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Rīgas pilsētas tiesas darba organizēšana pēc 2022.gada 1.augusta 

  

 

Ar 2022.gada 1.augustu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas tiesu pievieno Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, 

mainot reorganizētās tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa. 

Rīgas pilsētas tiesas darbība tiks nodrošināta līdzšinējās Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 8, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6 

un Rīgā, Ieriķu ielā 5 (zemesgrāmatu jautājumos), kā arī līdzšinējās Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesas ēkās Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58 un Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 

un līdzšinējās Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ēkā Rīgā, Lomonosova ielā 

10. 

Rīgas pilsētas tiesā apstiprināti 122 tiesneši. 31 tiesneša darba vieta atrodas 

Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Abrenes ielā 8, 14 tiesnešu darba vietas atrodas Rīgas 

pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 19 tiesnešu darba vietas atrodas Rīgas 

pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5, 19 tiesnešu darba vietas atrodas Rīgas pilsētas 

tiesas ēkā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 9 tiesnešu darba vietas atrodas Rīgas pilsētas 

tiesas ēkā Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 un 30 tiesnešu darba vietas atrodas Rīgas 

pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Lomonosova ielā 10. 

 

Rīgas pilsētas tiesā izmeklēšanas tiesneša pienākumus veikt norīkoti deviņi 

tiesneši. Divi izmeklēšanas tiesneši pienākumus pilda Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, 

Abrenes ielā 8, trīs izmeklēšanas tiesneši pienākumus pilda Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, 

Jēzusbaznīcas ielā 6, viens izmeklēšanas tiesnesis pienākumus pilda Rīgas pilsētas 

tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, viens izmeklēšanas tiesnesis pienākumus pilda 

Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39, un divi izmeklēšanas tiesneši 

pienākumus pilda Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10. 

 

Rīgas pilsētas tiesā ir sešas kancelejas – tiesas ēkā Rīgā, Abrenes ielā 8, tiesas 

ēkā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5, tiesas ēkā Rīgā, 



Daugavgrīvas ielā 58, tiesas ēkā Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 un tiesas ēkā Rīgā, 

Lomonosova ielā 10. 

Rīgas pilsētas tiesā ir seši arhīvi – Rīgā, Abrenes ielā 8, Rīgā, Jēzusbaznīcas 

ielā 6, Rīgā, Ieriķu ielā 5, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 un 

Rīgā, Lomonosova ielā 10. 

 

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

www.tiesas.lv. 

Rīgas pilsētas tiesas darba organizēšanā un lietu sadalē tiek ievērots 

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

lietu izskatīšanas termiņus. 

 

1.Civillietas. 

 

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

tiesā Rīgā, Abrenes ielā 8, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58 un 

Rīgā, Lomonosova ielā 10. 

Lietu datorizēta sadale notiek Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Abrenes ielā 8, 

saskaņā ar Lietu sadales plānu. Prasības pieteikumu un pieteikumu nogādāšana 

konkrētam tiesas sastāvam visās tiesas ēkās tiek nodrošināta, izmantojot kurjera 

pakalpojumus vismaz divas reizes dienā. 

Dokumentu izsniegšana no lietas materiāliem un iepazīšanās ar lietas 

materiāliem tiek organizēta tajā Rīgas pilsētas 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 tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 8, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 

Rīgā, Ieriķu ielā 5, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58 un Rīgā, Lomonosova ielā 10 tiks 

skatītas civillietas gan mutvārdu procesā, gan rakstveida procesā, kuru piekritība 

saskaņā ar Civilprocesa likumu atbilst administratīvajām teritorijām Rīgā – Vidzemes 

priekšpilsēta, Centra rajons, Ziemeļu rajons, Kurzemes rajons, Zemgales priekšpilsēta 

un Latgales priekšpilsēta. 

1.2.Civillietas un materiālus pēc to izskatīšanas apelācijas un kasācijas 

instancē, pēc pārbaudes prokuratūras iestādē, kā arī pēc ekspertīzēm ekspertīžu 

iestādēs, jāatgriež tajā Rīgas pilsētas tiesas ēkā, no kuras civillietas un materiāli tiek 

nosūtīti. 

 

2.Pieteikumi par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un pieteikumi par 

saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. 

 

Pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu iesniegšana būs iespējama 

Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, Ieriķu ielā 5. 

Lietu datorizēta sadale notiek Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5, 

saskaņā ar Lietu sadales plānu.  

Pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā 

elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot Tiesu informatīvo sistēmu. 

Dokumentu izsniegšana no minēto lietu materiāliem un iepazīšanās ar lietas 

materiāliem tiek organizēta Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5. 

http://www.tiesas.lv/


Iesniegumi, paskaidrojumi u.c. dokumenti ierosinātā lietā, blakus sūdzības pēc 

iespējas iesniedzamas tajā vietā, kur notiek lietas izskatīšana. 

 

Ievērojot tiesas darba organizēšanas specifiku un Lietu sadales kārtību: 

2.1. Rīgas pilsētas tiesas ēkās Rīgā, Ieriķu ielā 5 tiks skatītas lietas 

pieteikumos par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, kuru piekritība saskaņā ar 

Civilprocesa likumu atbilst administratīvajām teritorijām Rīgā. 

1.2. Lietas pieteikumos par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un materiālus pēc 

to izskatīšanas apelācijas instancē, pēc pārbaudes prokuratūras iestādē, jāatgriež Rīgas 

pilsētas tiesai Rīgā, Ieriķu ielā 5. 

 

3.Pieteikums par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. 

 

Tiesu izpildītājs pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz 

ieguvēja vārda elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot Tiesu 

informatīvo sistēmu. 

Dokumentu izsniegšana no minēto lietu materiāliem un iepazīšanās ar lietas 

materiāliem tiek organizēta Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5. 

Iesniegumi, paskaidrojumi u.c. dokumenti ierosinātā lietā, blakus sūdzības pēc 

iespējas iesniedzamas tajā vietā, kur notiek lietas izskatīšana. 

 

4.Krimināllietas.   

 

4.1. Visas krimināllietas un citi kriminālprocesa kārtībā skatāmie jautājumi, 

kas saskaņā ar Kriminālprocesa likumu piekritīgi Rīgas pilsētas tiesas teritorijai, pēc 

2022.gada 1.augusta iesniedzami Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 8, Rīgā, Mazā 

Nometņu ielā 39 un Rīgā, Lomonosova ielā 10. 

4.2. Dokumentu izsniegšana no lietas materiāliem un iepazīšanās ar lietas 

materiāliem tiek organizēta tajā Rīgas pilsētas 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. 

4.3. Visas krimināllietas un citi kriminālprocesa kārtībā skatāmie jautājumi, 

kas saskaņā ar Kriminālprocesa likumu piekritīgi Rīgas pilsētas tiesas teritorijai, pēc 

2022.gada 1.augusta tiks skatītas Rīgas pilsētas tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 8, Rīgā, 

Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 un Rīgā, Lomonosova ielā 10, 

ievērojot tiesā noteikto Lietu sadales plānu. 

4.4. Izmeklēšanas tiesneša kompetencē esošie jautājumi  tiks skatīti Rīgas 

pilsētas tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 8, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā, 

Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 un Rīgā, Lomonosova ielā 10. 

4.5. No 2022.gada 1.augusta Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesneši izskata 

ierosinājumus saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 324.panta pirmajā daļā noteiktajam 

par piekritību. 

4.6. Izmeklēšanas tiesneši Rīgā, Abrenes ielā 8 izskata ierosinājumus atbilstoši 

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Rīgas Centra rajona teritorijas piekritībai, 

izmeklēšanas tiesneši Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6 izskata ierosinājumus atbilstoši Rīgas 

Ziemeļu rajona teritorijas piekritībai, izmeklēšanas tiesnesis Rīgā, Daugavgrīvas ielā 

58 izskata ierosinājumus atbilstoši Rīgas Kurzemes rajona teritorijas piekritībai, 

izmeklēšanas tiesnesis Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 izskata ierosinājumus atbilstoši 

Rīgas Zemgales priekšpilsētas teritorijas piekritībai, izmeklēšanas tiesneši Rīgā, 



Lomonosova ielā 10 izskata ierosinājumus atbilstoši Rīgas Latgales priekšpilsētas 

teritorijas piekritībai. 

4.7. Krimināllietas u.c. materiāli pēc to izskatīšanas apelācijas un kasācijas 

instancē, pēc pārbaudes prokuratūras iestādē, kā arī pēc ekspertīzēm ekspertīžu 

iestādēs, jāatgriež tajā Rīgas pilsētas tiesas ēkā, no kuras krimināllietas un materiāli 

tiek nosūtīti. 

 

 

5. Sūdzības par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā. 

 

5.1. No 2022.gada 1.augusta sūdzības par lēmumu administratīvā pārkāpuma 

lietās Rīgas pilsētas tiesa izskata saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 

184.pantā noteiktajam par sūdzības izskatīšanas piekritību. 

5.2. Sūdzības par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietās iesniedz rajona 

(pilsētas) tiesā, izmantojot Tiesu informatīvo sistēmu un Administratīvo pārkāpumu 

procesa atbalsta sistēmu (APPAS). 

 

 

6.Nostiprinājumu lūgumi. 

 

Nostiprinājumu lūgumu iesniegšana būs iespējama Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, 

Ieriķu ielā 5. 

Lietu datorizēta sadale notiek Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5.  

Dokumentu izsniegšana no minēto lietu materiāliem un iepazīšanās ar lietas 

materiāliem tiek organizēta Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5. 

Iesniegumi, paskaidrojumi u.c. dokumenti lietā, sūdzības iesniedzamas Rīgā, 

Ieriķu ielā 5. 

 

7. Vispārīgi darba organizācijas jautājumi.  

 

7.1. Ja dokuments ir ticis iesniegts citā 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 vai nosūtīti izmantojot elektronisko pastu vai elektronisko adresi. 

7.2. Nolēmumu u.c. dokumentu izsniegšana un iepazīšanās ar lietas 

materiāliem tiek organizēta tajā tiesas ēkā, kurā lieta tika izskatīta. 

7.3. Rīgas pilsētas tiesa nodrošina iespēju piedalīties lietas izskatīšanā 

videokonferences režīmā. 

7.4. Tiesas priekšsēdētājam adresētu korespondenci, sūdzības, priekšlikumus 

tiesas darba organizācijas jautājumos jāiesniedz vai jānosūta pēc adreses Rīgas 

pilsētas tiesa Rīga, Abrenes iela 8. 

7.5.Rīgas pilsētas tiesas oficiālie e-pasti:  

rigas.vidzeme@tiesas.lv (tiesas ēkās Rīgā, Abrenes ielā 8 un Rīgā, 

Jēzusbaznīcas ielā 6) 

 rigas.pardaugava@tiesas.lv (tiesas ēkās Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58 un Rīgā, 

Mazā Nometņu ielā 39) 

rigas.latgale@tiesas.lv (tiesas ēkā Rīgā, Lomonosova ielā 10) 

riga@zemesgramata.lv (tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5) 

7.6. Kontaktpersonas jautājumos par tiesas darba organizāciju: 

Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Abrenes ielā 8:  

mailto:rigas.vidzeme@tiesas.lv
mailto:rigas.pardaugava@tiesas.lv
mailto:rigas.latgale@tiesas.lv
mailto:riga@zemesgramata.lv


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

Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6: 

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

Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Ieriķu ielā 5:  

Diana Silava-Pieče e-pasts diana.silava-piece@zemesgramata.lv tālr.67029933 

Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Lomonosova ielā 10:  

Natālija Kaufelde e-pasts natalija.kaufelde@tiesas.lv tālr.67365763 

Ilvija Pentjuša e-pasts ilvija.pentjusa@tiesas.lv tālr.67365756 

Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Daugavgrīvas ielās 58:  

Jeļena Tretjakova e-pasts jelena.tretjakova@tiesas.lv tālr.67467899 

Rīgas pilsētas tiesas ēkā Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39:  

Kristīne Vītola e-pasts kristine.vitola@tiesas.lv tālr.67611626 

 

7.7. Papildus informāciju par Rīgas pilsētas tiesu, Lietu sadales kārtību, 

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

 

 Minētā kārtība stājas spēkā 2022.gada 1.augustā. 

 

 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

priekšsēdētāja                                                        I.Krēvica 

 

 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu 
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