
Zemgales rajona tiesas darbības attīstības koncepcija 

 

 Zemgales rajona tiesa ir viena no deviņām pirmās instances tiesām Latvijā ar atrašanās 

vietām Dobelē, Bauskā, Jelgavā, Tukumā, Aizkrauklē, Jēkabpilī un Ogrē.   

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” rajona (pilsētas) tiesas iestādes darbu līdztekus 

tiesneša pienākumu pildīšanai vada tiesas priekšsēdētājs. Priekšsēdētājam ir vietnieki un 

Zemgales rajona tiesā ir četri priekšsēdētāja vietnieki - priekšsēdētāja vietnieks ar kompetenci 

tiesas darba organizēšanā Aizkrauklē, Jēkabpilī un Ogrē; priekšsēdētāja vietnieks ar kompetenci 

tiesas darba organizēšanā Tukumā, Dobelē un Bauskā; ar kompetenci tiesas darba organizēšanā 

Jelgavā; ar kompetenci tiesas darba organizēšanā zemesgrāmatu jautājumos. 

Viens no priekšnoteikumiem, lai tiesas priekšsēdētājs veiksmīgi varētu īstenot savā tiesas 

darbības attīstības koncepcijā definētos mērķus un izvirzītos uzdevumus, ir saliedēta vadības 

komanda ar vienotu izpratni par veicamo darbu un sasniedzamajiem rezultātiem. Esot Zemgales 

rajona tiesas vadības komandā, secinu, ka tiesas priekšsēdētājas Līgas Ašmanes Zemgales rajona 

tiesas darbības attīstības koncepcija atbilst manam priekšstatam par tiesas iestādes vadību un 

veicamajiem uzdevumiem - tiesas efektivitātes uzlabošana un pilnveidošana, kas ietver mērķi 

samazināt lietu izskatīšanas termiņus, paaugstināt tiesas spriešanas kvalitāti, izlīdzināt slodzi, 

optimizēt resursus, nodrošināt vienveidīgu tiesu praksi, nejaušību lietu sadalē, tiesnešu iespēju 

specializēties. 

 

I Stratēģiskā vadība.  

Mērķis - nodrošināt tiesas pieejamību; veicināt tiesu varas neatkarību; stiprināt uzticību 

tiesai.  

Uzdevumi un pasākumi, kas būtu veicami izvirzītā mērķa sasniegšanai: 

1. Nodrošinot tiesas pieejamību tiesai, saglabājamas visas šobrīd esošās Zemgales 

rajona tiesas atrašanās vietas, kas vienmērīgi un pietiekoši nodrošina cilvēku piekļuvi 

tiesai saprātīgā attālumā no dzīvesvietas; saglabājama teritoriālā piekritība visām 

krimināllietām un civillietām, kas skatāmas mutvārdu procesos. 

2. Informēt tiesnešus un tiesas darbiniekus par tiesas vadības mērķiem, tā radot skaidru 

izpratni par darba organizāciju tiesā un sasniedzamajiem rezultātiem, līdz ar to 

veicinot ikkatra iesaisti mērķa sasniegšanā. 

3. Sabiedrībai saprotamu tiesas dokumentu izstrādāšana, komunikācija ar sabiedrību, ar 

medijiem, sabiedrības informētība par tiesas darbu, tiesnešu un darbinieku 

iesaistīšanās informatīvos pasākumos (iespēja augstskolu studentiem tiesas, kā studiju 

prakses vietas izvēlē, atbalstīt “Ēnu dienas”, koleģiālu attiecību uzturēšana ar policiju, 

prokuratūru, advokātiem). 

4. Atbalstīt un veicināt tiesnešu un tiesas darbinieku iesaisti tiesu sistēmas pilnveides 

pasākumos  - darba grupās, pašpārvaldē utml.   

5.  Sekmīgai un jēgpilnai Tiesu informatīvās sistēmas piedāvāto rīku izmantošanai, sekot 

līdzi E-lietas ieviešanas problemātikai un TIS2 kvalitātes attīstības pasākumiem.  
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6.   Turpināt kontroli par vienlīdzīgu slodzi starp Zemgales rajona tiesas tiesnešiem. Kopā 

ar tiesas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekiem rast labāko risinājumu tiesnešu ar 

specializāciju zemesgrāmatu lietu izskatīšanā slodzes mazināšanā un slodzes izlīdzināšanā. 

7.   Turpināt un pilnveidot sadarbību ar tiesām un citām institūcijām.  

8.   Saglabāt un pilnveidot tiesas kolektīvā iedibinātās pozitīvās tradīcijas.  

 

II Tiesnešu vadība 

Mērķis – nodrošināt lietu kvalitatīvu un savlaicīgu izskatīšanu, tiesu prakses vienveidību, 

veicināt nolēmumu kvalitātes pilnveidošanu, tā stiprinot uzticību tiesu sistēmai.  

Uzdevumi un pasākumi, kas būtu veicami izvirzītā mērķa sasniegšanai: 

1. Saglabāt tiesnešu specializāciju, tā veicinot lietu ātrāku izskatīšanu, kā arī 

kvalitatīvāku tiesnešu darbu. 

2. Monitorēt vienmērīgu tiesnešu noslodzi, ņemot vērā tiesnešu iesaisti tiesnešu 

pašpārvaldē, darba grupās un citās ar tiesu sistēmu saistītās aktivitātēs.  

3. Vērsties pie tiesas priekšsēdētāja ar priekšlikumiem slodzes izlīdzināšanai. 

4. Identificēt un novērst darba izpildi kavējošos faktorus.  

5. Uzturēt saziņu ar tiesnešiem un tiesas darbiniekiem par aktuālajiem 

problēmjautājumiem darba jautājumos.   

6. Organizēt diskusijas par svarīgiem tiesību jautājumiem ar prokuroriem, augstākas 

instances tiesas tiesnešiem, kuri specializējušies krimināllietu un administratīvo 

pārkāpumu lietu izskatīšanā.  

7. Sniegt atbalstu tiesas konsultantam tiesu prakses apkopojuma veidošanā par 

Zemgales rajona tiesas  pārsūdzētajiem nolēmumiem krimināllietās un administratīvo 

pārkāpumu lietās. 

8. Veicināt un atbalstīt tiesnešu dalību mācībās un starptautiskajās pieredzes apmaiņas 

pasākumos. Ilgtspējīgs un efektīvs tiesnešu kvalifikācijas pilnveides modelis 

saredzams Tieslietu akadēmijas ietvaros.  

 

III Personāla vadība 

Mērķis – pilnveidot tiesas pakalpojumu kvalitāti. 

Tiesas klienta saskarsme tiesā vispirms notiek ar tiesas darbinieku un komunikācijā 

vispirms ar tiesas darbinieku tiesas klientam veidojas priekšstats par tiesu, līdz ar to par tiesu 

varu vispār. Tāpat katrs tiesnesis sagaida sev augsti kvalificētu un motivētu atbalsta  personālu. 

Uzdevumi un pasākumi, kas būtu veicami izvirzītā mērķa sasniegšanai: 

1. Veicināt un atbalstīt tiesas darbinieku profesionālo izaugsmi; saglabāt esošo kārtību 

uz vakantajām darbinieku amata vietām sludināt atklātus konkursus saskaņā ar 

priekšsēdētāja apstiprinātu nolikumu un rīkojumu; jauna darbinieka atlasē izraudzīties 

kvalificētus un motivētus darbiniekus; jaunajiem darbiniekiem sniegt maksimālu 

atbalstu darba iemaņu apguvē; tiesas klientu uzklausīšanas un apkalpošanas kvalitātes 

un saskarsmes kultūras uzturēšana.  
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2. Veicināt visu Zemgales rajona tiesā strādājošo darbinieku reāli veicamo darbu 

vienādošanu, tā nodrošinot līdzīgu noslodzi visiem darbiniekiem, savukārt 

apmeklētājiem būtu vienota izpratne par darba organizāciju visā Zemgales rajona 

tiesā. Uzklausīt un ņemt vērā darbinieku viedokli un ieteikumus par nepieciešamajām 

izmaiņām darba organizācijā.  

3. Joprojām tiesu darbiniekiem Tiesu administrācija un Latvijas Tiesnešu mācību centrs 

nenodrošina apmācības pietiekamā apjomā, tiesnešu palīgiem, tiesas sēžu 

sekretāriem, kancelejas darbiniekiem. Līdz ar to uzskatu, ka jāturpina organizēt 

nepieciešamās mācības tiesas darbiniekiem arī uz vietas tiesā, piesaistot gan Tieslietu 

ministrijas darbiniekus, gan citus attiecīgās jomas speciālistus. Risinājums tiesas 

darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanā saredzams arī ar Tieslietu akadēmijas izveidi.  

4. Iesaistīt tiesnešu palīgus tiesnešu apspriedēs un diskusijās par aktuāliem tiesību un 

prakses jautājumiem.  

 

IV Administratīvā vadība 

Mērķis – efektīva tiesas resursu izmantošana, saprotams un kvalitatīvs tiesas darbs. 

Uzdevumi un pasākumi, kas būtu veicami izvirzītā mērķa sasniegšanai: 

1. Pilnveidot tiesas dokumentu vienveidīgu un saprotamu apriti, ievērojot Tiesu 

lietvedības organizēšanas noteikumus. 

2. Nodrošināt informācijas apriti starp tiesnešiem un tiesas darbiniekiem. 

3. Veicināt prasmju attīstīšanu tehnoloģiju izmantošanā; veicināt, mudināt un iedrošināt 

darbu ar E-lietu. 

4. Nodrošināt tiesas darba nepārtrauktību, plānojot atvaļinājumus un sabalansēt tiesnešu 

un tiesas darbinieku vēlmes. 

5. Sagatavot atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām, informācijas pieprasījumiem saistībā 

ar krimināllietu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un tiesnešu darbu šo 

lietu izskatīšanā; saņemtās sūdzības analizēt, meklējot risinājumus, izskaidrojot 

neatbilstošas rīcības un novēršot to atkārtošanu. 

6. Monitorēt procesuālo termiņu un saprātīga lietas izskatīšanas termiņa ievērošanu 

lietās. 

7. Nodrošināt savlaicīgu informācijas iekļaušanu un nolēmuma teksta savlaicīgu 

ievietošanu Tiesu informatīvajā sistēmā. 

8. Veicināt kolektīva saliedētību, pilnveidojot jau iedibinātās tradīcijas kopīgu aktivitāšu 

organizēšanā.   
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