
 

LĒMUMS 

Rīgā 

12.11.2021. Nr. 76   

 

Par grozījumiem 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas  

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka  

un tiesu nama priekšsēdētāja  

izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 33. panta otro daļu un 40. panta otro 

daļu, Tieslietu padome nolēma: 

 

1. Izdarīt Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā (turpmāk – 

kārtība) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izslēgt 7.4. punktu; 

1.2. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā: 

„Komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tiesnešu biedrību 

pārstāvji un Tiesu administrācijas pārstāvis.”; 

1.3. Papildināt ar jaunu 10.1 punktu šādā redakcijā: 

„Komisijas sēdē ar padomdevēja tiesībām var piedalīties komisijas priekšsēdētāja 

pieaicināts kompetenču novērtēšanas speciālists. Tiesu administrācija nodrošina 

nepieciešamos pasākumus speciālista pieaicināšanai.”; 

1.4. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:  

„Vērtējot kandidāta piemērotību amatam, komisija ņem vērā: 

19.1. reputāciju un autoritāti tiesu sistēmā; 

19.2. profesionālās kompetences (komunikācijas prasmes, vadības prasmes 

u.c.); 

19.3. izpratni par tiesu sistēmas darbību un redzējumu par tiesas turpmāko 

attīstību (kandidāta sagatavoto koncepciju) 

19.4. papildu kritērijus: 

19.4.1. papildizglītību un svešvalodu zināšanas, kas tiek izmantotas 

piedaloties semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos; 

19.4.2. iesaistīšanos tiesas darba organizēšanā (piemēram, darbs ar 

jaunajiem tiesnešiem, iesaiste profesionālo diskusiju organizēšanā un 

vadīšanā, iesaiste tiesas darbinieku apmācībā uz vietas tiesā, u.c.); 
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19.4.3. dalību tiesnešu pašpārvaldes institūcijās un tiesnešu biedrību 

pārvaldē; 

19.4.4. ilgtermiņa praksi un stažēšanos citās institūcijās; 

19.4.5. aktivitātes ārpus tiesas darba, kas ir saistītas ar izpratnes par tiesu 

darbu celšanu (piemēram, lekciju sagatavošana un vadīšana, 

publikācijas, darbs pastāvīgās darba grupās u.c.); 

1.5. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 

„Katrs komisijas loceklis sniedz savu vērtējumu kārtības 19.1. -

19.3. apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem skalā no 0 līdz 10, kur 0 ir zemākais 

vērtējums, bet 10 ir augstākais vērtējums. Novērtējot 19.4. punktā minētos 

papildu kritērijus, piešķir 1 punktu par katru papildu kritēriju (kopā ne vairāk kā 

5 punkti). Vērtējumu ieraksta individuālajā novērtēšanas lapā atbilstoši šīs 

kārtības pielikumam.” 

 

2. Izteikt kārtības pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šā lēmuma pielikumu. 

 

3. Noteikt, ka grozījumi kārtībā stājas spēkā 2021. gada 12. novembrī. 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs      A. Strupišs 
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Pielikums 

Tieslietu padomes 2021. gada 12. novembra lēmumam Nr. 76 

Pielikums 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja,  

priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja  

izvirzīšanas un iecelšanas kārtībai 

 

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja amata 

kandidāta individuālā novērtējuma lapa 
 Kandidāts _____________________________________________ 

       (vārds, uzvārds) 

Kritēriji  
Vērtējums 

(0-10) 
Pamatojums 

(19.1.) Reputācija un autoritāte tiesu sistēmā  
 

 

(19.2.) Profesionālās kompetences (komunikācijas prasmes, vadības prasmes u.c.)   

(19.3.) Izpratne par tiesu sistēmas darbību un redzējums par tiesas attīstību (kandidāta 

sagatavotā koncepcija) 

  

 

Papildu kritēriji 

Vērtējums 

(1 punkts par 

katru kritēriju) 

Pamatojums 

(19.4.1.) papildizglītība un svešvalodu zināšanas, kas tiek izmantotas piedaloties 

semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos 

  

(19.4.2.) iesaistīšanās tiesas darba organizēšanā (piemēram, darbs ar jaunajiem 

tiesnešiem, iesaiste profesionālo diskusiju organizēšanā un vadīšanā, iesaiste tiesas 

darbinieku apmācībā uz vietas tiesā u.c.) 

  

(19.4.3.) dalība tiesnešu pašpārvaldes institūcijās un tiesnešu biedrību pārvaldē   

(19.4.4.) ilgtermiņa prakse un stažēšanās citās institūcijās   

(19.4.5.) aktivitātes ārpus tiesas darba, kas ir saistītas ar izpratnes par tiesu darbu 

celšanu (piemēram, lekciju sagatavošana un vadīšana, publikācijas, darbs pastāvīgās 

darba grupās u.c.) 

  

 

Komisijas loceklis ___________________________ 
(vārds, uzvārds) 

Paraksts___________________________ Datums_____________________________ 
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