
 
LĒMUMS 

Rīgā 

 

 

16.05.2022. Nr. 30  

 

 

Par Tiesnešu neklātienes  

konferenci  

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta piekto daļu un Tiesnešu 

konferences nolikuma 5., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. punktu, Tieslietu padome nolēma: 

 

 

1. sasaukt Tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci 2022. gada 

14.-15. septembrī plkst. 9.00; 

2. apstiprināt Tiesnešu neklātienes konferences organizēšanas un norises 

plānu Tieslietu padomes, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu 

disciplinārkolēģijas un Tiesnešu ētikas komisijas locekļu vēlēšanām 

(pielikumā); 

3. noteikt par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Rīgas apgabaltiesas 

Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi Māri Vīgantu, par sekretāri – Rīgas 

rajona tiesas tiesnesi Ināru Zariņu; 

4. noteikt Tiesnešu neklātienes konferences Balsu skaitīšanas komisiju šādā 

sastāvā:  

- Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne 

Vinte - Korme; 

- Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Irina Augustāne; 

- Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Inguna 

Helmane. 

 

 

 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs      A. Strupišs 

 

 

 

 

 



 

 

Tieslietu padomes, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas locekļu vēlēšanu 

organizēšanas un norises plāns 

Tiesnešu neklātienes konferencē 2022. gada 14.-15. septembrī. 

 
 

Nr. veicamā darbība 

 

maijs - septembris 

  
 1. posms – Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšana un Tieslietu padomes locekļa vēlēšanu izsludināšana 

 

1.1 Tieslietu padomes lēmums par Tieslietu padomes, Tiesnešu 

kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, 

Tiesnešu ētikas komisijas locekļu vēlēšanu organizēšanas 

un norises plāna apstiprināšanu 

 

16.05.  

 

 

18.05. 

       

1.2. Tieslietu padomes vēstule Latvijas tiesnešiem par 

vēlēšanām  
       

 2. posms – Pašpārvaldes institūciju locekļu amata kandidāti 

 

2.1. Tieslietu padomes, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas 

locekļa amata kandidātu izvirzīšana 

 

23.05.-22.06. 

     

2.2. Iesniegtās informācijas apkopošana  

 

 
 27.06.     

2.3. Jautājumu uzdošana kandidātiem elektroniski, rakstot uz e-

pasta adresi velesanas@ta.gov.lv 

  
  30.06.-06.09.   

2.4. Jautājumu apkopošana un nosūtīšana kandidātiem     07.09.-08.09.   

2.5. Jautājumu uzdošana kandidātiem tiešsaistē     14.09.   

 3. posms – Pašpārvaldes institūciju locekļu vēlēšanas 

 

3.1. Individuālo kodu un nepieciešamo rekvizītu elektroniska 

nosūtīšana tiesnešiem  

  
    14.09.  

3.2. Tieslietu padomes, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas 

locekļa elektroniskās vēlēšanas 

  

     15.09. 

3.3. Vēlēšanu rezultātu apkopošana un apstiprināšana 

 

  
     15.09. 
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