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Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Goda Tiesas 
(Latviešu Goda Tiesas) nolikums 

 
 

 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1.  Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Goda tiesa, jeb Latviešu Goda Tiesa      
(turpmāk – Goda Tiesa) ir patstāvīga institūcija, kuras uzdevumi ir: 
1.1.1. izšķirt strīdus kuros ir iesasitīti Latvieši; 
1.1.2. lemt veicinot Latvijas Nācijas izveidi un saliedētību ar citām Latvijas tautām;                                                                                                                                
1.1.3. aizsargāt Latviešu dzīves telpu.                                                                                                                                                                                                  
1.2. Goda tiesa darbojas saskaņā ar LB Tikumu kodu, šo nolikumu un Dieva likumiem. Tā 
savā rīcībā pamatojas uz Latvisko Dzīve-s-ziņu un Dievs-a-ziņu. 
1.3. Goda tiesa pienākumus veic godprātīgi, darbojas neatkarīgi un objektīvi.  

2. Goda tiesas izveidošana un sastāvs  

2.1. Goda tiesu deviņu cilvēku sastāvā ievēl LBas sapulce.  
2.2.  Goda tiesā var tikt ievēlēti tikai Latviešiem uzticami un godājami tautas pārstāvji, 
kuri darbojušies Latviešu tautas aizsardzībā ne mazāk kā 10 gadus un sasnieguši vismaz 
40 gadu vecumu.  
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3. Goda tiesas pilnvaras un lietu izskatīšanas kārtība  

3.1.  Goda tiesa izskata visu veidu Latviešiem būtiskus jautājumus, kas iesniegti tai.                     
3.2.  Goda tiesa ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 9 Goda tiesas locekļi.  
3.3.  Goda tiesa izskata lietu atklāti vai aizklāti – desmit dienu laikā, skaitot no 
iesnieguma dienas. Lēmums par atklātu vai aizklātu tiesas sēdi tiek pieņemts, Goda 
tiesas locekļiem balsojot. 
3.4.  Nepieciešamības gadījumā Goda tiesa var pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanas 
termiņa pagarināšanu, bet ne vairāk par 10 dienām.  
3.5.  Goda tiesa uz sēdi konkrētā jautājumā uzaicina iesnieguma iesniedzēju, strīdīgās 
puses un vajadzības gadījumā arī lieciniekus. Neierašanās bez attaisnojoša iemesla uz 
Goda tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla nav pamats lietas izskatīšanas atlikšanai un 
lēmuma pieņemšanai. 
3.6.  Visi tiesas sēdes procesa dalībnieki ir tiesīgi sniegt paskaidrojumus, liecības un 
aizstāvēt savas tiesības. 
3.7. Goda tiesas sēdes notiek valsts valodā.  
3.8.  Personai vai personu grupai, kuru rīcību izskata Goda tiesa, ir tiesības izteikt 
pamatotu tiesas sastāva noraidījumu. Lēmumu par tiesas sastāva pagaidu maiņu pieņem 
LBas valde. 
3.9.   Goda tiesas locekļiem ir pienākums atturēties no piedalīšanās sēdē, ja tie tieši vai 
netieši ir ieinteresēti apspriešanas rezultātos vai ir citi iemesli, kas var apgrūtināt 
objektīvu lēmumu pieņemšanu. Šāda atteikšanās un tās pamatojums tiek noformēts ar 
iesniegumu LBas valdei.  

4. Goda tiesas lēmumi un to izpilde 
 
4.1.  Goda tiesas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu tiesas sēdes slēgtā 
daļā, balsojot visiem klātesošajiem Goda tiesas locekļiem. 
4.2.  Goda tiesa var pieņemt šādus lēmumus: 
4.2.1. par pušu mierizlīguma apstiprināšanu – mierizlīgumu puses iesniedz rakstveidā 
tiesas norādītajā termiņā; 
4.2.2. atzīt, ka izvirzītie pārmetumi ir nepamatoti; 
4.2.3. izteikt aizrādījumu; 
4.2.4. izteikt nopēlumu konkrētās personas rīcībai vai uzvedības faktam; 
4.2.5. izteikt nosodījumu, prasot publisku atvainošanos vai bez tās;                               
4.2.6. kriminalizēt sabiedrības sistēmas kas ir kaitīgas Latviešiem.                                 
4.3.  Goda tiesa pamato savu lēmumu ar pierādījumiem, kas pārbaudīti un iegūti tiesas 
sēdē. 
4.4.  Goda tiesas lēmums ir galīgs, nav pārsūdzams un stājas spēkā no tā pasludināšanas 
brīža. 
4.5.  Goda tiesas lēmums pusēm ir saistošs, un tas jāpilda labprātīgi. 

 


