
 

 

 

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama  

darbības attīstības koncepcija 
 

 

Lai samazinātu lietu uzkrājumu administratīvajās tiesās un veicinātu to 

pieejamību reģionos, pēc tieslietu ministra iniciatīvas 2007.gadā tika izveidota darba 

grupa, koncepcijas par administratīvo tiesu izvietojumu reģionos izstrādāšanai. Darba 

grupa secināja, ka saglabājama viena pirmā līmeņa administratīvā tiesa – 

Administratīvā rajona tiesa, veidojot Administratīvās rajona tiesas tiesu namus 

reģionos.  

Ar 2009.gada 5.janvāri darbu uzsāka četri Administratīvās rajona tiesas tiesu 

nami reģionos, proti, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā, bet Administratīvā 

rajona tiesa Rīgā pārveidota par Rīgas tiesu namu. 

 

Atzīstams, ka izveidojot Administratīvās rajona tiesas tiesu namus reģionos, 

privātpersonām tiek nodrošināta labāka pieejamība tiesām. Šo secinājumu 

viennozīmīgi var attiecināt arī uz Jelgavas tiesu namu. Tādējādi sākotnēji izvirzītais 

mērķis, nodrošināt Zemgales reģionā administratīvās tiesas esamību, ir ticis sasniegts. 

Vērtējot tiesas pieejamību ne tikai plašākā nozīmē, bet arī šaurākā nozīmē, 

būtiski ir uzsvērt, ka Jelgavas tiesu nama atrašanās vieta, nodrošina tam ērtu piekļuvi, 

kā arī pie tiesas ēkas ir iespējams novietot transportlīdzekļus. Tiesu nama telpas ir 

modernas un piemērotas tiesu darbam, kurās ir nodalīta publiskā zona, kas pieejama 

apmeklētājiem un slēgtā zona, kas pieejama tikai tiesnešiem un tiesas darbiniekiem. 

Jelgavas tiesu nama telpas ir brīvi pieejamas arī personām ar īpašām vajadzībām. 

 

Tiesas pieejamība veiksmīgi tiek nodrošināta arī ar mūsdienu tehnoloģiju 

ieviešanu tiesas darbā. Dokumentu elektroniska iesniegšana un parakstīšana ir kļuvusi 

par ikdienu. Aktīvi tiek izmantota videokonferenču nodrošināšanai uzstādītā sistēma. 

Tā dod iespēju tiesas sēdes darbu organizēt attālināti videokonferences režīmā.  

Epidemioloģiskās situācijas dēļ, pēdējais gads ir ieviesis jaunas korekcijas 

tiesas darbā, tiesnešiem un tiesas darbiniekiem strādājot attālināti kā arī tiesas sēdes 

organizējot attālināti tiešsaistes režīmā. Uzskatu, ka esam spējuši veiksmīgi 

pielāgoties šiem jaunajiem apstākļiem un izaicinājumiem. 

 

Jelgavas tiesu namā no tā izveides līdz pat šim brīdim strādā četri tiesneši. Tas 

ir vienīgais tiesu nams starp reģioniem, kurā darbojas sākotnēji plānotais tiesnešu 

skaits.  

Sākotnēji tiesu nams nodrošināja slodzes izlīdzināšanas funkciju, skatot lietas 

Rīgas tiesu namā, kā arī saņemot skatīšanai lietas no Rīgas tiesu nama, tādējādi 

attaisnojot sevi, veicot sākotnēji izvirzītos uzdevumus. 

Līdz šim brīdim tiesu namā ienākošo pieteikumu un ierosināto lietu skaits ir 

atbilstošs, lai nodrošinātu ar darbu četrus tiesnešus. Līdz ar to lietas no citiem tiesu 

namiem Jelgavas tiesu namam tiek nodotas tikai izņēmuma gadījumos. 
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Jelgavas tiesu nams nepastāv autonomi, bet gan kopā ar pārējiem tiesu namiem 

reģionos ir Administratīvās rajona tiesas daļa, tādējādi veidojot pirmās instances tiesu, 

kuras kopīgu vadību, veic Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājs. 

Administratīvajai rajona tiesai ir jāsaglabā līdz šim pastāvošā vienotā 

jautājumu risināšanas kārtība, kas attiecas uz tiesu prakses vienveidības 

nodrošināšanu un lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos, ko var panākt Jelgavas tiesu 

nama priekšsēdētājam sadarbojoties ar Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāju, 

kā arī pārējiem tiesu namiem. 

Jelgavas tiesu nama tiesneši tiešsaistes režīmā piedalās iknedēļas 

Administratīvās rajona tiesas tiesnešu sapulcē, ko vada Administratīvās rajona tiesas 

priekšsēdētājs un kurā tiek pārrunāti gan aktuālie tiesību, gan organizatoriskie 

jautājumi. Tādējādi Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāja pienākums ir rūpēties, lai 

tiesnešiem un darbiniekiem būtu pieejama visa aktuālā informācija, kas tiek saņemta 

organizatoriskos jautājumos no Tieslietu padomes, Administratīvās rajona tiesas 

priekšsēdētāja, Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas un citām institūcijām. 

 

Tiesu nama sekmīgas darbības pamatā ir labs mikroklimats un saliedēts 

kolektīvs. Mikroklimats darba vietā bieži var kļūt par noteicošo iemeslu darba 

rezultātiem. Atzīstams, ka negatīvas attiecības kolektīvā uzkrāj stresu un veido 

nepatiku pret darbu. 

Līdz ar to viens no Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāja pienākumiem ir radīt 

vidi laba mikroklimata izveidei, kas attiecīgi ir priekšnoteikums saliedēta kolektīva 

izveidei un pamats labiem darba rezultātiem. 

 

Viennozīmīgi ļoti svarīgi ir uzturēt saikni ar sabiedrību, informējot par lietas 

virzību un skaidrojot procesuālos aspektus nolēmumu pieņemšanā, kā arī nodrošinot 

informācijas pieejamību par pieņemtajiem nolēmumiem. 

Tādējādi ne tikai ar godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu izpildi, bet arī 

veiksmīgas komunikācijas nodrošināšanā ar sabiedrību ir iespējams panākt 

sabiedrības uzticēšanos tiesām kopumā. 

Jelgavas tiesu nams ir bijis atvērts komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem, 

veicinot sabiedrības informētību par tiesas darbu un tās skatāmajām lietām. Jelgavas 

tiesu nama priekšsēdētājs ir tas, kas pārstāv Jelgavas tiesu namu organizatoriskos 

jautājumos un komunikācijā ar masu mēdijiem. 

 

 

Administratīvās rajona tiesas 

Jelgavas tiesu nama priekšsēdētājs 
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Jelgavā, 2021.gada 14.jūnijā 
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