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Tiesu administrācijas
galvenās funkcijas

Organizēt un nodrošināt 6 apgabaltiesu un
10 rajonu (pilsētu) tiesu administratīvo
darbu
Nodrošināt iestādes pārziņā un turējumā
esošo valsts informācijas sistēmu darbību
un attīstību
Nodrošināt Tiesu ekspertu padomes un Tiesu
ekspertu reģistra darbību

 



COVID-19 pandēmijas ietekme

Tiesās identificēto gadījumu skaits 
(no 01.09.2020.- 31.05.2021.)

2020.gadā ir iztērēti 203 tūkst.eur (aizsarglīdzekļu iegāde, telpu dezinfekcija)

15
tiesneši

92 tiesu
darbinieki

0 5 10 15 20 25

Septembris 

Oktobris 

Novembris 

Decembris 

Janvāris 

Februāris 

Marts 

Aprīlis 

Maijs 

Identificēto gadījumu skaits pa mēnešiem no
01.09.2020.



Tiesu novērtējums par Tiesu
administrācijas sniegtajiem

pakalpojumiem
2019 2020

7.87.9

Vērtējums skalā no 1 (vāji) līdz 10 (teicami)

322 respondenti 377 respondenti
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tiesnešu un tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšanu. Tiesneša
mēnešalga atkarībā no tiesu instances un ieņemamā amata pieauga
par 147 līdz 198,45 euro, bet tiesu darbiniekiem mēnešalga
palielināta vidēji par 111 euro;
finansējuma palielinājumu telpu nomas izdevumu segšanai Zemgales
rajona tiesai Tukumā, Kurzemes rajona tiesai Ventspilī, Rīgas
pilsētas Pārdaugavas tiesai un Vidzemes rajona tiesai un
Vidzemes apgabaltiesai Madonā;
papildus izdevumiem drošības sistēmu uzturēšanai;
videokonferenču iekārtu iegādi Ekonomisko lietu tiesai.

 Izdevumu palielinājums 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu
saistīts ar: 



Tiesu personāls



Tiesneši

Tiesnešu skaits -515

82%

Sievietes

18%

Vīrieši

Tiesnešu sadalījums pēc
dzimuma

 



Tiesu darbinieku mainības
īpatsvars (%) rajona (pilsētu)

tiesās un apgabaltiesās

2019
2020

20% 11%

Gada laikā atbrīvoto darbinieku skaits/ vidējais  darbinieku skaits gadā x 100 

Tiesu darbinieku skaits: 1579 



Informācijas komunikāciju
tehnoloģijas



Tiesvedības procesa
digitalizācija (1)

Videokonferenču infrastruktūras attīstība
Mākslīgā intelekta izmantošanas iespēju
izvērtēšana tiesu spriedumu anonimizācijas
procesā
Vedņa civiltiesisku strīdu risināšanā attīstība
Virtuālā asistenta attīstība (asistents pieejams
www.izsoles.gov.lv, www.zemesgramata.lv (līdz
18.05.virtuālais asistents sniedzis 121 500
atbildes)
E-zīmoga ieviešana, lai operatīvi saņemtu
izziņas un nodalījumu norakstus no
www.zemesgrāmata.lv



30% 
pieaugums

Iegādāti papildus 530 portatīvie datori (99% tiesnešu un jau 25% darbinieku ir
nodrošināti ar portatīviem datoriem), lai būtu iespējams veikt darba funkciju
izpildi attālināti

Tiesvedības procesa
digitalizācija (2)



Tiesvedības procesa
digitalizācija (3)

 

Administratīvo pārkāpumu process ieviests jaunajā
Tiesu informatīvajā platformā (no 01.07.2020.)
Izmantojot E-lietas komponentes nodrošināta datu
apmaiņa ar Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra uzturēto Administratīvo pārkāpumu procesa
atbalsta sistēmu administratīvās atbildības jomā 
Sagatavoti jaunās Tiesu informatīvās sistēmas
platformas un E-lietas portāla darbības
reglamentējošo normatīvo aktu projekti, nodoti
saskaņošanai projekta partneriem un Tieslietu
ministrijai

Plašāk par E-lietas ieviešanas gaitu informācija tiks sniegta atsevišķā prezentācijā



Datu pieejamība(1)
Rīks tiesu priekšsēdētājiem – tiesu portrets – ar mērķi nodrošināt aktīvu ikdienas tiesu
darba stratēģisko vadību, monitorēt galveno tiesu darba rādītāju tendences



Datu pieejamība (2)

Jebkuram interesentam ir publiski pieejami statistikas dati par
tiesu darbu Latvijā portālā dati.ta.gov.lv.Regulāri tiek
attīstīts portālā pieejamo datu apjoms un to vizualizācija
Noorganizētas apmācības Tiesu administrācijas un Tieslietu
ministrijas pārstāvjiem ar mērķi pilnveidot zināšanas par
statistikas datu apstrādi
Uzsākts darbs pie Tiesu informatīvās sistēmas statistikas
pārskatu pieejamības nodrošināšanas, izmantojot biznesa
inteliģences rīka MicroStrategy iespējas

 



Attīstības projekti un
starptautiskā sadarbība



Tiesu efektivitātes
stiprināšana

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu ar tiesu darba efektivitāti
saistīto pasākumu ieviešanu Latvijā, Tiesu administrācija
izstrādāja un prezentēja Tieslietu padomei rīcības plānu
“Tiesu efektivitātes stiprināšana, pilnveidojot tiesu
administrēšanas metodes Latvijā"



Eiropas sociālā fonda projekts
"Justīcija attīstībai"

 

2020.gadā apmācītas 3516 personas (kopā 13420 (no projekta
uzsākšanas))

 Tiesu un tiesībaizsargājošo iestāžu laba pārvaldība;
Alternatīvie strīdu risināšanas veidi (mediācijas un šķīrējtiesu jautājumi);
Tiesu ekspertīze un tās veikšana;
Komunikācijas un saskarsmes prasmes;
IKT efektīvas izmantošanas prasmju mācības;
Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumus;
Juridiskās angļu valodas mācības.

Mācības notika šādās jomās:

Baltijas valstu seminārs  (apspriestās tēmas: tiesu darbs pēc covid-19 pandēmijas;
tiesu darba noslodzes jautājumi: metodoloģija, mērķi, rezultāti un gūtā pieredze);
Tiesu priekšsēdētāju sanāksme;
Tiesas loma ekonomikas attīstība;
Paneļdiskusija "Efektīva finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšana".

2020.gadā norisinājās četras konferences (kopā 37 (no projekta uzsākšanas)):

90% gadījumu mācības notika attālinātā formātā



Attīstības projekti un starptautiskā
sadarbība (1)

 Eiropas Komisijas (EK) projekta “E-pierādījumu platformas izstrāde” ietvaros
realizēta EK izstrādātā elektronisko pierādījumu apmaiņas sistēma, nodrošinot
pierādījumu elektronisku un drošu apmaiņu starp Eiropas Savienības (ES)
dalībvalstīm
Sagatavota vienotā tiesu prakse par Eiropas Padomes pamatlēmumu 2008/909/TI
un 2008/947/TI ieviešanu nacionālajos tiesību aktos un to praktisko
piemērošanu, noorganizēti reģionālie semināri tiesnešiem un tiesu
darbiniekiem Latvijā, Lietuvā un Horvātijā
Īstenoti tīmekļsemināri ar Ukrainas Augstākās tiesas un Tiesu administrācijas
pārstāvjiem par tiesu iestāžu darba organizāciju ārkārtējās situācijas
apstākļos, e-risinājumu pielietošanu tiesu darbā un procesu pārvaldē Ukrainā
pandēmijas laikā

 



Attīstības projekti un starptautiskā
sadarbība (2)

 
Līdzdarbojamies Eiropas zemesgrāmatu asociācijā(European Land Registry
Asociation(ELRA)),lai īstenotu IMLOA III projekta ieviešanu. Projekta mērķis ir
izveidot publiski pieejamu platformu, kurā būtu vienkopus pieejama informācija
par ELRA dalībvalstu dažādo pieeju īpašuma tiesību jautājumos un nacionālajās
zemesgrāmatu sistēmās pieejamo informāciju
Tiek īstenots projekts "Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas
savienojums 2 - centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde
papildu dalībvalstīm". Projekta LR II ietvaros tiks izveidots standartizēts
savienojums starp dažādām ES zemesgrāmatu informācijas sistēmām
Līdzdarbojamies Tieslietu ministrijas un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu
efektivitātei (CEPEJ) sadarbības projektā "Pieejas tiesiskumam stiprināšana
Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas
vadības kvalitāti"



Komunikācija ar 
sabiedrību  



Komunikācija ar sabiedrību (1) 

Sabiedrība informēta par tiesu darba aktualitātēm
ārkārtējās situācijas laikā (t.sk. nofilmēti
tiesnešu sagatavoti video rullīši)
Masu medijos sniegta skaidrojoša informācija par
sabiedrību interesējošiem tiesnešu pieņemtajiem
lēmumiem
Aktualizēta Tiesu sistēmas komunikācijas
rokasgrāmata

 Facebook
sekotāju skaits 
 pieaudzis par

60%

  Par 
75% 

vairāk sniegtas
ziņas  par tiesu

darbu



Komunikācija ar sabiedrību (2)

Uzsākta kampaņa, kuras ietvaros
tiesneši skaidro savas profesijas
pozitīvos aspektus

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas
priekšsēdētājas Adrijas Buliņas viedokļraksts
sasniedzis visaugstāko skatījumu skaitu.
Tiesu administrācijas Facebook kontā
sasniegti 6416 skatījumi, 82 norādījuši, ka
patīk saturs, 40 dalījušies ar saturu.
Tīmekļa vietnē Twitter- 2045 skatījumi. 

 



Latvijas iedzīvotāju aptauja “Attieksme
pret tiesām un saskarsme ar tiesvedības

procesu” (SKDS aptauja)

2018 2020

28% 35%

Apmierinātība ar tiesas darbu 

2019

35%

2017

26%

(atbildes „pilnīgi apmierināti”, „drīzāk apmierināti”)



Materiāltehniskais
nodrošinājums



Tiesu ēku uzlabojumi
un telpu optimizācija

Atklāta pārbūvētā Kurzemes rajona tiesa
Ventspilī, nodrošinot iespēju sadalīt tiesas
telpas publiskajā un slēgtajā zonā kā arī
izveidot konvoja telpas
Vidzemes rajona tiesa (bijušās zemesgrāmatu
nodaļas) Gulbenē un Valmierā pārvietotas uz
tiesas telpām
Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas vajadzībām
veikti telpu remontdarbi un to paplašināšana



Aktualitātes



ELT tiesnešu un darbinieku atlase
ELT jauno tiesnešu mācību programma un
tiesas darbinieku apmācības
Tiesas telpas aprīkotas ar materiāltehnisko
un informācijas komunikāciju tehnoloģiju
nodrošinājumu

Atbalsts Ekonomisko lietu tiesas (ELT)
izveidē



Lingvistikas joma
Uzsākta sadarbība ar tiesnešiem latviešu literārās valodas
normu piemērošanā tiesu nolēmumos
Noorganizētas mācības Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas
sēžu sekretāriem un Kancelejas darbiniekiem
Sagatavota informācija par e-vidē pieejamajiem resursiem
latviešu valodas lietošanai
Sniegtas konsultācijas par latviešu literārās valodas normu
izmantošanu tiesās un Tiesu administrācijā strādājošajiem
Izstrādāta rokasgrāmata “Latviešu valoda tiesu
nolēmumos”



Tiesnešu pašpārvaldes institūcijas (e-
vēlēšanas, sekretariāta funkcija, tiesnešu
konferences)
Tiesu ekspertu padome (sekretariāta
funkcija)
Elektroniskās maksātnespējas uzskaites
sistēma (uzturēšana un attīstība)
E-izsoļu vietne (uzturēšana un attīstība)
Valsts probācijas dienests (grāmatvedības
funkcija)

Citu funkciju nodrošināšana



2021.gada aktualitātes

Atbalsts Ekonomisko lietu tiesas darbības nodrošināšanā 
Dalība Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna izstrādē
Tiesu efektivitātes instrumentu ieviešana tiesu darbā
E-lietas projekta virzība
Datu kvalitātes uzlabošana tiesu vajadzībām
Sabiedrības uzticības tiesu varai stiprināšana



Paldies par
uzmanību!


