
Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības attīstības koncepcija 

 

Saskaņā ar “Tiesu darbības teritoriju reformu” Tieslietu ministrija 

sadarbībā ar Tieslietu padomi no 2017. gada 1. februāra apvienoja Rīgas pilsētas 

Zemgales priekšpilsētas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas, izveidojot 

tiesu ar nosaukumu - Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa. 

Tiesu reorganizācijas posmā un turpmākajā tiesas vadības gaitā 

priekšsēdētāja ar kolektīva atbalstu veido Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu kā 

mūsdienīgu un efektīvu tiesu, kuras uzdevums ir virzīt darbību uz visaugstāko 

kvalitāti, uz efektīvu personas tiesību un ar likumu aizsargāto interešu 

aizsardzību, padarot tiesas darbu saprotamu un atklātu.  

Iepazīstoties ar priekšsēdētājas tiesas darbības koncepciju, secinu, ka tajā 

izvirzītie mērķi, plānotā rīcība tiesas darba organizēšanā, kā arī jau paveiktais 

darbs gan tiesu apvienošanas procesā, gan vadības laikā, atbilst manam 

priekšstatam par tiesas vadību. Līdz ar to, esmu gatava uzņemties tiesas 

priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, sniedzot savu ieguldījumu un  

atbalstu civillietu jomā. 

 

Stratēģiskā vadība 

 

Manuprāt, šobrīd tiesa darbojas atbilstoši reformas pamatuzdevumam, 

šobrīd ir izlīdzinājusies nevienmērīgā tiesu noslodze, kā arī atšķirīgie tiesvedības 

termiņi viena veida lietās, ir nodrošināta iespēja tiesnesim specializēties noteiktā 

tiesību nozarē un nozares tiesību jautājumā. 

Kā konceptuāls risinājums reorganizācijas laikā bija vispirms ieviest 

tiesnešu specializāciju – nosakot tiesnešus, kuri skata krimināllietas un 

tiesnešus, kuri skata civillietas. Būtisks uzsvars tika likts uz tiesas spriešanas 

kvalitāti, nodrošinot tiesnešu specializāciju specifisku tiesību nozaru jautājumos, 

piemēram, ģimenes tiesības, adopcijas, darba tiesības. Šāda prioritāte tika 
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izvirzīta, apzinoties, ka reorganizētajā tiesā tiesnešu skaits ir pietiekams, lai šādu 

risinājumu īstenotu. 

Atbalstot Tieslietu padomes 2016.gada 17.oktobra lēmumā Nr.52 

“Tiesnešu specializācijas pamatprincipi un slodzes rādītāju noteikšanas kārtība” 

noteikto, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā noteikts, ka: 

1) ģimenes tiesību strīdu, lietās, kas skar bērnu intereses  un adopcijas 

lietu skatīšanā specializējušies 6 tiesneši; 

2) darba tiesību strīdu skatīšanā specializējušies 5 tiesneši; 

3) mantojuma tiesībās specializējušies 5 tiesneši; 

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā tiesnešiem, kuri specializējas  

krimināllietu iztiesāšanā, šobrīd nav noteikta specializācija specifisku tiesību 

nozares jautājumu iztiesāšanā. 

Ļoti būtiska un svarīga ir tiesnešu specializācija, sevišķi ģimenes lietās, 

ievērojot, ka tās tiešā veidā saistītas ar bērnu tiesību nodrošināšanu. 

Neapšaubāmi, tiesnesim jābūt augsti kvalificētam, orientējoties plašā tiesību 

spektrā un juridiskajā zinātnē, taču acīmredzams un pašsaprotams ir fakts, ka 

tiesnesim, kas specializējas konkrētā tiesību jomā, sarežģīta jautājuma risināšana 

aizņem ievērojami mazāk laika, nekā tiesnesim, kas ikdienā konkrētas dabas 

jautājumus nerisina. Šāda pieeja nodrošina konkrēta mērķa sasniegšanu – 

orientēšanos uz kvalitatīva rezultāta panākšanu, ne tikai lietu izskatīšanas 

termiņa saīsināšanu. 

Pēc tiesas priekšsēdētājas iniciatīvas piedalīties “Skola2030” projektā -  

Latvijas skolās tiek ieviests jauns – kompetencēs balstīts – mācību saturs un 

pieeja. Lai iesaistītos vienā no projekta jomām “Sociālā un pilsoniskā pratība 

izglītībā”, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneši Adrija Buliņa, Viktors 

Makucevičs un tiesneša palīdze Viktorija Mežance aizsākuši iniciatīvu “Tiesneši 

skolās”. Sadarbības formāts ir 90 minūšu lekcija pamatskolas un/vai vidusskolas 

skolēniem, kurā tiek aplūkoti jautājumi kā: 1) skolēna domas un atbildīga rīcība, 

apzinoties savas rīcības sekas un cienot savu, otra cilvēka personību un dzīvību 
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kā vērtību; 2) noturīgu labvēlīgu sociālo ieradumu izveidošanās saskarsmē ar 

līdzcilvēkiem. Tāpat tiek skaidroti tiesneša profesijas izaicinājumi, tiesneša 

lomu sabiedrībā, sniegts vispārīgs ieskats par tiesiskas valsts aspektiem. 

Tādējādi radot iespēju skolniekiem izvēlēties savām interesēm atbilstošu 

profesiju, proti, profesionāli orientēties. Apmeklētas vairākas izglītības iestādes. 

Pēc nepieciešamības iesaistīšos atbalsta sniegšanā arī šajā tiesas priekšsēdētājas 

virzītajā iniciatīvā. 

 

Tiesnešu vadība 

 

Tiesnesis ir persona, kura nepārtraukti ne tikai pilnveidojas profesionāli, 

bet ir arī sabiedrības loceklis, kam rūp notiekošais valstī, savā profesijā, darba 

kolektīvā. Līdz ar to viņš ir iesaistīts visos notiekošajos procesos personīgi, jo 

īpaši, spēj uzņemties atbildību kā par savu profesionālo darbību, tā arī par 

cilvēcisko rīcību.  

Būtisks aspekts tiesneša darbā ir profesionālā ētika. Tas iekļauj arī 

tiesneša personības izpausmes procesā. Tiesnesim ir ne tikai jāmotivē procesa 

dalībniekus uz cieņpilnu attieksmi savā starpā, bet tāda jāpauž arī pašam. 

Tiesneša personības iezīmes ir aktuālas arī kolektīva iekšienē.  

Sapulces tiesnešiem tiek regulāri, kā arī tiek sasauktas pēc vajadzības – 

gan tiesnešiem pēc specializācijām - krimināllietu tiesnešiem, civillietu 

tiesnešiem, administratīvo lietu tiesnešiem, gan kopīga sapulce tiesas darba 

organizācijas jautājumos. 

Kolēģi par atbalstāmu atzinuši tiesas priekšsēdētājas lēmumu organizēt 

sapulces arī pēc konkrētām specializācijām, piemēram, ģimenes un darba 

tiesībās, lai tiesnešu diskusijas būtu saturīgākas un profesionāli kvalitatīvas. 

  Tiesnešu profesionalitātes un zināšanu loka paplašināšanai sapulcēs tiek 

pieaicināti dažādu jomu speciālisti, proti, pieredzē dalījušies: Mediācijas 

padomes pārstāve, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pārstāvji, 
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Valsts Probācijas dienesta pārstāvji, tika organizētas tikšanās ar VP RRP Rīgas 

Kurzemes iecirkņa un Zemgales iecirkņa priekšniekiem, Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesas un Daudznozaru specializētās prokuratūras vadību. 

 

Tiesas darbinieku vadība 

 

Tiesas darbinieku darbam ir jābūt profesionālam. Nepieciešams konkrēts 

tiesas darbinieku kompetenču sadalījums par veicamajiem pienākumiem tiesas 

sastāvu un kancelejas līmenī. Pēc tiesas reorganizācijas, ieguldīts liels darbs 

vienādas kārtības  noteikšanā  abās tiesas ēkās. Nenoliedzami, ikdienā aizvien 

jāsastopas ar situācijām, kas prasa rast risinājumu, lai pilnveidotu tiesas darba 

organizēšanu. Uzskatu, ka attīstības procesā vienmēr ir izvirzāms jauns mērķis, 

apakšmērķi un izrietošie uzdevumi, kas jārealizē pakārtoti svarīgākajam. 

Tiek organizētas sapulces tiesnešu palīgiem un tiesas sēžu sekretāriem, ar 

tiesas kancelejas darbiniekiem, ar tiesas tulkiem. Sapulču formāts ir - tiesas 

priekšsēdētājas, kancelejas vadītājas vai kancelejas vadītājas vietnieces 

organizētas. 

 

Administratīvā vadība 

 

Tiesā ir iedzīvināts princips par informācijas aprites kvalitātes un 

sadarbības nepieciešamību, kas ir īpaši būtiski kolektīvam, kur darbinieki šobrīd 

strādā divās atsevišķās ēkās. Noteiktas kompetences informācijas aprites 

nodrošināšanai  tiesas  kanceleju  līmenī, tiesas kanceleju – tiesas sastāvu līmenī 

un tiesas priekšsēdētāja – tiesas kolektīva līmenī. 

Kopš abu tiesu apvienošanas un tiesas priekšsēdētājas A.Buliņas stāšanās 

amatā ir notikuši vērienīgi remontdarbi gan tiesnešu, gan tiesas darbinieku 

komfortablu darba apstākļu nodrošināšanai, mēbeļu un datortehnikas nomaiņa 

u.c. 
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Ņemot vērā minēto, apzinos atbildību un apliecinu savu gatavību 

uzņemties pildīt Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas vietnieces 

pienākumus, vēlos turpināt iesāktos darbus tiesas pilnveidē, turpināt 

pilnveidoties profesionāli un personīgi.  

 

Rīgā, 2021. gada 14.jūlijā 

 

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese   Irina Augustāne 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu. 

 


