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Kopā – 1,6 miljoni eiro 

Pagājušajā gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) Latvijas lietās pasludinājusi 23 nolēmumus (16 
spriedumus un septiņus lēmumus). Deviņās lietās ECT konstatējusi Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas pārkāpumus un lēmusi par labu (vai daļēji par labu) sūdzību iesniedzējiem, vienā 
lietā noslēgts mierizlīgums, četras lietas svītrotas no izskatāmo lietu saraksta. Bet situācija nav tik bēdīga 
valstij, kā varētu likties. 80–90% ECT piesūtītās sūdzības līdz iztiesāšanai nemaz nenonāk: neatbilst ECT 
kompetencei, nav pamata sūdzēties, nokavēti termiņi vai tehniski nepareizi noformētas. 

Latvijas pārstāve ECT Kristīne Līce atgādina, ka ECT nav Latvijas ceturtā tiesu instance – tajā vēršas, kad 
izsmeltas Latvijas tiesu sistēmas iespējas un ir sūdzības par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas pārkāpumiem. Amatpersona uzsver, ka valstij tiesāšanās ar ECT nav pašmērķis – 
galvenais, ka tiesvedība ļauj saskatīt gan tiesu sistēmas kļūdas, gan normatīvo aktu neprecizitātes un 
neatbilstības, tāpat vairākās lietās ir maza prakse, kā dēļ arī rodas kļūdas. Daudz kas no tā redzams arī 2016. 
gada ECT nolēmumos, un valsts no tiem mācās un kļūdas novērš. 

Vai no kļūdām mācās arī Latvijas tiesneši? Ik gadu K. Līce Tiesnešu mācību centrā lasa lekcijas par ECT 
nolēmumiem. “Jūtu, ka tiesneši ieklausās, mēs pārspriežam un analizējam lietas. Tāpat Rīgas Juridiskā 
augstskola ik gadu rīko īpašu konferenci, kas veltīta ECT lietām. Tiesneši mani arī uzmeklē, ja vēlas kaut ko 
noskaidrot. Taču vēlos uzsvērt, ka ne jau no tiesnešiem viss ir atkarīgs. Iemesls, kāpēc Latvijas valsts zaudē 
ECT, bieži ir normatīvie regulējumi,” saka K. Līce, kura tiek aicināta arī uz Saeimas komisijām, kad notiek 
darbs pie likumprojektiem. 

Kopš 2012. gada ECT vairs nepieņem sūdzības par apstākļiem cietumos, jo uzskata, ka Latvijas tiesu 
sistēma ar šīm sūdzībām objektīvi tiek galā. Tāpat vairs nav nolēmu par garo tiesvedību krimināllietās – 
ECT ieskatā Latvija ir izveidojusi efektīvu mehānismu, kā šādas sūdzības atrisināt bez ECT iesaistes. 

Atl īdzībās par labu sūdzību iesniedzējiem Latvija pagājušā gadā kopā izmaksājusi 37 245 eiro. 

Bet kopumā no 2010. gada līdz pagājušā gada 31. decembrim Latvija kompensācijās par ECT spriedumos 
konstatētajiem pārkāpumiem izmaksājusi 1 609 380 eiro, informē Ārlietu ministrija. 

Lielākās summas, kas izmaksātas šajos gados, ir 1 219 664 eiro Jānim Vistiņam un Genādijam 
Perepjolkinam par piespiedu kārtā atsavināto nekustamo īpašumu Rīgas brīvostas teritorijā (2014. gada 
spriedums), 50 000 eiro lietā “Jasinskis pret Latviju” (2010. g.), kur atzina valsts pārkāpumu lietā par 
Aleksandra Jasinska kurlmēmā dēla nāves apstākļiem policijas atskurbtuvē, un 20 000 eiro lietā “Nagla pret 
Latviju” par policijas veikto kratīšanu žurnālistes Ilzes Naglas dzīvesvietā (2013. g. spriedums). 

3000 eiro recidīvistam 

Šajā laika posmā par sešiem gadiem nav vēl ieskaitīta 3000 eiro kompensācija, ko ECT pielēma pagājušā 
gada 15. decembra spriedumā lietā Vaščenkovs pret Latviju, jo tas vēl nav stājies spēkā. “Latvijas Avīzē” 
10. janvāra numurā jau rakstīju par to, ka ECT piesprieda maksāt kompensāciju recidīvista ludzānieša 
Maksima Vaščenkova vecmāmiņai (jo Maksims iztiesāšanas laikā mira). 



Vaščenkova uzskatīja, ka nepamatoti turēts pirmstiesas apcietinājumā. Izpētot lietu sīkāk, neradās pārliecība, 
ka recidīvistu vajadzēja laist brīvībā (atkal tika izdarīti noziegumi, kad tomēr tika brīvībā, dienu pirms nāves 
vēl paspēja bibliotēkā nozagt mobilo telefonu), taču Latvijas tiesneši ECT ieskatā lēmumos par pirmstiesas 
apcietinājumu nebija pietiekami pamatoti izskaidrojuši, kāpēc tas nepieciešams. 

Arī policija nebija veikusi vienu it kā formālu darbību: neraugoties uz to, ka Vaščenkovs bija apcietināts par 
zagšanu, vajadzēja lūgt viņu apcietināt arī par laupīšanu, nevis vienkārši vienu lietu pievienot otrai. Bet 7. 
janvārī rakstījām par čekistu Jāni Kiršteinu, kurš ar ECT palīdzību no Latvijas valsts izplēsa 3000 eiro, ka 
pārāk ilgi – deviņus gadus – Latvijā tiesāts. 

Kādās lietās Latvijas valsts pagājušajā gadā zaudēja un par ko vēl sprieda? Lūk vēl daži no gadījumiem. 

No kā sāka sāpēt nieres? 

2006. gada 8. maijā Muradu Balajevu konvojēja no Centrālcietuma uz Rīgas apgabaltiesu, kur pirms tiesas 
sēdes viņu ievietoja aizturēto personu telpā. Pirms tiesas sēdes Balajevam palika slikti – sākās sāpes nieru 
rajonā. 

Pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas iesniedzējam atjaunojās sāpes nieru rajonā, un viņš atkārtoti 
pieprasīja konvoja darbiniekiem izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Savu lūgumu iesniedzējs 
izteica, skaļi kliedzot, lamājoties necenzētiem vārdiem un dauzot pa durvīm. 

Viens no konvoja darbiniekiem devās pie iesniedzēja uz aizturēto telpu, bet, tiklīdz kā iegāja telpā, Balajevs 
viņam negaidīti uzbruka. 

Konvoja darbinieks atvairīja iesniedzēja uzbrukumu, noguldot iesniedzēju uz grīdas, lietojot fizisku spēku 
un speciālo cīņas paņēmienu. Pēc šā incidenta atkārtoti tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība un 
iesniedzēju nogādāja cietuma slimnīcā. 

Lai gan neatliekamās palīdzības mediķi nekonstatēja Bulajevam redzamus miesas bojājumus, pēc 
izrakstīšanās no cietuma slimnīcas viņam tika uzstādīta diagnoze – jostas skriemeļa izauguma lūzums un 
nieres sasitums. 

Valsts policijas Iekšējās drošības birojs pret konvoja darbiniekiem sāka un izbeidza trīs kriminālprocesus. 

Savukārt Eiropas Tiesu nepārliecināja Latvijas valdības iesniegtais pierādījums, ka Bulajevs bija guvis 
minētās traumas divas dienas pirms incidenta, bet atsaucās uz eksperta atzinumu, kurā bija minēts, ka 
traumas varēja gūt gan pirms incidenta, gan incidenta laikā. ECT norādīja uz novēlotu un nepilnīgu 
pierādījumu iegūšanu un lika valstij izmaksāt Balajevam 5000 eiro (viņš prasīja 20 000 eiro). 

Varmāku neprecīzi izraidīja 

Indijas pilsonis Pradīps Šarma ieradās Latvijā 1999. gadā. Tajā pašā gadā viņš apprecējās ar Latvijas pilsoni 
un laulībā piedzima divas meitas. Sākumā uzturējās Latvijā uz termiņuzturēšanās atļaujas pamata, 2004. 
gadā viņam tika izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja ar derīguma termiņu līdz 2010. gadam. Bet 2004. 
gada decembrī Šarmas sieva vērsās ar iesniegumu policijā, ka vīrs draudējis ar fizisku izrēķināšanos un 
žņaudzis. 



Kaut arī krimināllieta netika ierosināta nozieguma sastāva trūkuma dēļ, tā paša gada nogalē sieva vērsās 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) ar lūgumu anulēt Šarmam pastāvīgās uzturēšanās atļauju un 
viņu izraidīt no valsts, jo apdraudējis viņas un viņu bērnu dzīvību un veselību. 

PMLP lūdza Drošības policijai sniegt informāciju – tā apliecināja, ka Šarma radīja draudus sabiedriskajai 
drošībai un kārtībai. 2005. gada 20. janvārī iekšlietu ministrs pieņēma lēmumu par indieša iekļaušanu to 
personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz 
nenoteiktu laiku. 12. jūlij ā Šarmu izraidīja no valsts. 

ECT Šarma sūdzējās par iejaukšanos ģimenes dzīvē un procesuāliem pārkāpumiem viņa izraidīšanā. 
Attiecībā uz ģimeni ECT norādīja, ka indietis nebija izmantojis Latvijas iestādes, lai cīnītos par savu 
taisnību, bet jautājumā par izraidīšanu atrada vairākas procesuālas nepilnības un kļūdas par informēšanu, 
piemēram, vispirms tika izraidīts, bet lēmumu par to saņēma tikai nākamajā dienā. Šarmam lika izmaksāt 
5000 eiro (prasīja 942 960 ASV dolārus un 5000 eiro). 

Neveiksmīgi formul ējumi 

1998. gada 25. aprīlī Valsts policija aizturēja Viktoru Jeronoviču aizdomās par uzbrukumu laupīšanas 
nolūkā un veica nopratināšanu. Pēc tās vīrietis sūdzējās, ka policisti nopratināšanas laikā esot pret viņu 
lietojuši fizisku spēku. 

Valsts policija ierosināja kriminālprocesu, bet to izbeidza. Jeronovičs turpināja rakstīt sūdzības, tiesvedībā 
kā trešā puse iestājās pat Helsinku Cilvēktiesību fonds. ECT Lielā palāta šo prasību apmierināja ar 10 balsīm 
“par” un 7 “pret”, par morālo kaitējumu piešķirot 4000 eiro (tika prasīti 50 000 eiro). 

Pēc būtības Jeronovičs kompensāciju saņēma nevis par fiziska spēka lietošanu pret viņu, bet par to, ka 
nepareizi bija formulēts atteikums atjaunot kriminālprocesu par policijas darbinieku fiziska spēka 
izmantošanu pret viņu. 

Neveiksmīgs formulējums 3000 eiro ļāva nopelnīt arī Ruslanam Savinam, kurš pamanīja, ka viens un tas 
pats Latgales apgabaltiesas tiesnešu sastāvs izskatīja viņa sūdzību gan par apcietinājuma piemērošanu, gan 
apelācijas sūdzību par pirmās instances notiesājošu spriedumu un ka tiesnešiem jau bija izstrādājies 
viedoklis par viņa vainu. ECT lēma, ka Savinam varēja būt pamatotas šaubas par tiesnešu objektivitāti. 

Br īvība svarīgāka par tiesas spriedumu 

Kādam O. G. pret paša gribu laupīja brīvību, no 2013. gada 17. jūnija līdz 19. jūnijam turot viņu Rīgas 
Psihiatrijas un narkoloģijas centrā, uz kurieni viņu aizveda policija. ECT lēma, ka O. G. nodarīts morālais 
kaitējums 4300 eiro apmērā (plus atmaksājami tiesāšanās izdevumi). 

Šo notikumu laikā bija spēkā divi Latvijas tiesu spriedumi par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa – 
ambulatoras ārstēšanas – piemērošanu O. G., taču kopš 2013. gada aprīļa iesniedzējs divas reizes nebija 
apmeklējis ārstu un izvairījās no ārstēšanas. ECT vērtēja, vai situācijā, kad Latvijas likumi to tieši 
neparedzēja, personas veselības stāvoklis bija sabiedrībai tik bīstams, ka attaisnoja brīvības atņemšanu. 
Mūsu valsts tiesību akti patiešām nenoteica precīzu kārtību šādos gadījumos. 

Pašlaik notiek darbs, lai šo kārtību ieviestu. Piedevām vēl ārstu konsīlijs 2013. gada 19. jūnijā lēma, ka O. 
G. veselības stāvoklis ir pietiekami stabils un ka viņam piemērotais medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis 
var tikt atcelts. 



Jāpasaka, ka noklausīšanās akceptēta 

2005. gada aprīlī aptieku tīkla “Rudens aptieka” īpašnieku Vladimiru Labazņikovu izsauca paskaidrojumu 
sniegšanai uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). Tikšanās laikā Labazņikovs uzstāja uz 
satikšanos ar KNAB darbinieku ārpus dienesta telpām, kur piedāvāja 50 000 latu kukuli apmaiņā pret 
KNAB “aizsardzību” un jebkādu pārbaužu “Rudens aptieka” tīklā izbeigšanu. Saruna starp viņu un KNAB 
darbinieku tika fiksēta Ģenerālprokuratūras sankcionētā operatīvā eksperimenta ietvaros. 

Labazņikovs sazinājās ar “Rudens aptieka” valdes locekli Liliju Šantari, kurai lūdza sagādāt skaidrās naudas 
līdzekļus no uzņēmuma kases. Telefonsaruna starp Labazņikovu un Šantari tika ierakstīta, pamatojoties uz 
Augstākās tiesas tiesneša akceptu. Abus aizturēja, tika sākts kriminālprocess, abi iesniedzēji savu vainu 
atzina. Tikai problēma, ka tolaik bija prakse, ka kriminālprocesa laikā aizdomās turamajiem neko neteica par 
telefonsarunu noklausīšanos likumību, ja tas bija izmeklēšanas interesēs (tagad ir norma, kas noteic, ka 
kriminālprocesa laikā jāpaziņo, ka noklausīšanās bijusi likumīga, ko apliecina īpaša krimināllietā iekļauta 
izziņa no Augstākās tiesas). 

Šantare un Labazņikovs par šādu neteikšanu lūdza piespriest viņiem kompensāciju par morālo kaitējumu – 
kopsummā 150 000 eiro. Labazņikovs arī lūdza atlīdzināt viņam nodarītos zaudējumus 64 029 eiro, kā arī 
tiesvedības izmaksas 8163 eiro. ECT katram piešķīra 1500 eiro plus vēl Labazņikovam 800 eiro par 
tiesāšanās izdevumiem. 

Rokudzelžus uzlika, noformēt to aizmirsa 

2011. gada 16. novembrī Valsts Ieņēmumu Dienesta Muitas policija sāka pārbaudi kāda uzņēmuma 
apsaimniekotajā teritorijā Daugavpilī, kur Genādijs Čamans strādāja par apsargu, bet Raisa Timofejeva – par 
grāmatvedi. Bija aizdomas par tabakas un alkohola preču kontrabandu. Pārbaudes laikā arī tika atrastas 
vairākas slēptuves ar cigaretēm, kas marķētas ar Krievijas un Baltkrievijas akcīzes markām. Pārbaudei 
turpinoties jau 17. novembra naktī, Muitas policijas darbinieki konstatēja, ka atrastais kontrabandas preču 
apjoms ir sasniedzis lielus apmērus, un pieņēma lēmumu par kriminālprocesa ierosināšanu, izbeidzot 
pārbaudi un sākot noziedzīgā nodarījuma vietas apskati. 

Tad Muitas policijas darbinieki pamanīja Čamanu, kurš vienā no piebūves ēkām pārslēdza tur izvietoto 
slēdžu un ventiļu sistēmu. Viņš atteicās pakļauties Muitas policijas prasībai pārtraukt savas darbības, kā arī 
uzstāja uz to, lai Muitas policijas darbinieki atstāj telpu. 

Muitas policijas darbinieki uzlika viņam rokudzelžus un izveda no piebūves ēkas. Tālākās apskates laikā 
tika konstatēts, ka piebūve ar cauruļu sistēmu bija savienota ar kurtuves ēku, kurā atradās iemūrēts slēpnis ar 
aptuveni desmit tonnām spirta. Čamanam atņēma mobilo tālruni, un līdz rītam viņš atradās rokudzelžos 
Muitas policijas darbinieku uzraudzībā. 

Nākamajā dienā pret viņu tika sākts kriminālprocess par neziņošanu un mēģinājumu slēpt pierādījumus. 

Savukārt grāmatvede Timofejeva, neraugoties uz amatpersonu izteikto lūgumu piedalīties pārbaudē, atstāja 
uzņēmuma teritoriju, vēlāk gan atgriezās. Viņai kopā ar uzņēmuma pārstāvi advokātu tika lūgts piedalīties 
apskatē, un viņa palika uzņēmuma teritorijā līdz nākamās dienas rītam, kad viņu kopā ar Čamanu 
nopratināja kā lieciniekus. 

Daugavpiliešu pāris lūdza katram izmaksāt 14 228 eiro kā kompensāciju par morālo kaitējumu par to, ka 
tika ierobežotas tiesības uz brīvību, kā arī atlīdzināt katram tiesvedības izmaksas 1135,44 eiro. ECT 
piesprieda kompensāciju 1000 eiro tikai Čamanam, kā arī lika kompensēt tiesāšanās izdevumus. ECT 



nevērtēja, bija vai nebija iemesla turēt sargu rokudzelžos, bet to, ka nebija sastādīts aizturēšanas protokols, 
precizējot aizturēšanas pamatu, vietu, laiku un citus apstākļus. Tādējādi sanāca, ka vairāk nekā piecas 
stundas Čamans atradās rokudzelžos bez tiesiska pamata. 

Slepkavam nepatīk advokāti 

Vairākos gadījumos ECT nav saskatījusi valsts pārkāpumus un sūdzības noraidītas. Lūk, daži piemēri. 
2004. gada 4. novembrī Vasīlijs Jemeļjanovs tika apsūdzēts slepkavības izdarīšanā. Pēc viņa lūguma tika 
nodrošināts valsts apmaksāts aizstāvis, kas aizstāvēja apsūdzēto pirmstiesas procesā, kā arī sāka aizstāvību 
krimināllietas iztiesāšanā pirmās instances tiesā. 2005. gada aprīlī Jemeļjanovs lūdza tiesu atbrīvot aizstāvi 
no pienākumu pildīšanas, jo nebija apmierināts ar viņa darbu. 

Daugavpils tiesa apmierināja Jemeļjanova lūgumu. Taču slepkavam (viņu notiesāja) nepatika arī otrs valsts 
apmaksātais aizstāvis, no kā viņš atteicās. ECT nesaskatīja valsts vainu, ka apsūdzētajam nepatika valsts 
nozīmētie un apmaksātie advokāti, par kuru kvalitāti sūdzību nebija. Turklāt Jemeļjanovam bija tiesības 
izraudzīties un apmaksāt savu advokātu. 

Ženijai Upītei bažas radīja, ka viņas tiesvedībā par īpašuma tiesību reģistrēšanu Augstākās tiesas senators 
bija minēts grāmatā “Tiesāšanās kā ķēķis” kā slikts personāžs, līdz ar ko viņš varētu būt neobjektīvs. ECT 
nekonstatēja nevienu apstākli, kas liecinātu par senatora personisku neobjektivitāti pret iesniedzēju, turklāt 
grāmatā atspoguļotā viena, iespējams, notikusī saruna starp senatoru un advokātu nekādā veidā nebija 
saistīta ar Upīti vai viņas izskatāmo lietu. 

Ar ī tiesvedībai ir savas robežas 

Ar Madonas rajona tiesas spriedumu 2006. gada 17. novembrī Lilija Talmane tika atzīta par vainīgu ceļu 
satiksmes noteikumu pārkāpuma izdarīšanā, kā dēļ nodarīti vidēji smagi miesas bojājumi. Viņu sodīja ar 
piespiedu darbu uz 100 stundām, atņemot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu. 

Tiesa atzina iesniedzējas vainu par pierādītu, pamatojoties uz liecinieku liecībām, apskates protokolu, kā arī 
tiesu medicīnas ekspertu atzinumu par upurim nodarītajiem miesas bojājumiem. Kundze ECT vērsās ar 
sūdzību, ka Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments ar nemotivētu lēmumu atteica izskatīt viņas 
kasācijas sūdzību pēc būtības. ECT lēma, ka atteikums bijis pamatots. 

Sarežģīta bija Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības 
(AKKA/LAA) prasība pret Latviju par tiesvedību ar “Radio SWH” un Latvijas Radio. 

ECT atzina, ka, ņemot vērā situāciju, kad ilgāku laika periodu autoru darbi tika pārraidīti bez licences, pie kā 
zināmā mērā bija vainojama AKKA/LAA nespēja panākt vienošanos ar raidorganizācijām, vispārējās 
jurisdikcijas tiesas, atrisinot strīdu, bija rīkojušās sabiedrības vispārējās interesēs. ECT uzsvēra, ka Latvijas 
tiesas bija panākušas taisnīgu līdzsvaru starp indivīda interesēm no vienas puses un visas sabiedrības 
interesēm no otras puses. 

Ir gadījumi, ka robežas tomēr nav 

1999. gada maijā Pēteris Avotiņš, kas darbojās kā investīciju konsultants, aizņēmās no Kipras kompānijas 
“Fairweather Holdings Limited” 100 000 ASV dolārus. Aizdevuma summas saņemšanas apliecināšanai 
iesniedzējs parakstīja parāda apliecinājuma aktu, kurš tika noformēts liecinieka klātbūtnē un kurā viņš 
norādīja savu adresi Latvijā. 



Parāda apliecinājuma akts paredzēja, ka iesniedzējam aizdevums jāatdod līdz 1999. gada jūnijam, 
piemērojot 10% likmi gadā. Puses vienojās, ka visi strīdi, kas varētu rasties sakarā ar aizdevumu, ir pakļauti 
Kipras likumiem un tiesu jurisdikcijai. Tā kā noteiktajā termiņā iesniedzējs aizdevuma un procentu apmaksu 
neveica, 2003. gadā “Fairweather Holdings Limited” vērsās Limasolas (Kipra) tiesā. 

Iesniedzējam uz viņa norādīto adresi Latvijā tika nosūtīta pavēste par ierašanos tiesā. 2004. gada maijā 
Limasolas tiesa izskatīja lietu un pieņēma nolēmumu, saskaņā ar kuru, iesniedzējam bija jāsamaksā 100 000 
dolāri, procenti un tiesāšanās izdevumi. Lieta tika izskatīta, iesniedzējam klāt neesot. 2005. gada februārī 
Kipras firma lūdza Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu atzīt un izpildīt Limasolas tiesas nolēmumu. 
Pirmās instances tiesa apmierināja “Fairweather Holdings Limited” prasību, un attiecīgais lēmums tika 
nosūtīts iesniedzējam. Kaut arī bija pārsūdzības, beigās Augstākās tiesas Senāts kipriešu pieteikumu 
apmierināja. 

Arī ECT uzsvēra, ka Avotiņš bija piekritis Kipras tiesu jurisdikcijai un viņa sūdzībai, ka tiesa nav bijusi 
taisnīga, nav pamata. Viņam vajadzēja paredzēt gan aizdevuma neatmaksāšanas tiesiskās sekas, gan to, ka 
strīds par saistību neizpildi tiks vērtēts Kipras tiesās. 

Par meiteņu masāžu ar slotiņām 

Tā bija ļoti sensitīva sūdzība. 1992., 1993. un 1995. gadā dzimušās meitenes 2008. un 2009. gadā apmeklēja 
nodarbības sporta skolā Rīgā. 2010. gada sākumā meiteņu vecāki vērsās Valsts policijā ar iesniegumu, ka 
nodarbību laikā nepilngadīgās meitenes esot cietušas no galvenā trenera netiklām darbībām. Sporta 
nodarbībās ietilpa pirts apmeklējums, kurā galvenais treneris viņas pēra ar pirtsslotām, kā arī veica sporta 
masāžu. 

Policija sāka kriminālprocesu pret galveno treneri uz aizdomu pamata par pavešanu netiklībā. Ar 2010. gada 
18. oktobra Valsts policijas lēmumu kriminālprocesu izbeidza noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ. 
Iesniedzēju vecāki vērsās prokuratūras iestādēs, kas pēc kriminālprocesa materiālu izvērtēšanas atstāja spēkā 
sākotnējo lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu. Tomēr 2011. gada 20. aprīlī iesniedzēju vecāki iesniedza 
civilprasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā pret galveno treneri, lūdzot atlīdzināt meitenēm 
nodarīto morālo kaitējumu – kopsummā 7000 latus. Tiesa piedzina no trenera 700 latus. 

Tomēr meitenes vērsās ECT, apgalvojot, ka tiesībsargājošās iestādes nebija pienācīgā kārtā izmeklējušas 
viņu sūdzības par sporta trenera darbībām, kuras viņu ieskatā bija uzskatāmas par netiklām. Ar piecām 
balsīm pret divām ECT secināja, ka lietā nav noticis Konvencijas pārkāpums. Kriminālprocess tika sākts 
nekavējoties pēc iesnieguma saņemšanas Valsts policijā, aizdomās turētais tika drīzumā aizturēts un 
nopratināts. 

Turpmāko mēnešu gaitā policija nopratināja virkni liecinieku, tajā skaitā arī iesniedzējas, kurām tika 
piešķirts cietušo personu statuss, kā arī veica citas nepieciešamās darbības pierādījumu iegūšanai. ECT arī 
atzina, ka šajā gadījumā tiesībsargājošās iestādes bija saskārušās ar ļoti sarežģītu lietu, kurā figurēja divas 
savstarpēji pretrunīgas versijas par notikušo un bija ļoti maz tiešo pierādījumu. 

Neraugoties uz šiem sarežģījumiem, ECT ieskatā izmeklētāji bija izdarījuši visu no tiem saprātīgi 
sagaidāmo, savlaicīgi sākot izmeklēšanu un iegūstot visus iespējamos pierādījumus, kas ļāva pienācīgi 
pamatot secinājumu, ka lietā nebija noticis noziedzīgs nodarījums. Tiesībsargājošās iestādes bija izpildījušas 
pozitīvo pienākumu veikt efektīvu izmeklēšanu, tādējādi aizsargājot iesniedzēju privātās dzīves 
neaizskaramību. 

 


