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Zvejnieks – fiziska persona, kas tieši veic zveju, t.i., rīkojas ar zvejas rīkiem, 
vai juridiska persona, kuras vārdā un uzdevumā tiek veikta zveja (ZVL, 1.p. 
5.p.).

Zvērests – svinīgs publisks solījums, ko kāda persona vai amatpersona dod 
likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (JTV, 
296.lpp.).
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Korporācija – biedrība, personu grupa, ko vieno kopīgas arodnieciskas vai 
kārtas intereses (SV, 346 lpp.).

Korreāla saistība – solidāru saistību paveids. Vairāku parādnieku gadījumā 
saistība var tikt dzēsta kopīgi (kopparāds), bet, ja viens parādnieks izpilda 
visu saistību, tad arī pārējie kļūst brīvi no saistības un saistība izbeidzas (TV, 
623.lpp.).

Korrespektīvs testaments – tāds savstarpējs testaments, kur vienas 
personas iecēlums par mantinieku noticis ar nosacījumu, ka jāpastāv un 
jābūt spēkā otras personas iecēlumam, tā ka viens iecēlums var būt vai 
nebūt spēkā tikai kopā ar otru (CL, 604.p.).

Koroborēt – nostiprināt kādu tiesību ar ierakstu vai atzīmi zemesgrāmatā 
(ZL).

Kreditors – persona, kurai no saistības izriet kaut kādas mantiski nozīmīgas 
tiesības (LVV, 567.lpp.); valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona vai 
ar līgumu saistīta fizisko vai juridisko personu grupa, kurai ir prasījuma 
tiesība pret kredītiestādi (KredL, 1.p. 32.p.).

Kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš – kreditoru prasījumi pret 
parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad 
maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas 
procesa pasludināšanu. Ja kreditors nokavējis šo termiņu, tad viņš savu 
prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem 
mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par 
parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 
dienai, kad sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Šādam 
kreditoram nav balsstiesības (ML, 73.p.).
 
Kreditoru prasījumu reģistrs – datu bāze, kuru kārto administrators un 
kurā maksātnespējas procesa administrators ieraksta: 1) tā kreditora 
firmu vai vārdu, uzvārdu, reģistrācijas numuru vai personas kodu, kurš 
pieteicis kreditora prasījumu; 2) atzīmi par kreditora prasījuma atzīšanu vai 
neatzīšanu; 3) kreditora prasījuma pamatu; 4) kreditora prasījuma rašanās 
laiku; 5) kreditora prasījuma veidu; 6) kreditora prasījuma apmēru (galvenā 
prasījuma un blakusprasījuma apmērs); 7) kreditora balsu skaitu kreditoru 
sapulcē (ML, 78.p. 2.d.).
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Kreditoru sapulce – organizēta kreditoru kopīgas darbības forma, kurā tiek 
pieņemti lēmumi un kuru vada administrators. Kreditoru sapulcē var būt 
klāt Maksātnespējas administrācijas pārstāvji (ML, 86.p.).

Kreditoru sapulces lēmums – kreditoru sapulce savu darbību veic, pieņemot 
lēmumus. Kreditoru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no 
tajā pārstāvēto kreditoru prasījumu apmēra, ja par kreditoru sapulces 
sasaukšanu ir izdarīts ieraksts maksātnespējas reģistrā.. Kreditoru sapulce 
pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo kreditoru vienkāršu balsu 
vairākumu. Parādnieku pārstāvju nepiedalīšanās nav šķērslis kreditoru 
sapulces norisei (ML, 86.p. 9.p.).

Kredīta līnija – juridiski noformēta bankas saistība piešķirt noteiktā laika 
posmā aizņēmējam kredītus saskaņotā limita ietvaros (JTSV, 158.lpp.)

Kredītiestāde – 1) banka – kapitālsabiedrība, kas pieņem noguldījumus 
un citus atmaksājamus līdzekļus no neierobežota klientu loka, savā vārdā 
izsniedz kredītus un sniedz citus finanšu pakalpojumus; 2) elektroniskās 
naudas institūcija – kapitālsabiedrība, kas emitē un apkalpo elektronisko 
naudu un kas nav banka (KredL, 1.p. 1.p.).

Kredītvēstule – dokuments, ar kuru banka paziņo par bankas klienta 
rezervēto (droši saņemamo) summu, kurai bankā atvērts akreditīvs, un kas 
blakus informācijai par maksātāja maksātspēju satur arī bankas galvojumu 
par samaksas veikšanu (Le-VDV).

Kuģa avārija – pēkšņs nelaimes gadījums ar kuģi, kā rezultātā tas zaudē 
jūras spēju (JTV, 125.lpp.).

Kuģa fraktēšanas līgums (reisa, laika, dimaiza čarters) – civiltiesisks 
darījums, kuģa praktiskās izmantošanas galvenā juridiskā forma (JTV, 125.
lpp.).

Kuģa hipotēka – prasījuma nodrošinājums, kas noformēts kā kuģa obligācija, 
iekļaujot ziņas par kuģa kreditoru un nodrošinātā prasījuma apmēru, kas 
kļūst par kuģa hipotēku un stājas spēkā ar brīdi, kad tā reģistrēta kuģu 
reģistra grāmatā, ja īpašuma tiesības uz pašu kuģi reģistrētas Kuģu reģistrā 
(JK, 30.p.).

Kuģinieks – jūrnieks; kuģa apkalpes loceklis (LVV).
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Kuģis – pašgaitas vai peldoša konstrukcija, ko izmanto kravas, pasažieru, 
bagāžas, pasta u.c. pārvadājumiem, glābšanas operācijām, zinātniskiem 
pētījumiem, hidrotehniskiem darbiem, dažādiem jūras rūpaliem (JTV, 125.
lpp.).

Kuģu reģistrs – elektroniska datu bāze, kurā elektroniski tiek uzturētas kuģu 
reģistra grāmatas; kuģu reģistrācijas mērķis ir nodrošināt valsts kontroli 
pār kuģu izmantošanu un to atbilstību kuģošanas drošības prasībām, kā 
arī aizsargāt ar kuģiem saistītās tiesības (JK, 8.p.). Kuģu reģistrs reģistrē 
īpašuma tiesības uz kuģi, šo tiesību nodrošinājumus un aprobežojumus. 
Kuģu reģistrs tajā reģistrētajam kuģim izsniedz: 1) īpašuma apliecību; 2) 
karoga apliecību; 3) kuģa reģistrācijas apliecību (JK).

Kultūras pieminekļu aizsardzība – pasākumu sistēma, kas nodrošina 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti, 
praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to 
popularizēšanu (LKPA). 

Kultūras pieminekļi – kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas 
ainavas un atsevišķas teritorijas, atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas 
ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, 
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība (LKPA, 1.p.).

Kultūras pieminekļu īpašuma un izmantošanas tiesības – pieder 
valstij, pašvaldībām, fiziskām un juridiskām personām, bet, ja tas ir 
nekustamais īpašums, tad zemesgrāmatā reģistrējama atzīme par 
tiesību aprobežojumiem, kā arī darījumos ar kultūras pieminekli valstij ir 
pirmpirkuma tiesības (LKPA, 7.p.).

Kumulatīvais līgumsods – sods, ko maksā neatkarīgi no zaudējumu 
atlīdzības un nerēķinot samaksāto summu zaudējumu atlīdzībā (Le-VDV).

Kustīgs laiks – kustīgā laikā ir 24 stundas dienā no jebkura sākuma 
momenta; kustīgā nedēļa sastāv no septiņām cita citai sekojošām dienām 
(LKV, 10.sēj., 19832.lpp.).

Kustama lieta – ķermeniska lieta, kuru var pārvietot no vienas vietas uz 
otru ārēji to nebojājot vai, kura pati var mainīt savu atrašanās vietu (CL 
842.p.).  

Kustonis – dzīvnieks; mājdzīvnieks (LVV).
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institūciju ziņu un to uzraudzībā, nolūkā atklāt personas, kas iesaistītas 
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā (Le-VDV).

Konts – bankas vai komercsabiedrības attiecības, kuras izveidotas, lai 
sniegtu regulārus pakalpojumus, veiktu darījumus un citas finansiālas 
darbības, un tas ietver deponējumu uz pieprasījumu, iekrājumu depozītu 
vai citu darījumu, vai aktīvu kontu un kredītrēķinu, vai kādu citu kredīta 
piešķiršanas veidu (Le-VDV).

Konvencija – starptautisks līgums kādā noteiktā jautājumā (JTSV, 152.
lpp.).

Konvertējamas obligācijas – sabiedrības emitētas obligācijas, kuras 
obligacionārs noteiktā termiņā ir tiesīgs apmainīt pret šīs sabiedrības 
akcijām. Konvertējamas obligācijas var būt gan vārda, gan uzrādītāja 
vērtspapīri (KL, 224.p. 1.–2.d.).

Kooperatīvā sabiedrība – brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, 
kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības 
efektivitātes paaugstināšanai (KSL, 1.p. 5.p.).

Kopapdrošināšana – vairāku apdrošinātāju vienošanās apdrošināt vienu 
un to pašu apdrošināšanas objektu viena apdrošināšanas līguma ietvaros 
(APL, 1.p. 19.p.).

Kopīpašuma tiesība – īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu 
nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, 
tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs (CL, 1067.p.). 

Kopīpašums – ar to saprotams tāds vairāku personu īpašums uz vienu un to 
pašu lietu, kā rezultātā katram kopīpašniekam ir kvalitatīvi līdzīgs tiesiskais 
stāvoklis attiecībā pret kopējo lietu. Kopīpašums katram kopīpašniekam 
pieder domājamās daļās (LKV, 9.sēj 17453.sleja).

Kopparāds – saistība ar vairākiem subjektiem kreditora vai parādnieka 
pusē (LKV, 9.sēj., 17616.sleja).

Korespondējošs konts – konts, kas izveidots, lai saņemtu iemaksas no 
ārvalstu finanšu institūcijām, veiktu visu veidu maksājumus par labu 
ārzemju finanšu institūcijai vai veiktu citus finanšu darījumus, kas saistīti ar 
šīm institūcijām (Le-VDV).
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Zemes transformācija – zemes izmantošanas mērķu maiņa, kas nav saistīta 
ar īpašuma tiesību maiņu (ZRL, 74.lpp.).

Zemes saimniecisks valdījums – uz likuma balstīta iespēja turēt pie sevis 
zemi piemājas saimniecībā, kad nav nepieciešams, lai īpašnieks atrastos 
tiešā saskarē ar to (ZRL, 74.lpp.).

Zemes vienība – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums 
(NĪVKL, 1.p. 11.p). 

Zemes vienības daļa – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēta nomas vajadzībām noteikta zemes vienības teritorija, 
kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts (NĪVKL, 1.p. 12.p). 

Zemnieka saimniecība – individuālais uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības 
produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim galveno ražošanas līdzekli 
– zemi (ZRL, 75.lpp.).

Zivis – visu sugu zivis, arī vēži un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kā arī nēģi 
(ZVL, 1.p. 1.p.).

Zivju resursi – visas zivis, kuras sastopamas Latvijas Republikas iekšējos 
ūdeņos un teritoriālajos jūras ūdeņos, kā arī visas zivis Latvijas Republikas 
ekonomiskās zonas ūdeņos, kur Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības tās 
iegūt, izmantot, pētīt, saglabāt un pavairot (ZVL, 1.p. 3.p.).

Zīmogs – noteiktas noslēgtas ģeometriskās formas spiedogs ar tajā 
atveidotu pilnu organizācijas nosaukumu un – likumos un citos tiesību 
aktos noteiktajos gadījumos – Latvijas Republikas ģerboņa vai organizācijas 
emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēlu (DINN).

Zveja – darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot zvejas rīkus un paņēmienus 
(ZVL, 1.p. 4p.).

Zvejnieka saimniecība – individuāls uzņēmums, kas veic saimniecisko 
darbību, izmantojot šim nolūkam iedalītos zivju resursu limitus. Zvejnieks 
var apsaimniekot arī zemi (ZVL).
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Zemes reforma – plānveidīgs, pakāpenisks zemes īpašuma un zemes 
lietošanas attiecību pārkārtošanas process (ZRLP).

Zemes reformas mērķis – valsts īpašuma denacionalizācijas, konversijas, 
privatizācijas un nelikumīgi atsavinātu zemes īpašumu atdošana 
privātīpašniekiem (ZRL, 70.lpp.).

Zemes reformas pabeigšana – process, kas ietver zemes īpašumu 
uzmērīšanu, reģistrāciju zemesgrāmatā, robežu ierādīšanu dabā, nodošanu 
lietošanā un īpašumā (ZRL, 44.lpp.).

Zemes rekvizīcija – zemes atsavināšana valsts vai sabiedriskām 
vajadzībām. Lielākoties tā notiek pret atlīdzību, pamatojoties uz konkrētu 
nepieciešamību vai speciālu likumu (ZRL, 112.lpp.).

Zemes rīcības tiesība – zemes īpašnieka tiesība nodrošināt iespējas 
noteikt zemes tiesisko stāvokli, to atsavinot, nodot lietošanā un noslēdzot 
citus darījumus. Rīcības tiesības ir visbūtiskākais īpašuma tiesību satura 
elements. Zemes īpašnieks ar tiesiska darījuma palīdzību izbeidz savas 
zemes īpašuma tiesības vai arī nodod citām personām rīcības tiesības, 
saglabājot sev zemes īpašuma tiesības (ZRL, 76.lpp.).

Zemes starpgabals — valstij vai pašvaldībai piederošs zemesgabals, kura 
platība: a) pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves 
noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija 
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav 
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, b) lauku apvidos 
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 
zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala 
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram 
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam) (VPMAL, 
1.p. 11.p.).

Zemes tirgus vērtība – 1) visiespējamākā zemes vērtība stabilā nekustamo 
īpašumu tirgū («Lauku apvidus zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi»); 
2) zemes vērtība (cena), kas veidojas brīva zemes tirgus apstākļos, kad 
zemes pieprasījums un piedāvājums ietekmē zemes cenas svārstības. 
Var būt augstāka vai zemāka par zemes kadastrālo vērtību, atkarībā no 
līgumslēdzēju pušu vienošanās (JTV).
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Priekšvārds

Habilitētā tiesību zinātņu doktora profesora Osvalda Joksta  un Tiesību 
zinātņu maģistres Barbas Girgensones rūpīgi izstrādātā un visnotaļ 
apjomīgā civiltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca, neapšaubāmi, ir 
nopietns ieguldījums civiltiesisko jautājumu, kas skar īpašuma (lietu) 
un saistību tiesību pielietojamu juridiskajā apritē, atbilstošu problēmu 
vienveidīgā uztverē un to kvalitatīvā risināšanā. Par to liecina tas, ka 
iekļaujot vārdnīcā vairāk kā 1700 civiltiesiska rakstura terminus, tiek būtiski 
papildināta terminoloģiskā leksika īpašuma (lietu) un saistību tiesībās. 
Pazīstamais filozofs Renē Dekarts savulaik ir teicis, ka „ patiesi nosakot 
vārdu nozīmi jūs atbrīvosiet pusi pasaules no pārpratumiem” . Mēs varam 
viennozīmīgi atzīt, ka precīzi tulkojot un izprotot juridiskos terminus, ir 
iespējama vienveidīga civiltiesisko faktu un situāciju izpratni un risināšana. 
Neaizmirsīsim, ka Civillikums tika pieņemts 1937. Gadā, un līdz ar to 
pašreizējā daudzu juridisko terminu pareizrakstība, kā arī latviešu valodas 
modernizācija, nosaka nepieciešamību civiltiesiskos jēdzienus rakstīt un 
interpretēt, ņemot vērā pašreizējo juridisko leksiku.

Atzīmējams arī tas, ka skaidrojošā terminu vārdnīca iezīmējas ar 
tiesību jaunradi valsts tiesiskā regulējuma jautājumos saistībā ar jauna 
tipa tautsaimniecības attīstības virzienu veidošanos un to tālāko tiesisko 
nodrošinājumu.

Pie šiem terminu jaunrades aspektiem ir pieminama terminoloģija, kas 
skar komercdarbības nozari, zemes reformas gaitā izveidojušās terminu 
skaidrošanu privatizācijas jautājumos utt. Tas nodrošina, ka tiek aktualizēti 
civiltiesiskajā jomā pielietojamie termini, vārdnīcā tiek izmantoti jauni 
termini un to definīciju uzlabojumi, paplašināti to skaidrojumi un 
interpretējumi.

Civiltiesisko terminu skaidrojumu zinātniskumu nodrošina tas, ka 
vārdnīcā plaši ir izmantotas atsauces uz daudziem Latvijas tiesību 
zinātnieku publicētajiem terminiem, kas ļauj pietiekami pamatoti definēt 
daudzus terminus, kas ir parādījušies mainoties valsts sociāli ekonomiskajai 
formācijai, pārveidojoties pārvaldes mehānismam un attīstoties 
daudzveidīgām īpašuma formām un izmantošanas veidiem.

Autoru sagatavotā skaidrojoša vārdnīca varētu būt noderīga  
likumdevēja pārstāvjiem, kuri varēs papildināt nepieciešamās un daudzos 
gadījumos arī trūkstošās juridiskās zināšanas; izpildvaras iestādēs, kur  
nereti juridiskie termini tiek izmantoti ar nepietiekošu kompetenci.  
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Konkurss – sacensība, kuras mērķis ir noskaidrot tās labākos dalībniekus 
(SV, 386.lpp.).; atklāts, slēgts vai metu konkurss ir iepirkuma procedūra 
(PIeL, 8.p.). 

Konosaments – jūras un gaisa pārvadājumos dokuments, kas apliecina 
noslēgtu pārvadājuma līgumu un to, ka pārvadātājs ir pieņēmis kravu un 
uzņēmies nogādāt to galapunktā, un izsniegt kravas īpašniekam nozīmētā 
ostā (JTV, 112.lpp.).

Konsaltings – profesionālu konsultāciju un ieteikumu sniegšana 
uzņēmējdarbības jomā (Le-TSSV.) 

Konsenss – svarīga lēmuma pieņemšana vai līguma noslēgšana, 
pamatojoties uz visu dalībnieku vienprātību, arī līdzēju gribas izteikumu 
savstarpēja saskaņa (JTV, 112.lpp.).
Konsensuāls līgums – darījums, kas skaitās noslēgts ar vienošanās brīdi 
neatkarīgi no tā, vai abas puses izpilda šo darījumu noslēgšanas brīdī 
vai vēlāk. Noslēdzot vienošanos par tāda darījuma izpildi, pusēm rodas 
tiesības prasīt, lai konkrētā manta tiktu nodota. Bez tam pirkuma līgumā tā 
priekšmetu var nenodot, kamēr nav samaksāta nolīgtā cena, bet līgums ir 
noslēgts (Le-TSSV).

Konsolidācija – 1) lietošanas un īpašuma tiesības savienošanās vienā 
personā – vai nu īpašniekā, ja tas iegūst no īpašuma atšķirtu lietošanu, vai 
arī lietotājā, ja tas iegūst savā īpašumā lietošanas priekšmetu (LKV, 9.sēj., 
17426.sleja); 2) likumdošanas sistematizācijas forma, kuras gaitā daudzus 
juridiskos aktus vienā un tajā pašā jautājumā apvieno lielākā aktā. Tā 
apvieno vienāda spēka juridiskos aktus (JTSV, 152.lpp.).
 
Konstitūtorijs – aizbildņa vai aizgādņa apliecība, ko viņam izdod bāriņu 
iestāde, ieceļot vai apstiprinot amatā (LKV, 9.sēj., 17461.sleja).

Kontokorenta jeb tekošā rēķina saistības – vienošanās starp pastāvīgās 
darījuma attiecībās esošām personām, no kurām vismaz viena ir komersants, 
par abpusējo prasījumu iekļaušanu tekošajā rēķinā un šo prasījumu ieskaitu 
noteiktos termiņos, aprēķinot saldo jeb atlikumu, kas izveidojies par labu 
vienai vai otrai pusei (Le-VDV).

Kontrolēta piegāde – tehnisko paņēmienu kopums, kad tiek dota atļauja 
nelegāla vai aizdomīga sūtījuma, kurā ir narkotiskas vai psihotropas 
vielas, vai šo vielu aizvietotāji, piegādei, izbraucot no vai braucot cauri, 
vai iebraucot vienas vai vairāku valstu teritorijās, ar šo valstu kompetento 
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Kvota – preču ražošanas un tirdzniecības regulēšanā, arī importa un eksporta 
operācijās tā daļa, kas atļauta nacionālo un starptautisko sabiedrību un 
apvienību dalībniekiem (JTV, 127.lpp.). 

Kvīts – dokuments, ar kuru apliecina (kādu vērtību) saņemšanu; šā 
dokumenta veidlapa (LVV).

Ķ
Ķermeniskas lietas – ir vai nu kustamas, vai nekustamas, raugoties pēc 
tam, vai tās var vai nevar pārvietot, ārēji nebojājot, no vienas vietas uz 
otru (CL, 842.p.).

Ķīlas tiesība – tāda tiesība uz svešu lietu, uz kuras pamata šī lieta nodrošina 
kreditoram viņa prasījumu tādā kārtā, ka viņš var no tās dabūt šā prasījuma 
samaksu (CL, 1278.p.).

Ķīlas tiesības priekšmets – par to var būt visas lietas, kuras atsavināt 
nav noteikti aizliegts, ne vien jau pastāvošās, bet arī nākamās lietas, kā 
ķermeniskas, tā arī bezķermeniskas (LCA, 87.lpp.).

Ķīlas valdījums – ar to atsavina lietu, paturot atpakaļpirkuma tiesību (LKV, 
10.sēj., 19490.lpp.).

Ķīlāšana – patvarīga svešu lietu aizturēšana vai atņemšana sava prasījuma 
nodibināšanai, tās mērķis ir nodrošināt nodarīto zaudējumu atlīdzību vai 
tiesību aizskāruma pierādījumus vai novērst tādu aizskārumu un zaudējumu 
nodarījumu (CL, 1742.p.).

Ķīlāšanas tiesība – zemes gabala īpašnieka vai viņa vietnieka (lietotāja, 
nomnieka, pārvaldnieka) tiesība, ja tajā zemes gabalā ieiet svešs mājas 
kustonis vai prettiesīgi iespiežas svešas personas, saķert un aizturēt mājas 
kustoņus, bet personām atņemt lietas (CL, 1741.p.).

L
Laba ticība – kāds, prettiesīgi vai bez tiesiskām sekām darbodamies, labā 
apziņā tic, ka viņš darbojas tiesīgi vai ar tiesiskām sekām (LKV, 10.sēj., 
19667.sleja).

3
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Labdarības darbība – fizisko un juridisko personu brīvprātīga nesavtīga 
darbība, kas izpaužas mantas, naudas līdzekļu nodošanā citām fiziskām un 
juridiskām personām, pakalpojumos, palīdzībā un cita veida atbalstā (JTSV, 
169.lpp.).

Labticības princips – tiesību izlietošana un pienākumu pildīšana labā ticībā. 
Šā principa mērķis ir veicināt savstarpēju lojalitāti, uzticību un godīgumu 
tiesiskajā apgrozībā, šo principu izvirza sabiedrības morāle konkrētā 
laikmetā, un tā ievērošana nosaka kaut kādu darbību vai juridisko aktu 
tiesisku pamatotību (ST-I, 58.lpp.).

Labticīgs valdītājs – valdītājs, kas pārliecināts, ka nevienam citam nav 
vairāk tiesību valdīt lietu kā viņam (CL, 910.p.).

Labums – var būt gan materiāls, gan nemateriāls, ko saskaņā ar Civillikumu 
iegūst lietas lietotājs, arī tas, ko nodibinot servitūtu kalpojošais īpašums 
nes valdošajam īpašumam (CL, 1144., 1146.p.).

Laiks – (ekonomikā) periods, kurā notiek kāda saimnieciska darbība; 
laiks raksturo visu iespējamo norišu un parādību pastāvēšanas ilgumu un 
nomaiņu secību, tas ir nepārtraukts esamības plūdums, kas izteikts laiciskās 
mērvienībās (Le-LEV).  

Laimes līgumi – izloze, spēles un derības (CL, 2281.–2285.p.).

Lauku amatnieka uzņēmums – individuālais uzņēmums, kura ražotā 
produkcija un sniegtie pakalpojumi orientēti uz zemnieku saimniecību 
apkalpošanu. Lauku amatnieks apsaimnieko arī zemi un tiesībās ir 
pielīdzināms zemnieka saimniecības īpašniekam (LLAL).

Lauku servitūts – reālservitūts, kam pastāv sevišķi noteikumi, divu veidu: 
1) ceļa lietošana; 2) ūdens lietošana (CL, 1155.p.).

Laulāto atsevišķa manta – laulāto mantisko tiesību ietvaros: 1) manta, kas 
laulātajam piederējusi pirms laulības vai ko laulātie līgumā noteikuši par 
atsevišķu mantu; 2) priekšmeti, kas noder tikai viena laulātā personīgai 
lietošanai vai vajadzīgi viņa patstāvīgā darbā; 3) manta, ko viens laulātais 
ieguvis bez atlīdzības laulības laikā; 4) laulātā atsevišķas mantas ienākumi, 
kas nav nodoti ģimenes un kopīgās mājsaimniecības vajadzībām; 5) manta, 
ar ko atvienota iepriekšējos (1.–4.) punktos minētā manta (CL, 91.p.).
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Koncedents – valsts Ministru kabineta pilnvarotas ministrijas personā vai 
pašvaldība, kura noslēgusi koncesijas līgumu (KNL, 1.p. 1.p.).

Koncesija – pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošana vai izņēmuma 
tiesības izmantot koncesijas resursus, kuri tiek nodoti uz noteiktu laiku, 
koncedentam un koncesionāram, noslēdzot par to koncesijas līgumu (KNL, 
1.p. 2.p.). 

Koncesijas ieguvējs – pretendents, kura piedāvājums atzīts par visizdevīgāko 
(KNL, 1.p. 3.p.). 

Koncesijas līgums – līgums, saskaņā ar kuru valsts, ievērojot noteiktus 
nosacījumus, nodod ārzemju firmai ekspluatācijai dabas resursus, 
uzņēmumus u.c. objektus (JTSV, 150.lpp.) 

Koncesijas piešķiršana – pasākumu kopums, kas ietver lēmuma pieņemšanu 
par iespēju piešķirt koncesiju, pretendentu atlasi un lēmuma pieņemšanu 
par koncesijas līguma slēgšanu (KNL, 1.p. 4.p.).

Koncesijas resursi – valsts vai pašvaldības īpašums, lietas vai lietu kopības, 
kuras var nodot vai kuras ir nodotas koncesionāram saskaņā ar koncesijas 
līgumu (KNL, 1.p. 5.p.). 

Koncesionārs – koncesijas ieguvējs, kas noslēdzis koncesijas līgumu (KNL, 
1.p. 6.p.).

Konfiskācija – paredzēta gan krimināltiesībās, gan civiltiesībās. Notiek ar 
tiesas spriedumu, ar kuru kā sods noteikta lietas atņemšana par labu valstij 
(CL, 1033.p.).

Konkludenta darbība – personas nepārprotama rīcība, kas izpaužas 
personas uzvedībā un darbībās, kas nepārprotami pauž tās gribu nodibināt 
tiesiskas attiecības (noslēgt darījumu), neizmantojot ne rakstisku, ne 
mutisku formu (JTSV, 151.lpp.).

Konkurence – pastāvoša vai potenciāla ekonomiskā (saimnieciskā) 
sāncensība starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem konkrētajā 
tirgū (KKL, 1.p. 6.p.) (lat. val. concerrentia – sadursme, sacensība un cīņa 
par labāku rezultātu kādā saimnieciskās darbības jomā). Konkurenci var 
iedalīt trijos veidos: 1) starp ražotāju un patērētāju; 2) starp viena profila 
uzņēmumiem; 3) starp vienas profesijas darbiniekiem.

4

Vārdnīca var būt nozīmīgs atbalsts ikvienam, kurš patstāvīgi centīsies  
risināt juridiska rakstura problēmas.

Juridisko terminu skaidrojumi īpašuma un saistību tiesību jomās 
palīdzēs ikvienam interesentam apgūt salīdzinoši sarežģītos zinātnisko 
terminu interpretējumus. Bez tam ir jāatzīst, ka jaunais izdevums palīdzēs 
arī daudz kvalitatīvāk organizēt patstāvīgo darbu dažādu studiju formu 
pilnveidošanā un konkrētu civiltiesisko problēmu izzināšanā. Īpaši tas 
varētu skart bakalaura un arī maģistra darbu autorus.

Terminu skaidrojošās vārdnīcas uzbūve ir salīdzinoši vienkārša, taču tanī 
pat laikā labi saprotama un pietiekoši viegli uztverama. Terminu alfabētiskais 
sakārtojums un avotu saīsinājumi interesentiem palīdzēs viegli sameklēt 
vajadzīgo terminu. Vārdnīcas skaidrojošās definīcijas ir balstītas uz tiesību 
zinātnes jaunākajiem atzinumiem un Eiropas Savienības valstīs ieviestajiem 
terminiem, ievērojot Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas 
ieteiktos un akceptētos jēdzienus.

Jāuzskata, ka šis darbs ne tikai papildinās Latvijas augstskolu Juridisko 
fakultāšu un tiesību zinātņu studiju programmu zinātnisko nodrošinājumu, 
bet arī  sekmēs metodisko vienveidību civiltiesiskos jautājumos, it īpaši, kuri 
skar īpašuma (lietu) un saistību tiesību pielietojumu juridiskajās zinātnēs, 
kļūstot par labu palīgu studējošo izglītošanā, kā arī sekmēs pilnīgākas un 
vienotas civiltiesisko terminu sistēmas izveidi.

RSU Juridiskās fakultātes dekāns, profesors A.Vilks
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Zemes lietošanas mērķi – ir iekļauti vienotajā zemes lietošanas mērķu 
klasifikācijā un noteikti katram zemes īpašumam. Valsts īpašumam šos 
mērķus nosaka valsts institūcijas, bet pārējiem zemes īpašumiem – 
pašvaldība, kuras teritorijā minētais zemes īpašums atrodas. Klasifikācija 
nepieciešama, lai apzinātu ar nodokli apliekamos zemes īpašumus, 
nodrošinātu to uzskaiti, tiesisko aizsardzību un noteiktu kadastrālo vērtību 
(ZRL, 12.lpp.).

Zemes lietošanas tiesības – tiesības izmantot zemes derīgās īpašības – 
auglību, platību, derīgos izrakteņus, stādījumus u.c. – ir zemes īpašniekam, 
zemes nomniekam, kā arī citām personām ar īpašnieka vai nomnieka 
atļauju (JTV, 299.lpp.).

Zemes nacionalizācija – ārkārtējs, politisks valsts varas akts, kas tiek īstenots 
uz speciāli šim nolūkam izdota likuma pamata un attiecas uz konkrētām 
personu grupām. Tā var būt pret atlīdzību vai arī bez tās (ZRL, 112.lpp.).

Zemes noma – 1) līgums, ar ko viena puse piešķir vai apsola otrai pusei 
par zināmu nomas maksu augļu nesējas lietas (zemes) lietošanu. Atšķirībā 
no īres, noma ir lietošanai apsolītās vai nodotās augļus nesošās lietas 
lietošana, un lietotājam ir piešķirta tiesība šos augļus ievākt (CKK).

Zemes paraugvērtība – pēc vienotas metodikas aprēķināta zemes vērtība 
nodokļu un nomas maksas noteikšanai (ZRLP).

Zemes pastāvīga lietošana – tāds zemes lietojuma veids, kad lietošanas 
termiņš valsts vai pašvaldības lēmumā par zemes piešķiršanu nav noteikts 
(ZRL, 92.lpp.).

Zemes pirmpirkuma tiesības – pieder ēku īpašniekam, kura ēkas atrodas 
uz pārdodamā zemes īpašuma, pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas 
pārdodamais zemes īpašums, valstij, ja tas noteikts kādā speciālajā likumā, 
zemes kopīpašniekam, trešajai personai, ja tādai šī tiesība ar līgumu ir 
piešķirta un tas ir reģistrēts zemesgrāmatā (ZRL, 137.lpp.).

Zemes privatizācija – specifisks paņēmienu kopums zemes reformas 
sekmīgai pabeigšanai gan laukos, gan pilsētās, ar mērķi mainīt valsts un 
pašvaldības īpašuma objektu īpašniekus, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla 
darbībai Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs un sašaurināt 
darbību, ko valsts un pašvaldības veic kā uzņēmēji, jo tirgus ekonomikā 
personām ir noteikta brīvība pirkt to, ko viņi vēlas, un pārdod to, kas viņiem 
pieder (ZRL, 116.–117.lpp.).
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Zeme kā tiesību objekts – specifisks objekts, kas ir nekustama īpašuma 
sastāvdaļa, ar to saistīts īpašs normatīvs regulējums, slēdzot un reģistrējot 
darījumus (ZRL, 5.lpp.).

Zemes kā tiesību objekta ekonomiskā funkcija – sekmēt pievilcīgas 
vides un infrastruktūras veidošanu, industriālo nozaru plašāku ienākšanu 
pilsētās un laukos, daudzfunkcionālas lauksaimniecības veidošanu, 
moderno tehnoloģiju pielietošanu, konkurētspējas paaugstināšanu visās 
tautsaimniecības nozarēs, dabai draudzīgu lauksaimnieciskās ražošanas 
attīstību (ZRL, 5.–6.lpp.).

Zemes kā tiesību objekta sociālā funkcija – nodrošināt lauku teritoriju 
apdzīvotību, nacionālās pozīcijas veidošanu, ievērot sabiedrības pieaugošo 
mobilitāti un polarizāciju, veidot dzīvei ērtu, pievilcīgu vidi cilvēkiem, kuri 
strādā pilsētās, bet vēlas dzīvot laukos (ZRL, 6.lpp.).

Zemes kondomināts jeb kopīgs valdījums – vienota nekustamā īpašuma 
komplekss, kas ietver zemes gabalu noteiktās robežās un uz tā atrodošos 
dzīvojamo ēku, citus nekustamā īpašuma objektus, kuros atsevišķas daļas, kas 
domātas dzīvošanai vai citiem mērķiem (telpas), atrodas fizisko vai juridisko 
personu, pašvaldību veidojumu, kā arī namīpašnieku privātīpašumā, valsts, 
pašvaldību vai citādā formā, bet pārējās daļas (kopējā manta) atrodas kopējā 
īpašumā kā īpašuma daļas. Kopīpašums šajā gadījumā ir nekustamā īpašuma 
kompleksa daļas, kas domātas apkalpošanai, lietošanai un pieejai telpām 
un cieši saistītas ar tām izmantošanā. Kondomināta sastāvā var ietilpt viena 
ēka vai tās daļa vai vairākas ēkas, kurās telpas pieder dažādiem (ne mazāk 
kā diviem) namīpašniekiem kopā ar attiecīgo zemes gabalu noteiktajās 
robežās, kājnieku un transporta ceļiem, ūdenskrātuvēm, daudzgadīgiem 
stādījumiem un citiem līdzīgiem īpašumiem, vairākas kompakti izvietotas 
ēkas un celtnes – vienģimenes, dārza vai vasarnīcas tipa mājas ar piemājas 
zemes gabaliem vai bez tiem, garāžām un citiem objektiem, kurus apvieno 
kopīgs zemes gabals un infrastruktūras elementi (ZRL, 17.–18.lpp.).

Zemes konfiskācija – ar tiesas spriedumu noteikts sods – zemes atņemšana 
par labu valstij (ZRL, 112.lpp.).

Zemes lietotājs – persona, kurai īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts 
institūcija nodevusi lietojumā vai turējumā nekustamo īpašumu vai tā daļu. 
Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura uz nomas līguma pamata lieto 
nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu 
(NĪVKL, 7.p. 3.d.).

5

No autoriem

Piedāvātā juridisko terminu skaidrojošā vārdnīca lietu (īpašuma) un 
saistību tiesībās ir domāta plašam, ar jurisprudenci saistītam personu 
lokam, tostarp, studentiem, juristiem, uzņēmējiem un ikvienam, kas savā 
darbā un privātajā dzīvē saskaras ar civiltiesībām tajās jomās, kas attiecas 
uz lietu (īpašuma) un saistību tiesībām.

Iespējams, arī daļai praktizējošo juristu noderēs ikdienā lietoto jēdzienu 
skaidrojumi, kas ņemti gan no vārdnīcā norādītajā literatūras sarakstā 
minētajiem avotiem, citējot tos un skaidrojot attiecīgā termina jēgu, kā arī 
balstoties uz konkrēto avotu.

Vārdnīcas sākumā izvietots izmantoto saīsinājumu saraksts, lai konkrēto 
terminu uztvere pašā vārdnīcā būtu pārskatāmāka.

Vārdnīcas uzdevums ir padarīt labāku un kompaktāku pieejamību lietu 
(īpašuma) un saistību tiesību terminiem, kas pašreiz atrodas daudzos un 
dažādos izdevumos un ne vienmēr ir labi pārskatāms un pieejams.

Piezīmējams, ka atsevišķiem terminiem, kā kuģinieks, diena, gads, 
kustīgs laiks, lietpratējs, nozudušais, okupācija, piesitums, lauku teritorija 
u.c. var būt daudzpusējs pielietojums, arī citādā nozīmē, taču vienlaicīgi 
šādi termini vienmēr ir saistīti arī ar lietu (īpašuma) un saistību tiesībām. 
Tas nozīmē, ka atsevišķās vietās terminu skaidrojumi tiek norādīti uz avotu, 
kā tādu, jo to nozīme ir ieraugāma ne tikai vairākos tiesību aktu pantos, bet 
arī citās vārdnīcās.

Autori ir iecerējuši tuvākajā nākotnē sagatavot un izdot arī līdzīga 
rakstura vārdnīcu ģimenes un mantojuma tiesībās.
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Komercnoslēpums – tādas saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura 
lietas un rakstveidā vai citādā veidā fiksētas vai nefiksētas ziņas, kurām 
komersants piešķīris komercnoslēpuma statusu. Komersants to var darīt, ja 
tās atbilst visām šādām prasībām: 1) tās ietilpst komersanta uzņēmumā vai 
ir tieši ar to saistītas; 2) tās nav vispārpieejamas trešajām personām; 3) tām 
ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība; 4) to nonākšana citu personu 
rīcībā var radīt zaudējumus komersantam; 5) attiecībā uz tām komersants 
ir veicis konkrētai situācijai atbilstošus saprātīgus komercnoslēpuma 
saglabāšanas pasākumus (KL).

Komersants – komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais 
komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība) 
(KL, 1.p. 1.d.).

Komisijas aģents – komisionārs, kuram uzticēts savā vārdā pastāvīgi slēgt 
darījumus par labu citai personai uz viņas rēķina. Komisijas aģentam līdzīgi 
kā komercaģentam uzticēts pastāvīgi darboties citas personas labā (ar ko 
viņš savukārt atšķiras no «parastā» komisionāra), taču arī komisijas aģents 
(tāpat kā komisionārs) slēdz darījumu savā vārdā (KL).

Komisijas līgums – līgums, ar ko viena puse uztic otrai kādu kustamu lietu 
pārdošanai par zināmu cenu ar nosacījumu, lai saņēmējs pēc zināma laika, 
bet ja laiks nav noteikts, pēc īpašnieka pieprasījuma, vai nu samaksā minēto 
cenu, vai atdod pašu lietu (CL, 2321.p.).

Komisionārs – komersants, kuram uzticēts savā vārdā, bet uz citas personas 
rēķina pārdot vai iepirkt preces vai vērtspapīrus, vai arī slēgt citus darījumus. 
Komisionārs (līdzīgi kā darījumu noslēgšanas aģents) slēdz darījumus uz 
citas personas (komitenta) rēķina, taču atšķirībā no komercaģenta viņš šos 
darījumus slēdz savā, nevis citas personas vārdā (KL).

Kompensācija – atlīdzināšana, atmaksa un atalgošana par kaut ko, jo 
parādnieks nav izpildījis savu pienākumu. Civiltiesībās viens no saistību 
izbeigšanas veidiem (JTSV, 148.lpp.).

Koncerns – valdošā uzņēmuma un vienas vai vairāku atkarīgo sabiedrību 
kopums (KoL, 2.p. 1.d.); sabiedrību kopums, kura sastāvā ir koncerna mātes 
sabiedrība un tās meitas sabiedrības. 

Koncerna līgums – līgums, ar kuru sabiedrība pakļauj savu vadību citam 
uzņēmumam (pārvaldes līgums) vai arī apņemas nodot visu savu peļņu vai 
tās daļu citam uzņēmumam (peļņas nodošanas līgums) (KoL).
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Laulāto kopīga manta – viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai 
viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības 
palīdzību. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās 
daļās (CL, 89.p.).

Laulības līgums – līgums, ar kuru laulātie vai laulājamie pirms laulības 
noslēgšanas var nodibināt, pārgrozīt un izbeigt savas mantiskās tiesības (CL, 
114.p.). Ar šo līgumu tiek izbeigtas laulāto likumiskās mantiskās attiecības 
un tiek nodibinātas līgumiskās mantiskās attiecības, kas ietver vai nu visas 
laulāto mantas šķirtību, vai kopību. 

Lauksaimniecība – tautsaimniecības nozare, kura nodrošina 
lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto pakalpojumu 
sniegšanu (LLAL, 1.p. 1.p.).

Lauku attīstība – nelauksaimniecisko produktu ražošana lauku teritorijā, kā 
arī ar ūdens un zemes resursu izmantošanu saistīto pakalpojumu sniegšana 
un lauku ainavas saglabāšana (LLAL, 1.p. 2.p.).

Lauku teritorija – visa Latvijas teritorija, izņemot republikas nozīmes 
pilsētas un rajonu centrus (LLAL, 1.p. 5.p.).

Laupīšana – ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta tīša, 
prettiesiska, bezatlīdzības svešas kustamas mantas nolaupīšana, izņemot 
to no īpašnieka vai citas personas valdījuma, lai rīkotos ar šo mantu kā ar 
savu (KTSV, 56.lpp.).

Legāts – novēlējums, ar kuru kādam novēlēts nevis viss mantojums, ne 
arī tā daļa attiecībā pret visu mantojumu, bet tikai atsevišķs mantojuma 
priekšmets (CL, 500.p.). Romiešu tiesībās legāts ir dāvana, ko mantojuma 
atstājējs speciāli noteiktā formā paredzējis konkrētai personai kā atvilkumu 
no kopējās mantojuma masas. 

Legāta izpildītājs – persona, kurai uzdots legāta izpildījums (CL, 500.p.).

Legāta priekšmets – par to var būt viss tas, kas pēc savas dabas vai pēc 
likuma nav izņemts no apgrozības, vienalga, vai tā ir atsevišķa ķermeniska 
vai bezķermeniska lieta, vai lietu kopība (CL, 501.p.).

Legatārs – persona, kurai novēlēts atsevišķais mantojuma priekšmets (CL, 
500.p.). Legatārs ir labuma saņēmējs un juridiski atšķiras no mantinieka, jo 
neatbild par mantojuma atstājēja parādiem.
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Legalizācija (dokumentu) – procedūra, kas dokumentus, kas sastādīti vienā 
valstī, padara likumīgi izmantojamus un publiski ticamus ārpus šīs valsts 
robežām (JTSV, 173.lpp.).
  
Leģitimācija – padarīšana (atzīšana) par likumīgu. Pierādīšana, ka personai 
ir tiesības saņemt maksājumu, veikt kaut kādu darbību (SV, 174.lpp.).

Lēmums – tiesisks process, procedūra, ar kuras palīdzību valsts, pašvaldību, 
organizāciju, uzņēmumu u.c. institūcijas pieņem obligātus priekšrakstus, 
norādījumus vai saistības (JTV, 131.lpp.).  

Licences laukums – konkrētam zemes dzīļu izmantošanas mērķim paredzēts 
zemes dzīļu iecirknis (bloks) vai arī vairāku iecirkņu (bloku) vai to daļu 
sakopojums, kura robežas ir noteiktas zemes dzīļu izmantošanas licencē 
vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā (Zdz, 1.p. 14.p.).

Licences līgums – civiltiesisks līgums, ar kuru viena puse atļauj otrai pusei 
izmantot konkrētu intelektuālā īpašuma objektu, arī līgums, ar kuru viena 
puse – autortiesību subjekts – dod atļauju otrai pusei – darba izmantotājam 
– izmantot darbu un nosaka darba izmantošanas veidu, vienojoties par 
izmantošanas noteikumiem, atlīdzības lielumu, tās izmaksāšanas kārtību 
un termiņu (AL, 41.p. 1.d.).

Liecinieks civillietā – juridiski neieinteresēta fiziska persona, kura pēc 
sava fiziskā un psihiskā stāvokļa spēj pareizi uztvert apstākļus un par tiem 
pareizi liecināt un kuru tiesa likumā noteiktajā kārtībā izsauc dot liecības 
par apstākļiem, kas attiecas uz lietu (JTV, 132.lpp.). 

Lieta – (civiltiesībās) jebkurš mantisks labums, sakarā ar kuru veidojas 
civiltiesiskas attiecības; izšķir ķermeniskas un bezķermeniskas lietas (CL, 
841.p.), galvenās un blakus lietas, atvietojamas un neatvietojamas lietas, 
patērējamas un nepatērējamas lietas, dalāmas un nedalāmas lietas.  

Lietas parādīšana – kas nodomājis izlietot kādu zināmu kustamu lietu un 
tādēļ vēlas papriekš to redzēt, var prasīt no katra šās lietas turētāja, lai to 
viņam parāda (CL, 2393.p.).

Lietojuma tiesība – īpašuma tiesības sastāvdaļa, tiesība uz visiem augļiem, 
ienākumiem un labumiem, kādus var dot lietojumā iegūtā lieta, pie kam šīs 
tiesības apmēru nenosaka lietotāja vajadzības (CL, 1195.p.).
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saistībā ar kolektīvo pārrunu procesu, nosakot jaunus darba apstākļus vai 
nodarbinātības noteikumus (DSL, 13.p.).

Kolīzija – nesaskaņas vai pretrunas starp atsevišķiem likumiem vai tiesību 
normām, kas regulē vienas un tās pašas vai radniecīgas sabiedriskās 
attiecības (JTV, 102.lpp.).

Komandītsabiedrība – personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības 
veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata 
apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības 
biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir 
ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo 
sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota (KL, 118.p.).

Komercaģents – komersants, kas pilnvarots citas personas (principāla) 
vārdā un labā pastāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī 
sagatavot to noslēgšanu (KL, 45.p.). 

Komercdarbība – atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā 
peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Komercdarbība ir viens no 
uzņēmējdarbības veidiem (KL, 1.p. 2.d.).

Komerciālais pirkums – divpusējs atlīdzības pirkuma līgums, kas atzīstams 
par komercdarījumu, kas slēgts komercdarbības ietvaros, kura priekšmets 
ir lieta (prece) un kura subjekts ir komersants (KL).

Komerciālā zveja – rūpnieciskā zveja, kurā zvejniekam ir tiesības izmantot 
zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas apjomu), kas 
pārsniedz attiecīgos rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai 
noteikto ierobežojumu, ar tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt 
tirgū (ZVL, 1p. 9.p.).

Komercķīla – ķīlas tiesība, kas Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā 
reģistrēta komercķīlu reģistrā. Komercķīlai piemērojami Civillikumā 
paredzētie ķīlas tiesības vispārīgie noteikumi, ciktāl šajā likumā nav 
noteikts citādi. Par komercķīlas priekšmetu var būt: 1) kustama ķermeniska 
vai bezķermeniska lieta, kas pieder komersantam; 2) 1.punktā minēto lietu 
kopība; 3) visa komersanta manta (KomĶL, 2., 3.p.).

Komercreģistrs – valsts iestādes vests reģistrs (datu bāze), kurā ieraksta 
likumā noteiktās ziņas un glabā likumā noteiktos dokumentus par 
komersantu un komercdarbību (KL, 6.p.).

6

Saīsinājumi

AL – Aizsargjoslu likums
APL - likums „Par apdrošināšanas līgumu”
ATL – Autortiesību likums
Bit – A. Bitāns – Tiesas ieskats un svarīgi iemesli civiltiesisku strīdu 
izskatīšanā. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne. Rīga, 2004.
BL- Būvniecības likums 
BNL - Biedrību un nodibinājuma likums
BNT - 01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”
CAL - Civilstāvokļa aktu likums
CAP - K.Torgāns ‘’Cēloņsakarība kā atbildības priekšnoteikums Jurista vārds 
2007., 28
CK - Grūtups A.– Civillikuma komentāri: Īpašums. 1996.g..
CKK- Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Sagatavojis autoru kolektīvs 
prof. K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. R.: 1998.g.
CL – Civillikums
CPL – Civilprocesa likums 
DAL – Darba aizsardzības likums
DSL - Darba strīdu likums  
DINN - 23.04.1996. MK noteikumi Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas noteikumi” (“LV”, 74/75 (559/560))
DzĪ – Likums par dzīvokļa īpašumu  
FITL - Finanšu instrumentu tirgus likums 
HĶZL - Hipotekāro ķīlu zīmju likuma
IeL – Iesniegumu likums 
JK – Jūras kodekss 
JTSV  -  Jakubaņecs V. – Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca. R.: 
P&K, 2005.g., 
JTV - Juridisko terminu vārdnīca/U.Krastiņa un V.Šulca red. – R.: Nordik, 
1998.g.
KL – Komerclikums
KoL – Koncernu likums 
KNL – Koncesiju likums  
KKL – Konkurences likums 
KomĶL – Komercķīlu likums 
KredL – Kredītiestāžu likums
KrL – Krimināllikums 
KSL - Kooperatīvo sabiedrību likums
KTSV - Judins A. - Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Raka- 
1999.g.
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Zemes hipotēkas izbeigšanās – ar hipotēkas ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā, 
kuru lūdz persona (kreditors), kuras labā hipotēka zemesgrāmatā reģistrēta, 
sakarā ar saistību, kuru nodrošinājumam hipotēka tika reģistrēta, pilnīgu 
izpildi (ZRL, 189.–192.lpp.). 

Zemes hipotēkas pārgrozīšana – notiek tad, ja mainās saistības, kuras 
nodrošinājumam nodibināta zemes hipotēka, apjoms, saturs, termiņš 
vai citi kredītlīguma noteikumi, un tad pēc zemes īpašnieka un kreditora 
lūguma zemesgrāmatā tiek izdarīts ieraksts par reģistrētās hipotēkas 
pārgrozīšanu (ZRL, 191.lpp.).

Zemes kredīthipotēka – kad hipotēka tiek nodibināta kā nodrošinājums 
prasījumiem, kas var rasties nākotnē no parādniekam atklāta kredīta. 
Ierakstot šo hipotēku zemesgrāmatā, jānorāda atklājamā kredīta augstākā 
summa, kuras apmērā kredīthipotēkai pieder pirmtiesība no tā laika, kad tā 
ierakstīta zemesgrāmatā (CL, 1281.p.). 

Zemes ierīcība – pasākumu sistēma zemes īpašuma un lietojuma 
robežu noteikšanai un nospraušanai, racionālas zemes izmantošanas 
nodrošināšanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā u.c. tautsaimniecības 
nozarēs. Zemes ierīcību realizē, izstrādājot zemes ierīcības projektu – 
zemes izmantošanas plānu, kurā norādītas katra zemes gabala robežas, 
platība un inženierlabiekārtojums, kā arī šo teritoriju perspektīvie grozījumi 
sabiedrībai svarīgu objektu realizēšanai (ZRL, 192.lpp.).

Zemes īpašuma pārvaldīšana – process, kas ietver darbības, ko realizē 
zemes tiesiskais valdītājs ar mērķi veikt vai organizēt saimniecisko darbību, 
zemes uzturēšanu kārtībā, attiecīgo kompetento institūciju materiālo un 
nemateriālo prasību izpildi attiecībā uz zemi, maksājumu veikšanu u.c. 
likumā paredzētās darbības (ZRL, 16.lpp.).

Zemes īpašnieka īpašumtiesību apjoms – zemes īpašniekam pieder ne 
vien tās virsa, bet arī gaisa telpa virs tās, arī zemes slāņi zem tās un visi 
izrakteņi, kas tajos atrodas (CL, 1042.p.).
 
Zemes kadastrs – zemes vērtības saraksts, dokumenti, kuros apkopoti 
dati par dabas resursu dabisko, tiesisko un saimniecisko stāvokli (JTV, 102.
lpp.). 
   
Zemes kadastrālā vērtība – zemes kvalitātes novērtējums latos, ņemot vērā 
zemes ģeogrāfisko novietojumu, zemes gabala kompaktumu, ko aprēķina 
Valsts zemes dienests (JTV, 299.lpp.).
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Zemes denacionalizācija – atsavināto zemes īpašuma tiesību iegūšanas 
veids, ko veic: 1) pasludinot par spēkā neesošu nacionalizācijas aktu no tā 
pieņemšanas brīža un atzīstot, ka zemes īpašums nekad nav bijis atņemts; 
2) atdodot zemes īpašumu ar piebildi, ka laika posmā no nacionalizācijas 
līdz denacionalizācijai zemes īpašums piederējis valstij vai citai personai 
(ZRL, 112.lpp.).

Zemes dzīles – Zemes garozas daļa, kas atrodas zem augsnes un virszemes 
ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un tehniski ir iespējami ģeoloģiskie 
pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve vai arī to izmantošana (Zdz, 1.p. 20.p.). 

Zemes dzīļu izmantošanas licence – administratīvais akts, kas tā adresātam 
piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktā veidā un 
noteiktu laiku, ievērojot licences noteikumus (Zdz, 1.p. 22.p.).

Zemes gabals – konkrētam zemes īpašniekam vai izmantotājam juridiski 
noteikta teritorija (ZRP).
Zemesgrāmatas – publiskas visiem pieejamas grāmatas, kuru ierakstiem ir 
publiska ticamība un kurās nostiprina tiesības uz nekustamiem īpašumiem, 
saprotot ar tiesībām arī tiesību nodrošinājumus un aprobežojumus (ZL, 
1.–4.p.). 

Zemesgrāmatas atzīme – atzīmes veidā nostiprina tiesību nodrošinājumus 
un aprobežojumus (ZL, 45.p.). 

Zemesgrāmatas ieraksts – ierakstu veidā uz nekustamu īpašumu nostiprina 
tiesības, kam pamatā ir tiesisks darījums, tiesas spriedums vai lēmums 
vai administratīvu iestāžu akts, kas pastāv uz paša likuma pamata; tāpat 
nostiprina minēto tiesību pārgrozījumus un dzēsumu (ZL, 44.p.). 

Zemesgrāmatas nodalījums – tajā ieraksta visas uz nekustamo īpašumu 
nostiprināmās tiesības, tiesību nodrošinājumus un aprobežojumus, šo 
tiesību, nodrošinājumu un aprobežojumu pārgrozījumus un dzēsumu (ZL, 
31.p.).  

Zemes hipotēka – zemes kā nekustamas lietas ieķīlājums kreditora 
prasījuma nodrošinājumam, nenododot zemes valdījumu, kas nostiprināms 
zemesgrāmatā kā hipotēka, lai kreditoram būtu tiesības prasīt bezstrīda 
piespiedu izpildīšanu vai zemes pārdošanu labprātīgā izsolē tiesas ceļā, kā 
arī sava prasījuma apmierināšanai ārpus bankrota procedūras, ja parādnieks 
pasludināts par maksātnespējīgu (ZRL, 189.–190.lpp.).

7

LBB – Likums par bīstamajiem atkritumiem 
LCA - Sinaiskis V. - Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību 
tiesības. R. Latvijas Juristu biedrība, 1996.
Le-TSSV - letonika.lv, terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca
Le-VDV - letonika.lv, vērtspapīru darījumu vārdnīca
Le-LEV - letonika.lv, Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca
LDzTĪ - Likums par dzīvojamo telpu īri
LIP - Leja L. – Līzinga izpratne un pielietošana Latvijā un Eiropā//Likums un 
tiesības. 1., 2003.
LĪADT - Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
LKPA – Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību 
LKV - Latviešu konversācijas vārdnīca/galv.red.: Švābe A., Būmanis A., 
Dišlērs K. - R.:  A.Gulbja apgādībā, 1927.-1928.g..
LLaL - Lauksaimniecības un lauku attīstības likums
LRUR - likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”
LPV – Likums par vērtspapīriem 
LPP- Likums par pašvaldībām 
LVV - Latviešu valodas vārdnīca. Avots, 2006.g
LT - J.Rozenfelds ‘’Lietu tiesības’’ Zvaigzne. ABC, 2002.g.
LTV - Likuma terminu vārdnīca.
MedL – Medību likums 
ML – Maksātrnespējas likums
MŽL – Meža likums 
NALĪ - Likums par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem
NĪN – Likums  „Par nekustamā īpašuma nodokli”
NĪVKL - Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
NL – Notariāta likums 
OF - Frīdenfelds V. – Ofšors – R.: Preses Nams, 2001.g.
PB – Likums par biržām
PBPN - Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi 
PiegS - Llikums „Par ieguldījumu sabiedrībām”
PIeL – Publisko iepirkumu likums 
PPS - Likums „Par privatizācijas sertifikātiem”
PS - likums „Par piesārņojumu”
PTAL - Patērētāju tiesību aizsardzības likums
PUieN - likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
PZN - Likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”
ST-I - K.Torgāns Saistību tiesības I, Tiesu nama aģentūra, 2006.,
ST-II - K.Torgāns Saistību tiesības II, TNA 2008.
SV - Svešvārdu vārdnīca. ABC Zvaigzne, 2006.g., 
ŪAL - Ūdens apsaimniekošanas likums
VL – Vekseļu likums 
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attiecas, vai kapitālsabiedrība, kas ietilpst minētā emitenta uzņēmumu 
grupā (FITL, 1.p. 30.p.).

Kapitāls – mantisko un nemantisko lietu kopums, kuram var noteikt cenu un 
kuru izmanto komercdarbībā; viss, kas var nest ienākumus; resursi, kurus 
radījuši cilvēki, lai ražotu preces un pakalpojumus; darbojošos ienākumu 
avots ražošanas līdzekļu veidā (JTSV, 142.lpp.).

Kapitālsabiedrība – komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no 
pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. Kapitālsabiedrība 
ir juridiska persona, sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība 
(KL, 134.p. 1.–2.d.).

Kārtējā akcionāru sapulce – likumā noteiktā kārtībā valdes sasaukta sapulce 
vismaz vienu reizi gadā, lai pieņemtu lēmumus par gada pārskatu, valdes 
un padomes ziņojumiem un par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu, 
kā arī citos tās darba kārtībā ietvertajos jautājumos (KL, 269.p. 1.d.).

Klauzula – atsevišķs likuma vai līguma noteikums, kas regulē līguma 
dalībnieka tiesības vai pienākumus (JTV, 102.lpp.).

Klusējot izteikta griba – tiesiskos darījumos darītājs savu gribu var izteikt 
klusējot, kas izpaužas darbībā, kas uzskatāma par klusējot izdarītu gribas 
izteikumu. Gribas izteikumam jābūt nopietnam (CL, 1427.– 1439.p.).

Koku ciršana mežā – notiek, saņemot Valsts meža dienesta izsniegtu 
dokumentu, kas apliecina konkrētas plānotas darbības, kas saistītas ar 
meža izciršanu, likumību: 1) galvenajā cirtē; 2) kopšanas cirtē; 3) sanitārajā 
cirtē; 4) rekonstruktīvajā cirtē; 5) citā cirtē (MŽL, 7.p.).

Kolektīvs darba tiesību strīds – tādas domstarpības starp darbiniekiem 
(darbinieku grupu) vai darbinieku pārstāvjiem un darba devēju, darba 
devējiem (darba devēju grupu), darba devēju organizāciju vai šādu 
organizāciju apvienību, vai nozares pārvaldes institūciju, kuras rodas, 
slēdzot, grozot, izbeidzot vai pildot darba koplīgumu, kā arī piemērojot vai 
tulkojot normatīvo aktu noteikumus, darba koplīguma vai darba kārtības 
noteikumus (DSL, 9.p.).

Kolektīvs darba interešu strīds – tādas domstarpības starp darbiniekiem 
(darbinieku grupu) vai darbinieku pārstāvjiem un darba devēju, darba 
devējiem (darba devēju grupu), darba devēju organizāciju vai šādu 
organizāciju apvienību, vai nozares pārvaldes institūciju, kuras rodas 

79

Lietojuma tiesību legāts – viens no īpašuma tiesību aprobežojumiem, 
kad īpašuma tiesības nodibinātas mantošanas kārtībā mantiniekam, bet 
lietojuma tiesības – legatāram (CL, 538.p.).

Lietojums – kādam piešķirta tiesība saņemt labumu no svešas lietas, to 
lietojot un dabūjot no tās augļus (CL, 1190.p.). 

Lietošana – svešas lietas izmantošana uz likuma vai līguma, kas nodibinājis 
saistību tiesību, pamata, ievērojot noteiktos lietas izmantošanas 
noteikumus un maksājot par tās izmantošanu noteiktu atlīdzību, ja nav 
noteikts, ka tāda nav jāmaksā (ST-II, 99.lpp.).  

Lietošanas ķīla – kustamas vai nekustamas augļu nesējas lietas ieķīlājums 
tā, ka kreditors to valda un ievāc no tās augļus (CL, 1279.p.); tādas ķīlas 
veids, kas paredz ķīlas ņēmēja tiesības lietot ķīlas priekšmetu. Pie tam 
mantiskais labums, ko ķīlas ņēmējs guvis no šādas lietas izmantošanas, 
kalpo ar ķīlu nodrošinātās saistības dzēšanai vai procentu dzēšanai (JTV, 
54.lpp.).

Lietpratējs – cilvēks ar labām zināšanām, izpratni (kādā jautājumā, nozarē) 
(LVV).

Lietu kopība – vairāku tādu patstāvīgu, vienas vai dažādu šķiru, ķermenisku 
vai bezķermenisku lietu sakopojums zināmam nolūkam vienā sastāvā un 
ar vienu kopīgu nosaukumu, kuras šajā sastāvā atzīstamas tiesiskā ziņā par 
vienību jeb vienu pašu lietu (CL, 849.p.). 

Lietu tiesības – civiltiesību normas, kas regulē mantas – lietu – piederību, 
valdījumu, lietojumu un rīcību ar to. Lietu tiesību saturu nosaka lietu veids 
(LT, 7.lpp.).

Lietu vērtība – lietas novērtējamas vai nu pēc to parastās vērtības vispārējā 
lietošanā, vai arī pēc vērtības, ko noteic lietas sevišķā nozīme valdītājam vai 
viņa personīgās tieksmes. Tāpēc lietu vērtība var būt vai nu parasta, vai 
sevišķa, vai arī ar personīgām tieksmēm pamatota (LT, 37.lpp.).

Lietvedība – darbību kopums, kas tiek veikts kādā iestādē, organizācijā, 
uzņēmumā, nodrošinot dokumentēšanas, sarakstes, dokumentu 
sagatavošanas un kārtošanas sistēmu (IeL).
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Likumiskā jeb speciālā hipotēka – hipotēka, kas pieder kreditoram uz 
likuma pamata, bez vienošanās ar ķīlas parādniekiem (LKV, 7.sēj., 11954.
lpp.).

Likumiskā pārstāvniecība – tādas pārstāvības tiesības, kas rodas, ja 
pilnvarojums ir tieši norādīts likumā (ST-II, 94.lpp.).

Likums – īpašā kārtā pieņemts pirmās kārtas tiesību akts, kas ir domāts 
sabiedrības un valsts svarīgāko jautājumu risināšanai, tam ir augstākais 
juridiskais spēks (LVV, 192.lpp.).

Likvidators – juridiskas personas likvidācijai likumā, statūtos vai dibināšanas 
līgumā noteiktā kārtībā iecelta rīcībspējīga fiziska persona, kas noskaidro 
kreditorus un viņu prasījumus, izlemj mantas sadales jautājumus (JTV, 
144.lpp.). Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 9.panta 2.punktu viņam ir 
maksātnespējas procesa administratora tiesības un pienākumi.  

Likvidācija – juridiskas personas, tās filiāles, pārstāvniecības vai 
struktūrvienības darbības izbeigšana saskaņā ar likumā, statūtos vai 
dibināšanas līgumā noteiktajiem apstākļiem: dalībnieku lēmumu, tiesas 
spriedumu, bankrotu u.c. Juridiskās personas likvidācijai ieceļ likvidācijas 
komisiju (likvidatoru), noskaidro kreditorus un viņu prasījumus, izlemj 
mantas sadales jautājumus (JTV, 145.lpp.).

Līdzdalība – darbība kādā procesā vai pasākumā kopā ar citiem vai 
aktīva kādas kopienas vai organizācijas dalībnieku iesaistīšanās lēmumu 
pieņemšanā jautājumos, kuri tieši ietekmē dalībniekus, arī līdzdarbošanās 
kādā sistēmā; piedalīšanās. Saistību tiesībās līdzdalība var būt nedalīta 
un dalīta, saistību var nodibināt par nedalāmu priekšmetu, tad tā nebūs 
solidāra (JTV, 150.lpp.). 

Līgums – vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas 
izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību (CL, 1511.p.).  

Līguma noslēgšanas moments – jeb perfekcijas moments, ja līgums tiek 
slēgts starp klātesošiem, līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi: 1) kad 
priekšlikuma adresāts priekšlikumu pieņem (t.s. pieņemšanas teorija); 2) 
kad viņš par savu pieņemšanu paziņo (resp., šādu paziņojumu nosūta) 
priekšlikuma piedāvātājam (t.s. nosūtīšanas teorija); 3) kad priekšlikuma 
piedāvātājs paziņojumu par pieņemšanu saņem (t.s. saņemšanas teorija); 
4) kad priekšlikuma piedāvātājs uzzina par pieņemšanu (t.s. uzzināšanas 
teorija) (LCA).
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Kadastra subjekts – kadastra objekta īpašnieks vai visi kopīpašnieki, 
tiesiskais valdītājs vai lietotājs (NĪVKL, 1.p. 7.p.). 

Kadastrālā uzmērīšana – zemes vienību, būvju, telpu grupu un zemes 
vienības daļu raksturojošo datu iegūšana apvidū (NĪVKL, 1.p. 8.p.). 

Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem 
noteiktā datumā atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta un 
nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā 
vērtība neietver mežaudzes vērtību (NĪVKL, 1.p. 9.p.).

Kaimiņu tiesības – ar likumu noteikti nekustama īpašuma aprobežojumi 
tuvāko kaimiņu labā, atšķirībā no tiem, kas nodibināti vispār sabiedriskās 
interesēs, starpība pēc būtības tā, ka pirmie ir absolūti, nav privātai gribai 
pakļauti, turpretim otrus var atcelt ar līgumu (LKV, 8.sēj. 14894.sleja).

Kaitējums ūdeņiem – jebkāds kaitējums, kuram ir būtiska, nelabvēlīga 
ietekme uz konkrēta ūdensobjekta ekoloģisko vai ķīmisko kvalitāti, 
kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko potenciālu (ŪAL, 14.p.) 

Kalpojošā lieta – lieta, uz kuras gulstas apgrūtinājums par labu valdošajai 
lietai (CL, 1141.p.). 

Kalpotājs – algots darbinieks, kas strādā garīgu vai neražojošu fizisku darbu 
(LVV).

Kalpotāju līgums – darba jeb pakalpojuma līguma veids, kas regulē 
mājkalpotāju darba attiecības atšķirībā no vispārējā darba līguma (LKV, 
8.sēj. 15185.sleja).

Kapitāla daļa – akcija, kapitāla daļa akciju sabiedrībā, sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību, pilnsabiedrībā un komandītsabiedrībā (Le-VDV) .

Kapitāla daļas nominālvērtība – noteikta sabiedrības kapitāla daļas vērtība, 
kas norādīta sabiedrības statūtos. SIA, atšķirībā no AS, visām sabiedrības 
kapitāla daļām ir jābūt ar vienādu nominālvērtību (KL, 186.p.).

Kapitāla vērtspapīri – akcijas un tām pielīdzināmi pārvedami vērtspapīri, 
kas nodrošina līdzdalību kapitālsabiedrības kapitālā, kā arī jebkura cita veida 
vērtspapīri, kas to konvertēšanas vai ar tiem piešķirto tiesību izmantošanas 
rezultātā dod tiesības iegūt jebkurus iepriekš minētos vērtspapīrus ar 
nosacījumu, ka šos vērtspapīrus emitējis to akciju emitents, uz ko tie 
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VPĪOP -  likums „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”
VP - likuma „Par valsts pensiju”
VPMAL - Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums
VZDN - Valsts zemes dienesta nolikums
TPN - Teritoriālplānošanas noteikumi
TrA - Grasis J. – Par trastiem pasaulē un pie mums, un to būtību//Latvijas 
Vēstnesis, 18.12.2001., Nr.183.
TV – Tautsaimniecības vārdnīca R.,1944.g.,
ZL – Zemesgrāmatu likums
ZVL - Zvejniecības likums
ZRL - Joksts O. ‘’Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums’’ 
(1990.-2005.g.) – R.,Multineo, 2006.g.
ZRP - likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
Zdz – Likums ‘’Par zemes dzīlēm’’ 
ZVL – Zvejniecības likums
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Zaudējumu novērtēšana – novērtējot zaudējumus, jāievēro: 1) galvenās 
lietas un tās piederumu vērtība – gan parastā, gan sevišķā; 2) pametums, 
kas netieši nodarīts ar zaudējumu nesēju notikumu, pastāvot cēloņsakarībai 
starp tiem; 3) atrautā peļņa; 4) izpildījuma vieta; 5) noteiktā līguma 
izpildījuma termiņš; 6) priekšmeta vērtība zaudējuma nodarīšanas laikā 
(CL, 1786.–1792.p.).  

Zaudējumu veidi – zaudējums ir tiešs, kad tas ir prettiesīgas darbības 
vai bezdarbības dabiskās un nepieciešamās sekas, netiešs – kad cēlies, 
sagadoties sevišķiem apstākļiem vai attiecībām, nejaušs – kad tā cēlonis ir 
nejaušs notikums vai nepārvarama vara (CL ,1773.p.) 

Zādzība – tīša, prettiesiska, bezatlīdzības svešas mantas slepena vai atklāta 
nolaupīšana, izņemot to no īpašnieka vai citas personas valdījuma, lai 
rīkotos ar šo mantu kā ar savu (KTSV, 180.lpp.).

Zeme – svarīgākais dabas resurss (objekts), ar ko saistīti pārējie dabas 
resursi, arī jebkura teritorija, arī teritorija, ko aizņem meži un ūdeņi (ZRP). 

Zemes atpakaļatdošana – darbība ar tiesiskām sekām, kas izpaužas zemes 
īpašuma atjaunošanā bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem sakarā 
ar zemes reformu, kā arī uz laiku izmantotās zemes atdošana zemes 
īpašniekam vai zemes nomniekam (JTV, 296.lpp.).

Zemes atsavināšana valsts vai sabiedrības vajadzībām – var notikt tikai 
izņēmuma gadījumos, pret taisnīgu atlīdzību un uz speciāla likuma pamata, 
nosakot īpašu procesu un kārtību, arī paredzot vienošanos ar zemes 
īpašnieku par kompensējošu atlīdzību (ZRL, 147.lpp.).

Zemes cena – zemes kā preces vērtība, kuru nosaka zemes pieprasījuma 
un piedāvājuma samērs, zemes pārdevēja un pircēja ekonomiskā uzvedība 
(ZRL, 178.lpp.).

Zemes daļa – uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par 
tās daļu (CL, 968.p.). 

Zemes daļējā lietošana – valsts un pašvaldību zemju lietošana, ko piešķir 
fiziskām un juridiskām personām dažādu saimniecisku darbību veikšanai, 
norādot zemes piešķiršanas termiņus, zemes daļējā lietotāja tiesības un 
pienākumus, kā arī kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas rodas zemes 
pamatlietotājiem. Šo zemes daļējo lietošanu var uzskatīt par sava veida 
zemes servitūtiem, kas noteikti ar likumu (ZRL, 92.–93.lpp.). 
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Vindikācija (vindikācijas prasība) – prasība par mantas atdošanu no sveša 
nelikumīga valdījuma (JTV, 295.lpp.).  

Virsīpašuma tiesības – tiesības, kas pēc to būtības: 1) nosaka pirmpirkuma 
tiesības zemes īpašniekam uz ēkām, kas atrodas uz viņa zemes, bet nepieder 
viņam, un pirmpirkuma tiesības ēku īpašniekam uz zemi, uz kuras atrodas 
viņa ēkas, bet kas nepieder viņam, jo pastāv paralēlas īpašuma tiesības 
uz zemi un uz ēkām; 2) nosaka nomas attiecības starp zemes īpašnieku, 
uz kuram piederošas zemes atrodas ēku īpašniekam piederošas ēkas (LT, 
72.lpp.).

Virszemes ūdeņi – visi iekšzemes ūdeņi (izņemot pazemes ūdeņus), pārejas 
ūdeņi un piekrastes ūdeņi, bet attiecībā uz ķīmisko kvalitāti – arī teritoriālie 
ūdeņi (ŪAL, 1.p. 23.p.).

Vispārīgie būvnoteikumi – Ministru kabineta izdoti noteikumi, kas 
reglamentē būvniecības pamatnosacījumus, ciktāl tos nenosaka 
Būvniecības likums (BL, 1.p. 23.p.).

Vispārīgie tiesību principi – principi, kas veido pamatu vai sākumu 
visām tiesībām un kas atspoguļo būtiskus, atkārtojošus un nemainīgus 
(nepārejošus) momentus tiesiskajās attiecībās. Tādēļ vispārīgos tiesību 
principus reizēm dēvē par sava veida augstākām tiesībām (LCA).

Z
Zaglis – cilvēks, kas prettiesiski piesavinās svešu mantu, izņemot to no 
īpašnieka vai citas personas valdījuma, lai rīkotos ar šo mantu kā ar savu 
(LVV, 1189.lpp.).

Zaudējumi – mantiski novērtējams samazinājums, zudums vai bojājums, 
kā arī peļņas atrāvums, papildu izdevumi, kas rodas sakarā ar līgumsaistību 
pārkāpumu vai citu prettiesisku rīcību (deliktu) (JTV, 296.lpp.).

Zaudējumu atlīdzība – universāls vispārēja priekšraksta veidā noteikts 
tiesiskās aizsardzības līdzeklis tiesību aizskāruma mantisko seku novēršanai 
ar mērķi nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku tāda stāvokļa atjaunošanu, kāds 
būtu bijis tad, ja aizskārums nebūtu noticis (CL, 1779.p.). 

Zaudējumu atlīdzības pienākuma pamati – 1) nodarītāja prettiesiska 
rīcība; 2) zaudējumu esamība; 3) cēloniskais sakars (CL, 1779.p.).
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A
Abandons – 1) atteikšanās no parāda prasībām; vienpusējs akts, kad viena 
puse atsakās no savām tiesībām, bet neizņem savu finanšu ieguldījumu 
lietā; 2) brīvprātīga atteikšanās no tiesībām vai īpašuma, piemēram, 
atteikšanās izmantot tiesības iegūt jaunas akcijas tad, kad tās sadala 
akcionāru starpā; 3) izstāšanās no darījuma naudassoda nomaksāšanas 
ceļā; 4) opcijas termiņa izbeigšanās bez tās izmantošanas; 5) darbavietas 
atstāšana darba laikā bez priekšniecības atļaujas un attaisnojoša iemesla; 
iemesls darbinieka atlaišanai (JTSV, 5.lpp.).

Abolīcija – 1) lēmuma, iepriekš fiksētas vienošanās (piemēram, darījuma) 
atcelšana; 2) likuma atcelšana; 3)lietas izbeigšana apžēlošanas kārtībā 
(JTSV, 5.lpp.).

Abrogācija – 1) novecojoša likuma atcelšana; 2) iepriekšējas pušu 
vienošanās vai norunas izmaiņas (izmainīšana) vai atcelšana tādēļ, ka ir 
mainījušies apstākļi vai sakarā ar to, ka tās ir pretrunā ar likuma garu vai 
laika likumiem. 3) vecās vienošanās pilnīga aizvietošana ar jaunu. (JTSV, 
6.lpp.).

Abstrakts līgums – līgums, kura spēkā stāšanās nav atkarīga no tā rašanās 
pamata. (JTSV, 181.lpp.).

Adatu nauda – vīra dāvanas sievai kabatas izdevumiem un adatām; tā kā 
adatu nauda pieder pie sievas atsevišķas mantas, viņai ir tiesības ar to 
patstāvīgi rīkoties (LKV, 1.sēj., 43.sleja).

Adopcija – tiesisks akts, kas rada tādas pašas personiskās un mantiskās 
tiesības un pienākumus kā radniecība pēc izcelšanās, ja adopcijas līgumā 
nav noteikts citādi; akts, ar kuru viena persona pieņem citas personas 
bērnu vai pilngadīgu personu par savu (JTV, 7.lpp.).

Adoptācija – juridisks akts, ar kuru nodibina audžu vecāku un bērnu 
radniecības tiesiskās attiecības (JTV, 8.lpp)

Adoptētais – persona, kura, līdzko ir notikusi adopcija, kļūst par adoptētāja 
ģimenes locekli (CL, 172.p.).

Adoptētājs – vismaz 25 gadus veca rīcībspējīga persona, kura vēlas adoptēt 
bērnu un kura ir vecāka par savu adoptējamo vismaz par 18 gadiem (CL, 
163.p.).
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norādīts paziņojuma sniegšanas laiks, termiņi un kārtība. Latvijas Jūras 
kodeksā Jūras protests nav minēts (JTV, 102.lpp.).

K
Kabatas nauda – vīra dāvanas sievai un vecāku dāvanas bērniem, ar ko viņi 
var patstāvīgi rīkoties un to izlietot sīkiem izdevumiem (LKV, 8.sēj., 14830.
sleja).

Kabotāža – piekrastes, gar piekrasti, kuģošana starp vienas valsts ostām 
(JTV, 102.lpp.). 

Kadastrs – zemes vērtības saraksts, dokumenti, kuros apkopoti dati par 
dabas resursu dabisko, tiesisko un saimniecisko stāvokli (JTV, 102.lpp.). 
   
Kadastra apzīmējums – zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes 
vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu 
kombinācija (identifikators) (NĪVKL, 1.p. 2.p.). 

Kadastra dati – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
ierakstītās ziņas (NĪVKL, 1.p. 3.p.).

Kadastra dokuments – no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas sagatavots un noformēts dokuments, kas satur kadastra datus 
(NĪVKL, 1.p. 4.p.). 

Kadastra informācija – kadastra dati un Valsts zemes dienesta arhīva 
dokumentu ziņas, ko izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (NĪVKL, 
1.p. 5.p.).

Kadastra informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis 
un turētājs ir Valsts zemes dienests (NĪVKL, 3.p. 3.d.). 

Kadastra numurs – nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, 
neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators) (NĪVKL, 
1.p. 1.p.). 

Kadastra objekts – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums kā īpašuma objektu kopums, kā 
arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa (NĪVKL, 1.p. 
6.p.). 
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Līgumiskā pārstāvniecība – tāda pārstāvniecība, kas rodas uz līguma 
pamata. Līgumiskā pārstāvja statuss tiek piešķirts konkrētai personai (ST-II, 
199.lpp.).

Līgumsods – pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu 
saistību tajā gadījumā, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi 
(CL, 1716.p.).

Līzinga licence – jebkura reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību var 
iegūt līzinga licenci un vadīt līzinga biznesu. Licences ir iespējams saņemt 
dažādās jurisdikcijās, ar dažādām reģistrācijas un pamatkapitāla prasībām 
(OF, 104.lpp.).

Līzings – konsensuāls atlīdzības līgums, saskaņā ar kuru viena puse (līzinga 
devējs) apsola iegūt īpašuma tiesības un otras puses (līzinga ņēmēja) 
izraudzītu lietu (līzinga objektu) un nodot to līzinga ņēmējam lietošanā, 
pretī saņemot zināmu līzinga maksu. Atkarībā no līzinga veida līgums var 
būt ar vai bez pirmstermiņa uzteikuma tiesībām. Līzinga termiņa beigās 
līzinga veida līgums var būt ar vai bez pirmstermiņa uzteikuma tiesībām. 
Līzinga termiņa beigās līzinga ņēmējam līzinga objekts jāatdod līzinga 
devējam vai arī jārealizē iepriekš paredzētās izvēles tiesības (LIP, 10.lpp.).

Lopu dzirdīšanas servitūts – tiek dota tiesība dzirdināt lopus uz svešas 
zemes (CL, 1170.p.).

Loterija – mantu vai naudas summu izlozēšana (SV, 436.lpp.).

Loze – nosacīta zīme, priekšmets, kas tiek izņemts no līdzīgu zīmju, 
priekšmetu kopas uz ko u.tml. (LVV).

Ļauna ticība – ja ļaunā ticībā darbojas tas, kas atvainojama iemesla dēļ 
nezina savu tiesisko trūkumu, tad ļaunā ticībā ir ne vien tas, kas šo trūkumu 
zina, bet arī tas, kam to vajadzēja zināt (LKV, 13.sleja, 24912.lpp.).

Ļaunprātība – tas, kas izdarīts ar ļaunu nolūku (LVV).

Ļauns nolūks – uz prettiesīgām sekām vērsta griba (LKV, 13.sleja, 24913.
lpp.).

Ļaunticīgs valdījums – valdījums, kas pieder ļaunticīgam valdītājam, kurš 
zina, ka viņam nav tiesības lietu valdīt vai ka kādam šai ziņā ir lielākas 
tiesības nekā viņam (LCA, 32.lpp.).
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Ļaunticīgs valdītājs – tas, kas zina, ka viņam nav tiesības lietu valdīt vai ka 
kādam citam šajā ziņā ir lielākas tiesības nekā viņam (CL, 10.p.).

M
Maiņas līgums – divu personu abpusējs apsolījums dot vienu priekšmetu 
(gan ķermenisku, gan bezķermenisku, arī prasījumus u.c. tiesības) pret otru, 
izņemot naudu, līdzēju savstarpējām tiesībām un pienākumiem piemērojot 
pirkuma līguma noteikumus (CL, 2091.–2092.p.). 

Maksāšanas līdzeklis – skaidra nauda, čeki, maksājumu kartes, bankomātu 
kartes, maksājuma dokumenti, elektroniskā nauda; tie ir līdzekļi vai 
maksājuma instrumenti, kas ļauj to lietotājiem saņemt skaidru naudu vai 
citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumus naudas līdzekļu 
pārvedumam, un kurus kā maksāšanas līdzekli pieņem trešās personas 
(KredL, 1.p. 38.p.). 

Maksātnespēja – stāvoklis, kad fiziska vai juridiska persona (parādnieks) 
nespēj nokārtot savas parādu saistības, ir nonākusi finansiālās grūtībās vai 
uzskata, ka tajās nonāks (ML, 57.p.)

Maksātnespējas administrācija – valsts iestāde, kas normatīvajos 
aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku tiesiskās 
aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā 
darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā un 
likumā noteiktajā kārtībā īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību 
tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos (ML, 
173.p. 1.d.).

Maksātnespējas pazīmes – nosaka Maksātnespējas likums, un tās atšķiras 
fiziskajām un juridiskajām personām, bet kopīgā pazīme izpaužas personas 
nespējā nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš (ML, 129.
p, 57.p.).

Maksātnespējas procesa administrators – rīcībspējīga fiziska persona, 
kas sasniegusi 25 gadu vecumu, ieguvusi maksātnespējas procesa 
administratora sertifikātu un kurai ir Maksātnespējas likumā noteiktās 
tiesības un pienākumi (ML, 9., 13.p.) 

Maksātnespējas process – 1) tiesiska rakstura pasākumu kopums 
juridiskai personai, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru 
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Juridiskā atbildība – valstiska piespiešana tiesību prasību izpildē, tiesiskās 
attiecības, kurās katrai no pusēm ir pienākums atbildēt par savu rīcību citas 
puses, valsts un sabiedrības priekšā (JTV, 133.lpp.). 

Juridiskais spēks – normatīvā tiesību akta obligātums, tā prioritāte pār 
citiem aktiem vai pakļautība tiem (JTSV, 135.lpp.).

Juridiskie fakti – likumos paredzētie pilnīgi reālie noteikumi un darbības (vai 
bezdarbības), kas patiešām ir notikušas, kas kļūst par pamatu konkrētām 
tiesiskām attiecībām, izmaiņām tajās vai to izbeigšanai. Šīs darbības, 
bezdarbības notikumi kļūst par juridiskiem faktiem tad, kad tie tieši vai 
netieši paredzēti tiesību normās; tieši vai netieši skar sabiedrības, valsts, 
sociālo grupu, indivīdu tiesības, intereses utt. (JTSV, 135.lpp.).

Juridiska persona – valsts, pašvaldības, personu apvienības, iestādes, 
nodibinājumi un lietu kopības, kurām piešķirta juridiska personība (CL, 
1407.p.); arī organizācija, kam ir atsevišķa manta un kas savā vārdā var iegūt 
mantiskas un nemantiskas tiesības, uzņemties pienākumus un atbildību un 
var būt prasītāja vai atbildētāja tiesā vai šķīrējtiesā (Le-VDV).

Jurisdikcija – tiesu un pārvaldības institūciju tiesība (pilnvaras, kompetence) 
izskatīt un izlemt civillietas, krimināllietas u.c. tiesiskus strīdus (Le-TSSV).

Jūras briesmas – jebkuras gadījuma rakstura briesmas, ko rada jūra, 
ugunsgrēki, kari, zagļi, laupītāji, kuģa aplaupīšana, sagrābšana un 
aizturēšana, ķīlnieku sagūstīšana, kravas zaudēšana un tiesas process, kā 
arī citas līdzīga rakstura briesmas (JK).

Jūras kodekss – Latvijas jūrniecības noteikumi, kas regulē administratīvās, 
saimnieciskās un civilās attiecības, kuras rodas starp subjektiem ar jūrlietām 
saistīto tiesisko attiecību jomā, to piemēro visiem kuģiem, kas atrodas 
Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos, visiem Latvijas kuģiem, izņemot kara 
kuģus (JTSV, 135.lpp.).

Jūras protests – paziņojums, ko sniedz kuģa kapteinis nolūkā nodrošināt 
pierādījumus kuģa īpašnieka tiesību un interešu aizsardzībai gadījumā, 
kad kuģa brauciena vai stāvēšanas laikā jūrā ir bijis notikums, kas var būt 
par pamatu mantisku prasību izvirzīšanai kuģa īpašniekam. Jūras protestā 
jāietver atgadījuma apstākļu apraksts un to pasākumu uzskaitījums, kurus 
veicis kapteinis, lai novērstu vai samazinātu zaudējumus un saglabātu 
īpašumu, kas atrodas uz kuģa un uzticēts tā apkalpei. Valsts likumos ir 
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Adoptēts bērns – bērns, kas iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli 
pret adoptētāju un viņa radiniekiem gan personiskajās, gan mantiskajās 
attiecībās (CL, 173.p).

Aicinājums mantot – iestājas, kad ir atklājies mantojums (CL, 655.p.). 
Aicinājuma pamati ir likums vai mantojuma atstājēja tiesīgi testamentā vai 
mantojuma līgumā izteikta griba (CL, 389.p.).

Aizbildnība – 1) valsts varas orgānu uzraudzībā nodota privāttiesiska gādība 
par nepilngadīgām personām, kurām nepieciešama aizsardzība (LKV, 1.sēj., 
139.sleja); 2) likumā noteikta forma rīcības nespējīgas personas (bērna 
vai garīgi slima cilvēka) personisko un mantisko tiesību aizsardzībai, šīs 
aizsardzības īstenošanai (Le-TSSV). 

Aizbildnis – persona, kurai par pienākumu uzlikta aizbildnības gādība (LKV, 
1.sēj., 139.sleja). Aizbildnis tiek iecelts ar bāriņtiesas lēmumu bez vecāku 
gādības palikušam bērnam, par ko aizbildnim izdod apliecību (CL, 239.p.)

Aizbilstamais – bez vecāku aizgādības palicis nepilngadīgais, pār kuru 
nodibināta aizbildnība – kam iecelts aizbildnis (CL, 222.p., 225.p.).

Aizdevējs – tiesībspējīga, rīcībspējīga persona, kas ir aizdodamās lietas 
īpašnieks (CL, 1936.p.).

Aizdevuma līgums – darījums, ar kuru zināma daudzuma atvietojamas 
lietas tiek nodotas aizņēmējam īpašumā ar pienākumu atdot saņemto tādā 
pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās (CL, 1934.p.). 

Aizdevuma ņēmējs – tiesībspējīga, rīcībspējīga persona, kas aizņemas no 
aizdevēja tam piederošu atvietojamu lietu un apņemas atdot to tādā pašā 
daudzumā, bet, ja ir aizņemta nauda, tad atdot tādā pašā summā, kādu 
viņš saņēmis (CL, 1943.p ).

Aizgādība – tāda pati gādība par pilngadīgajiem vai zināmu mantu kā 
aizbildnība pār nepilngadīgajiem (LKV, 1.sēj., 143.sleja).

Aizgādnība pār mantu – tiek nodibināta ar tiesas lēmumu no savas 
pastāvīgās dzīves vietas aizgājušas personas, kas savas tiesības uz savu 
mantu nevienam nav uzticējusi, mantai. Aizgādnis apsargā un pārvalda 
promesošā mantu, bet viņam nav tiesību iejaukties promesošā pārējās 
lietās, izņemot tikai spiedīgas vajadzības gadījumos (CL, 371.p.).
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Vērtība (lietas) – izšķir: 1) parasto vērtību, kuru nosaka pēc tā labuma, kādu 
lieta var dot katram valdītājam pati par sevi, jeb tirgus cenu; 2) sevišķo 
vērtību, kuru nosaka pēc tā sevišķā labuma, kādu lietas valdītājs gūst no 
tās sakarā ar savām personīgām attiecībām; 3) ar personiskām tieksmēm 
pamatoto vērtību, kas ir atkarīga no priekšrocības, kādu lietas valdītājs tai 
piešķir neatkarīgi no labuma, kādu lieta dod pati par sevi (CL, 870.–873.
p.).  

Vides pieejamība – iespēja cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes 
traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai būves funkcijai (BL, 
1.p. 27.p.).

Viegla neuzmanība – vainas pakāpe, kas izpaužas abstraktā, kad parādnieks 
nebija ievērojis tādu rūpību, kādu parasti ievēro ikkatrs, un konkrētā, kad 
parādnieks mazāk rūpējas par viņam uzticētām svešām lietām nekā par 
savām paša lietām (ST-I, 197.lpp.).   

Vienas kategorijas akcijas – akcijas, kurās nostiprināts vienāds tiesību 
apjoms (CL, 227.p. 2.d.).

Vienošanās – vairāku personu gribas izpaudumu kopsavilkums, kas vērsts 
uz kāda jautājuma atrisināšanu. Katrs līgums ir vienošanās, bet ne katra 
vienošanās ir līgums, jo nerada tiesiskas saistības, kuru izpilde ir nodrošināta 
ar tiesiskajiem piespiedu līdzekļiem (JTV, 294.lpp.).  

Vienpusējs līgums – līgums, kurā vienai pusei ir tiesības, bet otrai pusei ir 
pienākumi (JTSV, 180.lpp.).

Vienreizēja pilnvara – pilnvara vienas konkrētas darbības veikšanai (JTSV, 
248.lpp.).

Viesnīcnieka glabājums – tāds viesnīcas viesa lietu glabājums, kas ietver 
viesnīcnieka pienākumu pret viesnīcas viesi, sākot ar brīdi, kad viesis ar 
viesnīcas darbinieka ziņu ienes savas lietas viesnīcā, rūpēties par mantu 
glabāšanu, ietverot nejaušu gadījumu (CL, 1995.p.). 

Vietnieks – persona, kas uz pilnvaras, pilnvarojuma līguma, mutiska 
uzdevuma vai darba līguma pamata darbojas pilnvarotāja vārdā un viņa 
interesēs (LVV).

Viltus – otras personas prettiesīgs maldinājums, lai viņu piedabūtu izdarīt 
viņas interesēm pretēju darbību vai atturēties no tās (CL, 1459.–1462.p.).


