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Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv 

neatkarīga tiesu vara. 

Rīgas apgabaltiesai kā Latvijas Republikas tiesu varas sastāvdaļai 

un lielākajai apelācijas instances tiesai Latvijā, ir jāturpina būt par 

nozīmīgāko  tiesu prakses un augsti profesionālu lietu izskatīšanas etalonu 

valsts līmenī. 

Rīgas apgabaltiesas priekšēdētājam un tiesu kolēģiju 

priekšēdētājiem ir jābūt vienotai izpratnei par Rīgas apgabaltiesas 

turpmāko attīstību. 

Veicināt sabiedrības izpratni un uzticēšanos tiesu varai turpinot 

attīstīt komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem. 

 

 

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu 

darba organizēšana 

 

Lietu sadale un izskatīšanas termiņi 

 

Automatizēta ne tikai kriminālprocesu sadale, bet arī citu materiālu 

automatizēta sadale, kuros apgabaltiesas lēmums ir galīgs un nav 

pārsūdzams ( drošības līdzekļi, speciālās izmeklēšanas darbības, mantas 

aresti, u.c.) 

Lietu savlaicīgai izskatīšanai nepieciešamas optimizēt sastāvu darbu 

plānojot lietu izskatīšanas grafikus un atvaļinājumus. 

Pirms katra kalendāra gada sākuma, sadarbojoties ar tiesas 

tiesnešiem, plānot un noteikt tiesas darba mērķus attiecībā uz vidējiem lietu 

izskatīšanas termiņiem tiesā . 

Ieviest tiesnešu specializāciju konkrētu kategoriju lietu izskatīšanā, 

vienlaicīgi saglabājot automatizētu (nejaušu) lietu sadali. 
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Izveidojot tiesas sastāvus, ņemt vērā katra tiesneša profesionālās un 

personīgās īpašības. 

Pilnveidojot lietu sadali un darba organizāciju, tiks nodrošināta arī 

lietu izskatīšana sapratīgos termiņos, kas ir viena no svarīgākajiem, tiesību 

uz taisnīgu tiesu, sastāvdaļām. 

Lietu izskatīšanas termiņu samazināšana nevar prevalēt pār lietu 

izskatīšanas kvalitāti. 

 

Vienotas tiesas prakses veicināšana 

 

 Veicināt tiesā vienotu lietu izskatīšanas praksi. Lai veicinātu vienotu 

praksi nepieciešams  objektīvi izvērtēt ne tikai katra tiesneša viedokli, bet 

arī tiesu praksi Augstākajā tiesā, Satversmes tiesā un pārējās apgabaltiesās. 

Īpaša uzmanība jāpievērš vienotas prakses ieviešana saistībā ar 

spēkā stājušos Administratīvās atbildības likumu. 

Organizēt starpinstitūciju sapulces veicinot sadarbību un labāku 

viedokļu izpratni. Nepieciešamības gadījumos konkrētu problēmu 

risināšanai veidot starpinstitūciju darba grupas. 

 

Piedalīšanās normatīvo aktu projektu izstrādē 

 

 Tiesnesis, kas piedalās normatīvo aktu izstrādes grupās, izsaka visu 

kolēģijas tiesnešu viedokli par konkrēto normatīvo aktu, līdz ar ko šim 

tiesnesim sistemātiski jāinformē pārējie tiesneši par darba grupā 

izskatāmajiem jautājumiem. 

Tiesnešiem jāsniedz savi priekšlikumi par normatīvo aktu nepilnību 

novēršanu, kas konstatētas lietu izskatīšanas gaitā. 
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Tiesnešu profesionālās izaugsmes veicināšana 

 

 Atbalstīt tiesnešu profesionālo izaugsmi, apmeklējot apmācības 

Tiesnešu mācību centrā un citās institūcijās. 

 Veicināt tiesnešu apmācību ne tikai juridiskajās disciplīnās, bet arī 

citās ar darbu saistītās disciplīnās, kā darbs ar datoru, tiesās izmantojamām 

datorsistēmām, valodas lietošanas, komunikācijas, personālvadības, 

profesionālās ētikas u.c. problēmjautājumiem. 

 Veicināt tiesnešu profesionālo izaugsmi darba vietā. 

 

Starptautiskā sadarbība 

 Veicināt aktīvāku tiesnešu un tiesas darbinieku iesaisti starptautiskā 

sadarbībā, piedaloties pieredzes apmaiņā, konferencēs, mācībās, 

iesaistoties starptautisku organizāciju un projektu darbībā. 

 

 

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 

darbinieku darba organizēšana 

 

 Turpināt attīstīt skaidrus, objektīvus tiesas darbinieku novērtēšanas 

kritērijus. 

Uzraudzīt tiesas darbinieku darba kvalitāti un apmeklētāju 

apkalpošanas standartu ievērošanu tiesā. 

Turpināt attīstīt labas komunikācijas pamatprincipus ne tikai ar 

tiesas apmeklētājiem, bet arī tiesas darbinieku starpā. 

Izveidot tiesas sēžu sekretāru darba organizācijas modeli, kas 

nepiesaistīs konkrētu tiesas sēžu sekretāru konkrētam tiesas sastāvam, kas 

nodrošinās tiesas sēžu sekretāru operatīvu un vienkāršu savstarpēju 

aizvietošanu un tiesas sēžu sekretāru štata vietu optimizēšanu. 
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Pilnveidot tiesnešu palīgu darba organizāciju, veicinot radošumu un 

labāku sadarbību ar tiesnešiem. 

Uzturēt radošu un komfortablu darba vidi. 

Veicināt tiesas darbinieku un tiesas vadības komunikāciju, kas ļaus 

operatīvi identificēt un risināt tiesas darbinieku aktuālos darba jautājumus. 

  

Tiesas darbs digitālajā vidē 

 

 Sagatavot tiesu darbam digitālajā vidē, iesaistoties e-lietas ieviešanā. 

 Veicināt plašāku elektronisko dokumentu pielietošanu. 

 Pilnveidot tiesnešu un tiesas darbinieku digitālo prasmju 

pielietojumu ikdienas darbā. 

 Attīstīt videokonferenču pielietošanu lietu izskatīšanā. 

 

 

Rīgas apgabaltiesas  

Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese 

Irīna Jansone 

Rīgā, 2020. gada 01. septembris          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


