
Administratīvās rajona tiesas darbības attīstības koncepcija 

 

Latvijas Republikā pastāv neatkarīga tiesu vara, un Administratīvā 

rajona tiesa ir tās sastāvdaļa kā pirmās instances tiesa administratīvajās 

lietās, ja likumā nav noteikts citādi. Atsevišķos likumā paredzētos 

gadījumos administratīvās rajona tiesas nolēmums nav pārsūdzams. 

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 7. panta pirmo daļu administratīvajās 

lietās tiesa veic kontroli pār izpildvaras darbību, kas attiecas uz konkrētu 

publiski tiesisku attiecību (administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības) 

tiesiskumu un pamatotību, kā arī noskaidro personas publiski tiesiskos 

pienākumus vai tiesības. Tiesa tiesu spriež, ievērojot Administratīvā 

procesa likumā noteikto procesuālo kārtību. 

Apzinoties tiesas priekšsēdētāja lomu tiesas iestādes darba efektīvā 

nodrošināšanā saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 33. panta pirmo daļu, 

uzskatu, ka spēšu vadīt tiesas darbu līdztekus tiesneša pienākumu 

pildīšanai.  

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 33. panta trešajai daļai tiesas 

priekšsēdētāja galvenie uzdevumi ir rīkoties ar tiesas iestādei nodotajiem 

resursiem un atbildēt par to tiesisku un lietderīgu izmantošanu; tiesas 

iestādes efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanai noteikt tiesas darbinieku 

un tiesnešu pienākumus, kā arī atbildēt par lietu un citu pienākumu sadali 

starp tiesnešiem; veicināt vienotu tiesu praksi tiesā, organizēt aktuālu 

normatīvo aktu piemērošanas jautājumu apspriešanu un tiesu prakses 

analīzi; uzraudzīt tiesas darbinieku darba kvalitāti un apmeklētāju 

apkalpošanas standartu ievērošanu tiesā; sadarboties ar Tiesu administrāciju 

tiesas iestādes darbības materiāltehniskajai nodrošināšanai. Tāpat tiesas 

priekšsēdētāja pienākumos saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 27.1 pantu ir 

lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība tiesā, bet saskaņā ar 28.1 pantu lietu 

sadales plāna apstiprināšana. 

Līdz ar to galvenais tiesas priekšsēdētāja uzdevums ir tiesas iestādes 

administratīvā vadība, lai nodrošinātu tiesas nepārtrauktu un efektīvu darbu. 

Lai pildītu tiesas priekšsēdētāja uzdevumus tiesas iestādes vadībā, ir svarīgi 

veidot veiksmīgu sadarbību ar tiesas darbiniekiem, tiesnešiem un iestādēm, 

kas nodrošina tiesas iestādi ar nepieciešamajiem resursiem un tehnisko 

atbalstu (Tiesu administrācija un Tiesu namu aģentūra). Tāpat ir svarīgi 

veicināt klientu apkalpošanas standarta ievērošanu tiesā atbilstoši Tiesu 

administrācijas 2020. gada 15. janvārī  izstrādātajiem iekšējiem 

noteikumiem Nr.1-3/1 „Rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu klientu 

apkalpošanas standarts”. Minētā standarta ievērošanā ir būtiski, lai tiesas 

darbinieki īsteno tajā definētās klientu apkalpošanas pamatvērtības un 

vispārējos principus. To ievērošana nodrošina tiesas kā iestādes pozitīvu 

tēlu un netiešā veidā veicina sabiedrības uzticēšanos tiesām, jo vispirms 

personas, kas vēršas tiesā, uzsāk komunikāciju ar tiesas darbiniekiem. 

Tāpēc ir svarīgi, lai tā būtu lietišķa un procesa dalībniekiem patīkama. 
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Tāpat atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 33. panta ceturtajai un 

piektajai tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs pārbaudīt procesuālo termiņu 

ievērošanu tiesneša tiesvedībā esošajās lietās, kā arī lietu kārtošanas 

atbilstību normatīvo aktu, tai skaitā tiesu lietvedības noteikumu, prasībām; 

pieprasīt tiesnesim paskaidrojumu par tiesneša darba organizācijas un 

citiem jautājumiem šajā pantā noteiktās kompetences ietvaros; dot 

tiesnesim rīkojumus, kas saistīti ar tiesneša darba organizāciju amata 

pienākumu izpildei; ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt rajona 

(pilsētas) tiesas tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. Ja 

tiesnesis bez pamatota iemesla neveic nepieciešamās procesuālās darbības, 

lai nodrošinātu lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, kā arī gadījumos, kad 

tiesneša plānotais termiņš nenodrošina lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, 

tiesas priekšsēdētājs var uzdot tiesnesim noteikt atbilstošu termiņu, kurā, 

ņemot vērā lietas apstākļus, jāveic attiecīgā procesuālā darbība; pārdalīt 

tiesnešiem lietas saskaņā ar lietu sadales plānu. Vienlaikus saskaņā ar 

Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 3. panta pirmās daļas 4. punktu 

tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt disciplinārlietu par Administratīvās 

rajona tiesas tiesneša pieļautu minētā likuma 1. pantā norādītā pārkāpuma 

izdarīšanu.  

Iepriekš minētās tiesas priekšsēdētāja tiesības tiesas priekšsēdētājs ir 

tiesīgs īstenot stingri ievērojot tiesneša neatkarības principu tiesas lietas 

izskatīšanā. It īpaši tas ir svarīgi jautājumos, kas ir saistīti ar tiesneša darba 

novērtēšanu lietas iztiesāšanā, novērtējot vai tiesnesis godprātīgi spriež 

tiesu un ievēro procesuālās tiesību normas. Uzskatu, ka mana ilgstošā 

pieredze tiesneša amatā, kā arī turpat sešus gadus ilgs darbs 

Administratīvajā apgabaltiesā apliecina, ka es spēšu pareizi un objektīvi 

novērtēt tiesnešu darbu, neiejaucoties tiesneša neatkarībā tiesas spriešanā. 

Tiesas spriešanā būtiskākais ir nodrošināt procesa dalībniekiem to 

procesuālās tiesības. Tiesas spriešanas rezultāts ir kvalitatīvs tiesas 

spriedums, kas ir argumentēts un saprotams pusēm. Tāpēc kā galvenos 

tiesas darbības un turpmākas attīstības mērķus vēlos minēt plānoto lietu 

izskatīšanas termiņu nodrošināšanu, saglabājot un pilnveidojot lietu 

izskatīšanas kvalitāti. Ir atbalstāma līdzšinējā pieeja tiesnešu slodzes 

izlīdzināšanā, novirzot administratīvās lietas izskatīšanai tiesu namos 

reģionos. Tāpat tiesas spriešanā ir svarīgi, izskatot lietu pirmajā instancē, 

iegūst tās pareizai izspriešanai nepieciešamos pierādījumus. Tādā veidā tiek 

saīsināts lietas izskatīšanas laiks apelācijas instances tiesā. Tas ir būtisks 

ieguvums ne tikai procesa dalībniekiem, bet arī tiesu sistēmai kopumā, jo 

kvalitatīvs tiesas darbs ceļ tiesas prestižu sabiedrības acīs. Šo mērķi ir 

iespējams sasniegt regulāri apspriežot ar tiesnešiem lietu izskatīšanas 

termiņu plānošanas aspektus kontekstā ar procesuālo tiesību nodrošināšanu 

procesa dalībniekiem un pierādījumu vākšanai nepieciešamo laika 
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nogriežņa iezīmēšanu atsevišķās lietu kategorijās (piemēram, Ārstniecības 

riska fonda lietas, Valsts ieņēmumu dienesta lietas).  

Lai mazinātu kadru mainību, plānoju radīt labvēlīgu darba vidi, kā arī 

ar pieejamiem resursiem motivēt darbiniekus darbam tiesā. Piemēram, rīkot 

tiesas darbinieku sanāksmes, kurās uzklausīt viņu priekšlikumus tiesas 

darba uzlabošanā, noderīgākos no tiem, ieviešot tiesas darbā. Tādā veidā 

darbinieki tiek motivēti ar pozitīvu atgriezenisko saiti, tie jūtas nozīmīgi 

iestādes darbā, kas samazina vēlmi mainīt darba vietu. Tāpat ir svarīgi rīkot 

regulāras sanāksmes tiesnešiem, lai apspriestu tiesu prakses aktualitātes, kā 

arī tiesas kā iestādes darba organizācijas jautājumus, kas skar lietu 

izskatīšanas aspektus un darba vidi. Sadarbībā ar Tiesu administrāciju 

rūpēties par tiesas materiāltehnisko nodrošinājumu, lai tās darbs būtu 

efektīvs, atbilstošs mūsdienu klientu apkalpošanas standartiem un 

nodrošinātu patīkamu vidi gan apmeklētājiem, gan tiesas darbiniekiem un 

tiesnešiem. 

Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājam ir svarīgi sadarboties ar 

reģionālo tiesu namu priekšsēdētājiem un tiesnešiem Valmierā, Rēzeknē, 

Liepājā un Jelgavā. Sadarbība ir īstenojama vispirms regulārajās tiesnešu 

sapulcēs, kā arī individuālā vai grupas saziņā starp tiesas priekšsēdētāju un 

reģionālo tiesu namu priekšsēdētājiem. 

Būtiski ir veidot dialogu ar apelācijas instances tiesas un Senāta 

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājiem un tiesnešiem saistībā 

ar lietu izskatīšanas kvalitātes paaugstināšanu gan no procesuālo, gan 

materiālo tiesību normu vienotas piemērošanas aspekta. 

Saglabājot personas tiesības uz taisnīgu tiesu un lietas izskatīšanu 

tiesā mutvārdu procesā, veicināt personu uzticēšanos pirmās instances 

tiesai, lai tās pēc iespējas izvēlas saziņu ar tiesu e-vidē. Šo mērķi var 

sasniegt ar tiesas darbinieku aktīvu iesaisti komunikācijā ar procesa 

dalībniekiem, skaidrojot šādas saziņas ieguvumus. Tāpat ir atbalstāma 

krīzes situācijā ieviestā tiesas sēžu rīkošana attālināti, izmantojot TEAMS 

platformu. Tas ietaupa gan tiesas, gan procesa dalībnieku resursus.  

Kā vienu no tiesas attīstības aspektiem vēlos atzīmēt plānoto e-lietu 

ieviešanu administratīvajā procesā tiesā. E-lietas ieviešana administratīvajā 

tiesā pavērs jaunas iespējas procesa dalībniekiem piedalīties mūsdienīgā 

tiesas spriešanas procesā. Šajā sakarā saskatu, ka tiesas priekšsēdētāja 

uzdevums ir iesaistīties e-lietas ieviešanas procesā pirmās instances tiesā, 

lai tiesneši varētu viegli un efektīvi strādāt ar e-lietām. 

 

Rīgā, 2021.gada 30.augustā 

 

 

Kristīne Kalvāne 

Administratīvās rajona tiesas tiesnese 


