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 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ir viena no trīs Rīgas pilsētas 

teritorijā izveidotajām pirmās instances tiesām un tiesas darbības teritorija atbilst Rīgas 

pilsētas Latgales priekšpilsētai.  

 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā ir 30 tiesnešu amata vietas. Tiesā 

šobrīd ir nodrošināta tiesnešu specializācija krimināllietās, civillietās un administratīvā 

pārkāpuma lietās. 

 Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 33.panta pirmo daļu tiesas darbu vada tiesas 

priekšsēdētājs, kurš atbilstoši panta trešās daļas 2.punktam noteic tiesas priekšsēdētāja 

vietnieka pienākumus.  

 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā ir viena tiesas priekšsēdētāja 

vietnieka amata vieta. Tā kā autore kopš 2019.gada novembra pildīja tiesas 

priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, tad piedāvātā tiesas darbības attīstības 

koncepcija balstīta uz jau iesākto darbu un redzējums par Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesas stratēģiskās vadības mērķiem, uzdevumiem un veicamajiem 

pasākumiem tuvākajiem pieciem gadiem. 

 

 [1] Tiesas darbības attīstības vīzija un mērķi. 

Tiesas attīstības koncepcijas virsuzdevums ir izveidot tiesu kā profesionālu 

organizāciju, kas pati ir sistēma un vienlaikus ir sistēmas sastāvdaļa un tās abas ir 

sinerģijā, lai sasniegtu tiesas mērķi - taisnīgu un efektīvu tiesas spriešanu, nodrošinot 

ikviena tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā. 

Shematiski prognozējamā attīstības virzība ir šāda: 

 

 Autores ieskatā tiesas attīstības vīzija un mērķis ir sasniedzams tādu kopīgu 

tiesas vērtību, kā profesionalitāte, godīgums, atbildība un sadarbība, apzināšanā. 

 Profesionalitāte tā ir spēja attīstīt un izmantot darbam nepieciešamās 

kompetences, prasmes un zināšanas, strādāt efektīvi un sasniegt kvalitatīvu rezultātu, 

pamatot savus lēmumus un rīcību, būt atvērtam pārmaiņām un iesaistīties jaunu pieeju 

un inovāciju izmantošanā tiesas darbā. 

 Godīgums ir savu pienākumu godīga, atklāta, likuma un ētikas normām 

atbilstoša pildīšana, ievērojot objektivitāti un neitralitāti.  

Profesionāļu organizācija: 
katrs identificējas kā profesionālis 

Profesionāla organizācija:  
izjūt piederību sistēmai kā 

kopumam 
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 Atbildība ir spēja pamatot savus lēmumus un rīcību, atbildēt par tiem, atpazīt 

savas kļūdas un tās atkārtoti nepieļaut. 

 Sadarbība ir uz kopīgiem mērķiem balstīts darbs, veidojot cieņpilnas un 

koleģiālas attiecības, iesaistoties jautājumu risināšanā, spēja uzklausīt un pieņemt 

citādu viedokli. 

 

 [2] Pasākumi tiesnešu darbības organizēšanā saistībā ar koncepcijā izvirzīto 

tiesas attīstības vīziju un mērķiem. 

 Kvalitatīva tiesas darba rezultāta sasniegšanai apspriest jaunāko tiesu praksi un 

problēmjautājumus, rīkojot diskusijas. 

 Rīkot starpinstitūciju dialogu, veicinot labāku sadarbību un viedokļu izpratni. 

 Tiesnešu atslogošana no tādu pienākumu veikšanas, kas nav saistīti ar tiesas 

spriešanas funkciju, vienlaikus iesaistot tiesai svarīgu jautājumu izlemšanā. 

 Atbalstīt un veicināt tiesnešu iesaisti profesionālo zināšanu apguvē un 

kompetenču attīstībā, kā arī iesaistīšanos tiesnešu pašpārvaldes institūcijās. 

 Atbalstīt un veicināt tiesnešu iesaisti normatīvo aktu izstrādāšanā. 

 Atbalstīt un veicināt tiesnešu iesaisti starptautiskajā sadarbībā, piedaloties 

pieredzes apmaiņā, starptautiskajās konferencēs un apmācību programmās. 

 

 [3] Pasākumi tiesas darbinieku darbības organizēšanā saistībā ar koncepcijā 

izvirzīto tiesas attīstības vīziju un mērķiem. 

 Kvalitatīva tiesas darba rezultāta sasniegšanai apspriest jaunāko tiesu praksi un 

problēmjautājumus, rīkojot diskusijas. 

 Objektīva darbinieku prasmju un kompetenču novērtēšana, darba izpildes 

kavējošo faktoru apzināšana, darbinieku sasniegumu veicināšana un atzīšana. 

 Atbalstīt un veicināt darbinieku iesaisti profesionālo zināšanu apguvē un 

kompetenču attīstībā. 

 Turpināt un pilnveidot jauno darbinieku darba pienākumu apmācības modeli 

tiesā. 

 Turpināt nodrošināt un attīstīt tiesas apmeklētāju apkalpošanas standartu. 

 

 [4] Pasākumi administratīvās vadības jomā saistībā ar koncepcijā izvirzīto tiesas 

attīstības vīziju un mērķiem. 
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 Pašrefleksija kā spēja novērtēt, analizēt un izprast lietas, redzēt tiesas darba 

organizācijas stiprās un vājās puses. 

 Tiesas vadības kompetenču sadale starp tiesas priekšsēdētāju un tiesas 

priekšsēdētāja vietnieku, lai efektivizētu vadības procesus tiesā. 

 Turpināt rīkot gan klātienē, gan attālināti tiesnešu un tiesas darbinieku sapulces. 

 Turpināt attīstīt un pilnveidot tiesas sēžu sekretāru darba organizācijas modeli 

tiesā. 

 

Tiesnese        Anda Kraukle 

 

Dokuments ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu. 


