
 
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESA 
 

Abrenes iela 3, Rīga, LV-1356 

Tālrunis: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259, fakss: 67077203, e-pasts: rigas.vidzeme@tiesas.lv 
 

Rīgā 

 

11.01.2018. Nr.1-4/10  2018.gads 

 

 

adresāti pēc saraksta  

 

 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darba organizēšana pēc 2018.gada 

15.janvāra 

  

 

Ar 2018.gada 15.janvāri Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu pievieno Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesai, turpmāk Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju turpmāk aptvers trīs 

no Rīgas administratīvajiem rajoniem – Vidzemes priekšpilsēta, Centra rajons un Ziemeļu 

rajons. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbība tiks nodrošināta līdzšinējās 

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas telpās. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā apstiprināti 44 tiesneši. 31 tiesneša darba 

vieta atrodas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkā Rīgā, Abrenes ielā 3 un 13 

tiesnešu darba vietas atrodas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkā Rīgā, 

Jēzusbaznīcas ielā 6. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā izmeklēšanas tiesneša pienākumus veikt 

norīkoti četri tiesneši. Divi izmeklēšanas tiesneši pienākumus pilda Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3 un divi izmeklēšanas tiesneši pienākumus pilda 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6. 

 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir divas kancelejas – tiesas ēkā Rīgā, 

Abrenes ielā 3 un tiesas ēkā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir divi arhīvi – Rīgā, Abrenes ielā 3 un 

Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6. 

 

Tiesas priekšsēdētājas darba vieta atrodas Rīgā, Abrenes ielā 3. 

 

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

www.tiesas.lv. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darba organizēšanā un lietu sadalē tiek 

ievērots pieejamības, nejaušības un specializācijas princips, kā arī iespēja nodrošināt ātrāku 

lietu izskatīšanas termiņus. 

 

http://www.tiesas.lv/


1.Civillietas. 

 

Pieteikumu, prasību u.c. dokumentu iesniegšana būs iespējama Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3. 

Lietu datorizēta sadale notiek Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkā Rīgā, 

Abrenes ielā 3, saskaņā ar Lietu sadales plānu. Prasības pieteikumu un pieteikumu 

nogādāšana konkrētam tiesas sastāvam abās tiesas ēkās tiek nodrošināta, izmantojot kurjera 

pakalpojumus vismaz vienu reizi dienā. 

Dokumentu izsniegšana no lietas materiāliem un iepazīšanās ar lietas materiāliem tiek 

organizēta tajā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkā, kurā lieta tiek izskatīta. 

Iesniegumi, paskaidrojumi u.c. dokumenti ierosinātā lietā, kā arī apelācijas sūdzības 

un blakus sūdzības pēc iespējas iesniedzamas tajā vietā, kur notiek lietas izskatīšana. 

 

Ievērojot tiesas darba organizēšanas specifiku un Lietu sadales kārtību: 

1.1. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 3 un 

Jēzusbaznīcas ielā 6 tiks skatītas civillietas gan mutvārdu procesā, gan rakstveida procesā, 

kuru piekritība saskaņā ar Civilprocesa likumu atbilst administratīvajām teritorijām Rīgā – 

Vidzemes priekšpilsēta, Centra rajons un Ziemeļu rajons. 

1.2.Civillietas un materiālus pēc to izskatīšanas apelācijas un kasācijas instancē, pēc 

pārbaudes prokuratūras iestādē, kā arī pēc ekspertīzēm ekspertīžu iestādēs, jāatgriež Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai Rīgā, Abrenes ielā 3. 

 

2.Krimināllietas.   

 

2.1. Visas krimināllietas un citi kriminālprocesa kārtībā skatāmie jautājumi, kas 

saskaņā ar Kriminālprocesa likumu piekritīgi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

teritorijai, pēc 2018.gada 15.janvāra iesniedzami Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā 

Rīgā, Abrenes ielā 3. 

2.2. Dokumentu izsniegšana no lietas materiāliem un iepazīšanās ar lietas materiāliem 

tiek organizēta tajā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkā, kurā lieta tiek izskatīta. 

Iesniegumi, lūgumi u.c. dokumenti ierosinātā lietā, kā arī apelācijas sūdzības un 

protesti pēc iespējas iesniedzamas tajā vietā, kur notiek lietas izskatīšana. 

2.3. Visas krimināllietas un citi kriminālprocesa kārtībā skatāmie jautājumi, kas 

saskaņā ar Kriminālprocesa likumu piekritīgi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

teritorijai, pēc 2018.gada 15.janvāra tiks skatītas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 3 un Jēzusbaznīcas ielā 6, ievērojot tiesā noteikto Lietu sadales 

plānu. 

2.4. Izmeklēšanas tiesneša kompetencē esošie jautājumi  tiks skatīti Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 3 un Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6. 

2.5. Krimināllietas u.c. materiāli pēc to izskatīšanas apelācijas un kasācijas instancē, 

pēc pārbaudes prokuratūras iestādē, kā arī pēc ekspertīzēm ekspertīžu iestādēs, jāatgriež 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai Rīgā, Abrenes ielā 3.      

 

 

3. Administratīvo pārkāpumu lietas un sūdzības par iestādes vai administratīvās 

komisijas pieņemtu lēmumu. 

 

3.1. No 2018.gada 15.janvāra Latvijas APK 213.pantā noteiktās administratīvo 

pārkāpumu lietas un Latvijas APK 279.panta kārtībā skatāmās sūdzības tiks skatītas Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 3 un Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 

6. 



3.2. Latvijas APK 213.pantā noteiktās administratīvo pārkāpumu lietas pēc to 

izskatīšanas apelācijas instancē vai pārbaudes prokuratūras iestādē, jāatgriež Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesai Rīgā, Abrenes ielā 3. 

 

4. Vispārīgi darba organizācijas jautājumi.  

 

4.1. Ja dokuments ir ticis iesniegts otrā tiesas ēkā, nevis tajā, kur atrodas konkrēta 

lieta, tiek nodrošināta tā nogādāšana tiesas ēkai, kurā lieta tiek skatīta. Dokumenti tiek 

nogādāti ar kurjeru, izvērtējot iespēju ievērot procesuālos termiņus un steidzamību. 

4.2. Nolēmumu u.c. dokumentu izsniegšana un iepazīšanās ar lietas materiāliem tiek 

organizēta tajā tiesas ēkā, kurā lieta tika izskatīta. 

4.3. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa var nodrošināt iespēju piedalīties 

lietas izskatīšanā videokonferences režīmā. 

4.4. Tiesas priekšsēdētājam adresētu korespondenci, sūdzības, priekšlikumus tiesas 

darba organizācijas jautājumos jāiesniedz vai jānosūta pēc adreses Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesa Rīga, Abrenes iela 3. 

4.5.Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas oficiālais e-pasts: 

rigas.vidzeme@tiesas.lv. 

4.6. Kontaktpersonas jautājumos par tiesas darba organizāciju: 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkā Rīgā, Abrenes ielā 3:  

Oksana Hvostova e-pasts oksana.hvostova@tiesas.lv tālr.67077202 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6: 

Una Zīraka e-pasts una.ziraka@tiesas.lv tālr.67502646 

 

4.7. Papildus informāciju par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, Lietu 

sadales kārtību, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c. skatāma www.tiesas.lv. 

 

 Minētā kārtība stājas spēkā 2018.gada 15.janvārī 

 

 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

priekšsēdētāja                                                                I.Krēvica 

 

 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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