
Tiesu darbības teritoriju reformas 
rezultāti un turpmākie pasākumi



ES tendences 2010-2014*
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Eiropas Komisijas tiesu darba efektivitātei 
2016.gada ziņojums «European judicial systems
Efficiency and quality of justice»

Tiesu skaits 
samazinās

Tiesu skaits 
palielinās



Tiesu darbības
teritoriju reformas mērķi

Tiesu 
efektivitāte

Izlīdzināta 
slodze

Nejaušība 
lietu sadalē

Iespējas 
specializēties

Samazināti 
termiņi

Paaugstināta 
tiesas 

spriešanas 
kvalitāte

Vienveidīga 
prakse

Optimizēti 
resursi
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Novērtējot 
reformu, 

izvirzīto mērķu 
sasniegšana 
vērtējama 
kopsakarā. 
Neviens no 

mērķiem nav 
skatāms atrauti. 

Tiesu namu reformu atbalstījusi gan Tieslietu padome, gan arī
Ministru kabinets. Reforma paredz pakāpenisku apgabaltiesu darbības
teritorijā esošo rajonu (pilsētu) tiesu teritoriju apvienošanu.



Līdz šim paveiktais
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 Kopš reformas uzsākšanas tiesu skaits 
samazinājies par vairāk kā 20%.  

No 34 (vispārējās jurisdikcijas) rajona 
(pilsētas) tiesām šobrīd Latvijā ir 26 rajona 
(pilsētas) tiesas.

 Reorganizētās tiesas:
 Siguldas un Rīgas pilsētas 
Centra rajona tiesa (ar 01.03.2015);
 Jūrmalas pilsētas tiesa (ar 01.08.2015).
 Krāslavas, Preiļu Balvu un Ludzas rajona tiesa
(ar 01.02.2016);
 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas
tiesa (ar 01.02.2017).



Reformas rezultāti
noslodzes izlīdzināšana

Starp vismazāk un visvairāk noslogoto reorganizācijā iesaistīto tiesu 2014.gadā 
saņemto lietu skaits uz tiesnesi atšķīrās trīs reizes:

a) Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā - 63,7, Rīgas rajona tiesā -203,1 civillietas;

b) Siguldas tiesā - 13,4 Balvu rajona tiesā – 41 krimināllietas.

2017.gadā – noslodzes atšķirības samazinās, pārsvarā sasniedz vidējos rādītājus.
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Reformas novērtējums
Latgales un Rīgas tiesu apgabalā
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Būtiski samazinās neizskatīto civillietu skaits*.

* Šeit un turpmāk par periodu pirms reformas rādītāji noteikti ņemot vērā 
reorganizācijā iesaistīto tiesu vidējos rādītājus. 



Reformas novērtējums
Latgales un Rīgas tiesu apgabalā

Neizskatīto krimināllietu rādītāji nav būtiski mainījušies. 
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Videokonferenču izmantošana
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Pieaug ieplānoto videokonferenču skaits.  



Zemesgrāmatu nodaļu noslodze
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Izlīdzinās zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kompetencē esošo lietu skaits uz 
vienu tiesnesi mēnesī.



Reformas novērtējums no tiesu sistēmas 
efektivitātes paaugstināšanas aspektiem

 Lietu izskatīšanas termiņi izlīdzinās. Piemēram, Daugavpils un Rēzeknes
tiesās novērstas būtiskas atšķirības starp civillietu un krimināllietu izskatīšanas
termiņiem, garantējot pēc iespējas visu personu vienlīdzību attiecībā uz lietas
izskatīšanu.

 Nodrošināta tiesu prakses vienveidība.

 Iespēja racionālāk izmantot ierobežotos tiesu finanšu resursus.
Ietaupījums novirzīts tiesu darbinieku (kopējā) atlīdzības fondā atvaļinājuma
pabalstu, piemaksu un naudas balvu par novērtējumu izmaksas
nodrošināšanai.

 Samazināti ar apcietinājumā turēto konvojēšanu saistītie izdevumi Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldē (attiecīgi palielināts izmeklētāju skaits un
iecirkņa inspektoru skaits, sakarā ar konvoju skaita samazināšanos).

 Iespēja nodrošināt tiesnešu specializāciju un nejaušības principa 
vienlaicīgu ievērošanu lietu sadalē. Mazināti riski, kad atstatīšanas vai 
noraidīšanas gadījumā, tiek ierobežots nejaušības princips lietas sadalē. 
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Turpmākie soļi

1
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Nākamie soļi reorganizācijai 2018.gadā:
➢ Rīgas tiesu apgabalā - Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa tiek

pievienota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai – 15.01;
➢ Kurzemes tiesu apgabala reorganizācija – 01.02;
➢ Vidzemes tiesu apgabala reorganizācija – 15.02;
➢ Zemgales tiesu apgabala reorganizācija – 01.03.

Noslēdzot reformu, Latvijā būs 9 rajona (pilsētas) tiesas un 7 rajona
pilsētu tiesu zemesgrāmatu nodaļas, proti, to skaits būs
samazinājies par 74%.

Līdz šim veikto reformu rezultātā Rīgas pilsētas tiesām ir bijis iespējams
nodot sešas tiesneša amata vietas no reģionu rajona (pilsētas) tiesām,
vienu no Latgales apgabaltiesas.



Turpmākie soļi

Tieslietu padomes atbalstītie reorganizācijas plāni, paredz, ka:

 katrā tiesu apgabalā, izņemot Rīgas tiesu apgabalu, izveido:
– vienu tiesu, nodrošinot šīs tiesas darbību visās līdzšinējo tiesu atrašanās

vietās.
– vienu zemesgrāmatu nodaļu, nodrošinot šīs zemesgrāmatu nodaļas darbību

visu līdzšinējo zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās.

 Rīgas tiesu apgabalā paplašina Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas
darbības teritoriju, tai pievienojot Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas darbības
teritoriju.

 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai nosaka specializāciju bērnu
pārrobežu prettiesiskas aizvešanas un aizturēšanas civiltiesisko aspektu lietu
kategoriju lietu izskatīšanā.

 Zemgales tiesu apgabalam pievieno Ogres rajona tiesas darbības teritoriju.
Papildu pasākumi attiecībā uz atsevišķu notāru amata vietu un tiesu izpildītāju
iecirkņu piederības konkrētam tiesu apgabalam maiņu.
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Rīgas tiesas pēc reformas

1
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Latvijas tiesu karte pēc reformas

1
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Paldies par uzmanību!


