
 

 

 
LĒMUMS 

Rīgā 

 

22.04.2022. Nr. 25     

 

 

Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas,  

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un  

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas  

reorganizāciju 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 33.4 panta trešo daļu un 89.11 panta 

desmito daļu, Tieslietu padome nolēma: 

  

1. atbalstīt Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas un Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesas pievienošanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai 

ar 2022. gada 1. augustu, mainot reorganizētās tiesas nosaukumu uz Rīgas 

pilsētas tiesa; 

2. apstiprināt Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas, Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

reorganizācijas plānu saskaņā ar pielikumu; 

3. aicināt Tieslietu ministriju sadarbībā ar Tieslietu padomi un Rīgas pilsētas tiesas 

priekšsēdētāju veikt Rīgas pilsētas tiesu reorganizācijas un apvienotās tiesas 

darba izvērtējumu, tostarp vērtējot izmaiņas: 

3.1. ieilgušo lietu uzkrājumā; 

3.2. tiesnešu noslodzes izlīdzināšanā un līdzsvarošanā; 

3.3. vienotas tiesu prakses nodrošināšanā; 

3.4. lietu izskatīšanas termiņos; 

3.5. tiesnešu specializācijā un lietu sadales kārtībā; 

un informēt Tieslietu padomi par veiktā izvērtējuma rezultātiem līdz 2023. gada 

1. oktobrim.  
 

 

 

 

 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs      A. Strupišs 
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Pielikums  

Tieslietu padomes  

2022. gada 22. aprīļa 

lēmumam Nr. 25 

 

Rīgas pilsētas tiesu  

REORGANIZĀCIJAS PLĀNS 

 

2015. gadā uzsāktās un turpmākos gados īstenotās tiesu teritoriālo reformas ietvaros kopš 

2018. gada 15. janvāra Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā ir četras rajona (pilsētas) tiesas: 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, Rīgas rajona tiesa, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa, 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa. No tām trīs tiesu (Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 

– turpmāk visas kopā Rīgas pilsētas tiesas) teritorijas kopā atbilst Rīgas pilsētas teritorijai. Proti, 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorija atbilst Rīgas Centra rajonam, Rīgas 

Ziemeļu rajonam un Rīgas Vidzemes priekšpilsētai. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbības 

teritorija atbilst Rīgas Kurzemes rajonam un Rīgas Zemgales priekšpilsētai. Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesas darbības teritorija atbilst Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētai1. 

Rīgas pilsētas tiesu teritorijas ir piesaistītas Rīgas pilsētas administratīvajam iedalījumam, 

kas pēc būtības ir veidots Rīgas pilsētas pārvaldības vajadzībām. Minētais veido situāciju, kad 

piemēram, viena iela atrodas divu tiesu piekritībā, proti – adreses ar pāra numuriem ietilpst vienas 

tiesas teritorijā, bet ar nepāra numuriem – citas tiesas teritorijā. No sabiedrības viedokļa, vērtējot 

Rīgas pilsētas tiesu teritoriju sadalījumu, tas nevis sekmē tiesas pieejamību, bet pat atsevišķos 

gadījumos to kavē vai padara neizprotamu. Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa, Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas tiesa un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apkalpo vienu 

administratīvo teritoriju ar labu satiksmes infrastruktūru, un šo tiesu darbības teritorijas 

apvienošana nerada nekādus riskus tiesas pieejamībai, un būtu sabiedrības interesēs. 

 

[1] Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā un Rīgas 

pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā uz 2022. gada 1. martu ir šāds tiesnešu skaits: 

Tiesa 

Faktiski 

strādājošo 

tiesnešu 

skaits 

Tieslietu 

padomes 

apstiprinātais 

tiesnešu 

skaits 

Informācija par esošajām/sagaidāmajām amata 

vakancēm, 

piezīmes 

Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesa 
27 28 

1) 8 tiesneši pieteikušies konkursā uz apgabaltiesas 

tiesneša amata vietām  

2) 1 tiesnesis uz laiku pilda pienākumus apgabaltiesā 

Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesa 
29 30 

1) 1 tiesnese novembrī sasniegs maksimālo amata 

pienākumu pildīšanas termiņu;  

2) 4 tiesneši pieteikušies konkursā uz apgabaltiesas 

tiesneša amata vietām  

3) 1 tiesnesis uz laiku pilda pienākumus apgabaltiesā 

Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesa 
592 643 

1) 1 tiesneša amata kandidāts tiek virzīts iecelšanai 

tiesneša amatā ar 4. aprīli 

2) 9 tiesneši pieteikušies konkursā uz apgabaltiesas 

tiesnešu amata vietām  

3) 1 tiesnesis uz laiku pilda pienākumus apgabaltiesā  

4) 2 tiesneši (t.sk. 1 - zemesgrāmatu lietu 

specializācija) atrodas ilgstošā prombūtnē;  

5) 1 vakance zemesgrāmatu lietu specializācijā. 

 

 
1 Tieslietu padomes 2021. gada 26. marta lēmums Nr. 25 “Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām”. 
2 42 - vispārējā jurisdikcija, 17 - zemesgrāmatu lietu specializācija. 
3 45 - vispārējā jurisdikcija, 19 - zemesgrāmatu lietu specializācija. 
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Rīgas pilsētas tiesās apstiprinātais un arī faktiskais tiesnešu skaits, nodrošina vienlaicīgi 

tiesnešu specializāciju un nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē. Vienlaikus ir vērojama tiesu 

savstarpējā konkurence attiecībā uz vakanču aizpildīšanu un, ņemot vērā tiesnešu skaitu, kas 

pieteikušies uz vakantajām amata vietām apgabaltiesā, paredzams, ka vakanto amata vietu skaits 

Rīgas pilsētas tiesās tuvāko mēnešu laikā palielināsies un attiecīgi arī konkurence starp tiesām. 

Kopumā 21 tiesnesis no Rīgas pilsētas tiesām ir pieteicies konkursā uz Rīgas apgabaltiesas 

tiesneša amatu (kopā 11 vakances). Minēto vakanču aizpildīšana, visticamāk, radīs ievērojamas 

pārmaiņas Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešu korpusā, secīgi veidojot vakantas vietas, kuru 

aizpildīšana, ņemot vērā, ka līdzšinējo konkursu rezultātā nav izdevies izveidot tiesneša amata 

kandidātu sarakstu, arī var būt problemātiska. Tādēļ tiesu apvienošana un attiecīgi esošo tiesnešu 

resursu konsolidācija varētu īslaicīgi mazināt tos riskus, ko radīs vakanču aizpildīšanas procesa 

ilgums. Papildus norādāms, ka līdz ar reorganizāciju zustu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas, 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

savstarpējā konkurence saistībā ar vakantajām tiesneša amata vietām, tajā skaitā tādām, kas 

rodas reģionos, un kuras varētu tikt pārceltas, ņemot vērā, ka saņemto lietu skaita samazinājuma 

dēļ, vakantās vietas nav lietderīgi aizpildīt reģionos.  

 

[2] Analizējot Rīgas pilsētas tiesām kopumā piekritīgo lietu apjomu (detalizēti dati 

1.pielikumā), secināms, ka: 

✓ Vidzemes priekšpilsētas tiesai piekrīt, un tiek saņemts 6 reizes lielāks izmeklēšanas 

lietu apjoms nekā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai un 4 reizes lielāks apjoms nekā 

Latgales priekšpilsētas tiesai. 2019. un 2020. gadā šī starpība ir bijusi pat uz pusi 

lielāka, proti – Pārdaugavas tiesa saņēma 11 reizes mazāku izmeklēšanas lietu 

apjomu, bet Latgales priekšpilsētas tiesa – 7 reizes mazāku apjomu nekā Vidzemes 

priekšpilsētas tiesa. 

✓ Vidzemes priekšpilsētas tiesai ir piekritīgs lielāks krimināllietu skaits, nekā abām 

pārējām Rīgas pilsētas tiesām, proti – Vidzemes priekšpilsētas tiesa ik gadu saņem 

vidēji pusotru reizi vairāk krimināllietu nekā Pārdaugavas tiesa un Latgales 

priekšpilsētas tiesa. Līdzīga situācija ir arī attiecībā uz administratīvo pārkāpumu 

lietām un civillietām. 

 

 
  

Aritmētiski salīdzinot visu saņemto lietu kopskaitu pret tiesā apstiprinātajām amata vietām 

(neņemot vērā specializācijas, neskaitot zemesgrāmatu specializācijas tiesnešus u.c.), secināms, ka 

vidēji uz vienu apstiprināto amata vietu katra Rīgas pilsētas tiesa saņem atšķirīgu lietu apjomu. 

Salīdzinot to pret analogi noteiktu rādītāju katrā no rajona (pilsētas) tiesām un nosakot vidējāju 

valstī4, secināms, ka Pārdaugavas tiesā un Latgales priekšpilsētas tiesā saņemto lietu kopskaits uz 

vienu apstiprināto amata vietu ir tuvs vidējam rādītājam valstī, bet Vidzemes priekšpilsētas tiesa 

 
4 Nosakot vidējo rādītāju, izmantota mediānas metode, atmetot skalas minimālo un maksimālo vērtību. 
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to ievērojami pārsniedz. Minētais ir skaidrojams ar ievērojamo izmeklēšanas jautājumu apjomu, 

kas piekrīt Vidzemes priekšpilsētas tiesai. Attiecīgi, ja analīzē netiek ņemti vērā izmeklēšanas un 

sodu izpildes lietu jautājumi (bet tikai civillietas, krimināllietas un administratīvo pārkāpumu 

lietas), tad secināms, ka Latgales priekšpilsētas tiesā un Vidzemes priekšpilsētas tiesā saņemto 

lietu skaits uz vienu apstiprināto tiesneša amata vietu ir faktiski vienāds un līdzīgs ar vidējo rādītāju 

valstī, bet Pārdaugavas tiesā - pārsniedz vidējo rādītāju (par vidēji 13 lietām uz vienu apstiprināto 

amata vietu). 

 Minētais ļauj izdarīt pieņēmumu, ka, apvienojot Rīgas pilsētas tiesas, var radīt iespēju 

izlīdzināt konstatētās atšķirības starp tiesām, kas rodas sakarā ar pašreiz katrai no tiesām 

piekritīgo lietu apjomu un to specifiku, kas savukārt ir saistīts ar tiesas teritoriju. 

 

[3] Analizējot Rīgas pilsētas tiesu noslodzi uz individuālu un faktiski strādājošu 

tiesnesi, ņemot vērā viņam noteikto specializāciju tiesā, secināms, ka arī šādā datu griezumā 

pastāv tiesnešu noslodzes atšķirības:  

 

Tiesa 

Civillietu skaits 

uz vienu tiesnesi5 

2021. gadā 

Krimināllietu 

skaits uz vienu 

tiesnesi 2021. gadā 

APK lietu skaits 

uz vienu tiesnesi 

2021. gadā 

Izmeklēšanas 

tiesneša noslodze 

(uz vienu tiesnesi) 

2021. gadā 

Tiesā 

esošo lietu 

uzkrājums 

2022. gada 

sākumā 
Saņemtās 

lietas 

Izskatītās 

lietas 

Saņemtās 

lietas 

Izskatītās 

lietas 

Saņemtās 

lietas 

Izskatītās 

lietas 

Saņemtās 

lietas 

Izskatītās 

lietas 

Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas 

tiesa 
165,7 187,1 58 61,7 55,5 54,3 952,5 953 

 

2722 

Rīgas pilsētas 

Latgales 

priekšpilsētas 

tiesa 

145,9 135,4 69,5 68 56,4 54,4 1302,5 1303 

 

3087 

Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

140,5 145,8 35 42,2 40 42 1390,9 1389 

 

5101 

 

Visvairāk saņemto un izskatīto lietu uz vienu tiesā faktiski strādājošu tiesnesi, kas 

specializējies civillietu izskatīšanā, reģistrētas Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā. Savukārt visvairāk 

saņemto un izskatīto krimināllietu uz vienu tiesā faktiski strādājošo tiesnesi, kas specializējies 

krimināllietu izskatīšanā, ir reģistrētas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.  

Reorganizācijas rezultātā, ieviešot vienotu darba organizācijas modeli un īstenojot Rīgas 

pilsētas Pārdaugavas tiesas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas apvienošanu, pakāpeniski varētu tikt sekmēta saņemto un 

izskatīto lietu skaita izlīdzināšana uz tiesnesi. 

 

[4] Atsevišķi analizējot neizskatīto lietu apjomu jeb lietu uzkrājumu tiesās, secināms, 

ka, vērtējot, pret ik gadu saņemto lietu skaitu, vislielākais neizskatīto civillietu un krimināllietu 

vidējais uzkrājums (ja salīdzina pret konkrētajā tiesā saņemto lietu skaitu) ir Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Šajā tiesā neizskatīto krimināllietu apjoms ir identisks tam 

krimināllietu apjomam, kāds vidēji šajā tiesā tiek saņemts no jauna ik gadu. Minētais liek secināt, 

ka krimināllietu uzkrājuma likvidēšana, neko nemainot tiesas darba organizācijā (jo tiesai 

vienlaikus raksturīgs vismazākais saņemto un pabeigto krimināllietu skaits uz vienu faktiski 

strādājošu un krimināllietu izskatīšanā specializējušos tiesnesi) prasītu vairākus gadus. Protams, 

 
5 Izskatīto lietu skaits tiesnesim ir izskatīto lietu kopsummas attiecība pret tiesnešu kopskaitu. Tiesnešu kopējā skaitā 

tiek ietverti visi tiesneši, ja viņš minētajā laikā ir skaitījis kaut vienu attiecīgā pamatveida lietu.    



 

 

4 
 

nav izslēgta arī virkne objektīvu apsvērumu, kas kavē krimināllietu iztiesāšanu un nav atkarīgi no 

tiesneša. Piemēram, tiesai piekritīgo lietu specifika; starptautiskā sadarbība; u.c. 

Salīdzinoši liels neizskatīto civillietu uzkrājums ir arī Latgales priekšpilsētas tiesā. Tas 

veido mazliet vairāk nekā 80% no tiesā gadā saņemtajām lietām. Nevienā no Rīgas pilsētas tiesām 

lietu uzkrājums nav mazāk par pusi no ik gadu tiesā saņemtajām lietām (civillietām un 

krimināllietām).  

Papildus, apzinot ieilgušās lietas6, secināms, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesā ir arī vislielākais ieilgušu civillietu un krimināllietu skaits gan starp Rīgas pilsētas tiesām, 

gan starp rajonu (pilsētu) tiesām valstī kopumā. 

 

  
 

[5] Vērtējot iedzīvotāju koncentrāciju un ekonomisko aktivitāti, norādāms, ka Latvijā uz 

2021. gada sākumu bija nepilni 1,9 miljoni iedzīvotāju. Trešdaļa no Latvijas iedzīvotājiem dzīvo 

Rīgā, tas mazliet vairāk nekā 600 tūkstoši7. Tas cita starpā ir Eiropas Savienības valstīs augstākais 

galvaspilsētas noslodzes rādītājs8. No tiem vairāk nekā puse (63%) ir darbspējīgā vecumā9. 

Arī uzņēmējdarbības aktivitāte Rīgas pilsētā ir lielāka nekā ārpus Rīgas. Rīgā ir vidēji 116 

uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem, kamēr ārpus Rīgas tie ir vidēji 90 uzņēmumi uz 1000 

iedzīvotājiem10.  

Tomēr, analizējot 2021. gada datus, redzams, ka no visām Latvijas rajona (pilsētas) tiesām 

piekritīgajām civillietām (neskaitot bezstrīdus lietas un zemesgrāmatu lietas), krimināllietām un 

administratīvo pārkāpumu lietām 38% bija piekritīgi trim Rīgas pilsētā esošajām vispārējās 

jurisdikcijas rajona (pilsētu) tiesām. Savukārt 62% lietu piekritušas pārējām sešām rajona (pilsētu) 

tiesām. No minētā secināms, ka Rīgas pilsētu tiesām piekritīgo lietu īpatsvars ir mazliet lielāks 

nekā pārējām tiesām, tomēr būtiska disproporcija nav vērojama. 

Pēc līdzīgas metodes salīdzinot tiesnešu skaitu (apstiprinātās amata vietas, neskaitot 

zemesgrāmatu specializācijas tiesnešus), secināms, ka tiesnešu proporcionālais sadalījums ir 

līdzīgs saņemto lietu skaita proporcijai. Proti, Rīgas pilsētas tiesu tiesās apstiprinātās tiesnešu 

amata vietas veido 37%, bet pārējās sešās rajona pilsētu tiesās apstiprinātās tiesnešu amata vietas 

 
6 Konkrētās izpētes kontekstā ar ieilgušām lietām domātas civillietas un krimināllietas, kas rajona (pilsētas) tiesā 
saņemtas un ierosinātas līdz 2015. gadam un kas nav pirmreizēji izskatītas rajona (pilsētas) tiesā (tātad nav 
izskatītas 6 gadu laikā) līdz 2021.gada beigām. 
7 https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/247-iedzivotaju-skaits-un-ta-izmainas  
8 https://rpr.gov.lv/teritorija/iedzivotaji/ 
9 Rīgas pilsētas ekonomiskais profils 2020. https://www.riga.lv/lv/media/3955/download  
10 turpat 

0

20

40

60

80

100

120

Ieilgušo lietu skaits 2021.gada beigās

ieilgušās CL ieilgušās KL

https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/247-iedzivotaju-skaits-un-ta-izmainas
https://www.riga.lv/lv/media/3955/download


 

 

5 
 

veido 63% no rajona (pilsētu) tiesnešu amata vietām. 

Tādejādi, jo īpaši būtiski īstenot risinājumus, lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi Rīgas 

pilsētas tiesu ietvaros. Rīgas pilsētas tiesu reorganizācija pati par sevi nesamazinās tiesnešu 

slodzi, taču tā tiks izlīdzināta, kas jo īpaši ir būtiski tieši sarežģīto (specifisko) lietu izskatīšanā, 

kas šobrīd lielā mērā koncentrētas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Tāpat būs 

iespējams objektīvāk izvērtēt gadījumus, kad nepieciešams civillietu vai krimināllietu nodot citai 

tiesai (ārpus Rīgas), lai nodrošinātu tās ātrāku izskatīšanu.  

 

[6] Jāatzīmē, ka, turpinot tiesu teritoriālo reformu Rīgas tiesu apgabalā un, apvienojot 

Rīgas pilsētas tiesu teritorijas, iespējams, ne tikai racionālāk izmantot tiesnešu kapacitāti, bet arī 

citus tiesas resursus: veidot vienotu arhīvu, veidot vienotus sadarbības principus ar citām 

institūcijām (policiju, prokuratūru, cietumiem, u.c.), centralizēti nodrošināt tulkus un tulkojumus 

vienas tiesas ietvaros, sekmēt vienotu tiesu praksi, pārvaldību un vienotu darba organizāciju (tajā 

skaitā termiņu pārraudzības metodes). Tāpat reorganizācijas gadījumā pastāvēs vēl plašākas 

iespējas veidot tiesnešu specializāciju (kas ietver arī iespēju nākotnē ir iespējams pakāpeniski 

krimināllietu tiesnešus un civillietu tiesnešus koncentrēt vienuviet). 

Ņemot vērā minēto, secināmas, ka Rīgas pilsētas tiesu apvienošana varētu sekmēt 

efektīvāku darba organizāciju, līdzsvarotu tiesnešu noslodzi Rīgas pilsētas ietvaros un 

nepieciešamības gadījumā, dotu iespēju īstenot pamatotas lietu pārdales uz tiesām ārpus Rīgas.   

 

[7] Likuma “Par tiesu varu” 33.4 panta pirmā daļa noteic, ka rajona (pilsētas) tiesu var 

pievienot citai rajona (pilsētas) tiesai, ja Tieslietu padome tam piekritusi. Respektīvi, likums 

nosaka tiesu reorganizācijas modeli, proti - tiesas vai tiesu pievienošanu citai tiesai. Attiecīgi 

izvērtējams, kurai no trim Rīgas pilsētas tiesām būtu pievienojamas pārējās divas. 

Konkrētajā gadījumā visas trīs tiesas atrodas Rīgas pilsētā ar vienlīdz labu satiksmes 

infrastruktūru. Tāpēc tiesu atrašanās vietām konkrētajā gadījumā nav nozīmes reorganizācijas 

modeļa izvēlē. 

Likuma “Par tiesu varu” 33.4 panta piektā daļa paredz, ka reorganizētās rajona (pilsētas) 

tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras izbeidzas līdz ar tiesas reorganizācijas 

pabeigšanu. Citiem vārdiem sakot, tiesas, kura tiek pievienota citai tiesai, priekšsēdētāja un 

vietnieka amata pilnvaras izbeidzas līdz ar tiesas pievienošanu citai tiesai. 

Uz šo brīdi visām trim Rīgas pilsētas tiesām ir tiesu priekšsēdētāji. To amata pilnvaru 

termiņi šobrīd ir: 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai – 2022. gada 28. augusts; 

Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājai – 2023. gada 8. maijs; 

Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai – 2025. gada 2. jūlijs. 

Vienlaikus uz reorganizācijas plāna izstrādes brīdi ir zināms, ka gan Pārdaugavas tiesas 

priekšsēdētāja, gan Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja pretendē uz amata vakancēm 

Rīgas apgabaltiesā. 

Apliecinot cieņu visu Rīgas pilsētas tiesu priekšsēdētāju līdzšinējam darbam, kā 

reorganizācijas modelis varētu tikt izraudzīta Pārdaugavas tiesas un Latgales priekšpilsētas tiesas 

pievienošana Vidzemes priekšpilsētas tiesai, un ņemot vērā, ka līdzšinējās Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas priekšsēdētājas amata pilnvaru termiņš beidzas šī gada augustā, šādā veidā faktiski tiktu 

nodrošināta visiem vienlīdzīga iespēja pieteikties uz apvienotās tiesas priekšsēdētāja amatu, 

tajā skaitā arī līdzšinējām Pārdaugavas tiesas un Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājām. 

Attiecīgi atbilstoši ar 2019. gada 15. marta Tieslietu padomes lēmumu apstiprinātajai 

kārtībai, organizējams konkurss uz tiesas priekšsēdētāja amatu starp visiem rajona (pilsētu) tiesu 

un apgabaltiesu tiesnešiem. Papildus ņemot vērā apvienotās tiesas lielumu, apsverama iespēja 

aicināt Tiesu administrāciju pirms konkursa izsludināšanas organizēt tiesnešiem mācības, kas 

vērstas uz vadības un līderības prasmju apzināšanu un to attīstību. 

 Cita starpā atzīmējams, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai ir piekritīgas lietas, 

kas satur valsts noslēpuma objektus. Attiecīgi tiesā tiek veikta sevišķās lietvedības kārtošana, kura 

atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr.21 “Valsts noslēpuma, 
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Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās 

informācijas aizsardzības noteikumi” 68. punktam ir pakļauta institūcijas vadītājam. Šobrīd no 

reformā iesaistīto tiesu priekšsēdētājiem tikai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

priekšsēdētājai ir pielaide valsts noslēpumam. Vienlaikus minētajam apstāklim nebūtu piešķirama 

izšķiroša nozīme, reorganizācijas modeļa izvēlē, ņemot vērā, ka jebkurā gadījumā būtu 

izsludināms konkurss un meklējams jauns tiesas priekšsēdētājs. 

   

[8] Atzīstams, ka, apvienojot Rīgas pilsētas tiesas, veidotos liela tiesa, kurā kopējais 

tiesnešu skaits pārsniedz 100 tiesnešus (konkrēti – 122 tiesnešu amata vietas, ieskaitot 

zemesgrāmatu specializācijas tiesnešus). Tādējādi tā būtu lielākā Latvijas tiesa. Tomēr, līdz šim 

ieviestie risinājumi tiesas darba organizācijas efektīvai nodrošināšanai, paredzot, ka rajona 

(pilsētas) tiesas priekšsēdētājam var būt vairāki vietnieki, dod iespēju veidot efektīvu tiesas 

pārvaldības struktūru arī lielās tiesās.  

Attiecībā uz tiesas vadības komandu norādāms, ka līdz ar reorganizāciju automātiski 

izbeidzas to tiesu priekšsēdētāju un vietnieku pilnvaras, kuras tiek pievienotas citai tiesai, bet ne 

tās tiesas, kurai pievieno. Līdz ar to, amatu turpinās trīs esošie Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

priekšsēdētāja vietnieki. Vienlaikus ņemot vērā tiesas lielumu, papildus izveidojamas un Tieslietu 

padomes noteiktajā kārtībā aizpildāmas aptuveni trīs papildu vietnieku amata vietas.   

Šāda centralizēta pārvaldība arī ļauj vieglāk un racionālāk organizēt darbu krīzes situācijās, 

tostarp attiecībā uz darbinieku aizstāšanu, piemēram, iztrūkstošo darbinieku slimības, vai citu 

iemeslu dēļ. Tāpat būtiski atzīmēt, ka līdz ar reformas ieviešanu tiks izslēgti lietu piekritības strīdi, 

kā arī tiks nodrošināta tiesu prakses vienveidība. 

  

[9] Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai ir noteikta izņēmuma piekritība atsevišķu 

lietu izskatīšanā, proti, Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir koncentrētas lietas, kuru materiālos ir 

iekļauts valsts noslēpuma objekts, lietas par patenttiesību, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, 

dizainparaugu, preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lietas par 

komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu, lietas par tiesībām, par 

kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē, lietas par atzinuma sniegšanu 

ārvalsts tiesai lietā par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanu 

ārvalstī, ja bērna dzīvesvieta ir Latvijā, lietas par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz 

Latviju vai aizturēšanu Latvijā, ja bērna dzīvesvieta ir citā valstī, izskatīšanā. Arī pēc 

reorganizācijas saglabājama šo lietu izskatīšanas kompetences koncentrācija reorganizētajā tiesā.  

  

 Pamatojoties uz veikto izvērtējumu un, lai paaugstinātu tiesu efektivitāti, racionālāk 

izmantojot tiesnešu kapacitāti un citus iepriekš minētus tiesas resursus, kā arī sekmētu saņemto un 

izskatīto lietu skaita izlīdzināšanu uz tiesnesi, un ilgtermiņā arī slodzes izlīdzināšanu valsts 

mērogā, veicot amata vakanču pārdalīšanu no reģioniem, no 2022. gada 1.augusta 

reorganizējama Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

tiesa, pievienojot tās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, mainot reorganizētās 

tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa.  

 Galvenie rīcības virzieni:  

1. Reorganizēt Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu 

organizatoriskā līmenī (viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma, tiesnešu 

slodžu izlīdzināšana), pievienojot to Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, 

vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa. 

2. Nodrošināt Rīgas pilsētas tiesas pieejamību Abrenes ielā 8, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 

Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā un Lomonosova ielā 10, 

Rīgā, Ieriķu ielā 5, Rīgā (zemesgrāmatu jautājumos), tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju 

iesniegt dokumentus tiesai jebkurā no minētajām Rīgas pilsētas tiesas atrašanās vietām. 

3. Noteikt Rīgas pilsētas tiesas izņēmuma piekritību atbilstoši līdzšinējai Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas izņēmuma 

piekritībai.  
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Uzdevumi: 
 

Nr. 
Veicamā darbība Atbildīgais 

Izpildes 

termiņš11 

1.  
Informēt reorganizācijā iesaistītos tiesnešus un tiesu 

darbiniekus par reorganizāciju.  

Tieslietu 

ministrija/Tiesu 

administrācija  

25.04.2022 

2. Iesniegt Saeimā Likumprojektus par grozījumiem Civilprocesa 

likumā un Kriminālprocesa likumā, kas paredz Rīgas pilsētas 

tiesas izņēmuma piekritību. 

Tieslietu 

ministrija 
29.04.2022 

3.  Informēt ministru par piekrišanu vai atteikšanos tikt pārceltam 

darbā Rīgas pilsētas tiesā. 

Reorganizācijā 

iesaistītie tiesneši 
20.05.2022 

4. A. sagatavot un nosūtīt Tieslietu padomei tieslietu ministra 

priekšlikumus tiesneša pārcelšanai darbā Rīgas pilsētas tiesā. 

B. sagatavot un nosūtīt Tieslietu padomei un tiesnesim, kurš 

nav piekritis pārcelšanai, tieslietu ministra motivētu 

priekšlikumu tiesneša pārcelšanai. 

Tiesu 

administrācija/ 

Tieslietu 

ministrija 

25.05.2022 

 

 

5. Lemt par rajona tiesas tiesneša pārcelšanu darbā Rīgas pilsētas 

tiesā. 
Tieslietu padome 

10.06.2022 

 

6. Lemt par rajona tiesas tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā, ja 

tiesnesis nav piekritis pārcelšanai.  
Tieslietu padome 

10.06.2022 

 

7. Noteikt Rīgas pilsētas tiesas darbības teritoriju.  Tieslietu padome 10.06.2022 

8. 
Konkursa uz tiesas priekšsēdētāja amatu izsludināšana 

Tiesu 

administrācija 
10.06.2022. 

9. Organizēt vadības prasmju attīstības seminārus rajona 

tiesnešiem un apgabaltiesu tiesnešiem 

Tiesu 

administrācija 

2022. gada 

maijs/jūnijs 

10. Izsniegt tiesas darbiniekiem dokumentus par darba līgumu 

grozījumiem vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu 

Tiesu 

administrācija 
30.06.2022 

11. Pielāgot Tiesu informatīvās sistēmas funkcionalitāti atbilstoši 

Rīgas pilsētas tiesas sastāvam un darbības teritorijai.  

Tiesu 

administrācija 
20.07.2022 

12. Grozīt/izbeigt darba līgumus ar rajona tiesas darbiniekiem, kas 

piekrituši/nav piekrituši pārcelšanai darbā Rīgas pilsētas tiesā. 

Tiesu 

administrācija 
29.07.2022 

13.  Nodot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietas, kuru izskatīšana 

nav uzsākta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai ar 

precizēto nosaukumu pēc reorganizācijas – Rīgas pilsētas 

tiesai.  

 

 

Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas 

tiesas 

priekšsēdētājs 

sadarbībā ar Tiesu 

administrāciju 

29.07.2022 

14.  
Nodot Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietas, kuru 

izskatīšana nav uzsākta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesai ar precizēto nosaukumu pēc reorganizācijas – Rīgas 

pilsētas tiesai.  

 

 

Rīgas pilsētas 

Latgales 

priekšpilsētas 

tiesas 

priekšsēdētājs 

sadarbībā ar Tiesu 

administrāciju 

29.07.2022 

15. Aktualizēt, izgatavot un nodot lietošanai tiesas un veidlapas, 

zīmogus un citus tiesas atribūtiku saturošus materiālus, lietojot 

precizēto tiesas nosaukumu – Rīgas pilsētas tiesa  

Tiesu 

administrācija 29.07.2022 

16.  Nodrošināt aktuālās informācijas, kas saistīta ar Rīgas pilsētas 

tiesas izveidi, ievietošanu tiesu portālā www.tiesas.lv, kā arī 

informēt ar tiesas darbu saistītās institūcijas. 

Tiesu 

administrācija 
29.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Termiņš var tikt pārskatīts atbilstoši reorganizācijas plāna apstiprināšanas datumam. Piedāvātais laika grafiks 

sagatavots, pieņemot, ka TP lēmums tiek pieņemts līdz 2022.gada 22.aprīlim. 

http://www.tiesas.lv/
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1. pielikums 

Rīgas pilsētas tiesās saņemto un izskatīto lietu skaits 2019.-2021. gadā 
 

 

Tiesa 

Civillietu dati 

2019. gads 2020. gads 2021. gads 

Saņemtā

s lietas 

Izskatītā

s lietas 

Lietu 

uzkrājums 

gada 

beigās 

Saņemtā

s lietas 

Izskatītā

s lietas 

Lietu 

uzkrājums 

gada 

beigās 

Saņemtā

s lietas 

Izskatīt

ās lietas 

Lietu 

uzkrājum

s gada 

beigās 

Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesa 2870 3291 2107 3356 2664 2669 3148 3555 2171 

Rīgas pilsētas 

Latgales 

priekšpilsētas 

tiesa 

3116 2984 2616 3135 2802 2423 3064 2844 2511 

Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

4306 5170 3422 4707 4457 3608 4497 4667 3439 

 

 

Tiesa 

Krimināllietu dati 

2019. gads 2020. gads 2021. gads 

Saņemtā

s lietas 

Izskatītā

s lietas 

Lietu 

uzkrājums 

gada 

beigās 

Saņemtā

s lietas 

Izskatītā

s lietas 

Lietu 

uzkrājums 

gada 

beigās 

Saņemtā

s lietas 

Izskatīt

ās lietas 

Lietu 

uzkrājum

s gada 

beigās 

Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesa 681 630 338 668 638 369 580 617 332 

Rīgas pilsētas 

Latgales 

priekšpilsētas 

tiesa 

873 863 391 838 779 450 695 680 465 

Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

1493 1518 1071 1408 1257 1224 1016 1223 1017 

 

 

Tiesa 

Administratīvo pārkāpumu lietu dati 

2019. gads 2020. gads 2021. gads 

Saņemtā

s lietas 

Izskatītā

s lietas 

Lietu 

uzkrājums 

gada 

beigās 

Saņemtā

s lietas 

Izskatītā

s lietas 

Lietu 

uzkrājums 

gada 

beigās 

Saņemtā

s lietas 

Izskatīt

ās lietas 

Lietu 

uzkrājum

s gada 

beigās 

Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesa 775 661 247 506 613 141 333 326 133 

Rīgas pilsētas 

Latgales 

priekšpilsētas 

tiesa 

805 780 108 457 509 56 282 272 39 

Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

1160 1230 290 978 1074 194 560 588 130 

 

 

Tiesa 

Izmeklēšanas tiesnešu lietu dati 

2019. gads 2020. gads 2021. gads 

Saņemtā

s lietas 

Izskatītā

s lietas 

Lietu 

uzkrājums 

gada 

beigās 

Saņemtā

s lietas 

Izskatītā

s lietas 

Lietu 

uzkrājums 

gada 

beigās 

Saņemtā

s lietas 

Izskatīt

ās lietas 

Lietu 

uzkrājum

s gada 

beigās 

Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesa 

 

1063 

 

1087 

 

89 

 

1325 

 

1326 

 

88 

 

1905 

 

1906 

 

86 

Rīgas pilsētas 

Latgales 

priekšpilsētas 

tiesa 

 

1827 

 

1845 

 

84 

 

2091 

 

2104 

 

71 

 

2605 

 

2606 

 

72 

Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas 

tiesa 

 

11973 

 

11957 

 

452 

 

14543 

 

14497 

 

498 

 

11127 

 

11114 

 

515 
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