
Zemgales rajona tiesas darbības attīstības koncepcija 

 

 

Zemgales rajona tiesas darbības attīstības koncepcija ir izstrādāta, 

pamatojoties uz Tieslietu padomes 2019.gada 15.martā apstiprinātās Rajona (pilsētas) 

tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama 

priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtības 5.punktu un Tiesu administrācijas 

2022.gada 23.decembrī izsludināto konkursu uz Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja 

vietnieka amatu. 

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 33.pantu tiesu vada tiesas priekšsēdētājs. 

Tiesas priekšsēdētāja vietnieka uzdevums ir aktīva līdzdarbība, atbalsts tiesas 

priekšsēdētājam tiesas darba organizēšanā un ar to saistīto funkciju izpildē atbilstīgi 

tiesas priekšsēdētāja deleģētajiem pienākumiem.  

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem tiesas stratēģisko mērķu 

sasniegšanā ir tiesas priekšsēdētāja un tiesas priekšsēdētāja vietnieku vienota izpratne 

par mērķiem, to sasniegšanai nepieciešamajiem pasākumiem, veicamajiem 

uzdevumiem, kopīgs komandas darbs. 

Zemgales rajona tiesas darbības attīstības koncepcijas izstrādē ņemti vērā 

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja tiesas attīstības koncepcijā norādītie veicamie 

pasākumi. Kā virsmērķis izvirzīts Tieslietu padomes darbības stratēģijā 2021.-

2025.gadam noteiktais mērķis – efektīva, savlaicīga, sabiedrībai saprotama un 

pieejama tiesu sistēma. Pirmās instances tiesa ir neatņemama tiesu sistēmas 

sastāvdaļa. 

Uzskatu, ka Zemgales rajona tiesa vērtējama kā neatkarīga, mūsdienīga, 

sabiedrībai atvērta tiesa, kas turpina attīstību atbilstoši mūsu valsts un Eiropas 

Savienības pamatnostādnēm par efektīvu, taisnīgu, sabiedrības vajadzībām atbilstošu 

tiesu, kvalitatīvu tiesas procesu.  

Koncepcijas turpinājumā 1.sadaļā sniegta vispārējā informācija par Zemgales 

rajona tiesu, 2.-5.sadaļā norādīti Zemgales rajona tiesas darbības attīstībai un efektīvai 

funkcionēšanai izvirzītie mērķi, to sasniegšanai veicamie uzdevumi un pasākumi 

tiesas stratēģiskās vadības, tiesnešu vadības, personāla vadības un administratīvās 

vadības jomā.  

 

1.Vispārējā informācija 

 

Atbilstīgi likumā “Par tiesu varu” noteiktajam, tiesu Latvijā spriež rajona (pilsētas) 

tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa. 

Zemgales rajona tiesa ir pirmās instances tiesa, kura kopš 2018.gada 1.marta 

pēc tiesu teritoriālās reformas darbojas Jelgavā, Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, 

Jēkabpilī, Ogrē, Tukumā. Ar Tieslietu padomes 2022.gada 18.maija lēmumu 

Zemgales rajona tiesā ir noteikta 61 tiesneša amata vieta, faktiski uz 2023.gada 

1.janvāri tiesā ir 58 tiesneši ar specializāciju pa tiesību nozarēm.  

Zemgales rajona tiesa ir lielākā pirmās instances tiesa ārpus Rīgas, teritoriālais 

izvietojums raksturojas ar lieliem attālumiem starp atsevišķām tiesas atrašanās vietām, 

kas jāņem vērā, organizējot tiesas darbu. 

Zemgales rajona tiesas vadība ir tiesas priekšsēdētāja un četras tiesas 

priekšsēdētājas vietnieces. 

 



2.Stratēģiskā vadība 

 

Mērķis: Tiesas neatkarības un uzticamības tiesai stiprināšana, tiesas pieejamības, 

tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana saprātīgā termiņā. Pozitīvas darba vides 

attīstība, tiesnešu un darbinieku motivācijas veicināšana. 

 

Veicamie uzdevumi un pasākumi: 

2.1.Pilnveidot sadarbību ar medijiem, veikt proaktīvas darbības sabiedrības 

informēšanā par aktuāliem jautājumiem tiesā, tiesu sistēmā. 

2.2.Veicināt tiesnešu, tiesas darbinieku iesaisti informatīvos pasākumos par 

tiesas darbu, procesiem tiesā. 

2.3.Nodrošināt tiesas pieejamību tiesas klientiem, lietas dalībniekiem dažādos  

formātos, nodrošināt komunikāciju, pilnvērtīgi izmantojot informācijas tehnoloģiju 

iespējas, iespējas iepazīties ar lietas materiāliem ērtā, piemērotā, tehniski nodrošinātā 

veidā, atbilstošā vidē. 

2.4.Analizēt tiesu statistiku, izvērtēt lietu izskatīšanas termiņus, apzināt lietu 

izskatīšanu kavējošos faktorus, veikt pasākumus to novēršanā atbilstīgi vadītāja 

kompetencei. 

2.5.Nodrošināt vienveidīgu tiesu praksi, veidojot vienotu izpratni par tiesību 

normu piemērošanu, organizējot regulāras sapulces, apspriežot Zemgales rajona tiesas 

prakses aktualitātes, augstākās tiesu instancēs atceltos, grozītos tiesas nolēmumus.  

2.6.Apspriest, izvērtēt normatīvo regulējumu, sadarboties ar likumprojektu 

izstrādes darba grupām nepieciešamo grozījumu veikšanai. 

2.7.Sadarboties ar tiesu varai piederīgajām institūcijām, amatpersonām nolūkā 

uzlabot tiesas darbu, tiesas procesu. 

2.8.Veicināt tiesnešu, tiesas darbinieku apmācības, izmantojot Latvijas 

tiesnešu mācību centra, Tiesu administrācijas piedāvātos mācību seminārus, kā arī 

stimulēt pašmācības e-vidē, dalību starptautiskajos semināros, pieredzes apmaiņas 

programmās, īpašu uzmanību pievēršot digitālo prasmju pilnveidei, e-lietas procesa 

ieviešanai. 

2.9.Turpināt sadarbību ar augstskolām, nodrošinot jurisprudences studentu 

prakses iespējas, kas nākotnē var sekmēt kvalificētu darbinieku piesaisti tiesai. 

 

3.Tiesnešu vadība 

 

Mērķis: Kvalitatīva, efektīva, savlaicīga tiesas procesa, kvalitatīvu nolēmumu 

nodrošināšana, respektējot tiesneša neatkarību. Atbalsts tiesneša pienākumu izpildē, 

tiesneša izaugsmē, vienlīdzīgas tiesnešu noslodzes nodrošināšana. 

Veicamie uzdevumi un pasākumi: 

3.1.Izstrādāt lietu sadales plānu, noteikt tiesnešu specializāciju atbilstīgi tiesas 

noslodzei, ienākošo lietu skaitam, noteikt lietu izskatīšanas termiņu standartus, 

apspriežot tos ar tiesnešiem un objektīvi izvērtējot tiesnešu argumentus. 

3.2.Regulāri sekot līdzi tiesnešu noslodzei un nepieciešamības gadījumā 

izmantot likumā paredzētos instrumentus noslodzes izlīdzināšanai. 

3.3.Divreiz gadā veikt ilgstoši neizskatīto lietu monitoringu, identificēt lietu 

izskatīšanas atlikšanas iemeslus, apspriest tos tiesnešu sapulcē, sniegt tiesnesim 

nepieciešamo atbalstu darba organizēšanā. 



3.4.Sadarbībā ar Zemgales apgabaltiesu izvērtēt un apkopot tiesu praksi, īpašu 

uzmanību pievēršot atceltajiem, grozītajiem nolēmumiem, tiesas nolēmuma formai, 

saturam, nolēmumā lietotajai valodai. 

3.5.Regulāri analizēt saņemtās sūdzības, rast risinājumus, lai nepieļautu 

procesuālo pārkāpumu, neatbilstošas rīcības atkārtošanos. 

3.6.Apspriest Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumus, Tiesnešu ētikas 

komisijas atzinumos, skaidrojumos izteiktās atziņas par tiesneša uzvedību darbā un 

ārpus tā, īpašu uzmanību pievēršot korektai, pret visiem lietas dalībniekiem 

vienlīdzīgai tiesas procesa vadīšanai. 

3.7.Veicināt tiesnešu aktivitāti pašpārvaldes institūciju kandidātu izvirzīšanā, 

pašu iesaistē šo institūciju darbā. 

3.8.Motivēt tiesnešus dažādu digitālo risinājumu, inovāciju izmantošanai 

tiesneša darbā, saziņā ar kolēģiem. 

3.9.Nodrošināt tiesnešiem kvalificētu atbalsta personālu, iesaistot tiesnešus to 

atlases procesā. 

3.10.Organizēt aktivitātes tiesnešu kolektīva saliedēšanai. 

 

4.Tiesas personāla vadība 

 

Mērķis: Uzlabot tiesas pakalpojumu kvalitāti, efektivizēt lietvedības procesu, 

paaugstināt tiesas darbinieku profesionalitāti, ieinteresētību līdzdarboties tiesas 

spriešanas procesā. 

Veicamie uzdevumi un pasākumi: 

4.1.Organizēt darbinieku sapulces, definējot un izskaidrojot tiesas darba 

mērķus, veicamos uzdevumus, akcentējot katra un kopīgā komandas darba nozīmi 

tiesas funkciju kvalitatīvā nodrošināšanā. 

4.2.Īpašu uzmanību pievērst klientu apkalpošanas standartu izpildei, 

apkalpošanas kultūrai, lai nodrošinātu iespēju tiesas klientam bez liekas vilcināšanās 

iesniegt/saņemt nepieciešamos dokumentus un informāciju par jebkuru Zemgales 

rajona tiesas lietvedībā esošu lietu. 

4.3.Periodiski pārraudzīt darbinieku funkcijas, lai nodrošinātu vienmērīgu 

noslodzi, nepieciešamības gadījumā uzdodot kanceleju vadītājiem, vietniekiem grozīt 

veicamo darbu, uzdevumu sadalījumu. 

4.4.Organizēt individuālas pārrunas par darbinieka veicamajiem pienākumiem, 

to izpildi, darbā identificētajām problēmām, darbinieka individuālo attīstību, 

izaugsmi. 

4.5.Veicināt tiesas darbinieku iesaisti pakalpojumu kvalitātes, dokumentu 

aprites procesu uzlabošanā, informācijas tehnoloģiju ieviešanā un attīstībā. 

4.6.Atbalstīt tiesas darbinieku profesionālās un individuālās mācības, 

organizēt kopējas tiesas darbinieku apmācības, piesaistot Tieslietu ministrijas, Tiesu 

administrācijas un citus attiecīgās jomas speciālistus. 

4.7.Pilnveidot darbinieku novērtēšanas procesu, lai nodrošinātu objektīvus, 

līdzvērtīgus vērtēšanas kritērijus, mazinot  formālismu, vērtētāja iespējamo 

subjektīvismu. 

4.8.Regulāri aktualizēt tiesas darbinieku atalgojuma un profesionālās 

kvalifikācijas jautājumus. 



4.9.Stiprināt tiesneša palīga institūtu kā būtisku atbalstu tiesneša darba 

atslodzē, kvalitātes nodrošināšanā, sagatavojot tiesneša palīgu kā potenciālo tiesneša 

amata kandidātu. 

4.10.Stiprināt tiesas priekšsēdētāja palīga institūtu kā būtisku atbalstu tiesas 

priekšsēdētāja, tiesas priekšsēdētāja vietnieka darba atslodzē. 

4.11.Veicināt kolektīva saliedēšanu, organizējot kopīgus pasākumus, sporta un 

kultūras aktivitātes. 

 

5.Administratīvā vadība 

 

Mērķis: Tiesas iestādes kvalitatīva, nepārtraukta funkcionēšana, racionāla resursu 

izmantošana. 

Veicamie uzdevumi un pasākumi: 

5.1.Racionāli, efektīvi sadalīt tiesas priekšsēdētājam noteiktos pienākumus, 

funkcijas starp tiesas priekšsēdētāju un vietniekiem, nodrošināt vienotus vadības 

principus visās Zemgales rajona tiesas atrašanās vietās. 

5.2.Nodrošināt ātru, kvalitatīvu informācijas apriti personālvadības, 

lietvedības, apmācību organizēšanas  un citiem tiesas darba organizācijas 

jautājumiem. 

5.3.Organizēt tiesas darbinieku aizstāšanu ikgadējo atvaļinājumu, citas 

pagaidu prombūtnes laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu tiesas funkcionēšanu. 

5.4.Attīstīt un pilnveidot jauno tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā, 

savstarpējā saziņā, izmantojot elektroniskos dokumentus, videokonferences, veicināt 

e-procesa attīstību. 

5.5.Sadarboties ar augstākas instances tiesām, uzlabojot tiesas darba 

organizāciju. 

5.6.Regulāri sadarboties ar Tiesu administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Tiesu namu aģentūra”, lai tiesai būtu nepieciešamais materiāltehniskais 

nodrošinājums. 

 

 

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece                           Adrija Kasakovska 

 

Tukumā 

2023.gada 5.janvārī 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


