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     RĪKOJUMS 

 

            

 Par Rīgas rajona tiesas  darba organizēšana  

no 2021. gada 30.jūlija 

 

Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā no 2021. gada 1.jūlija (pēc teritoriālās reformas) 

ietilpst Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, 

Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads, Jūrmalas valstspilsēta.  

Rīgas rajona tiesā ir noteiktas 43 tiesnešu amata vietas, no kurām: 

14 tiesnešu darba vietas atrodas Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Aiviekstes ielā 6; 

13 tiesnešu darba vietas –Rīgā, Ieriķu ielā 5 ( zemesgrāmatu jautājumi). 

11 tiesnešu darba vietas –Rīgas rajona tiesā, Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 

1a;  

5 tiesnešu darba vietas - Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices ielā 27; 

 

Tiesai ir četras kancelejas, ieskaitot arhīvu- Rīgā, Aiviekstes ielā 6 un Ieriķu ielā 5; 

Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a un Siguldā, Šveices ielā 27.  

Tiesas priekšsēdētāja darbavieta atrodas Rīgā, Aiviekstes ielā 6. 

Tiesas priekšsēdētājam ir trīs vietnieki- Rīgā, Aiviekstes ielā 6, Rīgā Ieriķu ielā 5 un 

Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a. 

Lietu sadale tiek veikta saskaņā ar Lietu sadales kārtību, kas tiek publicēta 

www.tiesas.lv un, ievērojot šo Kārtību. 

Rīgas rajona tiesas darba organizēšanā un lietu sadalē tiek ievērots pieejamības, 

nejaušības un specializācijas princips, kā arī iespēja nodrošināt ātrākus lietu izskatīšanas 

termiņus. 

1. Civillietas 

Pieteikumu, prasību u.c. dokumentu iesniegšana iespējama Rīgas rajona tiesā- Rīgā, 

Aiviekstes ielā 6, Rīgā, Ieriķu ielā 5, Siguldā, Šveices ielā 27, Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica 

prospektā 1a. 

Ievērojot tiesas darba organizēšanas specifiku un Lietu sadales kārtību: 

1.1. Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Aiviekstes ielā 6 tiek skatītas mutvārdu skatāmās 

civillietas, kuru piekritība Civilprocesa likuma izpratnē saistīta ar Ādažu novadu, Ķekavas 

novadu, Olaines novadu, Salaspils novadu, Saulkrastu novadu; 

1.2. Rīgas rajona tiesā, Ieriķu ielā 5 tiek skatīti nostiprinājuma lūgumi par tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumi -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par 

saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta 

apstiprināšanu; 
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1.3. Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices ielā 27 tiek skatītas mutvārdu procesā  

skatāmās civillietas, kuru piekritība Civilprocesa likuma izpratnē saistīta ar Ropažu novadu, 

Siguldas novadu.  

1.4. Rīgas rajona tiesā, Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a tiek skatītas 

mutvārdu procesā  skatāmās civillietas, kuru piekritība Civilprocesa likuma izpratnē saistīta 

ar Jūrmalas valstspilsētu, Mārupes novadu.  

1.5. Rakstveida procesā skatāmās civillietas tiek datorizēti sadalītas starp visiem 

tiesnešiem, kuru specializācija, saskaņā ar Lietu sadales kārtību attiecīgajam gadam, ir 

civillietu izskatīšana. 

1.6. Adopcijas lietas tiek skatītas Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Aiviekstes ielā 6; 

1.7. Sūdzības par Zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību un Zvērinātu tiesu izpildītāju 

iesniegumi tiek skatīti Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices ielā 27.  

1.8. Pieteikumi un civillietas, kuras ir saņemtas vai uzsāktas attiecīgā tiesā, ievērojot 

noteikto piekritību, tiek pabeigtas iztiesāt attiecīgā tiesā.  

1.9. Rakstveida procesu izskatīšanas vieta, atsevišķos gadījumos arī mutvārdu procesu 

izskatīšanas vieta, var tikt mainīta, saistībā ar iespēju panākt lietas ātrāku izskatīšanu vai 

Civilprocesa likuma 14. panta otrajā daļā noteiktos gadījumos. 

1.10. Civillietas, materiālus pēc to izskatīšanas apelācijas un kasācijas instancēs, 

pārbaudes prokuratūras iestādēs, atrašanās ekspertu iestādēs, jāatgriež tiesai pēc adreses, kur 

tā izskatīta vai tiek skatīta. 

2. Krimināllietas 

2.1. Rīgas rajona tiesai piekritīgās krimināllietas, kā arī Kriminālprocesa likuma 

651.panta kārtībā un citi, ar sprieduma izpildi saistītie jautājumi, kas tiek izlemti ārpus 

krimināllietas materiāliem, tiek datorizēti sadalīti starp tiesnešiem, kuru specializācija, 

saskaņā ar Lietu sadales kārtību attiecīgajam gadam, ir krimināllietu izskatīšana.  

2.2.Atsevišķos gadījumos (tiesnešu prombūtne, slodzes izlīdzināšana u.c.) ir iespējama 

cita kārtība. 

2.3. Krimināllietas, kuras ir uzsāktas Siguldas tiesā, līdz 2015. gada 1. martam tiek 

pabeigtas iztiesāt Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices ielā 27. 

2.7. Izmeklēšanas tiesneša kompetencē esošie jautājumi tiek skatīti Rīgas rajona tiesā, 

Rīgā, Aiviekstes ielā 6. Jūrmalas pilsētas teritorijai piekrītošie- Rīgas rajona tiesā, Jūrmalā, 

Zigfrīda Meierovica prospektā 1a. Atsevišķos gadījumos (steidzamība, izmeklēšanas 

tiesneša prombūtne u.c.), ir pieļaujama cita kārtība. 

2.8. Krimināllietas u.c. materiālus pēc to izskatīšanas apelācijas un kasācijas instancēs, 

pārbaudes prokuratūras iestādēs, arī atrašanās ekspertu iestādēs, atgriežamas tiesai pēc 

adreses, kur tā izskatīta vai tiek skatīta. 

3.Administratīvo pārkāpumu lietas (sūdzības)  

 3.1. Administratīvo pārkāpumu lietās saņemtās sūdzības tiek sadalītas starp 

tiesnešiem, kuru specializācija, saskaņā ar Lietu sadales kārtību attiecīgajam gadam, ir 

minēto sūdzību izskatīšana. 

3.3. Atsevišķos gadījumos (tieneša prombūtne, slodzes izlīdzināšana) ir iespējama cita 

kārtība. 

3.4. Administratīvo pārkāpumu lietas (sūdzības) pēc to izskatīšanas apelācijas instancē 

vai pārbaudes prokuratūras iestādēs, atgriežamas tiesai pēc adreses, kur tā izskatīta vai tiek 

skatīta. 

4.Atsevišķu, tiesai piekritīgu, iesniegumu izlemšana  

4.1. Imigrācijas likumā un Patvēruma likumā noteiktie, tiesai piekritīgie, iesniegumi 

par ārzemnieku un patvēruma meklētāju aizturēšanu tiek skatīti Rīgas rajona tiesā, Siguldā, 

Šveices ielā 27.  

5. Vispārīgi darba organizācijas jautājumi 

5.1. Iesniegumi, paskaidrojumi u.c. dokumenti, kā arī apelācijas sūdzības, jāiesniedz 

tiesā, kur atrodas attiecīgā lieta vai materiāls. 

5.2. Nolēmumu u.c. dokumentu izsniegšana pamatā tiek organizēta tajā tiesā, kur lieta 

tika izskatīta. 



5.3.Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Aiviekstes ielā 6, Siguldā, Šveices ielā 27 un Jūrmalā, 

Zigfrīda Meierovica prospektā 1a, var nodrošināt iespēju piedalīties lietas izskatīšanā 

videokonferences režīmā. 

5.4.Tiesas priekšsēdētājam adresētu korespondenci, sūdzības un priekšlikumus tiesas 

darba organizācijas jautājumos jāiesniedz vai jānosūta pēc adreses Rīgas rajona tiesa, Rīga 

Aiviekstes ielā 6, vai elektroniski uz tiesas e-pastu: riga@tiesas.lv. 

5.5. Rīgas rajona tiesas, Rīgā Aiviekstes ielā 6 e-pasts: riga@tiesas.lv; Rīgas rajona 

tiesas, Siguldā, Šveices ielā 27  e-pasts: sigulda@tiesas.lv; Rīgas rajona tiesas Jūrmalā, 

Zigfrīda Meierovica prospektā 1a e-pasts: jurmala@tiesas.lv; Rīgas rajona tiesas, Rīgā Ieriķu 

ielā 5 e-pasts Rigasrajons@zemesgramata.lv. 

5.6. Kontaktpersonas jautājumos par apmeklētāju pieņemšanu: 

- tiesas darba organizācijas jautājumos -  Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Diāna 

Vilhovika (Rīgā, Aiviekstes ielā 6),  e-pasts: Diana.Vilhovika@tiesas.lv, tālr.67812277; 

- zemesgrāmatu jautājumos un tiesas darba organizācijas jautājumos-Rīgas rajona tiesas 

kancelejas vadītāja Māra Zvaigzne (Rīgā, Ieriķu ielā 5), e-pasts: 

Mara.Zvaigzne@zemesgramata.lv,  tālr.67029956. 

5.7.Personas sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: 

 - Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Diāna Vilhovika, e-pasts: 

Diana.Vilhovika@tiesas.lv, tālr.67812277. 

- Rīgas rajona tiesas tiesneša palīdze Lauma Koļesņikova, e-pasts: 

Lauma.Kolesnikova@zemesgramata.lv, tālr.67029946 ( zemesgrāmatu jautājumos). 

5.8. Papildus informācija par Rīgas rajona tiesu,  lietu sadales kārtību, darbiniekiem, 

kontaktpersonām u.c. skatāma www.tiesas.lv.  

 

Minētā kārtība stājas spēkā 2021. gada 30. jūlijā. 

 
Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja          (personiskais paraksts) I.Siliņeviča 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja          (personiskais paraksts) I.Siliņeviča 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 
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