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Viens no svarīgākajiem tiesu sistēmas darbības attīstības virzieniem kopumā ir 

nodrošināt efektīvu, kvalitatīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu tiesu iekārtas darbību, 

sekmējot tiesu neatkarību, pieejamību un tiesas procesa efektivitāti. 

Valsts dzīves attīstība, notikumu procesi sabiedrībā, tiesību normu mainība, kā arī 

jaunu starptautisku normu piemērošana un tradīciju ienākšana ir bijis pamats ievērojamām 

reformām tiesu sistēmā, pārejot uz “tīrajām tiesu instancēm” un īstenojot tiesu teritoriālo 

reformu. 

Teritoriālās reformas rezultātā valstī ir izveidotas deviņas vispārējās jurisdikcijas 

rajona (pilsētas) tiesas. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā ir 30 tiesnešu amata vietas un līdz Latvijas 

tiesu sistēmas reformas uzsākšanai tā bija valsts lielākā rajona (pilsētas) tiesa. Tiesas darbības 

teritorija atbilst Rīgas pilsētas administratīvajam rajonam - Latgales priekšpilsētai ar aptuveni 

200 tūkstošiem iedzīvotāju (uz vienu tiesnesi nepilni 7 tūkstoši iedzīvotāji), kas ir lielākais 

Rīgā pēc iedzīvotāju skaita. Teritorijā darbojas divi policijas iecirkņi un lielākā valsts brīvības 

atņemšanas iestāde – Rīgas Centrālcietums. Tiesas darba papildus specifiku nosaka tiesas 

darbības teritorijā esošā Rīgas starptautiskā autoosta, Centrālā dzelzceļa stacija un 

Centrāltirgus.  

Piesakot savu kandidatūru Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja 

amatam ņemu vērā no 2017.gada februāra gūto pieredzi, pildot tiesas priekšsēdētāja vietnieka 

amata pienākumus un sniedzu savu redzējumu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 

darbības attīstībā. 

Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas turpmākās attīstības galveno 

uzdevumu izvirzāma tiesas efektivitātes uzlabošana un pilnveidošana, kas sevī ietver mērķu 

dažādību un daudzveidību, turpinot samazināt lietu izskatīšanas termiņus, paaugstinot tiesas  

spriešanas kvalitāti, nodrošinot un veicinot vienotu tiesu praksi, tiesnešu iespēju 

specializēties. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbības attīstības pasākumu plānā 

turpmākai tiesas darbības efektivitātes pilnveidošanai, jāturpina iesāktais darbs lietu 

izskatīšanas termiņu pārvaldībā tiesā, tiesvedības ilguma samazināšanā, kas sevī ietver ne tikai 

tiesnešu noslodzes samazināšanu un izlīdzināšanu, tiesnešu specializāciju, bet arī citu resursu 

izmantošanu. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā ir nodrošināta pilnīga tiesnešu 

specializācija tiesību nozarēs, proti, civillietās, krimināllietās un administratīvo pārkāpumu 

lietās. Specializācija pa tiesību nozarēm ļauj tiesnesim detalizētāk pārzināt konkrēto tiesību 
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jomu un to darbību reglamentējošos normatīvos aktus, tādējādi sekmējot darba kvalitāti. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas turpmākajā darbībā 2020. – 2025.gados 

jāturpina tiesā uzsāktās aktivitātes, koncentrējoties uz attīstību un izaugsmi, nevis īstermiņa 

risinājumiem.  

Manā skatījumā par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas turpmākās darbības 

galvenajiem uzdevumiem izvirzāmi: 

1. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un katra tiesneša misija un galvenais 

uzdevums - taisnīga un efektīva tiesas spriešana, nodrošinot ikviena tiesības uz taisnīgu un 

atklātu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā. 

2. Tiesai ir jānodrošina personu vienlīdzība likuma un tiesas priekšā, kas sevī ietver 

vienlīdzīgu tiesas procesu un judikatūru. 

4. Tiesvedības ilguma samazināšana un tiesas pieejamība. 

5. Tiesnešu un tiesas darbinieku attīstības nodrošināšana un veicināšana. 

Lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus, vēlos akcentēt veicamos pasākumus: 

1) turpināt celt tiesvedības kvalitāti, kā mērķi izvirzot pareizu un kvalitatīvu lietu 

izspriešanu saprātīgos termiņos;  

2) turpināt izmantot darbības rādītāju vadības principu, veicinot un pilnveidojot 

atgriezeniskās saites nodrošināšanas prasmes un personīgo pašrefleksiju, tādejādi ar 

analīzes procesiem palīdzot uzlabot produktivitāti un samazinot izdegšanas riskus; 

3) turpināt problēmjautājumu apzināšanai un risināšanai organizētās tiesnešu / darbinieku 

regulārās sapulces, analizējot pārsūdzētos nolēmumus, nolēmumu atbilstību augstāko 

instanču tiesu praksei, pārrunājot nolēmumu saprotamību; 

4) turpināt attīstīt un uzlabot sadarbību ar Rīgas apgabaltiesu, pārrunājot gan procesuālus 

jautājumus, gan nolēmumu kvalitātes problēmas, kā arī pārrunāt atzinīgi novērtētus 

nolēmumus, kā arī sadarbībā ar Rīgas apgabaltiesas vadību nodrošināt pirmās instances 

tiesnešiem iespēju apmeklēt apgabaltiesas tiesnešu vadītās tiesas sēdes, un otrādi, ar 

sekojošu procesā redzētā apspriedi; 

5) nepieļaut, ka vienas tiesas ietvaros tiesas sastāvi tiesu lietas kārto atšķirīgi, atšķirīgi 

piemēro procesuālās normas, kas panākams produktīvās diskusijās par vienotu praksi, 

pieturoties pie norunātā; 

6) turpināt regulārās starpinstitucionālās sanāksmes, vēl vairāk veicinot savstarpējo 

sadarbību un diskusiju; 

7) turpināt efektīva tiesas klientu servisa modeļa ieviešanu, apzinoties, ka katrs no 

klientiem vēlas justies īpašs, sagaida individuālu attieksmi un pretimnākšanu; 
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8) panākt izpratni par labas komunikācijas principiem un tās priekšrocībām darba vietā; 

9) turpināt un attīstīt komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem, tādējādi veicinot sabiedrības 

uzticamību tiesām, informējot ne tikai par sabiedrību interesējošiem tiesas 

nolēmumiem, bet arī citām nozīmīgām norisēm tiesā, tādējādi veicinot tiesas tēla 

uzlabošanu. Nepieciešamības gadījumā nolēmuma skaidrojums jāveic pašam tiesnesim. 

10) sabiedrības uzticēšanās veicināšanā tiesai un tiesu varai kopumā, Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesa arī turpmāk atbalstīs studentus ar prakses vietu tiesā, piedalīsies 

“ēnu” dienu pasākumos, uzturēs koleģiālas attiecības ar izmeklēšanas iestādēm, sodu 

izpildes institūcijām, turpinot organizēt tikšanos ar šo iestāžu pārstāvjiem 

problēmjautājumu diskusijai;  

11)  tiesu pieejamības veicināšanā nozīmīga loma arī turpmāk jāvērš uz tiesas procesa 

modernizāciju, ko apliecina videokonferenču sekmīga izmantošana visa veida 

procesos, tajā skaitā arī starptautiskas sadarbības ietvaros un video režīma izmantošanā 

ar prokuratūras iestādēm atsevišķu krimināllietu kategoriju iztiesāšanā. Paredzot lietu 

skaitu, kas būs izskatāms videokonferences režīmā, nepieciešams aprīkot tiesas sēžu 

zāles ar papildus videokonferenču iekārtām. Tiesu modernizācijas kontekstā jāturpina 

un jāpilnveido darbs saistībā ar iespējām dokumentus iesniegt elektroniski, tostarp 

apzinot pasākumus, kas veicami e-lietas ieviešanai Latvijā;  

12) turpināt 2019.gada 1.martā uzsākto tiesas sēžu sekretāru amata vietu optimizācijas 

pilotprojektu un ar to saistītos telpu pārplānošanas darbus ar mērķi piepildīt un 

līdzsvarot darbinieku slodzes un rast iekšējos resursus darbinieku atalgojuma 

palielināšanai; 

13) turpināt atbalstīt darbinieku mentoringu; 

14) turpināt piedalīties Tieslietu ministrijas organizētajās darba grupās, kā arī prezentēt 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu visās Tieslietu ministrijas un Tiesu 

administrācijas, kā arī citu institūciju aktivitātēs. 

Bez tam vēlos pieminēt arī citus pasākumus, kas liecina par tiesas iesaistīšanos dažādās 

aktivitātēs gan pašas tiesas ietvaros, gan ārpus tās: 

1) 2020.gada janvārī, kopā ar Kurzemes rajona tiesu (Liepājā), piedaloties  Kurzemes 

apgabaltiesas pārstāvjiem, noorganizēts seminārs par starptautisko tiesisko sadarbību 

brīvības atņemšanas, alternatīvo sodu un probācijas uzraudzības izpildē, kā arī 

noorganizēta tikšanās ar Liepājas cietuma administrāciju semināra “Labās prakses 

piemēru, sadarbībai ar brīvības atņemšanas vietām, apzināšana” ietvaros; 

2) pieprasītā un piešķirtā finansējuma ietvaros (izmantojot no ES pieejamos līdzekļus) 
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uzsākts darbs tiesas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas jomā; 

3) tiek turpināti tiesas kolektīva saliedētības pasākumi – svētku kopā svinēšana tiesā 

Ziemassvētkos, Līgo svētkos, piedalīšanās kopīgos tiesas telpu sakopšanas pasākumos, 

kā arī tiesas komandai piedaloties Tieslietu ministrijas sporta spēlēs, kā arī notikušas 

citas aktivitātes. 

Bez jau minētā, jāturpina ikdienas administratīvais darbs, piemēram, darba 

disciplīnas kontrole, tiesas klientu apkalpošanas standarta pastāvīgas ievērošanas 

nodrošināšana,  vienādu un saprotamu prasību ievērošana pret visiem darbiniekiem viņu darba 

pienākumu veikšanā, tiesnešu un darbinieku iesaistīšana Tiesnešu mācību centra un Tiesu 

administrācijas organizētajās mācībās un semināros. 

Šīs, manuprāt, būtu svarīgākās pamatnostādnes Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

tiesas priekšsēdētāja pilnvaru no 2020. līdz 2025.gadam posmam, lai nodrošinātu efektīvu un 

pilnvērtīgu tiesas darbību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, uzskatu, ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 

līdzšinējā darbība un arī darbs nākotnē kopumā ir vērsts uz tiesu varas pamatvērtību  

īstenošanu – neatkarīgu, pieejamu tiesu un profesionāla tiesas procesa norises nodrošināšanu, 

kam pamatā ir katra tiesneša un tiesas darbinieka godprātīgs darbs.  

 

 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 

priekšsēdētāja p.i.  

Signe Grīnberga 
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