
Vidzemes apgabaltiesas darbības attīstības koncepcija 

 

 

 

 Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv 

neatkarīga tiesu vara, kuru īsteno rajona (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas, 

Augstākā tiesa un Satversmes tiesa.  

Vidzemes apgabaltiesa kā viena no sešām apelācijas instances 

tiesām ir nozīmīga Latvijas Republikas tiesu sistēmas sastāvdaļa. 

 2021.gada 26.novembrī par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju 

iecelts ilggadējais Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, 

Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Modris Lapiņš, kurš savā  

Vidzemes apgabaltiesas darbības attīstības koncepcijā uzstādījis mērķi 

veidot Vidzemes apgabaltiesu kā mūsdienīgu apelācijas instances tiesu, 

kuras uzdevums ir virzīts uz tiesas darbības augstāku kvalitāti, efektīvāku 

un savlaicīgāku personas tiesību un ar likumu aizsargāto interešu 

aizsardzību. 

 Iepazīstoties ar priekšsēdētāja Vidzemes apgabaltiesas darbības 

koncepciju, secinu, ka tajā izvirzītie mērķi tiesas darba organizēšanā 

atbilst maniem priekšstatiem par tiesas vadību, tāpēc esmu gatava 

uzņemties Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, 

Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amata pienākumus. 

Uzskatu, ka manas ilgstošā laika periodā iegūtās profesionālās zināšanas 

un prasmes, pildot apgabaltiesas tiesneses pienākumus, var būt noderīgas 

turpmākā kolēģijas darbības attīstībā.  

 Lai arī saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 10.panta pirmo daļu, 

spriežot tiesu, tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam, tomēr 

lēmumu pieņemšanas pamatnostādnes, tiesas darba organizāciju un darba 

kvalitātes paaugstināšanu kolēģijas ietvaros veicina kolēģijas 

priekšsēdētāja darbs un personība, jo priekšsēdētāja vietnieks, kurš 
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vienlaicīgi ir arī kolēģijas priekšsēdētājs, vairāk saistīts ar kolēģijas darba 

organizāciju un vadību.   

 Vidzemes apgabaltiesai turpmāko piecu gadu laikā izvirzāmi 

mērķi- profesionāla, taisnīga un efektīva tiesas spriešana, lietu 

izskatīšanas termiņu uzlabošana, tiesnešu un tiesas darbinieku 

profesionālo zināšanu papildināšana, sadarbība ar citu apgabaltiesu 

kolēģiem un Augstāko tiesu vienveidīgas tiesu prakses veidošanā, 

atklātības veicināšana, tādā veidā stiprinot  tiesas autoritāti un sabiedrības 

uzticēšanos tiesām.  

 Minēto mērķu sasniegšana nav iespējama bez Vidzemes 

apgabaltiesā Valmierā Krimināllietu tiesas kolēģijā strādājošo četru 

tiesnešu, četru tiesnešu palīgu un divu tiesas sēžu sekretāru iesaistes. 

Tāpēc ir svarīgi panākt, lai ikviens kolēģijā strādājošais tiesnesis un tiesas 

darbinieks apzinās savu lomu kopējā mērķa sasniegšanai un profesionāli, 

ar augstu atbildības un godīguma sajūtu pildītu savus tiešos darba 

pienākumus.  

 Lai veicinātu efektīvāku un kvalitatīvāku kolēģijas darbu, uzturētu 

pozitīvu mikroklimatu kolēģijas ietvaros, uzskatu, ka ir sasaucamas 

kolēģijā strādājošo tiesnešu un tiesas darbinieku sapulces. Tajās būtu 

nepieciešams pārrunāt jautājumus, kas saistās ar tiešo darba pienākumu 

izpildi, tiesnešu faktisko noslodzi, vienotu tiesu praksi kolēģijā, 

aktualizētu jaunumus tiesu praksē, apspriestu aktualitātes normatīvo aktu 

piemērošanas jautājumos, cenšoties panākt kvalitatīvāku tiesas nolēmumu 

sagatavošanu un efektīvāku darba rezultātu sasniegšanu.  

Uzskatu, ka, tikai uzklausot kolēģijā strādājošo tiesnešu un tiesas 

darbinieku ieteikumus, iniciatīvu, kritiku par esošajiem trūkumiem 

kolēģijas darba organizācijā, kas traucē tiešo darba pienākumu izpildē, 

kolēģijas priekšsēdētājam ir iespējams efektīvāk un profesionālāk uzlabot 

darba vidi un kolēģijas organizatorisko vadību, ļaujot ikvienam aktīvi un 
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tiešā veidā iesaistīties kopējā mērķa sasniegšanā. Ir svarīgi panākt, lai 

ikviens tiesnesis un tiesas darbinieks būtu motivēts uz atklātu savstarpējo 

komunikāciju kolēģijas ietvaros, tādā veidā saliedējot kolektīvu, kam ir 

būtiska nozīme mūsdienīgas un profesionālas tiesas ilgtermiņa attīstībā.  

Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu 

ilgstošā pieredze apgabaltiesas tiesnešu amatā ļauj profesionāli iztiesāt 

krimināllietas, pieņemt augstas kvalitātes nolēmumus. Tomēr ir svarīgi, 

lai tiesneši un tiesas darbinieki arī turpmāk attīstītu savas profesionālās 

spējas un izaugsmi atbilstoši mūsdienu prasībām. Kolēģijas 

priekšsēdētāja pienākums ir radīt tādu darba vidi, lai tiesneši un tiesas 

darbinieki iegūtās zināšanas efektīvi pielietotu ikdienas darbā esošās 

kolēģijas ietvaros, tādā veidā ilgtermiņā nodrošinot tiesas darbinieku 

mazu mainību, profesionālāku un kvalitatīvāku tiešo darba pienākumu 

izpildi.  

Lai sasniegtu koncepcijā izvirzītos mērķus, kolēģijas 

priekšsēdētājam jāmotivē tiesnešu iesaiste pašpārvaldes institūcijās un 

darba grupās, lai kolektīvā esošā iniciatīva un redzējums dažādu aktuālu 

jautājumu risināšanā tiktu plašāk sadzirdēts. Piemēram, šī brīža aktuālajā 

jautājumā par e-lietām, par jau esošajām problēmām šo kategoriju lietu 

izskatīšanā, lietojot TIS2, un šo problēmu risinājumu, par iespēju iekļaut 

Kriminālprocesa likumā grozījumus, lai saīsinātu apelācijas instances 

tiesas sprieduma garumu, par tiesnešu palīgu plašāku pilnvarojumu 

dokumentu parakstīšanā u.tml.   

Tāpat būtu uzlabojama un pilnveidojama sadarbība starp tiesu 

instancēm, kolēģiem citās apgabaltiesās, lai veicinātu vienotas tiesu 

prakses veidošanu, kopīgi analizējot aktuālos jautājumus un apspriežot 

aktualitātes normatīvo aktu piemērošanā.  

Svarīgi ir apkopot nolēmumus apelācijas kārtībā izskatītajās lietās, 

veikt to analīzi, īpašu uzmanību pievērošot nolēmumu atcelšanas 
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iemesliem, kā arī būtiskākos secinājumus par nolēmumu atcelšanas 

iemesliem, pieļautiem procesuāliem pārkāpumiem un nepilnībām 

spriedumos nodot zināšanai pirmās instances tiesas tiesnešiem, lai tādā 

veidā sekmētu kvalitatīvāku un ātrāku krimināltiesisko attiecību 

noregulējumu krimināllietās jau pirmās instances tiesās.  

Apzinoties atbildību un lielo izaicinājumu nosprausto mērķu 

sasniegšanai, apliecinu gatavību uzņemties pildīt Vidzemes apgabaltiesas 

priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja 

amata pienākumus. 

 

 

 

Ar cieņu 

Vidzemes apgabaltiesas tiesnese         Elfa Driba 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu 

 

 

 

Valmierā, 2021.gada 15.decembrī  

 

 

 

 

  

 

  

 

 


