
Lapa 1 no 5 
 

Paveiktais laika periodā no  
2019.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 1.maijam 

 
Kolēģija savas kompetences ietvaros no 2019.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 

1.maijam ir novērtējusi kopumā 399 tiesnešu profesionālo darbību. Ieteikumi 
profesionālas darbības pilnveidei sniegti kopumā 43 tiesnešiem, no tiem – 39 rajona 
(pilsētu) tiesu tiesnešiem, bet – 4 apgabaltiesu tiesnešiem. Savukārt negatīvi 
novērtējumi minētajā periodā sniegti kopumā 6 tiesnešiem. 

Disciplinārtiesā līdz 2022.gada 1.maijam pārsūdzēti pieci kolēģijas lēmumi, no 
kuriem divi lēmumi par tiesneša pārcelšanu uz vakanto tiesneša amatu un 3 lēmumi, 
kuros sniegts tiesnešu profesionālās darbības negatīvs novērtējums. Disciplinārtiesa 
gadījumus, kad ir iesniegtas negatīvi novērtēto tiesnešu sūdzības ir noraidījusi, 
kolēģijas lēmumus atstājot negrozītus, bet lēmumus par tiesneša pārcelšanu uz 
vakanto tiesneša amatu atcēlusi daļā vai pilnībā. 

Papildus tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanai kolēģija minētajā laika 
periodā ir pieņēmusi kopumā 21 kvalifikācijas eksāmenu (viens no tiem par senatora 
amatu) un sniegusi 32 atzinumus par tiesnešu pārcelšanu darbā citā tiesā vai tiesu 
namā. 

Minētajā laika periodā kolēģija ir veikusi vienu ārpuskārtas novērtēšanu, 
pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu. Citā gadījumā 2021.gadā 
ārpuskārtas novērtēšana netika uzsākta, jo kolēģija atzina, ka nav pamata tās 
veikšanai, turklāt tiesas priekšsēdētājas norādītie apstākļi par tiesneša profesionālo 
darbību attiecas uz rīcību lietās, kurās vēl nebija pieņemti gala nolēmumi. Tādējādi 
kolēģija atzina, ka šāda novērtēšana var pārkāpt tiesneša neatkarības principu. 

Papildus tam, saskaņā ar kolēģijas reglamenta (apstiprināts ar  2022. gada 
25. februāra Tieslietu padomes lēmumu) 6.nodaļu, 2022.gada aprīlī ir veiktas 13 
ārpuskārtas novērtēšanas saistībā ar konkursu uz apgabaltiesu civillietu/krimināllietu 
tiesas kolēģijās. 
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 Rajona (pilsētu) 
tiesu tiesneši 

Apgabaltiesu 
tiesneši 

Augstākās 
tiesas tiesneši 

Kārtējā novērtēšana 

2019.gadā 133 33 
 

2020.gadā 112 56 7 

2021.gadā 18 2  

2022.gadā 6  1 

Sniegti 
ieteikumi 

16 (2019.gadā) 
20 (2020.gadā) 
3 (2021.gadā) 

2 (2019.gadā) 
2 (2020.gadā) 

 

Novērtēti 
negatīvi 

2 (2019.gadā) 
3 (2020.gadā) 
1 (2021.gadā)  

 
 

Atkārtota novērtēšana 

2020.gadā 2   

2021.gadā 1   

Sniegti 
ieteikumi 

1   

Novērtēti 
negatīvi 

1   

Ārpuskārtas novērtēšana 

2020.gadā 1   
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2021.gadā 1   

2022.gadā 13   

Novērtēti 
negatīvi 

1   

 

 
Kolēģija minētajā laika periodā ir sniegusi turpmāk norādītos ieteikumus 

tiesnešu profesionālās darbības uzlabošanai. 
  

1.  Pilnveidot nolēmumu rakstīšanas prasmes. 
2.  Pilnveidot profesionālās prasmes analizēt informāciju un izdarīt pamatotus 

secinājumus par izskatāmās lietas. 

3.  Uzlabot spriedumu rakstīšanas prasmes. Pilnveidot prasmi iegūt un analizēt 
informāciju un izdarīt pamatotus secinājumus. 

4.  Uzlabot nolēmumu motivācijas un noformēšanas prasmes. Uzlabot prasmi analizēt 
savu rīcību un uzklausīt kritiku. 

5.  Pilnveidot prasmi pieņemt lēmumus, analizējot tiesneša rīcībā esošo informāciju. 
Pilnveidot prasmi analizēt savu rīcību un uzklausīt kritiku. 

6.  Piedalīties mācībās par procesuālo dokumentu noformēšanu. 

7.  Pilnveidot prasmes sastādīt procesuālos dokumentus atbilstoši Civilprocesa likuma 
prasībām. 

8.  Apmeklēt Latvijas Tiesnešu mācību centra piedāvātās mācībās un pilnveidot 
nolēmumu sastādīšanas prasmes. 

9.  Uzlabot darba organizācijas prasmes. Pilnveidot sprieduma argumentācijas 
prasmes. 

10.  Pilnveidot prasmi analizēt informāciju un pieņemt pamatotus lēmumus. Pilnveidot 
nolēmumu sastādīšanas prasmes. Ar pienācīgu rūpību attiekties pret amata 
pienākumu izpildi. 

11.  Pilnveidot procesuālo dokumentu sastādīšanas prasmes. 

12.  Pilnveidot spriedumu motīvu daļas sastādīšanas prasmes. 

13.  Pilnveidot prasmi nolēmumu aprakstošajā daļā koncentrēti norādīt būtiskos 
apstākļus. Pilnveidot prasmi analizēt savu rīcību un uzklausīt kritiku. 

14.  Pilnveidot spriedumu pamatošanas prasmes. 

15.  Pilnveidot darba organizācijas prasmes. 

16.  Nekavējoši uzsākt dalību Tiesu administrācijas un Latvijas Pašvaldību  mācību centra 
organizētajās mācībās “Bērnu tiesību aizsardzība”. Piedalīties apmācībās par 
nolēmumu sastādīšanas prasmēm. Pilnveidot nolēmumu strukturēšanas prasmes. 

17.  Pilnveidot prasmi analizēt savu rīcību un uzklausīt kritiku. Pilnveidot prasmi 
izskaidrot savu viedokli un pārliecināt par tā pareizību. Pilnveidot nolēmumu 
argumentācijas prasmi. Apmeklēt mācības par Kriminālprocesa likuma un 
Krimināllikuma piemērošanu. 

18.  Pilnveidot spriedumu motivēšanas prasmes. 

19.  Pilnveidot prasmi racionāli plānot laiku un organizēt savu darbu, kas saistīts ar lietu 
izskatīšanas termiņiem. 

20.  Uzlabot sprieduma motivācijas un juridiskās argumentācijas prasmes. Stiprināt 
komunikācijas prasmes, tostarp ar ar tiesas priekšsēdētāju. Uzlabot darba 
organizācijas prasmes. 

21 tiesneša amata kandidātu 
kvalifikācijas eksāmens

32 atzinumi par tiesnešu pārcelšanu
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21.  Uzlabot sprieduma argumentācijas prasmes. 

22.  Pilnveidot nolēmumu struktūru. 

23.  Pilnveidot nolēmuma rakstīšanas un stiprināt publiskās komunikācijas prasmes. 

24.  Pilnveidot darba organizācijas prasmes un rīkoties, lai mazinātu pieļautās 
neuzmanības kļūdas, kā arī pilnveidot nolēmumu motivācijas prasmes. 

25.  Racionāli un efektīvi plānot tiesvedības procesu norisi. 

26.  Pilnveidot nolēmuma argumentācijas prasmes, īpašu vērību vēršot uz Senāta 
aktuālo judikatūru. 

27.  Uzlabot procesuālo dokumentu sastādīšanas kvalitāti. 

28.  Uzlabot procesa vadīšanas prasmes. 

29.  Līdzsvarot apmācību nepieciešamību ar profesionālo pienākumu pildīšanu. 

30.  Aktīvi līdzdarboties cieņpilnu un koleģiālu attiecību veidošanā tiesu namā. 

31.  Īstenot apmācības pasākumus, lai pilnveidotu profesionālo prasmi, kas saistīta ar 
kritikas uzklausīšanu un racionālu argumentu paušanu diskusijas laikā. 

32.  Pilnveidot sadarbības prasmes. 

33.  Pilnveidot juridiskā teksta rakstīšanas prasmes. 

34.  Uzlabot prasmi tiesu nolēmumos iekļaut atbilstošas atsauces uz tiesību avotiem. 

35.  Pilnveidot prasmi analizēt savu rīcību un uzklausīt kritiku. 

36.  Pilnveidot prasmi identificēt lietā nozīmīgus apstākļus un prasmi novērtēt 
pierādījumus. 

37.  Regulāri apmeklēt apmācības. 

38.  Turpināt pilnveidot sprieduma argumentācijas prasmes pierādījuma novērtējuma 
aspektā, izvairoties no nebūtiskas informācijas iekļaušanas nolēmumā. 

39.  Pilnveidot prasmi analizēt informāciju un izdarīt pamatotus secinājumus par 
izlemjamo jautājumu. 

40.  Pilnveidot nolēmumu motivēšanas prasmi no vispusīguma un pietiekamības 
aspekta. 

 


