
       

 
Rīgas rajona tiesas darbības attīstības koncepcija 

                                       

Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa ir Latvijas tiesu sistēmas sastāvdaļa 

un savas kompetences ietvaros realizē tiesu varu saskaņā ar Satversmi, likumu “Par 

tiesu varu”, Zemesgrāmatu likumu un citiem likumiem. Zemesgrāmatu nodaļa pārzina 

zemesgrāmatas un lemj par tiesību nostiprināšanu uz nekustamo īpašumu, izskata 

pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistību 

piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un pieteikumus par izsoles aktu 

apstiprināšanu.  

2019.gada 1.jūnijā stāsies spēkā grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas paredz 

zemesgrāmatu nodaļu faktisko iekļaušanu tiesas sastāvā, līdz ar ko zemesgrāmatu 

nodaļas kā patstāvīgas rajona (pilsētas) tiesas struktūrvienības beigs pastāvēt.  Ar 

grozījumiem likumā “Par tiesu varu” ir atbalstīts  Tieslietu padomes apstiprinātais 

rīcības  virziens, saglabājot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem, kas tiks integrēti tiesā, 

līdzšinējo specializāciju, vienlaikus  neierobežojot tiesnešu tiesības pilnā apjomā veikt 

vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesneša pienākumus.   

Īstenojot tiesu reformu tika izvirzīti un risināti    tiesu efektivitātes 

paaugstināšanas problēmjautājumi, tostarp tiesnešu specializācija,  lietu sadales 

nejaušības nodrošināšana un slodzes izlīdzināšana.  Jebkuras tiesas turpmākā  darbība 

saistāma ar tiesu reformas iedzīvināšanu, nodrošinot taisnīgu, profesionālu un 

efektīvu tiesas darbu un vairojot tiesiskumu kopumā un sekmējot tautsaimniecības 

attīstību Latvijā.  

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 33.panta trešo daļu, tiesas darba 

organizācijas un efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanas jautājumi ir tiesas 

priekšsēdētāja kompetencē. Tiesas priekšēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos 

pamatuzdevums turpmākajā laikā pēc 2019.gada 1.jūnija ir līdzdarboties ar tiesas 

priekšsēdētāju  darba organizācijas jautājumu risināšanā, kā vienu no 

pamatuzdevumiem izvirzot līdzšinējās zemesgrāmatu nodaļas darbības  mērķu un 

uzdevumu optimālu iekļaušanu tiesas kopējā darbā.  

Saskaņā ar Civillikumu tiesību  nostiprināšanas zemesgrāmatā sekas ir lietu 

tiesības piešķiršana ieguvējam. Zemesgrāmatu ierakstu publiskā ticamība vērsta tieši 

uz kreditora un labticīga ieguvēja aizsardzību. Zemesgrāmatu publiskās ticamības 

nodrošināšana pēc būtības ir zemesgrāmatas sistēmas pastāvēšanas vienīgais mērķis 

un uzdevums. Tas noteic valsts  pienākumu nodrošināt publiski pieejamo datu 

ticamību. Tāpēc pēc zemegsrāmatu integrācijas tiesā par svarīgu un būtisku 

uzdevumu ir izvirzāma zemesgrāmatu lietu kvalitatīvas izskatīšanas pēctecības 

nodrošināšana.   

 

1. Tiesas turpmākā attīstības stratēģiskā vadība. 

Pamatuzdevums – tiesas darba efektivitātes nodrošināšana, tostarp 

zemesgrāmatu lietu izskatīšanā, vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšana. 

Veicamie uzdevumi:  

1)darba  organizācijas uzraudzība un pārskatīšana, elastīgi reaģējot uz ikdienas 

nepieciešamībām;  tiesnešu palīgu pienākumu un atbildības pārskatīšana;  saprotama 

un skaidra darbinieku kompetenču un pienākumu sadale; regulāra darbinieku 

apmācība, lai nodrošinātu iekļaušanos tiesas kopējo darbu izpildē;  regulāra 



informācijas apzināšana  par biežāk konstatētajām darbinieku  darba nepilnībām, lai 

apzinātu mācību nepieciešamību; 

2)lietu izskatīšanas termiņu uzraudzība kontekstā ar  nolēmumu stabilitātes un 

kvalitātes jautājumiem, vienveidīgas  tiesu prakses veidošana, tiesneša palīga 

pilnvērtīga iesaistīšana  lietas sagatavošanā izskatīšanai; 

3)labas pārvaldības principa realizēšana tiesas darba organizācijā - nodrošināt 

tiesas faktisko pieejamību tiesas atrašanās vietās, nodrošināt  augstu apkalpošanas  

kultūru un sniegtā pakalpojuma nemainīgu kvalitāti; vismaz reizi gadā veikt   tiesas 

apmeklētāju aptauju par sniegto pakalpojumu kvalitāti,  pārrunāt konstatētās 

problēmas un tās novērst;  nodrošināt tiesas informācijas pieejamību, tostarp aktuālās 

informācijas pieejamību  tiesas telpās;  

4)veicināt tiesnešu un tiesas darbinieku profesionālās ētikas normu ievērošanu 

un vienotu izpratni,  darba apspriedēs pārrunājot Tiesnešu ētika komisijas un Tiesnešu 

disciplinārkolēģijas un disciplinārtiesas nolēmumus.  

 

2.Tiesnešu vadība. 

Pamatuzdevums – vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšana, nolēmumu 

argumentācijas prasmju pilnveidošana, tiesnešu kompetences un kvalifikācijas  

uzturēšana. 

Veicamie uzdevumi: 

1)turpināt iesākto praksi darba sapulcēs pārrunāt aktuālos likumdošanas un  

tiesību jautājumus,  aktuālos judikatūras nolēmumus;  

2)analizēt atceltos nolēmumus, izpētot atcelšanas iemeslus, īpaši uzmanību 

veltot nolēmumu argumentācijai; 

3)nodrošināt tiesu prakses apkopošanu un pieejamību; 

4)analizēt tiesā ienākošās sūdzības un iesniegumus par tiesnešu darbu; 

5)līdzdarboties tiesnešu specializācijas jautājumu risināšanā pēc 

zemesgrāmatu tiesnešu integrācijas tiesā. 

  

3.Personāla vadība. 

Pamatuzdevums – motivētu un kvalificētu darbinieku atlase un apmācība, 

darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un motivācija. 

Veicamie darbi: 

1)realizēt  atklātus konkursus tiesas darbinieku atlasē; 

2)nodrošināt pilnvērtīgu jauno darbinieku sagatavošanu darbam tiesā, 

apmācībā iesaistot pieredzējušus darbiniekus un informācijas tehnoloģiju speciālistus;  

3)nodrošināt iespēju apmeklēt Tiesnešu mācību centra rīkotos seminārus un 

mācības; nodrošināt aktuālu darba jautājumu un likumdošanas izmaiņu apspriešanu; 

4)nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību darbiniekiem  tiesas iekšējā 

portālā un saziņā ar e-pastu; 

5)veikt objektīvu ikgadējo darbinieku individuālās kvalifikācijas un prasmju 

novērtēšanu, nodrošināt darbiniekiem regulāru atsauksmju  un vērtējumu  saņemšanu 

par darbu un  profesionālo kompetenci; uzklausīt darbiniekus  par darba pienākumu 

izpildi veicinošiem un kavējošiem apstākļiem. 

  

4. Administratīvā vadība. 

Pamatuzdevums – līdzdarboties un sniegt atbalstu tiesas priekšsēdētājai tiesas 

darba organizācijā, darba pienākumu veikšanai nepieciešamo materiāltehnisko 

līdzekļu pieejamības nodrošināšanā.  

 



Veicamie darbi: 

1)līdzdarboties tiesas darbinieku apmācībā zemesgrāmatu lietu jautājumos un 

darbinieku (zemesgrāmatu) apmācībā tiesas funkciju veikšanai; 

2)līdzdarboties atbilstoša tehniskā nodrošinājuma pieejamībai; 

3)nodrošināt  tiesai piešķirto finanšu resursu mērķtiecīgu un efektīvu 

izlietošanu; 

4)līdzdarboties vienota tiesas  arhīva izveidē; 

 

Tiesu attīstības  politikas mērķis ir nodrošināt tiesisku, efektīvu, kvalitatīvu un 

sabiedrības vajadzībām atbilstošu tiesu iekārtas darbību, sekmējot tiesu neatkarību, 

pieejamību un tiesas procesa efektivitāti. 

Mana profesionālā darba pieredze pēdējos 25 gadus ir saistīta ar darbu tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā, kur esmu ieguvusi padziļinātas zināšanas zemesgrāmatu tiesību 

jautājumos. Labi pārzinu zemesgrāmatu tiesnešu darba juridiskos un praktiskos 

aspektus, kā arī esmu apguvusi nepieciešamās zināšanas Civilprocesa normu 

piemērošanā, izskatot zemesgrāmatu  tiesnešu kompetencē nodotos   pieteikumus.   

Līdz ar to uzskatu, ka manas iegūtās prasmes un rakstura iezīmes būs noderīgas, lai 

nodrošinātu zemesgrāmatru nodaļas tiesnešu un darbinieku veiksmīgu integrāciju 

tiesā. 

Pēc zemesgrāmatu reformas pabeigšanas tiesas priekšsēdētājiem ir piešķirtas 

tiesības noteikt (zemesgrāmatu) tiesnešu specializāciju atbilstoši tiesas vajadzībām, 

konkrētā tiesneša kvalifikācijai un darba noslodzei. Kā savu galveno uzdevumu 

priekšsēdētāja vietnieka zemesgrāmatu jautājumos amatā uzskatu līdzdarboties 

minēto jautājumu risināšanā.  

Lūdzu izskatīt mantu kandidatūru Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka 

zemesgrāmatu jautājumos amatam.   

 

 

Rīgas rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas tiesnese                                                     Ināra Zariņa 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

 

 

 

 

 


