedriskajām attiecībām. Izšķir vairākas tiesību funkcijas.
1. Regulatīvi statiskā funkcija jeb sabiedrisko attiecību nostiprināšanas
un stabilizēšanas funkcija. Šī funkcija izpaužas, nosakot sabiedrisko statusu dažādiem subjektiem (cilvēka un pilsoņa pamattiesību un brīvību
nostiprināšana, valsts iestāžu un amatpersonu kompetences noteikšana). Personām un iestādēm tiek piešķirtas pilnvaras, kuru ietvaros tie
darbojas brīvi, pēc sava ieskata, tātad pēc savas iniciatīvas stājas savstarpējās tiesiskajās attiecībās.
2. Regulatīvi dinamiskā funkcija nosaka, kādai jābūt cilvēku uzvedībai
nākotnē. Šī funkcija tiek īstenota ar pienākumus uzliekošām normām.
Likumdevējs ir noteicis pienākumu maksāt nodokļus, ievērot darba kārtību, pildīt līgumsaistības u.c.
3. Aizsargājošā funkcija ir virzīta uz sabiedrībai vēlamo attiecību aizsardzību un kaitīgo attiecību izspiešanu. Aizsargājošā funkcija paredz
prettiesiskās uzvedības novēršanu. Tiesību aizsargājošā iedarbība izpaužas, nosakot aizliegumus prettiesisko nodarījumu veikšanai, juridiskās
sankcijas par nosaukto nodarījumu izdarīšanu un piemērojot šīs sankcijas tiesībpārkāpējiem. Turklāt tiesību aizsargājošā funkcija īstenojas
gadījumā, kad persona, kuras subjektīvās tiesības ir pārkāptas, vēršas
pēc aizsardzības kompetentās valsts iestādēs.
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4. Vērtējošā funkcija ļauj tiesībām kalpot par tiesību subjektu uzvedības
tiesiskuma vai prettiesiskuma kritēriju. Tas nozīmē, ja cilvēks darbojas
tiesiski, tad valsts un sabiedrība nevar izvirzīt pretenzijas – cilvēks darbojas atbilstoši likuma prasībām.
5. Audzinošā funkcija paredz, ka likums balstās ne tikai uz valsts piespiešanu, bet arī uz pārliecināšanu. Senromiešu politiķis un filozofs Cicerons, piemēram, uzskatīja, ka «likumam piemīt arī tieksme par kaut ko
pārliecināt, bet ne visam piespiest ar varu un draudiem». Tiesību audzinošā funkcija izpaužas arī to aicinājumā attīstīt cilvēkos taisnīguma, patiesības, labā, cilvēcības jūtas.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādi uzdevumi ir tiesībām?
2. Kādas funkcijas pilda tiesības?
3. Kā izpaužas tiesību audzinošā loma?

1.5. Tiesību normas kā sociālo normu veids
1.5.1. Tiesību normas jēdziens, tā vieta sociālo normu sistēmā
Pirms pāriet pie tiesību normu būtības izzināšanas, ir jānoskaidro normas
jēdziens. Vārdam «norma» ir vairākas nozīmes: norma kā paraugs, mērs, noteikts lielums vai daudzums; norma kā vispārējs noteikums, kas regulē cilvēku uzvedību un rīcību sabiedrībā. Normas otrā nozīme ir piemērojama tiesību normas satura atklāšanai.
Normas var iedalīt:
• tehniskajās normās;
• sociālajās normās.
Tehniskās normas ir normas, kas nosaka cilvēku un tehnoloģiju, darbarīku attiecības, šo tehnoloģiju lietošanas noteikumus.
Sociālās normas ir darbības standarti un uzvedības noteikumi, kuru izpilde tiek gaidīta no grupas locekļa vai sabiedrības. Šīs normas sakārto un
regulē sociālās mijiedarbības. Tātad, sociālās normas ir vēlamie uzvedības
veidi, kurus ir noteikusi konkrēta grupa. Tās atspoguļo visu grupas locekļu
priekšstatus par pieņemamu un no viņiem gaidīto uzvedību. Normas apvieno grupas locekļus, parādot, ka tie darbojas vienādi. Tādēļ minētās normas
atvieglo mūsu dzīvi un dod iespēju paredzēt pārējo grupas un sabiedrības
kopumā locekļu uzvedību.
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Mūsdienās svarīgākās sociālās normas ir:
• tiesību normas;
• morāles normas;
• reliģiskās normas;
• politiskās normas;
• etiķetes normas.
Kā redzams no klasifikācijas, tiesību normas ir sociālo normu veids. Visā
valsts un tiesību eksistences periodā izveidojās daudz dažādu jēdziena definējumu un priekšstatu par tiesību normām. Viens no izplatītākajiem tiesību
normas definējumiem skan šādi:
Tiesību norma ir vispārobligāts noteikums, ko nosaka un nodrošina
valsts, un uz kura pamata rodas pušu – sabiedrisko attiecību dalībnieku
juridiskās tiesības un pienākumi.
Tiesību norma vienmēr kalpo par tipisko sabiedrisko attiecību paraugu,
modeli, ko paredz valsts. Tā pastāvīgi izpaužas kā pienācīgās uzvedības mērs
un ir visas tiesību sistēmas «pamatšūna».
Ar ko tiesību normas atšķiras no pārējām sociālajām normām? Ar ko tās
ir īpatnējas? Apskatīsim augstāk uzskaitītas sociālās normas to saistībā ar tiesību normām.
Tiesību un morāles normas. Morāle (lat. moralis – tikumisks; mos, mores – paradums, tikums) ir principu un normu kopums, kas vēsturiski izveidojies, balstoties uz cilvēku priekšstatiem par labo un ļauno. Morāles normu
ievērošanu nosaka sabiedrības viedoklis vai iekšējā pārliecība. Novirzes no
morāles normu priekšrakstiem un to pārkāpšana, neievērošana tiek aplūkotas kā ļaunais, bet ievērošana – kā labais. Tiesības nedrīkst pārkāpt morāles
normas, t.i., tiesību normas nedrīkst būt netikumiskas. Morāle no tiesībām
atšķiras ar to, ka tikumisko prasību pildīšanu kontrolē visa sabiedrība un šo
prasību izpildīšana tiek sankcionēta tikai ar garīgās iedarbības formām – sabiedrisku vērtējumu, nosodījumu nevis tiesas ceļā. Tiesību normai, atšķirībai
no morāles normas, ir piespiedu raksturs. Morāles normas piemērs – transportā palaist vecu cilvēku apsēsties.
Tiesību un reliģiskās normas. Reliģiskās normas ir baznīcas noteiktie
uzvedības noteikumi. Šīs normas regulē uzvedību ticīgo sabiedrībā un attiecības starp ticīgo un reliģisko kultu, pamatojoties uz ticību un padevību
augstākam spēkam, kas radījis pašu cilvēku. Pēc satura reliģiskās normas ir
tuvas morāles normām, bet atšķiras ar to, ka balstās uz iepriekš minēto ticību.
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Atšķirībā no tiesību normām par reliģisko normu būtiskiem pārkāpumiem
sodu piespriež reliģisko iestāžu administrācija.
Tiesību un politiskās normas. Politiskās normas nosaka politiskos procesus, regulē attiecības starp sabiedrību un valsti. Politiskās normas nosaka
kārtību, kādā pilsoņi veido savas pārstāvniecības institūcijas. Šīs normas paredz arī valsts varas dalīšanu. Politiskās normas ar plašu sabiedriski politisko
saturu dēvē par politikas principiem, kuri tiek iestrādāti valstu konstitūcijās,
starptautiskajās konvencijās u.tml. Minētās normas ir politisko partiju programmu u.c. politisko dokumentu galvenā sastāvdaļa. Politisko normu maiņa
ietekmē tiesību normu maiņu. Normatīvajos aktos iekļautās politiskās normas vienlaicīgi ir arī tiesību normas.
Etiķetes normas. Etiķetes normas ir uzskati par pareizu uzvedību, kas ir
atzīti sabiedrībā un pārsvarā tiek ievēroti. Etiķetes normas ir vairāk saistītas
ar morāles normām nevis tiesību normām, tāpēc tās ir tikumības priekšstatu
ietekmētas. Daļa no etiķetes normām pastāv neatkarīgi no morāles, piemēram, pieklājības, viesmīlības normas.
Pie sociālajām normām pieder arī modes normas, kas ir relatīvi neatkarīgas no tikumības mērauklām. Modes normas ir apģērba un interjera mode,
stils, kādā tiek svinēti svētki utt.
Apskatot dažādus sociālo normu veidus, var secināt, ka tiesību normas
ir vienīgās sociālo normu vidū, kuras izriet no valsts un kļūst par oficiālo valsts varas izpausmes veidu. Pārējās sociālās normas tiek ievērotas bez
valstiskās piespiešanas, tomēr tām arī ir savas sankcijas, piemēram sabiedrības nopēlums.
Tiesību normām piemīt vairākas vispāratzītas pazīmes:
• tiesību normas ir nesaraujami saistītas ar valsti (valsts tās izdod vai
sankcionē);
• ar tiesību normām tiek izteikta valsts griba;
• tiesību normām ir vispārējs un obligāts raksturs. Vispārējs raksturs
nozīmē to, ka neviena tiesību norma detalizēti neparedz un nevar
paredzēt atsevišķu dzīves apstākli. Tā orientējas uz tipveida dzīves
situācijām, kad rodas nepieciešamība pēc tās piemērošanas. Obligātais
raksturs paredz, ka tiesību normu ievērošana ir obligāta;
• tiesību normai ir divpusējs raksturs – tā sabiedriskajās attiecībās
vienam dalībniekam piešķir noteiktas tiesības vai pilnvaras, bet
otram uzliek juridiskos pienākumus. Piemēram, piešķirot cilvēkam
konstitucionālās tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma,
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darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos,
valsts tajā pat laikā uzliek valsts nodrošināšanas iestādēm atbilstošus
juridiskos pienākumus.
• tiesību normas var piemērot vairākkārt. Tas nozīmē, ka tiesību
norma ir domāta daudzkārtējai lietošanai un plašam personu lokam.
Piemēram, par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu soda katru
reizi, kad tie tiek pārkāpti, neatkarīgi no pārkāpēja dzimuma, vecuma,
etniskās izcelsmes, nodarbošanās utt.
• tiesību normas aizsargā valsts;
• tiesību normu izpildi garantē valsts. Valsts piemēro piespiešanu
gadījumos, ja tiek pārkāptas tiesību normas (spaidu elements tiesībās).
Piemēram, ja persona ir izdarījusi tiesībpārkāpumu, tai tiek piespriests
atbilstošs sods.
• tiesību normas nepastāv izolēti, bet tās veido vienotu sistēmu, kurā
notiek tiesību norma mijiedarbība;
• tiesību normām piemīt hierarhiskums, jo tās var sakārtot vertikāli
atkarībā no dažāda juridiskā spēka.
Ņemot vērā augstāk uzskaitītās pazīmes, tiesību normas var definēt arī kā
kompetentu valsts iestāžu noteiktus vai sankcionētus vispārīga rakstura uzvedības noteikumus, kas izsaka valsts gribu, regulē sabiedriskās attiecības
un to izpildi garantē valsts. Tiesību normas ir tiesību pamatšūnas, kas kopumā veido tiesību sistēmu.
1.5.2. Tiesību normu struktūra
Tiesību normas atšķiras no citām tiesību parādībām ne tikai ar savu būtību, saturu un nozīmi, bet arī ar struktūru.
Tiesību normas struktūra ir tās iekšējā uzbūve. To veido trīs sastāvdaļas –
elementi:
• hipotēze;
• dispozīcija;
• sankcija.
Hipotēze ir tiesību normas sastāvdaļa, kas satur norādi uz konkrētiem dzīves apstākļiem, nosacījumiem, pie kuriem norma sāk darboties, realizēties.
Dispozīcija ir tiesību normas sastāvdaļa, kas satur pašu uzvedības noteikumu, norādi uz tiesisko attiecību dalībnieku tiesībām un pienākumiem.
Norma realizējas darbībā un bezdarbībā.
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Sankcija ir tiesību normas sastāvdaļa, kas nosaka normas pārkāpšanas vai
nepildīšanas sekas. Sankcija vienmēr pauž valsts reakciju uz tiesību subjektu
prettiesisko uzvedību. Šī normas sastāvdaļa nosaka juridiskās atbildības mērus, paredz konkrētu soda veidu.
Šos tiesību normas elementus vislabāk var saprast ar piemēra palīdzību.
Izanalizēsim Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.30 pantu.
Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana.
Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja
dokumenti atbilst iestādes, organizācijas vai komersanta kompetencei, – uzliek
naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.
Šajā gadījumā hipotēze ir vārdi «ja dokumenti atbilst iestādes, organizācijas vai komersanta kompetencei.» Tātad, analizējamā norma realizējas pie
nosacījuma, ka minētie subjekti ir kompetenti pieņemt vai izskatīt noteiktos
valsts valodā noformētus dokumentus.
Dispozīcija ir «par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu». Šie vārdi norāda uz bezdarbību, par kuru tiek paredzēta sankcija.
Sankcija: «uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem».
Sankcijā ir norādīts gan soda veids (naudas sods), gan soda mērs (no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem).
Tomēr normatīvajos aktos ne vienmēr ir atrodamas tiesību normas ar līdzīgu trīs elementu uzbūvi. Pārsvarā tiesību normas satur īsus, konkrētus
priekšrakstus, kas skar tiesību subjektu uzvedību noteiktajā situācijā, jo normām jābūt vienkāršām, saprotamām un viegli uztveramām. Dažreiz hipotēze
vispār netiek dota, jo tā ir acīmredzama vai tiek dota kā kopēja vairākiem
normatīvā akta pantiem. Turklāt nevar vienādot tiesību normas jēdzienu ar
normatīva akta, piemēram, likuma panta jēdzienu, jo bieži vien tiesību normas struktūra nesakrīt ar atsevišķa panta struktūru. Norma var būt izklāstīta
divos vai vairākos normatīvā akta pantos. Šeit var minēt piemēru par aizdevuma līgumu. Tā, Civillikuma 1943. pantā ir ietverta dispozīcija: «aizņēmējam jāatdod tāda pati summa vai tāds pats daudzums, kādu viņš saņēmis». Šī
dispozīcija realizējas darbībā. Savukārt aizdevuma līguma apraksts ir ietverts
tās pašas Civillikuma nodaļas atsevišķā pantā un veido hipotēzi, kura ir attiecināma arī uz citām dispozīcijām, jo minētā hipotēze ir kopīga vairākiem
pantiem. Sankcijas par aizdevuma līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu ir paredzētas citās Civillikuma nodaļās.
Ir gadījumi, kad tiesību normas uzbūves elementi ir atrodami dažādu normatīvo aktu pantos.
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1.5.3. Tiesību normu klasifikācija
Tiesību normu ir ļoti daudz. Lai vieglāk būtu orientēties tajās un realizēt,
tiesību normas klasificē pēc to kopīgām iezīmēm. Pastāv vairāki tiesību normu iedalījuma kritēriji. Tos kopā ar atbilstošiem tiesību normu veidiem var
aplūkot 1.1. tabulā.
1.1. tabula
Tiesību normu klasifikācija
TIESĪBU NORMU KLASIFIKĀCIJA
Klasifikācijas kritērijs
Tiesību normu veidi
publisko tiesību normas un privāto tiesību
1. Tiesību nozare
normas
materiālās un procesuālās normas
konstitucionālo tiesību normas, civiltiesību
normas, krimināltiesību normas u.c.
2. Izdevējiestāde
likuma normas
likumpamatoto aktu normas
3. Teritorija
valsts nozīmes normas
vietējās nozīmes normas
4. Personu loks
vispārējās normas
speciālās normas
5. Priekšrakstu raksturs
dispozitīvās normas
imperatīvās normas
6. Iedarbības veids
pienākumu uzliekošās normas
aizliedzošas normas
pilnvarojošās normas
veicināšanas jeb stimulējošās normas
7. Darbības laiks
terminētās normas
beztermiņa normas
Tagad īsumā apskatīsim tabulā ietvertus tiesību normu veidus.
Publisko tiesību (lat. publicus – «sabiedrisks, vispārīgs, atklāts») normas
regulē attiecības starp valsti un personu, nosaka to publiskās tiesības un pienākumus, kā arī nosaka valsts iekšējo uzbūvi. Publiskās ir, piemēram, konstitucionālo tiesību normas, krimināltiesību normas.
Privāto tiesību (lat. privatus – «personisks, neoficiāls, uz atsevišķu cilvēku
attiecīgs») normas aizstāv personas intereses tās līdztiesīgajās attiecībās ar
citām personām.
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Materiālās normas pauž tiesisko attiecību būtību un nosaka attiecību dalībnieku pienākumus un tiesības.
Procesuālās normas regulē materiālo tiesību realizācijas kārtību un procedūras, ar kuru palīdzību tiesisko attiecību dalībnieki īsteno savas tiesības
un pienākumus. Galvenajām materiālo tiesību nozarēm atbilst arī savas procesuālās tiesību nozares. Krimināltiesību normas tiek realizētas ar kriminālprocesuālo normu palīdzību, civiltiesiskās normas – ar civilprocesuālo normu palīdzību utt. Piemēram, procesuālās normas regulē civiltiesisko strīdu
izskatīšanas kārtību tiesā, kriminālprocesa vešanu.
Likuma normas izdod likumdevēja iestāde – Saeima, savukārt likumpamatoto aktu normas ir ietvertas, piemēram, Ministru kabineta noteikumos,
kurus izdod Ministru kabinets, pašvaldību saistošajos noteikumos, kurus izdod pašvaldības u.c.
Valsts nozīmes normas ir visā valstī darbojošās normas.
Vietējās nozīmes normas ir atsevišķā valsts daļā darbojošās normas, piemēram, saistošas normas, kas darbojas noteiktas pašvaldības teritorijā.
Vispārējās normas attiecas uz visām personām, kuras dzīvo attiecīgā teritorijā.
Speciālās normas attiecas uz noteiktu personu loku (pensionāriem, sievietēm, transporta darbiniekiem u.c.).
Dispozitīvās normas satur uzvedības noteikumus, ko regulējamo attiecību subjekti var konkretizēt un precizēt, savstarpēji vienojoties, piemēram,
Civillikuma 1729. pants nosaka, ka «kad ar rokas naudu nodrošinātais līgums
izpildīts, rokas nauda vai nu atdodama tam, no kā saņemta, vai ieskaitāma
viņam līguma izpildījumā, ja vien līdzēji nav noteikti norunājuši citādi.» Likumdevējs dod iespēju pusēm, kas noslēdza līgumu, savstarpēji vienoties par
rokas naudas likteni (par rokas naudu var izlasīt mācību līdzekļa 5.5.3. apakšpunktā).
Imperatīvās normas satur absolūti noteiktu noteikumu, kas izteikts kategoriskā formā, piemēram, Krimināllikums paredz, ka nosakot sodu, tiesa
nevar atzīt par atbildību pastiprinošiem tādus apstākļus, kuri nav norādīti
šajā likumā. Tā ir kategoriska forma.
Pienākumu uzliekošās normas nosaka personai pienākumu veikt noteiktas pozitīvas darbības, piemēram, no līgumsaistībām izrietošs pienākums samaksāt parādu.
Aizliedzošās normas nosaka personām pienākumu atturēties no attiecīgā
veida darbībām, piemēram, aizliegts smēķēt neatļautās vietās.
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Pilnvarojošās normas pieļauj noteiktos apstākļos izdarīt kādas darbības
vai atturēties no tām, kā arī izvēlēties noteiktu uzvedības variantu, piemēram,
Latvijas Republikas pilsonis var izvēlēties piedalīties Saeimas vēlēšanās vai
nepiedalīties.
Veicināšanas jeb stimulējošas normas paredz materiālu vai morālu labumu
iegūšanu par noteiktu uzvedību, piemēram, normas par valsts apbalvojumiem.
Terminētās normas ir normas ar noteiktu darbības termiņu, t.i., termiņa
beigas tiek norādītas. Piemēram, norma pārreģistrēt uzņēmumus Komercreģistrā noteiktā termiņā.
Beztermiņa normas ir normas, kuras tiek izdotas uz iepriekš nenoteiktu laiku.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kā Jūs saprotat jēdzienu «norma»?
2. Kādas normas dēvē par sociālajām? Nosauciet sociālo normu veidus.
3. Definējiet jēdzienu «tiesību norma».
4. Ar ko tiesību normas atšķiras no morāles normām?
5. Izskaidrojiet tiesību normām piemītošo pazīmi – tiesību normām
ir vispārējs un obligāts raksturs.
6. Ko nozīmē tiesību normas pazīme – tiesību normu var piemērot
vairākkārt?
7. Kādas vēl pazīmes raksturo tiesību normas?
8. Kas ir «tiesību normas struktūra»?
9. Kādi elementi veido tiesību normas struktūru? Izskaidrojiet katru elementu.
10. Pēc kādiem kritērijiem var klasificēt tiesību normas?
11. Kādas pienākumu uzliekošās normas Jūs zināt?
12. Miniet piemēru aizliedzošai normai.
13. Nosauciet personu kategorijas, uz kurām attiecas speciālās normas.
Uzdevumi:
Nosauciet, pie kāda normu veida pieder zemāk minētās normas.
1. Ierodoties uz pasākumu, ir jāsasveicinās ar visiem klātesošajiem.
2. Ir jāciena vecie cilvēki.
3. Uzņēmuma «Skaistums» visiem darbiniekiem jāpilda savi darba pienākumi lietišķā apģērbā.
4. Saeimā var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmajā
dienā ir vecāks par divdesmit vienu gadu.
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5. Tev nebūs zagt (viens no desmit baušļiem).
6. Nedrīkst pārkāpt ugunsdrošības prasības mežā. Normas neievērošanas
gadījumā ir paredzēts sods.

1.6. Tiesību avoti
1.6.1. Tiesību avota jēdziens un veidi
Tiesību avots ir oficiāli atzīta tiesību normu (uzvedības noteikumu) noteikšanas, nostiprināšanas un izpausmes forma, kas pastāv un darbojas
valstī. Tātad, tiesību avots ir tas, no kurienes var uzzināt tiesību normu saturu. Tiesību avotiem ir ļoti liela nozīme, jo tie kalpo par pamatu juridisko
lietu izlemšanai, lai panāktu taisnīgu lēmumu pieņemšanu. Valsts un tiesību
eksistēšanas laikā tika izstrādāts liels skaits dažādu tiesību avotu. Turklāt jāatzīmē, ka priekšstati par tiesību avotiem, to veidiem ar laiku mainījās, attīstoties sabiedrībai, valstij un tiesību idejām.
Izšķir vairākus tiesību avotu veidus:
• normatīvie akti;
• paražu tiesības;
• tiesību principi;
• precedenti;
• normatīvie līgumi;
• tiesību doktrīnas u.c.
Šis tiesību avotu uzskaitījums nav izsmeļošs, jo vēsturiski bija pazīstami arī
citi tiesību avoti. Tostarp bija tādi, kas ar laiku izzuduši, gan arī tādi, kas zaudējot savu praktisko nozīmi, ir saglabājuši tikai vēsturisku vērtību. Kā piemēru var minēt seno romiešu juristu rakstus, kas bija apveltīti ar obligātu spēku
un saistoši tiesnešiem.
Mūsdienu Latvijas tiesību sistēmā ne visiem tiesību avotu veidiem ir vienāda nozīme. Tiesību avoti ir iedalāmi:
• primārajos tiesību avotos, kas satur tikai vispārsaistošas normas un
var būt par pamatu lietas izlemšanā. Pie šādiem tiesību avotiem pieder
normatīvie akti un vispārīgie tiesību principi;
• sekundārajos tiesību avotos, kuriem ir pakārtota loma. Protams, šī
apstākļa dēļ tie nekļūst par maznozīmīgiem. Pie sekundārajiem tiesību
avotiem pieder precedenti un tiesību doktrīna.
Tagad apskatīsim katru tiesību avotu atsevišķi.
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1.6.2. Tiesību avotu veidu raksturojums
Normatīvie akti. Normatīvie akti ir rakstveida juridiskie akti, ko izdod
kompetentas valsts iestādes un kas satur tiesību normas (vispārobligātus
uzvedības noteikumus). Normatīvie akti ir konstitūcijas, kodeksi, likumi, noteikumi u.c., kas satur tiesību normas. Normatīvo aktu mērķis ir noregulēt
sabiedriskās attiecības. Pie normatīvajiem aktiem pieder arī tādi akti, kas ne
tikai nosaka tiesību normas, bet arī groza tās vai atceļ.
Normatīvajiem aktiem ir raksturīgas šādas pazīmes:
• tos izdod kompetenta institūcija;
• tie satur vispārēja rakstura obligātu priekšrakstu par cilvēku vai iestāžu
nepieciešamu uzvedību (darbību vai bezdarbību);
• priekšrakstiem ir valsts gribas izpausme;
• tie ir adresēti jebkuram tiesību subjektam un var tikt piemēroti
vairākkārt;
• tiem ir stingri noteikta dokumentārā forma;
• tiem jābūt publicētiem un ievadītiem darbībā.
Normatīvajiem aktiem jābūt ļoti precīzi noformulētiem, lai tie nedublētu
viens otru un nebūtu pretrunīgi. Ņemot vērā to, ka normatīvie akti veido
juridisko pamatu lietu izlemšanai un ir vispārsaistošie, tiem tiks veltīta atsevišķa mācību līdzekļa apakšnodaļa, kurā tie ir apskatīti detalizētāk (skatīt 1.7.
apakšnodaļu).
Tiesību principi. Tiesību principi (lat. principium – «pamats, pirmsākums») ir vadošās idejas, kas raksturo tiesību būtību un vietu sabiedrībā.
Tiesību principi ir nostiprināti tiesību normās vai tiek izsecināti no likuma
jēgas. Piemēram, likuma «Par tiesu varu» 4. pantā ir nostiprināts vienlīdzības princips: «Visas personas ir vienlīdzīgas likuma un tiesas priekšā, tām ir
vienādas tiesības uz likuma aizsardzību».
Tiesību principi ir ļoti daudzveidīgi, bet savā starpā tie ir cieši saistīti.
Vispārējie tiesību principi ir raksturīgi tiesībām kopumā. Pie šādiem
principiem pieder:
• taisnīguma princips;
• likumības princips;
• cilvēktiesību ievērošanas princips;
• vienlīdzības princips;
• atbildības princips u.c.
Pastāv arī tādi tiesību principi, kas attiecas uz atsevišķām tiesību nozarēm,
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piemēram krimināltiesībām raksturīgs kriminālsoda neatvairāmības princips. Izšķir arī starpnozaru tiesību principus, kuri pauž savstarpēji saistītu
tiesību nozaru kopīgos principus. Kā piemēru var minēt civilprocesa un kriminālprocesa patiesības noskaidrošanas principu.
Paražu tiesības. Paražu tiesības jau tika pieminētas, aplūkojot tiesību rašanos. Paražas jeb senču tiesības nosaka, ko sabiedrībā objektīvi uzskata par
taisnīgu un pareizu. Paražu tiesības vēsturiski ir pirmais tiesību avots. Tās rodas tad, kad valsts sankcionē atsevišķas paražas un tās iegūst obligātu spēku.
Latvijā paražas, izņemot retus gadījumus, ir pazaudējušas patstāvīga tiesību
avota lomu. Mūsdienu juristi galvenokārt savā darbībā balstās uz likumiem,
atzīstot likuma virsvadības principu.
Tiesu prakse. Tiesu prakse ir visu tiesu nolēmumu kopums. Šajā kopumā ietilpst arī atcelti un kļūdaini spriedumi. Tāpēc no visas tiesu prakses
izdala judikatūru, kuru veido sabiedrībai pieejami (publicēti) bezkļūdainie
tiesu nolēmumi (lēmumi un spriedumi). No judikatūras savukārt izriet precedenti. Precedents ir valsts iestādes lēmums konkrētā lietā, kuru pieņem
par pamatu, izskatot citas, analoģiskas lietas. Precedenti var tikt apveltīti ar
normatīvo spēku. Tas nozīmē, ka valstīs, kur precedenti tiek atzīti par tiesību
avotiem, tiesas un citas iestādes faktiski iegūst likumdošanas funkcijas un ir
tiesīgas precedentu formā radīt jaunas tiesību normas. Ja konkrētais gadījums
likumā nav paredzēts, tiesai tas tomēr ir jāizlemj. Tā rodas precedents. Ja tiesa
vienā gadījumā ir tā vai citādi nospriedusi, tad arī otrā līdzīgā gadījumā tiesa
nevarēs spriest citādi. Precedents papildina tos trūkumus, kurus pieļāvis likumdevējs. Izņēmums ir krimināllietas, kur precedenti nav pieļaujami.
Latvijā precedentiem ir pakārtota loma, tie nav juridiski saistoši, izņemot
Satversmes tiesas spriedumu, kas ir obligāts visām tiesām, kā arī Augstākās
tiesas Senāta likuma tulkojumu, kas izteikts tiesas spriedumā, ir obligāts tiesai, kas šo lietu skata no jauna.
Normatīvie līgumi. Normatīvais līgums ir pušu vienošanās, kurā pausta viņu griba radīt, izmainīt vai izbeigt tiesības un pienākumus veikt tiesiski nozīmīgas darbības vai atturēties no tām. Šīs līgums no parastiem
līgumiem, kas tiek noslēgti saimnieciskās darbības, tirdzniecības, preču apmaiņas u.c. jomās atšķiras ar to, ka satur visiem obligātus vispārīgā rakstura
noteikumus, uzvedības normas. Kā tiesību avoti īpaši svarīgi ir starptautiskie līgumi. Latvijā šos līgumus apstiprina Saeima un tie iegūst likuma spēku.
Starptautiskās tiesību normas ir nozīmīgs tiesību avots.
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Ties�bu principi

Tiesu prakse

Paražu ties�bas

23l�gumi
Normat�vie

1.3. attēls Tiesību avoti
Jautājumi paškontrolei:
1. Kas ir «tiesību avots»?
2. Kāda nozīme ir tiesību avotiem?
3. Ar ko primārie tiesību avoti atšķiras no sekundāriem?
4. Nosauciet tiesību avotu pamatveidus un paskaidrojiet to nozīmi.
5. Vai Latvijā precedents tiek atzīts kā tiesību avots?

1.7. Normatīvie akti
1.7.1. Normatīvo aktu hierarhija
Normatīvā akta jēdziens ir izskaidrots iepriekšējā apakšnodaļā. Normatīvo
aktu ir ļoti daudz. Tradicionāli tos iedala likumos un likumpamatotos normatīvajos aktos. Tādas klasifikācijas pamats ir juridiskais spēks, kuru nosaka tās izdevējiestādes stāvoklis kopējā valsts tiesību jaunrades iestāžu sistēmā,
tās kompetence un pašu normatīvo aktu raksturs.
Normatīvo aktu hierarhija ir atkarībā no juridiskā spēka stingri noteikta
normatīvo aktu izvietošanas un savstarpējās pakļautības sistēma. Latvijā ir
izveidota šāda normatīvo aktu hierarhija (skat. 1.4. attēlu):
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LR Satversme

Starptautisko tiesību normas

Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Pašvaldību saistošie noteikumi
1.4. attēls Normatīvo aktu hierarhija
Kā redzams shēmā, normatīvais akts ar pašu augstāko spēku ir LR konstitūcija – Satversme. Pēc tam seko starptautiskās tiesību normas, likumi un
likumpamatotie akti – Ministru kabineta noteikumi un pašvaldību saistošie
noteikumi. Zemākā spēka normatīvajiem aktiem stingri jāatbilst augstākā
spēka aktiem.
LR Satversme ir augstākais likums valstī, jo nosaka sabiedrības pamatus,
valsts varas organizāciju un cilvēka un pilsoņa tiesības un brīvības.
Starptautiskās tiesību normas ir ietvertas starptautiskajos līgumos, kas ir
vienošanās starp divām vai vairākām valstīm, vai citiem starptautisko tiesību
subjektiem sakarā ar savstarpējo tiesību un pienākumu radīšanu, izmaiņām
vai izbeigšanu politiskā, ekonomiskā vai citā jomā.
Likumi ir Saeimas izdoti normatīvie akti ar vislielāko juridisko spēku, kas
izsaka tautas gribu, tiek izdoti LR Satversmes noteiktā kārtībā un regulē valstī
svarīgākās sabiedriskās attiecības.
Ministru kabineta noteikumi ir likumpakārtoti pārvaldes normatīvie
akti, kas regulējošā spēka ziņā ir zemāki par likumiem un tiek izdoti saskaņā
ar likumu.
Pašvaldību saistošie noteikumi ir juridiskie akti, kas izdoti uz pašvaldību
likuma pamata, ievērojot likumus, Ministru kabineta un ministriju aktus.
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Izveidojusies normatīvo aktu hierarhijai ir svarīga nozīme tiesību jaunrades
un piemērošanas procesu noregulēšanai un likumības režīma uzturēšanai.
Svarīgi atzīmēt, ka iepriekš minētie un izskaidrotie normatīvie akti tiek dēvēti par ārējiem normatīvajiem aktiem. Iestādes var izdot iekšējos normatīvos aktus ar mērķi noteikt savas vai sev padotas institūcijas iekšējās darbības
kārtību vai izskaidrot kāda ārējā normatīvā akta piemērošanas kārtību savā
darbības jomā. Piemēram, iekšējie normatīvie akti ir instrukcijas, ieteikumi,
nolikumi. Tie būs saistoši tikai izdevējiestādei pašai un padotajai institūcijai,
bet nebūs saistoši citām iestādēm.
1.7.2. Normatīvo aktu spēks laikā, telpā un attiecībā uz personu
Normatīvo aktu spēks ir normatīvo aktu iedarbība, kas izpaužas laikā,
telpā un attiecībā uz personām.
Normatīvo aktu spēks laikā. Normatīvais akts uzskatāms par spēkā esošu no tā spēkā stāšanās dienas līdz tas zaudē savu spēku.
Likumu spēks laikā nozīmē to, ka likumi stājas spēkā vienlaikus visā Latvijas Republikas teritorijā 14 dienā pēc tā izsludināšanas, ja likumā nav noteikts
cits termiņš. Likuma spēkā stāšanās laiku sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc tā
publicēšanas. Valsts Prezidents izsludina Saeimā pieņemtos likumus ne agrāk
kā desmitā dienā un ne vēlāk kā divdesmit pirmā dienā pēc to pieņemšanas.
Ministru kabineta noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits termiņš.
Likumi un Ministru kabineta noteikumi tiek izsludināti, tos publicējot
valsts valodā oficiālajā laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
Pašvaldību saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks (novada dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu publicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, Republikas pilsētas
dome – laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»).
Normatīvā akta darbība laikā ir saistīta ar tā spēka zaudēšanu.
Normatīvie akti zaudē spēku:
• kad izbeidzas laiks, uz kādu tie izdoti;
• ja tie atcelti;
• ja tiek izdots jauns akts, kas regulē tās pašas sabiedriskās attiecības.
Pēc vispārīgā principa normatīvajiem aktiem nav atpakaļejoša jeb atgriezeniska spēka – tie neietekmē attiecības, kas radušās līdz attiecīgā akta
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spēkā stāšanās momentam. Tomēr retos gadījumos ir atļauti izņēmumi. Tad
par to jābūt norādītam pašā aktā. Tā, krimināltiesībās atpakaļejošs spēks ir
likumiem, kuri par attiecīgu nodarījumu vairs neparedz sodu vai mīkstina to,
un proti Krimināllikuma 5. panta otrā daļa paredz: «Likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu, mīkstina sodu vai ir citādi labvēlīgs personai, ja vien
attiecīgajā likumā nav noteikts citādi, ir atpakaļejošs spēks, proti, tas attiecas
uz nodarījumiem, kas izdarīti pirms attiecīgā likuma spēkā stāšanās, kā arī uz
personu, kura izcieš sodu vai izcietusi sodu, bet kurai saglabājusies sodāmība.»
Normatīvo aktu spēks telpā. Normatīvo aktu spēks telpā nozīmē to, ka
normatīvo aktu darbība ir saistīta ar noteiktu teritoriju. Latvijas Republikā
izdotie normatīvie akti attiecas uz visu republikas teritoriju, ja to darbības
sfēru neierobežo pats likumdevējs.
Latvijas teritorija sastāv no sauszemes un ūdens teritorijas, kā arī gaisa telpas virs tās. Pie valsts teritorijas pieder arī tā saucamā nosacītā teritorija, ar
ko saprot valstij piederošus objektus, kas atrodas aiz tās robežām (piemēram,
lidmašīnas, kuģi, diplomātisko pārstāvniecību ēkas ārvalstīs).
Normatīvo aktu spēks attiecībā uz personu. Pēc vispārīgā principa,
normatīvie akti attiecas uz visām personām, kas atrodas tajā teritorijā, kurā ir
spēkā šie akti. Tātad, runājot par Latviju, šie akti attiecas uz Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, bezvalstniekiem, ārvalstniekiem.
Tomēr pastāv izņēmumi no šī principa:
• normatīvais akts attiecas arī uz Latvijas Republikas pilsoņiem, kas
atrodas ārpus Latvijas;
• īpaša normatīvā akta darbība ir paredzēta attiecībā uz nepilsoņiem,
bezvalstniekiem, ārvalstniekiem, kuri nevar piedalīties vēlēšanās;
• daži normatīvie akti attiecas tikai uz noteiktām personu kategorijām,
piemēram, likums par pensijām, attiecas uz pensionāriem.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kāds ir normatīvo aktu tradicionālais iedalījums?
2. Kas ir normatīvo aktu hierarhija?
3. Sarindojiet normatīvos aktus hierarhiskā secībā.
4. No kā ir atkarīga normatīvā akta vieta hierarhijā?
5. Kādos gadījumos normatīvie akti zaudē spēku?
6. Vai normatīvajiem aktiem piemīt atpakaļejošs spēks? Atbildi pamatojiet.
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Ties�bas past�v k� noteikta sist�ma, kuru raksturo iekš�j� vienot�ba un saska�ot�ba.
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T�tad, ties�bu sist�mu veido vair�kas ties�bu nozares, kuras savuk�rt35sast�v no t

instit�tiem, bet ties�bu instit�ti iedal�s ties�bu norm�s. Ties�bu sist�mas sast�vda�u izvietošan
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tūts. Regulējot tipiskās sabiedriskās attiecības, tiesību institūts iegūst relatīvu
patstāvību. Tiesību institūti eksistē un funkcionē tiesību nozaru ietvaros.
Tiesību nozare ir vislielākais elements tiesību sistēmā. Tiesību nozare ir
savstarpēji saistītu tiesību institūtu un tiesību normu kopums, kas regulē
relatīvi patstāvīgo vienveidīgu sabiedrisko attiecību jomu. Piemēram, tiesību normas, kas regulē personu mantiskās un ar tām saistītās nemantiskās
attiecības, veido civiltiesību nozari. Kā tiesību nozari var minēt arī krimināltiesības, administratīvās tiesības, konstitucionālās tiesības u.c. Tiesību nozaru uzskaitījums ir dots 1.5. attēlā.
Tātad, tiesību sistēmu veido vairākas tiesību nozares, kuras savukārt sastāv
no tiesību institūtiem, bet tiesību institūti iedalās tiesību normās. Tiesību sistēmas sastāvdaļu izvietošanu var attēlot arī shematiski (1.6. attēls.).
Tiesību sistēma → Tiesību nozares → Tiesību institūti → Tiesību normas
1.6. attēls Tiesību sistēmas sastāvdaļas
Tiesību sistēmas elementi ir organiski savā starpā saistīti, mijiedarbojas,
papildina viens otru. Pateicoties tiem tiesību sistēma pastāv kā vienots veidojums.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kas ir «tiesību sistēma»?
2. Kāda ir tiesību sistēmas iekšējā uzbūve?
3. Ar ko tiesību institūts atšķiras no tiesību nozares?

1.9. Tiesiskās attiecības
Tiesiskās attiecības ir sabiedriskās attiecības, kuras regulē tiesību normas, un to dalībnieki ir apveltīti ar subjektīvajām tiesībām un juridiskajiem pienākumiem. Savukārt sabiedriskās attiecības ir sakari starp cilvēkiem,
kas veidojas savstarpējo attiecību procesā. Tomēr ne jebkāda sabiedriskā attiecība ir tiesiskā attiecība. Tiesisko attiecību rašanās pamats ir tiesību norma,
kura iedarbojas uz faktisko sabiedrisko attiecību. Piemēram, darba līguma
noslēgšana rada tiesisko attiecību starp darba devēju un darbinieku. Turpretī
tiesisko attiecību nerada ielūgums piedalīties kādā sarīkojumā.
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Tiesiskajām attiecībām piemīt sava struktūra. Tiesisko attiecību struktūras elementi ir:
• tiesisko attiecību saturs;
• tiesisko attiecību subjekti;
• tiesisko attiecību objekti.
Tiesisko attiecību saturu veido tiesisko attiecību dalībnieku subjektīvās
tiesības un juridiskie pienākumi. Subjektīvās tiesības ir tiesības, kas pieder
konkrētam subjektam un viņš tās realizē tikai pēc sava ieskata. Subjektīvās
tiesības izpaužas kā:
1) personas iespēja ar savām darbībām realizēt savas tiesības;
2) tiesības prasīt no cita tiesisko attiecību dalībnieka savu pienākumu izpildi;
3) tiesības vērsties pēc valsts aizsardzības, ja subjektīvās tiesības ir pārkāptas.
Juridiskais pienākums ir pienākums izpildīt visu to nepieciešamo, ko paredz tiesību norma. Neizpildes gadījumā seko valsts iedarbība, kas tiek atspoguļota attiecīgās tiesību normas sankcijā.
Tiesisko attiecību subjekti ir visas personas, kas var būt par šo attiecību dalībniekiem, tātad fiziskas un juridiskas personas. Fiziskas personas ir
pilsoņi, pastāvīgie iedzīvotāji, bezvalstnieki, personas ar dubulto pilsonību,
ārvalstnieki. Juridiskas personas ir pati valsts, valsts varas un pārvaldes institūcijas, pašvaldības un to institūcijas, saimnieciskās struktūras, nevalstiskās
organizācijas.
Lai kļūtu par tiesisko attiecību dalībnieku ir nepieciešama tiesībspēja un
rīcībspēja.
Tiesībspēja ir personas spēja būt par subjektīvo tiesību un pienākumu nesēju.
Rīcībspēja ir personas spēja ar savām darbībām realizēt subjektīvās tiesības un pildīt juridiskos pienākumus.
Juridiskas personas tiesībspēju un rīcībspēju iegūst no to dibināšanas brīža. Fiziskām personām tiesībspēja rodas no piedzimšanas brīža, savukārt rīcībspēja ir saistīta ar diviem nosacījumiem: ar vecumu un psihes stāvokli.
Pilnā apjomā rīcībspēja iestājas no 18 gadiem. Tiek uzskatīts, ka šajā vecumā
cilvēks sasniedz tādu brieduma līmeni, kad viņš apzinās savas rīcības nozīmi
un var patstāvīgi vadīt savas darbības. Pilngadīgās personas rīcībspēju var
ierobežot tikai tiesa.
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Tiesisko attiecību objekti ir materiālie un nemateriālie labumi, ar kuriem
saistīti tiesisko attiecību subjektu darbības. Par objektiem var būt mantas
(nauda, vērtspapīri), intelektuālās jaunrades produkti (mākslas, literatūras
darbi, kino), personiskie nemantiskie labumi (dzīve, veselība, gods, prestižs).
Pie tiesisko attiecību objektiem pieder arī dažādas darbības, kas ir saistītas
ar produktu un preču ražošanu, pārdali, apmaiņu un patērēšanu, piemēram,
preces piegāde līgumā norādītajā vietā un laikā.
Tiesisko attiecību rašanās, izmaiņas un izbeigšanās ir saistīta ne tikai ar
personu tiesībspēju, rīcībspēju un ieinteresētību. Tiesiskās attiecības rodas,
mainās un izbeidzas atkarībā no dzīves apstākļiem, ko dēvē par juridiskajiem faktiem. Šie dzīves apstākļi ir iedalāmi notikumos un darbībās (bezdarbībā). Notikumi ir tādi juridiskie fakti, kas nav atkarīgi no cilvēka gribas, bet
rada viņam juridiskas sekas. Piemēram, cilvēka piedzimšana, slimība, nāve,
ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, zemestrīces utt. Savukārt darbības (bezdarbība) ir saistītas ar cilvēka gribas izpausmi, piemēram pirkuma līguma noslēgšana. Lai noslēgtu minēto līgumu ir nepieciešami pušu gribas izpaudumi.
Tiesiskās attiecības var klasificēt atkarībā no tiesību nozarēm – civiltiesiskās, krimināltiesiskās, administratīvi tiesiskās u.c.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kas ir «tiesiskās attiecības»?
2. Ar ko tiesiskās attiecības atšķiras no netiesiskajām?
3. Nosauciet tiesisko attiecību struktūras elementus.
4. Kas ir «subjektīvās tiesības» un «juridiskie pienākumi»?
5. Kas var būt par tiesisko attiecību subjektu?
6. Ko nozīmē personas «tiesībspēja» un «rīcībspēja»?
7. Kas var būt par tiesisko attiecību objektiem?
8. Kas ir «juridiskie fakti»?
9. Ar ko notikumi atšķiras no darbībām?
10. Kādi tiesisko attiecību veidi pastāv?

38

1.10. Tiesību realizācija un tiesību aizsardzība
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Ties�bu normas iev�rošana ir personas pak�aušan�s ties�bu norm� ietvertaj�m pras�b�m.
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subjektiem pieš�ir ties�bu normas. Tas noz�m�, ka personas var labpr�t�gi izlietot t�m ar likumu
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pieš�irt�s ties�bas. Piem�ram, ikvienam ir ties�bas apvienoties biedr�b�s, piedal�ties iepriekš
pieteiktos piketos, ir ties�bas ieg�d�ties �pašumu. Personas š�s ties�bas var izmantot vai neizmantot
p�c sava ieskata.
Ties�bu piem�rošana ir valsts pilnvaroto iest�žu un amatpersonu lietu izskat�šana un l�muma

nu vecākiem ir pienākums nodrošināt saviem bērniem iespēju mācīties skolā,
jo pamatizglītība Latvijā ir obligāta.
Tiesību izmantošana ir iespēju aktīvā realizācija, ko dažādu sabiedrisko
attiecību tiesību subjektiem piešķir tiesību normas. Tas nozīmē, ka personas
var labprātīgi izlietot tām ar likumu piešķirtās tiesības. Piemēram, ikvienam
ir tiesības apvienoties biedrībās, piedalīties iepriekš pieteiktos piketos, ir tiesības iegādāties īpašumu. Personas šīs tiesības var izmantot vai neizmantot
pēc sava ieskata.
Tiesību piemērošana ir valsts pilnvaroto iestāžu un amatpersonu lietu
izskatīšana un lēmuma pieņemšana. Piemērošanā notiek tiesību normas attiecināšana uz kādu konkrētu sabiedrisko attiecību atrisināšanu un lēmuma
pieņemšanu, kas var ietekmēt šīs attiecības un to dalībniekus. Piemēram,
viens uzņēmums apņēmās pēc līguma piegādāt otrajam uzņēmumam noteikto produkciju, bet neizpildīja savu pienākumu. Šajā gadījumā kompetenta
iestāde – tiesa taisa spriedumu, pamatojoties uz kuru tiek nodrošināta uzņēmuma-parādnieka pienākuma pildīšana.
1.10.2. Tiesiska uzvedība, tiesību pārkāpums un juridiskā atbildība
Tiesību subjektu uzvedība, ko regulē tiesību normas, ir juridiski nozīmīga.
Turklāt šī uzvedība var būt tiesiska un prettiesiska.
Tiesiska uzvedība ir tāda uzvedība, kas atbilst tiesību priekšrakstiem,
t.i., subjektīvajām tiesībām un pienākumiem. Tiesiska uzvedība ir sabiedrībai vēlamā tiesību subjektu darbība vai bezdarbība, kas ir saskaņota ar tiesību
normām. Tādēļ tiesiska uzvedība ir katras personas pienākums, tā nodrošina
likumību un kārtību sabiedrībā, rada labvēlīgus apstākļus cilvēka tiesību un
brīvību īstenošanai.
Tiesībpārkāpums ir tāda personu uzvedība, kas ir pretrunā ar tiesību
priekšrakstiem un kaitē sabiedriskajām attiecībām. Tiesībpārkāpums var
izpausties kā darbība (piemēram, zādzība) un kā bezdarbība (piemēram, parāda nesamaksāšana).
Tiesībpārkāpumi atkarībā no sava kaitīguma pakāpes ir iedalāmi kriminālajos, civiltiesiskajos, administratīvajos un disciplinārajos tiesībpārkāpumos.
Izdarīts tiesībpārkāpums ir juridiskās atbildības pamats.
Tiesībpārkāpumi ir valstij nevēlamās un kaitīgas parādības, jo valsts izveido tiesību sistēmu, kura tās iedzīvotājiem jāievēro. Par izdarītajiem pārkāpumiem valsts pielieto piespiedu mehānismus – sauc tiesībpārkāpējus pie
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juridiskās atbildības un piemēro dažādus sodus. Valsts tiesību aizsardzību
nodrošina ar piespiedu mehānismu un tiesībaizsardzības iestāžu funkcionēšanu. Tiesībaizsardzības iestāžu galvenā funkcija ir likumības un tiesiskās kārtības nodrošināšana, personu un valsts likumīgo tiesību un interešu
aizsardzība. Viena no galvenajām tiesībaizsardzības iestādēm ir tiesa. Tiesas
izskata civillietas, krimināllietas, administratīvās lietas, atjauno personu aizskartās tiesības un sauc tiesībpārkāpējus pie juridiskās atbildības.
Juridiskā atbildība ir valsts piespiešanas piemērošana tiesību pārkāpējiem par izdarīto tiesībpārkāpumu, kam ir personisks, mantisks vai organizatorisks raksturs. Juridiskā atbildība izpaužas kā nevēlamās sekas (sodu
piemērošana) personai, kas ir izdarījusi tiesībpārkāpumu. Personiskā rakstura sekas, nozīmē, piemēram, brīvības atņemšanu, mantiskā rakstura sekas –
naudas sodu, mantas konfiskāciju, organizatoriskā rakstura sekas – atbrīvošanu no amata, uzņēmuma slēgšanu.
Atkarībā no tiesībpārkāpuma rakstura izšķir sekojošus juridiskās atbildības veidus:
• kriminālatbildība;
• civiltiesiskā atbildība;
• administratīvā atbildība;
• disciplinārā atbildība.
Kriminālatbildība ir valsts vārdā uzlikts personas pienākums atbildēt par
izdarīto noziedzīgo nodarījumu, un šī atbildība ir saistīta ar vainīgā personiskās brīvības, atsevišķu tiesību vai materiālā rakstura ierobežojumiem. Kriminālsodi un noziedzīgi nodarījumi, par kuriem šie sodi tiek uzlikti, ir paredzēti
Krimināllikumā. Piemēram, Krimināllikuma 175. panta pirmā daļa. Zādzība:
Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) –
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
Civiltiesiskā atbildība izpaužas kā tiesībpārkāpēja pienākums atlīdzināt
citai personai nodarītos zaudējumus. Civiltiesiskie pārkāpumi ir pienākumu,
kas izriet no līguma, nepildīšana, nelikumīgu darījumu noslēgšana u.c., tāpēc
šis juridiskās atbildības veids paredz ar pārkāpumu nodarīto mantiskā rakstura zaudējumu atlīdzināšanu, neizpildītā pienākuma piespiedu izpildīšanu.
Piemēram, nesamaksātā parāda, līgumsoda, kavējuma naudas piedzīšana,
darījuma atzīšana par spēkā neesošu.
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Administratīvā atbildība ir juridiskā atbildība, kas izpaužas administratīvo sodu piemērošanas veidā pret personām, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus. Piemēram, administratīvais pārkāpums ir pasažieru braukšana bez biļetes transportlīdzeklī, darba devēja darba līguma nenoslēgšana
rakstveida formā ar darbinieku u.c.
Disciplinārā atbildība rodas, personām pārkāpjot darba kārtību, dienesta, mācību disciplīnu. Disciplinārā piespiešana izpaužas, piemēram, kā piezīme, rājiens, atlaišana no darba u.c.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko nozīmē jēdziens «tiesību normu realizācija»?
2. Kādās formās tiesību normas realizējas?
3. Paskaidrojiet katru tiesību normu realizācijas formu.
4. Ar ko tiesiska uzvedība atšķiras no tiesībpārkāpuma?
5. Miniet piemēru tiesiskai uzvedībai un tiesībpārkāpumam.
6. Kāpēc valstī pastāv juridiskā atbildība?
7. Nosauciet juridiskās atbildības veidus.
8. Īsi raksturojiet katru juridiskās atbildības veidu.
Uzdevumi:
1. Nosakiet, kāda ir tiesību realizācijas forma katrā no zemāk minētajiem
gadījumiem.
1.1. Persona K. ir nopirkusi dzīvokli.
1.2. Pārdevēja A. nav pārdevusi nepilngadīgai personai N. cigaretes.
1.3. Prokurors V., pamatojoties uz likumu, ir pieņēmis lēmumu personu
Z. saukt pie kriminālatbildības.
1.4. Persona P., iegādājoties nekvalitatīvu preci, ir pieņēmusi lēmumu
vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
1.5. Persona D, apzinoties darbības bīstamību, nevadīja mašīnu alkohola
reibumā.
1.6. Latvijas Republikas pilsonis L. dienē militārajā dienestā.
2. Kā Jūsuprāt katrs cilvēks varētu sevi pasargāt no citu personu apdraudējumiem – tiesībpārkāpumiem? Kas būtu jādara?
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2. nodaļa KONSTITUCIONĀLO TIESĪBU PAMATI
2.1. Konstitucionālās tiesības kā tiesību nozare un
konstitucionālo tiesību avoti
Konstitucionālās tiesības ir tiesību normu kopums, kas regulē sabiedrībai, valstij un personai svarīgākās attiecības. Konstitucionālās tiesības
ir patstāvīga tiesību nozare, kas nosaka valsts varas īstenošanas kārtību un
personas un valsts savstarpējo attiecību tiesiskos pamatus. Tas nozīmē, ka ar
konstitucionālo tiesību normu palīdzību tiek nostiprināti valsts un sabiedrības uzbūves pamati, cilvēka un pilsoņa tiesiskais statuss un valsts forma.
Valsts varas īstenošanas kārtība aptver valsts varas iestādes (parlamentu, valdību, tiesas u.c.), to savstarpējās attiecības, pilnvaras un procedūras noteikumus, kā šīs pilnvaras īstenojamas.
Latvijas, kā arī citu valstu, tiesību sistēmā konstitucionālās tiesības ieņem
vadošo vietu. No konstitucionālajām tiesībām sākas visas nacionālo tiesību
sistēmas, visu tiesību nozaru veidošanās. Neviena nacionālo tiesību nozare
nevar attīstīties, ja to neatbalsta konstitucionālie principi un konstitucionālo tiesību normas. Tāda šīs tiesību nozares dominējošā loma ir izskaidrojama arī ar to sabiedrisko attiecību svarīgumu, daudzveidību un plašumu, ko
regulē konstitucionālo tiesību normas. Atšķirībā no citām tiesību nozarēm,
kas regulē sabiedriskās attiecības kaut kādā vienā sabiedrības dzīves jomā,
konstitucionālās tiesības iedarbojas uz sabiedriskajām attiecībām, kas veidojas vienlaicīgi vairākās sabiedrības un valsts dzīves sfērās – ekonomiskajā,
politiskajā, sociālajā un garīgajā. Sociālekonomiskajā sfērā konstitucionālās
tiesības nosaka īpašumtiesības, valsts sociālo lomu u.c., politiskajā sfērā – politisko partiju, vēlētāju apvienību dibināšanu un to lomu, valsts pārvaldi utt.,
garīgajā sfērā tās var pieļaut ideoloģiju daudzveidību, bet var arī nostiprināt
kādu no tām kā oficiālo un vienīgo valstī atļauto. Svarīgākā konstitucionālo
tiesību daļa ir tā, kas nosaka personas tiesības, pienākumus un to garantijas.
Tādēļ zināšanas konstitucionālajās tiesībās, it sevišķi personu pamattiesībās,
ir vajadzīgas katram cilvēkam. It īpaši tās ir nepieciešamas katram praktizējošam juristam, lai efektīvi pārstāvētu savu klientu intereses.
Konstitucionālās tiesību normas ir atrodamas konstitucionālo tiesību avotos. Pie šādiem tiesību avotiem pieder:
1. Vispārējie tiesību principi. Latvijas Republikā galvenie tiesību principi
ir:
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• demokrātiskās valsts princips;
• tiesiskas valsts princips;
• sociāli atbildīgas valsts princips.
Tiesiskas un demokrātiskās valsts principi paredz, ka valdībai jāpieņem
lēmumi, ievērojot taisnīguma principu, valsts pārvaldei tās funkcijas jāpilda
godīgi, tās rīcībai jāatbilst likumiem.
Sociāli atbildīgas valsts princips nozīmē, ka likumdošanā, pārvaldē un
tiesas spriešanā pēc iespējas plaši tiek īstenots sociālais taisnīgums.
No šiem virsprincipiem izriet virkne citu tiesību principu, piemēram,
valsts varas dalīšanas princips, samērīguma princips, tiesiskuma princips, labas pārvaldības princips.
2. Normatīvie akti. Nozīmīgākais normatīvais akts, kas regulē konstitucionālo tiesību jautājumus, ir valsts konstitūcija. Tā iedibina galvenos sabiedrības dzīves pamatus, tādēļ konstitūciju dēvē arī par valsts pamatlikumu.
Konstitūcija ir konstitucionālo tiesību pamatavots. Latvijas Republikas
konstitūciju sauc par Satversmi. Tajā nav pilnībā noregulēti visi konstitucionālo tiesību jautājumi. Likumdevējs izdod arī citus normatīvos aktus, kas
paredz atsevišķo jautājumu sīkāko regulējumu. Šādi normatīvie akti, galvenokārt, ir likumi, piemēram, Saeimas kārtības rullis, Ministru kabineta iekārtas likums, likums «Par tiesu varu», Satversmes tiesas likums, Pilsonības likums, Saeimas vēlēšanu likums u.c., kuru juridiskais spēks ir zemāks
nekā konstitūcijai, tādēļ tiem jāatbilst Satversmei.
3. Starptautiskie līgumi. Konstitucionālajās tiesībās ir nozīmīgi starptautiskie līgumi, kas paredz valstu pienākumu nodrošināt personas pamattiesību
aizsardzību noteiktā līmenī. Tādi, piemēram, ir Eiropas Padomes cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Starptautiskais pakts par ekonomiskajām,
sociālajām un kultūras tiesībām.
4. Satversmes tiesas spriedumi. Satversmes tiesa ir vienīgā valsts varas institūcija, kura sniedz oficiālu Satversmes iztulkošanu. Tās spriedumos ietvertās atziņas par konstitūcijas normu saturu ir juridiski saistošas citām valsts
varas institūcijām, iestādēm un privātpersonām.
5. Tiesību doktrīna. Darbā ar konstitucionālo tiesību normām var palīdzēt tiesību doktrīna, kuru veido zinātnieku darbi ar konstitucionālo tiesību
teorijas skaidrojumiem. Kaut gan tiesību doktrīnai nav juridiski saistoša spēka, tā nav mazsvarīga konstitucionālo tiesību normu satura noskaidrošanā.
Latvijā par konstitucionālo tiesību doktrīnu, piemēram, ir uzskatāmi profe44

sora Kārļa Dišlera darbi «Latvijas valsts orgāni un viņu funkcijas», «Ievads
Latvijas valststiesību zinātnē» u.c.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko regulē konstitucionālo tiesību nozare?
2. Kāpēc konstitucionālajām tiesībām ir vadošs raksturs tiesību sistēmā?
3. Nosauciet konstitucionālo tiesību avotus.
4. Kurš ir galvenais konstitucionālo tiesību avots?
5. Raksturojiet katru konstitucionālo tiesību avotu.

2.2. Konstitūcijas jēdziens un izpratne
Konstitūcija ir konstitucionālo tiesību pamatjēdziens. Vārds «konstitūcija»
radies no latīņu valodas vārda constitutio – «lēmums», «noteikums». Termins
«konstitūcija» radās Senajā Romā. Par konstitūcijām tika dēvēti Romas imperatora izdoti likumi. Tomēr tās nebija konstitūcijas šā vārda mūsdienu izpratnē. Savu pašreizējo nozīmi vārds «konstitūcija» ieguva 18. gadsimtā, un
pašlaik ar to apzīmē valsts pamatlikumu.
Konstitūcija ir pamatlikums, ar kuru tiek organizēta valsts pārvaldīšana
un kurš noteic personas attiecības ar valsti un sabiedrību. Konstitūcijā tiek
nostiprināta valsts iekārta, valsts teritoriālais iekārtojums, valsts institūciju
darbības pamatprincipi un valsts un personu tiesības un pienākumi.
Gandrīz katrai valstij ir sava konstitūcija ar īpašu valodu un augstu juridisku precizitāti. Konstitūcijas var atšķirties pēc apjoma, tomēr tās visas regulē
svarīgākos valsts iekšējās dzīves aspektus. Vajadzība pēc konstitūcijas ir izskaidrojama ar to, ka tā visaugstākajā juridiskajā līmenī nostiprina galvenos
«uzvedības noteikumus» valstī, tādējādi stabilizējot valsts un sabiedrības (arī
katra cilvēka) attiecības. Nostiprinot konstitūcijā cilvēka tiesības, valsts tām
garantē juridisku aizsardzību.
Dažkārt valsts savu konstitūciju nosauc kādā īpašā vārdā. Piemēram, Vācijā konstitūcija nosaukta par Pamatlikumu, Latvijā – ka jau bija minēts iepriekš – par Satversmi. Šo jaunvārdu izdomāja skolotājs un publicists, latviešu pirmās atmodas darbinieks Atis Kronvalds.
Latvijas Republikas Satversmi pieņēma Satversmes sapulce 1922. gada
15. februārī, tā stājās spēkā 1922. gada 7. novembrī. Satversmes darbības
laiks bija neliels, jo to pārtrauca 1934. gada 15. maija Kārļa Ulmaņa valsts
apvērsums. 1940. gada jūnijā pēc Kārļa Ulmaņa krišanas un Padomju Savie45

nības ieceltās valdības izveidošanās Satversmes darbība netika faktiski atjaunota. Tas notika tikai pēc neatkarības atjaunošanas. Satversme pilnā apmērā
spēkā stājās 1993. gada 5. jūlijā, kad uz pirmo sēdi sanāca 5. Saeima un sāka
izveidot Satversmē paredzētos valsts varas institūcijas.
Pēc Satversmes spēkā stāšanās tajā tika izdarīti vairāki grozījumi. Nozīmīgākais grozījums ir 8. nodaļas «Cilvēka pamattiesības» pievienojums (1998.
gada grozījums). Īpaši ir jāatzīmē arī Satversmes 85. panta grozījums, ar
kuru Latvijā tika izveidota Satversmes tiesa, 68. panta grozījums, kas Latvijai
deva konstitucionālo pamatu dalībai Eiropas Savienībā un 14. panta grozījums, kas deva ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju tiesības ierosināt
tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Tātad, Latvijas Republikas Satversmei kopumā ir 8 nodaļas:
Vispārīgie noteikumi;
I nodaļa.
II nodaļa. Saeima;
III nodaļa. Valsts prezidents;
IV nodaļa. Ministru kabinets;
V nodaļa. Likumdošana;
VI nodaļa. Tiesa;
VII nodaļa. Valsts kontrole;
VII nodaļa. Cilvēka pamattiesības.
Latvijas Republikas spēkā esošai konstitūcijai ir savas īpatnības:
1. Latvijas Republikas Satversme kā jebkuras citas valsts pamatlikums
ir apveltīta ar augstāko juridisko spēku salīdzinājumā ar citiem likumiem
un pārējiem normatīvajiem aktiem. Tas arī bija redzams normatīvo aktu
hierarhijā. Tas nozīmē, ka visiem normatīvajiem aktiem jābūt izdotiem saskaņā ar Satversmi, tie nedrīkst būt ar to pretrunā. Ja tiek konstatēta pretruna starp pamatlikumu un kādu citu normatīvu aktu, pēdējais ir jāgroza
vai jāatceļ saskaņā ar konstitūcijas prasībām. No konstitūcijas augstākā spēka
izriet būtisks princips: konstitūcijas pārskatīšana vai grozījumu izdarīšana tās
tekstā automātiski nozīmē visu spēkā esošo normatīvo aktu pārskatīšanu un
atjaunošanu atbilstoši grozītās konstitūcijas priekšrakstiem.
2. Latvijas Republikas Satversmei tiek noteikta speciāla grozīšanas kārtība. Tas nozīmē, ka grozīt Satversmi ir samērā sarežģīti. Saeima var grozīt
Satversmi sēdēs, kurās piedalās vismaz 2/3 no kopējā deputātu skaita un grozījumus var pieņemt trijos lasījumos ar ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu
balsu vairākumu. Savukārt, ja Saeima grozījusi 1., 2., 3., 4., 6. vai 77. pantu,
tad ir jārīko tautas nobalsošana, lai šie grozījumi iegūtu likuma spēku. Minētā
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kārtība ir paredzēta Satversmes 77. pantā, 1. – 4. panti ir no I nodaļas. Vispārējie noteikumi un attiecas uz valsts pārvaldi, varas formu, valsts teritoriju, valodu un karogu, savukārt 6. pants no Satversmes II nodaļas. Saeima,
kurā regulēts, kādās vēlēšanās ievēlē Saeimu.
3. Latvijas Republikas Satversmei ir daudzfunkcionāls raksturs. Tas ir
izskaidrots ar to, ka tā pēc savas dabas ir ne tikai tīri juridisks, bet arī politisks
un ideoloģisks akts. Līdz ar to konstitūcija pilda vairākas funkcijas:
• juridisko funkciju – tā nozīmē, ka konstitūcija ir galvenais tiesību
avots valstī ar augstāko juridisko spēku un tā ir visas tiesību sistēmas
pamats;
• politisko funkciju – tā nosaka, ka konstitūcija ir politisks dokuments,
sava veida sabiedriskais līgums, kas regulē politisko procesu un
politiskas attiecības, nosaka politiskā procesa dalībnieku uzvedības
noteikumus.
• ideoloģisko funkciju – tā nozīmē, ka konstitūcija aizsargā svarīgākās
vērtības – cilvēka pamattiesības, ar kurām tiek ierobežota valsts vara;
konstitūcija veido noteiktu ideoloģiju – ideju sistēmu par valsts un
sabiedrības iekārtu, pilsoņu attieksmi pret šo iekārtu;
• integrējošo funkciju – tā nozīmē, ka konstitūcijai ir jānodrošina valsts
vienotība un nedalāmība.
Uzskaitītās konstitūcijas funkcijas atklāj tās būtību un sociālo nozīmi.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko mūsdienās saprot ar jēdzienu «konstitūcija»?
2. Kad tika pieņemta Latvijas Republikas Satversme? Cik tajā bija nodaļu?
3. Kāda tagad ir Latvijas Republikas Satversmes struktūra?
4. Ar ko Latvijas konstitūcija ir īpatnēja un atšķiras no citiem normatīvajiem aktiem?
5. Kādas funkcijas pilda Latvijas Republikas Satversme? Paskaidrojiet katru no tām.

2.3. Cilvēka pamattiesības
Svarīgo konstitucionālo tiesību daļu veido cilvēka pamattiesības. Latvijas
Republikas Satversmē cilvēka pamattiesībām ir veltīta VIII nodaļa. Lai labāk
izprastu cilvēka tiesību patieso būtību teorijā šīs tiesības tiek klasificētas pēc
dažādām pazīmēm:
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1. Bieži vien tiesības iedala «cilvēka tiesībās» un «pilsoņa tiesībās». Ir
ļoti būtiski noskaidrot, kāda atšķirība pastāv starp šiem diviem jēdzieniem.
Pamatatšķirība ir tāda, ka «pilsoņa tiesības» nosaka personas piederību pie
noteiktas valsts, savukārt «cilvēka tiesības» ar tādu piederību nav saistītas.
«Cilvēka tiesības» piemīt katram cilvēkam sakarā ar viņa piedzimšanas faktu.
«Cilvēka tiesības» ir dabiskās tiesības un to saturu nosaka bioloģiska un garīga cilvēka daba. «Pilsoņa tiesības» ir juridiskas iespējas, ko noteic konkrēta valsts saviem pilsoņiem. Latvijas Republikas Satversmē ir virkne pantu,
kuri sākas ar vārdiem: «Ikvienam ir tiesības...» un tas nozīmē, ka attiecīgajos
pantos minētās tiesības piemīt katram cilvēkam, piemēram, ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību, ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, ikvienam ir tiesības uz izglītību utt. Turpretim Satversmes 101.
pantā ir teikts, ka «Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā
veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā...». Ar šīm tiesībām ir apveltīti
tikai Latvijas Republikas pilsoņi.
«Cilvēka tiesību» un «pilsoņu tiesību» apjoma atšķirības nav lielas, tomēr
pilsoņiem tiesības ir nedaudz plašākas. Bieži vien mūsdienās kopā ar jēdzieniem «cilvēka tiesības» un «pilsoņa tiesības» tiek izmantots termins «personas tiesības», kas aptver gan cilvēka, gan pilsoņa tiesības un ir piemērojamas
jebkurai sabiedrībai un valstij.
Personas tiesības ir juridiski garantētās iespējas izmantot sociālos labumus,
cilvēka iespējamās uzvedības oficiālais mērs valsts organizētajā sabiedrībā.
Protams, tiesības paredz arī pienākumu pildīšanu, kuri rodas valstij sakarā
ar tiesību un brīvību piešķiršanu cilvēkiem. Šie valsts pienākumi izpaužas kā
likumā fiksētās dažādas garantijas, t.i., tie apstākļi un iespējas, ko valsts uzliek
sev par pienākumu radīt un dot cilvēkiem, lai tie praktiski realizētu savas tiesības un brīvības. Šeit ir jāpievērš arī uzmanība jēdzienam «brīvība», kas kopā
ar «tiesībām» ir lietota Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļā. Personas brīvības ir tās pašas tiesības, juridiskās iespējas, kurām ir tikai dažas īpatnības. Piešķirot brīvības, valsts akcentē brīvu, maksimāli patstāvīgu cilvēka
pašnoteikšanos dažādās sabiedriskās dzīves jomās. Valsts tiecas nodrošināt
šīs brīvības, neiejaucoties cilvēka uzvedībā. Piemēram, Latvijas Republikas
Satversmē ir nostiprināta reliģiskās pārliecības brīvība. Cilvēks var izvēlēties
jebkādu reliģiju vai vispār neizvēlēties nevienu. Neviens nav tiesīgs norādīt,
kāda izvēle ir jāizdara, neviens nevar to ierobežot.
2. Tiesības var iedalīt arī vispārīgajās un speciālajās personas tiesībās.
Vispārīgās tiesības vienādā mērā pieder visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu
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sociālās, profesionālās vai citas piederības. Tādas ir praktiski visas konstitucionālās tiesības – tiesības uz darbu, tiesības uz izglītību, tiesības uz goda un
cieņas aizsardzību utt. Speciālās tiesības ir īpašas tiesības, kuras atspoguļo
dažādu iedzīvotāju grupu specifiku, papildina vispārīgās tiesības un nav ar
tām pretrunā. Piemēram, pensionāru, deputātu, bērnu tiesības utt.
3. Tiesības un brīvības var iedalīt konstitucionālajās jeb pamata, t.i., tādās,
ko nosaka valsts pamatlikums, un tiesībās, ko paredz citi normatīvie akti. Satversmes VIII nodaļā nostiprinātās tiesības ir konstitucionālās.
4. Tiesības var klasificēt pēc to realizētāju skaita. Tātad, izšķir individuālās tiesības un kolektīvās tiesības. Individuālās tiesības ir iespējams īstenot
vienam, piemēram, tiesības uz īpašumu ir katram, turpretī streika tiesības ir
tikai kolektīvam, jo streiku nav iespējams īstenot vienatnē.
5. Ļoti izplatīta ir tiesību un brīvību klasifikācija atkarībā no sabiedriskās dzīves sfēras, kurā eksistē šīs tiesības un brīvības, no to sociālās lomas.
Pēc šīs pazīmes var izdalīt 4 lielas pamattiesību grupas: personiskās pamattiesības, politiskās pamattiesības, sociālās un ekonomiskās pamattiesības, kultūras pamattiesības.
5.1. Personiskās pamattiesības un brīvības. Šajā grupā ir iekļaujamas
tiesības un brīvības, kas veido personas tiesiskā statusa pamatus. Šajā
grupā ietilpst:
• tiesības zināt savas tiesības;
• tiesības uz vienlīdzīgumu un nediskrimināciju;
• tiesības uz taisnīgu tiesu;
• tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību;
• tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences
neaizskaramību;
• tiesības uz reliģiskās pārliecības brīvību;
• tiesības uz vārda brīvību;
• tiesības uz īpašumu.
5.2. Politiskās pamattiesības un brīvības. Šajā grupā ietilpst cilvēka
iespējas valsts un sabiedriski politiskajā dzīvē, kas nodrošina viņa politisko pašnoteikšanos un brīvību, dalību valsts un sabiedrības pārvaldē. Pie šīs grupas pieder:
• apvienošanās biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās
organizācijās un sapulču brīvība;
• tiesības balsot, tiesības kandidēt un citas tiesības piedalīties valsts un
pašvaldību lietu izlemšanā.
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5.3. Sociālās un ekonomiskās pamattiesības un brīvības. Šī grupa
norāda uz personas iespējām materiālo labumu ražošanas un pārdales jomā, kas nodrošina cilvēka ekonomisko un garīgo vajadzību un
interešu apmierināšanu. Šajā grupā ietilpst:
• tiesības uz darbu;
• tiesības uz atpūtu;
• tiesības uz sociālo nodrošinājumu;
• tiesības uz mājokli;
• tiesības uz cilvēka veselības aizsardzību un minimālo medicīnisko
palīdzību.
5.4. Kultūras pamattiesības un brīvības. Tās ir cilvēka iespējas izmantot garīgos, kultūras labumus un sasniegumus, piedalīties to radīšanā
atbilstoši savām spējām. Pie šīs grupas pieder:
• zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvība;
• tiesības uz izglītību.
Analizējot cilvēka pamattiesības, nedrīkst aizmirst arī par pienākumiem,
kuri izpaužas Latvijas Republikas Satversmes un citu likumu ievērošanā,
citu personu un brīvību cienīšanā, kā arī citu ar likumu noteikto pienākumu
pildīšanā.
Jautājumi paškontrolei:
1. Vai cilvēka tiesības ir identiskas ar pilsoņa tiesībām? Atbildi pamatojiet.
2. Pēc kādām pazīmēm var klasificēt cilvēka tiesības un brīvības?
3. Kā ir klasificējamas cilvēka tiesības un brīvības atkarībā no sabiedriskās
dzīves sfēras?
Uzdevumi:
1. Klasificējiet zemāk minētās pamattiesības pēc Jums jau zināmām pazīmēm:
• Ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas.
• Ikvienam ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.
• Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un
attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
2. Uzmanīgi izlasiet Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļu. Kādas
personas tiesības var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos? Kā Jūs
domājiet, kāpēc likumdevējs ir noteicis iespēju ierobežot cilvēka tiesības?
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2.4. Personu statuss Latvijā
Personas tiesiskais statuss ir juridiski nostiprinātais personas stāvoklis
sabiedrībā. Latvijā izšķir vairākus personu statusa veidus:
• pilsoņi;
• nepilsoņi;
• ārvalstnieki (ārzemnieki);
• bezvalstnieki.
Pilsoņi. Pilsoņa statusu nosaka Pilsonības likums. Saskaņā ar šo likumu
Latvijas pilsonība ir noturīga tiesiska saikne ar Latvijas valsti. Noturīga tiesiska saikne nozīmē, ka pilsonis ir cilvēks, kurš piedalās valsts likumdevējvaras
iestāžu veidošanā un tiesību aktu jaunradē. Pilsoņiem ir tiesības ņemt līdzdalību valsts politiskajā dzīvē. Tie piedalās valsts un pašvaldību darbībā. Pilsoņiem
ir vienlīdzīgas iespējas ieņemt valsts amatus, dibināt politiskas partijas. Katrs
pilsonis ir līdzatbildīgs par savas valsts likteni. Tiesības rada arī pienākumus
pret valsti, jo pilsonības saturu veido pilsoņa un valsts savstarpēji saistīto tiesību un pienākumu kopums. Latvijas valsts aizsargā savus pilsoņus – neizdod
viņus ārvalstīm, kā arī Latvijas pilsoņi ārvalstīs ir Latvijas valsts aizsardzībā.
Pilsonim jābūt uzticīgam Latvijas Republikai, viņam ir tiesības un pienākums aizsargāt tās brīvību, neatkarību un demokrātisko parlamentāro valsts
iekārtu. Pilsoņu uzticību valstij, cieņu pret to un apzinīgu pienākumu pildīšanu sauc par lojalitāti. Pilsonību var iegūt tikai saskaņā ar likumu – reģistrācijas kārtībā, piedzimstot Latvijas Republikā un naturalizācijas kārtībā. Pilsonības likums paredz naturalizācijas ierobežojumus, kā arī izvirza prasības
personai, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību.
Latvijas pilsonību var arī zaudēt. Zaudēšanas iemesli var būt atteikšanās no
pilsonības un pilsonības atņemšana. Atteikšanās tiek piemērota, ja personai
ir nepieciešams mainīt vai tā vēlas mainīt savu pilsonību. Atņemšanas pamatā visbiežāk ir divi iemesli – persona ir ieguvusi citas valsts pilsonību, bet nav
atteikusies no Latvijas pilsonības (saskaņā ar Pilsonības likumu personai,
kura tiek uzņemta Latvijas pilsonībā, nedrīkst izveidoties dubultā pilsonība),
kā arī ja persona pilsonību ir ieguvusi, sniedzot nepatiesas ziņas par pilsonības iegūšanas pamatotību.
Nepilsoņi. Nepilsoņu tiesisko statusu regulē likums «Par to bijušās PSRS
pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības». Nepilsoņi
ir tie Latvijas Republikā dzīvojošie, kā arī terminētā prombūtnē esošie bijušās
PSRS pilsoņi un viņu bērni, kuri vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:
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1) 1992. gada 1. jūlijā viņi bija neatkarīgi no pierakstā norādītās dzīvojamās platības statusa pierakstīti Latvijas teritorijā, vai viņu pēdējā reģistrētā dzīvesvieta līdz 1992. gada 1. jūlijam bija Latvijas Republika, vai ar
tiesas spriedumu ir konstatēts fakts, ka līdz minētajam datumam viņi ne
mazāk kā 10 gadus nepārtraukti dzīvoja Latvijas Republikā;
2) viņi nav Latvijas pilsoņi;
3) viņi nav un nav bijuši citas valsts pilsoņi.
Nepilsoņiem ir Latvijas Republikas Satversmē noteiktās cilvēka tiesības un
pienākumi. Līdztekus šīm tiesībām, nepilsoņiem ir arī tiesības saglabāt savu
dzimto valodu, kultūru, tradīcijas, ja tās nav pretrunā ar Latvijas likumiem,
kā arī netikt izraidītiem no Latvijas, izņemot gadījumu, kad izraidīšana notiek likumā noteiktajā kārtībā un ir saņemta kādas ārvalsts piekrišana uzņemt
izraidāmo personu.
Ārvalstnieki. Saskaņā ar Pilsonības likumu ārvalstnieks ir ārvalsts pilsonis (pavalstnieks). Savukārt atbilstoši Imigrācijas likumam ārzemnieks
ir persona, kura nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Ārzemnieks ir
tiesīgs ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā, ja viņam ir derīgs ceļošanas
dokuments ar tajā derīgo vīzu. Imigrācijas likums paredz arī gadījumus, kad
ārzemniekiem šī vīza nav nepieciešama. Ārzemniekiem var izsniegt termiņ
uzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz vīzas iebraukšanai Latvijas Republikā vai tās
šķērsošanai, kā arī izsniedz, pagarina, reģistrē un anulē uzturēšanās atļaujas.
Bezvalstnieki. Pilsonības likums nosaka, ka bezvalstnieks ir persona, kas
netiek uzskatīta par pilsoni (pavalstnieku) saskaņā ar kādas valsts likumiem.
Bezvalstnieku tiesisko statusu Latvijas Republikā nosaka Bezvalstnieku likums. Bezvalstniekam, uzturoties Latvijas Republikā, ir pienākums ievērot
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Kārtību, kādā bezvalstnieks
uzturas Latvijas Republikā, regulē Imigrācijas likums. Bezvalstniekiem, kas
likumīgi uzturas Latvijā, ir 1954. gada 28. septembra Konvencijā par bezvalstnieka statusu noteiktās tiesības.
Jautājumi paškontrolei:
1. Definējiet jēdzienu «personas tiesiskais statuss».
2. Kādi personu statusa veidi ir paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos
aktos?
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Uzdevums:
Sameklējiet 1954. gada 28. septembra Konvenciju par bezvalstnieka statusu un izlasiet kādas tiesības ir bezvalstniekiem.

2.5. Varas dalīšanas princips
Mūsdienu pasaulē varas dalīšana ir raksturīga tiesiskajām demokrātiskajām valstīm. Teorijai par varas dalīšanu ir sena vēsture. Tās radīšanā un attīstībā lielu ieguldījumu deva vairāki ievērojami cilvēki. Tā ideju par varas
dalīšanu izteica vēl Aristotelis, teorētiski to attīstīja un pamatoja angļu domātājs Džons Loks, klasiskā veidā izstrādāja franču filozofs Šarls Luijs de
Monteskjē. Mūsdienīgo formu šim principam ir piedevuši pirmais ASV Finanšu ministrs Aleksandrs Hamiltons, 4. ASV prezidents Džeims Medisons
un politiķis Džons Džejs. Saskaņā ar varas dalīšanas principu varai valstī jābūt sadalītai likumdošanas varā, izpildvarā un tiesu varā. Ar šādu sadalīšanu
tiek panākta politiskā brīvība.
Teorijai par varas dalīšanu ir šādi pamatnoteikumi:
1. Varas dalīšana tiek nostiprināta konstitūcijā.
2. Saskaņā ar konstitūciju likumdošanas varu, izpildvaru un tiesu varu
realizē dažādi cilvēki un institūcijas. Tas nozīmē, ka vieniem un tiem
pašiem cilvēkiem nav dotas tiesības pieņemt likumus, rūpēties par to
izpildi un izšķirt strīdus, jo principam ir jānovērš varas centralizācija
vienas institūcijas vai amatpersonas rokās.
3. Visas varas ir vienlīdzīgas un autonomas. Katra no varām darbojas patstāvīgi un neiejaucas citas varas pilnvarās.
4. Neviena no varām nevar izmantot tiesības, ko konstitūcija ir piešķīrusi
citai varai.
5. Starp varām notiek savstarpēja sadarbība. Princips paredz līdzsvaru un
savstarpēju kontroli starp trijām varām un veicina varas mērenību.
6. Tiesu vara darbojas neatkarīgi no politiskās ietekmes.
Varas dalīšanas princips izriet no Latvijas Republikas Satversmes 1. pantā
ietvertā demokrātiskas republikas jēdziena. Šī principa uzdevums ir novērst
varas uzurpācijas iespēju ikkatrā no trim varām, lai nodrošinātu valsts institūciju normālu funkcionēšanu. Varas dalīšanas princips arī paredz īpašu
tiesnešu neatkarības sargāšanu no izpildvaras iejaukšanās.
Likumdošanas vara Latvijā pieder Saeimai un tautai, izpildvara – valdībai,
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tātad Ministru kabinetam, tiesu vara – tiesai. Nākamajās apakšnodaļās atsevišķi aplūkosim katru no valsts varām.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko paredz varas dalīšanas princips?
2. Kādu labumu iegūst valsts, īstenojot varas dalīšanu?
Uzdevumi:
1. Katrai teorijai ir ne tikai atbalstītāji, bet arī oponenti. Varas dalīšanas
teorija nav izņēmums. Šīs teorijas piekritēji uzskata, ka sadalot varu, tiek
aizsargātas indivīda tiesības, tiek novērsta diktatoriska režīma veidošanās iespēja. Kādi, Jūsuprāt, ir šīs teorijas mīnusi?
2. Kā jau bija uzsvērts, likumdošanas, izpildu un tiesu varu realizē neatkarīgas un autonomas institūcijas. Tomēr varas dalīšanas principu nedrīkst
absolutizēt, jo starp šīm institūcijām notiek savstarpēja sadarbība. Padomājiet kādu no mūsdienu demokrātiskajām valstīm var nosaukt par
klasisko paraugu valsts augstāko instanču savstarpējas sadarbības ziņā?

2.6. Likumdošanas vara. Saeima
Likumdošanas vara ir varas dalīšanas sistēmā viena no varas atzariem,
kura pamatfunkcija ir likumu pieņemšana un grozīšana. Likumdošanas
vara tiek izveidota atbilstoši valsts konstitūcijai un tā nostiprina valsts tiesisko iekārtu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 64. pantu likumdošanas tiesības pieder Saeimai un tautai. Tas nozīmē, ka Latvijā pastāv 2 likumdošanas
subjekti – Saeima un tauta. Ar tautu Satversmē tiek apzīmēts visu Latvijas
Republikas pilntiesīgo pilsoņu kopums. Katram pilsonim nav iespējams piedalīties likumdošanas darbā, tāpēc savu varu mūsdienās tauta īsteno ar vēlēto
pārstāvju – deputātu starpniecību. Tautas pārstāvju sapulci dēvē par parlamentu.
Parlaments ir vēlēta augstāka pārstāvniecības institūcija ar varas un likumdevēja funkcijām. Saeima ir Latvijas Republikas vienpalātas parlaments.
Saeima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem. Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmā dienā
ir vecāks par 21 gadu. Saeimu ievēlē uz 4 gadiem vispārīgās, vienlīdzīgās,
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tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Vēlēšanas Saeimā reglamentē
Saeimas vēlēšanu likums.
Vispārīgas vēlēšanas – tādas vēlēšanas, kurās var piedalīties visi Latvijas
pilsoņi. Ārzemēs dzīvojošie pilsoņi drīkst vēlēt ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu
iecirkņos, kā arī pa pastu. Tiesību vēlēt nav personām, kuras likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām. Vēlētāji, kuriem kā drošības
līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, vēlēšanās var piedalīties ieslodzījuma vietā. Pastāv vairāki ievēlēšanas ierobežojumi: nevar ievēlēt personas, kas atzītas par rīcības nespējīgām,
personas, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, personas, kurām ir sodāmība par tīšu noziedzīgu nodarījumu, personas, kas ir ārvalstu drošības
dienestu, izlūkdienestu un bijušas PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienesta, izlūkdienesta štata darbinieki, personas, kuras ir sodītas ar aizliegumu
kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība
ir dzēsta vai noņemta.
Vienlīdzīgās vēlēšanas – visi vēlētāji piedalās vēlēšanās uz vienlīdzīgiem
pamatiem. Katrs saņem vēlēšanu zīmi, kurā var izteikt atbalstu vai arī novērtēt negatīvi konkrētas politiskās partijas vai to apvienības izvirzītu kandidātu.
Tiešas vēlēšanas – vēlētāji bez starpnieku palīdzības izsaka savu attieksmi
pret kandidātiem.
Aizklātas vēlēšanas – tiek nodrošināta katra vēlētāja gribas izpausmes slepenība.
Proporcionālās vēlēšanas nozīmē to, ka vēlēšanas notiek piecos lielos vēlēšanu apgabalos. Tiek balsots par partiju sarakstiem, un ievēlēto deputātu
skaitu nosaka proporcionāli balsu skaitam, kas nodots par attiecīgo sarakstu.
Deputātu vietu sadalē var piedalīties tikai tie saraksti, kas Latvijā saņēmuši
vismaz 5 % vēlētāju balsu.
Tātad, tauta katrās vēlēšanās pilnvaro deputātus pārstāvēt sabiedrības
intereses un rīkoties ar varu tās vārdā. Tomēr īpaši svarīgākajos gadījumos
Latvijas pilsoņi likumdošanas tiesības realizē ar tautas nobalsošanu kā visas
tautas gribas izpausmi. Šos gadījumus nosaka Latvijas Republikas Satversme un likums «Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu». Tautas
nobalsošanu rīko, ja:
• Saeima ir grozījusi Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. vai 77. pantu;
• Ne mazāk kā 1/10 daļa vēlētāju ir ierosinājusi Saeimas atsaukšanu;
• Valsts Prezidents ir ierosinājis Saeimas atlaišanu;
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• Valsts Prezidents ir apturējis likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem
un šo divu mēnešu laikā ir saņemts ne mazāk kā 1/10 daļas vēlētāju
pieprasījums nodot apturēto likumu tautas nobalsošanai;
• Saeima nav pieņēmusi bez satura grozījumiem ne mazāk kā 1/10 daļas
vēlētāju iesniegtu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.
• izlemjams jautājums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.
• izlemjams jautājums par būtiskām izmaiņām nosacījumos par Latvijas
dalību Eiropas Savienībā un to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu.
Tautas nobalsošanai ir arī zināmi ierobežojumi. Tautas nobalsošanai nevar
nodot budžetu un likumus par aizņēmumiem, nodokļiem, muitām, dzelzceļa
tarifiem, izņēmuma stāvokļa izsludināšanu u.c., jo šo jautājumu izlemšanai ir
nepieciešamas speciālas zināšanas, kuru vairumam vēlētāju nav, vai šie jautājumi jārisina ātrāk, nekā to pieļauj tautas nobalsošanas process.
Saeimas darba organizāciju un kārtību nosaka Saeimas kārtības rullis –
īpašs likums, kurā sīki aprakstīts, kā noris balsošana, likumprojektu iesniegšana, izskatīšana u.tml. Saeimas darbs tiek organizēts sesijās. Gadā ir 3 kārtējās sesijas – rudens, ziemas un pavasara sesija, bet kārtējo sesiju starplaikā
var sasaukt ārkārtas sesiju. Saeimas darbību vada Saeimas Prezidijs, kuru Saeima ievēlē savu pilnvaru laika sākumā. Saeimas Prezidija sastāvā ir 5 deputāti – Saeimas priekšsēdētājs, 2 viņa biedri, Saeimas sekretārs un viņa biedrs.
Saeimas prezidijs nosaka Saeimas iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimā (sastāda Saeimas sēžu darba kārtību), pieņem darbā un atlaiž no darba Saeimas
struktūrvienību vadītājus. Saeimas sēdes var notikt, ja tajās piedalās vismaz
puse Saeimas locekļu. Darbs Saeimā norisinās arī frakcijās (kuras var apvienoties politiskajos blokos) un komisijās. Frakciju var izveidot ne mazāk kā
5 vienas politiskās partijas deputāti. Pēc Saeimas sanākšanas parlaments izveido komisijas, nosakot to locekļu skaitu un uzdevumus. Saeimā darbojas 16
komisijas. Tās strādā noteiktā likumdošanas jomā vai pilda citus uzdevumus,
piemēram, vērtē publisko izdevumu pamatotību, izskata ētikas pārkāpumus
u.c. Komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs.
Tajā skaitā tās izstrādā likumprojektus un iesniedz to izskatīšanai Saeimas
sēdēs.
Kā jau bija minēts iepriekš Saeimas pilnvaru termiņš ir 4 gadi. Šā termiņa
saīsināšanas gadījumi ir ietverti Satversmes 14. un 48. pantā – Saeimas atsaukšana un Saeimas atlaišana. Saeimas atsaukšanu ierosina ne mazāk kā
1/10 daļa vēlētāju, savukārt atlaišanu – Valsts Prezidents. Abos gadījumos
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jārīko tautas nobalsošana. Ja tajā par atsaukšanu nobalso vairākums no balsotājiem un vismaz 2/3 no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju
skaita, tad Saeima uzskatāma par atsauktu. Ja tautas nobalsošanā vairāk nekā
puse balsotāju izsakās par Saeimas atlaišanu, tad tā uzskatāma par atlaistu,
pretējā gadījumā par atlaistu tiek uzskatīts Valsts Prezidents.
Saeimas atsaukšanai un atlaišanai var būt vairāki mērķi. Piemēram, plašu
sabiedrības aprindu nemiers ar Saeimas darbību var dot pietiekami skaidru
pierādījumu, ka Saeima vairs neizteic tautas gribu. Saeima var nebūt spējīga
funkcionēt vai tās rīcība (darbība vai bezdarbība) varētu nodarīt ievērojamu
kaitējumu valsts interesēm.
Saeima pilda vairākas funkcijas.
1. Konstitutīvā funkcija. Šī funkcija paredz, ka Saeima var grozīt Satversmi (izņemot Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. un 77. pantu, kurus var grozīt tikai ar
tautas nobalsošanu). Tas var notikt sēdēs, kurās piedalās vismaz 2/3 Saeimas
locekļu, pieņemot lēmumu ar 2/3 balsu vairākumu. Grozījumi tiek pieņemti
trijos lasījumos.
2. Leģislatīvā funkcija. Šī funkcija izpaužas vairākos veidos:
2.1. likumdošana – jaunu likumu pieņemšana. Likumprojektus Saeimas izskatīšanai var iesniegt:
• Valsts Prezidents;
• Ministru kabinets;
• Saeimas komisijas;
• ne mazāk kā 5 deputāti;
• 1/10 daļa vēlētāju.
Likumdošana sastāv no 4 stadijām: likuma ierosināšana, likuma teksta izstrādāšana, likuma pieņemšana un likuma publicēšana. Likumprojektus izskata 3 lasījumos, bet steidzamos gadījumos apstiprina 2 lasījumos.
2.2. starptautisko līgumu apstiprināšana;
2.3. amnestijas došana – personas uz kurām attiecināms amnestijas
akts, ir pārkāpušas Krimināllikumu, kas ir bijis spēkā nodarījuma
veikšanas brīdī. Amnestijas akts nostāda šīs personas tādā stāvoklī,
it kā viņas nebūtu noziegušās pret likumu. Amnestijas jautājumus
regulē Amnestijas likums;
2.4. izņēmuma stāvokļa ieviešana un atcelšana – tiesības izsludināt
izņēmuma stāvokli ir Ministru kabinetam, par to 24 stundu laikā
paziņojot Saeimas Prezidijam, kuram šāds lēmums nekavējoties
jānodod Saeimas nobalsošanai.
3. Ekonomiskā funkcija – valsts budžeta apstiprināšana. Tikai un vienī57

gi Saeima ir tiesīga apstiprināt valsts budžetu – valsts ekonomiskās darbības
pamatu. Valsts budžeta projektu izstrādā un Saeimai iesniedz Ministru kabinets, kas ir atbildīgs par tā pareizu sastādīšanu. Ja Saeima nepieņem iesniegto
budžeta projektu, Ministru kabinetam jāatkāpjas.
4. Organizatoriskā jeb kreatīvā funkcija. Saeima izveido nozīmīgākās valsts
institūcijas vai arī piedalās to dibināšanā. Šī funkcija var izpausties 3 veidos:
4.1. ievēlēšanā – piemēram, Saeima ievēlē Valsts Prezidentu, Valsts
kontrolieri, Latvijas Bankas prezidentu u.c.;
4.2. apstiprināšanā amatā – Saeima apstiprina amatā, piemēram, tiesnešus;
4.3. uzticības izteikšanā Ministru kabinetam.
5. Aizsardzības funkcija – Saeima ir augstākā lēmējinstitūcija svarīgākajos jautājumos par valsts aizsardzību un bruņoto spēku komplektēšanu un
sagatavošanu.
6. Izpildvaras darbības kontroles funkcija. Saimnieciskās darbības kontroli veic īpaša valsts institūcija – Valsts kontrole. Saeima pārbauda vispārējo
valsts pārvaldes iestāžu administratīvo darbību gadījumos, kad izpildvaras
rīcība ir devusi pamatu apšaubīt tās darbības likumība, pamatotību vai lietderību. Šī kontrole var ierobežoties ar atsevišķu jautājumu uzdošanu vai pieprasījumu izteikšanu, bet var tikt izveidotas arī izmeklēšanas komisijas.
7. Jurisdiktīvā funkcija – šī funkcija izpaužas kā Saeimas locekļu pilnvaru
pārbaudīšana un piekrišanas došana deputāta vai Valsts prezidenta saukšanai
pie atbildības tiesas priekšā. Tas nozīmē, ka, lai sargātu šīs amatpersonas no
nepamatotas ietekmēšanas, ir noteikts, ka tās drīkst saukt pie kriminālās vai
administratīvās atbildības tikai ar Saeimas piekrišanu. Tāpat bez parlamenta piekrišanas šīs amatpersonas nedrīkst apcietināt, veikt jebkāda veida pārmeklēšanu vai citādi ierobežot viņu brīvību. Deputāta imunitāte tiek atcelta
ar vienkāršu balsu vairākumu, bet Valsts Prezidenta imunitāte – 2/3 Saeimas
deputātu balsu vairākumu. Deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās Saeimas
pirmās sēdes dienu. Deputāta pilnvaras ir tiesību un pienākumu kopums, kas
kopā ar deputāta atbildību veido tā tiesisko statusu.
8. Regulatīvā funkcija – izpaužas 2 darbības veidos:
8.1. valstiski vai starptautiski nozīmīgu politisko deklarāciju pieņemšanā;
8.2. norādījumu pieņemšanā valdībai. Saeima akceptē deklarāciju par
valdības iecerēto darbību, kontrolē Ministru kabineta darbu, var
dot tam norādījumus vispārējā politiskā virziena ieturēšanai, kā arī
darbības uzlabošanai.
58

Jautājumi paškontrolei:
1. Kam saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi pieder likumdošanas
tiesības?
2. Kā tauta realizē likumdošanas tiesības?
3. Kādos gadījumos ir rīkojama tautas nobalsošana?
4. Kādi ierobežojumi pastāv tautas nobalsošanai?
5. Kādās vēlēšanās ievēlē Saeimu?
6. Uz kādu laika periodu ievēlē Saeimu? Kādos gadījumos var saīsināties
Saeimas darbības termiņš?
7. Kāds dokuments nosaka Saeimas darba organizāciju un kārtību?
8. Ar ko nodarbojas Saeimas Prezidijs?
9. Kādas funkcijas pilda Saeima?
10. Ko nozīmē deputāta imunitāte?
Uzdevumi:
1. Latvijā Saeimu ievēlē proporcionālajās vēlēšanās. Pretstatā proporcionālajai sistēmai pastāv mažoritārā vēlēšanu sistēma, pie kuras vēlētāju
balsu vairākumu ieguvusī apvienība iegūst visus vēlētos amatus, bet
citas nesaņem nevienu – tiek pārstāvēts tikai vairākums. Kura no minētām vēlēšanu sistēmām, Jūsuprāt, objektīvāk atspoguļo vēlētāju gribu? Savu viedokli pamatojiet.
2. Kura no Saeimas funkcijām pēc Jūsu domām ir vissvarīgākā? Kāpēc?
3. Kā Jūs domājiet, vai ir nepieciešams paplašināt to gadījumu skaitu, kas
jārīko tautas nobalsošanā? Atbildi argumentējiet un miniet konkrētus
piemērus.

2.7. Valsts Prezidents
Valsts Prezidents ir Latvijas valsts galva – valsts amatpersona, kurai
formāli pieder hierarhiski augstākā vieta valsts varas institūciju sistēmā.
Valsts galva reprezentē valsti tās iekšpolitiskajā dzīvē un attiecībās ar citām
valstīm. Atbilstoši Satversmei Valsts Prezidents nepieder ne pie vienas no
valsts varām, bet šis institūts veidots kā patstāvīgs valsts varas atzars ar noteiktām funkcijām.
Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem. Viena un tā pati persona nevar būt par valsts Prezidentu ilgāk kā astoņus gadus pēc kārtas. Valsts
Prezidenta amats nav savienojams ar citu amatu. Valsts Prezidenta ievēlēša59

nas kārtību noteic Satversme, Saeimas kārtības rullis un Valsts Prezidenta
ievēlēšanas likums. Par Valsts Prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 40 gadu vecumu un kuram nav citas
valsts pilsonības. Valsts Prezidentu ievēlē Saeimas deputātiem aizklāti balsojot ar ne mazāk kā 51 balsu vairākumu. Pēc iepriekšējā Valsts Prezidenta
pilnvaru termiņa beigām jaunievēlētais Valsts Prezidents uzņemas Valsts Prezidenta pienākumu pildīšanu, Saeimas sēdē dodot svinīgo solījumu.
Valsts Prezidents pilda vairākas funkcijas:
1. Valsts Prezidenta konstitutīvā un leģislatīvā funkcija.
1.1. Valsts Prezidentam ir likuma ierosināšanas tiesības – viņš var
rosināt Saeimu izstrādāt likumprojektu. Valsts Prezidents var arī
iesniegt Saeimā likumprojektu.
1.2. Valsts Prezidentam ir tiesības pieprasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu (veto tiesības).
1.3. Valsts Prezidentam ir pienākums izsludināt tautas nobalsošanā un
Saeimā pieņemtos likumus.
1.4. Valsts Prezidentam ir tiesības apturēt likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem, lai dotu iespēju ne mazāk kā 1/10 vēlētāju pieprasīt tautas nobalsošanu par šo likumu.
2. Valsts Prezidenta defensīvā funkcija.
2.1. Valsts Prezidents ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis.
2.2. Valsts Prezidentam ir pienākums iecelt virspavēlnieku kara laikam.
2.3. Valsts Prezidentam ir pienākums uz Saeimas lēmuma pamata pasludināt karu un spert nepieciešamos militārās aizsardzības soļus,
ja kāda cita valsts Latvijai ir pieteikusi karu vai ienaidnieks uzbrūk
Latvijas robežām.
3. Valsts Prezidenta federatīvā funkcija.
3.1. Valsts Prezidents aktīvi darbojas ārpolitikā.
3.2. Valsts Prezidents reprezentē Latvijas valsti starptautiski.
4. Valsts Prezidenta kreatīvā funkcija.
4.1. Valsts Prezidents saskaņā ar Satversmi un likumiem ieceļ amatos
atsevišķas valsts amatpersonas vai izvirza personas iecelšanai noteiktos amatos.
4.2. Valsts Prezidents aicina personu izveidot Ministru kabinetu.
4.3. Valsts Prezidentam ir tiesības ierosināt Saeimas atlaišanu.
5. Valsts Prezidenta jurisdiktīvā funkcija.
5.1. Valsts Prezidentam ir tiesības apžēlot noziedzniekus.
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5.2. Valsts Prezidents pieņem tiesnešu svinīgos solījumus.
6. Valsts Prezidenta regulatīvā un kontroles funkcija.
6.1. Valsts Prezidentam ir tiesības sasaukt Saeimas un Ministru kabineta ārkārtas sēdes neatliekamu jautājumu izlemšanai.
6.2. Valsts Prezidentam ir tiesības tikt informētam par stāvokli valstī
un atsevišķās valsts pārvaldes iestādēs.
Satversmes 53. pants paredz, ka Valsts Prezidents par savu darbību politisku atbildību nenes. Visiem Valsts Prezidenta rīkojumiem jābūt līdzparakstītiem no Ministru prezidenta vai attiecīgā ministra, kuri līdz ar to uzņemas
visu atbildību par šiem rīkojumiem. Tādā veidā konstitūcijā ir nostiprināts
kontrasignācijas institūts, kas nozīmē valsts galvas politisko atkarību no
valdības un valdības politisko atbildību parlamenta priekšā. Kontrasignācijas politiskā nozīme ir neļaut prezidentam pieņemt lēmumus pretēji valdības
gribai.
Kā jau iepriekš bija minēts, Valsts Prezidenta pilnvaru termiņš ir četri gadi,
un vienu un to pašu personu par prezidentu var ievēlēt ne ilgāk kā uz astoņiem gadiem pēc kārtas. Tomēr pastāv vairāki gadījumi, kad Valsts Prezidents beidz pildīt savus pienākumus pirms četru gadu termiņa beigām:
1. Valsts Prezidentam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no sava amata.
2. Valsts Prezidents beidz pildīt pienākumus nāves gadījumā vai kļūstot
par rīcībnespējīgu.
3. Valsts Prezidents var zaudēt savu amatu tautas nobalsošanā, ja pilsoņi
noraida Valsts Prezidenta ierosinājumu atlaist Saeimu.
4. Valsts Prezidentu var atlaist Saeima.
Ja Valsts Prezidents atsakās no amata, nomirst vai tiek atsaukts, pirms viņa
amata laiks izbeidzies, Valsts Prezidenta vietu izpilda Saeimas priekšsēdētājs,
kamēr Saeima ievēlē jaunu Valsts Prezidentu. Tāpat Saeimas priekšsēdētājs
pilda Valsts Prezidenta pienākumus, ja pēdējais atrodas ārpus valsts vai citādi
aizkavēts pildīt savus pienākumus.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kas ievēlē Valsts Prezidentu un uz kādu termiņu?
2. Kāds vecums ir jāsasniedz personai, lai to ievēlētu par Valsts prezidentu?
3. Kādas funkcijas Satversme piešķir Valsts Prezidentam?
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4. Ko nozīmē kontrasignācijas institūts?
5. Kādos gadījumos Valsts Prezidents var beigt savu pienākumu pildīšanu
pirms termiņa?
Uzdevumi:
1. Kā Jums ir jau zināms Valsts Prezidents nepieder ne pie vienas no valsts
varām. Tomēr Satversme piešķir Valsts Prezidentam funkcijas visu triju
valsts varas atzaru kompetenču jomās. Analizējiet prezidentam piešķirtās
funkcijas un sagrupējiet tās atbilstoši varas iedalījumam – nosakiet kuras
no tām var attiecināt uz likumdošanas jomu, izpildvaru un tiesu varu.
2. Atrodiet Valsts Prezidenta ievēlēšanas likumā, kādi ierobežojumi pastāv, ievēlot personu Valsts Prezidenta amatā.
3. Valsts Prezidenta ievēlēšanas likums paredz, ka par Valsts Prezidentu
var ievēlēt Latvijas pilsoni ar nevainojamu reputāciju. Ko, Jūsuprāt, nozīmē nevainojama reputācija? Pēc kādiem kritērijiem var to izvērtēt?
4. Valsts Prezidentu ievēlē Saeima. Kāda ir Jūsu attieksme pret diskusijām
par visas tautas vēlētu Valsts Prezidentu? Kādi, Jūsuprāt, var būt argumenti «par» un «pret» visas tautas vēlētu Valsts Prezidentu?

2.8. Izpildvara. Ministru kabinets
Pēc savas būtības izpildvara ir tiesību piemērošanas vara, kuras uzdevums ir nodrošināt likumdošanas varas pieņemto likumu izpildi visā valstī.
Latvijas valsts augstāko izpildvaru realizē Ministru kabinets (valdība). Tā sastāvu un darbību nosaka Latvijas Republikas Satversme un Ministru kabineta iekārtas likums. Ministru kabinetu sastāda persona, kurai to uztic darīt
Valsts Prezidents. Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes.
Ministru kabinets sastāv no Ministru prezidenta un viņa aicinātiem
ministriem. Ministru prezidents vada Ministru kabineta darbu, sasauc un
vada sēdes, paraksta valdību ārvalstīs, kā arī valdības vārdā slēdz starptautiskos līgumus.
Ministri vada atsevišķu ministriju darbu. Ministru prezidents papildus saviem tiešajiem pienākumiem drīkst uzņemties arī vienas ministrijas pastāvīgu vadību. Latvijā šobrīd ir šādas ministrijas:
• Aizsardzības ministrija;
• Ārlietu ministrija;
• Ekonomikas ministrija;
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Finanšu ministrija;
Iekšlietu ministrija;
Izglītības un zinātnes ministrija;
Kultūras ministrija;
Labklājības ministrija;
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;
Satiksmes ministrija;
Tieslietu ministrija;
Vides ministrija;
Veselības ministrija;
Zemkopības ministrija.

Papildus ministriem, kuri vada augstāk minētās ministrijas, Ministru
prezidents var aicināt kabinetā kā pilntiesīgu kabineta locekli vienu Ministru prezidenta biedru vai vienu vai vairākus ministrus īpašiem uzdevumiem
(piemēram, Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās). Ministru prezidents var arī vienu vai vairākus no ministriem iecelt par Ministru
prezidenta biedriem.
Ministru kabinetu apstiprina Saeima. Ministru prezidents pirms apstiprināšanas Saeimai iesniedz arī Valdības Deklarāciju, kas ir galvenais valdības
politikas plānošanas dokuments, un kurā ir norādīti galvenie jaunizveidotās
valdības darbības principi, mērķi un virzieni.
Ministru kabinets savus pienākumus sāk pildīt pēc tam, kad to ir atbalstījusi Saeima uzticības balsojumā. Ministru kabineta darbs norit sēdēs. Ministru kabinets pieņem lēmumus ar Ministru kabineta sēdē klātesošo locekļu
balsu vairākumu. Ministru kabinets ir lemttiesīgs, ja tā sēdē piedalās vairāk
nekā puse no Ministru kabineta locekļiem.
Ministru kabinets pilda vairākas galvenās funkcijas:
1. Leģislatīvā funkcija – Ministru kabinetam saskaņā ar Satversmes 65.
pantu pieder likumu iniciēšanas tiesības. Lielākā daļa likumprojektu tiek iesniegti Saeimā no Ministru kabineta. Pie leģislatīvās funkcijas pieskaitāma
arī Ministru kabineta noteikumu pieņemšana. Ministru kabinets var izdot
normatīvos aktus – noteikumus tikai šādos gadījumos:
• ja likums Ministru kabinetu tam īpaši pilnvaro, t.i., izdotie noteikumi
pamatojas uz attiecīgā likuma pantu, kurā teikts, ka likuma ieviešanai
dzīvē vajadzīgos papildu noteikumus vai instrukcijas izdos Ministru
kabinets;
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• lai apstiprinātu starptautisko līgumu vai tā projektu, oficiāli lauzt
starptautisko līgumu vai apturētu tā darbību;
• ja tas nepieciešams Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanai un ja
attiecīgais jautājums ar likumu nav noregulēts.
Ministru kabinets ir tiesīgs izdot noteikumus tikai likuma ietvaros, un tie
nedrīkst būt pretrunā ar Satversmi un citiem likumiem.
Ministru kabinets pieņem ne tikai normatīvus aktus, bet arī politikas dokumentus.
2. Kreatīvā funkcija – Ministru kabinetam un ministriem ir tiesības iecelt
vai apstiprināt amatos lielu daļu civildienesta ierēdņu, jo Ministru kabinetam
ir padotas valsts pārvaldes iestādes un ministri ir atsevišķu ministriju vadītāji. Pats Ministru prezidents arī uzaicina ministrus.
3. Administratīvi saimnieciskā funkcija – Ministru kabinets izveido budžeta projektu un iesniedz to apstiprināšanai Saeimai.
4. Administratīvi policejiskā funkcija – Satversmes 62. pants paredz, ka
Ministru kabinetam ir tiesības izsludināt izņēmuma stāvokli gadījumos, kad
valsti apdraud ārējais ienaidnieks vai kad valstī ir izcēlies vai draud izcelties
iekšējais nemiers, kurš apdraud pastāvošo valsts iekārtu. Ministru kabineta
lēmums ir jāapstiprina Saeimai.
5. Regulatīvā funkcija – Ministru kabineta tiešais uzdevums ir uzraudzīt un regulēt valsts pārvaldes kārtību. Šī funkcija izpaužas valdības politikā.
Ministru kabineta darbība (pilnvaras) var izbeigties šādi:
• izsakot neuzticību Ministru kabinetam;
• atkāpjoties Ministru prezidentam (demisija);
• pēc Saeimas vēlēšanām izveidojot jaunu Ministru kabinetu.
Ja Saeima izsaka neuzticību Ministru prezidentam, tad ir jāatkāpjas visam
Ministru kabinetam. Ja neuzticība izteikta atsevišķam ministram, tad šim
ministram jāatkāpjas un viņa vietā Ministru prezidentam jāaicina cita persona. Neuzticību visam Ministru kabinetam kopumā Saeima izsaka, pieņemot
attiecīgu lēmumu vai noraidot Ministru kabineta sagatavoto un Saeimā iesniegto gadskārtējo valsts budžeta projektu.
Ministru prezidents un atsevišķi ministri var arī atkāpties paši bez Saeimas neuzticības izteikšanas. Ministru prezidents pats var atbrīvot ministru
no amata.
Ministru kabineta locekļi pēc Ministru kabineta atkāpšanās turpina pildīt
savus pienākumus (līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunam Ministru
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kabinetam), izņemot gadījumus, kad Saeima lēmusi citādi un iecēlusi personas, kurām uzdota šo amatu pagaidu pildīšana.
Par Ministru kabineta atkāpšanos Ministru prezidents paziņo Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam, kuram tuvākajā sēdē par to jāinformē
Saeima.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kas saskaņā ar Satversmi realizē augstāko izpildvaru?
2. Kāds ir galvenais izpildvaras uzdevums?
3. Kurš sastāda Ministru kabinetu?
4. Kas ietilpst Ministru kabineta sastāvā?
5. Kāda nozīme ir Saeimas uzticībai Ministru kabineta pienākumu pildīšanā?
6. Kāda loma ir Ministru prezidentam Ministru kabineta darbā?
7. Kādas galvenās funkcijas pilda Ministru kabinets?
Uzdevumi:
1. Sameklējiet likumu, kurā ir ietverts īpašs pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus, pamatojoties uz šā likuma konkrētu pantu. Norādiet
likuma nosaukumu, pantu ar pilnvarojumu, kā arī attiecīgos Ministru kabineta noteikumus.
2. Kā Jūs domājiet, kuras valdības pildītās funkcijas rezultāti vairāk redzami valsts iedzīvotājiem? Kāpēc?

2.9. Tiesu vara. Tiesvedības principi
Tiesu vara – saskaņā ar varas dalīšanas teoriju patstāvīga un neatkarīga publiskās varas sfēra līdz ar likumdošanas un izpildu varu. Latvijas
Republikā tiesu spriež tikai tiesa. Tiesas spriešana īstenojas, šķirot strīdus un
konfliktus, pamatojoties uz pastāvošajām tiesību normām.
Latvijā ir izveidota trīs pakāpju tiesu sistēma:
• Rajonu (pilsētu) tiesas;
• Apgabaltiesas;
• Augstākā tiesa.
Tātad, tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām un Augstākajai tiesai, kas ir vispārējās kompetences tiesas. Tiesu
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varu īsteno arī Satversmes tiesa, kura ir speciālās kompetences tiesa un tā
nav iekļauta trīs pakāpju tiesu sistēmā.
Vispārējās kompetences tiesu statusu un darbības kārtību nosaka Latvijas
Republikas Satversme, likums «Par tiesu varu», Civilprocesa likums, Kriminālprocesa likums, Administratīvā procesa likums, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. Satversmes tiesas statusu un darbību nosaka
Latvijas Republikas Satversme, likums «Par tiesu varu», Satversmes tiesas
likums, Satversmes tiesas reglaments.
Tiesu vara pilda šādas funkcijas:
1. Risina konfliktus starp fiziskām un juridiskām personām un likumu pamata (civilprocess).
2. Nosaka sodu par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem (kriminālprocess un administratīvais process).
3. Risina konfliktus starp personu un valsti (administratīvais process).
4. Kontrolē likumību valstī (konstitucionālā uzraudzība).
Tātad, trīs pakāpju tiesas izskata civillietas, administratīvās lietas un krimināllietas. Tiesu pakāpe jeb tiesu posms ir tiesu sistēmas uzbūves jēdziens.
Latvijas tiesu sistēmu var aplūkot arī 2.1. attēlā, kurā ir redzami arī tādi jēdzieni kā apelācija un kasācija, kas zemāk tiks paskaidroti.
AUGST�K�S TIESAS SEN�TS
Krimin�llietu departaments

Civillietu departaments

Administrat�vo lietu departaments

TIESU PAL�TAS
Krimin�llietu tiesu pal�ta

ADMINISTRAT�V�
APGABALTIESA

APGABALTIESAS
Krimin�llietas

Civillietu tiesu pal�ta

Civillietas

Administrat�v�s lietas

RAJONU (PILS�TU) TIESAS
Krimin�llietas

Civillietas

Administrat�vo
p�rk�pumu
materi�li

ADMINISTRAT�V� RAJONA TIESA
Administrat�v�s lietas

Apel�cijas s�dz�ba
Kas�cijas s�dz�ba

2.1. att�ls
Latvijas
tiesusistēma
sist�ma
2.1. attēls
Latvijas
tiesu
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Tiesas instance ir lietas izskat�šanas stadija ties� ar noteikto kompetenci. Izš�ir vair�kas

tiesu instances:


pirm� instance – lietas izskat�šana p�c b�t�bas pirmo reizi, t�s rezult�t� tiek pie�emts
spriedums;

Tiesas instance ir lietas izskatīšanas stadija tiesā ar noteikto kompetenci.
Izšķir vairākas tiesu instances:
• pirmā instance – lietas izskatīšana pēc būtības pirmo reizi, tās
rezultātā tiek pieņemts spriedums;
• apelācijas instance, kurā notiek likumīgā spēkā nestājušos tiesas
spriedumu vai lēmumu izskatīšana pēc būtības augstākā tiesu instancē
kā faktisku, tā juridisku iemeslu dēļ; lietu izskata pēc būtības atkārtoti
un pieņem spriedumu;
• kasācijas instance, kurā notiek likumīgā spēkā nestājušos tiesu
nolēmumu (spriedumu, lēmumu) izskatīšanas Augstākās tiesas Senātā
pēc sūdzības nolūkā atcelt pārsūdzamo spriedumu vai lēmumu, ja, taisot
spriedumu, būtiski pārkāptas materiālās vai procesuālās tiesību normas
vai, izskatot lietu, tiesa būtiski pārkāpusi savas kompetences robežas.
Zemākā tiesu pakāpe ir rajonu (pilsētu) tiesas. Rajona (pilsētas) tiesa ir
pirmā instance (tā var būt tikai pirmā instance) civillietām, krimināllietām
un administratīvajām lietām.
Vidējā tiesu pakāpe ir apgabaltiesas. Apgabaltiesa ir pirmās instances
tiesa tām civillietām un krimināllietām, kuras saskaņā ar likumu ir piekritīgas apgabaltiesai. Apgabaltiesa ir apelācijas instance civillietām, krimināllietām un administratīvajām lietām, kuras izskatījusi rajona (pilsētas) tiesa
vai tiesnesis vienpersoniski.
Augstākā tiesu pakāpe ir Augstākā tiesa. Tās sastāvā ir Senāts un divu
tiesu palātas – Civillietu tiesu palāta un Krimināllietu tiesu palāta. Augstākās
tiesas Senāts ir kasācijas instance lietās, kuras izskatījušas rajonu (pilsētu)
tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesu palātas. Atsevišķu lietu kategorijās Senāts ir arī pirmā instance.
Senātā ir izveidoti trīs departamenti – Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu departaments. Tiesu palāta ir
apelācijas instance lietās, kuras izskatījušas apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas.
Augstākās tiesas plēnums ir visu Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce,
tajā apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus.
Kā jau iepriekš bija uzsvērts, Satversmes tiesa ir speciālās kompetences
tiesa un tā darbojas līdzās vispārējās jurisdikcijas tiesas sistēmai. Satversmes
tiesa veic konstitucionālo uzraudzību Latvijas Republikā. Satversmes tiesa
likuma noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību
Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes
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tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas.
Satversmes tiesas spriedumi ir galīgi un nav pārsūdzami.
Satversmes 84. pants nosaka, ka tiesnešus apstiprina Saeima, un viņi ir neatceļami. Tiesnesi pret viņa gribu atcelt no amata var Saeima vienīgi likuma
paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu vai tiesas spriedumu krimināllietā.
Tiesvedības procesā tiesām un tiesnešiem ir jāievēro vairāki likumā noteikti principi. Pastāv gan vispārīgi principi, kas attiecas uz visām tiesām,
gan arī sevišķi principi, kas attiecas uz noteiktu kategoriju lietām. Pamatprincipi, kas jāievēro spriežot tiesu jebkurā lietā ir:
• likumības princips – tiesvedība notiek saskaņā ar likumu;
• tiesnešu neatkarības princips – spriežot tiesu, tiesneši ir neatkarīgi
un vienīgi likumam padoti. Tiesu neatkarību garantē valsts. Tiesnešiem
tiek nodrošināti tādi apstākļi, kas izslēdz iespēju iejaukties lēmumu
pieņemšanā. Šī principa realizācijai ir ļoti liela nozīme, jo tiesnešu un
tiesu neatkarība ir nepieciešams nosacījums cilvēka tiesību un brīvību
aizsardzībai. Tiesas un tiesnešu neatkarību nodrošina tiesas neatkarība
tiesu varas atzarā;
• nepieļaujamība iejaukties tiesas darbā – valsts iestādēm,
sabiedriskajām un politiskajām organizācijām, citām juridiskajām un
fiziskajām personām ir pienākums respektēt un ievērot tiesu neatkarību
un tiesnešu neaizskaramību. Nav pieļaujama nekāda tiesas spriešanas
ierobežošana, iespaidošana, ietekmēšana, tieši vai netieši draudi, citāda
prettiesiska iejaukšanās neatkarīgi no tā, kādā nolūkā tas tiktu darīts.
• tiesneša neaizskaramība – tiesnesis savu pienākumu izpildes laikā ir
neaizskarams. Tiesnesi nevar apcietināt un saukt pie kriminālatbildības
bez Saeimas piekrišanas;
• interešu konflikta nepieļaujamības princips – tiesnesis nevar
piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš personiski tieši vai netieši ir
ieinteresēts lietas iznākumā vai ja ir citi apstākļi, kas rada šaubas par
viņa objektivitāti;
• personas tiesību neaizskaramības princips – personas tiesības
tiesvedības gaitā ir neaizskaramas, tomēr ierobežojamas saskaņā ar
likumu;
• tiesas jurisdikcijas princips – tiesu spriež tikai tiesa pēc likuma
noteiktas lietu piekritības;
• vienlīdzības princips – cilvēki tiesas un likuma priekšā ir vienlīdzīgi;
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• koleģialitātes princips – tiesās lietas izskata koleģiāli, izņemot
likumā noteiktos gadījumus, kad tiesnesis lietas var izskatīt arī
vienpersoniski;
• tiesvedības valodas princips – tiesvedība Latvijas Republikā notiek
valsts valodā
• atklātuma princips – visās Latvijas Republikas tiesās lietas tiek
izskatītas atklāti. Lietu izskatīšana slēgtā tiesas sēdē pieļaujama tikai
likumā noteiktajos gadījumos;
• patiesības noskaidrošanas princips – tiesas pienākums, izskatot
jebkuru lietu, ir noskaidrot objektīvo patiesību
• sacīkstes princips – puses lietas izskatīšanas gaitā savas procesuālās
tiesības realizē sacīkstes formā (izņemot tiesvedību administratīvajās
lietās), t.i., pusēm iesniedzot pierādījumus, pieteikumus, piedaloties
nopratināšanā, citu pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā, kā arī pušu
debatēs.
• pušu līdztiesības princips – pusēm procesā ir vienādas tiesības
pierādījumu iesniegšanā, tiesības uzstāties tiesu debatēs;
• tiešuma un mutiskuma princips – pirmās instances un apelācijas
instances tiesa, izskatot lietu, pati pārbauda pierādījumus lietā.
• pārsūdzības princips – likumības ievērošana tiek garantēta arī ar
pārsūdzības iespēju apelācijas vai kasācijas kārtībā;
• procesuālās ekonomijas princips – lietas tiesai jāskata laikus.
Personai, kas piedalās lietā, jāievēro likuma vai tiesas noteiktie
procesuālie termiņi.
Jautājumi paškontrolei:
1. Cik pakāpju tiesu sistēma ir izveidota Latvijas Republikā? Kādas tiesas
tajā ietilpst?
2. Kāds statuss ir Satversmes tiesai?
3. Kādas funkcijas pilda tiesas?
4. Ko nozīmē jēdziens «tiesas instance»?
5. Ar ko kasācija atšķiras no apelācijas?
6. Vai viena tiesas iestāde var būt gan pirmās, gan apelācijas instances tiesa?
7. Kāda ir Augstākās tiesas struktūra?
8. Ar ko rajonu (pilsētu), apgabaltiesu un Augstākās tiesas kompetence atšķiras no Satversmes tiesas kompetences?
9. Kāda nozīme ir tiesvedības principiem?
69

Uzdevumi:
1. Latvijas tiesu sistēma balstās uz teritoriālo principu, kurš nozīmē, ka
katrai noteiktai Latvijas teritorijai ir sava tiesa, kurā var vērsties (izņēmums ir Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa un
Augstākā tiesa, kuru darbības teritorija aptver visu Latvijas teritoriju).
Atrodiet likumā «Par tiesu varu» cik rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darbojas Latvijas Republikā.
2. Sameklējiet likumā «Par tiesu varu», kādas prasības likums izvirza tiesneša amata kandidātam. Kā šīs prasības atšķiras atkarībā no tiesu pakāpes? Kāds ir tiesneša amata pildīšanas maksimālais vecums?
3. Kuri no tiesvedības pamatprincipiem, Jūsuprāt, ir svarīgākie? Sarindojiet piecus tiesvedības pamatprincipus pēc svarīguma pakāpes. Savu izvēli pamatojiet.
4. Kuri no tiesvedības pamatprincipiem ir nostiprināti Latvijas Republikas
Satversmē? Kurās tās nodaļās?

2.10. Pašvaldības
Pašvaldības ir vietējās valsts varas institūcijas noteiktā valsts administratīvajā teritorijā. Latvijā pašvaldību darbību regulē likums «Par pašvaldībām». Šī likuma 3. pants paredz, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde,
kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju
un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī Ministru
kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tātad,
pašvaldības ir izveidotas, lai noteiktā administratīvā teritorijā iedzīvotāju interesēs īstenotu valsts pārvaldes funkcijas.
Pašvaldības savas kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi. Pašvaldība atbild par tās izveidoto institūciju darbību. Pašvaldību kompetencē
ietilpst autonomās funkcijas, kā arī deleģētās valsts pārvaldes funkcijas (valsts
pārvaldes iestādes var pilnvarot pašvaldības pildīt atsevišķas valsts pārvaldes
iestāžu funkcijas). Pašvaldības var rīkoties tikai savas kompetences ietvaros.
Pašvaldību kompetencē ir:
• organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;
• gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
• gādāt par iedzīvotāju izglītību;
• rūpēties par kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
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• piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
• nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu;
• sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā u.c.
funkcijas.
Savu funkciju izpildes nodrošināšanai pašvaldības izdod ārējos normatīvos aktus – saistošus noteikumus. Likums «Par pašvaldībām» noteic jautājumus, kuros pašvaldība ir tiesīga pieņemt saistošos noteikumus, piemēram,
par sabiedrisko kārtību, par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, par
sabiedriskā transporta lietošanu, mājdzīvnieku uzturēšanu u.c. Pašvaldību
saistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Par to pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Pašvaldības pieņem arī iekšējos normatīvos aktus – noteikumus, nolikumus, instrukcijas, kā arī individuālos aktus – administratīvos
aktus un citus lēmumus.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ar kādu mērķi tiek izveidotas pašvaldības?
2. Kas ietilpst pašvaldību kompetencē?
3. Kādos jautājumos pašvaldības ir tiesīgas izdot saistošos noteikumos?
4. Vai pēc Jūsu domām vajadzētu noteikt pašvaldības statusu Satversmē?
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3. nodaļa ADMINISTRATĪVO TIESĪBU PAMATI
3.1. Administratīvās tiesības kā tiesību nozare un
administratīvo tiesību avoti
Administratīvās tiesības ir patstāvīga publisko tiesību nozare, kas regulē
valsts pārvaldes iestāžu (publiskās administrācijas institūciju) darbību, to
savstarpējās attiecības un attiecības ar privātpersonām. Šajā plašajā definējumā privātpersonas ir ne tikai indivīdi, bet arī juridiskās personas. Līdz ar
to administratīvās tiesības regulē attiecības starp valsti un tās iedzīvotājiem
un uzņēmumiem. Administratīvās tiesības ir salīdzinoši jauna tiesību nozare,
kura sākotnēji attīstījās Vācijā un Francijā 18. gadsimtā. Šīs nozares rašanos
noteica fakts, ka pārvaldes darbību sāka regulēt specifiskas, administratīvās
tiesību normas. Mūsdienās administratīvās tiesības ieņem vienu no vadošajām vietām citu tiesību nozaru vidū.
Administratīvo tiesību uzdevumi ir:
• nodrošināt efektīvu valsts pārvaldes (publisko administratīvo iestāžu)
darbību;
• aizstāvēt indivīdus no valsts nelikumīgām darbībām;
• nodrošināt sabiedrības līdzdalību publiskās administrācijas īstenotajā
administratīvajā darbībā.
Administratīvās tiesības ir cieši saistītas arī ar citām tiesību nozarēm. Visciešākā saikne ir ar konstitucionālajām tiesībām. Ja konstitucionālās tiesības
reglamentē varu iedalījumu, nosakot to izveidošanas un rīcības pamatus,
tad administratīvās tiesības reglamentē izpildvaras rīcību. Administratīvās
tiesības nosaka kārtību, kādā tiek izpildīts likumdevēja normatīvajos aktos
noteiktais. Tikai, izpildot likumos un citos Latvijas Republikai saistošos tiesību avotos paredzēto, realizējot izpildvaru, ir iespējams sakārtot attiecības,
lai nodrošinātu valsts, visas sabiedrības un katra indivīda attīstību tiesiskā
valstī. Administratīvās tiesības ir saistītas arī komerctiesībām, darba tiesībām, krimināltiesībām. Īpaši cieša saikne ir arī ar administratīvā procesa
tiesībām.
Administratīvās tiesības ir ļoti plaša un visai sarežģīta tiesību nozare regulējamo attiecību daudzveidības un to dalībnieku lielā skaita dēļ. Izglītība un
zinātne, kultūra, civildienests, nodokļi, budžets un finanses, vides aizsardzība, sabiedriskās organizācijas, konkurence, muita, transports un sakari u.c. –
tās ir tās jomas, kas attiecas uz administratīvajām tiesībām.
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Latvijā administratīvo tiesību avoti ir:
1. Konstitūcija. Satversmē izpildvaras tiesiskajam regulējumam veltīta
tās IV. nodaļa Ministru kabinets, kā arī VIII. nodaļā minētais par publiskās
administrācijas pienākumiem attiecībā uz cilvēka pamattiesību ievērošanu –
piemēram, 101. pants, kurā teikts, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības
likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt
valsts dienestu; 104. pants, kurā noteikts, ka ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā).
2. «Parastie likumi», kas tiek izdoti saskaņā ar Satversmi un nosaka svarīgākos administratīvo tiesību institūtus. Pie šādiem likumiem pieder Valsts
pārvaldes iekārtas likums, Ministru kabineta iekārtas likums, Valsts civildienesta likums, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss, Administratīvā procesa likums, likums «Par pašvaldībām» u.c. likumi.
3. Ministru kabineta noteikumi. Administratīvo tiesību jomā īpaša nozīme ir ministriju darbību reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi – ministriju nolikumi, kas nosaka ministriju kompetenci.
4. Pašvaldību saistošie noteikumi.
5. Tiesu prakse. Administratīvās tiesas, skatot lietas, interpretē tiesību
normas un tādējādi aizpilda robus (nepilnības) ar doktrīnām un tiesību principiem.
6. Administratīvo tiesību principi. Par nozīmīgākajiem vispārējo tiesību principiem, kas tiek plaši piemēroti administratīvajās tiesībās, uzskatāmi
likumības princips un personas tiesību un brīvību ievērošanas princips.
Paražu tiesības Latvijas administratīvajās tiesībās netiek piemērotas.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko regulē administratīvo tiesību nozare?
2. Kādus uzdevumus pilda administratīvās tiesības?
3. Ar kādām tiesību nozarēm administratīvās tiesības ir saistītas visciešāk?
4. Ar ko ir izskaidrojams administratīvo tiesību nozares plašums un sarežģītība?
5. Nosauciet administratīvo tiesību avotus.
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3.2. Administratīvi tiesiskās attiecības un administratīvo
tiesību normas
Administratīvi tiesiskās attiecības ir ar administratīvo tiesību normu noregulētās sabiedriskās attiecības, kurās attiecību dalībniekiem administratīvās darbības jomā ir noteiktas tiesības un pienākumi. Minētie dalībnieki
ir administratīvi tiesisko attiecību subjekti.
Administratīvi tiesisko attiecību subjekts ir tiesību subjekts, kuram administratīvās darbības veikšanai administratīvo tiesību normas piešķir tiesības un pienākumus.
Administratīvi tiesiskajās attiecībās vienam no attiecību subjektiem dominēs tiesības, bet otram – pienākumi. Viena puse adresē otrai noteiktu daudzumu juridiski saistošu pienākumu. Šai otrai pusei ir jāpakļaujas priekšrakstiem.
Administratīvi tiesiskajās attiecībās viens no subjektiem vienmēr ir valsts
pārvaldes iestāde jeb publiskās administrācijas institūcija, pārējie – arī valsts
pārvaldes iestādes, sabiedriskās organizācijas, uzņēmumi un indivīdi.
Valsts pārvaldes iestāde (publiskās administrācijas institūcija) ir speciāli izveidota, ar personālsastāvu komplektēta un ar kompetenci apveltīta
struktūra valsts pārvaldes funkciju veikšanai.
Ar personālsastāvu komplektēta iestāde nozīmē tādu iestādi, kur darbojas noteiktā kārtībā izvirzītas un apstiprinātas amatpersonas.
Ar kompetenci apveltīta struktūra nozīmē, ka tajā ietilpst valsts pārvaldes iestādes mērķis, uzdevumi, tiesības, pienākumi, pilnvaras (pienākumi atbilstoši pilnvarojumam), atbildība.
Valsts pārvaldes funkcijas var būt dažādas – ekonomikas, politikas, ekoloģiskās, sociālās. Piemēram, valsts drošības garantēšanas funkcija. Tās ietvaros paredzēta valsts aizsardzība no iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem.
Galvenā valsts pārvaldes iestāde ir Ministru kabinets. Ministru kabinetam savukārt ir pakļautas ministrijas. Ministru kabinets realizē valsts pārvaldi kopumā, bet ministrijas realizē pārvaldi katra savā nozarē.
Nākamā valsts pārvaldes iestāžu pakāpe ir ministriju pārziņā un pakļautībā esošās iestādes – aģentūras, inspekcijas, pārvaldes, dienesti, fondi, iestādes. Tās pārrauga daudz sīkāku jomu. Piemēram, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests. Tas nozīmē, ka valsts pārvalde tiek
realizēta, veidojot iestādes, kas atbild par savu pārvaldes sfēru un atrodas pakļautībā kādai ministrijai.
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Viszemākā valsts pārvaldes iestāde ir pašvaldība. Starp valsti un pašvaldību ir nodalīta kompetence – pašvaldība ir pakārtota valsts interesēm. Pēc
savas darbības sfēras pašvaldība ir saimnieciska struktūra un nodarbojas ar
sadzīviska rakstura jautājumiem. Savukārt valsts iestādes risina visai valstij
svarīgus jautājumus.
Augstāk minētās iestādes ir sakārtotas noteiktā hierarhijā, un katrai no
tām ir noteikta kompetence. Hierarhiskā kārtībā tās ir pakļautas cita citai. Šāda pakļautība nodrošina precīzu un laicīgu uzdevumu izpildi, kā arī
funkciju nedublēšanos. Pakļautām iestādēm ir jārīkojas saskaņā ar augstākās iestādes norādījumiem, un tās nedrīkst rīkoties pretēji tām vai arī veikt
augstākstāvošo iestāžu funkcijas. Lai veiktu pārvaldi, t.i., dotu rīkojumus un
noteiktu uzvedības kārtību, kā arī lai iedzīvotāji, uzņēmumi un pakļautās
iestādes veiktu savus pienākumus, tiek izdoti dažādi normatīvie akti un administratīvie akti. Tādas administratīvi tiesiskās attiecības, kurās viens no
subjektiem ar likumu, noteikumu, instrukciju, rīkojumu, pavēļu palīdzību
var uzspiest savu gribu otram subjektam tiek dēvētas par vertikāli administratīvi tiesiskajām attiecībām. Tātad, šādas attiecības ir Ministru kabinetam un ministrijai, Ministru kabinetam un ministrijas pārraudzībā esošai struktūrai, Ministru kabinetam un fiziskai personai (amatpersonai vai
privātpersonai). Citās administratīvi tiesiskās attiecībās augstākstāvošais var
būt ministrija, kura noteiks uzvedības noteikumus zemākstāvošajām – dotās
ministrijas struktūrvienībai (struktūrdaļai) vai šīs ministrijas padotībā esošai struktūrai vai personai.
Pastāv arī horizontālās administratīvi tiesiskās attiecības. Šīs attiecības
ir starp viena vai līdzīga «ranga» administratīvo tiesību subjektiem. Tas nozīmē, ka attiecības ir starp tādiem subjektiem, kuri viens otram nav pakļauti,
ka šādās attiecībās nav augstākstāvošais un zemākstāvošais, bet ir sadarbības
partneri. Šādas attiecības ir, piemēram, ministrijām vienā līmenī.
Administratīvi tiesiskās attiecības tiek regulētas ar administratīvo tiesību
normu palīdzību.
Administratīvo tiesību norma ir tiesību norma, kas regulē sabiedriskās
attiecības, kuras rodas, izveidojot un darbojoties valsts pārvaldes iestāžu
(publiskās administrācijas institūciju) sistēmai, kā arī īstenojot administratīvās tiesvedības procesu. Administratīvo tiesību normas nodrošina visas
valsts pārvaldes iestāžu sistēmas, kā arī atsevišķu tās iestāžu pienācīgu organizāciju, darbību un mijiedarbību ar citām valsts pārvaldes iestādēm. Turklāt
administratīvo tiesību normas nodrošina efektīvu privātpersonu konstitucio75

nālo tiesību un brīvību aizsardzību attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm,
ieskaitot administratīvās tiesvedības regulējumu.
Administratīvo tiesību normu skaits salīdzinājumā ar citu tiesību nozaru
normām ir daudz lielāks, kas tiesību normu izdevējam uzliek papildu pienākumu tās saskaņot ar citām administratīvo tiesību normām. Protams, obligāti
jāievēro stingra administratīvo tiesību normu hierarhija, kas izriet no likumu
un uz likuma pamatoto aktu iedalījuma. Svarīgākās administratīvo tiesību
normas likumdevējs iekļauj likumos, bet pārējās – Ministru kabineta noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos.
Administratīvo tiesību normas var klasificēt pēc vairākiem kritērijiem:
• pēc administratīvo tiesību normas izdevēja. Atkarībā no šī kritērija
izšķir administratīvo tiesību normas, kuras izdod Saeima vai tauta un
valsts pārvaldes iestāžu izdotās administratīvo tiesību normas, kas
ir atrodamas Ministru kabineta noteikumos, pašvaldību saistošajos
noteikumos;
• pēc normas darbības teritorijas. Izšķir administratīvo tiesību normas,
kas ir spēkā visā Latvijas teritorijā, kā arī tādas, kas ir spēkā noteiktā
administratīvā teritorijā;
• pēc normas darbības laikā. Pastāv beztermiņa administratīvo tiesību
normas un terminētās jeb īslaicīgās darbības administratīvo tiesību
normas;
• pēc normas subjekta. Pēc šī kritērija administratīvo tiesību normas var
iedalīt šādi: administratīvo tiesību normas, kas ir saistošas ikvienam
tiesību subjektam, un administratīvo tiesību normas, kas attiecas uz
noteiktas kategorijas subjektiem. Piemēram, Valsts civildienesta likumā
ir noteikts regulējums tikai noteiktai administratīvi tiesisko attiecību
dalībnieku grupai – civildienesta ierēdņiem;
• pēc priekšrakstu rakstura. Ņemot par pamatu šo kritēriju,
administratīvo tiesību normas iedala imperatīvās normās, kuras
jāpiemēro obligāti un noteiktā veidā, un dispozitīvās normās, kuras
jāpiemēro pēc pušu vienošanās. Imperatīvās normas piemērs ir
Būvniecības likuma 13. panta pirmajā daļā noteiktais, ka pasūtītājam
vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja
Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā. Tas ir obligāti
izpildāms pienākums. Dispozitīvās normas piemēru var atrast
likumā «Par nodokļiem un nodevām», kura 24. panta pirmās daļas
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1. punktā ir atrunāts, ka nodokļu administrācijai uz nodokļu maksātāja
motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt kārtējo
nodokļu samaksas termiņus līdz trijiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka
ir iespējama vienošanās starp publiskās administrācijas institūciju
un privātpersonu. Tomēr ņemot vērā administratīvo tiesību publisko
raksturu, to normām pārsvarā ir imperatīvs raksturs.
Jautājumi paškontrolei:
1. Izskaidrojiet jēdzienu «administratīvi tiesiskās attiecības».
2. Nosauciet iespējamos administratīvi tiesisko attiecību subjektus.
3. Kāda iestāde ir galvenā valsts pārvaldes iestāde?
4. Kāpēc ir nepieciešama valsts pārvaldes iestāžu sistēma? Kā tiek veikta
valsts pārvalde?
5. Ar ko horizontālās administratīvi tiesiskās attiecības atšķiras no vertikālajām administratīvi tiesiskajām attiecībām? Miniet piemēru katram no
šo attiecību veidam.
6. Ko regulē administratīvo tiesību normas?
7. Pēc kādiem kritērijiem var klasificēt administratīvo tiesību normas?
Uzdevumi:
1. Padomājiet, kādās situācijās fiziskā persona var saskarties ar valsts pārvaldes iestādēm?
2. Miniet piemērus, kad uzņēmumiem ir jāsaskaras ar valsts pārvaldes iestādēm.
3. Valsts pārvaldes iestāžu sistēmā ietilpst dažādas institūcijas, piemēram,
Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Kādas vēl valsts pārvaldes iestādes Jūs ir zināmas?
Atrodiet piemērus aģentūrai, inspekcijai un pārvaldei un norādiet kādā
valsts pārvaldes jomā šīs iestādes darbojas.

3.3. Administratīvais pārkāpums kā
administratīvās atbildības pamats
Administratīvo tiesību ietvaros par administratīvo tiesību normu pārkāpumiem tiek piemērota administratīvā atbildība. Jautājums par administratīvo atbildību jau tika skarts iepriekš 1. nodaļā. Šajā apakšnodaļā aplūkosim to detalizētāk. Kā jau zināms, administratīvā atbildība ir viens no
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juridiskās atbildības veidiem (līdztekus civiltiesiskai, disciplinārai un kriminālatbildībai). Starp šiem juridiskās atbildības veidiem pastāv būtiskas atšķirības, kuras izpaužas:
• katra juridiskās atbildības veida piederībā noteiktai tiesību nozarei
(piemēram, administratīvajās tiesībās – administratīvā atbildība,
krimināltiesībās – kriminālatbildība utt.);
• attiecīgā tiesību pārkāpuma veidā (piemēram, administratīvais
pārkāpums administratīvajās tiesībās, noziedzīgs nodarījums
krimināltiesībās, līgumu pārkāpums un delikts civiltiesībās)
• atšķirīgajās attiecīgajā tiesību nozarē tiesību normās noteiktas prasībās
pārkāpējam (piemēram, prasības personas vecumam, no kura var
iestāties attiecīgā juridiskā atbildība).
Juridiskai atbildībai, tajā skaitā arī administratīvai atbildībai, ir vairāki
mērķi:
• sakārtot un regulēt sabiedriskās attiecības;
• novērst tiesībpārkāpumus un nodrošināt cilvēku tiesisko uzvedību;
• samazināt tiesībpārkāpumu skaitu;
• sodīt tiesībpārkāpējus;
• audzināt cilvēkus, veidot viņu cienīgo attieksmi pret likumu.
• atjaunot tiesiskās attiecības, t.i., savest sabiedriskās attiecības
iepriekšējā normālā stāvoklī, kāds bija pirms pārkāpuma.
Šo mērķu īstenošana palīdz nostiprināt likumību un tiesisko kārtību valstī.
Administratīvā atbildība ir personas vai amatpersonas atbildība valsts
priekšā par administratīvo pārkāpumu, par kuru normatīvajos aktos paredzēts lietot administratīvo piespiešanu. Administratīvā piespiešana ir būtiska administratīvās atbildības pazīme, ar kuru ir jāsaprot situācija, kad valsts
ar likumu nosaka sabiedriskās attiecības, kuras ir aizsargājamas. Kad kāda no
šīm ar likumu aizsargājamām attiecībām tiek pretlikumīgi aizskarta, valsts
piemēro piespiedu līdzekļus likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, lai pārkāpēju sodītu vai citādi ietekmētu. Administratīvai atbildībai ir raksturīgs ļoti
plašs regulējamo sabiedrisko attiecību spektrs. Administratīvā atbildība un
administratīvā piespiešana ir paredzēta cilvēka un pilsoņa tiesību un brīvību
aizsardzībai, sabiedriskās tikumības, apkārtējās vides, sabiedriskās drošības
aizsardzībai, īpašuma, fizisko un juridisko personu likumisko ekonomisko
interešu aizsardzībai no administratīvajiem pārkāpumiem.
Administratīvās atbildības būtība izpaužas administratīvās piespiešanas īs78

tenošanas procesā un rodas pēc administratīvā pārkāpuma fakta iestāšanās,
kurš arī ir administratīvās atbildības pamats.
Administratīvai atbildībai ir raksturīgi vairāki principi:
• tā iestājas tikai par prettiesisku darbību un uzvedību; tā nedrīkst
iestāties par personas domām vai jūtām, kas atrodas neizpaustā
stāvoklī;
• tā paredzēta tikai par tiesībpārkāpēja patiesu un likumos noteiktā
kārtībā pierādītu vainu, jo bez vainas nav juridiskās, tai skaitā –
administratīvās atbildības;
• tai jābūt tiesiskai – administratīvā atbildība iestājas tikai tajos
gadījumos, kurus regulē administratīvo tiesību normas;
• tai jābūt lietderīgai – administratīvā soda veidu un smaguma pakāpi
nosaka, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma bīstamību, kaitīgumu,
pārkāpēja personību;
• tai jābūt taisnīgai – administratīvās atbildības apjomam jābūt
samērīgam ar notikušo pārkāpumu, tā smagumu;
• tai jāspēj nodrošināt soda neizbēgamību par izdarīto administratīvo
pārkāpumu – neviens administratīvo tiesību pārkāpums nevar palikt
bez soda.
Tagad ir jānoskaidro administratīvā pārkāpuma jēdziens. Administratīvās
atbildības, administratīvo pārkāpumu un administratīvo sodu tiesiskā reglamentācija ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 9. panta pirmā daļa nosaka, ka par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama
(ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura
apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta administratīvā atbildība.
No Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ietvertās administratīvā pārkāpuma definīcijas izriet, ka administratīvo pārkāpumu raksturo
četras pazīmes:
1. Kaitīgums – likumdevējs normatīvajā aktā ir noteicis, kāda rīcība ir atzīstama par kaitīgu. Administratīvajiem pārkāpumiem kaitīguma pakāpe ir zemāka nekā kriminālpārkāpumiem;
2. Prettiesiskums – nodarījums ir paredzēts normatīvajā aktā. Tas nozīmē, ka valstisko piespiešanu par administratīvo pārkāpumu var piemērot tikai un likuma pamata un likumā noteiktajā kārtībā.
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3. Vainīgums – personu var saukt pie administratīvās atbildības, ja izdarītajā nodarījumā tiek konstatēta tās vaina;
4. Sodāmība – par administratīvo pārkāpumu tiek atzīts tāds pārkāpums,
par kura izdarīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība un soda uzlikšana.
Lai personu sauktu pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, ir jākonstatē administratīvā pārkāpuma sastāvs – noteikto pazīmju kopums, kas raksturo šo pārkāpumu, t.i., pārkāpuma objekts,
objektīvā puse, subjekts, subjektīvā puse.
Administratīvā pārkāpuma objekts – jau augstāk minētās sabiedriskās
attiecības, pret kurām ir vērsts tiesībpārkāpums, nodarīts kaitējums.
Administratīvā pārkāpuma objektīvā puse – raksturo to, ka tiek izdarīts administratīvais pārkāpums, tā ir personas uzvedības ārējā izpausme, kas
rada vai var radīt bīstamas pārmaiņas apkārtējā vidē. Objektīvā puse var izpausties kā pārkāpēja darbība vai bezdarbība.
Administratīvā pārkāpuma subjekts – fiziska un juridiska persona, kas izdara administratīvo pārkāpumu. Pastāv arī speciālie tiesību subjekti, piemēram,
amatpersonas. Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas 14 gadu vecumu.
Administratīvā pārkāpuma subjektīvā puse – administratīvā pārkāpuma izdarījušas fiziskas personas vaina un motīvs. Kā izriet no administratīvā
pārkāpuma definīcijas, to var izdarīt ar nodomu vai aiz neuzmanības. Tās ir
vainas formas. Vainai jābūt obligāti konstatētai un jābūt tiešā cēloniskā sakarā
ar izdarīto administratīvo pārkāpumu.
Jautājumi paškontrolei:
1. Nosauciet, kādi principi ir raksturīgi administratīvai atbildībai.
2. Kāda darbība vai bezdarbība ir atzīstama par administratīvo pārkāpumu?
3. Nosauciet administratīvā pārkāpuma raksturojošās pazīmes.
4. Kāda nozīme ir administratīvā pārkāpuma sastāvam?

3.4. Administratīvais sods, tā veidi
Par izdarītu administratīvo pārkāpumu tiek piemērots administratīvais
sods. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss, norādot pārkāpumu
veidu, norāda arī sankciju – administratīvo sodu.
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Administratīvais sods ir personas nosodījums (atmaksa) par administratīvo tiesību normā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu, ko pamatā piemēro
valsts pārvaldes iestāde (publiskās administrācijas iestāde), izņemot tos
soda veidus, kuri būtiski ierobežo privātpersonas tiesības un brīvības un
kurus piemēro tiesa.
Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 22. pantu administratīvais sods ir atbildības līdzeklis un tiek piemērots, lai personu, kura
izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas
personas neizdarītu jaunus pārkāpumus. No minētā panta izriet, ka administratīvā soda mērķis ir panākt, lai tiesību pārkāpējs (kā arī ikviena persona)
ievērotu un cienītu likumus un atturētos no jaunu pārkāpumu izdarīšanas.
Administratīvajam sodam ir vairākas funkcijas:
• sodošā funkcija – administratīvais sods var tikt piemērots tikai
tad, kad tiek konstatēts administratīvais pārkāpums. Sods iestājas
kā negatīvās sekas par izdarīto pārkāpumu. Administratīvā soda
piemērošana veicina sabiedriskās kārtības nodrošināšanu;
• preventīvā jeb brīdinošā funkcija – soda izpilde iedarbojas uz
pārkāpēju un pārējām personām kā faktors, kas attur no citu
pārkāpumu izdarīšanas.
Administratīvajam sodam ir noteikti jābūt:
• pamatotam – sods ir jāpamato ar pierādījumiem, lai nebūtu šaubas par
personu vainu;
• likumīgam – personu var saukt pie administratīvās atbildības, ja tā
patiešām ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu;
• taisnīgam – uzliktam sodam ir jābūt samērīgam ar nodarīto.
Pārkāpumu veidi, jomas un to izraisītās sekas ir dažādas, tāpēc arī administratīvie sodi ir dažādi.
Administratīvo sodu veidi ir šādi:
• brīdinājums;
• naudas sods;
• administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija;
• personai piešķirto speciālo tiesību atņemšana;
• tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšana uz
zināma veida vai visu veidu komercdarbību;
• administratīvais arests.
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Uzskatītie administratīvie sodi ir iedalāmi pamatsodos un papildsodos.
Naudas sodu, administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka
konfiskāciju, personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu, kā arī tiesību
atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu uz zināma veida vai visu veidu komercdarbību var piemērot gan kā pamatsodu, gan kā
papildsodu. Brīdinājums un administratīvais arests var būt uzlikti tikai kā
pamatsodi.
Par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu vai arī pamatsodu un vienu vai vairākus papildsodus. Par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu personai sodu var piemērot tikai vienreiz.
Brīdinājums. Tas ir morāls nosodījums, kas brīdina pārkāpēju, ka pārkāpuma atkārtošanās gadījumā viņam var piemērot smagākus administratīvā
soda veidus. Brīdinājumu izsaka rakstveidā. Praksē brīdinājums bieži tiek
jaukts ar mutvārdu aizrādījumu, ko nevar uzskatīt par administratīvo sodu.
Naudas sods. Tā ir naudas piedziņa, kuru uzliek personām par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. Naudas sods ir visizplatītākais soda veids ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Maksimālais sods, ko uzliek fiziskajām personām,
ir 500 Ls, bet juridiskajām personām – 10 000 Ls. Minimālais sods ir 1 Ls. Ja
sodīta amatpersona, tad naudas sods tai arī ir jāmaksā. Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no komersantu, iestāžu vai organizāciju
līdzekļiem. Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.
Naudas soda piemērošanā publiskās administrācijas institūcijai bieži tiek
noteikta rīcības brīvība, paredzot, ka par pārkāpuma izdarīšanu pārkāpējam
var tikt piemērots naudas sods pēc principa «no (noteikta minimālā summa) – līdz (noteikta maksimālā summa)». Šādā gadījumā tiesību normas piemērotājs ir tiesīgs izlemt par piemērotā naudas soda summas apmēru. Katrs
noteiktais apmērs ir jāpamato.
Naudas sods ir paredzēts arī krimināltiesībās, kur soda apmērs ir lielāks,
jo noziedzīgi nodarījumi ir sabiedriski bīstamāki nekā administratīvie pārkāpumi.
Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija. Tā nozīmē šī priekšmeta vai rīka piespiedu nodošanu valsts īpašumā
bez atlīdzības. Konfiscēt var tikai pārkāpēja īpašumā esošu priekšmetu, tomēr ir zināmi izņēmumi, piemēram, lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā,
komercdarbībā, muitas joma vai par pārkāpumiem saistība ar precēm, kuras
apliekamas ar akcīzes nodokli, arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.
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Personai piešķirto speciālo tiesību atņemšana. Likumdevējs personām nosaka tiesības, kas ir saistītas ar specifisku labumu izmantošanu. Tādas
ir transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, atpūtas kuģu vadīšanas tiesības, medīšanas tiesības, zvejas tiesības, šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā
ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības. Šādu personai piešķirto
speciālo tiesību atņemšana tiek piemērota par šo tiesību izmantošanas kārtības rupju vai sistemātisku pārkāpšanu. Atņemšanu piemēro uz laiku no piecpadsmit dienām līdz pieciem gadiem.
Tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšana
uz zināma veida vai visu veidu komercdarbību. Ja administratīvā pārkāpuma izdarīšana ir saistīta ar personas atrašanos noteiktā amatā, kas ir bijis
par pamatu attiecīgā pārkāpuma izdarīšanai, vai ar šīs personas darbošanos
kādā uzņēmējdarbības jomā, personai gūstot prettiesisku labumu, personai
var tikt piemērota tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšana uz zināma veida vai visu veidu komercdarbību. Šādas tiesības atņem uz laiku no viena gada līdz trim gadiem. Šo sodu rajona (pilsētas) tiesa
(tiesnesis).
Administratīvais arests. Tā ir īslaicīga brīvības atņemšana uz laiku no
vienas līdz piecpadsmit diennaktīm, ko piemēro tikai izņēmuma gadījumos
par atsevišķiem administratīvo pārkāpumu veidiem. Šādu soda veidu piemēro
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis. Administratīvo arestu nevar piemērot personai, kura nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, pirmās vai otrās grupas
invalīdam, grūtniecei, kā arī personai, kura ir vienīgais aizbildnis bērnam.
Saukšana pie administratīvās atbildības notiek administratīvo sodu procesa ietvaros. Administratīvo sodu process ir viens no administratīvā procesa veidiem (nākamā nodaļa ir veltīta administratīvajam procesam), kad
privātpersonai par tās pieļautu administratīvu pārkāpumu administratīvās
lietas izskatīšanas gaitā tiek piemērots administratīvais sods. Tas nozīmē, ka
attiecīga iestāde (amatpersona) izskata administratīvā pārkāpuma lietu un
pieņem lēmumu – izdod administratīvo aktu par administratīva soda uzlikšanu pārkāpējam. Lēmumu var apstrīdēt iestādē un pārsūdzēt tiesā. Izskatīt
administratīvā pārkāpuma lietu un pieņemt lēmumu ir tiesīgas pašvaldības,
to amatpersonas, rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši, policija, kā arī citas valsts
iestādes, kas tam ir pilnvarotas. Katrai iestādei ir stingri nodalīta kompetence, kas ļauj izvairīties no amatpersonu pilnvaru dublēšanās un ļauj efektīgi
kontrolēt amatpersonu darbības pamatotību katrā konkrētajā administratīvā
pārkāpuma izskatīšanā.
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Jautājumi paškontrolei:
1. Definējiet jēdzienu «administratīvais sods».
2. Kāds ir administratīvā soda mērķis?
3. Kādas funkcijas pilda administratīvais sods?
4. Kādam ir jābūt administratīvajam sodam?
5. Nosauciet administratīvo sodu veidus.
Uzdevumi:
1. Sameklējiet Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa sevišķajā daļā
trīs administratīvo pārkāpumu piemērus, par kuru izdarīšanu var piemērot:
• brīdinājumu;
• tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu uz
zināma veida vai visu veidu komercdarbību;
• administratīvo arestu.
2. Kā Jūs domājat, vai brīdinājums ka administratīvais sods ir efektīvs? Atbildi pamatojiet.
3. Izvēlējaties no Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa sevišķās daļas desmit administratīvos pārkāpumus un izanalizējiet to sankcijas. Vai
Jūs piekrītat likumdevēja noteiktajam soda veidam un mēram? Atbildes
argumentējiet.
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4. nodaļa ADMINISTRATĪVĀ PROCESA TIESĪBU PAMATI
4.1. Administratīvā procesa tiesību jēdziens un funkcijas
Administratīvās tiesības ir cieši saistītas ar administratīvā procesa tiesībām, kuras var nosaukt par administratīvo tiesību apakšnozari.
Administratīvā procesa tiesības ir procesuālo tiesību nozare, kura reglamentē attiecības, kas rodas, valsts pārvaldes iestādēm (publiskās administrācijas institūcijām) pildot valsts pārvaldes funkcijas un tiesai īstenojot
administratīvo tiesvedību.
Administratīvā procesa tiesības nosaka, kādā veidā valsts pārvalde konkrētā gadījumā drīkst rīkoties pret indivīdu un kādas ir indivīda tiesības neatkarīgā tiesā pārbaudīt šīs rīcības tiesiskumu. Tādējādi ar administratīvo
procesu visbiežāk saprot administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
Izšķir administratīvo procesu iestādē un administratīvo procesu tiesā.
Administratīvais process iestādē ir tāda valsts pārvaldes iestāžu darbību
kārtība, kuru rezultātā tiek izdoti administratīvie akti, kas tieši skar fizisku vai
juridisku personu tiesības un pienākumus. Uz administratīvo procesu iestādē
attiecas arī iestādes faktiskā rīcība un uzziņa.
Administratīvais process tiesā ir tāda tiesas darbības kārtība, kuras rezultātā tiek pārbaudīts valsts iestāžu izdotā administratīvā akta, kā arī iestādes
faktiskā rīcības tiesiskums.
Administratīvā procesa tiesībām ir vairākas funkcijas:
• administratīvā procesa tiesības nodrošina materiālo administratīvo
tiesību vienveidīgu, precīzu un juridiski korektu īstenošanu. Tas
nozīmē, ka administratīvā procesa tiesības kalpo kā palīgnozare
materiālajām administratīvajām tiesībām un nodrošina procesuālo
taisnīgumu attiecībās starp valsti un indivīdu;
• administratīvā procesa tiesības nodrošina valsts varas līdzsvarošanas
principa ievērošanu attiecībās starp izpildvaru un tiesu varu.
Izpildvaras rīcība pret indivīdu konkrētajā gadījumā, piemērojot
tiesību normas, tiek pakļauta tiesu varas kontrolei;
• administratīvā procesa tiesības nodrošina valsts darbības efektivitāti.
Administratīvais process iestādē ir mērķēts uz tiesību normu precīzu
piemērošanu, panākot, ka likumi reāli darbojas. Administratīvais
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process tiesā dod vēl papildu impulsu iestādēm izdot tikai tādus
administratīvos aktus, kuri iztur kontroli tiesā.
Administratīvo procesu iestādē un tiesā reglamentē 2001. gada 25. oktobra Administratīvā procesa likums, kas ir spēkā no 2004. gada 1. februāra.
Administratīvā procesa likums regulē administratīvās attiecības starp valsts
pārvaldes iestādēm un privātpersonu un nodrošina privātpersonas aizsardzību pret ierēdņu un amatpersonu patvaļu, paredzot iespēju efektīvi un īsā laikā
apstrīdēt un pārsūdzēt izdoto administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kā ir savstarpēji saistītas administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības?
2. Ko saprot ar administratīvā procesa tiesībām?
3. Kā tiek realizēts administratīvais process iestādē un tiesā?
4. Kādas funkcijas pilda administratīvā procesa tiesības?
5. Saskaņā ar kādu likumu notiek administratīvais process iestādē un tiesā?

4.2. Administratīvā procesa stadijas.
Administratīvā procesa uzsākšana
Administratīvajā procesā var izdalīt vairākas stadijas. Stadiju mērķis ir reglamentēt valsts pārvaldes iestādes darbības attiecībās ar privātpersonu, panākot, ka, izskatot administratīvo lietu, privātpersona var plānot savu turpmāko
rīcību attiecībās ar valsts pārvaldes iestādi un tiesu. Katra stadija ir kā «pakāpiens», kas ved pie kopējā administratīvās lietas izskatīšanas mērķa: neizejot
vienu stadiju jeb «pakāpienu», nav iespējams nonākt pie nākamā un līdz ar to
pie administratīvā procesa rezultāta.
Administratīvajā procesā var konstatēt šādas stadijas:
1. Administratīvās lietas ierosināšanas stadija jeb administratīvā procesa
uzsākšanas stadija.
2. Nepieciešamās informācijas iegūšanas stadija.
3. Administratīvā akta izdošanas stadija.
4. Administratīvā akta izpildes stadija.
5. Administratīvā akta apstrīdēšanas stadija.
6. Administratīvā akta pārsūdzēšanas stadija.
Pirmās četras stadijas tiek sauktas par administratīvās lietas pamatstadijām, pēdējās divas ir papildu stadijas.
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Tātad, administratīvais process sākas ar administratīvās lietas ierosināšanu. Pastāv vairāki administratīvās lietas ierosināšanas pamati:
• uz iesnieguma pamata;
• uz iestādes iniciatīvas pamata;
• uz augstākās iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Iesniegums ir izplatītākais administratīvās lietas ierosināšanas pamats.
Privātpersona iesniedz iesniegumu attiecīgajā iestādē, piemēram, pašvaldībā,
policijā, Valsts ieņēmumu dienestā u.c. Ar iesniegumu tiek panākts, ka valsts
pārvaldes iestāde uzsāk tai noteikto valsts pārvaldes funkciju īstenošanu privātpersonas interesējošā jautājumā. Iesniegums satur primāri nepieciešamo
informāciju, lai iestāde attiecīgi reaģētu, nodrošinot privātpersonu vajadzību
apmierināšanu. Iesniegumu var iesniegt mutvārdos vai rakstveidā. Rakstiskajā iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds un uzvārds, dzīvesvieta (juridiskajai
personai – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs), prasījums (jautājuma
izklāsts), uz tā jābūt iesniedzēja parakstam un datumam. Mutvārdu iesniegumu iestāde tūlīt noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta. Saņemot iesniegumu, iestāde pārliecinās, vai tas ir iesniegts pēc piekritības. Iesnieguma
izskatīšanai jābūt nekavējošai un kvalitatīvai.
Administratīvā lieta ir ierosināta, ja ir izpildītas divas darbības:
• iesniegums ir reģistrēts iestādes saņemto dokumentu reģistrā;
• iestādes vadītājs ir uzrakstījis rezolūciju, kas kalpo par lēmumu
administratīvās lietas ierosināšanai (izņēmums ir administratīvo
pārkāpumu lietas, kurās lēmums par administratīvā pārkāpuma lietas
ierosināšanu ir īpašs dokuments).
Administratīvā lieta tiek ierosināta arī uz iestādes iniciatīvas pamata. Iestāde, kurai lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja:
• tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties saskaņā ar tiesību
normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais akts;
• iestādei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt.
Iestāde pēc savas iniciatīvas ierosina administratīvo lietu, piemēram, kad
masu saziņas līdzekļos tiek norādīta informācija, kas uzliek iestādei pienākumu atbilstoši kompetencei reaģēt, vai ir saņemts anonīms iesniegums.
Ja lieta ir piekritīga nevis iestādei, kurai kļuvuši zināmi attiecīgi fakti, bet
zemākai iestādei, augstākā iestāde dod rīkojumu zemākai iestādei ierosināt administratīvo lietu. Ja lieta ir piekritīga citai iestādei, institūcija, kurai
kļuvuši zināmi attiecīgi fakti, ziņo par to iestādei, kurai lieta ir piekritīga.
Iestāde, kurai lieta ir piekritīga, lemj par administratīvās lietas ierosināšanu.
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Piemēram, ministrija saņem sūdzību, no kuras izriet, ka tās padotības iestādei, kuras kompetencē būtu attiecīga lēmuma pieņemšana, ir pamats ierosināt administratīvo lietu.
Pēc administratīvās lietas ierosināšanas nepieciešams iegūt kvalitatīva administratīvā akta sagatavošanai nepieciešamo informāciju, kas ir nākamā administratīvās lietas izskatīšanas stadija.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas stadijas var izdalīt administratīvajā procesā?
2. Ar ko sākas administratīvais process?
3. Uz kādiem pamatiem iestādes ierosina administratīvās lietas?

4.3. Administratīvā procesa dalībnieki
Administratīvā procesa dalībnieki iestādē ir:
1. Valsts pārvaldes iestādes:
1.1. visas valsts iestādes;
1.2. pašvaldība un tās iestādes;
1.3. attiecīgo iestāžu amatpersonas.
2. Privātpersonas:
2.1. iesniedzējs – privātpersona, kura griežas iestādē ar iesniegumu, lai
nodibinātu, grozītu, konstatētu vai izbeigtu konkrētas publiski tiesiskās attiecības;
2.2. adresāts – privātpersona, attiecībā uz kuru ir izdots administratīvais akts vai ir veikta (tiks veikta) faktiskā rīcība;
2.3. trešā persona – privātpersona, kuras tiesības var ierobežot attiecīgais administratīvais akts.
Administratīvā procesa dalībnieki tiesā ir:
1. Pieteicējs – privātpersona, kas griežas tiesā, lai tā veiktu kontroli par
iestādes izdota administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības tiesiskumu.
2. Atbildētājs – Latvijas Republika, pašvaldība vai cits publisko tiesību
subjekts.
3. Trešā persona – privātpersona, kuras tiesības var skart tiesas spriedums
administratīvajā lietā.
Administratīvajā procesā likumā paredzētajos gadījumos par dalībnieku
var būt arī privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizstāvis, kurš var veikt
iesniedzējam vai pieteicējam likumā paredzētās procesuālās darbības (iepazī88

ties ar lietas materiāliem, dot paskaidrojumus, iesniegt pierādījumus, apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo aktu vai faktisko rīcību u.c.).
Administratīvā procesa dalībnieks procesā var piedalīties ar pārstāvja
palīdzību vai starpniecību. Pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziskā vai
juridiskā persona. Par pārstāvi nevar būt persona, kurai ar tiesas spriedumu
atņemtas tiesības vest citu personu lietas, kā arī kura tajā pašā lietā sniegusi
juridisko palīdzību citam šā administratīvā procesa dalībniekam.
Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru.
Fiziskā persona var pilnvarot savu pārstāvi arī mutvārdos iestādē vai tiesā uz
vietas. Iestāde šo pilnvarojumu noformē rakstveidā, un pilnvarotājs to paraksta, bet tiesas sēdē dotais mutvārdu pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes
protokolā.
Juridiskās personas vai iestādes pārstāvību noformē ar rakstveida pilnvaru vai apliecina ar dokumentiem, no kuriem izriet amatpersonas tiesības
bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt juridisko personu vai iestādi.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādi subjekti tiek uzskatīti par administratīvā procesa dalībniekiem iestādē un tiesā?
2. Kas var būt par privātpersonas pārstāvi administratīvajā procesā?
3. Kas ir nepieciešams, lai privātpersona piedalītos administratīvajā procesā ar pārstāvja palīdzību?

4.4. Nepieciešamās informācijas iegūšana
Lai izstrādātu administratīvo aktu, iestādei ir nepieciešama informācija.
Administratīvā procesa informācijas iegūšanas stadijas mērķis ir, izmantojot iestādes rīcībā esošus tiesiskos līdzekļus, iegūt un izvērtēt nepieciešamo
informāciju, lai būtu iespējams pieņemt likumīgu un pamatotu lēmumu.
Informācijas iegūšanu veido šādi posmi:
• informācijas iegūšana no administratīvā procesa dalībniekiem;
• informācijas iegūšana no citām iestādēm;
• administratīvā procesa dalībnieku, citu ieinteresēto personu viedokļu
uzklausīšana;
• iegūtās informācijas izvērtēšana;
• piemērojamās tiesību normas meklēšana un interpretēšana;
• iespējamā lēmuma sagatavošana.
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Lai iegūtu nepieciešamo informāciju un panāktu tiesisku, taisnīgu un efektīvu lietas izskatīšanu, iestāde pēc iespējas dod administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus. Ja iestādei nepieciešamā informācija ir
nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem. Iestādes pienākums pašai vākt lietas izskatīšanai nepieciešamo informāciju izriet
no pušu – valsts un privātpersonas – nevienlīdzīgā stāvokļa. Bieži vajadzīgā
informācija jau ir iestāžu rīcībā, tāpēc to vienkāršāk pieprasīt iestāžu sadarbības kārtībā. Iestādei, kuras rīcībā atrodas pieprasītā informācija, ir pienākums
sadarboties un nosūtīt šo informāciju tai iestādei, kura to ir pieprasījusi.
Vācot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, kā arī ar
liecinieku, ekspertu, apskates, dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību. Administratīvā procesa likuma 149. pants nosaka, ka pierādījumi administratīvajā lietā ir ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti administratīvā
procesa dalībnieku prasījumi un iebildumi, kā arī ziņas par citiem faktiem,
kuriem ir nozīme lietas izskatīšanā. Administratīvajā procesā darbojas brīvā
pierādījumu iegūšanas sistēma. Tas nozīmē, ka administratīvajā lietā par
pierādījumu var noderēt visa tā iegūtā informācija, ko par pierādījumu atzīst
valsts pārvaldes iestāde vai administratīvā tiesa.
Iestāde var vākt vai pieprasīt iesniegt to informāciju, kura ir paredzēta attiecīgajā normatīvajā aktā vai tieši nepieciešama lietas izlemšanai. Lietas izskatīšanas gaitā iestādei ir jāievēro personas datu un komercnoslēpuma aizsardzība.
Administratīvā procesa dalībniekam ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt savu viedokli jebkurā procesa stadijā. Lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai
personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli
šajā lietā. Tas nozīmē, ka minētajā gadījumā iestādei ir obligāti jāuzklausa šie
viedokļi. Personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama,
ja administratīvā akta izdošana ir steidzama, ja gadījums ir mazsvarīgs, kā arī
gadījumā, kad viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.
Kad ir iegūta visa nepieciešamā informācija, iestādei tā jāizvērtē un jāatrod
tiesību normas, kuras pareizi ir jāinterpretē (jāiztulko), lai ar to pamatotu
savu lēmumu.
Informācijas iegūšanas stadija beidzas tad, kad lietā ir iegūta pietiekama
informācija (pierādījumi), lai administratīvajā lietā nodrošinātu pamatota lēmuma pieņemšanu.
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Jautājumi paškontrolei:
1. Kāds ir nepieciešamās informācijas iegūšanas stadijas mērķis?
2. No kādiem avotiem iestāde var iegūt nepieciešamo informāciju?
3. Ko paredz administratīvā procesa brīvā pierādījumu iegūšanas sistēma?

4.5. Administratīvais akts, tā izdošana
Pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas stadijas seko administratīvā
akta izdošanas stadija. Kas tad ir administratīvais akts?
Administratīvais akts ir administratīvā procesa tiesību centrālais jēdziens.
Tas ir lēmums, ko iestāde izdod attiecībā uz kādu personu. Administratīvo aktu
var nosaukt par galveno valsts pārvaldes rīcības instrumentu pret indivīdu.
Administratīvā procesa likuma 1. panta 3. punktā ir iekļauta administratīvā akta definīcija.
Administratīvais akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko iestāde izdod publisko tiesību jomā attiecība uz individuāli noteiktu personu vai personām,
nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības
vai konstatējot faktisko situāciju. Administratīvais akts ir arī tāds lēmums,
kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli
nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos
(vispārīgais administratīvais akts). Administratīvais akts ir arī lēmums par
amatpersonas vai iestādei īpaši pakļautas personas tiesiskā statusa nodibināšanu, maiņu, izbeigšanu un šīs personas disciplināro sodīšanu, kā arī cits
lēmums, ja tas būtiski ierobežo amatpersonas vai iestādei īpaši pakļautas personas cilvēktiesības. Amatpersona šīs daļas izpratnē nav iestādes darbinieks,
ar kuru atbilstoši normatīvajiem aktiem dibināmas darba tiesiskās attiecības.
Šāds likumā piedāvātais administratīvā akta skaidrojums izskatās diezgan
sarežģīts. Lai atvieglotu šī skaidrojuma uztveri, izdalīsim administratīvā akta
pazīmes un izanalizēsim tās.
Tātad, no administratīvā akta legālās definīcijas izriet tam piemītošas vairākas pazīmes:
• uz āru vērsts – tas nozīmē, ka lēmums attiecas uz personām, kas
nav iestādes darbinieki, tām pakļautās personas vai citas iestādes,
jo iekšējie lēmumi nav administratīvie akti. Par īpaši pakļautām
personām atzīstamas privātpersonas, kurām vairāk nekā citiem
indivīdiem jāpakļaujas iestādes noteiktiem iekšējiem noteikumiem un
rīkojumiem, piemēram, studenti valsts augstskolā;
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• tas ir tiesību akts – jebkura darbība, kas ir radījusi tiesiskas sekas,
t.i., ietekmē personai piemītošo tiesību vai pienākumu apjomu.
Administratīvais akts ir tiesību akts, jo tas satur tā adresātam norādes
uz nepieciešamo rīcību; lēmums ir juridiski pavēlošs;
• to izdod iestāde – valsts vai pašvaldību institūcija vai cits tiesību
subjekts, kurš ir apveltīts ar tiesībām pieņemt šādu pārvaldes lēmumu;
• tas tiek izdots publisko tiesību jomā – paredz attiecības starp
privātpersonu un valsts pārvaldes iestādi saistībā ar valsts pārvaldes
funkciju izpildi (publiskās administrācijas institūciju);
• attiecas uz individuāli noteiktu personu vai personām – tas nozīmē,
ka administratīvie akti ir stingri individuāli, jo ir adresēti konkrētām
noteiktām personām. Ar to tie atšķiras no normatīvajiem aktiem,
kuriem ir vispārējs raksturs un tie ir adresēti nenoteiktam personu
lokam. Tomēr iestāde var izdot arī vispārīgo administratīvo aktu, kas ir
adresēts individuāli nenoteiktam personu lokam, piemēram, konkrēta
mītiņa dalībniekiem;
• ar to nodibina, groza, konstatē vai izbeidz konkrētas tiesiskās
attiecības vai konstatē faktisko situāciju (ietekme uz tiesiskajām
attiecībām) – administratīvais akts satur tiesības un pienākumus.
Administratīvais akts nodibina tiesiskās attiecības, piešķirot personai
kādas tiesības un uzliekot kādu pienākumu, piemēram, piešķirot
pabalstu. Tiesiskās attiecības tiek grozītas, mainot kādu iepriekš ar
administratīvo aktu nodibinātu tiesisko situāciju, piemēram, samazinot
uzlikta administratīvā soda apmēru. Tiesiskās attiecības tiek konstatētas,
atzīstot kādas jau pastāvošas tiesiskās attiecības, piemēram, reģistrējot
nekustamo īpašumu zemesgrāmatā. Tiesiskās attiecības tiek izbeigtas,
atņemot personai kādas tiesības vai atbrīvojot viņu no kāda pienākuma,
piemēram, atceļot zemākās iestādes uzliktu administratīvo sodu.
Lai iestādes lēmumu atzītu par administratīvo aktu, tajā jāpastāv visām
augstāk uzskaitītām pazīmēm. Kā papildu pazīmi (kuras var arī nebūt) ir jāmin vēl viena pazīme – tas būtiski ierobežo cilvēktiesības. Šī pazīme piemīt
nelabvēlīgiem administratīvajiem aktiem.
Administratīvie akti ir dažādu kompetentu valsts pārvaldes iestāžu lēmumi, piemēram, par būvatļaujas izsniegšanu, pases izsniegšanu, personas administratīvo sodīšanu u.c.
Administratīvā procesa likuma 1. panta 3. punkts satur arī apgalvojumu,
kādi akti nav administratīvie akti. Administratīvais akts nav:
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1) iestādes lēmums vai cita veida darbība privāto tiesību jomā – tas ir
tāds iestādes lēmums, ko tā pieņem, neveicot valsts pārvaldes funkcijas.
Piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa noslēdz līgumu ar telpu iznomātāju par telpu nomu;
2) iestādes iekšējs lēmums, kas skar tikai pašu iestādi, tai padoto iestādi
vai īpaši pakļautu personu, izņemot, ja tas ir pieņemts par amatpersonas vai iestādei īpaši pakļautas personas tiesiskā statusa nodibināšanu,
maiņu, izbeigšanu un šīs personas disciplināro sodīšanu, kā arī cits lēmums, ja tas būtiski ierobežo amatpersonas vai iestādei īpaši pakļautas
personas cilvēktiesības un ir atzīstams par administratīvo aktu.
Piemēram, pašvaldības attiecīgās iestādes lēmums par to, ka pašvaldības darbinieku ēdnīcas remonta izdevumus segs no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
kas paredzēti pašvaldības labiekārtošanai, nav administratīvais akts. Savukārt,
tādi akti, ar kuriem tiek mainīts personas statuss, piemēram, iecelšana amatā,
atlaišana no amata, kā arī disciplinārsoda uzlikšana, ir administratīvais akts.
3) starplēmums (tostarp procesuāls lēmums) administratīvā procesa ietvaros, izņemot gadījumu, kad tas pats par sevi skar būtiskas personas tiesības vai tiesiskas intereses vai būtiski apgrūtina to īstenošanu. Administratīvās lietas izskatīšanas gaitā tiek pieņemts daudz dažādu lēmumu. Tikai
galējais lēmums ir administratīvais akts. Starplēmumam nav pabeigtības
rakstura un to neuzskata par administratīvo aktu. Piemēram, lēmums par
disciplinārlietas izmeklēšanas termiņa pagarināšanu ir starplēmums. Protokols arī nav administratīvais akts. Piemēram, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu tiek sastādīts administratīvais protokols.
4) Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta vai pašvaldības politisks lēmums (politisks paziņojums, deklarācija, aicinājums un paziņojums par amatpersonu ievēlēšanu u.tml.). Ja lēmuma pieņemšanas pamatā ir politiskie argumenti, lēmums ir atzīstams par politisko lēmumu.
5) kriminālprocesuāls lēmums un tiesas nolēmums. Kriminālprocesuālo lēmumu pieņemšanu nereglamentē administratīvā procesa tiesības,
tie tiek pieņemti kriminālprocesuālo tiesību ietvaros. Tiesas nolēmumus pieņem nevis valsts pārvaldes iestādes, bet tiesu varas institūcijas.
Iestāde pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas un tās izvērtēšanas pieņem lēmumu – izdot administratīvo aktu vai izbeigt lietu, ja tajā pietrūkst
informācijas vai akta izdošana ir nelietderīga. Administratīvā akta izdošanas stadijas mērķis ir izdot kvalitatīvu administratīvo aktu, lai nodrošinātu
privātpersonu tiesību aizsardzību un sabiedrisko interešu garantiju.
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Administratīvo aktu var izdot rakstveidā, mutvārdos vai ar konkludentām darbībām. Konkludentie administratīvie akti ir tādi administratīvie akti,
kuri tiek izdoti žestu vai signālu valodā, piemēram, policista rīkojums automašīnai apstāties ar zižļa mājienu. Parasti administratīvo aktu izdod rakstveida formā, ievērojot tā saturam ar likumu izvirzītās prasības. Tā, rakstveidā izdots administratīvais akts atbilstoši Administratīvā procesa likuma
67. pantam satur šādas sastāvdaļas:
1) iestādes nosaukums un adrese;
2) adresāts (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas,
kas palīdz identificēt personu; juridiskajai personai – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);
3) ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, – iesniedzēja prasījums. Tas ir vajadzīgs, lai iesniedzējam un iestādei uzreiz būtu
skaidrs, kāpēc lieta ir ierosināta;
4) administratīvā procesa viedokļi un argumenti, ja tādi ir izteikti. Tas ir
vajadzīgs, lai dalībnieks redzētu, ka viņa viedoklis vai arguments ir sadzirdēts un izvērtēts;
5) faktu konstatējums. Norāda pierādījumus, uz kuriem pamatoti secinājumi un argumentus, uz kuru pamata pierādījumi noraidīti;
6) administratīvā akta pamatojums, it sevišķi ietverot lietderības apsvērumus. Piemēram, nepieciešamības pamatojums – kāpēc šāds akts jāizdod, vajadzības izvērtējums u.tml.;
7) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā
akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu);
8) adresātam uzliktais tiesiskais pienākums (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums) vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības;
9) norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai
pārsūdzēt.
Iestādei administratīvais akts jāpamato tikai ar Satversmi, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldību saistošajiem noteikumiem,
starptautisko tiesību vai Eiropas Savienības normām, kā arī vispārējiem
tiesību principiem. Pamatojumā jānorāda attiecīgā ārējā normatīvā akta
pants, tā daļa, punkts vai apakšpunkts. Iestāde nedrīkst pamatot administratīvo aktu ar iekšējo normatīvo aktu, piemēram, Rīgas domes lēmumu, Rīgas
pilsētas būvvaldes atzinumu. Šādai norādei ir informatīvs raksturs.
Iestādei administratīvais akts jāizdod noteiktā termiņā un, pēc iespējas,
nekavējoties.
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Ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem
lēmumu par administratīvā akta izdošanu vai lietas izbeigšanu viena mēneša
laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja likumā nav noteikts cits termiņš
vai citā normatīvajā aktā – īsāks termiņš. Ja objektīvo iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par
četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ja ir nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, administratīvā akta
izdošanu var pagarināt līdz gadam. To izdarīt var tā iestāde, kurā administratīvo aktu var apstrīdēt, bet, ja šādas augstākās iestādes nav vai tā ir Ministru
kabinets, lēmumu par pagarināšanu pieņem tās iestādes vadītājs, kura izdod
administratīvo aktu. Termiņa pagarināšana ir nepieciešama, piemēram, tādā
administratīvajā lietā, kurā lēmuma pieņemšanai ir vajadzīga ekspertīze, kas
var aizņemt vairākus mēnešus.
Steidzamos gadījumos iesniedzējs var lūgt, lai administratīvo aktu izdod
saīsinātā termiņā.
Izdotie administratīvie akti var būt labvēlīgi un nelabvēlīgi. Labvēlīgs administratīvais akts atbilst adresāta interesēm, savukārt nelabvēlīgs tām neatbilst. Jautājumā par to, vai administratīvais akts ir labvēlīgs vai nelabvēlīgs,
noteicošā ir personas attieksme pret to. Piemēram, iestāde personai piešķir
pabalstu, uzskatot, ka šāds administratīvais akts ir labvēlīgs, taču persona uzskata, ka tai pienākas lielāks pabalsta apmērs, tādēļ personas uztverē administratīvais akts ir nelabvēlīgs.
Pēc atbilstības tiesību normām izšķir tiesiskus un prettiesiskus administratīvus aktus. Administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām,
bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Veids, kādā administratīvo aktu paziņo adresātam – rakstveidā, mutvārdos
vai citādi –, neietekmē tā stāšanos spēkā. Ja rakstveida administratīvo aktu
sūta pa pastu, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā. Gadījumā, ja administratīvais akts attiecas uz nenoteiktu
personu loku, tad iestādei ir tiesības to publicēt preses izdevumā un nodrošināt, lai visas ieinteresētās puses par to varētu izteikties.
Iestādei ir pienākums paziņot administratīvo aktu arī citiem administratīvā procesa dalībniekiem, ja tādi ir, piemēram, trešajai personai.
Administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar
izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.
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Jautājumi paškontrolei:
1. Kādām pazīmēm ir jāatbilst administratīvajam aktam?
2. Miniet piemērus administratīvajiem aktiem.
3. Kādi akti netiek atzīti par administratīvajiem?
4. Kādā formā parasti izdod administratīvo aktu? Kādas vēl administratīvo
aktu formas ir iespējamas?
5. Ar ko iestāde drīkst un nedrīkst pamatot izdoto administratīvo aktu?
6. Kādā termiņā iestādei ir jāizdod administratīvais akts?
7. Ar ko labvēlīgs administratīvais akts atšķiras no nelabvēlīgā?
8. Kurā brīdī stājas spēkā administratīvais akts?

4.6. Administratīvā akta izpilde
Pēc administratīvā akta izdošanas seko tā izpildes stadija. Šīs stadijas
mērķis ir nodrošināt administratīvā akta labprātīgu izpildi vai, ja nepieciešams, izpildi piespiedu kārtā.
Administratīvais akts sāk darboties, ja tas netika apstrīdēts.
Administratīvā akta izpilde ir administratīvajā aktā piešķirto tiesību vai
noteikto pienākumu izpilde, veicot noteiktas darbības vai atturoties no tām.
Piemēram, ja ir izdots administratīvais akts par personas administratīvo sodīšanu, tas tiek izpildīts, veicot naudas soda apmaksu. Ja administratīvais akts
ir saistīts ar faktu konstatāciju, piemēram, pases izsniegšana, tad to izpildei
nekādas darbības nav nepieciešamas.
Vairākums administratīvo aktu tiek izpildīti labprātīgi. Ja persona administratīvo aktu neizpilda labprātīgi, notiek administratīvā akta piespiedu izpilde. Tomēr likumā paredzētajos gadījumos administratīvo aktu var izpildīt
piespiedu kārtā jau no spēkā stāšanās brīdi, negaidot, kad tas kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam vēl nav izpildīts labprātīgi. Policijas, robežsardzes, zemessardzes, ugunsdzēsības dienesta un citu likumā pilnvarotu amatpersonu administratīvie akti, kas izdoti, lai nekavējoties novērstu
tiešus draudus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, videi, personas dzīvībai, veselībai un mantai, ir izpildāmi piespiedu kārtā jau ar to spēkā stāšanās
brīdi. Par piespiedu izpildi adresāts vispirms jābrīdina.
Administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda izpildinstitūcija:
• iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi;
• cita institūcija;
• tiesu izpildītājs;
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• policija.
Administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi.
Administratīvā akta izpildes stadija var būt arī pēc administratīvā akta apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas stadijas, kad notiek tiesas lēmumu izpilde saistībā ar iestādes izdoto administratīvo aktu.
Jautājumi paškontrolei:
1. 1. Kas notiek administratīvā akta izpildes stadijā?
2. 2. Kādi eksistē administratīva akta izpildes veidi?
3. 3. Kādas iestādes veic administratīvo aktu piespiedu izpildi?
4. 4. Kādā gadījumā administratīvais akts nav izpildāms?

4.7. Administratīvā akta apstrīdēšana
Ja persona nav apmierināta ar izdoto administratīvo aktu, viņa to var apstrīdēt augstākā iestādē. Administratīvā akta apstrīdēšana nozīmē privātpersonas vēršanos augstākā valsts pārvaldes iestādē vai pie augstākās amatpersonas, apstrīdot zemākās iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu.
Administratīvā procesa likums paredz administratīvā akta trūkumus, kurus
konstatējot privātpersona var to apstrīdēt. Tātad, administratīvais akts ir
spēkā, bet to var apstrīdēt, ja:
• no tā nevar nepārprotami izsecināt adresātam uzlikto tiesisko
pienākumu vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības;
• administratīvajā procesā nav ievērots Administratīvā procesa likums
vai citas tiesību normas, kuras nosaka attiecīgā administratīvā akta
izdošanas procesu;
• tas pēc sava satura ir pretrunā ar tiesību normām.
Privātpersona var apstrīdēt administratīvo aktu, ja tajā tā konstatē vismaz
vienu no iepriekš uzskaitītiem trūkumiem. Turklāt apstrīdēt tādu administratīvo aktu var ne tikai pats adresāts, bet arī trešā persona.
Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas, bet ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un
kādā termiņā to var apstrīdēt, – viena gadā laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Apstrīdēšanas stadija sākas ar personas iesniegumu rakstveidā vai mutvārdos par administratīvā akta apstrīdēšanu. Ja iesniegums izteikts mutvārdos,
iestāde to tūlīt noformē rakstveidā un iesniedzējs to paraksta. Iesniegums jāiesniedz tai iestādei, kas ir izdevusi administratīvo aktu. Iestāde šo iesniegumu
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septiņu dienu laikā nosūta izskatīšanai augstākai iestādei. Piemēram, Valsts
ieņēmumu dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu apstrīd Valsts ieņēmumu
dienesta ģenerāldirektoram, bet iesniegumu iesniedz reģionālai pārvaldei.
Apstrīdēšanas iesnieguma iesniegšana iestādē aptur administratīvā akta
izpildi. Ja administratīvais akts noteiktajā termiņā nav apstrīdēts, tas kļūst
neapstrīdams. Par lūgumu atjaunot termiņu lemj tā pati iestāde, kura izskata
iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.
Lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu nedrīkst būt iesniedzēja interesēm nelabvēlīgāks nekā apstrīdētais administratīvais akts, izņemot gadījumu, kad augstākā iestāde konstatē, ka ir pārkāptas tiesību normas, kas aizsargā sabiedrības intereses.
Apstrīdēšanas stadijas nav un privātpersonai ir jāvēršas tiesā, ja iestādei
nav augstākās iestādes vai amatpersonas vai šī iestāde ir Ministru kabinets.
Administratīvā akta apstrīdēšanas stadijā augstāka iestāde izvērtē zemākas
iestādes iespējamās pieļautās administratīvā akta kļūdas, kas var būt būtiskas
un nebūtiskas. Kļūdu dēļ akts var tikt atcelts pilnībā vai daļēji. Ja kļūdu nav,
augstākā iestāde administratīvo aktu atstāj negrozītu. Atsevišķas kļūdas var
tikt arī novērstas. To var darīt, labojot administratīvo aktu, piemēram, ja ir
pārrakstīšanas kļūda, vai labojot atsevišķas akta daļas. Kļūdas var būt tik būtiskas, ka dēļ tām administratīvais akts vispār nevar radīt nekādas juridiskas
sekas. Tas nozīmē, ka šāds akts ir spēkā neesošs no tā pieņemšanas brīža.
Administratīvais akts nav spēkā, ja:
• objektīvi nav saprotams, kas to izdevis;
• to ir izdevusi iestāde, kuras kompetencē neietilpst konkrētā
administratīvā akta izdošana;
• administratīvam aktam nav piemēroto tiesību normu uzskaitījums;
• tas pieprasa no adresāta kādu nelikumīgu vai objektīvi neiespējamu rīcību.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko nozīmē administratīvā akta apstrīdēšana?
2. Kādos gadījumos administratīvais akts ir spēkā, bet to var apstrīdēt?
3. Kas var apstrīdēt administratīvo aktu un kādā termiņā? Kur ir jāiesniedz
iesniegums par apstrīdēšanu?
4. Kādā gadījumā nebūs administratīvā akta apstrīdēšanas stadijas?
5. Kādi ir iespējami augstākās iestādes lēmumi administratīvā akta apstrīdēšanas stadijas nobeigumā?
6. Kādos gadījumos administratīvais akts ir spēkā neesošs?
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4.8. Administratīvā akta pārsūdzēšana
Ja personu neapmierina augstākās iestādes lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu, tā šo lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Līdz ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos savu darbību sāka administratīvās tiesas. Administratīvās tiesas uzdevums ir nodrošināt personai iespēju realizēt savas tiesības,
ja persona uzskata, ka šo tiesību realizēšana nebija iespējama valsts pārvaldes
iestādēs. Ar iestādēm ir saprotama gan sākotnējā iestāde, kas izdevusi administratīvo aktu, gan apstrīdēšanas iestāde. Administratīvā procesa tiesā būtība ir tiesas kontrole pār iestādes izdota administratīvā akta tiesiskumu.
Administratīvā akta pārsūdzēšanas stadijā var izdalīt trīs posmus:
• administratīvās lietas ierosināšana tiesā;
• administratīvās lietas izskatīšana tiesā;
• nolēmuma pieņemšana tiesā.
Šie trīs posmi attiecas uz administratīvā akta pārsūdzēšanu pirmās instances tiesā. Šī pirmās instances tiesa ir Administratīvā rajona tiesa, kas ierosina
administratīvo lietu pēc pieteicēja pieteikuma. Administratīvā procesa likums nosaka divus pieteikuma iesniegšanas termiņus:
1. Viens mēnesis
• no dienas, kad ir stājies spēkā augstākas iestādes lēmums par apstrīdēto
administratīvo aktu;
• ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets.
2. Viens gads
• ja administratīvajā aktā nav norādīts kur un kādā termiņā to var
pārsūdzēt;
• no dienas, kad persona ar iesniegumu griezusies iestādē vai augstākā
iestādē, bet šī iestāde vai augstākā iestāde nav pieteicējam paziņojusi
savu lēmumu sakarā ar viņa iesniegumu.
Lai tiesa varētu ierosināt administratīvo lietu, jābūt izpildītiem diviem galvenajiem nosacījumiem:
• pieteicējam ir jābūt apveltītam ar tiesībām iesniegt pieteikumu;
• administratīvajam aktam ir jābūt apstrīdētam augstākā iestādē (ja
apstrīdēšana ir bijusi iespējama).
Pēc pieteikuma iesniegšanas tiesa septiņu dienu laikā to izvērtē un ja nav
pamatu atteikumam, pieņem lēmumu par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Pēc tam tiesa iegūst visu nepieciešamo informāciju, lai kvalitatīvi izlemtu lietu.
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Administratīvās lietas izskatīšana tiesā notiek saskaņā ar objektīvās izmeklēšanas principu, kurš paredz, ka tiesas dod administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus, kā arī savāc pierādījumus pēc savas
iniciatīvas. Tiesa uzņemas aktīvu lomu pierādījumu vākšanā un to novērtēšanā. Tai pašai ir jānoskaidro, vai administratīvās lietas dalībnieku sagādātie
pierādījumi ir pietiekami, lai lietā pieņemtu nolēmumu. Ja tie nav pietiekami,
tiesai pašai jāsameklē pierādījumi, kas apliecina lietas patiesos apstākļus.
Lieta tiesā var tikt izskatīta mutvārdu procesā un rakstveida procesā.
Mutvārdu process tiesā notiek tiesu sēžu zālē, piedaloties abām pusēm,
uzaicinātām personām, tiesnesim un citiem dalībniekiem. Puses izsaka savu
viedokli un tiesa to izvērtē.
Rakstveida process tiesā notiek bez tiesas sēdes, kad tiesa izskata rakstiskos materiālus, izvērtē un dod savu nolēmumu.
Rakstveida process var notikt, ja:
• puses tam ir piekritušas;
• un ir visi nepieciešami materiāli, lai tiesa varētu objektīvi izskatīt lietu.
Ja puses sākotnēji ir piekritušas rakstveida procesam, tas neliedz viņām
nākamajā tiesu instancē prasīt lietas iztiesāšanu mutvārdu procesā.
Pēc lietas izskatīšanas tiesa var pieteikumu noraidīt un administratīvo aktu
atzīt par likumīgu vai arī pieteikumu apmierināt un atcelt administratīvo aktu.
Tiesas nolēmums – spriedums ir saistošs lietas dalībniekiem, tas rada tiesības vai
uzliek pienākumus. Ja persona nav apmierināta ar tiesas nolēmumu, tā var pārsūdzēt to otrās instances tiesā jeb apelācijas instancē un vēlāk arī kasācijas instancē.
Otrās instances tiesa ir Administratīvā apgabaltiesa, kuras spriedumu administratīva procesa dalībnieks var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākajā tiesā.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādos gadījumos persona var vērsties tiesā, lai pārsūdzētu administratīvo aktu?
2. Ar ko administratīvā akta pārsūdzēšana atšķiras no apstrīdēšanas?
3. Atbilstoši kādam principam darbojas administratīvā tiesa?
4. Kādas, Jūsuprāt, ir mutvārdu procesa priekšrocības un trūkumi?
5. Kādos gadījumos administratīvo procesu veikt rakstveidā?
6. Kādam procesam – mutvārdu vai rakstveida – Jūs dotu priekšroku?
7. Ko var izlemt tiesa sakarā ar administratīvā akta pārsūdzēšanu?
8. Kāda var būt personas tālākā rīcība pēc tiesas nolēmuma saņemšanas
par administratīva akta pārsūdzēšanu?
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4.9. Iestādes faktiskā rīcība. Uzziņa
Nereti ikdienā var saskarties ar tādu iestādes rīcību, kas nav administratīvā
akta izdošana, bet arī šāda rīcība var nest zaudējumus. To dēvē par iestādes
faktisko rīcību.
Iestādes faktiskā rīcība ir iestādes darbība publisko tiesību jomā, kas izpaužas citā veidā nevis izdodot administratīvo aktu, ja šīs darbības rezultātā
rodas vai var rasties personas tiesību vai tiesisko interešu aizskārums. Faktiskā rīcība ir arī iestādes bezdarbība, ja iestādei saskaņā ar tiesību normām bija
pienākums izpildīt kādu darbību, kā arī iestādes sniegta izziņa.
Faktiskā rīcība atbilst tām pašām pazīmēm, kurām atbilst administratīvais
akts, tomēr pastāv arī atšķirība – administratīvais akts rada tiesiskas sekas,
bet faktiskā rīcība – faktiskas sekas. Faktiskas sekas, atšķirībā no tiesiskām,
neietekmē privātpersonas tiesības un pienākumus, bet rada reālas sekas. Tas
nozīmē, ka personai netiek piešķirtas tiesības, nav uzlikts pienākums, bet tiek
aizskartas jau piemītošas tiesības.
Tātad, iestādes faktiskā rīcība izpaužas kā:
• darbība, kura nav administratīvā akta izdošana, bet kuras rezultātā
radās vai var rasties privātpersonas aizskārums. Piemēram, robežsargs
pārbauda pasi uz šķērsojamās robežas;
• bezdarbība, kuras rezultātā radās vai var rasties privātpersonas
aizskārums. Piemēram, policija neiejaucas kautiņā.
• sniegtā izziņā, kuras rezultātā radās vai var rasties privātpersonas
aizskārums. Piemēram, ikviens var pieprasīt no Uzņēmuma reģistra
izziņu, ka attiecīgas ziņas Uzņēmumu reģistra žurnālā un tam
pievienotajos dokumentos nav ierakstītas.
Faktiskā rīcība ir arī pārvaldes iestādes paziņojumi, brīdinājumi, informācija, ziņojumi. Privātpersona iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt tāpat ka administratīvo aktu.
Administratīvā procesa likums paredz arī privātpersonas tiesības uz uzziņu par savām tiesībām. Privātpersonas pirms darbības veikšanas parasti
vēlas uzzināt savas tiesības un iestādes pienākumus, lai būtu skaidras normatīvo aktu prasības. Tādēļ privātpersonai ir tiesības iestādē saņemt uzziņu par
savām tiesībām konkrētajā situācijā. Uzziņā ir atbildes uz konkrētiem jautājumiem vai skaidrojumi par konkrēto situāciju. Piemēram, persona vēlas uzsākt mājas remontdarbus. Pirms darbu uzsākšanas, tā var vērsties pašvaldībā
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pēc uzziņas jautājumā par nepieciešamām juridiskām procedūrām remontdarbu saskaņošanai pašvaldībā.
Lai saņemtu uzziņu, personai jāiesniedz iesniegums uzziņas saņemšanai.
Sagatavojot un izdodot uzziņu, iestādei jāņem vērā visi apstākļi un spēkā esošas tiesību normas. Ja iestāde savā uzziņā ir pieļāvusi kļūdas, tad vēlāk izdotie
administratīvie akti nedrīkst būt nelabvēlīgāki uzziņas adresātam.
Uzziņa nav juridiski saistoša, jo neuzliek adresātam pienākumu rīkoties
atbilstoši viņam izsniegtajai uzziņai. Uzziņu var apstrīdēt augstākā iestādē,
bet nevar pārsūdzēt tiesā.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ar ko iestādes faktiskā rīcība atšķiras no administratīvā akta?
2. Kādos veidos var izpausties iestādes faktiskā rīcība? Miniet piemērus.
3. Kas ir uzziņa par savām tiesībām? Kādas sekas tā rada?
4. Vai iestādes faktisko rīcību un uzziņu par savām tiesībām var apstrīdēt
un pārsūdzēt?
Uzdevums:
Apgūstot visas 4. nodaļā ietvertās tēmas, norādiet kurā no zemāk minētajiem piemēriem ir aprakstīts administratīvais akts, ārējais normatīvais akts,
iekšējais normatīvais akts, politiskais dokuments, iestādes faktiskā rīcība un
uzziņa par savām tiesībām:
• Muitas amatpersona nepārbauda ienākošo kravu.
• Sodu reģistrs ir izsniedzis Jānim Bērziņam izziņu par nesodāmību.
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu attiecībā
uz Nikolaju Petrovu par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu.
• Rīgas domes 21.04.2009. lēmums Nr. 5037 Par Rīgas pilsētas
pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas
un nomas maksas noteikšanas kārtības piemērošanu.
• Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi.
• Saeimas pieņemtais likums «Par pašvaldībām».
• Valdības veidotā deklarācija.
• Latvijas nepilsone Marija Bērziņa gaida bērnu un vēršas ar
jautājumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par savām
tiesībām uz bērna piedzimšanas pabalstu un pabalsta apmēru.
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5. nodaļa CIVILTIESĪBU PAMATI
5.1. Civiltiesības kā tiesību nozare un civiltiesību avoti
Civiltiesībām ir sena vēsture. To izcelsme ir saistāma ar seno Romu. Romiešu tiesībās termins «ius civile» nozīmēja Romas pilsoņu tiesības (civilis –
«pilsonis»), tur bija arī cilvēki, kam šo tiesību nebija (ārzemnieki, nepilsoņi,
vergi). Romiešu «ius civile» sākotnēji aptvēra visas pilsonim piederošās tiesības, arī tās, ko vēlāk sāka saukt par publiskajām tiesībām – piemēram, vēlēšanu un citādas līdzdalības valsts pārvaldīšanā tiesības). Kad vēstures gaitā
jaunajām Eiropas valstīm bija vajadzīgi likumi, tika pārņemta romiešu tiesību
daļa – privātās tiesības. Publiskās tiesības nepārņēma, jo valsts organizācija
jaunajām valstīm bija citāda nekā Romai. Arī Latvijas 1937. gada Civillikums veidots pēc romiešu tiesību institūtu sistēmas un principiem.
Civiltiesības ir patstāvīga tiesību nozare, kas regulē mantiskās attiecības,
ar tām saistītas personiskās nemantiskās attiecības un likumā paredzētos
gadījumos arī citas personiskās nemantiskās attiecības. Mūsdienu civiltiesības ir tiesības, kas nosaka atsevišķu (fizisku un juridisku) personu privātās
tiesības. No civiltiesību privāttiesiskā rakstura izriet, ka civiltiesisko attiecību
subjekti ir patstāvīgi un līdztiesīgi.
Civiltiesību uzdevums ir aizsargāt privātpersonu intereses pret jebkādiem
traucējumiem un aizskārumiem. Civiltiesības pilda savu uzdevumu nevis atsevišķu personu, bet visas sabiedrības labā.
Civiltiesībās kā apakšnozares ietilpst:
• ģimenes tiesības;
• mantojuma tiesības;
• lietu tiesības;
• saistību tiesības.
Šīs uzskaitītās tiesības ir civiltiesību vispārīgās apakšnozares un to regulējums ir kodificēts Civillikumā. Civiltiesības ir ļoti plaša tiesību nozare, un ir
daudzi citi likumi, kas regulē civiltiesiskus jautājumus. Civiltiesībām pieskaitāmi arī likumi par apdrošināšanu un kreditēšanu. Arī darba tiesības, komerctiesības, intelektuālā īpašuma tiesības, patērētāju tiesības ir radušās
no civiltiesībām un tiek dēvētas par civiltiesību speciālajām apakšnozarēm.
Tagad atgriezīsimies pie civiltiesību definīcijas. No tās izriet, ka civiltiesības regulē:
• mantiskās attiecības;
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• personiskās nemantiskās attiecības, kas ir saistītas ar mantiskajām
attiecībām;
• personiskās nemantiskās attiecības, kas nav saistītas ar mantiskajām
attiecībām.
Aplūkosim atsevišķi katru attiecību grupu.
Mantiskās attiecības. Tās ir daudzveidīgas attiecības un pēc apjoma un
nozīmes veido svarīgāko sabiedrisko attiecību loku, ko regulē civiltiesību
normas. Mantiskās attiecības rodas un pastāv sakarā ar ražošanas līdzekļu,
patēriņa priekšmetu un citu materiālo labumu piederību, to apgrozību un izlietošanu. Tās ir ekonomiskās attiecības, ko regulē normatīvie akti. Mantiskās
attiecības veidojas pārsvarā lietu un saistību tiesību ietvaros. Lietu tiesības
nosaka kas kam pieder. Attiecību dalībnieki ir vai nu mantas īpašnieki, vai tās
lietotāji. Saistību tiesības ietvaros mantiskās attiecības veidojas, noslēdzot līgumus (pirkuma, nomas, īres, glabājuma u.c. līgumi). Parasti šīm attiecībām
ir atlīdzības raksturs. Var būt arī bezatlīdzības, piemēram, dāvinājums.
Personiskās nemantiskās attiecības, kas ir saistītas ar mantiskajām
attiecībām. Šādas attiecības rodas sakarā ar autorību uz zinātniskiem, mākslas, literāriem darbiem, patentētiem izgudrojumiem u.c., par ko autoram ir
tiesības saņemt atlīdzību.
Personiskās nemantiskās attiecības, kas nav saistītas ar mantiskajām attiecībām. Tādas attiecības rodas sakarā ar juridiskās personas nosaukumu, fiziskās personas vārdu, godu, cieņu. Tās nav tieši saistītas ar kādiem
mantiskiem labumiem vai to iegūšanu, bet attiecas uz sabiedrisko vērtējumu
un prestižu. Šeit kā piemēru var minēt Civillikuma 23521. pantu, kas nosaka,
ka «katram ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņa godu un
cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās neatbilst patiesībai».
Civiltiesības ir saistītas arī vairākām tiesību nozarēm. Arī tās regulē
mantiskās attiecības, kas rodas un pastāv sabiedrībā. Civiltiesībām ir cieša
saikne ar konstitucionālajām, administratīvajām, krimināltiesībām un civilprocesa tiesībām. Civiltiesiskās normas konkretizē konstitucionālās tiesības
un brīvības civiltiesiskās apgrozības sfērā, reglamentē, piemēram, tiesību uz
īpašumu īstenošanu. Nereti mantiskās attiecības tiek regulētas ar administratīvo tiesību normām, taču tām ir organizatorisks raksturs, un, kā jau ir
zināms, viens no šo attiecību dalībniekiem vienmēr ir valsts pārvaldes iestāde, kas realizē pārvaldes funkcijas attiecībā uz sev pakļautām personām.
Atšķirīgi no administratīvajām civiltiesības regulē mantiskās attiecības tirgus
ekonomikas attiecībās, un to dalībnieki ir tiesiski vienlīdzīgā stāvoklī.
104

Civiltiesisko attiecību aizsardzībā būtiska loma ir arī krimināltiesībām.
Krimināllikums paredz atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, īpašuma apdraudējumu u.c., nosakot par to attiecīgu kriminālsodu.
Civiltiesībās galvenais ir nevis sankciju piemērošana, bet tā stāvokļa atjaunošana, kāds cietušajam bija līdz tiesību aizskārumam.
Ar civilprocesa tiesībām civiltiesības ir saistītas tādā veidā, ka civilprocesa
tiesību normas nosaka procesuālo kārtību, kādā realizējama civiltiesību kā
materiālo tiesību aizsardzība.
Tiesību normās var būt dažāda rakstura priekšraksti: aizliegumi, pavēles
(imperatīvās normas), atļaujas. Civiltiesībās dominē nevis aizliegumi, bet norādījumi, kā rīkoties attiecīgā situācijā, kā izlemt strīdu, ja puses par to nav
pašas iepriekš vienojušās. Protams ir arī pavēlošas un aizliedzošas normas.
Civiltiesiskās normas ir apkopotas normatīvajos aktos, kas ir viens no civiltiesību avotu veidiem. Tagad aplūkosim civiltiesību avotu veidus.
Civiltiesību avoti ir:
1. Latvijai saistošie starptautisko tiesību akti civiltiesību jomā. Piemēram, UNIDROIT 1988. gada 28. maija konvencijas par starptautisko līzingu un starptautisko faktoringu, kurām Latvija ir pievienojusies 1997. gadā.
UNIDROIT ir starptautiska organizācija, kura kopš 1926. gada darbojas civiltiesību unifikācijas jomā.
Par civiltiesību avotiem kalpo arī Eiropas Savienības tiesību akti, kas ir
daļa no Latvijas tiesību sistēmas, un kas veicina visu Eiropas Savienības dalībvalstu civiltiesību harmonizāciju. Liels Eiropas Savienības tiesību ieguldījums
ir tādās civiltiesību jomās, kā patērētāju aizsardzības tiesības, intelektuālā īpašuma tiesības.
2. Latvijas normatīvie akti:
2.1. Likumi. Svarīgākais civiltiesību avots ir Latvijas Republikas Civillikums, to saturu veido: ievads, pirmā daļa «Ģimenes tiesības»,
otrā daļa «Mantojuma tiesības», trešā daļa «Lietu tiesības», ceturtā
daļa «Saistību tiesības». Civiltiesību avoti ir arī citi likumi, piemēram, Komerclikums, Civilstāvokļa aktu likums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Bāriņtiesu likums u.c.
2.2. Ministru kabineta noteikumi civiltiesību jomā. Piemēram,
28.12.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1219 «Noteikumi
par patērētāja kreditēšanu», 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr. 457 «Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību» u.c.
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3. Vispārīgie tiesību principi. Civiltiesībās pastāv tādi vispārīgie tiesību
principi kā:
• labas ticības princips;
• līgumu brīvības princips;
• privātautonomijas princips;
• publiskās ticamības princips.
4. Paražu tiesības. Latvijas civiltiesībās paražu tiesībām ir minimālā loma.
Civillikums paredz, ka tās nevar ne atcelt, ne grozīt likumu. Atsevišķos Civillikuma pantos ir atsauces uz paražām, piemēram, 2186. pantā ir teikts, ka
darbam vajadzīgie izdevumi krīt uz darba devēju, ja vien nav norunāts vai
vietējās paražas nenosaka citādi.
5. Tiesu prakse, judikatūra. Tas ir tiesību palīgavots. Juridiski pareizs
spriedums par konkrētu civiltiesisko strīdu ar tajā pausto analīzi un secinājumiem var būt paraugs turpmākiem spriedumiem.
6. Tiesību doktrīna. Civiltiesībās tiesību doktrīnu veido tiesību zinātnieku
rakstītie Civillikuma komentāri, izstrādātās mācību grāmatas un monogrāfijas, piemēram, Satversmes tiesas tiesneša un Latvijas Universitātes asociētā
profesora Dr. iur. Kaspara Baloža monogrāfija «Ievads civiltiesībās».
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas sabiedriskās attiecības regulē civiltiesības?
2. Kādas vispārīgās un speciālās apakšnozares ietilpst civiltiesībās?
3. Kādu uzdevumu pilda civiltiesības?
4. Ar kādām tiesību nozarēm civiltiesībām ir ciešākā saikne?
5. Nosauciet un īsi raksturojiet civiltiesību avotus. Kurš ir svarīgākais civiltiesību avots?

5.2. Ģimenes tiesības
Ģimenes tiesības ir tiesību normu kopums, kas reglamentē ģimenes tiesisko attiecību rašanos un izbeigšanos, kā arī ģimenes locekļu personiskās un
mantiskās attiecības. Svarīgākais ģimenes tiesību avots ir Civillikuma 1. daļa
«Ģimenes tiesības».
5.2.1. Saderināšanās
Saderināšanās ir savstarpējs solījums savienoties laulībā. Tas nozīmē,
ka divi cilvēki ar saderināšanos sabiedrības priekšā apliecina savu gribu pēc
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kāda laika nodibināt ģimeni. Saderināties var tādas personas, kas atbilst visām tām prasībām, kādas Civillikums izvirza tām personām, kas stājas laulībā. Saderināšanās nav obligāta prasība. Civillikums paredz, ka saderināšanos
var arī atcelt vai kāds no saderinātajiem var no tās atkāpties. Saderināšanās
nedod tiesību prasīt tiesas ceļā laulības noslēgšanu.
Ja saderināšanos atceļ vai ja kāds saderinātais no tās atkāpjas, katram saderinātajam jāatdod visa manta, ko viņam dāvinājis otrs, viņa vecāki vai cita
persona sakarā ar nodomāto laulību. Tomēr Civillikums paredz 3 izņēmumus, kad dāvanas var paturēt, jo laulība nenotiek tāpēc, ka:
• saderinātais dāvinātājs miris;
• dāvinātājs atteicies doties laulībā bez svarīga iemesla. Kā svarīgs
iemesls var būt neuzticība, slikta apiešanās, piederīgo apvainošana u.c.;
• dāvinātāja uzvešanās bijusi otram saderinātajam svarīgs iemesls no
laulības atteikties.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko nozīmē jēdziens «saderināšanās»?
2. Kādas sekas rada saderināšanās?
3. Kādos gadījumos nav jāatdod atpakaļ dāvanas, ja laulība pēc saderināšanās nenotiek?
Uzdevumi:
1. Kā Jūs domājiet, vai mūsdienās saderināšanās ir aktuāls tiesību institūts?
2. Pēteris sakarā ar nodomāto laulību ir uzdāvinājis Zanei saderināšanās
gredzenu. Tomēr vēlāk Zane ir atteikusies doties laulībā, jo Pēteris nebija viņai uzticīgs. Vai šajā gadījumā Zanei ir jāatdod gredzens Pēterim?
Atbildi pamatojiet.
5.2.2. Laulība
Laulība no juridiskā viedokļa ir līgums tā vārda plašākā nozīmē, kad
divas personas – sieviete un vīrietis savienojas nolūkā nodibināt ģimeni.
Abu pušu vienošanās rada noteiktas tiesiskas sekas.
Civillikumā ir noteikti vienādi obligāti laulības slēgšanas noteikumi. Šie
noteikumi ir vienādi visiem, kas stājas laulībā neatkarīgi no cilvēku izcelšanās, rases utt.
Civillikums paredz sekojošus šķēršļus laulības noslēgšanai:
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• aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas.
Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties
laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība
tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga
iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas,
kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi;
• aizliegta laulība personām, kuras tiesa atzinusi par rīcības nespējīgām
gara slimības vai plānprātības dēļ;
• aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un
pusbrāļiem ar pusmāsām;
• aizliegta laulība starp viena dzimuma personām;
• aizliegta laulība starp adoptētāju un adoptēto, izņemot gadījumus, ja
izbeigtas ar adopciju nodibinātās tiesiskās attiecības. Tāpat aizliegta
laulība aizbildnim ar aizbilstamo un aizgādnim ar aizgādnībā esošo,
kamēr nav izbeigtas aizbildnības vai aizgādnības attiecības;
• aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.
Pirms laulāšanas notiek izsludināšana. Tās mērķis ir informēt sabiedrību
par priekšā stāvošo laulību, kā arī pārliecināties un pārbaudīt, vai nepastāv
šķēršļi konkrētās laulības noslēgšanai. Personas, kas vēlas doties laulībā, iesniedz par to iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai.
Līdz ar iesniegumu par vēlēšanos doties laulībā personām, kas agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda viens no šādiem dokumentiem:
• bijušā laulātā miršanas apliecība;
• laulības šķiršanas apliecība vai izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas
akta ieraksta;
• likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta
par neesošu, vai arī izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par
šādu spriedumu.
Tāpat tām līdz laulības noslēgšanai attiecīgos gadījumos jāiesniedz vecāku,
aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja.
Izsludināšanu izdara dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par
vēlēšanos doties laulībā. Izsludināšana nav atļauta:
• ja, iesniedzot iesniegumu, nav ievēroti likuma noteikumi;
• ja no dokumentiem redzams, ka laulības noslēgšanai ir šķēršļi.
Izsludināšana notiek, izliekot uz vienu mēnesi sludinājumu dzimtsarakstu
nodaļā, kurā iesniegts iesniegums par vēlēšanos doties laulībā. Steidzamos
gadījumos, raugoties pēc apstākļiem, dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir tie108

sība saīsināt izsludināšanas laiku pēc sava ieskata. Pamats termiņa saīsināšanai var būt smaga slimība, nepieciešamība aizbraukt ilgstošā komandējumā
vai citi apstākļi, kuru dēļ laulība pēc noteiktā termiņa varētu kļūt neiespējama. Iepriekš minētajā laikā personas, kuru tiesības šī laulība aizskartu, var
celt ierunas pret tās noslēgšanu, aizrādot uz likumiskiem šķēršļiem.
Salaulāties var arī baznīcā. Arī šajā gadījumā izsludināšana ir obligāta prasība ar iepriekš minēto termiņu ievērošanu. Ja laulājamie pieder pie ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās
dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas un vēlas salaulāties
pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja, izsludināšanu izdara pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem.
Izsludinātajam pārim pēc viena mēneša termiņa notecējuma (ja termiņš
nebija saīsināts), ja iebildumi nav izteikti un nav konstatēti šķēršļi laulības
nodibināšanai, sešu mēnešu laikā ir tiesības nodibināt laulību.
Pēc izsludināšanas laulība slēdzama vai nu dzimtsarakstu nodaļā, vai
pie konkrētā konfesijas garīdzniekiem. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai
garīdznieks var laulāt bez iepriekšējas izsludināšanas, ja līgavainis vai līgava dodas kara gaitās vai arī ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība.
Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Garīdznieks laulā pēc savas konfesijas noteikumiem.
Garīdznieki par katru noslēgtu laulību četrpadsmit dienu laikā laulību reģistram vajadzīgās ziņas piesūta tai dzimtsarakstu nodaļai, kuras teritorijā
laulāšana notikusi.
Laulības izbeigšana notiek divos veidos:
• laulību atzīstot par neesošu;
• laulību šķirot.
Laulības neesamība. Atzīt laulību par neesošu var tikai Civillikumā paredzētajos gadījumos:
• Par neesošu atzīstama laulība, kas nav slēgta ne dzimtsarakstu nodaļā,
ne pie garīdznieka.
Par neesošu atzīstama laulība, kas noslēgta fiktīvi, t. i., bez nolūka izveidot
ģimeni.
• Par neesošu atzīstama laulība, kas noslēgta, iekams laulātie vai viens no
viņiem sasnieguši paredzēto vecumu.
Šī laulība nav atzīstama par neesošu, ja tai sekojusi sievas grūtniecība vai ja
abi laulātie līdz tiesas spriedumam noteikto vecumu ir sasnieguši.
• Ja neesošu atzīstama laulība, kuras noslēgšanas laikā viens no
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laulātajiem bijis atzīts par rīcības nespējīgu gara slimības vai
plānprātības dēļ vai arī bijis tādā stāvoklī, ka nav varējis saprast savas
darbības nozīmi vai to vadīt.
• Par neesošu atzīstama laulība, kas aizliegta laulāto radniecības dēļ.
• Par neesošu atzīstama laulība, kuras noslēgšanas laikā viens no
laulātajiem atradies citā laulībā.
Otro laulību nevar atzīt par neesošu, ja pirmā laulība līdz tiesas spriedumam izbeigusies ar nāvi, šķiršanu vai atzīšanu par neesošu.
• Laulātais var apstrīdēt laulību, ja viņš tajā devies sodāmu draudu
ietekmēts. Prasība iesniedzama sešu mēnešu laikā no draudu ietekmes
izbeigšanās.
Laulības šķiršana. No 2011. gada 1. februāra laulību var šķirt ne tikai tiesa, bet arī notārs. Tiesa laulību var šķirt Civillikumā noteiktajos gadījumos.
Laulība ir šķirta no dienas, kad tiesas spriedums par laulības šķiršanu stājies
likumīgā spēkā. Notārs laulību šķir Notariāta likumā noteiktajā kārtībā, ja
abi laulātie vienojas par laulības šķiršanu. Laulība ir šķirta no dienas, kad
notārs taisījis laulības šķiršanas apliecību.
Tiesa laulību šķir, pamatojoties uz viena laulātā pieteikumu. Notārs – pamatojoties uz abu laulāto iesniegumu par laulības šķiršanu.
Laulību var šķirt tad, ja tā ir izirusi. Laulība uzskatāma par izirušu, ja
nepastāv laulāto kopdzīve un nav vairs sagaidāms, ka laulātie to atjaunos. Pieņemams, ka laulība ir izirusi, ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti. Laulātie dzīvo šķirti, ja viņiem nav kopīgas saimniecības un viens no laulātajiem
noteikti negrib to atjaunot, noliedzot laulības kopdzīves iespējamību. Kopīga
saimniecība var nepastāvēt arī tad, ja laulātie šķirti dzīvo kopīgā dzīvoklī.
Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, laulību var šķirt tikai tādā
gadījumā, ja:
• laulības turpināšana tam laulātajam, kas pieprasa laulības šķiršanu, ir
neiespējama tādu iemeslu dēļ, kuri ir atkarīgi no otra laulātā un kuru
dēļ kopdzīve ar viņu būtu neizturama cietsirdība pret laulāto, kas
pieprasa laulības šķiršanu;
• viens laulātais piekrīt otrā laulātā prasībai šķirt laulību;
• viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē
ir piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana.
Ja tiesa uzskata, ka, pastāvot šā panta augstāk minētajiem apstākļiem, ir
iespējams saglabāt laulību, tā laulāto samierināšanas nolūkā var atlikt lietas
izskatīšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
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Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, notārs laulību var šķirt tikai
tādā gadījumā, ja abi laulātie vienojas par laulības šķiršanu un iesnieguši notāram iesniegumu par laulības šķiršanu. Tiesa laulību nešķir, kaut gan tā ir
izirusi, ja laulības saglabāšana izņēmuma kārtā ir nepieciešama laulāto kopīgā nepilngadīgā bērna interesēs. Tiesa nešķir laulību arī gadījumā, ja laulātie
nav vienojušies par kopīga nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesību,
bērna uzturlīdzekļiem, kopīgas mantas sadali. Arī notārs laulību nešķir, ja šī
vienošanās nav panākta un laulātie nav to apliecinājuši.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādi pastāv šķēršļi laulības noslēgšanai?
2. Kādā veidā notiek izsludināšana pirms laulības noslēgšanas?
3. Kur var salaulāties?
4. Kādos gadījumos laulība ir atzīstama par neesošu?
5. Kur var šķirt laulību?
6. Kāda laulība ir uzskatāma par izirušo?
Uzdevumi:
1. Latvijas likumdevējs atzīst laulību tikai starp sievieti un vīrieti. Nosauciet pēc Jūsu domām iemeslus aizliegumam laulībai starp viena dzimuma personām.
2. Personas ir stājušās laulībā, lai viena no tām iegūtu konkrētās valsts pilsonību. Vai šajā situācijā laulību var atzīt par neesošu? Izvērtējiet situāciju.
5.2.3. Laulāto personiskās un mantiskās attiecības
Laulāto attiecības ir iedalāmas personiskajās un mantiskajās.
1. Laulāto personiskās attiecības. Civillikums paredz, ka laulība rada
vīram un sievai pienākumu būt savstarpēji uzticīgiem, kopā dzīvot, vienam
par otru gādāt un kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību. Ģimenes kopdzīves
kārtošanā abiem laulātajiem ir vienādas tiesības.
Nodibinot laulību, laulātie var izvēlēties viena vai otra uzvārdu, katrs var
paturēt pirmslaulības uzvārdu vai pievienot savam uzvārdam otra laulātā uzvārdu.
Laulātajiem neatkarīgi no viņu mantiskajām attiecībām ir tiesība mājas
saimniecības ietvaros atvietot vienam otru.
2. Laulāto mantiskās attiecības. Civillikums izšķir:
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• laulāto likumiskās mantiskās attiecības – mantiskās attiecības regulē
likums;
• laulāto līgumiskās mantiskās attiecības – mantiskās attiecības regulē
noslēgtais laulības līgums.
2.1. laulāto likumiskās mantiskās attiecības. Civillikums nosaka, ka
katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī
to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā. Viss, ko laulības laikā laulātie iegūst
kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā
darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka
šī manta pieder abiem līdzīgās daļās. Abu laulāto kopīgo mantu laulātie pārvalda un ar to rīkojas kopīgi, bet, abiem laulātajiem vienojoties, to var pārvaldīt arī viens no viņiem. Katram laulātajam ir arī atsevišķa manta, piemēram,
manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības, priekšmeti, kas noder tikai
viena laulātā personīgai lietošanai vai vajadzīgi viņa patstāvīgā darbā, manta,
ko viens laulātais ieguvis bez atlīdzības laulības laikā.
Abu laulāto pienākums ir segt ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumus no laulāto kopīgās mantas. Ja laulāto kopīgās mantas nepietiek ģimenes
uzturēšanai, katrs laulātais var prasīt, lai otrs laulātais piedalās ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumos samērā ar savas atsevišķās mantas stāvokli.
Viena laulātā manta neatbild par otra laulātā saistībām. Ja par viena laulātā parādiem vērsta piedziņa uz otra laulātā atsevišķo mantu, pēdējais var
prasīt, lai šo mantu atbrīvo no piedziņas. Ja par viena laulātā parādiem vērsta
piedziņa uz laulāto kopīgo mantu, otrs laulātais var prasīt mantas dalīšanu un
viņa daļas atbrīvošanu no piedziņas.
Dalot laulāto kopīgo mantu, ņem vērā visu laulāto mantu, kas nav atzīstama par viena laulātā atsevišķo mantu.
2.2. laulāto līgumiskās mantiskās attiecības. Savas mantiskās tiesības
laulātie var nodibināt, pārgrozīt un izbeigt ar laulības līgumiem kā pirms došanās laulībā, tā arī laulības laikā.
Laulības līgumi var būt:
• par visas laulāto mantas šķirtību. Tāds līgums paredz, ka katrs
laulātais patur ne tikai viņam pirms laulības piederējušo mantu, bet arī
laulības laikā var to patstāvīgi iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi
no otra laulātā. Toties otra laulātā mantu pārvaldīt, lietot vai citādā
kārtā ar to rīkoties bez viņa piekrišanas nevar. Katrs laulātais piedalās
ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumos samērīgi ar savu
mantas stāvokli. Par saviem parādiem katrs atbild ar savu mantu;
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Dalot laul�to kop�go mantu, �em v�r� visu laul�to mantu, kas nav atz�stama par viena laul�t�
atseviš�o mantu.
2.2. laul�to l�gumisk�s mantisk�s attiec�bas. Savas mantisk�s ties�bas laul�tie var nodibin�t,
p�rgroz�t un izbeigt ar laul�bas l�gumiem k� pirms došan�s laul�b�, t� ar� laul�bas laik�.
• par
laulāto
mantas kopību. Tāds līgums paredz, ka manta, kas
Laul�bas
l�gumi
var b�t:

piederējusi
arīlaul�tais
laulībaspatur
laikā
iegūtā,
par visas laul�to
mantaslaulātajiem
š�irt�bu. T�dspirms
l�gumslaulības,
paredz, kakā
katrs
ne tikai
vi�am
pirms laul�bas
pieder�jušo
mantu, ir
betapvienota
ar� laul�bas vienā
laika var
to patst�v�gi
ieg�t, masā,
lietot un
ar to
izņemot
atsevišķo,
kopīgā
nedalāmā
kura
r�koties neatkar�gi
no otra
Totiesnevienam
otra laul�t� mantu
p�rvald�t,
lietot vai cit�d�
laulības
laikālaul�t�.
nepieder
laulātajam
atsevišķajā
daļā.k�rt�
Ja ar to
r�koties bez vi�a piekrišanas nevar. Katrs laul�tais piedal�s �imenes un kop�g�s m�jsaimniec�bas
ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumus nesedz kopīgā manta,
izdevumos sam�r�gi ar savu mantas st�vokli. Par saviem par�diem katrs atbild ar savu mantu;
katrs laulātais piedalās šajos izdevumos samērīgi ar savu atsevišķo
 par laul�to mantas kop�bu. T�ds l�gums paredz, ka manta, kas pieder�jusi laul�tajiem pirms
Ja viens
no laulātajiem
vēlas pārdot
vai ieķīlāt
nekustāmo
laul�bas, k�mantu.
ar� laul�bas
laik� ieg�t�,
iz�emot atseviš�o,
ir apvienota
vien� kop�g�
nedal�m�
mas�, kura laul�bas
laik�kas
nepieder
nevienam
laul�tajam
Ja �imenesotra
un kop�g�s
īpašumu,
ietilpst
mantas
kopībā,atseviš�aj�
obligātida��.
ir vajadzīga
laulātā
m�jsaimniec�bas
izdevumus
nesedz
kop�g�
manta,
katrs
laul�tais
piedal�s
šajos
izdevumos
piekrišana.
sam�r�gi ar savu atseviš�o mantu. Ja viens no laul�tajiem v�las p�rdot vai ie��l�t nekust�mo
Kad, laulībai pastāvot, laulātie izbeidz laulāto mantas šķirtību (kopību) un
�pašumu, kas ietilpst mantas kop�b�, oblig�ti ir vajadz�ga otra laul�t� piekrišana.
laulības
tās vietā
(mantas
laulāto
Kad,
laul�bailīgumā
past�vot,nenoteic
laul�tie izbeidz
laul�tomantas
mantas kopību
š�irt�bu (kop�bu)
un šķirtību),
laul�bas l�gum�
mantiskās
attiecības
tiek
regulējamas
saskaņā
ar
likumu.
nenoteic t�s viet� mantas kop�bu (mantas š�irt�bu), laul�to mantisk�s attiec�bas tiek regul�jamas
saska�� ar likumu.
Apkopojot visu 5.2.3. apakšpunktā aplūkoto informāciju, laulāto attiecības
Apkopojot
visushematiski
5.2.3. apakšpunkt�
apl�koto inform�ciju, laul�to attiec�bas var att�lot
var attēlot
(5.1. attēls).
shematiski (5.1.att�ls).


LAUL�TO ATTIEC�BAS
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MANTISK�S
L�gums par mantas kop�bu

Laul�to l�gumisk�s
attiec�bas

L�gums par mantas š�irt�bu

5.1.att�ls Laul�to attiec�bas
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3. Nosauciet laulības līgumu veidus. Kā katrs no tiem regulē laulāto mantiskās attiecības?
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Uzdevumi:
1. Padomājiet kādos gadījumos ir aktuāla laulības līgumu noslēgšana.
2. Kādām mantiskajām attiecībām dotu priekšroku Jūs? Atbildi pamatojiet.
113

5.2.4. Vecāku un bērnu attiecības
Civillikums regulē starp vecākiem un bērniem pastāvošās personiskās un
mantiskās attiecības.
Persona kļūst pilngadīga no 18 gadu vecuma. Līdz pilngadības sasniegšanas bērns atrodas vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņā personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Vecāku un bērnu personiskās attiecības. Vecākiem ir jārūpējas par
savu bērnu. Rūpes ietver bērna aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa
dzīves vietu. Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu
un audzināšanu. Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību.
Ar tiesībām noteikt bērna dzīvesvietu saprotama dzīvesvietas ģeogrāfiskā
izvēle un mājokļa izvēle.
Kopā dzīvojoši vecāki aizgādību īsteno kopīgi. Ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās. Ikdienas aizgādību īsteno tas no vecākiem,
pie kura bērns dzīvo. Vecāku pienākums ir samērā ar viņu mantas stāvokli
uzturēt bērnu. Šīs pienākums gulstas uz tēvu un māti, līdz laikam, kad bērns
pats var sevi apgādāt.
Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar
jebkuru no vecākiem (saskarsmes tiesība), kā arī ar brāļiem, māsām, vecvecākiem, kā arī citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā
saimniecībā, ja tas atbilst bērna interesēm. Arī katram vecākam ir pienākums
un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu.
Kamēr bērni dabū no saviem vecākiem uzturu, viņiem jāstrādā vecāku
mājas darbi bez tiesības prasīt par to kādu atlīdzību, ja vien tā viņiem nav
noteikti apsolīta.
Arī bērniem ir pienākums apgādāt vecākus un vajadzības gadījumā arī
vecvecākus. Bērnu var atbrīvot no pienākuma apgādāt vecākus, ja tiek konstatēts, ka vecāki bez dibinātiem iemesliem izvairījušies pildīt vecāku pienākumus.
Vecāku un bērnu mantiskās attiecības. Vecākiem ir jārūpējas par bērna mantu, t.i., jāgādā par bērna mantas uzturēšanu un izmantošanu tās saglabāšanai un vairošanai. Nepilngadīgo bērnu manta atrodas vecāku pārvaldībā.
To realizē abi vecāki kopīgi, bet, ja viens no vecākiem mirst vai citu iemeslu
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dēļ nevar bērnu mantu pārvaldīt, to pārvalda otrs no vecākiem viens pats.
Turklāt vecāki izlieto savu varu pār bērnu mantu ar aizbildņu tiesībām.
Civillikums nosaka, ka no vecāku pārvaldības ir izņemta bērnu brīvā
manta, ja bērni ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Šajā brīvajā mantā ietilps:
• viss, ko bērni ieguvuši ar savu personisko darbu vai patstāvīgi
nodarbojoties kādā arodā, rūpniecībā vai tirdzniecībā u.tml.,
• viss, ko vecāki no bērniem piederošās mantas nodod viņu brīvā
pārvaldībā;
• visa manta, kuru bērniem bez atlīdzības piešķīruši radinieki vai citas
personas ar nosacījumu, lai bērni to pārvaldītu un lietotu patstāvīgi.
Vecāku aizgādība izbeidzas:
• ar vecāku vai bērna nāvi;
• kad pazudušais no vecākiem atzīts par mirušo;
• kad bērnu adoptējusi trešā persona;
• kad bērns sasniedzis pilngadību;
• kad aizgādības tiesības vecākiem atņemtas ar tiesas spriedumu.
Ar tiesas spriedumu atņemtās aizgādības tiesības var atjaunot ar tiesas
spriedumu.
Ja nepilngadīgais dodas laulībā (sākot ar 16 gadiem), vecāki zaudē tiesību
pārstāvēt savu nepilngadīgo bērnu un pārvaldīt viņa nebrīvo mantu. Ja šādu
laulību šķir vai atzīst par neesošu, vecāku tiesības pārvaldīt nebrīvo mantu
neatjaunojas.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas tiesības un pienākumi ir vecākiem attiecībā pret viņu bērniem?
2. Kādus pienākumus Civillikums uzliek bērniem?
3. Kāda bērna manta ir izņemta no vecāku pārvaldības?

5.3. Mantojuma tiesības
Civillikuma otrā daļa «Mantojuma tiesības» regulē mantiskās attiecības,
kas ir saistītas ar mantas pāreju no mirušās personas pie citas personas
īpašumā mantošanas ceļā.
Mantojuma tiesības ir tiesības iestāties mirušās personas mantisko attiecību kopībā un iegūt mantojumu. Personu, kurai pieder mantojuma tiesības
sauc par mantinieku.
Mantojuma tiesības ir cieši saistītas ar īpašuma tiesībām, jo pēc cilvēka
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nāves viņa īpašums pārvēršas par mantojumu. Mantojuma tiesības ir saistītas
arī ar ģimenes tiesībām, jo Civillikums aizsargā tuvinieku un radinieku tiesības saņemt mantojumu no mirušā ģimenes locekļa.
Mantojums ir kopība, kurā ietilpst visa kustamā un nekustamā manta,
kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības, kas mirušajam vai par mirušu izsludinātajam piederējušas viņa patiesās vai tiesiski pieņemamās nāves
laikā. Tas nozīmē, mantojums ir ne tikai visas mirušajam piederējušās lietas,
bet arī saistības pret citām personām (parādi).
Mirušo vai par mirušo pasludināto sauc par mantojuma atstājēju.
Mantot var:
1) fiziskas personas:
• pilngadīgas;
• nepilngadīgas;
• vēl nepiedzimuši bērni. Civillikums paredz, ka fiziska persona spēj
mantot, ja mantojuma atklāšanas laikā viņa ir ieņemta, kaut arī vēl nav
piedzimusi.
2) juridiskas personas:
• jau pastāvošās juridiskas personas;
• juridiskas personas pirms to izveidošanas un reģistrācijas. Tas var
notikt tad, ja mantojuma atstājējs ir novēlējis mantu juridiskai
personai, kura ir jāizveido saskaņā ar viņa novēlējumu.
Mantošana notiek trijos veidos:
• ar likumu (likumiskā mantošana);
• ar testamentu (testamentārā mantošana);
• ar līgumu (līgumiskā mantošana).
Likumiskā mantošana. Ja mantojuma atstājējs nav atstājis nekādus novēlējumus attiecībā uz savu mantu, tad mantojumu sadala saskaņā ar likumu.
Pēc likuma var mantot tikai laulātais, radinieki un adoptētie.
Pārdzīvojušais laulātais manto no mirušā neatkarīgi no tā, kādas mantiskās
attiecības (kopīga vai šķirta manta) pastāvējusi laulāto starpā laulības laikā.
Laulātais saņem tādu pašu mantojuma daļu kā mantojuma atstājēja bērni, ja
palikušo bērnu skaits ir mazāks par četriem, bet ja bērnu ir četri vai vairāk –
vienu ceturto daļu.
Ja mirušam laulātam nepaliek ne lejupējo (viņa pēcnācēji – bērni, mazbērni utt.), ne adoptēto, bet ir augšupējie (vecāki, vecvecāki), brāļi vai māsas, tad
pārdzīvojušais laulātais saņem pusi no mantojuma un arī dzīvokļa iekārtu,
bet otru pusi saņem radinieki. Savukārt, ja mirušam laulātam nepaliek ne
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lejupējo, ne adoptēto, ne augšupējo, ne brāļu vai māsu vai to bērnu, vai ja
palikušie atkrīt, tad visu mantojumu saņem pārdzīvojušais laulātais.
Radinieki manto pa šķirām, kuras ir četras:
1) mantojuma atstājēja lejupējie, starp kuriem un mantojuma atstājēju
nav citu lejupējo, t.i., mirušā bērni, bet ja to nav, tad mazbērni utt.;
2) mantojuma atstājēja pēc pakāpes tuvākie augšupējie, kā arī mantojuma atstājēja īstie brāļi un māsas un pirms viņa mirušo īsto brāļu un
māsu bērni;
3) mantojuma atstājēja pusbrāļi un pusmāsas un pirms viņa mirušo
pusbrāļu un pusmāsu bērni;
4) manto pārējie pēc pakāpes tuvākie sānu radinieki.
Zemākas šķiras mantinieki nemanto, kamēr ir dzīvs kāds augstākas šķiras
mantinieks. Katrā šķirā esošie radinieki manto vienādās daļās.
Testamentārā mantošana. Mantojuma atstājējs var rakstīt testamentu.
Testaments ir katrs vienpusējs rīkojums, ko cilvēks dod savas nāves gadījumam par visu savu mantu, vai par tās daļu, vai par atsevišķām lietām. Cilvēku, kas sastāda testamentu, sauc par testatoru. Par testatoru var būt katra
rīcībspējīga persona. Nepilngadīgie no 16 gadu vecuma var taisīt testamentu
par savu brīvo mantu. Testamentu nevar taisīt tie, kas nevar rakstīt un saprotami runāt, un tādēļ nespēj skaidri izteikt savu gribu, kā arī garā slimie, kamēr
viņi atrodas gara slimības stāvoklī.
Testamenti pēc savas formas ir iedalāmi publiskajos un privātajos. Publiskos testamentus raksta pie notāra, bāriņtiesā vai pie Latvijas konsula ārzemēs, testatoram personīgi klātesot un piedaloties diviem lieciniekiem.
Privātu testamentu raksta vai vismaz paraksta pats testators, pieaicinot vismaz divus ticamus lieciniekus. Civillikums paredz ierobežojumus lieciniekiem.
Par lieciniekiem nevar būt, piemēram, garā slimie, nepilngadīgie, kurlie, mēmie, aklie, tie, kas ar to pašu testamentu iecelti par mantiniekiem. Testatoram
vai nu jāparaksta testaments liecinieku klātbūtnē, vai jāpasaka viņiem, ka viņš
to pats parakstījis. Arī lieciniekiem zem testamenta jāparakstās. Ja testators visu
testamentu pats uzrakstījis un parakstījis, tad tas ir spēkā arī bez lieciniekiem.
Privātu testamentu var taisīt jebkurā valodā, brīvā formā, ar paša formulētiem
jēdzieniem, bet testamentam jābūt saprotam tā lasītājiem. Privātu testamentu
var nodot glabāšanā notāram, Latvijas konsulam ārzemēs vai bāriņtiesai.
Ārkārtas situācijās ir pieļaujami mutiski testamenti (privileģēti testamenti), bet tie zaudē savu spēku triju mēnešu laikā pēc šādas situācijas izbeigšanās, ja mantojuma atstājējam ir iespējas izveidot rakstisku testamentu.
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Testators ar testamentu var novēlēt savu mantu jebkuram, bet ar ierobežojumu, ka tas nedrīkst neiekļaut testamentā viņa neatraidāmos mantiniekus – laulāto un lejupējo, bet ja to nav, tad tuvākās pakāpes augšupējos. Neatraidāmiem mantiniekiem pienākas to neatņemamā mantojuma daļa, kas ir
puse no tā, ko tie varētu saņemt pēc likuma. Testators var atstumt no mantojuma personas (tajā skaitā arī neatraidāmos mantiniekus), kurām ir tiesība
mantot pēc likuma, tas nozīmē, izteikt testamentā gribu, lai šīs personas nekļūtu par mantiniekiem. Civillikums reglamentē atstumšanas nosacījumus.
Mantojuma atstājējs var paredzēt testamentā dažādus nosacījumus saņemšanai, bet tie nedrīkst būt neiespējami vai personu aizskaroši, piemēram, nedrīkst iekļaut nosacījumu par došanos vai nedošanos laulībā ar zināmu personu, lai saņemtu mantojumu.
Līgumiskā mantošana. Mantojuma atstājējs var noslēgt līgumu ar kādu
personu par to, ka šī persona pieņems no viņa mantojuma. Tādu līgumu sauc
par mantojuma līgumu. Var noslēgt arī tādu mantojuma līgumu, ar kuru
divas personas vienojas par to, ka savstarpēji mantos viena no otras – tā persona, kura nomirst pirmā, atstāj savu mantu otrai personai.
Mantojuma līgumā ir jāievēro noteikumi par mantojuma daļu, ja vien tie,
kam tā pienākas, nav atteikušās no savām tiesībām. Mantojuma līgums ir jāapliecina notariālā kārtībā.
Līgumiskā mantošana atšķiras no likumiskās un testamentārās ar to, ka
līgumiskās mantošanas gadījumā pēc mantojuma atstājēja nāves mantinieks
nevar no mantojuma atteikties (ja tikai viņam šāda tiesība līgumā nav paredzēta), jo šo saistību ir uzņēmies ar agrāk noslēgtu līgumu.
Mantojumu dala labprātīgi – mājas kārtībā, pie notāra vai bāriņtiesā. Ja
līdzmantinieki nevar vienoties, mantojumu dala tiesa. Ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam mantinieki nav palikuši un viņš savu mantu nevienam
nav novēlējis, tad tāds mantojums tiek dēvēts par bezmantnieku mantu un
tā pāriet valstij.
Jautājumi paškontrolei:
1. Uz kāda pamata var mantot (mantošanas veidi)? Paskaidrojiet katru
mantošanas veidu.
2. Ko nozīmē jēdziens «neatraidāmie mantinieki»?
3. Kādā formā un kārtībā ir taisāmi testamenti? Kādā valodā var taisīt testamentu?
4. Ar ko mantojuma līgums atšķiras no testamenta?
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Uzdevums:
Pēc Mārtiņa Bērziņa nāves uz mantojumu pretendē viņa sieva, meita, māte
un brālēns. Būdams dzīvs, Mārtiņš nav uzrakstījis testamentu, kā arī nav noslēdzis mantojuma līgumu ne ar vienu personu. Kādas tiesības uz mantojumu
ir iepriekš minētām personām? Sadaliet mantojumu.

5.4. Lietu tiesības
Lietu tiesības nosaka, ka tiesību subjektiem ir iespēja iegūt savā varā lietas, tās izmantot un dažādi ar tām rīkoties. Personas varā lietas atrodas vai
nu kā īpašums, vai kā valdījums.
Lietas ir iedalāmas pēc dažādiem kritērijiem. Izšķir:
• ķermeniskas un bezķermeniskas lietas;
• kustamas un nekustamas lietas;
• atvietojamas un neatvietojamas;
• patērējamas un nepatērējamas;
• dalāmas un nedalāmas lietas.
Ķermeniskas lietas ir tādas, ko var aptaustīt un kam ir savs ķermenis. Bezķermeniskas lietas ir personiskās lietu un saistību tiesības, piemēram, kopīpašuma domājamā daļa.
Kustamas lietas ir tādas ķermeniskas lietas, kuras var pārvietot no vienas
vietas uz otru, ārēji tās nebojājot. Piemēram, automašīna, kuģis. Savukārt,
nekustamas lietas ir tās, kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, ārēji
tās nebojājot. Piemēram, māja, dzelzceļš.
Atvietojamas lietas ir tādas ķermeniskas lietas, kuras var aizvietot ar citām līdzīgām, un ar šādu aizvietošanu nekas netiek zaudēts. Atvietojamām
lietām parasti ievēro vienīgi to šķiru. Šeit pieder visas tās lietas, ko nosaka ar
skaitu, mēru un svaru. Piemēram, cukurs. Neatvietojamas lietas nav iespējams aizvietot ar citām, jo tās ir unikālas. Piemēram, dārgs juvelierizstrādājums, mākslinieka glezna.
Ķermeniskas lietas ir gan patērējamas, gan nepatērējamas, ņemot vērā to,
vai tās tiek iznīcinātas, lietojot. Piemēram, pārtikas produkti ir patērējamas
lietas, dzīvoklis, mašīna – nepatērējamas.
Dalāmas lietas ir tikai tādas, kuras var sadalīt, neiznīcinot to būtību. Šādas
daļas pastāv kā patstāvīgs veselums. Nedalāmas lietas nav iespējams sadalīt
tā, lai to būtība nebūtu iznīcināta vai lieta nebūtu bojāta.
Lietas var sadalīt arī pēc to vērtības:
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• parastā vērtība – tā, kura piemīt katrai lietai neatkarīgi no lietotāju
attieksmes pret šo lietu. Piemēram, jebkura prece, kas ir nopērkama
veikalā, ir nopērkama ar tās parasto vērtību;
• sevišķā vērtība – tāda, kuru tai piešķir lietas lietotājs atkarībā no
labuma, ko tas gūst no šīs lietas. Piemēram, brillēm, dzirdes aparātiem
ir sevišķā vērtība;
• ar personīgām tieksmēm pamatota vērtība – ir atkarīga no
priekšrocības, kādu lietas valdītājs tai piešķir vai nu tās īpatnību dēļ, vai
savu sevišķo attiecību dēļ pret to, neatkarīgi no labuma, kādu tā dod
pati par sevi. Piemēram, bērnības drauga vēstule, bērnības fotogrāfijas.
Valdījums ir faktiskā vara pār lietu. Lietas valdījums pastāv, kad ķermeniska lieta atrodas pie kādas personas, un tā vēlas ar lietu rīkoties tā, it kā viņa
būtu šīs lietas īpašnieks. Lieta personas valdījumā var nokļūt dažādi. Civillikums paredz dažādus valdījuma veidus:
• tiesīgs valdījums – tāds valdījums, kas ir iegūts godīgā, likumīgā ceļā.
Par tādu valdījumu neviena cita persona nevar celt iebildumus;
• prettiesīgs valdījums – tāds valdījums, kas ir iegūts vardarbīgi vai
slepenībā no tās personas, no kuras varētu sagaidīt iebildumus;
• labticīgs valdījums – kad valdītājs ir pārliecināts, ka nevienam citam
nav vairāk tiesību valdīt lietu kā viņam;
• ļaunticīgs valdījums – kad valdītājs zina, ka viņam nav tiesības lietu
valdīt vai ka kādam citam šajā ziņā ir lielākas tiesības nekā viņam.
Valdījums vēl nenozīmē īpašumu. Īpašums ir pilnīgas varas tiesība pār
lietu. Tas nozīmē, ka īpašniekam vienīgajam ir tiesības rīkoties ar lietu pēc
saviem ieskatiem un atprasīt to atpakaļ no trešās personas (īpašumā esošā
lieta ne vienmēr ir īpašnieka valdījumā). Īpašumā un valdījumā var būt gan
lieta, gan tiesība.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādus jautājumus regulē lietu tiesības?
2. Nosauciet lietu veidus un miniet katram veidam savu piemēru.
3. Kā lietas ir iedalāmas pēc to vērtības?
4. Ar ko īpašums atšķiras no valdījuma?
Uzdevumi:
1. Nosakiet zemāk norādītām lietām to veidu. Atcerieties, ka viena un tā
pati lieta var būt dažādi iedalāma.
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Gredzens ar briljantiem, griķi, galds, autortiesības uz zinātnisko darbu,
Rodēna skulptūra, dzīvoklis.
2. Jurim pieder portatīvais dators. Pēc viņa paziņas Ivara lūguma, Juris aizdeva viņam datoru uz divām nedēļām, jo devās komandējumā un dators
viņam nebija vajadzīgs. Pēc laika notecējuma, Juris gribēja atgūt no Iva
ra savu datoru. Ivars atbildēja, ka pirms divām dienām atstāja datoru
pie savas draudzenes Ilzes un varēs to dabūt atpakaļ tikai pēc nedēļas,
jo Ilzei steidzīgi vajadzēja izbraukt no valsts. Izvērtējiet, kāds valdītājs ir
Ivars.

5.5. Saistību tiesības
Saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata vienai personai – parādniekiem – jāizdara par labu otrai – kreditoriem – zināma darbība, kam
ir mantiska vērtība. Saistības rada tiesiskas attiecības starp tās dalībniekiem.
Saistību tiesības regulē tādas civiltiesiskās attiecības, kuras rodas:
• uz tiesiska darījuma pamata, piemēram, noslēdzot līgumu, ar kuru
puses uzņemas noteikta veida saistības;
• no neatļautas darbības, kad personai, kura ir izdarījusi neatļautu
darbību, rodas pienākums atlīdzināt zaudējumus;
• pēc likuma, kad tajā nosacīts, ka noteiktos apstākļos, pie noteiktiem
faktiem personai rodas konkrēti pienākumi pret citu personu,
piemēram, naudas nonākšana citas personas turējumā rada pienākumu
maksāt likumiskos procentus.
5.5.1. Tiesiskie darījumi un līgumi
Saskaņā ar Civillikumu, tiesisks darījums ir atļautā kārtā izdarīta darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, pārgrozīšanai vai izbeigšanai. «Atļautā
kārtā izdarīta darbība» ir darbība, kas nav pretrunā ar likumu. Darījumu var
definēt kā gribas izpaudumu, kas vērsts uz tiesisku attiecību nodibināšanu,
grozīšanu vai izbeigšanu.
Atkarībā no tā, cik subjektu gribas izpaudumi ir vajadzīgi, darījumus iedala:
• vienpusējos darījumos;
• divpusējos (daudzpusējos) darījumos.
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Vienpusējie darījumi ir tie darījumi, kuros pietiek ar viena subjekta gribas
izpaudumu, lai rastos noteiktas tiesiskas sekas. Vienpusējs darījums neprasa kādas citas personas piekrišanu. Vienpusējs darījums ir, piemēram, testaments, jo testatoram, lai to uzrakstītu, nav nepieciešama kādas citas personas
piekrišana. Vairums darījumu ir divpusēji vai daudzpusēji, tos sauc par līgumiem. Līguma noslēgšanai ir vajadzīga pušu vienošanās. Visi līgumi ir
tiesiski darījumi, savukārt ne jebkurš tiesisks darījums ir līgums, jo lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešamas vismaz divu personu vienošanās.
Civillikums izprot līgumu plašākā un šaurākā nozīmē.
Līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās
par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Šādā
izpratnē par līgumu var uzskatīt saderināšanos, laulību, vienošanos starp valstīm.
Līgums šaurākā nozīmē ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību. Šādā izpratnē par līgumiem uzskata tikai tos, kas ir noslēgti, lai nodibinātu saistību
tiesību, piemēram, pirkuma līgums, maiņas līgums, nomas līgums, aizdevuma līgums u.c. 5.5. apakšnodaļas ietvaros jēdziens «līgums» tiek lietots šaurākā nozīmē.
Līgumi ir iedalāmi vairākos veidos.
• vienpusējos un divpusējos (daudzpusējos). Šī iedalījuma pamatā
ir tiesību un pienākumu sadalījums. Ja līguma vienai pusei ir tikai
tiesības, bet otrai – pienākumi, līgums ir vienpusējs. Tāds līgums ir
dāvinājums. Ja tiesības un pienākumi ir katram līguma dalībniekam,
līgums ir divpusējs vai daudzpusējs. Tādi līgumi, piemēram, ir
pirkuma līgums, darba līgums u.c.;
• termiņa un beztermiņa līgumos. Līgumi, kas ir noslēgti uz noteiktu
laiku, ir terminēti līgumi. Beztermiņa līgumi netiek noslēgti uz
noteiktu laiku. Darba līgumi, piemēram, var būt noslēgti kā uz
noteiktu laiku, tā arī uz nenoteiktu laiku.
• konsensuālos līgumos un reāllīgumos. Ja līguma slēgšanas procesā
viena puse apsola dot otrai kādu lietu vai izdarīt darbu, tas ir
konsensuāls līgums. Savukārt, ja viena puse nodod otrai lietu, tas
ir reāllīgums. Tas nozīmē, ka konsensuālie līgumi stājas spēkā ar
vienošanos brīdi, savukārt reāllīgumi – ar lietas nodošanas brīdi.
Konsensuālā līguma piemērs ir pirkuma līgums. Glabājuma līgums ir
reāllīgums.
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• atlīdzības un bezatlīdzības līgumos. Vairākums līgumu ir atlīdzības,
piemēram, pirkuma līgums, kad pārdevējs saņem pirkuma maksu,
darba līgums, kad darbinieks saņem darba samaksu. Bezatlīdzības
ir patapinājuma līgums, kad viena puse nodod otrai kādu lietu
bezatlīdzības lietošanai ar nosacījumu atdot to pašu lietu.
Lai noslēgtu līgumu, ir jāņem vērā sekojošie punkti:
1. Līguma dalībnieki. Līgumus var slēgt fiziskas un juridiskas personas, tām jābūt tiesībspējīgām un rīcībspējīgām.
2. Līguma priekšmets. Tas parāda, kādēļ darījums tiek slēgts. Par
priekšmetu kalpo mantisks labums – prece, nauda, kāda tiesība.
Priekšmets var būt ka darbība, tā arī atturēšanās no tās (bezdarbība).
3.	Gribas izteikums un gribas īstums.
Gribu ir iespējams izteikt vairākos veidos: rakstiski, mutiski, klusējot un
ar konkludentām darbībām. Klusējot gribu izpaust var, ja tiesību normas
paredz kādu noteikta veida situāciju, kur personas klusēšanai ir nozīme. Tikai atsevišķos gadījumos Civillikums paredz, ka klusēšana norāda uz personas gribu. Konkludentas darbības ir darbības bez vārdiem, pēc kurām var
spriest par gribu. Piemēram, ar žestu palīdzību persona var izteikt savu gribu,
iepērkoties veikalā kādā valstī, kuras valodu nepārvalda.
Izteiktai gribai jābūt īstai, t.i., bez defektiem – maldības, viltus un spaidiem.
4. Līguma sastāvdaļas. Lai līgums būtu iespējams, dalībniekiem jāvienojas par tā būtiskām sastāvdaļām. Piemēram, pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu, kad abas puses vienojušās par pirkuma priekšmetu un maksu, kas ir šī līguma būtiskās sastāvdaļas.
5. Līguma forma. Līgumus var noslēgt kā rakstiski, tā arī mutiski. Līguma forma ir atkarīga no pušu ieskata. Tomēr Civillikums paredz
gadījumus, kad darījumiem ir obligāta rakstveida forma, piemēram,
ja darījums ir saistīts ar nekustamo īpašumu.
6. Līguma blakus noteikumi. Katrā līgumā var ievest dažādus blakus
noteikumus – nosacījumus un termiņus.
Biežāk līguma noslēgšana sākas ar vienas personas izteiktu piedāvājumu,
ko ir pieņemts saukt par oferti. Otras puses piekrišana izteiktajam piedāvājumam tiek dēvēta par akceptu.
Jautājumi paškontrolei:
1. Definējiet jēdzienu «tiesisks darījums».
2. Ar ko vienpusējie darījumi atšķiras no divpusējiem (daudzpusējiem)?
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3. Kādi tiesiskie darījumi ir atzīstami par līgumiem?
4. Kā ir klasificējami līgumi?
5. Kas jāņem vērā, lai noslēgtu līgumu?
5.5.2. Neatļauta darbība un civiltiesiskā atbildība
Neatļauta katra darbība vai bezdarbība, kas aizskar cita tiesības. Neatļauta darbība ir pretēja tiesiskai darbībai – tādai, kas ir atļauta ar likumu.
Neatļautas darbības (bezdarbības) veidi ir:
• līguma saistību nepildīšana (līguma pārkāpums);
Par līguma pārkāpumu ir uzskatāms nokavējums. Nokavējums ir izpildījuma novilcinājums ilgāk par pienācīgo laiku. Nokavējums ir tikai tad, ja tas
izpaužas prettiesiskā novilcinājumā. Ja pienākuma izpildi aizkavē nepārvarama vara vai citi attaisnojoši apstākļi, novilcinājums nav prettiesisks. Nokavējuma veidi ir parādnieka nokavējums (izpaužas attiecīgo darbību neveikšanā termiņā: lietas nenodošanā, darba neizpildē, naudas nesamaksāšanā
u.tml.) un kreditora nokavējums (izpaužas saistības izpildījuma nepieņemšanā noteiktajā termiņā).
• delikts – ārpuslīgumisks pārkāpums, kas var izpausties personiskos
veselības, dzīvības, goda, cieņas, brīvības vai mantiskos aizskārumos.
Pretstats neatļautai darbībai ir atļauta (tiesiska) darbība, pirmām kārtām
katram subjektam piederošo tiesību izlietošanu.
Par neatļautu darbību un bezdarbību ir paredzēta civiltiesiskā atbildība,
kas izpaužas aizskārēja – personas, kas izdarījusi neatļautu darbību vai pieļāvusi neatļautu bezdarbību, pienākumā atlīdzināt cietušajam ar to radušos
zaudējumus. Zaudējumu atlīdzināšana ir galvenais līdzeklis aizskārumu seku
novēršanai un tāda stāvokļa atjaunošanai, kāds bija pirms tiesību pārkāpuma.
Kompensācijas funkcijas pilda arī līgumsods un procenti, par ko var izlasīt
nākamajā apakšpunktā.
Zaudējums ir jebkāds mantas samazinājums, zudums vai bojājums, peļņas
samazinājums vai papildu izdevumi. Zaudējumi ir kaitīgās darbības (bezdarbības) sekas. Piemēram, miesas bojājumi ir kaitīga darbība, savukārt peļņas samazinājums sakarā ar veselības bojājumu ir zaudējumi.
Visi zaudējumi, kas nav nejauši, ir jāatlīdzina.
Civiltiesiskai atbildībai un zaudējumu atlīdzināšanai ir četri priekšnoteikumi:
1. kādas personas prettiesiska rīcība (darbība vai bezdarbība);
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2. šīs personas vaina;
3. zaudējumu esamība un to konkrēts apmērs;
4. cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un zaudējumiem.
Tikai esot visiem četriem priekšnoteikumiem ir pamats zaudējumu atlīdzināšanai.
Svarīgs ir vainas jautājums. Civillikums vainas pakāpes noskaidrošanai
paredz vairākas vainas formas: ļaunu nolūku, rupju neuzmanību un vieglu
neuzmanību. Ļauns nolūks ir katrs tīšs kaitējums. Rupja neuzmanība ir tad,
ja kāds rīkojas augstākajā mērā vieglprātīgi un nevērīgi vai rūpējas par viņam
uzticētām svešām lietām un darīšanām mazāk nekā par savām. Zaudējumu
atlīdzības ziņā rupju neuzmanību pielīdzina ļaunam nolūkam. Viegla neuzmanība ir rūpības un čaklības trūkums, kāds jāievēro krietnam saimniekam.
Civiltiesiskā atbildība iestājas neatkarīgi no vainas formas.
Prasot zaudējumu atlīdzību, jāievēro zaudējuma novērtēšanas noteikumi.
Zaudējumu atlīdzību izmanto ļoti plaši, arī līgumu pārkāpuma gadījumā, kad
līguma nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā tiek nodarīti zaudējumi.
Saistību tiesības aizsargā ne tikai zaudējumu atlīdzināšana, bet arī saistību
tiesību pastiprināšana.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kā savā starpā ir saistīta neatļauta darbība un civiltiesiska atbildība?
2. Nosauciet civiltiesiskās atbildības un zaudējumu atlīdzināšanas priekšnoteikumus.
3. Kādas vainas formas paredz Civillikums?
5.5.3. Saistību tiesību pastiprināšana
Saistību izpildīšanu sekmē katras puses tiesību un pienākumu skaidra un
nepārprotama izteikšana līgumā. Taču ar to ne vienmēr pietiek, un civiltiesībās ir iespējams lietot arī īpašus tiesiskos līdzekļus, ko Civillikums sauc
par tiesību pastiprināšanas jeb nodrošināšanas līdzekļiem. Šie līdzekļi iedarbojas uz parādnieka gribu un attieksmei pret savu pienākumu un paredz
nelabvēlīgas mantiskas sekas saistību pārkāpuma gadījumā. Šādas sekas var
būt saistītas ar:
• ar lietām, kas pieder parādniekam, bet kuras var apgrūtināt par labu
kreditoram (ķīla, hipotēka);
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• ar saistību ciest norādītās sekas, samazinot neapgrūtināto mantu vai
naudas līdzekļus (līgumsods, rokas nauda);
• ar trešās personas piesaistīšanu parādnieka pusē (galvojums).
Tātad, saistību tiesību pastiprinājumi ir:
• ķīla;
• galvojums;
• līgumsods;
• rokas nauda.
Ķīla. Tas ir viens no drošākajiem saistību pastiprināšanas veidiem. Ķīla
ir tiesības uz svešu lietu, ko kreditors var izmantot gadījumā, ja otra puse
nepilda savas saistības. Ķīlas veidi ir:
• rokas ķīla – kustamas lietas ķīla, nododot šo lietu kreditora valdījumā.
Piemēram, automašīna var kalpot par rokas ķīlu;
• hipotēka – nekustamas lietas ieķīlājums, nenododot šo lietu kreditora
valdījumā. Kā piemēru var minēt dzīvokli.
Pastāv arī vēl viens ķīlas veids – komercķīla, ko regulē Komercķīlas likums. Komercķīla ir kustamas lietas ieķīlāšana, nenododot to kreditora valdījumā.
Hipotēku var nodibināt tikai ar ierakstu zemesgrāmatā. Rokas ķīla arī ir
drošs ķīlas veids, jo lieta nonāk kreditora valdījumā un ķīlas ņēmējs (lietas
īpašnieks) ar lietu nevar veikt nekādas darbības.
Galvojums. Galvojums ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, neatbrīvojot parādnieku no viņa parāda. Par galvotāju var būt katra rīcības spējīga persona. Galvojumā ir nepieciešams spēkā esošs galvenais parāds. Galvojuma līgumam ir jābūt rakstveidā.
No galvotāja nevar prasīt augstāko summu nekā ir parādā parādnieks. Ja galvotājs uzņemas samaksāt mazāku summu nekā uzņēmies parādnieks, tad no
viņa var prasīt vienīgi to, ko viņš uzņēmies. Galvotājs, kā parādnieks, atbild
arī par zaudējumiem, procentiem un citām papildsaistībām.
Ir divi galvojuma veidi:
• parastais – kad kreditors no galvotāja var prasīt saistību izpildi tikai
pēc tam, kad viņš to ir prasījis no parādnieka;
• ekspromisoriskais – kad kreditors var prasīt saistību izpildi tieši no
galvotāja, nevēršoties pirms tam pie parādnieka.
Civillikums paredz galvotāja regresa prasību pret parādnieku. Tas nozīmē, ka galvotājs, kurš ir samaksājis parādnieka vietā, stājas kreditora vietā
un var no parādnieka prasīt, lai tas atgriež viņam visu samaksāto, kā arī visus
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izdevumus, kuri galvotājam radušies sakarā ar parādnieka nepienācīgu saistību izpildi.
Līgumsods. Līgumsods ir negatīvās sekas, ko kāda persona uzņemas
ciest savu saistību dēļ, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi. Līgumsodu var pievienot katram līgumam, un to var noteikt ne tikai
naudā, bet arī citās vērtībās. Līgumsoda apmēru noteic līdzēji, un tas nav
aprobežots ar zaudējumu lielumu, kādi paredzami no līguma neizpildīšanas.
No parādnieka, kurš nav izpildījis savas saistības, kreditors var prasīt vai nu
līgumsoda samaksu vai saistību izpildīšanu.
Divos gadījumos kreditors var prasīt kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu:
• ja puses par to vienojas;
• ja līgumsods ir noteikts par līguma izpildes kavējumu.
Ja parādnieks izpilda tikai daļu no savas saistības, tad tomēr viņam jāsamaksā viss līgumsods, bet ne tikai samērīgā daļa.
Runājot par līgumsodu, būtu lietderīgi to salīdzināt ar procentiem, jo
praksē līgumsodu var noteikt arī procentos. Tomēr starp līgumsodu un procentiem pastāv atšķirība.
Procenti ir maksājami par sveša kapitāla izmantošanu (šajā situācijā procenti nav nekas negatīvs) un parāda atdošanas kavējumu (šajā gadījumā par
prettiesisku rīcību – nokavējumu). Par nokavējumu vienlaikus var būt noteikti gan procenti, gan līgumsods.
Procenti atšķiras no līgumsoda ar to, ka procentu pieaugumam ir robeža – 100%, bet līgumsodam tādas nav. Līgumsoda apmēru nosaka pusēm
vienojoties, turklāt tām nav pienākuma samērot līgumsodu ar iespējamiem
zaudējumiem. No tā izriet, ka pat par nebūtisku pārkāpumu var būt noteikts
bargs līgumsods.
Rokasnauda. Ar rokas naudu saprot to, ka līgumu noslēdzot viena puse
dod otrai pusei vai nu naudu, vai arī citas vērtības, kas kalpo ne tikai par noslēgta līguma pierādījumu, bet arī par līguma izpildījuma nodrošinājumu. No
definīcijas izriet, ka rokasnaudai ir divas funkcijas:
• pierādījuma funkcija – ja rokasnauda ir iedota, tad ir pierādīts, ka
līgums ir noslēgts;
• nodrošinājuma funkcija – tiek nodrošināta līguma izpildīšana.
Kad ar rokasnaudu nodrošinātais līgums ir izpildīts, ir iespējami trīs rīcības veidi ar iemaksāto rokasnaudu:
• tā atdota tam, no kā saņemta;
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• tā tiek ieskaitīta viņam līguma izpildījumā;
• tā paliek tā saņēmējam bez ieskaita kā sava veida atlīdzība par līguma
pildīšanu.
Ja līgums netiek izpildīts, bet rokasnaudas devējs nav vainojams vai, ja puses labprātīgi atceļ līgumu, tad rokasnauda jāatdod atpakaļ tās devējam.
Ja līgums netiek izpildīts vienas puses vainas dēļ, tad:
• ja vainīgs rokasnaudas ņēmējs, viņam rokasnauda jāatdod atpakaļ tās
devējam;
• ja vainīgs rokasnaudas devējs, viņš zaudē tiesības uz rokasnaudu.
Turklāt vainīgajam jāatlīdzina visi zaudējumi.
Jautājumi paškontrolei:
1. Nosauciet saistību pastiprināšanas veidus.
2. Kādi ir iespējami ķīlas veidi?
3. Ar ko parastais galvojums atšķiras no ekspromisoriskā?
4. Ko nozīmē regresa prasība galvojumā?
5. Kādos gadījumos jāmaksā līgumsods un kā tas ir nosakāms?
6. Ar ko līgumsods atšķiras no procentiem?
7. Kādas funkcijas pilda rokasnauda?
Uzdevumi:
1. Padomājiet, kurš no saistību pastiprinājumiem vislabāk aizsargā kreditoru. Kāpēc? Kuram pastiprinājumu veidam, Jūsuprāt, ir vairāk trūkumu? Atbildi pamatojiet.
2. Katrīna iemaksāja rokasnaudu par dārza mājiņu, kura bija jānopērk
līdz noteiktam termiņam. Katrīna smagi saslima un nokļuva slimnīcā
un termiņš bija pagājis. Rezultātā līgums tika atcelts. Vai šajā situācijā
Katrīna var prasīt rokasnaudas atdošanu? Atbildi argumentējiet.
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6. nodaļa CIVILPROCESA TIESĪBU PAMATI
6.1. Civilprocesa tiesību jēdziens.
Civilprocesa stadijas un tiesvedības veidi
Civilprocesa tiesības ir procesuālo tiesību nozare, kas regulē civillietu
izskatīšanas kārtību tiesā un tiesas spriedumu izpildīšanu. Civilprocesa
tiesību normas nosaka procesuālo kārtību, kādā realizējama civiltiesību kā
materiālo tiesību aizsardzība. Civilprocesa normas ir pieskaitāmas pie publiskajām tiesībām, jo tās noteic civiltiesību aizsargāšanas un atjaunošanas kārtību ar publiskās varas starpniecību.
Galvenais civilprocesa tiesību avots ir 1998. gada 14. oktobra Civilprocesa
likums, kas stājās spēkā 1999. gada 1. martā.
Civilprocesa uzdevums ir nodrošināt pareizu un ātru civillietu izskatīšanu. Civilprocesa ietvaros tiek izskatīti dažādi civiltiesiskie strīdi, kas rodas
no ģimenes tiesiskajām attiecībām (piemēram, par uzturlīdzekļu piedziņu,
paternitātes noteikšanu, laulības šķiršanu un neesamību); mantojumu tiesību
jomā (piemēram, par mantojuma dalīšanu); saistību tiesību jomā (piemēram,
par līgumu atcelšanu, kādas naudas summas piedziņu u.c.), darba tiesisko
attiecību jomā (piemēram, par savlaicīgi neizmaksātas darba samaksas piedziņu, par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un darbinieka
atjaunošanu darbā u.c.) utt.
Tiesvedība civillietās noris pa stadijām, kuru secība ir noteikta ar likumu
un nav grozāma. Pastāv obligātās un fakultatīvās stadijas.
Civilprocesa obligātās stadijas ir:
• civillietu ierosināšana;
• civillietu sagatavošana iztiesāšanai;
• civillietu iztiesāšana pirmās instances tiesā.
Tā ir tiesvedība pirmās instances tiesā.
Bez tam civilprocesā var būt fakultatīvās stadijas:
• tiesvedība apelācijas instancē;
• tiesvedība kasācijas instancē;
• likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar
jaunatklātiem apstākļiem.
Noslēdzošā stadija civilprocesā ir tiesas sprieduma izpilde.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko regulē civilprocesa tiesības?
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2. Kāds ir galvenais civilprocesa tiesību avots?
3. Kādas stadijas ir izdalāmas civilprocesā?

6.2. Prasības celšana
Tiesvedība pirmās instances tiesā sākas ar prasības celšanu, uz kura pamata tiek ierosināta civillieta. Civilprocesa likums nosaka, ka jebkurai pilngadīgai un rīcībspējīgai fiziskai un juridiskai personai ir tiesības uz savu aizskarto
vai apstrīdēto civilo tiesību aizsardzību tiesā. Šajā nolūkā personai ir tiesības
celt prasību tiesā, iesniedzot tajā rakstveida prasības pieteikumu. Nepilngadīgo vai aizgādnībā esošu personu interesēs prasību ceļ šo personu likumiskie
pārstāvji. Likumā paredzētajos gadījumos celt prasību tiesā drīkst arī valsts
vai pašvaldību iestādes, prokurors vai citas personas, kurām ar likumu piešķirtas šādas tiesības. Prasības pieteikums ir iesniedzams rajona (pilsētas)
tiesai, bet atsevišķās lietu kategorijās – apgabaltiesai (kas būs pirmās instances tiesa šādās lietās), piemēram, lietās, kurās ir strīds par īpašuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu, izņemot laulāto mantas dalīšanu.
Prasības pieteikumā ir jānorāda:
• tās tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;
• prasītāja, kā arī viņa pārstāvja, ja prasību ceļ pārstāvis, atbildētāja,
trešās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet
juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs un
atrašanās vieta (juridiskā adrese). Atbildētāja personas kodu vai
reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
• prasības priekšmets (par ko celta prasība);
• prasības summa, ja prasība ir novērtējama naudā, kā arī piedzenamās
vai apstrīdamās summas aprēķins;
• apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi,
kas tos apstiprina;
• likums, uz kura prasība pamatota;
• prasītāja prasījumi (kas konkrēti tiek prasīts, piemēram, piedzīt kādu
naudas summu);
• prasības pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts;
• prasības pieteikuma sastādīšanas laiks un citas ziņas, ja tās
nepieciešamas lietas izskatīšanai.
Prasības pieteikumu paraksta prasītājs vai viņa pārstāvis. Ja prasību prasītāja vārdā ceļ viņa pārstāvis, prasības pieteikumam pievienojama arī pilnvara.
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Iesniedzot prasības pieteikumu, prasītājs var lūgt tiesu veikt pasākumus
prasības nodrošināšanai, ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde
lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama. Tiesai atļauts piemērot dažādus
nodrošinājuma līdzekļus – tā var būt atbildētājam piederošas kustamas mantas un skaidras naudas apķīlāšana, kuģa arests, aizliegums atbildētājam veikt
noteiktas darbības u.c.
Civilprocesā piedalās:
• puses – prasītājs un atbildētājs, kas ir galvenie procesa dalībnieki. Par
prasītāju un atbildētāju var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona;
• trešās personas – fiziskās vai juridiskās personas, kuru tiesības vai
pienākumus, iespējams, skars spriedums attiecīgajā lietā;
• pārstāvji. Fiziskās personas lietas tiesā var vest pašas vai ar
pilnvarotu pārstāvju starpniecību. Juridisko personu lietas tiesā ved to
amatpersonas, kam tādas tiesības piešķir likums, statūti vai nolikums,
vai arī citi juridisko personu pilnvaroti pārstāvji.
• institūcijas un personas, kuras piedalās procesā saskaņā ar likumu –
Likumā paredzētajos gadījumos valsts vai pašvaldību iestādes un
personas var iesniegt tiesā pieteikumu, lai aizstāvētu citu personu
tiesības un ar likumu aizsargātās intereses;
• prokurors – tiesīgs celt prasību un piedalīties civillietas izskatīšanā
likumā paredzētajos gadījumos, piemēram, ja ir pārkāptas
rīcībnespējīgo, invalīdu, nepilngadīgo, ieslodzīto vai citu tādu personu
tiesības vai likumīgās intereses, kurām ir ierobežotas iespējas aizstāvēt
savas tiesības.
Ja nav pamata nepieņemt prasības pieteikumu, pēc tā saņemšanas tiesnesis
pieņem lēmumu par prasības pieteikuma pieņemšanu un ierosina civillietu.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas personas var celt prasību tiesā?
2. Kas ir norādāms prasības pieteikumā?
3. Nosauciet civilprocesa dalībniekus.

6.3. Civillietu sagatavošana iztiesāšanai
Lai nodrošinātu lietas savlaicīgu izskatīšanu, tiesnesis pēc prasības pieteikuma pieņemšanas un civillietas ierosināšanas sagatavo lietu iztiesāšanai. Lietas dalībnieku pienākums ir piedalīties lietas sagatavošanā iztiesāšanai:
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• atbildēt tiesneša noteiktajos termiņos uz viņa pieprasījumiem;
• iesniegt rakstveida paskaidrojumus un nepieciešamos pierādījumus;
• ierasties tiesā pēc tiesneša uzaicinājuma.
Pēc lietas ierosināšanas tiesa nekavējoties nosūta atbildētājam prasības
pieteikumu un tam pievienoto dokumentu norakstus ierakstītā pasta sūtījumā, nosakot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanai termiņu – 15 – 30 dienas
no prasības pieteikuma nosūtīšanas dienas.
Ja prasības pieteikums un tam pievienoto dokumentu noraksti ir jānosūta
atbildētājam, kura dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā, tad rakstveida
paskaidrojuma iesniegšanas termiņš ir 30 dienas, skaitot no dienas, kad prasības pieteikums izsniegts atbildētājam. Prasītājam tiek paziņots par prasības
pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstu nosūtīšanu atbildētājam.
Paskaidrojumā atbildētājs norāda:
• vai viņš atzīst prasību pilnīgi vai kādā tās daļā;
• savus iebildumus pret prasību un to pamatojumu;
• pierādījumus, kas apstiprina viņa iebildumus pret prasību un to
pamatojumu, kā arī likumu, uz kuru tie pamatoti;
• lūgumus par pierādījumu pieņemšanu vai to izprasīšanu;
• citus apstākļus, kurus viņš uzskata par nozīmīgiem lietas izskatīšanā.
Pēc paskaidrojuma saņemšanas tā norakstu tiesa nekavējoties nosūta prasītājam un trešajām personām. Ja tiesnesis atzīst par nepieciešamu, viņš ir
tiesīgs pieprasīt no prasītāja atsauksmi par paskaidrojumu.
Sagatavojot lietu iztiesāšanai, tiesnesis cenšas puses samierināt. Tiesnesis
arī lemj par šādām lietas sagatavošanas darbībām:
• trešo personu pieaicināšanu vai pielaišanu;
• pierādījumu nodrošināšanu;
• liecinieku izsaukšanu;
• ekspertīzes noteikšanu;
• rakstveida un lietisko pierādījumu pieņemšanu vai pieprasīšanu.
Tiesnesis ir tiesīgs pieprasīt no lietas dalībniekiem rakstveida paskaidrojumus, lai precizētu lietas apstākļus un pierādījumus. Paskaidrojumi un pierādījumi iesniedzami tiesneša noteiktajā termiņā.
Saskaņā ar Civilprocesa likumu par pierādīšanas līdzekļiem civilprocesā var būt:
• pušu un trešo personu paskaidrojumi;
• liecinieku liecības;
• rakstveida pierādījumi;
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• lietiskie pierādījumi – ķermeniskas lietas, kas ar savām īpašībām,
īpatnībām vai pašu esamību var noderēt to faktu noskaidrošanai, kam
ir nozīme lietā;
• ekspertu atzinumi, ja lietā noteikta ekspertīze. To nosaka, kad lietai
nozīmīgu faktu noskaidrošanai nepieciešamas speciālas zināšanas
zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē;
• valsts vai pašvaldību iestāžu atzinumi.
Tiesnesis izlemj arī jautājumus par valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvju un prokurora piedalīšanos lietā likumā noteiktajos gadījumos, par tiesas
uzdevumu nosūtīšanu citām tiesām, kā arī izpilda citas nepieciešamās procesuālās darbības. Tiesnesis, lai veiktu nepieciešamās sagatavošanas darbības
var noteikt sagatavošanas sēdi, kuru aicina puses un trešās personas. Sagatavošanas sēdē tiesnesis jautā lietas dalībniekiem par lietas būtību, izskaidro
tiem viņu procesuālās tiesības un pienākumus, procesuālo darbību izdarīšanas vai neizdarīšanas sekas, cenšas puses samierināt.
Pusēm ir šādas civilprocesuālās tiesības – iepazīties ar lietas materiāliem,
piedalīties tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, pieteikt lūgumus, dot tiesai mutvārdu un
rakstveida paskaidrojumus, izteikt savus argumentus, celt iebildumus pret
citu lietas dalībnieku lūgumiem un argumentiem, saņemt spriedumu un lēmumu, kā arī pārsūdzēt tos. Prasītājs ir tiesīgs arī pilnīgi vai daļēji atteikties
no prasības, samazināt vai palielināt prasījumu apmēru.
Pusēm ir šādi procesuālie pienākumi: ierasties pēc tiesas aicinājuma tiesā, savlaicīgi rakstveidā paziņot par iemesliem, kuru dēļ nevar ierasties uz
tiesas sēdi u.c.
Ja tiesas sēde nav noteikta iepriekš, sagatavošanas sēdē tiesnesis nosaka
tiesas sēdes dienu un laiku, kā arī nosaka uz tiesas sēdi aicināmās un izsaucamās personas. Ja sagatavošanas sēde nav nepieciešama, tad tiesnesis pēc
lietas sagatavošanas darbībām arī nosaka tiesas sēdes dienu un laiku, uz tiesu
aicināmās un izsaucamās personas.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas procesuālās darbības veic tiesnesis lietas sagatavošanas iztiesāšanai stadijā?
2. Nosauciet kādus pierādīšanas līdzekļus paredz Civilprocesa likums.
3. Ar kādām civilprocesuālajām tiesībām un pienākumiem ir apveltītas civilprocesa puses?
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6.4. Civillietu iztiesāšana
Lietas iztiesā tiesas sēdē, kuru vada tiesnesis, nodrošinot visiem lietas dalībniekiem vienādas iespējas piedalīties lietas apstākļu noskaidrošanā. Tiesas
sēdes ir atklātas, izņemot lietas par bērna izcelšanās noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, laulības šķiršanu vai neesamību, personas atzīšanu
par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ. Lietas iztiesāšanas gaitā
tiesnesis cenšas puses samierināt. Tiesas sēžu zālē klātesošajām personām
aizliegts traucēt tiesas sēdes gaitu.
Tiesas sēdes sākumā tiesa pārliecinās, vai ir ieradušies visi lietas dalībnieki, izsauktie liecinieki un eksperti. Ja kāds no viņiem nav ieradies, tiesa izvērtē, vai neierašanās ir attaisnojama un vai ir iespējams lietu izskatīt, attiecīgajai
personai nepiedaloties. Ja lietu tomēr var izskatīt, tiesa izraida lieciniekus no
tiesu sēžu zāles, izskaidro lietas dalībniekiem viņu procesuālās tiesības un
pienākumus, kā arī procesuālo darbību izpildīšanas vai neizpildīšanas sekas.
Tiesa noskaidro, vai lietas dalībniekiem nav pamatotu iebildumu pret tiesnesi, prokuroru, tiesas sēdes sekretāru, ekspertu vai tulku. Tiesa izskata arī lietas
dalībnieku lūgumus, kas ir saistīti ar lietas iztiesāšanu un lemj par tiem pirms
lietas izskatīšanas uzsākšanas.
Lietas izskatīšana pēc būtības sākas ar tiesneša ziņojumu par lietas apstākļiem. Pēc šī ziņojuma tiesa noskaidro, vai prasītājs joprojām uztur prasību, vai atbildētājs atzīst to un vai puses nevēlas noslēgt izlīgumu vai nodot
lietu izskatīšanai šķīrējtiesā. Par šķīrējtiesām var izlasīt 6.6. apakšpunktā.
Izlīgums ir līgums, ar kuru tā dalībnieki, savstarpēji piekāpdamies, izbeidz
civiltiesisko strīdu. Izlīgums ir noderīgs un iespējams tad, kad puses ir gatavas
savstarpēji piekāpties. Izbeigt civillietu ar izlīgumu ir pušu tiesības. Izlīgums
ir pieļaujams jebkurā civilprocesa stadijā. Tas ir pieļaujams jebkurā civiltiesiskā strīdā, izņemot Civilprocesa likumā paredzētos gadījumus. Piemēram,
izlīgums nav pieļaujams strīdos par nekustamo īpašumu, ja dalībnieku vidū
ir personas, kuru tiesības iegūt nekustamu lietu īpašumā vai valdījumā ir likumā noteiktajā kārtībā ierobežotas.
Izlīgumu puses slēdz rakstveidā un iesniedz tiesai. To pievieno lietai. Ja
tiesa atzīst, ka izlīgums atbilst Civilprocesa likuma prasībām, tā pieņem lēmumu, ar kuru apstiprina izlīgumu un izbeidz tiesvedību lietā.
Pēc tam (ja prasītājs uztur prasību, un puses nevēlas noslēgt izlīgumu vai
nodot lietu izskatīšanai šķīrējtiesā) lietas dalībnieki dod savus paskaidrojumus
un tas notiek šādā secībā: prasītājs, trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem
un atbildētājs. Ja lietā piedalās trešā persona, kurai nav patstāvīgu prasījumu,
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tā dod paskaidrojumus pēc prasītāja vai atbildētāja atkarībā no tā, kura pusē
šī trešā persona piedalās lietā. Ar tiesas atļauju lietas dalībnieki var uzdot cits
citam jautājumus. Pēc lietas dalībnieku paskaidrojumu uzklausīšanas tiesa noskaidro viņu viedokli par pierādījumu pārbaudes kārtību un pieņem attiecīgu
lēmumu. Katrai pusei ir jāpierāda prasības pamatojuma fakti vai iebildumi.
Visi pierādījumi tiek pārbaudīti tiesas sēdē – tiek nopratināti liecinieki,
uzklausīti ekspertu atzinumi, nolasīti iesniegtie dokumenti, apskatīti lietiskie
pierādījumi. Tiesa un lietas dalībnieki (ar tiesas atļauju) var uzdot jautājumus
lieciniekiem un ekspertiem.
Pēc tam, kad pārbaudīti visi pieteiktie pierādījumi, tiesa noskaidro lietas
dalībnieku viedokli par iespēju pabeigt lietas izskatīšanu pēc būtības. Ja nav
nepieciešams pārbaudīt papildu pierādījumus, tiesa noskaidro, vai prasītājs
uztur prasību un vai puses nevēlas noslēgt izlīgumu. Ja prasītājs neatsakās no
prasības un puses nevēlas noslēgt izlīgumu, tiesa pasludina lietas izskatīšanu
pēc būtības par pabeigtu un pāriet pie tiesas debatēm.
Debatēs pirmais runā prasītājs vai viņa pārstāvis, pēc tam – atbildētājs vai
viņa pārstāvis. Prokurors, valsts vai pašvaldību iestādes pārstāvis un persona,
kas griezušies tiesā, lai aizstāvētu citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, runā tiesas debatēs pirmie. Ja lietā piedalās trešā persona, šī
persona vai viņas pārstāvis runā pēc pusēm. Runātāji nav tiesīgi atsaukties uz
faktiem un pierādījumiem, kas nav pārbaudīti tiesas sēdē. Pēc tam, kad visi
dalībnieki ir izteikušies, katram no tiem vēl ir tiesības uz īsu repliku. Ja lietā
piedalās prokurors, kurš nav cēlis prasību, viņš pēc tiesas debatēm un replikām dod atzinumu par prasības pamatotību.
Noslēgumā tiesa aiziet apspriežu istabā taisīt spriedumu, pirms tam paziņojot par to tiesas sēžu zālē esošajiem. Ja sarežģītā lietā tiesa atzīst, ka šajā tiesas sēdē nav iespējams taisīt spriedumu, tā nosaka nākamo tiesas sēdi tuvāko
14 dienu laikā, kurā tā paziņos spriedumu.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ar ko sākas civillietas izskatīšana pēc būtības?
2. Kā notiek pierādījumu pārbaude?

6.5. Tiesas nolēmumi
Tiesas nolēmumi ir spriedumi un lēmumi.
Spriedumi. Spriedums ir tiesas nolēmums par izskatīto lietu, ko pasludina Latvijas Republikas vārdā. Spriedumu taisa un pasludina pēc lietas iz135

skatīšanas. Ar spriedumu lieta tiek izspriesta pēc būtības. Spriedumam jābūt
likumīgam un pamatotam. Tas nozīmē, ka taisot spriedumu tiesa vadās pēc
tiesību normām un pamato spriedumu uz apstākļiem, kas nodibināti ar pierādījumiem lietā.
Spriedumu sastāda rakstveidā. To veido ievaddaļa, aprakstošā daļa, motīvu daļa un rezolutīvā daļa.
Ievaddaļā norāda, ka spriedums taisīts Latvijas Republikas vārdā, kā arī
sprieduma taisīšanas laiku, tās tiesas nosaukumu, kas taisījusi spriedumu,
tiesas sastāvu, tiesas sēdes sekretāru, lietas dalībniekus un strīda priekšmetu.
Aprakstošajā daļā norāda prasītāja prasījumus, atbildētāja pretprasību, iebildumus, kā arī lietas dalībnieku sniegto paskaidrojumu būtību.
Motīvu daļā norāda lietā konstatētos faktus, pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, un argumentus, ar kuriem noraidīti tie vai citi pierādījumi. Šajā daļā norāda arī normatīvos aktus, pēc kuriem tiesa vadījusies, kā
arī tiesas secinājumus par prasības pamatotību vai nepamatotību.
Rezolutīvajā daļā norāda tiesas nolēmumu par prasības pilnīgu vai daļēju
apmierināšanu vai par tās pilnīgu vai daļēju noraidīšanu un sprieduma būtību. Turklāt norāda, kam un kādā apmērā ir jāmaksā tiesāšanās izdevumi,
sprieduma labprātīgas izpildes termiņu, ja tiesa tādu noteikusi, sprieduma
pārsūdzēšanas termiņu un kārtību.
Pēc sprieduma parakstīšanas tiesa atgriežas tiesas sēžu zālē, kur tiesnesis
pasludina spriedumu, to nolasot. Tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā pēc
20 dienām (tāds ir termiņš apelācijas sūdzību iesniegšanai), ja apelācijas sūdzība nav iesniegta. Spriedumam, kas stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks,
tas ir obligāts un izpildāms visā valsts teritorijā, un to var atcelt tikai likumā
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Pēc civillietas izskatīšanas pirmās instances tiesā, lietas dalībnieki, kas nav
apmierināti ar šīs tiesas spriedumu, var to pārsūdzēt apelācijas instancē. Rajona (pilsētas) tiesas spriedumu, kas nav stājies likumīgā spēkā, var pārsūdzēt
apelācijas kārtībā attiecīgajā apgabaltiesā. Apgabaltiesas kā pirmās instances
tiesas spriedumu, kas nav stājies likumīgā spēkā, apelācijas kārtībā var pārsūdzēt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā. Apelācijas sūdzību par pirmās
instances tiesas spriedumu var iesniegt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas. Apelācijas instances tiesa lietu izskata un izlemj pēc būtības.
Tā ir tiesīga pati izlemt, kurus pierādījumus atkārtoti pārbaudīt. Apelācijas
instances nolēmumu tiesa taisa sprieduma veidā, kurš stājas likumīgā spēkā
tā pasludināšanas brīdī.
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Apelācijas instances spriedumu lietas dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas
kārtībā Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā. Pārsūdzēšana ir iespējama, ja apelācijas instance ir pārkāpusi civiltiesību un civilprocesuālo tiesību normas, kā arī savas kompetences robežas. Kasācijas instancē netiek pārsūdzēts apelācijas instancē dotais pierādījumu novērtējums. Kasācijas instances
tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī.
Liela nozīme ir noslēdzošai stadijai civilprocesā – tiesas sprieduma izpildei.
Spriedums zaudē savu vērtību, ja netiek izpildīts. Spriedumu izpilda tiesu izpildītājs pēc tā stāšanās likumīgā spēkā. Ja tiesas spriedums netiek izpildīts labprātīgi, tiesu izpildītājs ir tiesīgs izmantot piespiedu izpildes līdzekļus, piemēram, vērst piedziņu uz parādnieka kustamo vai nekustamo mantu, to pārdodot.
Lēmumi. Lēmums ir tiesas nolēmums, ar kuru lieta netiek izspriesta pēc
būtības. Tiesnesis pieņem lēmumus kā ārpus tiesas sēdes, kā arī tiesas sēdes
laikā. Lēmumi ir dažādi, piemēram, lēmums par ekspertīzes noteikšanu, lēmums par trešo personu pieaicināšanu, lēmums par lietas izskatīšanas atlikšanu u.c. Ja tiesnesis pieņem lēmumu ārpus tiesas sēdes, tad tas ir noformējams
atsevišķa procesuālā dokumenta veidā. Tiesas sēdes laikā pieņemto lēmumu
var ierakstīt tiesas sēdes protokolā. Tas ir pasludināms pēc tā pieņemšanas.
Tiesas lēmuma norakstu triju dienu laikā nosūta lietas dalībniekam, kas nav
bijis klāt tā pasludināšanā, kā arī personai, uz kuru tas attiecas. Lēmumu iespējams pārsūdzēt. Tiesnesis lēmumā norāda tā pārsūdzēšanas kārtību un
termiņu. Lēmumus izpilda tiesu izpildītājs pēc to stāšanās likumīgā spēkā.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ar ko spriedums atšķiras no lēmuma?
2. Ko atspoguļo spriedumā?
3. Kādā kārtībā var pārsūdzēt pirmās instances spriedumu un apelācijas
instances spriedumu?

6.6. Šķīrējtiesa
Civiltiesisko strīdu, pusēm savstarpēji vienojoties, var nodot izskatīšanai
šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas ir privāto tiesību subjekti. Puses savu izvēli var izdarīt par labu šķīrējtiesai, jo valsts tiesas ir pārslogotas, tiesu procesi aizņem
daudz laika. Rezultātā zaudē abi dalībnieki.
Pastāv divu veidu šķīrējtiesas:
• pastāvīgi darbojošās šķīrējtiesas;
• šķīrējtiesa, kas tiek izveidota konkrēta strīda izšķiršanai.
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Rīgā pašlaik darbojas vairākas šķīrējtiesas, piemēram, Rīgas šķīrējtiesa, Rīgas neatkarīgā šķīrējtiesa, Rīgas starptautiskā šķīrējtiesa u.c. Katrai no tām ir
izstrādāts savs reglaments.
Šķīrējtiesā var nodot izšķiršanai jebkuru civiltiesisku strīdu, izņemot dažas lietas kategorijas, kas ir atrunātas Civilprocesa likumā. Tā, piemēram,
šķīrējtiesas nedrīkst izskatīt strīdus, kas saistīti ar grozījumiem civilstāvokļa
aktu reģistrā, strīdus, kuros kaut viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde,
strīdus par personu izlikšanu no dzīvojamām telpām u.c.
Lai strīdu varētu izskatīt šķīrējtiesā, pusēm par to ir jānoslēdz rakstiskā
vienošanās. Puses var vienoties par tāda strīda nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā, kas jau radies vai var rasties nākotnē.
Šķīrējtiesas izskata strīdus viena vai vairāku šķīrējtiesnešu sastāvā. Šķīrējtiesnešu skaitam jāveido nepāra skaitlis. Par šķīrējtiesnesi var iecelt jebkuru
rīcībspējīgu personu neatkarīgi no tās pilsonības un dzīvesvietas, ja šī persona
rakstveidā ir piekritusi būt par šķīrējtiesnesi. Pusēm ir tiesības brīvi noteikt
šķīrējtiesas procesa kārtību. Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas. Personas, kas nav procesa dalībnieki, var būt klāt šķīrējtiesas sēdē tikai ar pušu piekrišanu. Šķīrējtiesa ziņas par šķīrējtiesas procesu nesniedz trešajām personām un nepublicē.
Visi nolēmumi (lēmumi un spriedumi) šķīrējtiesā, ja tā sastāv vairāk kā no viena
šķīrējtiesneša, tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Šķīrējtiesas nolēmums
stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. Tas nav pārsūdzams. Arī šķīrējtiesas procesa laikā puses var noslēgt izlīgumu. Šajā gadījumā šķīrējtiesa procesu izbeidz.
Šķīrējtiesa spriedumu taisa rakstveidā, un to paraksta visi šķīrējtiesneši. Ja
kāds no šķīrējtiesnešiem neparaksta spriedumu, tajā jānorāda iemesls, kāpēc
nav viņa paraksta. Šķīrējtiesas spriedums pusēm ir obligāti jāizpilda tajā noteiktajā termiņā.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas īpatnības piemīt šķīrējtiesām, kas atšķir tās no valsts tiesām?
2. Nosauciet šķīrējtiesas veidus.
Uzdevumi:
1. Ja Jums būtu nepieciešamība pēc civiltiesiskā strīda izšķiršanas, kurai
tiesai Jūs dotu priekšroku – valsts tiesai vai šķīrējtiesai? Argumentējiet
savu izvēli.
2. Padomājiet, vai šķīrējtiesām ir kādi trūkumi, salīdzinājumā ar valsts tiesām?
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7. nodaļa KRIMINĀLTIESĪBU PAMATI
7.1. Krimināltiesības kā tiesību nozare. Krimināltiesību avots
Krimināltiesības ir patstāvīga tiesību nozare, kas nosaka, kādi nodarījumi saskaņā ar spēkā esošiem likumiem ir atzīstami par noziedzīgiem, reglamentē kriminālatbildības pamatu, sodu, kā arī atbrīvošanu no kriminālatbildības un soda. Krimināltiesības veic regulējošo, aizsardzības, audzinošo
un preventīvo funkciju, kuras balstās uz tādiem pamatprincipiem, kā:
• likumības;
• vienlīdzības likuma priekšā;
• atbildības neizbēgamības;
• taisnīguma jeb soda atbilstības izdarītā noziedzīga nodarījuma
kaitīgumam;
• demokrātisma;
• humānisma u.c.
Vienīgais krimināltiesību avots ir 1998. gada 17. jūnija Krimināllikums,
kurš ir spēkā no 1999. gada 1.aprīļa. Krimināllikums ir Latvijas Republikas
Saeimas pieņemts normatīvais akts, kura normas reglamentē kriminālatbildības pamatu un principus, nosaka, kādu valsts, sabiedrības, atsevišķu kolektīvu un cilvēku interešu aizskārums atzīstams par noziedzīgu nodarījumu, un
kādus sodus tiesa var piemērot vainīgajām personām. Krimināllikums sastāv
no Vispārīgās un Sevišķās daļas.
Krimināllikuma Vispārīgajā daļā ir reglamentēts kriminālatbildības
pamats un ir ietverti noziedzīga nodarījuma un soda vispārīgie noteikumi.
Kopā vispārīgajā daļā ir deviņas nodaļas: vispārīgie noteikumi, noziedzīgs
nodarījums, apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību, sods, soda noteikšana,
atbrīvošana no kriminālatbildības un soda, nepilngadīgo kriminālatbildības
īpatnības, medicīniska rakstura līdzekļi, juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
Krimināllikuma Sevišķajā daļā ir 17 nodaļas (9. – 25. nodaļa), kuru pantos
aprakstīti konkrēti noziedzīgi nodarījumi un norādīti sodu veidi un mēri, ko
tiesa var piespriest par to izdarīšanu. Sevišķā daļa sākas ar nodaļu «Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds». Pārējo nodaļu nosaukumi
ir: noziegumi pret valsti, noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, nonāvēšana,
noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību, noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām, noziedzīgi nodarījumi pret personas
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brīvību, godu un cieņu, noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību, noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem, noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu, noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā,
noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību, noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes
kārtību, noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju, noziedzīgi nodarījumi valsts
institūciju dienestā, noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā.
Krimināltiesībās ir piemērojams likuma atpakaļejošs spēks, ar ko saprot
jaunā krimināllikuma darbības attiecināšanu uz noziedzīgiem nodarījumiem,
kuri ir izdarīti līdz brīdim, kad tas stājies spēkā, t.i., līdz laikam, kad darbojās
vecais likums. Saskaņā ar Krimināllikuma 5. panta otro daļu likumam, kas
atzīst nodarījumu par nesodāmu, mīkstina sodu vai ir citādi labvēlīgs personai, ja vien attiecīgajā likumā nav noteikts citādi, ir atpakaļejošs spēks,
proti, tas attiecas uz nodarījumiem, kas izdarīti pirms attiecīgā likuma spēkā
stāšanās, kā arī uz personu, kura izcieš sodu vai izcietusi sodu, bet kurai saglabājusies sodāmība. Savukārt, likumam, kas atzīst nodarījumu par sodāmu,
pastiprina sodu vai ir citādi nelabvēlīgs personai, atpakaļejoša spēka nav.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko nosaka krimināltiesību nozare?
2. Kādas funkcijas veic krimināltiesības un uz kādiem principiem tās balstās?
3. Kāda ir Krimināllikuma struktūra?
4. Ko nozīmē likuma atpakaļejošs spēks? Kādos gadījumos likumam nav
atpakaļejoša spēka?

7.2. Noziedzīgi nodarījumi, to klasifikācija.
Vaina krimināltiesībās
Noziedzīgs nodarījums ir personas konkrēta uzvedība, kas izpaužas viņas
prettiesiskā darbībā vai bezdarbībā. Personas domas, uzskati, nodoms, pārliecība, ja tie neizpaužas personas ārējā uzvedībā – pārkāpumā, nav krimināli
sodāmi, pat ja tie nav pieņemami valstij, sabiedrībai vai indivīdam.
Atbilstoši Krimināllikuma 6. pantam par noziedzīgu nodarījumu atzīstams ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarīts nodarījums (darbība
vai bezdarbība), kurš paredzēts šajā likumā un par kura izdarīšanu draud
kriminālsods.
Krimināllikumā paredzēta detalizēta noziedzīgo nodarījumu klasifikācija,
kuras pamatā likts sankciju smagums atkarībā gan no brīvības atņemšanas
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soda maksimālās robežas Krimināllikuma panta vai panta daļas (punkta)
sankcijā, gan no vainas formas.
Noziedzīgi nodarījumi tiek sadalīti noziegumos un kriminālpārkāpumos.
Noziegumi savukārt dalās mazāk smagos, smagos un sevišķi smagos noziegumos (skatīt 7.1. attēlu).
Kriminālpārkāpums ir nodarījums, par kuru Krimināllikumā paredzēta
brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par 2 gadiem, vai vieglāks sods.
Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru Krimināllikumā
paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par 2 gadiem, bet ne ilgāku
par 5 gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru
Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par 2 gadiem, bet ne ilgāku par 10 gadiem. Tas nozīmē, ka mazāk smagu noziegumu
var izdarīt kā tīši (ar nodomu), tā arī aiz neuzmanības.
Smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par 5 gadiem, bet ne ilgāku par
10 gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru
Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par 10 gadiem. Smags noziegums arī var būt paveikts kā tīši, tā arī aiz neuzmanības.
Sevišķi smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par 10 gadiem, mūža ieslodzījums
vai nāves sods. Sevišķi smags noziegums var tikt izdarīts tikai ar nodomu.
NOZIEDZ�GU NODAR�JUMU KLASIFIK�CIJA
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Tātad, noziedzīgi nodarījumi var tikt izdarīti ar nodomu un aiz neuzmanību.
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krimin�latbild�bas, ja netiek konstat�ta t�s vaina izdar�taj� noziedz�gaj� nodar�jum�.
Vaina ir personas psihisk� attieksme nodoma vai neuzman�bas form� pret vi�as izdar�to
prettiesisko darb�bu vai bezdarb�bu un ar to saist�taj�m kait�gaj�m sek�m.
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Jautājumi paškontrolei:
1. Definējiet jēdzienu «noziedzīgs nodarījums».
2. Kā Krimināllikumā tiek klasificēti
107 noziedzīgi nodarījumi? Kādi kritēriji
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Sameklējiet Krimināllikuma Sevišķajā daļā piemērus kriminālpārkāpu142
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Tagad aplūkosim katru no noziedzīga nodarījuma sastāva elementiem sīkāk.
Noziedzīga nodarījuma objekts ir ar likumu aizsargātas valsts, sabiedrības, personu grupu vai atsevišķu personu intereses, piemēram, valsts un
sabiedriskā drošība, personas, dzīvība, veselība, īpašums u.c.
Noziedzīga nodarījuma objektīvā puse ir nodarījuma ārējā izpausme, kas
tiek realizēta kā prettiesiska uzvedība – darbība vai bezdarbība un apdraud ar
likumu aizsargātas intereses. Piemēram, zādzība ir svešas kustamas mantas
slepena vai atklāta nolaupīšana. Tātad, zādzība tiek realizēta darbības veidā.
Savukārt nepieciešamas un acīm redzami neatliekamas palīdzības nesniegšana cilvēkam izpaužas kā bezdarbība. Pie objektīvās puses pieder arī cēloņsakarība starp darbību (bezdarbību) un šīs darbības (bezdarbības) sekām. Cēloņsakarība ir saikne starp darbību (bezdarbību) un tās radītajām laika ziņā
sekojošajām sekām.
Noziedzīga nodarījuma subjekts ir prettiesisko darbību izdarījusi vai
bezdarbību pieļāvusī fiziska un pieskaitāma persona, kas sasniegusi Krimināllikumā paredzētu vecumu, un līdz ar to viņu par izdarīto noziedzīgo nodarījumu ir pamats saukt pie kriminālatbildības. Krimināllikumā paredzētais
vecums, ar kuru iestājas kriminālatbildība ir 14 gadi.
Noziedzīga nodarījuma subjektīvā puse ir personas psihiskā attieksme
pret viņas izdarīto prettiesisko darbību vai bezdarbību un kaitīgajām sekām.
Subjektīvo pusi veido vaina nodoma vai neuzmanības formā, kā arī motīvs.
Tikai visu četru elementu kopums veido noziedzīga nodarījuma sastāvu.
Ja nav kaut viena elementa, nav arī noziedzīga nodarījuma sastāva un tāpēc
personu nevar saukt pie kriminālatbildības.
Tagad izanalizēsim noziedzīga nodarījuma sastāva 4 elementus uz zādzības piemēra. Atbilstoši Krimināllikuma 175. panta otrās daļas zādzība ir
svešas kustamas mantas slepena vai atklāta nolaupīšana. Zādzības objekts ir
fizisku vai juridisku personu mantiskās intereses. Objektīvā puse – mantas
zādzību var izdarīt tikai ar aktīvu darbību. Mantas prettiesiskas paņemšanas
rezultātā cietušajam tiek nodarīts reāls materiāls zaudējums. Par slepenu
mantas zādzība atzīstama, ja tā izdarīta, kad nav klāt mantas īpašnieks vai citi
aculiecinieki. Atklātā zādzība tiek izdarīta mantas īpašnieka vai citas personas klātbūtnē. Zādzības subjekts ir ikviena fiziska un pieskaitāma persona,
kura līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi 14 gadu vecumu. Subjektīvā puse – mantas zādzību vainīgais izdara ar tiešu nodomu, jo
viņš apzinās savu darbību kaitīgumu, paredz zaudējumu nodarīšanu mantas
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īpašniekam vai valdītājam mantas prettiesiskas paņemšanas rezultātā, kā arī
viņš vēlas šo mantu iegūt. Zādzības motīvs vienmēr ir mantkārība.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kas ir kriminālatbildības juridiskais pamats?
2. Kādi elementi veido noziedzīga nodarījuma sastāvu?
Uzdevumi:
1. Sameklējiet Krimināllikuma Sevišķajā daļā trīs noziedzīgus nodarījumus, kas realizējas bezdarbības veidā.
2. Atrodiet Krimināllikumā trīs noziedzīgus nodarījumus, kas ir izdarāmi
aiz neuzmanības. Padomājiet un miniet piemērus noziedzīgiem nodarījumiem, kurus var izdarīt kā aiz neuzmanības, tā arī ar nodomu.

7.4. Kriminālsoda jēdziens un veidi
Kriminālsods ir piespiedu līdzeklis, ko personai, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, Krimināllikuma ietvaros valsts vārdā piespriež tiesa vai likumā paredzētajos gadījumos nosaka prokurors, sastādot
priekšrakstu par sodu. Kriminālsoda mērķis ir vainīgo personu sodīt par
izdarīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī panākt, lai notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.
Krimināllikums paredz, ka par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu var piemērot kā pamatsodus, tā arī papildsodus. Sodu veidus var apskatīt 7.1. tabulā.
7.1. tabula

Sodu veidi
PAMATSODI
nāves sods
brīvības atņemšana
arests
mantas konfiskācija
piespiedu darbs
naudas sods

PAPILDSODI
mantas konfiskācija
izraidīšana no Latvijas Republikas
naudas sods
tiesību ierobežošana
policijas kontrole
aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas
Parlamenta, Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanās
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Par izdarīto noziedzīgu nodarījumu personai var piespriest tikai vienu no
pamatsodiem. Vēl kopā ar pamatsodu var piespriest vienu vai vairākus papildsodus. Patstāvīgi tos piespriest nevar.
Nāves sods ir pats bargākais kriminālsoda veids. Tas atšķiras no citiem kriminālsodu veidiem ar savu ierobežoto mērķi – tikai sodīt un neatgriezenisko
raksturu – ja piemērojot šo sodu pieļauta kļūda, to vairs nevar labot. Krimināllikums paredz, ka nāves sodu — nošaušanu var piespriest vienīgi par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos. To var piemērot vienīgi tad, ja noziegums
izdarīts kara laikā. Miera apstākļos to nepiemēro. Nāves sods nav piemērojams
personām, kuras līdz nozieguma izdarīšanai nav sasniegušas 18 gadu vecumu,
un sievietēm. Latvijā 1999. gadā ir pieņemts un apstiprināts Eiropas 1950. gada
4. novembra Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas protokols
Nr. 6 par nāvessoda atcelšanu. Šā protokola 1. pants paredz: «Nāvessods tiks
atcelts. Nevienam cilvēkam šādu sodu nedrīkst piespriest vai izpildīt». Savukārt
protokola 2. pantā norādīts, ka «valstis var paredzēt savos likumos nāvessodu
par noziegumiem, kas izdarīti kara laikā vai kara draudu apstākļos».
Brīvības atņemšana atzīstama par visplašāk pielietojamo barga soda veidu. Brīvības atņemšana ir personas piespiedu turēšana ieslodzījumā. Brīvības
atņemšanu nosaka uz laiku no trim mēnešiem līdz piecpadsmit gadiem, bet
par sevišķi smagiem noziegumiem — uz laiku līdz divdesmit gadiem. Krimināllikumā īpaši paredzētajos gadījumos brīvības atņemšanu var noteikt uz
visu mūžu (mūža ieslodzījums), bet to nevar piemērot nepilngadīgajiem.
Arests ir personas īslaicīga piespiedu turēšana ieslodzījumā. To nosaka uz
laiku no trim dienām līdz trim mēnešiem. Arests nav piemērojams grūtniecēm un mātēm, kuru aprūpē ir bērns līdz viena gada vecumam.
Piespiedu darbs ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos. Šo sodu izcieš, veicot dzīvesvietas apvidū piespiedu darba izpildes institūcijas noteiktos darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības. Piespiedu darbu nosaka uz laiku no 40 līdz 280 stundām. Piespiedu
darbam īpatnība ir tā, ka personu nepakļauj ieslodzījumam un tātad neizolē
no ierastas vides. Piespiedu darbs varētu būt darbs, piemēram, rajona vai pilsētas labiekārtošanā.
Naudas sods ir visvieglākais Krimināllikumā paredzētais pamatsoda
veids. Naudas sods ir naudas summa, ko tiesa vai prokurors uzliek samaksāt
valsts labā 30 dienu laikā noteiktajos apmēros kā pamatsodu, bet tiesa — arī
kā papildsodu. Tas nozīmē, ka naudas sodu var noteikt kā pamatsodu vai
papildsodu. Naudas sods nav saistīts ar vainīgā brīvības ierobežošanu, taču
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viņam var rasties būtiski materiālās dabas ierobežojumi, jo naudas sods ir
mantiska rakstura sods.
Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā. Mantas konfiskāciju var
noteikt kā pamatsodu vai papildsodu.
Izraidīšana no Latvijas Republikas – citas valsts pilsoni vai personu, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja citā valstī, var izraidīt no Latvijas Republikas, ja tiesa atzīst, ka, ievērojot lietas apstākļus un vainīgā personību, nav
pieļaujama viņa atrašanās Latvijas Republikā. Šo sodu piespriež kā papildsodu, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz laiku no trim līdz desmit gadiem,
izpildot to pēc pamatsoda izciešanas.
Tiesību ierobežošana ir tiesību atņemšana uz noteiktu vai visu veidu
uzņēmējdarbību, uz noteiktu profesionālu vai cita veida nodarbošanos, uz
noteiktu amatu ieņemšanu vai speciālā likumā paredzēto atļauju vai tiesību
iegūšanu. Šā soda nozīme ir tā, ka personai ierobežo tiesības zināmā laika
periodā brīvi izvēlēties nodarbošanos vai ieņemt noteiktus amatus.
Policijas kontrole ir papildsods, ko tiesa piespriež kā piespiedu līdzekli,
lai uzraudzītu no brīvības atņemšanas vietas atbrīvotās personas uzvedību
un pakļautu šo personu policijas iestādes norādītajiem ierobežojumiem. Šo
sodu piespriež, notiesājot ar brīvības atņemšanu tikai Krimināllikuma sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos uz laiku no 1 gada līdz 3 gadiem.
Aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanās ir aizliegums pieteikt personu par kandidātu minētajās vēlēšanās. Sods ir vērsts uz personas aktīvo politisko tiesību
ierobežošanu. Šo sodu piespriež tiesa uz laiku no 2 līdz 4 gadiem un tikai
tādai personai, kas izdarījusi kādu no noziegumiem pret valsti.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kāds ir kriminālsoda mērķis?
2. Nosauciet pamatsodus un papildsodus. Kādus sodus var noteikt kā pamatsodus vai papildsodus?
Uzdevumi:
1. Kāda ir Jūsu attieksme pret nāves sodu? Nosauciet argumentus «par» un
«pret» nāves sodu. Izvērtējiet, vai nāves soda piemērošana būtu pretrunā ar Satversmes 93. pantu, kurš paredz, ka ikviena tiesības uz dzīvību
aizsargā likums.
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2. Vai pēc Jūsu domām naudas sods ir efektīvs kriminālsoda veids un spēj
realizēt kriminālsoda mērķi? Atbildi pamatojiet.
3. Atrodiet Krimināllikuma Sevišķajā daļā trīs noziedzīgu nodarījumu
piemērus, par kuru izdarīšanu var sodīt ar: piespiedu darbu; mantas
konfiskāciju (pamatsods); arestu.

7.5. Noziedzīgu nodarījumu veidi
Noziedzīgi nodarījumi ir daudzveidīgi. Kā jau 7.1. apakšnodaļā bija norādīts, tie ir ietverti Krimināllikuma Sevišķajā daļā 17 nodaļās. Sīkāk aplūkosim
tikai dažus.
Noziegumi pret valsti ir tādi kaitīgi, prettiesiski nodarījumi, kas apdraud
Latvijas valsts drošību un neatkarību un valsts politisko un ekonomisko nodrošinājumu. Noziegumu pret valsti piemēri ir terorisms, spiegošana, uz
valsts varas gāšanu vērsta darbība, aicinājums likvidēt Latvijas Republikas
valstisko neatkarību u.c.
Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi ir tādi kaitīgi, prettiesiski nodarījumi, kas apdraud dabas objektu saglabāšanas, dabas resursu racionālās izmantošanas un dabas bagātību atjaunošanas un vairošanas intereses. Dabas
objekti ir zeme, tās dzīles, jūras ūdeņi, atmosfēras gaiss, meži, augi, sauszemes
un ūdens dzīvnieki. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi izpaužas, piemēram, jūras, atmosfēras gaisa piesārņošanā, meža dedzināšanā, patvaļīgā koku
ciršanā un bojāšanā, patvaļīgā zvejošanā, nelikumīgās medībās u.c.
Noziedzīgs nodarījums pret dzīvību ir nonāvēšana – prettiesiska tīša vai
neuzmanīga citas personas dzīvības atņemšana. Nonāvēšanu iedala slepkavībā, kas ir tīša nonāvēšana, nonāvēšanā aiz neuzmanības un novešanā līdz
pašnāvībai. Novest līdz pašnāvībai var gan tīši, gan aiz neuzmanības. Slepkavība var būt izdarīta pastiprinošos apstākļos, piemēram, ja to ir izdarījusi personu grupa, sevišķi pastiprinošos apstākļos, piemēram, ja ir noslepkavotas
divas vai vairākas personas, un mīkstinošos apstākļos, piemēram, slepkavība,
kas izdarīta stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī.
Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību ir visu veidu miesas bojājumi (smagi, vidēja smaguma un viegli), kā arī tādi nodarījumi, kuri vērtējami kā bīstami dzīvībai un veselībai, piemēram, inficēšana ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju, aborta neatļauta izdarīšana, neatļauta ārstniecība u.c.
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu ir tādi nodarījumi, kuros objekts
ir fizisku vai juridisku personu mantiskās intereses. Tādiem noziedzīgiem
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nodarījumiem ir pieskaitāmi zādzība, krāpšana, laupīšana, piesavināšanās,
izspiešana, mantas tīša un neuzmanīga iznīcināšana un bojāšana u.c.
Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā ir tādi prettiesiski nodarījumi,
kas apdraud valsts tautsaimniecības intereses materiālo vērtību ražošanas,
sadales, maiņas, patēriņa un citās ar ekonomisko darbību saistītās sfērās. Uz
tādiem nodarījumiem attiecas, piemēram, kontrabanda, viltotas naudas izgatavošana, izplatīšana, iegādāšanās un glabāšana, preces un pakalpojuma
kvalitātes nenodrošināšana, pircēju un pasūtītāju apkrāpšana, nelikumīgu
alkoholisko dzērienu realizācija u.c.
Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību ir tādi noziedzīgie nodarījumi, kuri apdraud sabiedriskās drošības intereses dažāda veida transporta
līdzekļu kustības drošības un ekspluatācijas jomā. Kā piemērus tādiem nodarījumiem var minēt dzelzceļa, ūdens vai gaisa transporta kustības drošības
vai ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, vilciena patvarīgu apturēšanu, ceļu
satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, tehniski bojātu transportlīdzekļu apzinātu laišanu ekspluatācijā, pieļaušanu vadīt transportlīdzekli personai, kura ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē u.c.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas intereses apdraud noziegumi pret valsti un noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi?
2. Kādos nodarījumos ir iedalāma nonāvēšana?
3. Īsi raksturojiet noziedzīgus nodarījumus pret veselību, īpašumu, satiksmes drošību, kā arī noziedzīgus nodarījumus tautsaimniecībā.
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8. nodaļa KRIMINĀLPROCESA TIESĪBU PAMATI
8.1. Kriminālprocesa tiesību jēdziens.
Kriminālprocesa tiesību avoti
Kriminālprocesa tiesības ir procesuālo tiesību nozare, kas nosaka noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un krimināllietu iztiesāšanas kārtību. Kriminālprocesu veido pamatstadijas un fakultatīvās stadijas.
Kriminālprocesa pamatstadijas:
• pirmstiesas process, tajā ietilpst izmeklēšana un kriminālvajāšana;
• krimināllietas izskatīšana pirmajā instancē – krimināllietas
sagatavošana iztiesāšanai un iztiesāšana;
• nolēmumu nodošana izpildei.
Kriminālprocesa fakultatīvās stadijas:
• krimināllietas izskatīšana apelācijas instancē;
• krimināllietas izskatīšana kasācijas instancē;
• nolēmumu jauna izskatīšana sakarā ar tiesību normu būtisku
pārkāpumu;
• kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
Kriminālprocesa tiesību avoti ir:
• Latvijas Republikas Satversme;
• starptautiskās tiesību normas;
• Kriminālprocesa likums.
Kriminālprocesa likums tika pieņemts 2005. gada 21. aprīlī, stājās spēkā
2005. gada 1. oktobrī. Kriminālprocesa likuma mērķis ir noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas
iejaukšanās personas dzīvē.
Kriminālprocesa likuma struktūru veido trīs lielas daļas:
• A daļa. Vispārīgie noteikumi.
• B daļa. Pirmstiesas kriminālprocess un tiesvedība krimināllietās.
• C daļa. Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā.
Kriminālprocesā pastāv vadošās normas – kriminālprocesa pamatprincipi, kas nosaka procesuālo kārtību un attiecas uz tiesvedību kopumā. Šie
principi ir savstarpēji saistīti, papildina viens otru, nav pretrunīgi un veido
kopējo sistēmu. Šajā sistēmā ietilpst:
• kriminālprocesa obligātums – amatpersonai ir pienākums uzsākt
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kriminālprocesu, ja tai ir kļuvis zināms tā uzsākšanas iemesls un pamats;
• vienlīdzības princips – visām kriminālprocesā iesaistītajām personām
ir vienota procesuālā kārtība neatkarīgi no personu izcelsmes, sociālā
un mantiskā stāvokļa, nacionālās piederības, dzimuma, valodas,
izglītības un citiem apstākļiem;
• cilvēktiesību garantēšana – kriminālprocesā tiek ievērotas
starptautiski atzīstas cilvēktiesības un netiek pieļauta neattaisnota
iejaukšanās personas dzīvē;
• spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums – kriminālprocesā
nevienu nedrīkst pazemot, šantažēt, spīdzināt vai draudēt ar
spīdzināšanu vai vardarbību;
• tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā – nedrīkst
būt kriminālprocesa neattaisnotas novilcināšanas.
• tiesības uz objektīvu kriminālprocesa norisi – amatpersonām, kuras
veic kriminālprocesu, tulkiem un speciālistiem nedrīkst būt personiski
ieinteresētiem rezultātā;
• nevainīguma prezumpcija – neviena persona netiek uzskatīta par
vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek
konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Personai,
kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav jāpierāda savs nevainīgums, un visas
šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē viņai par labu.
• tiesības uz aizstāvību – katrai personai, par kuru izteikts pieņēmums
vai apgalvojums, ka tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir tiesības
uz aizstāvību;
• dubultās sodīšanas nepieļaujamība – personu par vienu un to pašu
noziedzīgu nodarījumu var tiesāt un sodīt tikai vienu reizi;
• u.c. principi.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko regulē kriminālprocesa tiesības?
2. Nosauciet kriminālprocesa pamatstadijas un fakultatīvās stadijas.
3. Nosauciet kriminālprocesa tiesību avotus.
4. Pēc kādiem principiem notiek kriminālprocess?
Uzdevums:
Nosakiet, kādi no kriminālprocesa pamatprincipiem ir nostiprināti Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļā?
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Uzdevums:
Nosakiet, k�di no krimin�lprocesa pamatprincipiem ir nostiprin�ti Latvijas Republikas
Satversmes VIII noda��?
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Procesa virzītāji ir izmeklētāji, prokurori, tiesneši un tiesas.
Izmeklētājs ir izmeklēšanas iestādes amatpersona, kura ir pilnvarota izdarīt izmeklēšanu kriminālprocesā. Izmeklētājam ir pienākums uzsākt kriminālprocesu, ja tam ir iemesls un pamats, kā arī veikt izmeklēšanas darbības,
lai noskaidrotu, vai ir noticis noziedzīgs nodarījums un kas to ir izdarījis.
Izmeklētājam ir arī pienākums iegūt pierādījumus, kas dod pamatu personu
saukt pie kriminālatbildības. Izmeklēšanu savas kompetences ietvaros veic
Valsts policija, Drošības policija, Finanšu policija, Militārā policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs u.c.
Prokurors uzrauga izmeklēšanu, pats veic izmeklēšanu likumā noteiktajos
gadījumos, realizē kriminālvajāšanu un uztur valsts apsūdzību. Kad prokurors saņem krimināllietas materiālus no izmeklēšanas iestādes, viņš uzsāk
kriminālvajāšanu, pieņemot lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības. Ja prokurors atzīst, ka pierādījumi ir pietiekami, lai uzturētu apsūdzību tiesā, viņš pabeidz pirmstiesas kriminālprocesu un pieņem lēmumu
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par krimināllietas nodošanu tiesai. Prokurors var arī pabeigt kriminālprocesu, sastādot priekšrakstu par sodu. Tas ir iespējams gadījumā, ja persona
izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, un prokurors
pārliecināts, ka personai nevajadzētu piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu
sodu. Šajā gadījumā prokurors personai var piemērot naudas sodu vai piespiedu darbu, kā arī papildsodu – tiesību ierobežošanu.
Tiesnesis kā procesa virzītājs sagatavo krimināllietu iztiesāšanai. Tiesa izskata un izspriež krimināllietu un pasludina nolēmumu.
Kriminālprocesu veic arī tādas amatpersonas kā eksperti un revidenti.
Eksperts ir persona, kurai ir speciālās zināšanas, kas ir nepieciešamas pierādīšanai. Eksperts izdara ekspertīzi – izpēti procesa virzītāja uzdevumā, izmantojot šīs zināšanas, kā arī dažādas ierīces un vielas. Revidents var veikt
kriminālprocesu, ja viņš ir ieguvis sertifikātu revīziju veikšanai. Revidents
procesa virzītāja uzdevumā veic inventarizāciju, dokumentu apskati un izņemšanu, apskata preces utt.
Tiesības uz aizstāvību ir personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētajam, aizdomās turētajam, apsūdzētajam. Tiesības uz aizstāvību persona var īstenot pati vai uzaicināt aizstāvi. Apsūdzētais ir persona, par kuru
Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā pieņemts lēmums par saukšanu pie
kriminālatbildības. Apsūdzētajam ir tiesības uzaicināt un tikties ar aizstāvi,
piedalīties izmeklēšanas darbībās, liecināt vai atteikties sniegt liecību, saņemt
tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, pašam piedalīties krimināllietas iztiesāšanā, pārsūdzēt tiesas nolēmumu utt.
Aizstāvis ir Latvijā praktizējošs advokāts. Par aizstāvi kriminālprocesā
var būt:
• zvērināts advokāts;
• zvērināta advokāta palīgs;
• Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš ieguvis advokāta
kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm;
• ārvalsts advokāts saskaņā ar Latvijas Republikas saistošu starptautisko
līgumu par juridisko palīdzību.
Aizstāvim obligāti ir jāpiedalās atsevišķos ar likumu noteiktajos gadījumos, piemēram, ja tiesības uz aizstāvību ir nepilngadīgai vai rīcībnespējīgai
personai, personai ar fiziskiem vai psihiskiem trūkumiem, kuru dēļ tā pati
nespēj pilnībā izmantot savas procesuālās tiesības, analfabētam.
Cietušais kriminālprocesā var būt fiziskā vai juridiskā persona, kurai ar
noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums – morāls aizskārums, fiziskas cieša153

nas vai mantisks zaudējums. Ja persona mirusi, cietušais var būt pārdzīvojušais laulātais, kāds no mirušā augšupejošiem vai lejupejošiem radiniekiem,
adoptētājs, pirmās pakāpes sānu līnijas radinieks.
Liecinieks ir persona, kura uzaicināta sniegt ziņas – liecināt par kriminālprocesā pierādāmajiem apstākļiem.
Kriminālprocesā ir iesaistīti arī procesa virzītāju palīgi – tiesnešu palīgs,
prokuroru palīgs, tiesas sēdes sekretāri, tulki.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas amatpersonas ir procesa virzītāji? Kādas ir to pilnvaras?
2. Kas var būt par aizstāvi kriminālprocesā?
3. Kas var būt par cietušo kriminālprocesā?

8.3. Pierādījumi. Izmeklēšanas darbības
Pierādījumi ir jebkuras ziņas par faktiem, kurus kriminālprocesā iesaistītās personas savas kompetences ietvaros izmanto, lai pamatotu noziedzīgā nodarījuma sastāva esamību vai neesamību.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu pierādījumi ir:
• liecības – aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā, liecinieka, cietušā,
eksperta un revidenta liecības;
• eksperta atzinums;
• revidenta atzinums;
• kompetentas institūcijas atzinums;
• lietiskais pierādījums – jebkura lieta, kas izmantota kā noziedzīga
nodarījuma izdarīšanas rīks vai priekšmets, vai saglabājusi noziedzīga
nodarījuma pēdas;
• dokuments;
• elektroniskais pierādījums – ziņas par faktiem elektroniskas
informācijas formā;
• izmeklēšanas darbībās iegūtās ziņas.
Izmeklēšanas darbības ir procesuālās darbības, kas vērstas uz ziņu iegūšanu un jau iegūto ziņu pārbaudi konkrētajā kriminālprocesā.
Atbilstoši Kriminālprocesa likumam izmeklēšanas darbības ir:
• pratināšana – izmeklēšanas darbība, kuras saturs ir informācijas
iegūšana no pratināmās personas. Izšķir aizturētā, aizdomās turētā,
apsūdzētā, liecinieka, cietušā, eksperta un revidenta pratināšanu;
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• aptauja – izmeklēšanas darbība, kuras gaitā liecība nav detalizēti
fiksēta;
• konfrontēšana – divu vai vairāku agrāk nopratinātu personu
vienlaicīga pratināšana, ko izdara, ja ir būtiskas pretrunas šo personu
iepriekšējās liecībās;
• apskate – izmeklēšanas darbība, kuras gaitā tās veicējs tieši uztver,
konstatē un fiksē kāda objekta pazīmes, ja pastāv iespēja, ka šis objekts
ir saistīts ar izmeklējamo noziedzīgu nodarījumu. Var izdarīt notikuma
vietas, transportlīdzekļa, telpas, priekšmeta, līķa, dzīvnieka u.c. objektu
vizuālo apskati;
• aplūkošana – izmeklēšanas darbība, kuras gaitā aplūko personas
ķermeni, ja ir pamats domāt, ka uz tā ir noziedzīga nodarījuma pēdas,
sevišķas pazīmes, kurām ir nozīme lietā;
• izmeklēšanas eksperiments – speciālo mēģinājumu veikšana, lai
noskaidrotu, vai zināmos apstākļos un zināmā veidā varēja norisināties
kāds notikums vai darbība, kā arī lai iegūtu jaunas vai pārbaudītu
agrāk iegūtās ziņas par apstākļiem, kuriem ir vai var būt nozīme lietā;
• uzrādīšana atpazīšanai – kāda objekta demonstrēšana cietušajam,
lieciniekam, personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētajam,
aizdomās turētajam vai apsūdzētajam nolūkā konstatēt tā identitāti ar
objektu, kuru šī persona agrāk ir zinājusi. Var uzrādīt atpazīšanai dzīvu
personu, līķi, priekšmetu, dokumentu, dzīvnieku vai citu objektu;
• kratīšana – telpas, apvidus teritorijas, transportlīdzekļa un atsevišķas
personas piespiedu pārmeklēšana nolūkā atrast un izņemt meklējamo
objektu;
• ekspertīze – iesniegto objektu pētīšana nolūkā noskaidrot
kriminālprocesam nozīmīgus faktus un apstākļus. Kriminālprocesa
likums paredz gadījumus, kad ekspertīze ir obligāta, piemēram, lai
noteiktu nāves cēloni, miesas bojājumu smagumu, grūtniecības faktu,
personas vecumu, ja nav attiecīgu dokumentu, naudas īstumu u.c.
• u.c. izmeklēšanas darbības.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kas var kalpot par pierādījumiem kriminālprocesā?
2. Nosauciet Jums zināmas izmeklēšanas darbības?
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8.4. Procesuālie piespiedu līdzekļi
Procesuālie piespiedu līdzekļi ir kriminālprocesa tiesību normās paredzētie piespiedu līdzekļi, kuru uzdevums ir nodrošināt kriminālprocesuālās
kārtības ievērošanu. Tie ir valsts piespiedu līdzekļi, kas nav uzskatāmi par
sodu. Šos piespiedu līdzekļus piemēro izņēmuma gadījumos, ja citādāk nav
iespējams nodrošināt procesuālo kārtību.
Procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošana ir saistīta ar personas tiesību
vai brīvību ierobežojumiem, tāpēc piespiedu līdzeklis ir jāizvēlas tā, lai tas
pēc iespējas mazāk aizskar personas pamattiesības un ir samērīgs. Procesuālo piespiedu līdzekļu veidi ir:
• aizturēšana – personas brīvības atņemšana uz laiku līdz 48 stundām,
ja pastāv aizturēšanas nosacījumi, piemēram, ja noziedzīga nodarījuma
izdarīšanas vietā atrastas šīs personas atstātas pēdas;
• ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai;
• piespiedu atvešana – to piemēro, lai nodrošinātu personas
piedalīšanos procesuālajā darbībā, ja tā bez attaisnojošā iemesla
neierodas pēc procesa virzītāja aicinājuma;
• drošības līdzekļi – tos var piemērot tikai aizdomās turētajam un
apsūdzētajam.
Ir šādi drošības līdzekļi:
• aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai – ierobežojums
aizdomās turētajam vai apsūdzētajam atrasties attiecīgajai personai
tuvāk par lēmumā minēto attālumu un izvairīties no kontakta ar to;
• noteiktās nodarbošanās aizliegums – ierobežojums aizdomās turētajam
vai apsūdzētajam uz laiku veikt noteikta veida nodarbošanos vai pildīt
konkrēta amata pienākumus;
• aizliegums izbraukt no valsts – ierobežojums aizdomās turētajam vai
apsūdzētajam izbraukt no Latvijas teritorijas bez procesa virzītāja
atļaujas;
• uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā – aizdomās turētā vai apsūdzētā
rakstveida saistība neatstāt ilgāk par 24 stundām konkrēti norādītu
dzīves vietu bez procesa virzītāja atļaujas;
• personiskais galvojums – rakstveida saistība, ar kuru fiziskā persona
galvo, ka aizdomās turētais vai apsūdzētais ieradīsies pēc procesa
virzītāja uzaicinājuma un izpildīs citus pienākumus;
• drošības nauda – naudas summa, kas nodota procesa virzītāja
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noteiktās kredītiestādes depozītā, lai nodrošinātu aizdomās turētā
vai apsūdzētā ierašanos pēc procesa virzītāja uzaicinājuma un citu
pienākumu izpildi;
• nodošana policijas uzraudzībā – aizdomās turētā vai apsūdzētā
pārvietošanas un rīcības brīvības ierobežošana – attiecīgā persona
bez procesa virzītāja atļaujas nedrīkst mainīt dzīvesvietu, apmeklēt
konkrētas vietas un tikties ar konkrētām personām, tai ne biežāk
kā trīs reizes nedēļā jāpiesakās attiecīgajā policijas iestādē pēc savas
dzīvesvietas;
• mājas arests – personas brīvības atņemšana – turēšana tās pastāvīgajā
dzīvesvietā;
• apcietinājums – personas brīvības atņemšana, tās turēšana
izmeklēšanas cietumā vai speciāli aprīkotās policijas telpās.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ar kādu mērķi piemēro procesuālos piespiedu līdzekļus?
2. Nosauciet procesuālo piespiedu līdzekļu veidus.
3. Kādi drošības līdzekļi eksistē?

8.5. Speciālā procesuālā aizsardzība.
Procesuālie termiņi un dokumenti
Cietušajam, lieciniekam, kā arī citām personām, kuras liecina vai liecinājušas kriminālprocesā par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem, kā arī
nepilngadīgajiem, kas liecina par atsevišķiem noziegumiem (dzimumsakariem, pederastiju un lezbiānismu ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu; pavešanu netiklībā un cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo) ir
tiesības uz speciālo procesuālo aizsardzību, ja pastāv minēto personu dzīvības, veselības un mantas reāls apdraudējums vai ir izteikti draudi. Personai,
kura atzīta par speciāli procesuāli aizsargājamu, ir īpašas tiesības un pienākumi. Šādai personai, ja ir nepieciešamas, var tikt slēpti personas identitātes
dati, tos aizstājot ar pseidonīmu. Krimināllietu izskata slēgtā tiesas sēdē.
Kriminālprocesuālie termiņi ir laika periods vai moments, kuram iestājoties vai kura laikā personām, kas iesaistītas kriminālprocesā ir pienākums
vai tiesības veikt noteiktas procesuālas darbības vai arī atturēties no to īstenošanas. Tātad, pastāv termiņi-momenti un termiņi-periodi. Termiņus
nosaka tiesību normas, kā arī procesa virzītāji savos lēmumos. Pēc termiņu
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aprēķināšanas veida, tie var tikt noteikti stundās, dienās, nedēļās, mēnešos
un gados.
Dokuments ir informācijas fiksējums ar raksta zīmju, grafikas, fotogrāfijas, skaņu ierakstu un citu līdzekļu palīdzību uz jebkura informācijas nesēja. Dokuments ir juridiski atbilstoši noformēts apliecinājums, kas noder kā
pierādījums, dod tiesības, informē vai konstatē. Kriminālprocesuālie dokumenti tiek sastādīti noteiktā kriminālprocesā un ir virzīti uz kriminālprocesa
mērķu sasniegšanu.
Kriminālprocesuālie dokumenti ir:
• nolēmumi – lēmumi pirmstiesas procesā un tiesas nolēmumi.
Pirmstiesas procesā procesa virzītājs pieņem lēmumus par kriminālprocesa uzsākšanu un turpmāko virzību, personas atzīšanu par aizdomās turēto,
personas atzīšanu par cietušo, personas saukšanu pie kriminālatbildības, piespiedu līdzekļa piemērošanu, pirmstiesas procesa pabeigšanu.
Tiesas nolēmumi ir tiesas spriedumi un lēmumi. Tiesas spriedums ir tiesas nolēmums par apsūdzētā vainu vai nevainīgumu, soda piemērošanu vai
nepiemērošanu, kā arī attaisnošanu vai atbrīvošanu no soda. Tiesas lēmums
ir tiesas nolēmums par jautājumiem, kas jāizlemj, sagatavojot krimināllietu
izskatīšanai tiesas sēdē, lietas iztiesāšanas gaitā un nododot spriedumu izpildei;
• ierosinājumi – procesa virzītājs raksta, ja kriminālprocesa mērķa
sasniegšanai ir jāveic darbības, kuras nav šā procesa virzītāja
kompetencē vai kuru veikšanai ir nepieciešams kompetentas personas
lēmums;
• protokoli. Tos sastāda pirmstiesas procesā, kad tiek fiksēta
izmeklēšanas darbības gaita, un arī tiesas procesā, kad fiksē procesuālās
darbības tiesas sēdes protokolā;
• pavēstes – dokumenti, ar kuriem procesa virzītājs uzaicina personas
uz izmeklēšanas iestādi, prokuratūru vai tiesu, lai tās piedalītos
kriminālprocesā;
• pieteikumi, iesniegumi, lūgumi – dokumenti, kurus kriminālprocesā
iesaistītā persona savu vai citas personas tiesību un likumīgo interešu
nodrošināšanai var iesniegt procesa virzītājam. Šajos dokumentos tiek
izteikts ar konkrēto kriminālprocesu saistīts priekšlikums.
• sūdzības – var iesniegt par kriminālprocesu veicošās amatpersonas
rīcību vai nolēmumu. Prokurora iesniegto sūdzību sauc par prokurora
protestu.
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Jautājumi paškontrolei:
1. Kādos gadījumos un kādām personām ir tiesības uz speciālo procesuālo
aizsardzību?
2. Kādi ir kriminālprocesuālo termiņu veidi?
3. Kādi dokumenti tiek sastādīti kriminālprocesā?

8.6. Kriminālprocesa uzsākšana. Krimināllietas iztiesāšana
Ja izmeklēšanas iestādei, prokuratūrai vai tiesai tiek iesniegtas ziņas par iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, rodas iemesls kriminālprocesa
uzsākšanai. Šādas ziņas var iesniegt:
• noziedzīga nodarījuma rezultātā cietusī persona;
• kontrolējošās un uzraugošās iestādes;
• ārstniecības personas vai iestādes par traumām, slimībām vai nāves
gadījumiem, kuru cēlonis varētu būt noziedzīgs nodarījums;
• bērnu tiesību aizsardzības institūcijas par nepilngadīgo tiesību
aizskārumiem;
• jebkura fiziskā vai juridiskā persona par iespējamiem noziedzīgiem
nodarījumiem, no kuriem pati nav cietusi;
• jebkura persona par pašas izdarītu noziedzīgu nodarījumu.
Kriminālprocesu uzsāk tam pilnvarota amatpersona, pieņemot par to lēmumu.
Pirmstiesas kriminālprocesā, veicot izmeklēšanu un kriminālvajāšanu,
procesa virzītājam jānoskaidro:
• vai ir noticis noziedzīgs nodarījums;
• persona, kura saucama pie kriminālatbildības;
• vai ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai, pabeigšanai vai virzīšanai uz
tiesu.
Ja tiesa ir saņēmusi krimināllietu, tā pārbauda, vai attiecīgā krimināllieta
ir piekritīga šai tiesai, vai krimināllietai ir pievienota apsūdzība, vai apsūdzētājam ir izsniegta apsūdzības kopija un vai apsūdzētajam bija nodrošināta iespēja iepazīties ar lietas materiāliem. Tiesa sagatavo krimināllietu iztiesāšanai
pirmās instances tiesā.
Krimināllietas iztiesāšana sākas ar tiesas sēdes priekšsēdētāja paziņojumu
par to, kāda lieta tiks iztiesāta, un nosaucot tiesas sastāvu. Tiek pārbaudīta
izsaukto personu ierašanās. Prokurors īsi izklāsta apsūdzības būtību, un ap159

sūdzētā attieksme pret to tiek fiksēta tiesas sēdes protokolā. Tiesa pārbauda
pierādījumus un pēc to pabeigšanas pasludina tiesas izmeklēšanu par pabeigtu un pāriet pie tiesas debatēm. Tiesas debatēs pirmais runu saka prokurors,
pēc tam cietušais, viņa pārstāvis un apsūdzētais vai viņa aizstāvis. Pēc tiesas
debatēm katram to dalībniekam ir tiesības uz vienu repliku par runu saturu.
Pēc tam apsūdzētajam ir tiesības teikt pēdējo vārdu. Pēc apsūdzētā pēdējā
vārda tiesa aiziet apspriežu istabā taisīt spriedumu – attaisnojošu vai notiesājošu, un par to tiesas sēdes priekšsēdētājs paziņo tiesas sēdes klātesošajiem,
nosakot sprieduma pasludināšanas laiku tuvākajās 14 dienās un vietu. Spriedums stājas spēkā, ja tas nav pārsūdzēts apelācijas un kasācijas kārtībā.
Pārsūdzēšana apelācijas kārtībā notiek, prokuroram iesniedzot apelācijas
protestu, ja viņš nepiekrīt pirmās instances tiesas spriedumam, vai apsūdzētajam, viņa aizstāvim, cietušajam, viņa pārstāvim iesniedzot apelācijas sūdzību par spēkā nestājušos pirmās instances tiesas spriedumu nolūkā panākt tā
atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā kā faktisku, tā juridisku iemeslu dēļ.
Pārsūdzēšana kasācijas kārtībā notiek, iesniedzot kasācijas protestu vai
sūdzību Augstākās tiesas Senātam par tāda apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu, kurš vēl nav stājies spēkā, nolūkā panākt tā atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā vai arī tā grozīšanu juridisku iemeslu dēļ. Kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas ziņas var būt par iemeslu kriminālprocesa uzsākšanai?
2. Kas procesa virzītājiem ir jānoskaidro pirmstiesas kriminālprocesā?
3. Kā notiek krimināllietas iztiesāšana?
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9. nodaļa DARBA TIESĪBU PAMATI
9.1. Darba tiesību jēdziens.
Darba tiesību pamatprincipi. Darba tiesību avoti
Darba tiesības ir speciālā civiltiesību apakšnozare, kas regulē darba devēju un darbinieku darba attiecības, kuras dibinātas uz darba līguma pamata. Šīs tiesiskās attiecības regulē 2001. gada 20. jūnija Darba likums, kurš
ir spēkā no 2002. gada 1. jūnija, un citi normatīvie akti, kas ir saistoši gan darbiniekam, gan visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa. Darba
likums skaidro jēdzienus «darbinieks», «darba devējs» un «uzņēmums».
Darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā.
Darba devējs ir fiziskā vai juridiskā persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku.
Uzņēmums ir jebkura organizatoriska vienība, kurā darba devējs nodarbina savus darbiniekus.
Darba tiesības ir saistītas ar civiltiesībām, civilprocesuālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām un krimināltiesībām. Darba tiesībās kā civiltiesību apakšnozarē ir piemērojams Civillikums tiktāl, ciktāl Darba likumā un
citos normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, nav noteikts
citādi. Ar civilprocesuālajām tiesībām darba tiesību saistība izpaužas tādā
veidā kā civilprocesuālā kārtībā tiek izskatīti darba strīdi tiesās, veikta tiesas
spriedumu izpilde, reglamentēta piedziņas vēršana uz darba samaksu. Administratīvo tiesību ietvaros administratīvā atbildība ir paredzēta par darbu,
darba līguma noslēgšanas regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, kā arī par
pārkāpumiem citās jomās saistībā ar darba attiecībām, piemēram, par valsts
valodas nelietošanu profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Krimināltiesībās ir paredzēta kriminālatbildība par darba pienākumu
nolaidīgu pildīšanu, ko izdarījis atbildīgs darbinieks vai pilnvarota persona,
ja ar to ir nodarīts būtisks kaitējums uzņēmumam, organizācijai vai ar likumu
aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm.
Darba tiesības ir saistītas ar starptautiskajām darba tiesībām, jo darba
tiesisko attiecību regulējums Latvijā notiek, ievērojot starptautiskās normas.
Galvenie darba tiesību pamatprincipi saskaņā ar Darba likumu ir šādi:
• darbinieku tiesisko stāvokli pasliktinošu noteikumu spēkā
neesamība – nav spēkā darba koplīguma, darba kārtības noteikumu,
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kā arī darba līguma un darba devēju rīkojumu noteikumi, kas pretēji
normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli;
• vienlīdzīgu tiesību princips – ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz
darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem,
kā arī uz taisnīgu darba samaksu neatkarīgi no personas rases, ādas
krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, nacionālās vai sociālās
izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa u.c. apstākļiem;
• tiesības apvienoties organizācijās – darbiniekiem, kā arī darba
devējiem ir tiesības apvienoties un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas
sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses un
izmantotu šo organizāciju sniegtās iespējas;
• aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas – aizliegts sodīt darbinieku vai
citādi radīt viņam nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka darbinieks pieļaujamā
veidā izmanto savas tiesības (piemēram, likumā noteiktā kārtībā
piedalās streikā), kā arī tad, ja viņš informē kompetentas iestādes par
aizdomām par noziedzīga nodarījuma vai administratīvā pārkāpuma
izdarīšanu darba vietā.
Darba tiesībām Latvijā ir raksturīga tiesību avotu daudzveidība:
1. Latvijas Republikas Satversme. Tās VIII nodaļā «Cilvēka pamattiesības» ir pasludinātas ikviena tiesības izvēlēties nodarbošanos un darba vietu
atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai, tiesības saņemt veiktajam darbam
atbilstošu samaksu, tiesības uz atpūtu, tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likuma noteiktajos gadījumos. Satversme paredz strādājošajiem arī tiesības uz koplīgumu un tiesības streikot.
2. Starptautiskās tiesību normas. Latvija ir noslēgusi starptautiskos līgumus ar daudzām valstīm par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām
civilajās, ģimenes, darba un citu tiesību jautājumos. Latvija ir ratificējusi arī
virkni Starptautiskās Darba Organizācijas konvenciju, piemēram, konvenciju
Nr. 100 Par vienlīdzīgu atlīdzību.
3. Likumi. Svarīgs darba tiesību avots ir 2001. gada 20. jūnija Darba likums, kurš ir spēkā kopš 2002. gada 1. jūnija. Darba likums sastāv no četrām
daļām:
• A daļa «Vispārīgie noteikumi»;
• B daļa «Darba koplīgums»;
• C daļa «Darba līgums»;
• D daļa «Darba un atpūtas laiks».
Darba tiesību normas satur arī citi likumi, piemēram, Darba aizsardzības
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likums, Darba strīdu likums, Streiku likums, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, Valsts darba inspekcijas likums, Likums «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam», likums «Par darbinieku aizsardzību darba devēja
maksātnespējas gadījumā» u.c. likumi.
4. Ministru kabineta noteikumi. Piemēram, darba tiesību jomā var minēt
30.11.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1096 «Noteikumi par minimālo
mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi».
5. Lokālie jeb vietējie normatīvie akti. Tie tiek izdoti, lai regulētu darba
tiesiskās attiecības konkrētā organizācijā, iestādē, uzņēmumā. Lokālie normatīvie akti ir daudzveidīgi – darba koplīgums, Darba iekšējās kārtības noteikumi, dienesta instrukcijas, rīkojumi, pavēles, norādījumi, statūti u.c.
6. Tiesu prakse. Ieņem īpašu vietu tiesību avotu sistēmā. Likumdošanas
nepilnības dod tiesnešiem iespēju pieņemt principiālus lēmumus, kas precizē
likuma noteikumus. Šie noteikumi tiek publicēti tiesu prakses krājumos un
kļūst par tiesību sistēmas daļu.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko regulē darba tiesības?
2. Ar kādām tiesību nozarēm ir saistītas darba tiesības?
3. Nosauciet galvenos darba tiesību pamatprincipus.
4. Nosauciet darba tiesību avotus.

9.2. Darba tiesiskās attiecības. Darba līgums, tā noslēgšana
Darba likums nosaka, ka savstarpējās darba tiesiskās attiecības darba devējs un darbinieks nodibina ar darba līgumu. Darba līgums ir līgums starp
darbinieku un darba devēju, ar kuru darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet
darba devējs – maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus
un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Turklāt dibinot darba tiesiskās attiecības, kā arī šo attiecību pastāvēšanas laikā, piemēram, paaugstinot darbinieku amatā, nosakot darba samaksu u.c., ir aizliegts diskriminēt darbinieku
(atšķirīgas attieksmes aizliegums) atkarībā no dzimuma, vecuma, rases, ādas
krāsas, nacionālās vai sociālās izcelsmes utt. Arī darba sludinājumos nedrīkst
būt diskriminējošu nosacījumu.
Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas. Rakstiskās
formas neievērošanas gadījumā darbiniekam ir tiesības prasīt darba līguma
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izteikšanu rakstveidā un izmantot jebkurus pierādījumus, kas attiecas uz darba tiesisko attiecību pastāvēšanu un to saturu. Šī prasība aizsargā darbinieku
no negodprātīgas darba devēja attieksmes un rīcības.
Darba līgumam jābūt noslēgtam divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, bet otrs pie darba devēja.
Darba līgumu var noslēgt:
• uz noteiktu laiku;
• uz nenoteiktu laiku.
Darba likuma pamatnostādne ir darba līguma slēgšana uz nenoteiktu laiku.
Pieļautie izņēmumi ir, piemēram, sezonas rakstura darbu veikšana, neatliekamu darbu izpilde, kad darba līgums slēdzams uz noteiktu laiku. Terminētā
darba līgumā jābūt norādītam darba līguma beigu termiņam. Gadījumā, ja
termiņš līgumam uz noteiktu laiku ir beidzies, bet neviena no līguma pusēm
nav pieprasījusi to izbeigt, un darba attiecības faktiski turpinās, darba līgums
uzskatāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku.
Noslēdzot darba līgumu, darba devējs var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai. Pārbaudes termiņš
nedrīkst būt ilgāks par 3 mēnešiem. Ja darba līgumā pārbaude nav noteikta,
darba līgums uzskatāms par noslēgtu bez pārbaudes. Pārbaudes laikā darba
devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu 3 dienas
iepriekš. Darba dēvējam šajā gadījumā nav pienākuma norādīt uzteikuma iemeslu. Ja pārbaudes termiņš ir beidzies un darbinieks turpina veikt darbu,
tiek atzīts, ka viņš pārbaudi ir izturējis.
Darba likuma 40. pantā ir noteiktas ziņas, kurām jābūt darba līgumā. Tātad, darba līgumā ir norādāms:
1) darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darba devēja
vārds, uzvārds (nosaukums), reģistrācijas numurs un adrese;
2) darba tiesisko attiecību sākuma datums;
3) darba tiesisko attiecību paredzamais ilgums (ja darba līgums noslēgts
uz noteiktu laiku);
4) darba vieta (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
5) darbinieka arods, amats, specialitāte un vispārīgs nolīgtā darba raksturojums;
6) darba samaksas apmērs un izmaksas laiks;
7) nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks;
8) ilggadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums;
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9) darba līguma uzteikuma termiņš;
10) uz darba koplīgumu, darba kārtības noteikumiem, kas piemērojami
darba tiesiskajām attiecībām.
Ja puses uzskata par nepieciešamu, darba līgumā papildus iepriekš uzskaitītam var ietvert arī citas ziņas.
Darba likums paredz, ka darba līgumu var grozīt:
• darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties;
• pēc darba devēja iniciatīvas, kur viņš rakstveidā uzteic esošo darba
līgumu ar nosacījumu, ka darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, ja
darbinieks nepiekrīt piedāvātajiem grozījumiem;
• sakarā ar darba devēja pienākumu grozīt nosacījumus, lai novērstu
jebkādu risku, kas var negatīvi ietekmēt grūtnieces drošību vai
veselību.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko uzņemas ar darba līgumu darbinieks un darba devējs?
2. Kādas sekas iestājas, ja netiek ievērota darba līguma rakstveida forma?
3. Kādas ziņas satur darba līgums?
4. Kādus gadījumus paredz Darba likums darba līguma grozīšanai?

9.3. Darba samaksa
Darba samaksa ir būtiska darba līguma pazīme.
Darba samaksa ietver:
• darba algu – galveno darba samaksas sastāvdaļu, kuru regulāri
izmaksā darbiniekam kārtībā, kas noteikta darba līgumā;
• piemaksas un prēmijas, kas noteiktas normatīvajos aktos, darba
līgumā vai darba koplīgumā;
• citu atlīdzību, kas tiek saņemta saistībā ar darbu.
Minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu.
Darba samaksas sistēmas saskaņā ar Darba likumu ir:
• laika algas sistēma – laika algu aprēķina atbilstoši faktiski
nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma;
• akorda algas sistēma – akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba
daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.
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Piemaksas darbiniekam pienākas par:
• papildu darbu – piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā vai darba
līgumā;
• darbu, kas saistīts ar īpašu risku (paaugstinātu psiholoģisko vai
fizisko slodzi vai paaugstinātu risku darbinieka drošībai un veselībai) –
piemaksas apmēru nosaka darba koplīgumā, darba kārtības
noteikumos, darba līgumā vai ar darba devēja rīkojumu;
• nakts darbu – ne mazāk kā 50 procentu apmērā no viņam noteiktās
stundas vai dienas algas likmes vai akorddarba izcenojuma par
paveiktā darba daudzumu;
• virsstundu darbu vai darbu svētku dienā – ne mazāk kā 100 procentu
apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes vai
akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.
Darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu ne retāk kā divas
reizes mēnesī, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies par darba samaksas izmaksu reizi mēnesī. Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, darba samaksu izmaksā pirms attiecīgās
dienas. Darba samaksa aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā. Darba
devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kurš no jēdzieniem ir plašāks – «darba samaksa» vai «darba alga»? Atbildi pamatojiet.
2. Kādas darba samaksas sistēmas paredz Darba likums?
3. Par ko darbiniekam pienākas piemaksas?

9.4. Darbinieka tiesības, pienākumi un atbildība
Saskaņā ar Darba likumu darbiniekam ir šādas tiesības:
• tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba
apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu bez jebkādas diskriminācijas;
• tiesības uz nolīgto darba samaksu;
• tiesības uz papildu darbu – darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu
ar vairākiem darba devējiem, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav
noteikts citādi;
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• tiesības uz sūdzību iesniegšanu uzņēmumā attiecīgi pilnvarotai
personai savu aizskarto tiesību vai interešu aizsardzības nolūkā;
• tiesības celt prasību tiesā, ja darba devējs, nosakot darba apstākļus,
profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, ir pārkāpis
atšķirīgas attieksmes aizliegumu;
• tiesības uz darba vietas saglabāšanu, ja darbinieks, pārtraucot darbu,
nosūtīts uz profesionālo apmācību vai paaugstināt kvalifikāciju;
• tiesības apvienoties organizācijās;
• tiesības uz izdevumu atlīdzināšanu, kuri atbilstoši darba līguma
noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba
devēja piekrišanu (piemēram, ir saistīti ar darbinieka komandējumu);
• tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu, kuri darbiniekam, veicot darbu,
radušies sakarā ar viņam piederoša darba aprīkojuma bojājumu vai
bojāeju un par kuriem darbinieks nav vainojams;
• tiesības uzteikt darba līgumu.
Darba likums paredz, ka darbiniekam ir šādi pienākumi:
• pienākums veikt darbu un pakļauties noteiktai darba kārtībai un darba
devēja rīkojumiem;
• pienākums rūpīgi veikt darbu;
• pienākums rūpīgi izturēties pret darba devēja mantu;
• pienākums rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu
šķēršļus, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu
uzņēmumā, kā arī par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu
draudošus vai jau radušos zaudējumus;
• pienākums veikt veselības pārbaudi;
• pienākums neizpaust darba devēja komercnoslēpumu;
• pienākums ievērot konkurences ierobežojumu pēc darba tiesisko
attiecību izbeigšanos, ja par to ir noslēgta vienošanās starp darbinieku
un darba devēju.
Darbinieks ir civiltiesiski atbildīgs darba devējam, ja neveic darbu bez
attaisnojoša iemesla vai arī veic to nepienācīgi vai citādas prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus darba devējam. Darbiniekam ir
pienākums atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus.
Par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs
darbiniekam var piemērot disciplinārsodus – izteikt rakstveida piezīmi vai
rājienu, minot tos apstākļus, kas norāda uz pārkāpuma izdarīšanu.
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Jautājumi paškontrolei:
1. Ar kādām tiesībām ir apveltīti darbinieki?
2. Kādi pienākumi ir darbiniekiem?
3. Par kādu rīcību iestājas darbinieka civiltiesiskā atbildība? Kā tā izpaužas?

9.5. Darba līguma uzteikums
Pastāv 2 veidu uzteikums:
• darbinieka uzteikums;
• darba devēja uzteikums.
Darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma
termiņš. Šajā gadījumā Darba likums nereglamentē darbinieka uzteikuma
iemeslus. Tomēr darbiniekam ir piešķirta arī tiesība rakstveidā uzteikt darba līgumu, neievērojot noteikto uzteikuma termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls – apstāklis, kas pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības.
Salīdzinot ar darbinieka uzteikumu, darba līguma laušana pēc darba devēja uzteikuma Darba likumā reglamentēta detalizētāk. Darba līguma uzteikums pēc darba devēja iniciatīvas atļauts rakstveidā un vienīgi pamatojoties
uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu
Darba likumā noteiktajos gadījumos:
• darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai
noteikto darba kārtību;
• darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba
devēja uzticību;
• darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda
rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
• darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma
stāvoklī;
• darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un
apdraudējis citu personu drošību un veselību;
• darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;
• darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to
apliecina ārsta atzinums;
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•
•
•
•

ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;
tiek samazināts darbinieku skaits;
tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība;
darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā
sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju
gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā
laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī
darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā
vai arodslimība.

Uzteicot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot
darbiniekam par tiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kam ir vieglāk uzteikt darba līgumu – darbiniekam vai darba devējam?
Atbildi pamatojiet.
2. Kādos gadījumos darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu?

9.6. Darba laiks un atpūtas laiks
Darba laiks Darba likuma izpratnē ir laikposms no darba sākuma līdz
beigām, kura ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Darba laika sākumu un beigas nosaka
darba kārtības noteikumos, maiņu grafikos vai darba līgumā.
Darba laika veidi ir:
1. Normālais darba laiks:
• normālais dienas darba laiks (tas ir, darba laiks diennakts periodā), kas
nedrīkst pārsniegt 8 stundas;
• normālais nedēļas darba laiks, kas nedrīkst pārsniegt 40 stundas
nedēļā (ja dienas darba laiks kādā no nedēļas darba dienām ir īsāks par
normālo dienas darba laiku, citā nedēļas darba dienā normālo dienas
darba laiku var pagarināt, bet ne vairāk kā par vienu stundu);
• normālais saīsinātais darba laiks darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts
ar īpašu risku, ir 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, ja viņi šajā
darbā ir nodarbināti ne mazāk kā 50 procentus no normālā dienas vai
nedēļas darba laika.
2. Saīsināts darba laiks personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem:
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• personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek noteikta piecu dienu
darba nedēļa, bet ja šāds darbinieks papildus darbam turpina iegūt
pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā
pavadītais laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas
dienā un 35 stundas nedēļā. Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem,
tiek nodarbinātas pie vairākiem darba devējiem, darba laiks summējams;
• bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt ilgāk par
divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbs tiek
veikts mācību gada laikā; ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20
stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks.
Bērns Darba likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem
vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību;
• pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un
vairāk par 35 stundām nedēļā. Pusaudzis Darba likuma izpratnē ir
persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, izņemot iepriekš minēto gadījumu,
kad turpinot iegūt pamatizglītību, persona tiek uzskatīta par bērnu.
3. Nepilns darba laiks ir darba laiks, kas ir īsāks par normālo dienas vai
nedēļas darba laiku. Tas ir nosakāms:
• darba līguma pusēm vienojoties;
• darba devējs nosaka, ja to pieprasa grūtniece, sieviete pēcdzemdību
periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, –
visā barošanas laikā, kā arī darbinieks, kuram ir bērns līdz 14 gadu
vecumam vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.
Līdzās minētajam darba laika tiesiskajam regulējumam, ka normālais darba laiks ir 40 stundas piecu dienu darba nedēļā ar divām brīvdienām, Darba
likums paredz arī citu darba laika organizāciju:
• nakts darbs – ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas
stundas. Ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22 līdz 6.
Attiecībā uz bērniem nakts laiks Darba likuma izpratnē ir laikposms
no pulksten 20 līdz 6;
• maiņu darbs saskaņā ar maiņu grafikiem, ievērojot likumā noteikto
vispārējo darba laika ilgumu;
• summētais darba laiks, ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot
normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, bet nepārsniedzot 24
stundas pēc kārtas un 56 stundas nedēļā.
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Darba likums reglamentē arī virsstundu darbu. Virsstundu darbs ir
darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika. Virsstundu darbs ir
pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies rakstveidā. Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt 144 stundas četru mēnešu periodā. Aizliegts
nodarbināt virsstundu darbā personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem.
Atpūtas laiks Darba likuma izpratnē ir laikposms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic viņa darba pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc sava
ieskata. Atpūtas laiks ietver pārtraukumus darbā, diennakts atpūtu, nedēļas
atpūtu, svētku dienas un atvaļinājumus.
Pārtraukumu darbā veidi ir: atpūtai un ēšanai; bērna barošanai; īslaicīga
prombūtne grūtniecei vai ārkārtējo iemeslu dēļ.
Diennakts atpūtas ilgums 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 12
stundām pēc kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais
darba laiks.
Nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42
stundām pēc kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais
darba laiks.
Darbinieki netiek nodarbināti likumā noteiktajās svētku dienās. Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, atļauts nodarbināt darbinieku
svētku dienā, piešķirot viņam atpūtu citā nedēļas dienā vai izmaksājot atbilstošu atlīdzību.
Atvaļinājumu veidi ir:
• ikgadējais apmaksātais atvaļinājums (nedrīkst būt īsāks par četrām
kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas);
• ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums saskaņā ar likumu, darba
koplīgumu un darba līgumu;
• atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas;
• grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
• atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai;
• bērna kopšanas atvaļinājums (ikvienam darbiniekam sakarā ar bērna
dzimšanu vai adopciju);
• mācību atvaļinājums.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādi ir normālā darba laika veidi?
2. Kādi ir atpūtas laika veidi?
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9.7. Darba kārtība. Darba koplīgums
Saskaņā ar Darba likumu, darba kārtību uzņēmumā nosaka darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgums un darba devēja rīkojumi.
Darba kārtības noteikumus pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no uzņēmuma darbības uzsākšanas dienas.
Darba kārtības noteikumos ietver (ja tas nav paredzēts darba koplīgumā
vai darba līgumā):
• darba laika sākumu un beigas, pārtraukumus darbā, kā arī darba
nedēļas ilgumu;
• darba laika organizāciju uzņēmumā;
• darba samaksas izmaksas laiku, vietu un veidu;
• atvaļinājumu piešķiršanas vispārējo kārtību;
• darba aizsardzības pasākumus uzņēmumā;
• darbinieku uzvedības noteikumus un citus noteikumus, kas attiecas uz
darba kārtību uzņēmumā.
Ar pieņemtajiem darba kārtības noteikumiem ir jāiepazīstina visi darbinieki. Darba devējam ir pienākums gādāt par to, lai darba kārtības noteikumu teksts būtu pieejams ikvienam darbiniekam.
Darba kārtības noteikumos var ietvert tādas normas, kas raksturo konkrētus uzvedības noteikumus uzņēmumā, piemēram, attiecīga formastērpa
lietošanu darba laikā, paziņošanas kārtību par darbā neierašanās iemesliem
un prombūtnes ilgumu.
Darba devējam nav tiesību prasīt, lai darbinieks veiktu darba līgumā neparedzētu darbu, izņemot ārkārtēju apstākļu vai dīkstāves dēļ, tāpēc būtu lietderīgi precizēt darba kārtības noteikumos norīkošanas kārtību šādos darbos.
Līdzīgi jautājumā par atstādināšanu no darba uzņēmumā vajadzētu būt noteiktai piemērošanas kārtībai.
Darba devējs ar saviem rīkojumiem darba līguma ietvaros var precizēt
darbinieka darba pienākumus, darba kārtības un darbinieka uzvedības noteikumus uzņēmumā.
Darba koplīgums ir vienošanās, ko likumā noteiktā kārtībā slēdz darba devējs un darbinieku arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji, ja
darbinieki nav apvienojušies arodbiedrībā. Uzņēmums var darboties arī bez
darba koplīguma, jo likumā nav noteikts, ka darba koplīgums ir obligāts dokuments. Darba koplīgumā puses vienojas par noteikumiem, kas regulē:
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• darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba
aizsardzības organizāciju;
• darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu;
• darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
• darba kārtības jautājumus;
• darbinieku sociālās aizsardzības jautājumus un citus ar darba
tiesiskajām attiecībām saistītus jautājumus.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko paredz darba kārtības noteikumi?
2. Starp kādiem tiesību subjektiem tiek noslēgts darba līgums? Par ko puses vienojas tajā?

9.8. Darba strīdi
Starp darba devēju un darbinieku vienmēr pastāv strīdu risks. Darba strīdu rašanās situācijas var būt dažādas, bet biežāk strīdu cēloņi ir darba devēja
kļūdas. Gandrīz vienmēr strīdu pamatā ir atšķirīgi viedokļi par darbinieka
darba uzdevumiem, pienākumiem un darba samaksu. Darba devējs uzskata,
ka izpildījis visas savas saistības, bet darbinieks ir pārliecināts, ka darba devējs nerīkojas godīgi un atbilstoši likumos noteiktajam.
Darba strīdi ir domstarpības starp darba devēju un darbinieku par jautājumiem, kas saistīti ar darba tiesību ievērošanu, darba līguma un/vai koplīguma izpildi. Darba strīdu izšķiršanu regulē 2002. gada 26. septembra «Darba
strīdu likums», kas ir spēkā kopš 2003. gada 1. janvāra.
Atkarībā no strīda priekšmeta un iesaistītajām personām darba strīdus iedala:
• individuālos tiesību strīdos;
• kolektīvos tiesību strīdos;
• kolektīvos interešu strīdos.
Individuālais tiesību strīds – domstarpības starp darbinieku (darbiniekiem) un darba devēju, kas rodas, slēdzot, grozot, izbeidzot vai pildot darba līgumu, kā arī piemērojot vai tulkojot normatīvo aktu noteikumus, darba
koplīguma vai darba kārtības noteikumus. Individuālie tiesību strīdi, ja darba
devējs un darbinieks tos nav izšķīruši jau uzņēmumā, tiek šķirti tiesā, bet nav
izšķirami šķīrējtiesā.
Uzņēmumā strīdi tiek izšķirti:
• pēc iespējas pārrunās starp darbinieku un darba devēju;
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• darba strīdu komisijā, ja nav panākta vienošanās pārrunās;
• citā kārtībā pēc darba devēja un darbinieku pārstāvju vienošanās.
Ja kādu no pusēm neapmierina darba strīdu komisijas lēmums, strīdu iesniedz izskatīšanai tiesā. Pastāv izņēmumi, kad individuālos tiesību strīdus
izšķir tieši tiesā, nevēršoties darba strīdu komisijā, piemēram, par savlaicīgi
neizmaksātas darba samaksas piedziņu, par atšķirīgas attieksmes aizlieguma
pārkāpumu u.c.
Kolektīvo tiesību strīdos pastāv ne vairs viena indivīda problēmas, bet
personālsastāva neapmierinātība. Parasti kolektīvie tiesību strīdi rodas, risinot jautājumus par koplīgumu, darba kārtību un citiem notikumiem, kas ietekmē daudzus darbiniekus. Ikvienai kolektīva tiesību strīda pusei ir tiesības
mēneša laikā vērsties tiesā, ja kolektīvs tiesību strīds netiek izšķirts izlīgšanas
komisijā. Ja puses rakstveidā par to vienojas, kolektīvu tiesību strīdu var nodot izšķiršanai šķīrējtiesā.
Kolektīvie interešu strīdi rodas, piemēram, darba devējam mainot darba apstākļus. Tādus strīdus var izšķirt izlīgšanas komisijā, ar samierināšanas
metodi (pieaicinot trešo personu kā neatkarīgu un objektīvu samierinātāju,
kurš palīdz kolektīva interešu strīda pusēm atrisināt domstarpības un panākt
vienošanos), šķīrējtiesā vai izmantojot tiesības streikot (kā galējais līdzeklis,
ja nav panākta vienošanās un samierināšanās).
Jautājumi paškontrolei:
1. Par kādiem jautājumiem starp darbinieku un darba devēju var rasties
darba strīdi?
2. Nosauciet darba strīdu veidus un īsi aprakstiet katru no tiem.
3. Ar kādām metodēm var atrisināt darba strīdus.
Uzdevums:
Izlasiet situāciju un nosakiet, kāds strīds tajā pastāv un ar kādām metodēm
to ir iespējams atrisināt.
Darba devējs maijā paziņoja darbiniekam, ka tam tiks samazināta darba
alga par 10%. Neskatoties uz to, ka Darba likums paredz, ka par algas samazinājumu darbinieks jāinformē vienu mēnesi pirms plānotā algas samazinājuma, samazināto algu darbiniekam aprēķināja jau maijā.
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10. nodaļa KOMERCTIESĪBU PAMATI
10.1. Komerctiesību jēdziens. Komerctiesību avoti
Komerctiesības ir speciāla privāttiesību nozare, kuras adresāts ir komersanti kā speciāli privāttiesību subjekti.
Komerctiesību pamatavots ir 2000. gada 13. aprīļa Komerclikums, kas stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī. Šī normatīvā akta būtības pārzināšana ir nepieciešama jebkurai personai, kas ir tieši vai netieši saistīta ar komercdarbību.
Komerclikuma ieviešanas galvenais mērķis ir nodrošināt apkopotu tiesību
normu kopumu, kas regulē iespējamās komercdarbības pārvaldes formas.
Komerclikuma struktūra:
• A daļa Komercdarbības vispārīgie noteikumi;
• B daļa Komersanti;
• C daļa Komercsabiedrību reorganizācija;
• D daļa Komercdarījumi (spēkā no 2010. gada 1. janvāra).
Komerctiesību avoti ir arī citi normatīvie akti:
• Civillikums;
• Likums «Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām»;
• Koncernu likums;
• Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums;
• Likums «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»;
• Kooperatīvo sabiedrību likums u.c.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ar ko ir īpatnējas komerctiesības kā tiesību nozare?
2. Nosauciet galveno komerctiesību avotu.

10.2. Komersants un komercdarbība
Komerclikuma 1. pants dod komersanta, komercdarbības un saimnieciskās darbības definīciju.
Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības
veidiem. Līdz ar to komercdarbība ir šaurāks jēdziens nekā uzņēmējdarbība.
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Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ir, piemēram, transporta pārvadājuma pakalpojumu veikšana uz uzņēmuma līguma pamata. Saimniecisko darbību veic arī
zemnieku un zvejnieku saimniecības, kooperatīvu sabiedrības.
No komercdarbības un saimnieciskās darbības definīcijas izriet to raksturīgās pazīmes:
• atklātums – tas nozīmē, ka komercdarbībai ir jābūt redzamai trešajām
personām. Komercdarbībai jābūt likumīgai – tā nevar būt pretrunā ar
likumiem vai labiem tikumiem;
• darbība savā vārdā jeb patstāvība – nozīmē subjekta spēju savā vārdā
slēgt darījumus un noteikt savu darba laiku. Šeit svarīgi atzīmēt, ka
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komercdarb�bu.

3. Miniet saimniecisk�s darb�bas tr�s piem�rus.
4. Nosauciet komersantu veidus.
5. K�di komersantu veidi ir noteikti Komerclikum�?

sants var izdot prokūru. Komercdarījumi, kurus slēdz komersants, ir saistīti
ar komercdarbību. Komerclikums paredz piecus komersantu veidus, kuri ir
parādīti 10.1. attēlā.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kas var būt par komersantu?
2. Nosauciet kritērijus, pēc kuriem var noteikt vai veiktā darbība ir uzskatāma par komercdarbību.
3. Miniet saimnieciskās darbības trīs piemērus.
4. Nosauciet komersantu veidus.
5. Kādi komersantu veidi ir noteikti Komerclikumā?

10.3. Komercreģistrs
Komercreģistrs ir informācijas kopums, kam komerciālajā apgrozībā
ir tiesiska nozīme. Komercreģistru ved Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kas ir valsts pārvaldes iestāde, un kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē komersantus, to filiāles, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas normatīvajos aktos paredzētās darbības.
Komercreģistram ir vairākas funkcijas:
• publiskuma funkcija – ikvienam ir tiesības iepazīties ar
komercreģistra ierakstiem un Uzņēmumu reģistram iesniegtajiem
dokumentiem, kā arī pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas
un valsts nodevas samaksas saņemt ziņas par šiem ierakstiem un
komersanta reģistrācijas lietā esošu dokumentu izrakstus un kopijas
papīra vai elektroniskā formā;
• tiesiskās aizsardzības funkcija – persona var paļauties uz ziņu
pareizību;
• pierādīšanas funkcija – ierakstītās ziņas strīdus gadījumā var tikt
pierādītas ar izrakstiem un izziņām;
• kontroles funkcija – ar komercreģistra palīdzību tiek kontrolēta
nodokļu uzskaite.
Komercreģistrā ieraksta ziņas par individuālo komersantu, personālsabiedrību, kapitālsabiedrību, ārvalstu komersanta filiāli un citas ziņas. Ir ziņas,
kuras obligāti jāieraksta komercreģistrā, piemēram, ziņas par prokūru, komercsabiedrībām, kā arī ziņas, kuras nevar ierakstīt komercreģistrā, piemē177

ram, ziņas par individuālā komersanta atbildības ierobežojumu vai parasto
komercpilnvaru. Pastāv arī ziņas, kuras var ierakstīt fakultatīvi.
Lai ierakstītu ziņas komercreģistrā, Uzņēmumu reģistram jāiesniedz dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā. Tas ir ieinteresētās
personas pieteikums vai tiesas nolēmums. Uzņēmumu reģistra amatpersona
triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) pieņem lēmumu
par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta
izdarīšanas atlikšanu. Šāds lēmums ir administratīvais akts. Visus komercreģistra ierakstus izsludina laikrakstā «Latvijas Vēstnesis», vienlaikus tos publicējot elektroniski. Ieraksti komercreģistrā ir spēkā attiecībā uz trešajām personām ar to izsludināšanas dienu.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kāda iestāde ved komercreģistru?
2. Kādas ziņas ieraksta komercreģistrā?
3. Kādas funkcijas pilda komercreģistrs?

10.4. Uzņēmums, filiāle, firma
Uzņēmums ir lietu kopība, ko uzņēmējs izmanto savā darbībā. Komerclikuma 18. pants nosaka, ka uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski labumi, kurus komersants izmanto
komercdarbības veikšanai.
Saskaņā ar Komerclikuma 22. pantu, filiāle ir uzņēmuma organizatoriski
patstāvīga daļa, kura ir nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras atrašanās
vietā attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek veikta komercdarbība.
Uzņēmuma filiāles atvēršana ir ierakstāma komercreģistrā, pamatojoties uz
komersanta pieteikumu. Ja Latvijā tiek atvērta ārvalsts komersanta filiāle, tā
arī ir ierakstāma komercreģistrā. Ārvalsts komersantam ir tiesības atvērt Latvijā savas pārstāvniecības. Pārstāvniecība nav juridiskā persona, un tai nav
tiesību veikt komercdarbību Latvijā.
Atbilstoši Komerclikuma 26. pantam, firma ir komercreģistrā ierakstīts
komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus
un parakstoties. Tas nozīmē, ka komersanta nosaukums ir uzskatāms par
firmu tikai tādā gadījumā, ja tas ir ierakstīts komercreģistrā, kuras vārdā komersants var nodarboties ar civiltiesiskām darbībām. Nedrīkst jaukt firmu ar
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uzņēmuma vai uzņēmuma patstāvīgas daļas nosaukumu. Komersantam var
piederēt vairāki uzņēmumi, kuriem var būt savs nosaukums, kas nesakrīt ar
firmu. Piemēram, komersantam SIA «Kantera» pieder apģērbu veikals «Elegance», frizētava «Stilīgie» un modes ateljē «Modes nams».
Jēdziens «firma» tiek lietots divās nozīmēs:
• plašākā nozīmē – firma sastāv no divām daļām: norādes uz
komersanta veidu un individualizētā apzīmējuma, piemēram,
sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Ābele»;
• šaurākā nozīmē – saprotams apzīmējums bez norādes uz komersanta
veidu, piemēram, «Ābele».
Firmas veidošanas vispārīgās prasības:
• firmā jāietver norāde uz komersanta veidu vai tā saīsinājums:
«individuālais komersants» vai «IK»
«pilnsabiedrība» vai «PS»
«komandītsabiedrība» vai «KS»;
«sabiedrība ar ierobežotu atbildību» vai «SIA»;
«akciju sabiedrība» vai «AS».
Norādi var izvietot firmas sākumā vai beigās.
• firmas rakstībā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti;
• firma nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par komerctiesiskajā apgrozībā
svarīgiem apstākļiem, it īpaši par komersanta vai komercdarbības
veidu vai arī par komercdarbības apjomu. Piemēram, ja pilnsabiedrība
ir paredzējusi nodarboties ar apavu labošanu, bet grib reģistrēt firmu
PS «Transkontinentālā tranzīta korporācija» vai PS «Apavu labošanas
akciju sabiedrība», ir pamats domāt, ka šāda firma varētu maldināt
trešās personas, jo firma neatbilst pilnsabiedrības darbības veidam un
komersanta veidam.
Firmas šaurākā nozīmē veidošanas prasības:
• firmai ir skaidri un noteikti jāatšķiras no citām komercreģistrā vai citos
Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītām vai ierakstīšanai
pieteiktām firmām;
• firma nedrīkst būt pretrunā ar labiem tikumiem. Tas nozīmē, ka tajā
nedrīkst ietvert necenzētus vārdus, vārdus vai vārdu salikumus, kas var
aizskart kādas sabiedrības grupas godu un cieņu utt.;
• firmā nedrīkst ietvert vārdus «Latvijas Republika» un to tulkojumu
svešvalodā;
• ja firmā ir ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas
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nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās
teritorijas vai vietas nosaukumu, izņemot viensētas nosaukumus.
Piemēram, nedrīkst veidot firmu «Liepāja», bet firma «Liepājas ziedi»
atbilst likuma prasībām, jo nesakrīt viens pret viens ar attiecīgās
pilsētas nosaukumu;
• firmā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu)
nosaukumus, kā arī vārdu «valsts» vai «pašvaldība».
Komersanta filiālei var būt sava firma, kurā ietver komersanta firmu, filiāles nosaukumu vai norādi uz tās atrašanās vietu un vārdu «filiāle».
Jautājumi paškontrolei:
1. Kā savstarpēji saistīti divi jēdzieni – «uzņēmums» un «filiāle».
2. Ar ko jēdziens «firma» atšķiras no jēdziena «uzņēmums»?
3. Kādās nozīmēs tiek lietots jēdziens «firma»?
4. Kādas prasības izvirza likums, veidojot firmu?
Uzdevumi:
1. Nosakiet, kuri no minētajiem komersantu nosaukumiem ir pareizi, bet
kuri – kļūdaini: SIA «Mūsu pašvaldība»; AS «Kuldīga»; «Valters Zalbe»;
SIA «Veritas»; SIA «Лакомство».
2. Komersants nodarbojas ar pārtikas produktu vairumtirdzniecību. Norādiet, kā izpaustos maldinājums, ja komersanta firma būtu SIA «Starptautiskā naftas kompānija».

10.5. Komercpilnvaras
Pirms komercpilnvaru analīzes, vispirms jāpievērš uzmanība pilnvarojuma līgumam un pilnvarai civiltiesiskā izpratnē.
Pēc Civillikuma tiesību normām pilnvarojuma līgums ir līgums, ar kuru
pēc iesaistīto dalībnieku gribas izteikuma tiek nodibināta saistība, kur pilnvaras devējs nodod dažādas tiesiskas nozīmes uzdevuma izpildi pilnvarniekam
jeb uzdevuma ņēmējam. Piemēram, fiziskai personai jāpiedalās tiesas procesā, un tā savu tiesību pārstāvēšanai pilnvaro zvērinātu advokātu.
Pilnvara ir juridisks akts, kas apliecina vienas rīcībspējīgas personas –
pilnvarotāja – doto pilnvarojumu otrai rīcībspējīgai personai – pilnvarniekam – tās pārstāvēšanai attiecībās ar trešajām personām. Pilnvarojums ir tiesību kopums, ko pilnvardevējs piešķīris pilnvarniekiem, lai pēdējais rīkotos
viņa vārdā un interesēs.
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Saskaņā ar Civillikumu pilnvaru veidi ir:
• speciālpilnvara – uzdots risināt atsevišķas noteiktas lietas;
• universālpilnvara – ļauj pārzināt visas pilnvarotāja lietas;
• ģenerālpilnvara – ļauj pārzināt zināmas šķiras lietas.
Ar šiem pilnvaru veidiem diezgan bieži nākas saskarties civiltiesiskajās attiecībās, kur pilnvarotāja un pilnvarnieka attiecības regulē Civillikuma normas. Ar Komerclikuma spēkā stāšanos parādījās arī komercpilnvaras, kuras
var izdot tikai tie tiesību subjekti, kuriem ir komersanta statuss.
Komerclikums paredz komercpilnvaru iedalījumu:
• prokūra;
• parastā komercpilnvara.
Katrai no komercpilnvarām piemīt savas raksturīgās īpašības. Aplūkosim
katru no tām detalizētāk.
Komerclikuma 34. panta pirmā daļa nosaka, ka prokūra ir komercpilnvara, kas piešķir prokūristam tiesības komersanta vārdā slēgt darījumus un
veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas tiesiskās darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā (prasības celšana, izlīgums, tiesas
nolēmumu pārsūdzēšana u.tml.). Prokūristam ir arī darbības ierobežojumi,
t.i., prokūrists var pārdot vai ieķīlāt nekustāmo īpašumu tikai tad, ja šādas
tiesības viņam ir īpaši piešķirtas. Prokūra ir ierakstāma komercreģistrā.
Ja komersants, neizdodot prokūru, pilnvaro kādu citu personu viņa vārdā veikt komercdarbību, slēgt ar komersanta veikto komercdarbību saistītus
darījumus, tad viņš izdod parasto komercpilnvaru. Atšķirībā no prokūras,
normatīvie akti neparedz parasto komercpilnvaru ierakstīt komercreģistrā.
Līdz ar to informācija par komercpilnvaras esamību un pilnvarojuma apjomu nav publiski pieejama. Turklāt parastai komercpilnvarai Komerclikums
paredz plašākus ierobežojumus nekā prokūrai. Piemēram, parastās komercpilnvaras pilnvarniekam atšķirībā no prokūrista nav tiesību komersanta vārdā aizņemties naudas līdzekļus kredītiestādē vai pārstāvēt komersantu tiesā.
Trešajām personām, veicot noteiktus darījumus, kurus slēdz komersanta
pilnvarnieks uz parastās komercpilnvaras pamata, jāpārliecinās par tā pilnvarojuma apjomu. Pretējā gadījumā noteiktus darījumus varēs apstrīdēt, ja
tiks konstatēts, ka pilnvarniekam ir pastāvējuši pilnvarojuma tiesību ierobežojumi.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kāda ir pilnvarojuma līguma būtība?
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2. Nosauciet pilnvaru veidus, kurus paredz Civillikuma un Komerclikuma
normas.
3. Ar ko prokūra atšķiras no parastās komercpilnvaras?

10.6. Komercaģents
Saskaņā ar Komerclikuma 45. pantu komercaģents ir komersants, kas
pilnvarots citas personas (principāla) vārdā un labā patstāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī sagatavot to noslēgšanu.
Pilnvarotā komercaģenta darbības pazīmes:
• komercaģenta pilnvarotājs ir principāls;
• pilnvarnieks ar noteiktu tiesību kopumu ir komercaģents;
• komercaģentam jābūt komersantam;
• komercaģenta līgums slēdzams rakstveidā, bet to nevajag ierakstīt
komercreģistrā;
• Komerclikumā ir atrunāti gan principāla, gan komercaģenta
pienākumi;
• Komerclikums paredz komercaģentam atlīdzību par pilnvarojuma
robežās izpildītajām darbībām.
Tātad, komercaģenta līguma gadījumā saistības veidojas starp principālu
jeb pilnvarotāju un komercaģentu jeb pilnvarnieku. Komercaģentam jābūt
reģistrētam komercreģistrā kā komersantam. Toties Komerclikuma normas
neparedz ierobežojumus principāla statusa iegūšanai. Par principālu var būt
rīcībspējīgs subjekts, kas arī nav komersants. Līdz ar to tā var būt gan fiziska, gan juridiska persona.
Komercaģenta pienākumi ir:
• ievērojot principāla intereses, gādāt par darījumu noslēgšanas
sagatavošanu;
• ievērojot principāla intereses, gādāt par darījumu noslēgšanu;
• nekavējoties paziņot principālam par katru darījuma noslēgšanu vai tā
noslēgšanas sagatavošanu.
Ar to saistītie dokumenti jānodod principālam.
Komercaģents, izmantojot noteiktus līdzekļus, strādā pie principāla klientu piesaistīšanas, kas var būt saistīta ar preču tirdzniecību vai noteiktu pakalpojumu veikšanu, ko veic principāls.
Komerclikums paredz, ka principālam jānodod dokumenti komercaģentam, kas nepieciešami darījumu slēgšanai. Tie var būt, piemēram, darījumu
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noteikumi, cenrāžu lapas, kā arī reklāmas prospekti, ar ko var piesaistīt papildu klientus.
Principālam ir pienākums nekavējoties paziņot komercaģentam par:
• piekrišanu vai atteikšanos noslēgt darījumu, kuru sagatavojis
komercaģents;
• darījuma neizpildi, kuru komercaģents ir noslēdzis vai sagatavojis
noslēgšanai;
• paredzamo darījumu apjoma būtisku samazināšanos, salīdzinot ar to,
uz kādu komercaģents varētu paļauties.
Komercaģentam par viņa darbu pienākas atlīdzība.
Provīzija ir komercaģentam izmaksājamā atlīdzība vai tās daļa, kas svārstās atbilstoši darījumu skaitam vai vērtībai.
Delkrēdere ir īpaša atlīdzība komercaģentam, kurš uzņemas galvot par
trešās personas saistību izpildi.
Jautājumi paškontrolei:
1. Starp kādām personām tiek noslēgts komercaģenta līgums?
2. Kādi pienākumi ir komercaģenta līguma pusēm?
3. Kāda atlīdzība pienākas komercaģentam?

10.7. Komercdarījumi
Atbilstoši Komerclikuma 388. pantam komercdarījumi ir komersanta
tiesiskie darījumi, kas saistīti ar komercdarbību.
Komercdarījumu veidi:
• komerciālā pirkuma līgums;
• komerciālās komisijas līgums;
• ekspedīcijas līgums;
• komerciālā glabājuma līgums;
• līzinga līgums;
• faktoringa līgums;
• franšīzes līgums.
Komerciālā pirkuma līgums ir tāds līgums, kurā pārdevējs apņemas pārdot un pircējs apņemas pirkt preci un samaksāt nolīgto pirkuma maksu, un
vismaz viena puse ir komersants un kura priekšmets ir preces (kustamas lietas) vai vērtspapīri.
Komerciālās komisijas līgums ir tāds līgums, ar kuru komersants (komi183

sionārs) apņemas savā vārdā, bet uz citas personas (komitenta) rēķina pirkt
vai pārdot preci, vai vērtspapīrus vai arī slēgt citu veidu darījumus ar trešajām
personām, bet komitents apņemas maksāt nolīgto provīziju. Ja komisionārs
noslēdzis darījumu ar izdevīgākiem noteikumiem, nekā tos noteicis komitents, tad labums no šādas darījuma noslēgšanas pienākas komitentam.
Ekspedīcijas līgums ir tāds līgums, ar kuru komersants, kurš sniedz kravas ekspedīcijas pakalpojumus (ekspeditors), apņemas izmantojot pārvadātāja transporta pakalpojumus, uz nosūtītāja rēķina organizēt kravas nogādāšanu tās saņēmējam, bet nosūtītājs apņemas samaksāt nolīgto atlīdzību.
Ekspeditors:
• organizē kravas nogādāšanu tās saņēmējam;
• nosaka transporta veidu un kravas pārvadāšanas ceļu;
• izvēlas personas, kas kravu nogādās saņēmējam, noslēdz kravas
nogādāšanai nepieciešamos pārvadājuma, glabājuma līgumus u.c.
Kravas nosūtītājs:
• samaksā atlīdzību;
• atlīdzina izdevumus;
• iepako un marķē ekspedīcijai nododamo kravu, iesniedz kravas
pavaddokumentus, sniedz visu informāciju, kas ekspeditoram
nepieciešama, lai izpildītu savus pienākumus.
Puses var vienoties, ka ekspeditors veic citus nolīgtos pienākumus, ieskaitot apdrošināšanu, iepakošanu, marķēšanu un kravas muitošanu.
Komerciālā glabājuma līgums ir tāds līgums, ar kuru komersants, kurš
nodarbojas ar kustamu lietu glabāšanu (glabātājs), apņemas par labu glabājuma devējam izvietot noliktavā vai citā glabāšanai piemērotā vietā un uzglabāt glabājumā nodoto lietu, bet glabājuma devējs apņemas samaksāt nolīgto
atlīdzību.
Līzinga līgums ir tāds līgums, ar kuru komersants (līzinga devējs) apņemas iegūt īpašumā līzinga ņēmēja izraudzītu lietu no trešās personas (pārdevēja) un nodrošināt šīs lietas nodošanu līzinga ņēmēja lietošanā, bet līzinga
ņēmējs apņemas pieņemt šo lietu un samaksāt nolīgto atlīdzību. Pārdevējs
nav atbildīgs par saistībām, kas noslēgtas starp līzinga devēju un līzinga ņēmēju.
Faktoringa līgums ir tāds līgums, ar kuru viens līdzējs (klients) uzņemas
pienākumu nodot par norunāto atlīdzību otram līdzējam – komersantam
(faktoram) zināmus klienta naudas prasījumus pret trešo personu (parādnieku), kā arī izpildīt citas faktoringa līgumā noteiktās saistības. Faktorings ļauj
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piesaistīt komersantam papildu finanšu līdzekļus, samazināt kredītriskus un
uzlabot komersanta naudas plūsmu bez papildu nodrošinājuma, kā arī palielināt apgrozījumu vairākas reizes, neveicot papildu ieguldījumus.
Franšīzes līgums ir tāds līgums, ar kuru komersants (franšīzes devējs) piešķir otram līdzējam (franšīzes ņēmējam) tiesības izmantot preču zīmi, citas
intelektuālā īpašuma tiesības, zinātību preču pārdošanā, izplatīšanā vai pakalpojumu sniegšanā atbilstoši franšīzes devēja izstrādātājai un pārbaudītājai
sistēmai (franšīze), bet franšīzes ņēmējs samaksā nolīgto atlīdzību. Franšīzei
var būt vairāki veidi: ražošanas franšīze, izplatīšanas franšīze vai pakalpojumu franšīze.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādus darījumus Komerclikums atzīst par komercdarījumiem?
2. Nosauciet komercdarījumu veidus un īsi raksturojiet katru no tiem.
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11. nodaļa NODOKĻU TIESĪBU PAMATI
11.1. Nodokļu tiesību jēdziens, avoti un nodokļu maksāšanas
kārtība
Nodokļu tiesības ir finanšu tiesību apakšnozare, kas nosaka nodokļu un
nodevu veidus valstī, to iekasēšanas kārtību, nodokļu atvieglojumus, kā arī
atbildību par nodokļu pārkāpumiem. Nodokļu tiesības regulē attiecības, kas
ir saistītas ar nodokļu saistību rašanos, grozīšanu un izbeigšanu. Nodokļu
tiesību subjekti ir nodokļu maksātāji, nodokļu administrācijas institūcijas
un bankas un citas kredītiestādes, kas pārskaita nodokļu un nodevu maksājumus no to maksātāju kontiem.
Nozīmīgākie nodokļu tiesību avoti ir normatīvie akti. Galvenais no tiem
ir 02.02.1995. likums «Par nodokļiem un nodevām», kurš tika vairākkārt
grozīts. Likumā «Par nodokļiem un nodevām» ir atspoguļota nodokļu un nodevu sistēma, nodokļu maksātāju klasifikācija, ir noteikts nodokļu maksātāju
un nodokļu administrācijas tiesiskais statuss, ir reglamentēta nodokļu un nodevu aprēķināšana, iekasēšana un atmaksāšana. Minētais likums paredz arī
atbildību par nodokļu pārkāpumiem. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pieņemtie lēmumi nodokļu un nodevu jautājumos ir administratīvie akti, kurus
nodokļu maksātājiem ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt.
Katru Latvijas Republikā esošo nodokli reglamentē arī atsevišķs likums.
Saskaņā ar likumu «Par nodokļiem un nodevām» Latvijas Republikā ir šādi
valsts nodokļi un tiem atbilstošie likumi par nodokļu uzlikšanu:
1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis – «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»;
2) uzņēmumu ienākuma nodoklis – «Par uzņēmumu ienākuma nodokli»;
3) nekustamā īpašuma nodoklis – «Par nekustamā īpašuma nodokli»;
4) pievienotās vērtības nodoklis – «Par pievienotās vērtības nodokli»;
5) akcīzes nodoklis – «Par akcīzes nodokli»;
6) muitas nodoklis – Muitas likums un citi muitas lietās noteikto kārtību
reglamentējoši normatīvie akti;
7) dabas resursu nodoklis – Dabas resursu nodokļa likums;
8) izložu un azartspēļu nodoklis – «Par izložu un azartspēļu nodevu un
nodokli»;
9) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – «Par valsts sociālo
apdrošināšanu»;
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10) vieglo automobiļu un motociklu nodoklis – «Par vieglo automobiļu
un motociklu nodokli».
11) elektroenerģijas nodoklis – Elektroenerģijas nodokļa likums;
12) mikrouzņēmumu nodoklis – Mikrouzņēmumu nodokļa likums;
13) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis – Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa
likums;
14) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis – Transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums.
Nodokļu maksātāji iemaksā nodokļus budžetā saskaņā ar nodokļu administrācijas norādītājiem budžeta kontiem. Nodokļu atbilstošos likumos ir
paredzēta nodokļa maksāšanas kārtība. Ministru kabinets ar 18.04.2000. noteikumiem Nr. 149 nosaka kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem tiek
ieskaitīti budžetā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko regulē nodokļu tiesības?
2. Kādi tiesību subjekti ir nodokļu tiesību subjekti?
3. Nosauciet tiesību avotu veidus.

11.2. Nodokļu maksātāji, to tiesības un pienākumi
Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus (nodevas) maksā gan Latvijas Republikas, gan ārvalstu fiziskās un juridiskās personas, kas veic ar nodokli apliekamas darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē.
Nodokļu maksātāji tiek klasificēti kā:
• iekšzemes nodokļu maksātāji (rezidenti);
• ārvalstu nodokļu maksātāji (nerezidenti).
Nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi ir šādi:
• aprēķināt maksājamo nodokļu summas;
• noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas;
• noteiktos termiņos iesniegt nodokļu administrācijai (nodokļus
administrē VID un tā izveidotas institūcijas, pašvaldības domes
ieceltas amatpersonas vai izveidotas iestādes) nodokļu un informatīvās
deklarācijas;
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• uzglabāt finansiālos dokumentus, kas pierāda nodokļu aprēķinu
pareizību;
• ziņot par visiem saviem ienākumiem, pamatot nodokļu un nodevu
maksājumu summu atbilstību normatīvajiem aktiem;
• atļaut nodokļu administrācijas ierēdņiem apskatīt saimnieciskajai
darbībai izmantojamās telpas;
• pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma iesniegt elektroniskā veidā
nodokļu revīzijas veikšanai sagatavotu attaisnojuma dokumentu
un grāmatvedības reģistru datus, ja nodokļu maksātājs kārto
grāmatvedības reģistrus ar datoriem;
• iesniegt nodokļu administrācijai pieprasītos dokumentus, kuri
izmantoti nodokļu aprēķināšanai u.c. pienākumi.
Ja nodokļu maksātājs ir fiziskā persona, tai ir arī papildu pienākumi: iesniegt algas nodokļu grāmatiņu pamatdarba vietā, uzglabāt savu ienākumu
gūšanas vietas izsniegtu rakstveida izziņu par to, kādus nodokļus darba devējs ir nomaksājis, uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, ja to pieprasa
nodokļu administrācijas ierēdnis, reģistrēt pašvaldībā savu individuālā darba
veidu, kā arī reģistrēties kā nodokļu maksātājam VID, uzskaitīt ieņēmumus
no saimnieciskās darbības un izdevumus.
Fiziskajām personām, ja tās ir darba devēji, ka arī komercsabiedrībām,
kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem (arī zemnieku
vai zvejnieku saimniecībām) kā nodokļu maksātājiem papildus vispārīgajiem
pienākumiem ir arī citi pienākumi: uzturēt kārtībā grāmatvedību, sastādīt
pārskatus par savu darbību, reģistrēties vietējā nodokļu administrācijas institūcijā, likvidācijas, reorganizācijas vai darbības pārtraukšanas gadījumā informēt par to nodokļu administrācijas institūciju u.c.
Nodokļu maksātājiem ir tiesības:
• izmantot nodokļu un nodevu atvieglojumus;
• izmantot nodokļu atlaides;
• nodokļu administrācijā bez maksas iepazīties ar normatīvajiem
dokumentiem, kas reglamentē nodokļu un nodevu aprēķināšanas un
maksāšanas kārtību;
• iepazīties ar revīzijas lietas materiāliem, kas attiecas uz pašu konkrētu
nodokļu maksātāju;
• apstrīdēt un pārsūdzēt nodokļu administrācijas lēmumus;
• iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas
pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu;
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• saņemt pārmaksāto nodokļu summas;
• saņemt nodokļu administrācijas nepareizi piedzītu maksājumu
summas;
• saņemt no savu ienākumu gūšanas vietas rakstveida izziņu par to,
kādus nodokļus darba devējs ir nomaksājis;
• pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas novirzīšanu kārtējo nodokļu
maksājamu segšanai.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kam ir jāmaksā nodokļi Latvijas Republikā?
2. Kādi pienākumi un kādas tiesības ir nodokļu maksātājiem?

11.3. Atbildība par nodokļu pārkāpumiem
Likums «Par nodokļiem un nodevām» par nodokļu pārkāpumiem paredz nodokļu maksātāju atbildību, kas izpaužas:
• kavējuma naudā;
• tiesību atņemšanā saņemt nodokļu atvieglojumus, izdarot ziedojumus
vai dāvinājumus;
• soda naudā;
• normatīvo aktu pārkāpēja saimnieciskās darbības apturēšanā uz laiku
speciālās pārbaudes veikšanai.
Nokavējuma naudu aprēķina un tā nodokļu maksātājam ir jāmaksā par
nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu.
Tiesību atņemšana saņemt nodokļu atvieglojumus paredzēta par neattaisnotiem nokavētajiem maksājumiem par pārskata gadu.
Soda naudu aprēķina un tā nodokļu maksātājam ir jāmaksā, ja viņš ir nepamatoti palielinājis no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēru.
Gan nokavējuma naudu, gan soda naudu aprēķina un tā nodokļu maksātājam ir jāmaksā, ja viņš samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu apmēru.
Nokavējuma un soda nauda ir jāmaksā arī fiziskai vai juridiskai personai, kas
veic saimniecisko darbību, bet nav reģistrējusies kā nodokļa maksātājs, vai 30
dienu laikā pēc nodokļu administrācijas noteiktā termiņa neiesniedz nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas, kā arī saimnieciskās darbības un
grāmatvedības dokumentus.
Kavējuma naudas un soda naudas samaksāšana neatbrīvo nodokļu maksātāju no nodokļu samaksāšanas.
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VID ir tiesīgs apturēt saimniecisko darbību uz laiku, kas nav ilgāks par
10 dienām, lai veiktu speciālo pārbaudi, ja fiziskā vai juridiskā persona vai
šādu personu grupa pārkāpj normatīvajos aktos paredzēto kārtību, kas nodrošina ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizu un pilnīgu
uzskaiti.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēta administratīvā
atbildība un naudas soda uzlikšana par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošanu, šo ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu, par izvairīšanos no nodokļu
maksājumu nomaksas, par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu,
par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu,
par nesadarbošanos ar nodokļu administrācijas amatpersonām, par nodokļu
maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošanu.
Krimināllikumā ir paredzēta kriminālatbildība par izvairīšanos no nodokļu nomaksas trijos gadījumos: ja tas tiek izdarīts atkārtoti gada laikā, ja ar
to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, kā arī gadījumā, ja
to ir izdarījusi organizēta grupas un ar tās darbībām tiek nodarīti zaudējumi
valstij vai pašvaldībai lielā apmērā. Krimināllikums paredz arī kriminālatbildību par izvairīšanos no deklarācijas iesniegšanas pēc VID brīdinājuma,
par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā (ja nepatiesas ziņas norādītas par
mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā), par deklarējamās mantas vai
citu ienākumu izcelsmes avota nenorādīšanu vai par nepatiesu ziņu (lielā apmērā) sniegšanu par šo avotu. Par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem
var piespriest pat brīvības atņemšanu.
Jautājumi paškontrolei:
1. Par kādiem pārkāpumiem nodokļu tiesību jomā normatīvajos aktos ir
paredzēta juridiskā atbildība?
2. Kādas sankcijas nodokļu maksātājiem paredz likums «Par nodokļiem
un nodevām» par nodokļu pārkāpumiem?
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12. nodaļa EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU PAMATI
12.1. Eiropas Savienības tiesību raksturojums
Eiropas Savienības tiesības (angl. European Union law, fr. Droit de
l´europeenne) ir tiesību normu sistēma, kas nodrošina Eiropas integrācijas
attīstību un regulē ar šo procesu saistītas sabiedriskās attiecības. Eiropas
Savienības tiesības uzskata par unikālo tiesību fenomenu, kas ir izveidojies
Eiropas integrācijas attīstības gaitā. Eiropas Savienības tiesības kā tiesību sistēma ir izveidojusies saskaroties starptautiskajām tiesībām un Eiropas Savienības dalībvalstu iekšējām tiesībām.
Apgūstot Eiropas Savienības tiesību pamatus, svarīgi izskaidrot dažu jēdzienu nozīmes. Lai nerastos pārpratumi, noteikti ir jānošķir trīs savā starpā
ļoti cieši saistīti jēdzieni – «Eiropas Kopienas», «Eiropas Kopiena» un «Eiropas Savienība».
Jēdziens «Eiropas Kopienas» apzīmē visas trīs pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados nodibinātās kopienas – Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (beidza pastāvēt 2002. gadā), Eiropas Atomenerģijas kopienu un Eiropas Ekonomikas kopienu.
Ar jēdzienu «Eiropas Kopiena» apzīmē nozīmīgāko no minētajām trim
kopienām – Eiropas Ekonomikas kopienu, kura tā tika saukta no 1957. gada
līdz 1992. gadam, taču 1992. gadā ar Māstrihtas līgumu par Eiropas Savienību šis nosaukums tika vienkāršots, izslēdzot vārdu «ekonomikas».
20. gadsimta 90 gados tika ieviests termins «Eiropas Savienība», kuru visprecīzāk būtu saprast kā vienojošu apzīmējumu attiecībām, kas izriet gan no Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem, gan arī no Līguma par Eiropas Savienību.
Tradicionāli uzskatāmākam Eiropas Savienības jēdziena skaidrojumam izmanto grieķu templi ar trim pīlāriem un jumtu. Pirmais pīlārs ietver visas
tās ekonomikas jomas, kas skar Eiropas Kopienu darbību, otrais pīlārs ietver
kopīgu ārpolitiku un drošības politiku, bet trešais pīlārs ietver policijas un
tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās. Eiropas Savienība ir kā jumts, kas visus
trīs pīlārus savieno vienotā veselumā. No iepriekš izklāstītā izriet arī Eiropas
Savienības tiesību saturs.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kāda specifika piemīt Eiropas Savienības tiesībām? Kā tās radušās?
2. Kas ietilpst Eiropas Savienības tiesību saturā?
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12.2. Eiropas Savienības tiesību avoti
Eiropas Savienības tiesību gadījumā grūti runāt par striktu tiesību avotu
hierarhiju. Var vienīgi ieskicēt vispārīgas likumsakarības visu Eiropas Savienības tiesību avotu izkārtojumā. Atsevišķi ir nošķirtas šādas Eiropas Savienības tiesību avotu grupas:
1. Primārie tiesību avoti. Tie ietver tiesību normas, kas rada tiesisko pamatu Eiropas Savienības darbībai. Primārie tiesību akti pastāv starpvalstu
līgumu formā. Svarīgākie no tiem ir Kopienu dibināšanas līgumi – Eiropas Atomenerģētikas Kopienas dibināšanas līgums, Eiropas Ekonomikas
dibināšanas līgums – ar visiem to protokoliem un pielikumiem, Līgums
par Eiropas Savienību (Māstrihtas līgums), līgumi, kas groza Līgumu par
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumus. Primārie akti
ir arī Līgumi par pievienošanos Eiropas Savienībai.
Pie primāriem tiesību aktiem pieder arī Lisabonas līgums jeb reformu
līgums, kurš tika parakstīts 2007. gada 13. decembrī Lisabonā un stājās spēkā
2009. gada 1. decembrī. Ar Lisabonas līgumu tiek grozīts Līgums par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (līguma nosaukums
angļu valodā – Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and
the treaty establishing the European Community). Lisabonas līguma mērķis ir
reformēt Eiropas Savienības pārvaldes sistēmu.
2. Eiropas Savienības starptautiskie līgumi. Eiropas Savienībai ir tiesības
slēgt ar ārvalstīm starptautiskos līgumus.
3. Sekundārie tiesību akti. Eiropas Savienības institūcijas var pieņemt sekundāros tiesību aktus – regulas, direktīvas, lēmumus, atzinumus un ieteikumus.
• Regulas ir saistošas viesiem un ir tieši piemērojamas. Regulas ir
saistošas ne tikai dalībvalstīm, bet arī visām šo dalībvalstu fiziskajām
un juridiskajām personām. Regulas darbojas līdzīgi kā likumi
atsevišķas valsts ietvaros – līdz ar brīdi, kad regulas stājas spēkā, tās
iegūst saistošu spēku visā Eiropas Savienības teritorijā un tām nav
nepieciešami īpaši nacionālo tiesību akti, kas šīs regulas ieviestu.
• Direktīvas atšķirībā no regulām nav tieši piemērojami tiesību akti.
Direktīvai grūti atrast ko līdzīgu nacionālajās tiesībās. Direktīvas pēc
to spēkā stāšanās nav uzreiz saistošas visā Eiropas Savienības teritorijā,
un tām ir nepieciešams īpašs «iedzīvināšanas» mehānisms. Taču tas
nenozīmē, ka direktīvas nav saistošas – to ieviešana ir obligāta un
neieviešanas gadījumā pret dalībvalsti var tikt piemērotas sankcijas.
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• Lēmumi ir individuāli tiesību akti, kas rada tiesības un uzliek
pienākumus tikai to adresātam. Lēmumi ir tieši piemērojami tiesību
akti. Tomēr ne vienmēr lēmumi attiecas tikai uz privātpersonām. Ļoti
bieži lēmuma adresāts ir dalībvalsts kopumā.
• Ieteikumi un atzinumi ir juridiski nesaistoši. Parasti ieteikumi
satur konkrētus ieteikumus dalībvalstu rīcībai, savukārt atzinumi –
vērtējumu kādai konkrētai situācijai vai procesam.
4. Tiesību principi. Ir patstāvīgs tiesību avots Eiropas Savienības tiesībās
un ieņem nozīmīgu vietu Eiropas Savienības tiesu praksē. Tiesību principi
kalpo kā Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanas līdzeklis.
• Solidaritātes princips ietver mērķi panākt ciešu Eiropas Savienības
dalībvalstu sadarbību.
• Subsidiaritātes princips – sekmē Eiropas Savienības un dalībvalstu
kompetenču precīzāku nošķiršanu tajās darbības jomās, kurās
pamatlīgumi nenosaka Eiropas Savienības ekskluzīvu kompetenci.
Principa pamatmērķis ir noteiktas patstāvības pakāpes noteikšana
zemāka līmeņa institūcijai attiecībā pret augstāka līmeņa institūciju.
• Diskriminācijas aizlieguma princips – aizliegts diskriminēt
pilsonības un dzimuma dēļ, aizliegta ražotāju un patērētāju
diskriminācija. Eiropas Kopienai jāveic attiecīgas darbības, lai cīnītos
pret diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.
• Tiesiskās paļāvības princips aizsargā personas paļāvību, ka ar kādu
tiesību aktu piešķirtās tiesības vēlāk netiks atceltas.
5. Tiesu prakse ir saistoša ne tikai nacionālajām tiesām, bet arī jebkurai
valsts pārvaldes iestādei, strādājot ar Eiropas Savienības tiesību normu
piemērošanu. Piemēram, Eiropas Kopienu Tiesas prakse, kas saistīta ar
Eiropas Savienības tiesību principu piemērošanu, izmantojama nacionālo
normatīvo aktu projektu izstrādē, tādējādi nodrošinot, ka nacionālie normatīvie akti atbilst Eiropas Savienības tiesībām.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādi tiesību akti ir primārie Eiropas Savienībā?
2. Ar ko regulas atšķiras no direktīvām?
3. Raksturojiet tiesību principus un tiesu praksi kā Eiropas Savienības tiesību avotus.
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12.3. Dalības Eiropas Savienībā ietekme uz
Latvijas tiesību sistēmu
Lai valsts varētu kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, tās tiesību sistēmai
ir jābūt saskaņotai ar Eiropas Savienības tiesību prasībām. Valstī nevar pastāvēt nacionālo tiesību akti, kuri būtu pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību
avotos ietvertajām normām. Ir svarīgi nodrošināt, lai arī tiesību piemērošanas līmenī visu valsts institūciju darbība atbilstu Eiropas Savienības dalībvalstīs atzītiem principiem.
Latvijas tiesību sistēmā pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir notikušas milzīgas pārmaiņas, skarot visus valsts varas zarus. Tika pieņemts, kā arī grozīts liels skaits normatīvo aktu – likumu un Ministru kabineta noteikumu,
lai ievērotu Eiropas Savienības tiesību prasības. Turklāt atsevišķi normatīvie
akti tika būtiski pilnveidoti Eiropas Savienības tiesību ietekmē, piemēram,
Komerclikums un Darba likums. Sakarā ar dalību Eiropas Savienībā tika
grozīta arī Satversme.
Eiropas Savienības tiesības ir būtiski ietekmējušas arī normatīvo aktu sagatavošanas procesu – katrs normatīvais akts obligāti jāizvērtē no Eiropas
Savienības tiesību skatpunkta, jau pašā projekta izstrādes sākumā novēršot
iespējamās pretrunas ar Eiropas Savienības tiesībām.
Lai Latvija varētu paust savu viedokli Eiropas Savienības institūcijās, ir
izstrādāta Eiropas Savienības koordinācijas sistēma, kuras tiesisko pamatu
veido Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumi Nr. 96. «Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas
nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos», Ministru kabineta
2009. gada 7. aprīļa noteikumi Nr. 300 «Ministru kabineta kārtības rullis»,
kā arī Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra instrukcija Nr. 4 «Latvijas
Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām
saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība». Šie tiesību
akti paredz efektīvu Latvijas līdzdalību visos Eiropas Savienības lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas posmos. Ārlietu ministrija ir galvenā Eiropas
Savienības jautājumus koordinējošā institūcija.
Eiropas Savienības koordinācijas sistēmā ir iesaistīta arī likumdevējvara.
Šeit būtiskākā loma ir Saeimas Eiropas lietu komisijai, ar kuras starpniecību
Saeima realizē savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos.
Latvijas dalība Eiropas Savienībā ietekmē arī Latvijas tiesu varu. Eiropas
Savienības tiesības balstās uz ciešu sadarbību starp Eiropas Kopienu Tiesu
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un nacionālajām tiesām. Nacionālo procesuālo tiesību noteikumiem ir jābūt
tādiem, kas Eiropas Savienības tiesību īstenošanu nepadarītu par praktiski
neiespējamu.
Vairums Latvijas likumu nesatur pretrunas ar Eiropas Savienības tiesībām.
Lielākās problēmas pastāv tieši tiesību piemērošanas līmenī tiesību normu un
visas tiesību sistēmas izpratnes atšķirību dēļ.
Tiesību sistēmas saskaņošana ar Eiropas Savienības tiesībām valstij nebeidzas ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Latvijas tiesību sistēmas saskaņošana ar
Eiropas Savienības tiesībām būs nepieciešama visu laiku, kamēr vien Latvija
būs Eiropas Savienības dalībvalsts, tomēr pastāvot arī nacionālo tiesību sistēmas daudzveidībai.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kādas pārmaiņas ir notikušas Latvijas tiesību sistēmā, saskaņojot tās ar
Eiropas Savienības tiesībām?
2. Vai saskaņošanas process beidzas, kad Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalībvalsti?
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13. nodaļa STARPTAUTISKO TIESĪBU PAMATI
13.1. Starptautisko tiesību vispārējs raksturojums
Starptautiskās tiesības ir starptautisko attiecību dalībnieku radītie uzvedības noteikumi. Attiecības starp valstīm, kā arī pārējiem starptautiskās
dzīves dalībniekiem pastāv nemitīgi, un tāpēc starptautiskās tiesības kā
starptautiskās sistēmas daļa funkcionē pastāvīgi. Starptautiskās tiesības ir
īpaša tiesību normu sistēma, kas izveidojusies vēsturiski un turpina ļoti dinamiski veidoties mūsdienās. Starptautiskajām tiesībām galvenā nozīme ir
starptautiskās kārtības nodrošināšanā, mērķis ir panākt starptautiskās sistēmas normālu funkcionēšanu, nosakot kā ir jāizturas valstīm miera attiecību
saglabāšanas interesēs. Starptautiskās tiesības atzīst, ka normāls stāvoklis ir
tikai miera attiecības, agresīvs karš valstu attiecībās ir aizliegts. Starptautiskās
tiesības veido starptautisko attiecību dalībnieki – starptautisko tiesību subjekti. Starptautiskās tiesību normas rodas, valstīm savstarpēji vienojoties, to
gribas saskaņošanas rezultātā. Neeksistē starptautiskais parlaments, kas izstrādātu šo tiesību normas. Starptautisko tiesību subjekti ir ieinteresēti ievērot starptautisko tiesību normas, jo viņi paši tās ir radījuši, bet neievērošanas
gadījumā ir arī politiskās un ekonomiskās sankcijas. Visi starptautiskie strīdi
jārisina miera līdzekļiem.
Starptautisko tiesību subjekti, kas veido Starptautisko Kopienu, ir:
• suverēnās valstis;
• starptautiskās starpvaldību organizācijas;
• valstīm līdzīgi veidojumi, piemēram, Vatikāns;
• indivīdi, bet stipri ierobežotos gadījumos – starptautiskās tiesības
atzīst fizisko personu procesuālo spēju piedalīties tiesvedības procesos
cilvēktiesību aizsardzībā un paredz to saukšanu pie kriminālatbildības
par starptautiskajās tiesībās noteiktajiem noziegumiem, piemēram,
pret mieru, cilvēci, par militārajiem noziegumiem, starptautisko jūras
un gaisa pirātismu u.c.
Starptautiskās tiesības neietilpst valsts nacionālo tiesību sistēmā.
Starptautiskās tiesības atšķiras no nacionālajām tiesībām:
• pēc subjektu loka – nacionālo tiesību subjekti ir gan fiziskas,
gan juridiskas personas, savukārt starptautiskās tiesības galveno
regulējumu paredz valstīm;
• pēc normu radīšanas veida – starptautiskajās tiesībās atšķirībā
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no nacionālās tiesību sistēmas nepastāv viena «likumdevēja», jo
starptautisko tiesību normas veido paši šo tiesību subjekti;
• pēc varu sadalījuma – atšķirībā no nacionālās tiesību sistēmas,
starptautiskajās tiesībās nepastāv klasiskā varas dalīšana, un paši
starptautisko tiesību subjekti realizē gan likumdošanas varu, gan tiesu
varu, gan izpildvaru.
Starptautisko tiesību nozares ir ļoti dažādas: starptautiskās līgumu tiesības, diplomātiskās un konsulārās tiesības, starptautiskās jūras tiesības, gaisa
tiesības, starptautiskās tirdzniecības tiesības, strīdu noregulēšanas starptautiskie tiesiskie līdzekļi, starptautisko organizāciju tiesības, starptautiskās cilvēktiesības, starptautiskās kosmosa tiesības u.c.
Jautājumi paškontrolei:
1. Izskaidrojiet jēdzienu «starptautiskās tiesības».
2. Nosauciet starptautisko tiesību subjektus.
3. Ar ko starptautiskās tiesības atšķiras no valstu nacionālajām tiesībām?

13.2. Starptautisko tiesību avoti
Starptautisko tiesību avotu radīšanas pamatā ir starptautisko tiesību subjektu griba, tās saskaņošana kopējo vajadzīgo mērķu sasniegšanai, vienošanās. Starptautisko tiesību normu radīšanas process ir visai sarežģīts, starptautiskās tiesības nekad nestāv uz vietas, tās ir nepārtrauktā attīstībā, un
izmaiņas tajās notiek atkarībā no valstu interesēm, to politikas, no reālajiem
starptautisko attiecību apstākļiem. Starptautiskās tiesību normas ir iedalāmas
dispozitīvajās, kad dalībnieki var vienoties par uzvedības noteikumiem, jo
viņiem ir zināma rīcības brīvība, un imperatīvajās, kad pat pusēm vienojoties
nevar izmainīt uzvedības noteikumus, tie obligāti ir jāpilda, piemēram, militārā spēka nelietošana starptautiskajās attiecībās.
Par starptautisko tiesību avotiem tiek atzīti:
• starptautiskās paražas (international custom) – starptautiskās
paražu tiesību normas ir nerakstītas starptautisko tiesību normas, kas
radušās starptautiskajā praksē kā noteikumi, kuru obligāto raksturu
starptautisko tiesību subjekti atzīst. Nav strikti noteikta laika kritērija,
cik ilgs laiks vajadzīgs, lai kādu paradumu atzītu par saistošu normu.
Piemēram, no senseniem laikiem diplomātu bagāžu muitas darbinieki
nepakļāva apskatei, bet sākotnēji šī prakse nebija kā tiesību norma.
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Tas bija tikai paradums. Pēc tam to sāka atzīt par juridiski saistošu
un ar 1961. gada Vīnes konvencijas par diplomātiskajiem sakariem
pieņemšanu to pārvērta par līgumisku starptautisko tiesību normu;
• starptautiskie līgumi – tie ir mūsdienu starptautisko tiesību galvenais
avots. Līgumus apzīmē ar dažādiem nosaukumiem: paktiem,
konvencijām, traktātiem, statūtiem, deklarācijām u.c. Starptautiskā
līguma noslēgšanas kārtību, spēkā stāšanos un izbeigšanos regulē
Vīnes 1969. gada «Konvencija par starptautisko līgumu, kurus
slēdz valstis savā starpā, tiesībām» un Vīnes 1986. gada «Konvencija
par starptautisko līgumu, kurus slēdz valstis ar starptautiskajām
organizācijām vai starptautiskās organizācijas savā starpā,
tiesībām». Svarīgs un universāls starptautisko tiesību avots ir
Apvienotās Nācijas Organizācijas (ANO) Statūti.
• starptautisko starpvaldību organizāciju lēmumi (deklarācijas,
rezolūcijas) – vislielākā nozīme ir ANO rezolūcijām, kuras ir divu
veidu: obligātās un rekomendējošās. ANO bieži veic arī pasākumus, lai
nodrošinātu pieņemto rezolūciju īstenošanu. ANO Ģenerālā asambleja
var arī nosodīt valstis, kas godprātīgi nepilda rezolūcijas.
• starptautisko tiesību pamatprincipi – starptautisko tiesību sistēmai
ir noteikti pamatprincipi, kas satur šīs tiesību sistēmas vissvarīgākās
idejas un prasības, tautu un valstu starptautiskās dzīves uzvedības
normu regulējumu.
Saskaņā ar ANO 1970. gada «Deklarāciju par starptautisko tiesību principiem» starptautiskie tiesību principi ir sekojošie:
• aizliegums lietot varu un varas draudus;
• strīdu noregulēšana mierīgiem līdzekļiem;
• neiejaukšanās lietās, kas ietilpst jebkuras valsts iekšējā kompetencē;
• pienākums valstīm sadarboties;
• tautu līdztiesība un pašnoteikšanās;
• valstu suverēna līdztiesība;
• starptautisko saistību godprātīga pildīšana.
Jautājumi paškontrolei:
1. Kāds raksturs ir starptautisko tiesību normām?
2. Nosauciet starptautisko tiesību avotus.
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13.3. Starptautiskās līgumu tiesības
Starptautiskās līgumtiesības ir starptautisko tiesisko normu kopums, kas
regulē valsts un citu starptautisko tiesību subjektu darbību starptautisku
līgumu noslēgšanā, līguma īstumu, spēkā stāšanos, interpretāciju (iztulkošanu), izpildi un līguma spēka izbeigšanos.
Starptautisks līgums ir skaidri izteikta valstu (arī citu starptautisko tiesību subjektu) vienošanās par savstarpējo attiecību regulēšanu saskaņā ar šajā
līgumā norādītajām tiesībām un pienākumiem. Starptautiskās līgumu tiesības ir kodificētas jau iepriekš pieminētajās 1969. gada un 1986. gada Vīnes
konvencijās un ir piemērojamas visu veidu starptautiskajiem līgumiem. 1969.
gada Konvencija par starptautisko līgumu tiesībām satur normas par līgumu
noslēgšanu, atrunām, spēkā stāšanos, līgumu pagaidu piemērošanu, par līgumu ievērošanu, izpildi u.c. Daudzas normas ir par līguma nederīgumu, kad
tam nav juridiska spēka, par līguma izbeigšanos. 1986. gada Vīnes konvencija
par starptautisko līgumu, ko slēdz valstis ar starptautiskajām organizācijām
vai starptautiskās organizācijas savā starpā, tiesībām paredz gandrīz analoģiskus nosacījumus attiecībā uz starptautisko organizāciju slēgtajiem līgumiem.
Atkarībā no dalībnieku skaita starptautiskos līgumus iedala divpusējos,
kad līgumā ir divi dalībnieki, un daudzpusējos, kad ir vairāk par diviem dalībniekiem.
Atkarībā no regulējamiem objektiem izšķir politiskos, ekonomiskos līgumus un līgumus speciālos jautājumos.
Politiskie līgumi ir līgumi par valstu starptautisku savienību, par savstarpēju palīdzību, neuzbrukšanu, par diplomātisko sakaru izveidošanu u.c.
Ekonomiskie līgumi ir tirdzniecības līgumi, nolīgumi par preču piegādi
un apmaiņu, par tehniskās palīdzības sniegšanu un zinātniski tehnisku sadarbību, muitas konvencijas u.c.
Līgumi speciālos jautājumos ir visdažādākie, piemēram, par starptautisko transportu un pasta sakariem, par lauksaimniecību u.c.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ko regulē starptautiskās līgumtiesības?
2. Izskaidrojiet jēdzienu «starptautisks līgums». Nosauciet starptautisko
līgumu veidus.
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13.4. Starptautiskās organizācijas
Starptautiskās organizācijas mūsdienās ir kļuvušas par vienu no svarīgākajiem starptautisko attiecību elementiem. To uzdevums ir valstu sadarbības
stiprināšana, attiecīgu starptautisko problēmu risināšana un pasaules sabiedriskās domas veidošana. Starptautiskās organizācijas var dibināt gan valstis,
piemēram ANO, gan valstu sabiedriskās organizācijas, piemēram, Vispasaules Miera padome. Valstu radīto starptautisko organizāciju ir ļoti daudz, pat
vairāki tūkstoši.
Pēc darbības apjoma un rakstura visas valstu starptautiskās organizācijas
var iedalīt šādi:
• vispārīgās kompetences organizācijas, kuras cenšas aptvert visu
starptautisko sabiedrību vai tās lielāko daļu (piemēram, ANO) un
kuru darbība ir saistīta ar valstu politiskās, ekonomiskās un sociālās
sadarbības visai plašu jautājumu kompleksu;
• speciālās kompetences organizācijas, kuras izveidotas speciālu
uzdevumu veikšanai un kuru darbības joma ir ierobežota, piemēram,
Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO), ANO Rūpnieciskās
attīstības organizācija (UNIDO) u.c.
Pēc dalībnieku loka, kā arī teritoriālā kritērija starptautiskās organizācijas tiek iedalītas:
• universālajās jeb vispasaules organizācijās, kuras aptver visas pasaules
valstis vai to vairākumu, piemēram, ANO un tās specializētās iestādes;
• reģionālajās organizācijās, kuru dalībnieku loks ir ierobežots ar
noteiktu ģeogrāfisko rajonu, piemēram, Āfrikas Vienības organizācija.
Mūsdienās visunikālākā starptautiskā organizācija pēc kompetences plašuma un dalībnieku loka ir 1945. gadā dibinātā ANO. Dalībnieku skaits ir
192 valstis. ANO darbības mērķi ir uzturēt starptautisko mieru un drošību,
attīstīt draudzīgas attiecības starp nācijām, sadarboties ekonomisko, sociālo,
kultūras un humanitāra rakstura starptautisko problēmu risināšanā u.c.
Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO – North Atlantic Treaty Organization) ir militāra alianse, kas dibināta 1949. gadā. NATO mērķis ir veicināt
miermīlīgas un draudzīgas attiecības Ziemeļatlantijas reģionā. Organizācija
nodrošina tās dalībvalstu iespēju apspriest jautājumus un pieņemt lēmumus,
kuri skar dalībvalstu drošību.
Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) ir drošības organizācija, kuras 55 dalībvalstis aptver reģionu no Vankūveras līdz Vladivostokai,
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kas ietver kontinentālo Eiropu, Kaukāzu, Centrālo Āziju un Ziemeļameriku.
EDSO pievēršas tādiem jautājumiem, kā cilvēktiesību veicināšana, ekonomiskā, zinātniskā sadarbība, demokrātijas veicināšana, jo tie ir svarīgi miera
un drošības uzturēšanai.
Jautājumi paškontrolei:
1. Ar kādu mērķi tiek dibinātas starptautiskās organizācijas? Kas var tās
dibināt?
2. Kā ir klasificējamas starptautiskās organizācijas?

13.5. Strīdu noregulēšanas starptautiskie tiesiskie līdzekļi
Starp valstīm rodas strīdi. Mūsdienu starptautiskajās tiesībās vienīgie
tiesiskie un obligātie starptautisko strīdu noregulēšanas līdzekļi ir miera līdzekļi. Varas vai varas draudu lietošana ir aizliegta.
Strīdu mierīgas izšķiršanas līdzekļus var iedalīt četrās grupās:
1. Tiešās diplomātiskās sarunas, labie pakalpojumi, starpniecība, saskaņošanas un izmeklēšanas komisijas. Visiem šiem līdzekļiem ir fakultatīvs raksturs, un to izmantošanas rezultātā pieņemtie lēmumi nav
obligāti.
2. Starptautiskās arbitrāžas, kuru raksturīgākās pazīmes ir šādas: fakultatīvs raksturs, to kā starptautisku orgānu pagaidu raksturs, lēmumu obligātums.
3. Starptautiskā tiesa, kurai raksturīgs fakultatīvs raksturs, pastāvīgi funkcionējoša orgāna statuss, lēmumu obligātums.
4. Strīdu izskatīšana ANO un reģionālajās kolektīvās drošības organizācijās. Šim līdzeklim arī ir fakultatīvs raksturs, un tā rezultātā pieņemtie
lēmumi ir rekomendācijas.
Tiešās diplomātiskās sarunas ir strīdīgās problēmas divpusēja apspriešana. Daudzpusējās tikšanās vienmēr tiek dēvētas par starptautiskām konferencēm jeb apspriedēm. Pašas ieinteresētās valstis izlemj jautājumus par
strīdīgās problēmas atrisināšanas procedūru, metodēm un saturu.
Labie pakalpojumi nozīmē to, ka strīda izšķiršanā piedalās trešā valsts,
t.i., valsts, kas nav strīda dalībniece. Tā piedāvā savus labos pakalpojumus,
kas ietver labvēlīgu apstākļu radīšanu strīda dalībnieku savstarpējiem kontaktiem, sarunu sākšanas veicināšanu. Labo pakalpojumu gadījumā starpnieka loma beidzas ar brīdi, kad puses ir uzsākušas sarunas.
Starpniecība atšķiras no labajiem pakalpojumiem ar trešās valsts lomu un
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stāvokli divu valstu strīda noregulēšanā. Trešā valsts šeit ne tikai pamudina
strīda dalībniekus sākt sarunas, bet arī pati piedalās, un ir pat centrālā figūra.
Izmeklēšanas komisijas tiek veidotas, lai izmeklētu faktus un apstākļus,
kas kļuvuši par strīda iemeslu. Saskaņošanas komisijas ne tikai noskaidro
strīda apstākļus, bet arī izstrādā paredzamā nolīguma projektu un iesniedz
strīda pusēm, lai panāktu to samierināšanu.
Starptautiskā arbitrāža nozīmē strīda dalībnieku lietas izskatīšanu, ko
veic atsevišķa persona (arbitrs) vai personu grupa (arbitri). Arbitrāžas procedūrā strīda puses pašas nepiedalās strīda izšķiršanā. Arbitra vai arbitru lēmumi strīda dalībniekiem ir obligāti.
ANO Starptautiskā tiesa ir mūsdienās patstāvīgs tiesas orgāns, kas izskata
lietas, ko tai brīvprātīgi nodod valstis. Tiesas pieņemtie lēmumi ir obligāti.
Starptautiskos strīdus izšķir arī ANO, kā arī reģionālās starptautiskā
miera un drošības organizācijas, ievērojami sekmējot starptautisko strīdu
pareizu un ātru noregulēšanu starptautiskā miera nodrošināšanas interesēs.
Jautājumi paškontrolei:
1. Izmantojot kādus tiesiskos līdzekļus, var izšķirt starptautiskos strīdus?
2. Kādu strīdu noregulēšanas starptautisko tiesisko līdzekļu izmantošanas
rezultātā pieņemtie lēmumi ir obligāti strīda dalībniekiem?
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