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Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 

 darbības attīstības koncepcija  

Tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no būtiskākajām pamattiesībām, ko garantē Latvijas 

Republikas Satversmes 92. pants. No šo tiesību pienācīgas nodrošināšanas lielā mērā ir 

atkarīga pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība.  

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā ir 30 tiesneša amata vietas.  

Tiesu vada tiesas priekšsēdētāja un viņas vietniece (izskata civillietas), šobrīd 

izveidota jauna amata vieta – tiesas priekšsēdētāja vietnieka amats, kura pienākumos būs 

sniegt atbalstu krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā.  

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā ir nodrošināta tiesnešu specializācija tiesību 

nozarēs. 

Stratēģiskās vadības joma 

Koncepcijas pamatprincips ir nodrošināt taisnīgu tiesu, kas balstīta uz kvalitatīvu 

tiesas procesu.  

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ir neatkarīga tiesu varas iestāde un tiesu 

sistēmas sastāvdaļa Latvijas Republikā, kas īsteno tiesu varu saskaņā ar Latvijas Republikas 

Satversmi, likumu “Par tiesu varu” un citos likumos noteikto tiesas kompetenci. 

Taisnīgums, atklātība, neatkarība un pastāvīga profesionāla pilnveidošanās ir tie 

principi, kas ir jebkuras tiesas darbības pamatā. Tiesas efektīva funkcionēšana nav iespējama 

bez tiesnešu un tiesas darbinieku iesaistes, un liela nozīme ir tiesā strādājošo interesei 

kvalitatīva un godprātīga darba pienākumu izpildīšanā. Šie ietekmējošie apstākļi nodrošina 

tiesas mērķa sasniegšanu – taisnīgs un kvalitatīvs tiesas process.  

Latvijas tiesu sistēmai diemžēl ir vērojama zema sabiedrības uzticēšanās. Jādara viss 

iespējamais, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos tiesām. Mērķa sasniegšanai nepieciešamības 

gadījumos jāskaidro tiesas pieņemtā nolēmuma argumenti, kas veicinās sabiedrības tiesisko 

izglītošanu.  

Tiesnešu un tiesas darbinieku vadības joma 

Par galvenajiem uzdevumiem nosakāmi: 

[1] profesionāla, taisnīga un efektīva tiesas spriešana – nodrošinot ikviena tiesības uz 

taisnīgu un atklātu lietas izskatīšanu neatkarīgā, objektīvā tiesā. Tiesvedības ilguma 

samazināšana un tiesas pieejamība; 

[2] sadarbība ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem, lai veicinātu vienveidīgu tiesu praksi;  

[3] sadarbība ar pirmstiesas izmeklēšanā un citām iesaistītajām iestādēm; 

[4] tiesas darbinieku tālākizglītības veicināšana profesionālo zināšanu padziļināšanai. 

Pasākumi tiesnešu darbības organizēšanā 

[1] Profesionālu, taisnīgu un efektīvu tiesas spriešanu veicinās: lietu izskatīšanas 

kvalitāte, saprātīgu lietas izskatīšanas termiņu ievērošana, pievēršot īpašu uzmanību 

Kriminālprocesa likuma 14. pantam - kriminālprocesa pabeigšanai saprātīgā termiņā, bez 

neattaisnotas novilcināšanas, kļūdu analīze atceltos/grozītos nolēmumos, tiesu prakses 



2 

 

apkopošana, nolēmumu un tiesvedības kvalitātes uzlabošana, vienveidīga tiesību normu 

piemērošana. Jāveicina tiesnešu atbildības nozīme par katru pieņemto nolēmumu, kā 

galvenais akcents liekams uz darba kvalitāti, nepieciešamības gadījumā sniegt padomus 

procesa organizēšanā un vadīšanā, ievērojot tiesnešu neatkarību. 

Tiesnešiem, kuri tikko uzsākuši pildīt amata pienākumus, vēlams piesaistīt mentoru, 

kurš var iespējami kvalitatīvi dalīties savās darba prasmēs un sniegt nepieciešamo atbalstu. 

Nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu darba pienākumu slodzi, ņemot vērā gan lietas 

apjomu, gan sarežģītību, kā arī “lietu svēršanas” principu. Jāņem vērā, ka katra darba temps 

atkarīgs no dažādiem faktoriem, tomēr galvenais uzsvars vēršams uz kvalitāti, nevis 

kvantitāti. 

Jāatbalsta tiesnešu vēlme piedalīties Tieslietu ministrijas organizētajās darba grupās. 

Jāatbalsta tiesnešu vēlme piedalīties starptautiskās pieredzes apmaiņas konferencēs un 

mācībās un, atgriežoties, jāsniedz prezentācija par gūto pieredzi.  

 

[2] Tiesnešu kvalifikācijas celšanai vēlams turpināt sadarbību ar Rīgas apgabaltiesas 

tiesnešiem, piedaloties organizētajos semināros. Nav pieļaujama atšķirīga procesuālo normu 

piemērošana vienas tiesas ietvaros. Pārrunāt ar tiesnešiem jautājumus par jaunākajiem tiesu 

prakses apkopojumiem un judikatūru, nepieciešamības gadījumā organizēt iekšējās apmācības 

šaurāku jautājumu risināšanai. Minētais veicinātu tiesu nolēmumu vienveidību un sabiedrības 

uzticību tiesām. 

 

[3] Jāturpina organizēt tikšanās ar izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrām, sodu izpildes 

institūcijām, lai risinātu radušos problēmjautājumus. 

Tiesas kvalitatīvs darbs nevar novērst izmeklēšanas iestāžu pieļautās kļūdas, bet 

komunikācijā ar šīm iestādēm ir iespējams uzlabot tiesas darba procesu kriminālprocesa 

mērķu sasniegšanai. 

Pasākumi tiesas darbinieku darbības organizēšanā 

[4] Tiesas darbinieku tālākizglītības veicināšanu iespējams panākt apmeklējot 

piedāvātās mācību programmas. Atbalstāma jebkura iniciatīva profesionālo zināšanu apguvē 

atbilstoši darbinieka iniciatīvai, uzņēmībai, profesionālām iemaņām, zināšanām un prasmēm. 

Nav vēlams, ka tiesas sastāvi tiesu lietas kārto atšķirīgi. Svarīgs instruments darbam ir 

aktuālās lietu formēšanas pamatnostādnes, kuras izmantot darbā var jebkurš (šobrīd tādas ir 

izstrādātas un ir pieejamas tiesas publiskajā mapē), kas uzsāk savas darba gaitas kā tiesas sēžu 

sekretārs, kā arī ir kā pamats atgādinājumam, kādi nosacījumi jāizpilda, formējot lietas. 

Jāturpina apzināt darba izpildes kavējošie apstākļi, objektīvi jānovērtē darbinieku 

prasmes, kompetences un sasniegumi. 

Jāturpina nodrošināt tiesas apmeklētāju apkalpošanas standarts (lai ikviena persona 

tiesā justos labi, saņemtu nepieciešamo informāciju, individuālu attieksmi pret sevi). 

 

Administratīvās vadības joma 

Pasākumi administratīvajā darbā 

Līdzdarboties un atbalstīt tiesas priekšsēdētāju tiesas darba organizēšanā. 



3 

 

Veicināt tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā (videokonferenču platformas). Papīra 

dokumentu sūtīšanai tiek tērēti ievērojami resursi, tāpēc, lai samazinātu administratīvo slogu 

un būtu iespējams ietaupīt un izmantot resursus efektīvāk, jāveicina plašāka elektronisko 

dokumentu lietošanas izplatība.  

Kvalitatīva tiesas darba rezultāta sasniegšanai nepieciešams apzināt 

problēmjautājumus, rīkojot regulāras sanāksmes ar tiesnešiem un tiesas darbiniekiem, kā arī 

veicināt tiesnešu un tiesas darbinieku piedalīšanos Latvijas Tiesnešu mācību centra un Tiesu 

administrācijas organizētajās mācībās un semināros, nepieciešamības gadījumā organizējot 

iekšējās apmācības (piemēram, jaunajiem darbiniekiem).  

Jāveicina pilnveidot e-lietu platformu administratīvo pārkāpumu lietās, nodrošinot 

kvalitatīvu pienākumu izpildi. 

Jāatbalsta tiesas kolektīva saliedētības pasākumi. 

Jāturpina atbalstīt studentu prakses organizēšana, kā arī jāatļauj interesentiem 

piedalīties “ēnu dienu” pasākumos. 

Covid 19 laiks ir iemācījis, ka darbu tiesā var organizēt arī citādi, līdz ar to 

nepieciešams regulāri pārrunāt ar tiesnešiem un darbiniekiem darba organizatoros jautājumus 

tiesas darba nepārtrauktai nodrošināšanai ikdienā. Akcents vēršams uz kvalitatīvu darba 

pienākumu izpildi un nepārtrauktu pieejamību tiesai darba laikā neatkarīgi vai darba 

pienākumi tiek veikti klātienē vai attālināti. 

Covid 19 laikā ievērojami vairāk lietu tiek skatītas videokonferenču režīmā. Būtu 

vēlams aprīkot visas tiesu zāles ar videokonferenču iekārtām, lai samazinātu lietu izskatīšanas 

ilgumu. Prakse rāda, ka procesa dalībnieki labprāt izmanto šādu iespēju.  

Tiesām mūsdienās jāspēj pielāgoties tehnoloģiskiem risinājumiem, un nekādā veidā tie 

nedrīkst kavēt tiesas darbu, tādēļ svarīgs ir ne tikai tehniskais nodrošinājums, bet arī 

kvalitatīvs tehniskais atbalsts, lai personāls spēj apgūt jaunas prasmes un nekavējoties 

izmantot tās darba veikšanai. 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbība ir vērsta 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 tiesnese                                                                                                Anita Dzērve 

 

 Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 

 


