
 

VIDZEMES RAJONA TIESAS MADONĀ 

ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 82.pantu tiesu Latvijā spriež rajona 

(pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa, bet kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā 

— arī kara tiesas.  

Vidzemes rajona tiesa ir izveidota atbilstoši likumam “Par tiesu varu”.  

Līdz ar 2017.gadā notikušo tiesu reformu Vidzemes rajona tiesa Madonā nepastāv 

autonomi, bet gan iekļaujas kopējā Vidzemes reģionā izveidotās rajona tiesas sastāvā. 

Tādējādi Madonā esošās tiesas daļas darbības turpmākās attīstības plānojumā ir jāņem vērā 

kopējās Vidzemes rajona tiesas attīstības perspektīvu pamatnostādnes.  

Vidzemes rajona tiesā ir izveidotas divas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata 

vietas, no kurām viena atrodas Madonā. Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 33.panta 

pirmās daļas 2.punktu rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus nosaka 

rajona tiesas priekšsēdētājs. Ievērojot šos noteikumus, Vidzemes rajona tiesas 

priekšsēdētāja vietnieks Madonā darbojas noteikto amata pienākumu ietvaros, pildot tās 

funkcijas, kuras atbilstoši amata aprakstam Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs ir 

uzdevis pildīt savam vietniekam.  

Pēc notikušās tiesu reformas institucionāli ir nodrošināta Vidzemes rajona tiesas 

Madonā funkcionēšana atbilstoši tās uzdevumiem un tiesas darbību reglamentējošajām 

tiesību normām. Minētajā procesā līdzšinējam tiesas priekšsēdētāja vietniekam it bijusi 

būtiska loma un viņa vadībā ir veiksmīgi noritējusi kā 2017.gadā notikusī tiesu reforma, tā 

arī Madonā esošās Vidzemes rajona tiesas pārcelšanās uz jaunām telpām. Līdz ar to 

nākamā tiesas priekšsēdētāja vietnieka uzdevums ir nodrošināt Madonā esošās Vidzemes 

rajona tiesas funkcionēšanu, turpmāko lēmumu pieņemšanā saglabājot pozitīvu pēctecību 

un iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.  

Ņemot vērā kopējo Vidzemes rajona tiesas izvietojumu dažādās pilsētās, 

nepieciešams attīstīt Vidzemes rajona tiesas kā vienotas iestādes darbību. Tas nozīmē, ka 

tiesas administratīvās vadības līmenī ir jāturpina pilnveidot vienveidīgu praksi kā attiecībā  

uz darbinieku pienākumu sadali, tā arī lietas dalībnieku un citu tiesas apmeklētāju 

pieņemšanu un apkalpošanu. Šajā sakarā ir būtiski saglabāt augstus apkalpošanas kultūras 

standartus un darbinieku profesionālu attieksmi. Augstas apkalpošanas kultūras 

nodrošināšana ir būtiska, gādājot par tiesas prestižu. Tas neapšaubāmi veicinās arī 

sabiedrības uzticību tiesu sistēmai kopumā. Tiesas priekšsēdētāja vietniekam  ir iespējams 

sekot līdzi šo uzstādījumu ievērošanai Vidzemes rajona tiesas Madonā, Gulbenē un 

Alūksnē  ikdienas darbā.    

Iespēja lietas dalībniekiem iesniegt dokumentus jebkurā Vidzemes rajona tiesas 

sastāvā ietilpstošajā tiesas iestādē, neapšaubāmi nodrošina lietas dalībniekiem 

nepieciešamo pieejamību tiesai. Tomēr vēl joprojām ir meklējams modelis, kādā 



nodrošināt visu Vidzemes rajona tiesā strādājošo darbinieku tiešu savstarpējo 

komunikāciju, tādējādi gādājot par operatīvu informācijas apriti. 

Iepriekš minētais uzstādījums ir tiešā veidā saistīts ar tiesā strādājošo darbinieku 

ieinteresētību un līdzdarbību, risinot dažādus darba, organizatoriskos un saskarsmes 

uzdevumus. Visos šajos procesos svarīga ir ikkatra cilvēka pieredze un ieguldījums, tādēļ 

ir būtiski gādāt par tiesas darbiniekiem labvēlīgas darba vides nodrošināšanu.  

Sevišķi būtiska ir cilvēkresursu saglabāšana. Tā ir tieši saistīta kā ar darbinieku 

atlīdzības apmēru,  tā arī  kolektīvā valdošo emocionālo gaisotni un savstarpējām 

attiecībām.  

Darbinieku materiālo ieinteresētību iespējams nodrošināt, attīstītot un pilnveidojot 

tiesā šobrīd izstrādāto darbinieku materiālās motivācijas sistēmu.  Tiesas priekšsēdētāja 

vietniekam  ir jāspēj izvērtēt katra darbinieka veikumu, uztvert un pareizi novērtēt 

kolektīvā valdošo psihoemocionālo gaisotni, novērst nevajadzīgas spriedzes veidošanos un 

risināt darbinieku starpā izveidojušās konfliktsituācijas.  

Nav apšaubāms, ka iepriekš izklāstīto problēmu risināšana un ar to saistīto galīgo 

nolēmumu pieņemšana ir tiesas priekšsēdētāja kompetencē, taču ņemot vērā šobrīd 

izveidoto Vidzemes rajona tiesas modeli, tiesas priekšsēdētāja vietniekam Madonā ir 

iespēja ikdienā reāli risināt dažādas ar tiesas kā iestādes funkcionāšanu saistītās  problēmas. 

Ievērojot amata aprakstā noteiktās funkcijas un savstarpēji sadarbojoties ar tiesas 

priekšsēdētāju, ir iespējas meklēt kompleksus un optimālus risinājumus ikkatram ar tiesas 

tiešo uzdevumu veikšanu saistītam jautājumam.  

Attiecībā uz Vidzemes rajona tiesas priekšēdētāja vietnieka atrašanos Madonā, ļoti 

nozīmīgs ir apstāklis, ka līdz ar jaunā Tiesu nama atklāšanu, ir pilnībā gādāts par šeit esošās 

tiesu iestādes materiāltehnisko nodrošinājumu. Tas neapšaubāmi nodrošina kvalitatīvu 

darba vidi šeit strādājošajiem tiesas darbiniekiem. Jaunās tiesu ēkas esamība perspektīvā 

rada iespēju turpināt veidot Madonā dislocēto Vidzemes rajona tiesas daļu par nosacītu 

Madonā, Gulbenē un Alūksnē esošošās Vidzemes rajona tiesas centru. Jaunās un modernās 

tiesas telpas var tikt izmantotas  ne tikai tiešo tiesas funkciju pildīšanai, bet arī dažādu ar 

tiesas darbību saistītu mācību, semināru  un citu pasākumu organizēšanai.  

Esmu gatava ar savu darbu un līdzšinējo pieredzi iesaistīties šajā koncepcijā 

iekļauto uzdevumu veikšanā, ar visu atbilstoši uzticēto atbildību gādājot par Vidzemes 

rajona tiesas Madonā kā Latvijas Republikas tiesu sistēmas sastāvdaļas funkcionēšanu un 

turpmāko attīstību.   

Gunta Rezgoriņa 

Madona, 2019.gada 10.decembris 
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