
RĪGAS APGABALTIESA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA
par 19953.—1998.gadu

l
Ar 1993.gada 1.janvāri, kad stājās spēkā Latvijas Republikas

Augstākās Padomes 1992.gada 15.decembrī pieņemtais likums *Par tiesu
varu”, valstī sāka veidot piecas apgabaltiesas, to skaitā arī Rīgas
apgabaltiesu.

1994.gada 30.marts uzskatāms par Rīgas apgabaltiesas
atjaunošanas dienu (pēc gandrīz pusgadsimta ilga pārtraukuma), kurā
Saeima apstiprināja Rīgas apgabaltiesas (turpmāk-apgabaltiesa)
priekšsēdētāju, pamatojoties uz 1992.gada 15.decembra Latvijas
Republikas likumu *Par tiesu varu” (I.sadaļas 5.nodaļa). Pilnvērtīgudarbu Apgabaltiesa uzsāka 1995.gada 31.martā,' Tieslietu ministrijas
uzraudzībā.

Apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpst šādas tiesas:
- Jūrmalas pilsētas tiesa;
- Ogres rajona tiesa;
- Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa:
- Rīgas pilsētas Kurzemes priekšpilsētas tiesa;
- Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa;
- Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa;
- Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa;
- Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa;
- Rīgas rajona tiesa;
- Siguldastiesa.

Apgabaltiesas funkcijas:
-Apgabaltiesa ir pirmās instances tiesa tām civillietām, krimināllietām un
saimnieciskajām lietām, kuras saskaņā ar likumu ir piekritīgas
apgabaltiesai;
"Apgabaltiesa ir apelācijas instance civillietām, krimināllietām un
administratīvām lietām, kuras izskatījusi rajonu (pilsētu) tiesa vai
tiesnesis vienpersoniski;
-Zvērinātu notāru darbības uzraudzība.

' Latvijas Tiesu Portāls



Apgabaltiesas tiesnešu skaitu nosaka Saeima pēc tieslietu ministra
priekšlikuma. Apgabaltiesas sastāvā ir tiesas priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietnieki un tiesneši.

Apgabaltiesas struktūra 1995. — 1998.gadā:
-Vadība;
-Civillietu tiesas kolēģija;
"Krimināllietu tiesas kolēģija;
-Kancelejas daļa;
«Finansu un saimniecības daļa.

Apgabaltiesu organizatorisko vadību likuma noteiktajos ietvaros
vada Tieslietu ministrija.

U
2003.gada II. pusgadā un 2004.gadā tika veikta dokumentu vērtības

ekspertīze, lietu noformēšana un aprakstu sastādīšana Rīgas
Apgabaltiesas lietvedības, personālsastāva dokumentiem, Civillietu tiesas
kolēģijas un Krimināllietu tiesas kolēģijas dokumentiem par 1995.-
1998.gadu.

Dokumenti sistematizēti pa struktūrvienībām. Lietvedības un
personālsastāva dokumenti aprakstos sistematizēti pēc nomināli
hronoloģiskā principa. Civillietu un Krimināllietu tiesu kolēģijudokumenti aprakstos sistematizēti pēc hronoloģiski nominālā principa.

Sastādīti:
+ Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.1 par 1995.-1998.gadu
Aprakstā iekļautas lietas no!
Kancelejas daļas:

- Tieslietu ministra rīkojumi, kuri satur norādījumus
apgabaltiesām. Rīkojumi par ārzemju komandējumiem
glabājas Tieslietu ministrijas arhīvā;

- Sarakste (pamatdarbības un finansēšanas jautājumos) ar LR
Saeimu, Ministru Kabinetu, Augstāko tiesu, Iekšlietu ministriju,
Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru un tiesām.

- Zvērinātu notāru parakstu un zīmogu paraugi un zvērinātu
notāru darbības pārbaudes akti un no notāriem pārņemto lietu
saraksti;

- Tiesas piesēdētāju zvēresti. Zvēresti datēti ar 1992.gadu atzīti
par spēkā esošiem turpmākā periodā;

- Statistikas gada pārskati par civillietu un krimināllietu
izskatīšanu;

- Lietu pieņemšanas un nodošanas akti mainoties darbiniekiem;
- Tiesnešu disciplinārlietas.



Finansu un saimniecības daļas:
- Pamatbudžeta izdevuma tāmes un tās izpildes bilances, gada

grāmatvedības pārskati;
- Virsgrāmatas par 1996.-1998.gadu. Virsgrāmata par 1997.gada

II pusgadu atrodama Tieslietu ministrijas arhīvā;- Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti par 1996., 1998.gadu..
1995. un 1997.gadā inventarizācija netika veikta;

- Pamatlīdzekļu pieņemšanas nodošanas akti par 1996.-1998.gadu
(1995.gadā akti netika veidoti).

+ Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.2 par 1995.-1998.gadu
(Civillietu tiesas kolēģija). Aprakstā lietas atlasītas un sistematizētas
saskaņā ar 1996.gada 9.jūlija Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas
noteikumiem "Par glabāšanas termiņiem  civillietām unkrimināllietām”.
Aprakstā iekļautas:
"pastāvīgi glabājamās civillietas (par īpašuma tiesību atjaunošanu,atzīšanu uz zemi, ēkām; par bērna adopcijas apstiprināšanu; u.c.);-1% lietu, no katras civillietu kategorijas (civillietas tiek klasificētas

pēc būtības);
-civillietu alfabētiskie rādītāji;
-statistiskās uzskaites kartītes;
-spriedumi un lēmumi, kas izņemti no lietām, kurām beidzies

glabāšanas termiņš

Apelācijas kārtībā izskatāmās civillietas sāka skatīt sākot ar1996.gadu. Apelācijas kārtībā izskatītās civillietas tiek nosūtītas uzrajonu un pilsētu tiesām pēc piederības;

+ Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.3 par 1995.-1998.gadu
(Krimināllietu tiesas kolēģija). Aprakstā lietas atlasītas unsistematizētas saskaņā ar 1996.gada 9.jjūlija Latvijas Valsts arhīvu
ģenerāldirekcijas noteikumiem *Par glabāšanas termiņiem civillietām
un krimināllietām”.

Aprakstā iekļautas:
"pastāvīgi glabājamās krimināllietas (KK 82.p., 86.p., 99.p., u.c.);
-1%W no katra krimināllietu nozieguma veida (krimināllietas tiek
klasificētas pēc pantiem);
-krimināllietu alfabētiskie rādītāji;
-statistiskās uzskaites kartītes;
"spriedumi un lēmumi, kas izņemti no lietām, kurām beidzies glabāšanas
termiņš.



Apelācijas kārtībā izskatītās krimināllietas tiek nosūtītas uz rajonu un
pilsētu tiesām pēc piederības;

Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departamenta spriedumu un
lēmumu noraksti un Augstākās Tiesas Krimināllietu tiesu palātas
spriedumu un lēmumu noraksti atrodas atbilstošā krimināllietā vai
spriedumu un lēmumu lietās;

+ Personālsastāva lietu apraksts Nr.4 par 1995.-1998.gadu.
Aprakstā iekļautas:
-atbrīvoto darbinieku (visu, izņemot tiesnešu) personas lietas (ir iekšējais
apraksts). Tiesnešu personas lietas, darba līgumi tiek glabāti Tieslietu
ministrijā;
-darba līgumi;
-darbinieku personas kontu kartītes;
-sociālās apdrošināšanas kartītes;
(iepriekš uzskaitītie dokumenti sistematizēti alfabēta secībā)
-ziņojumi par sociālo apdrošināšanu (jo daļa sociālās apdrošināšanas
kartīšu ir bez datējuma);
-tiesnešu un darbinieku saraksti ar ieņemamā amata un algas norādi.

+ Akts par dokumentu atlasi iznīcināšanai lietām, kuras zaudējušas
arhīvisko un praktisko vērtību par 1995. —1998.gadu.

Dokumentu fiziskais stāvoklis apmierinošs. Dokumentu sastāvs pilnīgs.

Vēsturisko izziņu sastādīja
LVA vadošā arhīviste =1.Dzene

Ar vēsturisko izziņu iepazinos
Rīgas apgabaltiesas Cpriekšsēdētājs uižnieksm
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2595 „fonda

(arhīva fonda numurs)

arhīviskais apraksts par

Elements

)

B

Arhīva fonda uzziņu kods

Nosaukums

Datējums no
Datēj ums līdz
Apjoms

Informācijas nesēju formas

Fondraža administratīvā vēsture

Rīgas apgabaltiesa
(arhīva fonda nosaukums)

1997.gadu (papildinājums)

Sērijas apraksts

Apraksts
C

2595-2

Rīgas apgabaltiesa (Krimināllietu uzskaites dokumenti)

01.01.1997

31.12.1997

3.uzskaites saraksts- 49 pastāvīgi glabājamās vienības. 5.uzskaites saraksts-142 glabājamā vienības.
6.uzskaites saraksts- 20 glabājamās vienības.

tekstuālie dokumenti, papīrs, audio un vizuālie dokumenti, kasetes

Skatīt vēsturisko izziņu par 1995-1998 gadu



„zz

8. Informācijas joma un saturs Papildināts 3 uzskaites saraksts par 1997.gadu ar iztiesāto krimināllietu K-29-97/5 I.Haritonova u.c.
apsūdzībā , kas atlasīta pastāvīgai glabāšanai. Kopā 49 sējumi. Papildināts 5.uzskaites saraksts par
1995.-1997. gadu un 6. uzskaites saraksts par 1994.-1995.gadu, kurā iekļautas audio un video kasetes,
kas ir kā netaņemama krimināllietas K-29-97/5 sastāvdaļa.
Kasetes glabājas Rīgas apgabaltiesas arhīvā.
Dokumentu fiziskais stāvoklis ir labs.

9. Sistematizācija Aprakstīšanas shēma veidota pēc dokumentu veidiem: Sērijas ietvaros pēc nominālā principa.

10 Pieejamības nosacījumi Lietas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ko nosaka Likums "Par tiesas varu” 3' un
"Informācijas atklātības likums”

11, Dokumentu valoda Latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda.

12. Meklēšanas līdzekļi 3., 5. un 6.uzskaites saraksta papildinājums, arhīviskais apraksts

13. Piezīmes IP-ierobežotas pieejamības informācija

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece

Izstrādātājs:

Atzīme par dokumenta saskaņojumu ar Latvijas Nacionālo arhīvu

Dzintra Balta
(Vārds, uzvārds)VitaKusiņa

(Vārds, uzvārds)

SASKAŅOTS
Latvijas Nacionālā arhīva

1905, NT

Dokumentu un arhīvu pārvaldības
ekspertu komisijas

Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības
departamenta apakškomisijas

2017 geba 0 ĀM les sēdē prot. Ni (s

Rīgas apgabaltiesas
(paraksts). priekšsēdētāja. +. plļ : Dzintra Balta

(paraksts)



RĪGAS APGABALTIESA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA (turpinājums)
par 1999.gadu

I.

Rīgas apgabaltiesas nosaukums, pakļautība un struktūra nav
mainījusies. ' 14,

ll.

2013.gadā tika veikta dokumentu vērtības ekspertīze un Civillietu tiesu
kolēģijas dokumentu aprakstīšana par 1999. gadu.

Sastādīts pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr.2 turpinājums par
1999.gadu. Dokumentu veidu sastāvs saglabājies iepriekšējais. Aprakstā
iekļautas civillietu statistiskās uzskaites kartītes, civillietu alfabētiskais
rādītājs, apelācijas kārtībā izskatāmo civillietu statistiskās uzskaites kartītes,
civillietu alfabētiskais rādītājs (apelācijas instance), civillietu spriedumi un
lēmumi, adopcijas lietas, īpašumu lietas un no katra civillietu veida izlases
kārtībā atlasītās lietas. Apelācijas kārtībā izskatāmo civillietu spriedumu un
lēmumi neveidojās, jo oriģināli atrodas rajonu un pilsētu tiesu lietās.

Civillietas, kuras nav izskatītas 1999.gadā „bet ir pārgājušas uz nākošo
gadu, ir veikta atzīme civillietu statistiskajās kartītēs.

Lietas atlasītas un sistematizētas saskaņā ar 1994.gada 21.februāra
Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas saskaņoto tiesu lietu glabāšanas
termiņu sarakstu.

Dokumenti sistematizēti pēc nomināli hronoloģiskā principa.
Dokumentu fiziskais stāvoklis apmierinošs.

Vēsturisko izziņu sastādīja
arhivāre V.Kusiņa

A4Ar vēsturisko izziņu iepazinos EBTJN |8. Strence
Rī mu IEPaZīmos Wy ON0 :īgas apgabaltiesas priekšsēdētāja p.i. K X MI K



RĪGAS APGABALTIESA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA (turpinājums)

par 1999.gadu
I

Rīgas apgabaltiesas nosaukums, pakļautība un struktūra nav mainījusies.

N
2015.gadā tika veikta dokumentu vērtības ekspertīze un Krimināllietu tiesu

kolēģijas dokumentu aprakstīšana par 1999.gadu.
Lietas atlasītas un sistematizētas saskaņā ar 1999.gada 16.decembra Latvijas Valsts
arhīvu ģenerāldirekcijas saskaņoto tiesu lietu glabāšanas termiņu sarakstu.

Sastādīts pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr. 3 turpinājums par 1999.gadu.
Dokumentu veidu sastāvs saglabājies iepriekšējais. Aprakstā iekļautas krimināllietu
statistiskās uzskaites kartītes, krimināllietu alfabētiskais rādītājs, apelācijas kārtībā
izskatāmo krimināllietu statistiskās uzskaites kartītes, krimināllietu alfabētiskais

rādītājs (apelācijas instance), krimināllietu spriedumi un lēmumi, apelācijas kārtībā
izskatāmo krimināllietu spriedumi un lēmumi un pastāvīgai glabāšanai atlasītās lietas.

Veidojot aprakstu, saglabāts lietu iepriekš vēsturiski izveidotais apjoms.
Lēmumi lietās par soda samazināšanu un spriedumu izpildes jautājumu

izlemšanu 1999.gadā neveidojās
Par krimināllietām, kuras nav izskatītas 1999.gadā, bet ir pārceltas uz nākošo

gadu,ir veikta atzīme krimināllietu statistiskās uzskaites kartītēs.

Izveidots jauns uzskaites Nr.5 saraksts par 1999.gadu, kurā iekļauti audio un
vizuālie informācijas nesēji.

Uzskaites sarakstā norādītais lietas sākuma datējums sakrīt ar lietas ierosināšanas

datumu, bet beigu datums ar nolēmuma spēkā stāšanās datumu.



Dokumenti sistematizēti pēc nomināli hronoloģiskā principa.

Dokumentu fiziskais stāvoklis ir apmierinošs.

Vēsturisko izziņu sastādīja ieaAarhivāre Le O.Bērziņa
Ž

Ar vēsturisko izziņu iepazinos / S
Krimināllietu tiesu
kolēģijas priekšsēdētāja 1.L.Zemīte



2595 .fonda
(arhīva fonda numurs)

arhīviskais apraksts par

Rīgas apgabaltiesa
(arhīva fonda nosaukums)

1999.gadu (papildinājums)
(datējums)

Sērijas apraksts
Nr.
p.k. Elements Apraksts
A B G

L.. Arhīva fonda uzziņu kods 2595-2.4;

2. Nosaukums Rīgas apgabaltiesa

3. Datējums no 01.01.1999

4. Datējums līdz 31.12.1999

3 Apjoms 104 pastāvīgi glabājamās vienības

6. Informācijas nesēju formas tekstuālie dokumenti, papīrs

7. Fondraža administratīvā vēsture (Skatīt vēsturisko izziņu par 1999.gadu
8. Informācijas joma un saturs Lietu veidošanas kārtība un dokumentu sastāvs nav mainījies, iekļauta Latvijas Republikas

Ģenerālprokuratūras krimināllieta Nr.81200491 Ņikuļina Konstantīna, Ņikiforova Igora,
Suļeimanova Marata, Čivkuļa Aivara, Sevastjanova Mihaila, Kroškas Valentīna, Kaņevska Jurija,
Kovaļkova Semjona, Mažāna Eināra, Dežina Igora, Belova Gļeba apsūdzībā pēc Latvijas KK
59.panta, 162'.p.2.d., 219.p.2d., kas netika iekļauta uzskaites sarakstā iepriekš.Sējumu skaits sastāda
98 lietas.
No pamatlietas izdalītas krimināllietas: Nr.K04-6-04/7, Nr.K04-82-06/7, Nr.K04-3-14/7.



9. Sistematizācija Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma veidota pēc dokumentu veidiem. Sērijas ietvaros pēc
dokumentu veidiem.

10 Pieejamības nosacījumi Lietas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ko nosaka Likums *Par tiesas varu” 3! un
"Informācijas atklātības likums”

11. Dokumentu valoda Krievu valoda.

12. Meklēšanas līdzekļi Arhīviskā apraksta shēma, sērijas arhīviskais apraksts, 3.uzskaites saraksta(pastāvīgi glabājamo lietu)
papildinājums.

13. Piezīmes IP-ierobežotas pieejamības informācija

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns [ w_—
(Vārds, uzvārds) N (paraksts)

Izstrādātājs: arhivāre Olga Bērziņa
(Vārds, uzvārds)

Atzīme par dokumenta saskaņojumu ar Latvijas Nacionālo arhīvu

_

SASKAŅOTS
Latvijas Nacionālā arhīva
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2595 . fonda
(arhīva fonda numurs)

arhīviskais apraksts par

Sērijas apraksts
Nr.
"S m

S

SR

Bo

m

Elements

B

Sērijas uzziņu kods
Nosaukums

Datējums no

Datējums līdz
Apjoms

Informācijas nesēju formas

Fondraža administratīvā vēsture

Rīgas apgabaltiesa
(arhīva fonda numurs)

2000.gadu(turpinājums)

(datējums)

Apraksts

C
2095-1

Rīgas apgabaltiesa (Civillietu uzskaites dokumenti)

01.01.2000
31.12.2000
'2.uzskaites saraksts- 589 glabājamās vienības

tekstuālie dokumenti, papīrs

Rīgas apgabaltiesas nosaukums, pakļautība un struktūra nav mainījusies



—

Informācijas joma un saturs 2015.gadā tika veikta dokumentu vērtības ekspertīze un civillietu dokumentu aprakstīšana par
2000.gada. Izveidots 2. uzskaites saraksts, kas ir turpinājums pastāvīgi glabājamo lietu aprakstam
Nr.2, jo lietu numerācija tiek turpināta. Dokumentu veidu sastāvs nav mainījies- iekļauti sekojoši
dokumenti: civillietu statistiskās kartītes, apelācijas kārtībā izskatāmo civillietu statistiskās uzskaites
kartītes, civillietu alfabētiskais rādītājs, civillietu alfabētiskai rādītājs (apelācijas instancē), apelācijas
kārtībā izskatāmo civillietu spriedumi un lēmumi.cīvillietas.
Civillietu spriedumi un lēmumi iztrūkst 2000.gada lietām, kas pārgājušas uz 2001.gadu un ilgtermiņa
glabājamām lietām. Apelācijas kārtībā izskatīto civillietu spriedumi un lēmumi iztrūkst 2000.gada
lietām, kas pārgājušas un 2001.gadu.
Dokumentu fiziskais stāvoklis ir labs. Dokumenti sistematizēti pēc nominālhronoloģiskā principa.
Par lietām, kas zaudējušas vēsturisko un praktisko nozīmi, sastādīts dokumentu iznīcināšanas akts.
Lietas atlasītas un sistematizētas saskaņā ar 2000.gada 7.novembrī Latvijas Valsts arhīva
ģenerāldirekcijas saskaņotu apgabaltiesu tiesvedības lietu glabāšanas termiņu sarakstu.

Sistematizācija Aprakstīšanas shēma veidota pēc dokumentu veidiem. Sērijas ietvaros pēc dokumentu veidiem
Lietas sakārtotas pēc nominālhronoloģiskā principa.

10 Pieejamības nosacījumi Dokumentu fiziskais stāvoklis ir labs. Lietas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ko nosaka
Likums *Par tiesas varu” 31 un "Informācijas atklātības likums”

11. Dokumentu valoda Latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda, zviedru valoda, somu valoda.

12. Meklēšanas līdzekļi Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma, arhīviskais apraksts,2.uzskaites saraksts

13. Piezīmes IP-ierobežotas pieejamības informācija

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta
(amats)

Izstrādātājs: arhivāre Vita Kusiņa

12 (06. MWf_-
;

s Rī as apgabaltiesas
(vārds, uzvārds) Č (paraksts) priekšsēdētāja. pl

Dzintra Balta
SASKAŅOTS

Ž Latvijas Nacionālā arhīva
Dokumentu un arhīvu pārvaldības

( (pafaksts) ekspertu komisijas
)er”Z Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības

" departamenta apakškomisijas

Atzīme par dokumenta saskaņojumu ar Latvijas Nacionālo arhīvu "a m"api sāgā prēt N Ls



Rīgas apgabaltiesa
Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma

Uzziņu kods Nosaukums Sērijas/sērijas|Sērijas/sērijas
apakšlīmeņa apakšlīmeņa
glabāšanas pieejamības

termiņš | nosacījumi
2595 Rīgas apgabaltiesa
2595-1 Civillietu uzskaītes dokumenti
2595-1.1 Statistiskās uzskaites kartītes
2595-1.1.1 l.instancē izskatāmo IP

civillietu statistiskās uzskaiies Pastāvīgi
kartītes

2595-1.1.2 Apelācijas kārtībā izskatāmo Pastāvīgi IP
civillietu statistiskās uzskaites
kartītes

2595-1.2 Alfabētiskie rādītāji
2595-1.2.1 l.instancē izskatāmo civillietu Pastāvīgi IP

alfabētiskie rādītājs
2595-1.2.2 Apelācijas iInstancē izskatāmo Pastāvīgi IP

civillietu alfabētiskie rādītājs
2595-1.3 Nolēmumi
2595-1.3.1 l1.instancē  izskatlāmo civillietu Pastāvīgi IP

spriedumi un lēmumi
25953-1.3.2 Apelācijas kārtībā izskatāmo Pastāvīgi IP

civillietu spriedumu un lēmumu
noraksti

2595-1.4 Civillietas Pastāvīgi IP

2595-2 Krimināllietu uzskaites dokumenti
25953-2.1 Statistiskās uzskaites kartītes
2595-2.1.1 1. instancē izskatāmo krimināllietu Pastāvīgi IP

statistiskās uzskaites kartītes
2595-2.1.2 Apelācijas kārtībā izskatāmo Pastāvīgi IP

krimināllietu statistiskās uzskaites
kartītes

2595-2.2 Alfabētiskie rādītāji IP
2595-2.2.1 1. instancē izskatāmo krimināllietu Pastāvīgi IP

alfabētiskais rādītājs
2595-2.2.2 Apelācijas instancē izskatāmo Pastāvīgi IP

krimināllietu alfabētiskais rādītājs
2595-2.3 Nolēmumi
25953-2.3.1 Pirmajā instancē izskatāmo Pastāvīgi JP

krimināllietu spriedumi un lēmumi
2595-2.3.2 Apelācijas instancē izskatāmo Pastāvīgi IP

krimināllietu spriedumi un lēmumi
2595-2.4 Krimināllietas Pastāvīgi IP

2595-3 Lietvedības uzskaites dokumenti Pastāvīgi



2595- 4 Personāla dokumenti 75 gadi Satur fizisko
personu datus

Izstrādātāji: Rīgas apgabaltiesas arhivāres O. Bērziņa, V. Kusiņa

Atzīme par dokumenta saskaņojumu
ar Latvijas Nacionālo arhīvu



2595 .fonda
(arhīva fonda numurs)

Arhīviskais apraksts

Nr.
p.k.

ņ

Elements
B

Arhīva fonda uzziņu kods

Nosaukums

Datēj ums no

Datējums līdz
Apj oms

Informācijas nesēju formas

Fondraža administratīvā vēsture

Rīgas apgabaltiesa
(arhīva fonda nosaukums)

par 2000.gadu(turpinājums)

Sērijas apraksts

Apraksts
GC

2595-2

Rīgas apgabaltiesa (Krimināllietu uzskaites dokumenti)

01.01.2000
31.12.2000

3.uzskaites saraksts-921 pastāvīgi glabājamā vienība; 5.uzskaites saraksts-47 pastāvīgi
vienības; 6.uzskaites saraksts-31 pastāvīgi glabājamā vienība.

tekstuālie dokumenti, papīrs, skaņas un video dokumenti analogā formātā, kasetes

Skatīt vēsturisko izziņu par 2000.gadu.

glabājamās



8. Informācijas joma unsaturs 2016.gadā tika veikta dokumentu vērtības ekspertīze un krimināllietu dokumentu aprakstīšana par
2000.gadu. Izveidots 3.uzskaites saraksts, kas ir turpinājums pastāvīgi glabājamo lietu aprakstam
Nr.3, jo lietu numerācija tiek turpināta. Dokumentu veidu sastāvs nav mainījies-iekļauti sekojoši
dokumenti: krimināllietu statistiskās kartītes, apelācijas kārtībā izskatāmo krimināllietu statistiskās
uzskaites kartītes, krimināllietu alfabētiskais rādītājs, krimināllietu alfabētiskais rādītājs (apelācijas
instancē), pirmajā instancē izskatāmo krimināllietu spriedumu un lēmumu noraksti, apelācijas kārtībā
izskatāmo krimināllietu spriedumu un lēmumu noraksti, krimināllietas. No jauna iekļautas statistiskās
gada atskaites par krimināllietu izskatīšanu. Krimināllietas Nr.1459-1623 pārgājušas izskatīšanai uz
|2001.gadu.Tiek turpināts 5.uzskaites saraksts, kurā iekļauti skaņas dokumenti analogā formātā(t.sk.
par 1995.-1999.gadu) un no jauna izveidots 6.uzskaites saraksts, kurā iekļauti videodokumenti
analogā formātā par 1993.-1999.gadu. Par lietām, kas zaudējušas vēsturisko un praktisko nozīmi,
sastādīts dokumentu iznīcināšanas akts. Lietas atlasītas un sistematizētas saskaņā ar 2000.gada
7.novembra Latvijas Valsts arhīva ģenerāldirekcijas saskaņotu apgabaltiesu tiesvedības lietu
glabāšanas termiņu sarakstu.
Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma veidota pēc dokumentu veidiem. Sērijas ietvaros pēc9. Sistematizācija | _-dokumentu veidiem

10 Pieejamības nosacījumi Lietas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ko nosaka Likums *Par tiesas varu” 3'un
"Mmformācijas atklātības likums”

11. Dokumentu valoda Latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda.

12. Meklēšanas līdzekļi Arhīviskā apraksta shēma, sērijas arhīviskais apraksts, 3., 5., 6.uzskaites saraksti
13. Piezīmes IP-ierobežotas pieejamības informācija A)"

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns :

(Vārds, uzvārds) (paraksts)

Izstrādātājs arhivāre Olga Bērziņa
(Vārds, uzvārds) (paraksts)

Atzīme par dokumenta saskaņojumu ar Latvijas Nacionālo arhīvu
SASKAŅOTS

Latvijas Nacionālā arhīva
Dokumentu un arhīvu pārvaldības

ekspertu komisijas
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības

departamenta apakškomisijas
„= ”of. gada |8 __
AMA «sēdē prot. Nr. A -9 "



2390 : fonda
(arhīva fonda numurs)

, arhīviskais apraksts par__

Sheet1

Tieslietu ministrija.
Rīgas apgabaltiesa

Rīgas apgabaltiesa
(arhīva fonda numurs)

2001.gadu (turpinājums)

=:
:

j (datējums)

Sērijas apraksts. :

Nrpk. |

- Elements Apraksts(we vu us C

1. Arhīva! fondalLVINALVA _F.2095-1
. uzziņu kods zm m

2... Nosaukums: :|Civillietu uzskaites:dokumenti
203. Datējums no 01.01.1995

4.  JDatējums.līdz . |31.12.2001
.

5. "Apjoms 614. pastāvīgi. glabājamās vienības
6.  . Informācijas . |tekstuālie dokumenti, papīrs .

nesēju formas m :
j

Paget1.



Sheet1
'

"JRīgas apgabaltiesas nosaukums, pakļautība un struktūra nav mainījusies7. |Fondraža
. Jadministratīvā

Vēsturē es .

8. Informācijas Aprakstīti l.sērijas. — - l.instancē un apelācijas kārtībā izskatāmo civillietu
joma'un saturs |statistiskās "kartītes,civillietu.. alfabētiskais rādītāji 1.instancē un apelācijas instancē,

1.instancē izskatāmo civillietu spriedumu un lēmumi, apeļācijas kārtībā barkatārena civillietu). .

spriedumu un lēmumu noraksti, civillietas. .

9. |Sistematizācija |Aprakstīšanas shēma veidota pēc dokumentu veidiem.

10 Pieejamības
|

Lietas satur ierobežotas. pieejamības informāciju, ko nosaka Likums "Par tiesas varu” 3! un
.

* hosacījumi "Informācijas atklātības likums” . .

11. |Dokumentu |Latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda, vācu valoda, franču valoda un ukraiņuvil
. |valoda

|

.

12: - Meklēšanas" |Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma,2.uzskaites saraksts, arhīviskais apraksts
:

līdzekļi . .

13.  |Piezīmes IP-ierobežotas pieejamības informācija

Rīgas apgabaltiesas nriekšsedetai as vietniece
.

(amats)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DRO ŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dzintra Balta
(vārds uzvārds)

Izstrādātājs: arhivāre Vita Kusiņa

Pagde2 .

LV



2595.fonda Rīgas apgabaltiesa
(arhīva fonda numurs) (arhīva fonda nosaukums)

Arhīviskais apraksts par 2001.gadu (turpinājums)
Sērijas apraksts

Nr. p.k. Elements Apraksts

A B C

Arhīva fonda
1 uzziņu kods LVLNALVA F25953-2

2 Nosaukums Rīgas apgabaltiesa

3 Datējums no 01.01.01

4 Datējums līdz 31.12.01
' 3.uzskaites saraksts-293 pastāvīgi glabājamā vienības

S.uzskaites saraksts-2 pastāvīgi glabājamās vienības; 6.uzskaites
S Apjoms saraksts-15 pastāvīgi glabājamās vienības.

Informācijas Tekstuālie dokumenti papīra formā, skaņas un video dokumenti
6 nesēju formas analogā formātā.

Page 45



Sheet1

Fondraža
administratīvā

7 vēsture Skatīt vēsturisko izziņu par 2001.gadu.

Aprakstīta 2. sērijas dokumenti- krimināllietu statistiskās
kartītes, apelācijas kārtībā izskatāmo krimināllietu statistiskās
uzskaites kartītes, krimināllietu alfabētiskais rādītājs,
krimināllietu alfabētiskais rādītājs (apelācijas instancē), pirmajā
instancē izskatāmo krimināllietu spriedumu un lēmumu noraksti,
apelācijas kārtībā izskatāmo krimināllietu spriedumu un lēmumu
noraksti, krimināllietas. No jauna iekļautas statistiskās gada
atskaites par krimināllietu izskatīšanu. Aprakstīti skaņas

Informācijas dokumenti analogā formātā un no jauna izveidots 6.uzskaites
8 joma unsaturs saraksts, kurā iekļauti videodokumenti analogā formātā.

Sistematizācij Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma veidota pēc dokumentu
9 a veidiem.

Pieejamības Lietas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ko nosaka
10 nosacījumi Likums "Par tiesas varu” 3 un "Informācijas atklātības likums”

Dokumentu
11 valoda Latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda.

Meklēšanas  Arhīviskā apraksta shēma, sērijas arhīviskais apraksts, 3., 5.,
12 līdzekļi 6.uzskaites saraksti
13 Piezīmes IP-ierobežotas pieejamības informācija

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns

Page 46
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saskanots_EK_19_09_2018_prot_12
SASKAOOTS

Latvijas Nacionālā arhiva
Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas
Institūcijas dokumentu un arhīvu pārvaldības apakēkomisijas
19.09.2018 scdc, prot.Nr.12
Latvijas Nacionālā arhiva
Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas
Institūcijas dokumentu un arhīvu pārvaldības apakāēkomisijas
priekšscdctāja Vera Guzanova

Page 1
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CITdALAKSUS

(/lv/)

| Izvēlētajam dokumentam nav pieejams
. priekšskatījums

1
Ā

]

j
1

1

)
)i —_—— ŠeA AS AUEF PĀGA'. | / DOKIUM

| Pēc parakstīšanas, pievienotais
, dokuments tiks ievietots jaunā pakotnē,
| kam būs tikai Tavs paraksts

— "O vērsa — ( - —t

LV_LNA-3.1.4._N-1500.edoc
+, (download/20904229/d72b5195
Oaaf5d7de83464f006427989e7041ea
87b6b177c99733e876fba7150/LV_LN
A-3.1.4._N-1500.edoc)

Derīgs

JAU PARAKSTĪJUŠI

gN LĪGA VĪBURE Latvija|(1)
Laika zīmoga uzlikšanas laiks:
03.10.2018 11:06:21 EEST

WŅ

DOKUMENTA FORMĀTS

| eboc ”
LV_LNA-3.23._251.edoc «4

(download/20904232/0639aHkR6ea Htaep6sedPdanakafafcaf80

JĀ( NĒ

R

RAT_pavad_saskanotie.rtf 4 .

. (download/20904240/5ff83b57930b56c20868af88c54888098d68t

+ Pievienot failu

https://www.eparaksts.lv/parakstit/dd49fad8-013c-483e-8d27-aba31baf792a 03.10.2018.



2595.fonda

Nr. p.k.

WW

9

r—

PP

10

11

Elements
B

Arhīva fonda uzziņu kods

Nosaukums
Datējums no

Datējums līdz
Apjoms

Informācijas nesēju formas

Fondraža administratīvā vēsture

Informācijas joma un saturs

Sistematizācija

Pieejamības nosacījumi

Dokumentu valoda

Rīgas apgabaltiesa

Arhīviskais apraksts par 2002.gadu
Sērijas apraksts

Apraksts
C

LVLNALVA F25953-2

Rīgas apgabaltiesa
16.02.1998

31.12.2002

784 glabājamās vienības

Tekstuālie dokumenti papīra formā, skaņas un video dokumenti analogā formātā.

Skatīt vēsturisko izziņu par 2001.gadu.Citu izmaiņu nav

Aprakstīta 2. sērijas dokumenti. Aprakstā iekļautas statistiskās gada atskaites par
krimināllietu izskatīšanu. Aprakstīti skaņas dokumenti analogā formātā un
videodokumenti analogā formātā (balsu ieraksti, balsu paraugi, konfrontācijas
ieraksti, notikumu pārbaudes uz vietas ieraksti).

Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma veidota pēc dokumentu veidiem.

Lietas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ko nosaka Likums "Par tiesas
varu”28.3 un 28.4 p., Informācijas atklātības likums”, Fizisko personu datu
aizsardzības likums.

Latviešu, krievu valoda, angļu valoda.



Meklēšanas līdzekļi12 Arhīviskā apraksta shēma, sērijas arhīviskais apraksts, 3., 5., 6.uzskaites saraksti

13 Piezīmes IP-ierobežotas pieejamības informācija

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekš: J.Stukāns

Izstrādātājs: arhivāre Olga Bērziņa

Rīgā, 14.08.2019.



Saskanojums_9
SASKAOOTS

Latvijas Nacionālā arhīva
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības

departamenta direktore Līga Vibure

2019.gada 16.septembri

KOPI AP 0 ļ O

Rīgā =Pul . Ll .

apgak liesas
āMk mināllietu iev kolēģijas

pelajas vadi
R.Čalmans.

Page 1



eParaksts

(/lv/)

Lai apskatītu visu dokumentu,
lejupielādē to.

Pēc parakstīšanas, pievienotais
dokuments tiks ievietots jaunā pakotnē,
kam būs tikai Tavs paraksts

UŅ

Saskanojums_9.txt 4

Ņ

Rīgas apgabaltiesa US 3- 2... 4,

C4%

ABgas%

+ Pievienot failu

Page lof2

Rīgas apgabaltiesa US 3- 2002_SA
SKANOTS.edoc
», (download/48157712/ce4a544ff
65efc2df8aa1d116fa3428b28986d1ee
d18d09329a390b13c766eb31/R%C4%
ABgas%20apgabaltiesa%200US%203-%
202002_SASKANOTS.edoc)

Derīgs

JAU PARAKSTĪJUŠI

LĪGA VĪBURE : Latvija:+i

Laika zīmoga uzlikšanas laiks:
16.09.2019 14:48:25 EEST

DOKUMENTA FORMĀTS

e
(download/48157714/009689168569008407be64df053691802bf3,

PARAKSTA PAPILDUS INFORMĀCIJA

alā - Ada

(download/48157715/5779eed68e85ab0d3633d9048cb55a99f9bc

https://www.eparaksts.lv/parakstit/cd9e9305-c345-4bb3-8914-08eac8237ab2 18.09.2019.



2595. fonda

arhīviskais apraksts par

Sērijas apraksts

Sheet1

RĪGAS APGABALTIESA

2003.gadu (turpinājums)

Nr.
p.k. Elements Apraksts
A B C
L Arhīva fondaLV_ LNALVAF.2095-1

uzziņu kods
2 Nosaukums Rīgas apgabaltiesa
3. Datējums no 01.01.1997
4. Datējums līdz 31.12.2003
5. Apjoms 791 pastāvīgi glabājamās vienības
6. Informācijas  tekstuālie dokumenti, papīra formātā

nesēju formas
7 Fondraža Izmaiņu nav

administratīvā
vēsture

Page 1



Sheet1

8. Informācijas |Veikta 1.sērijas dokumentu aprakstīšana. 1.instances civillietu spriedumi un lēmumi iztrūkst
Joma un saturs |2003.gada lietām, kas pārgājušas uz 2004.gadu un ilgtermiņa glabājamām lietām, kurām

glabāšanas laiks vēl nav beidzies.

9, Sistematizācija Aprakstīšanas shēma veidota pēc dokumentu veidiem.

10 Pieejamības Lietas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ko nosaka Likums "Par tiesas varu” 3' un
nosacījumi Informācijas atklātības likums”

11 Dokumentu Latviešu valoda, krievu valoda un angļu valoda.
valoda

12. Meklēšanas  |Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma, 2.uzskaites saraksts, arhīviskais apraksts
līdzekļi

13. Piezīmes IP-ierobežotas pieejamības informācija

Rīgas apgabaltiesas priekššēdētāja vietnieka p.i. Agnese Veita /paraksts/

Izstrādātājs: arhivāre Vita Kusiņa /paraksts/

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Page 2



SASKAŅOTS

Latvijas Nacionālā arhīva
Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības

departamenta direktore Līga Vībure

2020.gada 3.martā
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