
-2007.



V Ē S T U R I S K Ā  I Z Z I  NA>

1990.gada 26.septembrī izveidota LR Prokuratūra. Tajā pašā laikā pastāvēja arī 
Latvijas PSR Prokuratūra. Tāpēc 1990.gads ir pēdējais Latvijas PSR Prokuratūrai un pirmais 
Latvijas Republikas Prokuratūrai. Tā kā 1990.gada 26.septembrī pieņemtais likums “Par 
prokurora uzraudzību Latvijas Republikā” tika izstrādāts īsā laikā un sarežģītos sociāli 
politiskajos apstākļos prokurora funkcijas kardināli netika izmainītas.

Saskaņā ar LR 1990.gada 26.septembra likumu “Par prokurora uzraudzību Latvijas 
republikā” un LR Ģenerālprokurora 1990.gada 27.septembra pavēlēm Nr.5-k un 6-k tika 
izveidota:

Jūrmalas pilsētas prokuratūra.
Prokurors atbilstoši likumā noteiktajiem uzdevumiem veica sekojošas funkcijas:

1 realizēja uzraudzību par to, kā vietējās Tautas deputātu padomes, valsts pārvaldes 
institūcijas, uzņēmumi, iestādes, organizācijas, amatpersonas un pilsoņi ievēro likumus,

2. realizēja uzraudzību par to, kā tiek ievēroti likumi par personas tiesībām un brīvībām,
3. realizēja uzraudzību par likumu ievērošanu tautsaimniecībā un dabas aizsardzībā, kā arī 

transportā,
4. realizēja uzraudzību par to, ka tiek ievēroti likumi par aizsardzību, valsts un sabiedrisko 

drošību,
5. realizējot uzraudzību par to, kā LR likumus ievēro Valsts drošības komitejas un Iekšlietu 

ministrijas iestādes, kā arī LR teritorijā izvietotās karaspēka daļas, citas militārās 
organizācijas un formējumi,

6. realizēja uzraudzību par to, kā likumus ievēro izziņas un iekšējās izmeklēšanas iestādes,
7 realizēja uzraudzību par to, kā likumus ievēro aizturēto turēšanas vietās, iepriekšējās 

apcietinājuma vietā, sodu izpildīšanas un citu tiesas noteikto piespiedu rakstura līdzekļu 
piemērošanā,

8 izmeklēja noziegumus un sauca pie kriminālatbildības personas, kuras izdarījušas 
noziegumus,

9 piedalījās lietu izskatīšanā tiesās,
10. piedalījās likumdošanas pilnveidošanā un likumu izskaidrošanā.

1994. gada 1 jūlijā stājas spēkā Saeimas 1994.gada maijā pieņemtais prokuratūras
likums.

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA
JŪRMALAS PILSĒTAS PROKURA TŪRA

Saskaņā ar šo likumu Jūrmalas pilsētas prokuratūra un tās pakļautie darbinieki veic 
uzticētos pienākumus.

1. Uzrauga izziņasiestāžu darbu un citu iestāžu operatīvo darbību.
2. Organizē, vada un veic pirmstiesas izmeklēšanu.
3. Uzsāk un veic kriminālvajāšanu.
4 Uztur valsts apsūdzību.
5. Uzrauga sodu izpildi
6. Likumā noteiktajā kārtībā aizsargā personu un valsts tiesības un likumīgās 

intereses.
7. Likumā noteiktajos gadījumos iesniedz prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā.
8 Likumā noteiktajos gadījumos piedalās lietu izskatīšanā tiesā.



Pēc štatu sarakstiem prokuratūrā ir sekojoši darbinieki:
- prokurors, prokurora vietnieks, pieci prokurora palīgi (tai skaitā divi vecākie palīgi), 
kancelejas vadītāja, sekretāre - mašīnrakstītāja, kurjers - apkopēja, šoferis.

Zinātniski -  tehniskā dokumentu apstrāde par 1990. -1994.gadu veikta 2001.gadā. 
Ekspertu komisija izskatīja un atlasīja pastāvīgai glabāšanai lietas, kurām sastādīti apraksti:
1. Apraksts Nr.f>(lietas pastāvīgai glabāšanai) par 1994.-1994.gadiem.
2. Apraksts N r&.(€% izbeigtās krimināllietas un uzraudzības lietas) par 1990 -1994.gadiem. 

Visas lietas ir labā stāvoklī. Lietām ir pilns dokumentu skaits.

Jūrmalas pilsētas virsprokurors - I.Balode



V Ē S T U R I S K Ā S  I Z Z I  Ņ A S

turpinājums 1995- 1997.g.

1.

Jūrmalas pilsētas prokuratūras struktūra palika nemainīga. Funkcijas netika mainītas.

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA
JŪRMALAS PILSĒTAS PROKURA TĪRA

2.

Dokumentu sakārtošana par 1995. -  1997.gadu veikta 2002.gadā. Ekspertu komisija 
izskatīja un atlasīja pastāvīgai glabāšanai lietas, kurām turpināti sekojošie apraksti:

1. Apraksts Nr.l(lietas pastāvīgai glabāšanai) par 1995.-1997.gadiem.
Aprakstā Nr.l ir iekļautas Jūrmalas prokuratūras atskaites, jo lietas ( iepriekšējo gadu. 
kuras šeit nav ) neveidojas.

2. Apraksts Nr.2 (1% izbeigtās krimināllietas un uzraudzības lietas) par 1995.-1997.gadiem. 
Aprakstā Nr.2 lietu sistematizācijas princips atbilst prokuratūras lietu reģistrācijas 
numuram.
Lietu fiziskais stāvoklis ir labs un dokumentu sastāvs ir pilns.

Jūrmalas pilsētas virsprokurors I.Balode



LATVIJAS REPUBLIKAS PRO K U RA TŪ RA

JŪRM ALAS PILSĒTAS PRO K U RA TŪ RA

V ĒSTURISKĀS IZZIŅAS 
tu rp inājum s par 1 9 9 8 .-1 9 9 9 .g.

Jū rm alas p ilsē tas  p rokuratū ras s truk tū ra  palika  nem ain īga. 
F unkcijas ne tika  m ain ītas.

II.

2 0 0 3 .gadā tika  veik ta  Jūrm alas p ilsē tas  p ro k u ra tū ras  pastāv īg i glabājam o 
dokum entu  v ērtīb as  ekspertīze , lie tu  noform ēšana un ap rakstu  tu rp inājum u 
sastād īšana  par 1998 .-1999 .gadu.

S astād īts  pastāv īg i glabājam o lie tu  ap raksta  n r .l  tu rp in ā ju m s par 1998,- 
1999.gadu. A prakstā  iek ļau ti - p rokurora  z iņo jum i, apkopo jum i, analīzes 
dokum enti p ro ku ra tū ras pam atdarb ības jau tā ju m o s par 1 9 9 8 .-1 9 9 9 .gadu un 
sarakste  ar va lsts  varas un pašvald ības in s titū c ijām  p ro k u ra tū ras  darb ības 
jau tā ju m o s.

S astād īts  pastāv īg i glabājam o lie tu  ap raksta  nr.2  tu rp in ā ju m s par 1998.- 
1999.gadu. A prakstā  iek ļau ti - 1% izbeig to  k rim in ā llie tu , u z rau d z īb as  lie tu  un 
sūdzību  par 1998 .-1999 .gadu. Šo lie tu  s is tem a tizāc ija s  p rin c ip s  a tb ils t 
p rokuratū ras lie tu  reģ is trāc ijas  num uriem .

L ietu fiz isk a is  stāvok lis  ir labs un dokum entu  sastāvs ir p iln īg s.
S astād īts  akts par dokum entu atlasi izn īc in āšan a i par 1 9 8 9 ,-1 9 9 7 .gadiem .

Jūrm alas p ilsē tas  v irsp roku ro rs * ° » C /  , I.B alode
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