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PRIEKŠVĀRDS

2007.gadu var uzskatīt par pagrieziena punktu Tiesu
administrācijas attīstībā, kad ir apzināta tās loma un nozīme tiesu
sistēmā kopumā. 2007.gadu uzsākām ar iestādes darbības stratēģijas
2008.-2010. gadam izstrādi, kurā noteicām savu attīstības kursu un
iezīmējām veidus un līdzekļus tā realizācijai. Savu ikdienas darbu
esam centušies pakārtot stratēģijā definētā virsmērķa sasniegšanai –
nodrošināt atbalstu tiesu iestāžu efektīvam darbam un attīstībai.
Ar mērķi uzlabot darbu esam veikuši būtiskas strukturālās
izmaiņas – izveidojuši departamentus un nodaļas, kas ļauj efektīvāk
izpildīt Tiesu administrācijas funkcijas. Ar speciālistu palīdzību ir
izstrādāta Tiesu administrācijas korporatīvā identitāte, kas ir
uzskatāma par mūsu nākotnes vizītkarti.
Ir uzsākts darbs pie jaunu iniciatīvu ieviešanas tiesvedības
procesā, kas atvieglos un uzlabos tiesu darbu – ir uzsākta tiesu
pavēstu centralizēta iepakošana un izsūtīšana, pakāpeniski uzsākta
tiesu aprīkošana ar skaņu ierakstu aparatūru tiesas sēžu
protokolēšanai, tūlīt uzsāksim videokonferenču aparatūras uzstādīšanu
tiesu zālēs, kā arī ir strādāts pie tiesu telpu paplašināšanas un
modernizēšanas.
2007.gadā liels darbs ieguldīts uzsākot pildīt papildus funkcijas – sākot no 2007.gada 1.septembra
esam pārņēmuši visu rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku
personālvadību, kopumā pārņemot ap 1350 tiesu darbinieku personāllietas.
2007.gadā savu aktualitāti nav zaudējis jautājums par sabiedrības uzticēšanos tieslietu sistēmai
kopumā, par ko arī ļoti aktīvi tika diskutēts Tiesnešu ārkārtas konferencē. Mūsu darbības stratēģijā, kā
viens no mērķiem, minēts palielināt sabiedrības uzticēšanos tiesu iestādēm, tādējādi palielinot arī to
prestižu. Tas, ko esam uzsākuši, sperot soli grūtajā uzticības iegūšanas ceļā – arī tiesām tiek izstrādāta
sava identitāte. Mēs vēlamies, lai vizuāli rastos pozitīvas sajūtas, un pretstatā līdzšinējai praksei būtu kādi
īpaši vienojošie elementi - savas krāsas, simbolika ar ko asociēt tiesu.
Mēs uzskatām, ka mērķtiecīgi realizējot plānoto, Tiesu administrācija dos būtisku ieguldījumu apziņas
izveidē un nostiprināšanā, ka tiesa patiesi ir tā vieta, kur vērsties pēc taisnīga sprieduma.

Tiesu administrācijas direktors

Gints Karlsons
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1. TIESU ADMINISTRĀCIJAS IZVEIDOŠANAS MĒRĶIS, FUNKCIJAS UN UZDEVUMI
Tiesu administrācija tika izveidota 2004.gada janvārī un līdz 2004.gada 1. aprīlim Tiesu
administrācija pārņēma savas funkcijas un to realizācijas instrumentus no Tieslietu ministrijas. Tiesu
administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina
rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.
Saskaņā ar Tiesu administrācijas darbības stratēģiju 2008.-2010.gadam1 Tiesu administrācija
piedalās divu Tieslietu ministrijas īstenoto rīcībpolitiku ieviešanā – tiesu sistēmas politika un nekustamo
īpašumu tiesību politikā.
Tiesu sistēmas politika aptver tiesu iekārtas uzbūvi, tiesu darbības nodrošināšanu, tiesu spriedumu
izpildi, alternatīvas strīdu risināšanas iespējas un ar tiesu sistēmai piederīgajām personām saistītos
jautājumus. Tiesu administrācija organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un
zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu. Sadarbībā ar VAS „Tiesu namu aģentūra” un Tieslietu
ministriju tiek veikta tiesu IT aprīkojuma un Tiesu informatīvās sistēmas attīstīšana. Tiesu sistēmas
politikas īstenošanā vēl iesaistīts Valsts tiesu ekspertīžu birojs, kas ir vadošā iestāde tiesu ekspertīžu
veikšanā, Juridiskās palīdzības administrācija, kas nodrošina juridiskās palīdzības sniegšanu un VAS
„Tiesu namu aģentūra”, kas apsaimnieko tiesu iestāžu nekustamos īpašumus.
Nekustamo īpašumu tiesību politikas izstrāde un īstenošana ir vairāku ministriju kompetencē.
Tieslietu ministrijas atbildībā ir īpašuma tiesību un īpašuma objektu reģistrācija un novērtēšana.
Zemesgrāmatu nodaļas reģistrē tiesības uz nekustamā īpašuma objektiem, un Tiesu administrācija
veic zemesgrāmatu nodaļu organizatorisko vadību. Nekustamo īpašumu tiesību politikas īstenošanā
iesaistīts ar Valsts zemes dienests, kas uztur Nekustamā īpašuma valsts kadastru, Valsts adrešu reģistru un
nodrošina nekustamā īpašuma kadastrālo novērtēšanu, kā arī valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Latvijas Valsts mērnieks”, kas sniedz mērniecības pakalpojumus.
Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu”2 Tiesu administrācija:
1. sagatavo metodiskos norādījumus par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvā darba
organizēšanu;
2. nodrošina tiesu un zemesgrāmatu nodaļu auditu, kā arī pārbaužu veikšanu;
3. kārto tiesnešu, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku personāllietas;
4. nodrošina tiesnešu amata kandidātu atlasi un organizē viņu stažēšanos;
5. sagatavo dokumentus un veic pasākumus, kas saistīti ar tiesnešu iecelšanu un apstiprināšanu
amatā, kā arī viņu atstādināšanu, atbrīvošanu un atcelšanu no amata, izdod rīkojumus par
tiesnešu atvaļinājumiem un komandējumiem;
6. sagatavo tiesnešu amatu sarakstus un apstiprina tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku
amatu sarakstus;
7. apstiprina tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku amatu aprakstus;
8. saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju vai zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku, pieņem darbā un
atlaiž no darba tiesas vai zemesgrāmatu nodaļas darbiniekus, izdod rīkojumus par
darbinieku atvaļinājumiem un komandējumiem;
9. plāno un nodrošina tiesnešu, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku un tiesu
piesēdētāju apmācību;
10. pieprasa no tiesām vai zemesgrāmatu nodaļām nepieciešamās ziņas un no to darbiniekiem paskaidrojumus;
11. sagatavo materiālus disciplinārlietas ierosināšanai pret tiesnesi;
1

Tiesu administrācijas darbības stratēģija 2008.-2010.gadam, apstiprināta ar Tieslietu ministrijas 09.11.2007. rīkojumu Nr. 11/494 „Par Tiesu administrācijas darbības stratēģijas 2008.-2010.gadam apstiprināšanu”
2
Likums „Par tiesu varu”, 1071 pants
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12. disciplināri soda tiesas darbiniekus par konstatētajiem darba disciplīnas pārkāpumiem;
13. veic valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja pienākumu un nodrošina valsts
vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas izplatīšanu;
14. apkopo tiesu un zemesgrāmatu nodaļu statistikas datus par to darbu, analizē apkopotos datus
un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām statistikas pārskatos;
15. rīkojas ar tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžeta līdzekļiem;
16. plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžeta ieņēmumu un izdevumu resursus, kā arī
analizē ekonomiskos rādītājus;
17. sagatavo budžeta pieprasījuma projektu tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba
nodrošināšanai;
18. veic tiesu un zemesgrāmatu nodaļu saimnieciskās darbības un finanšu revīziju;
19. nodrošina mērķtiecīgu un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;
20. nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem;
21. sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Tiesu namu aģentūra" nodrošina tiesas un
zemesgrāmatu nodaļas ar darba telpām un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
infrastruktūru.
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2. TIESU ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA
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2.1. Izmaiņas Tiesu administrācijas struktūrā
2007.gadā veiktas būtiskas Tiesu administrācijas strukturālās izmaiņas, kas arī bija izvirzīta kā
prioritāte 2007.gadam.
Sākot ar 2007.gada 1.februāri ir izveidoti divi Tiesu administrācijas direktora vietnieka amati, kas
ir pakļauti Tiesu administrācijas direktoram. Vienam no tiem tiek pakļauts Tiesu darba organizācijas
departaments, Zemesgrāmatu departaments un Informāciju tehnoloģiju departaments, bet otram –
Administratīvais departaments, Finanšu un plānu departaments un Grāmatvedības nodaļa. Tiesu
administrācijas direktora pakļautībā tika izveidots Juridiskais departaments, likvidējot Administratīvā
departamenta Juridisko un iepirkumu nodaļu. Grāmatvedības nodaļa tika izdalīta kā atsevišķa
struktūrvienība. Tika veiktas arī strukturālās izmaiņas departamentu ietvaros, piemēram, sākot ar
2007.gada 1.augustu likvidēta Personālvadības departamenta Personāla nodaļa, kuras vietā izveidota
Personālvadības departamenta Tiesnešu personāla administrēšanas nodaļa un Personālvadības
departamenta Tiesu darbinieku personāla administrēšanas nodaļa. Kopš 2007.gada 10.oktobra likvidēta
Tiesu darba organizācijas departamenta Tiesu statistikas nodaļa, kuras vietā izveidota Tiesu darba
organizācijas departamenta Tiesu statistikas un analīzes nodaļa, kā arī likvidēta departamenta Tiesu
statistikas nodaļas Tiesu darba analīzes un metodikas sektors. Departamentā izveidota Nodrošinājuma
nodaļa.
3. TIESU ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBAS REZULTĀTI 2007. GADĀ
Tiesu administrācijas galvenais uzdevums ir nodrošināt rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un
zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu un veikt būtiskus uzlabojumus tiesvedības procesa kvalitātes
uzlabošanā. Ar 2007.gada 1.septembri atbilstoši likuma „Par tiesu varu” Pārejas noteikumu 15.punktā
noteiktajam, Tiesu administrācija pārņēmusi tiesu darbinieku personāla lietu administrēšanu.
2007.gadā tika apstiprināta Tiesu administrācijas darbības stratēģija 2008.-2010.gadam, kur kā
iestādes virsmērķis tika definēts: Nodrošināt atbalstu tiesu iestāžu efektīvam darbam un attīstībai.
2007.gadā ir uzsākts darbs pie jaunu iniciatīvu ieviešanu tiesvedības procesā, kas būtiski atvieglotu un
uzlabotu tiesu darbu:
Ir uzsākts pilotprojekts „Skaņu ierakstu aparatūras izmantošana tiesās” Rīgas apgabaltiesā,
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Jūrmalas pilsētas tiesā;
Ir uzsākts tiesu pavēstu centralizētas iepakošanas un izsūtīšanas pilotprojekts
Administratīvajā rajona tiesā;
Uzsākta MK noteikumu projekta „Tiesu ēku un aprīkojuma standarts” izstrāde, kurā
iecerēts iekļaut prasības atjaunotajām un no jauna būvējamajām tiesu ēkām, tai skaitā,
prasības tiesu ēkā paredzētajām konvoja telpām.
Pilotprojekta „Skaņu ierakstu aparatūras izmantošana tiesās” mērķis bija konstatēt skaņu ieraksta
aparatūras piemērotību tiesas sēžu protokolēšanas vajadzībām tiesvedības gaitā. Skaņu ierakstu aparatūra
tika izmantotā vienīgi krimināllietās, jo kriminālprocesa likuma 483.panta 1.daļa paredz, ka iztiesāšanas
laikā tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā var fiksēt, izmantojot skaņu ierakstu.
Ieguvumi, izmantojot skaņu ierakstus iztiesāšanas laikā ir šādi:
Skaņu ieraksta izmantošana būtiski atvieglo tiesas sēdes protokola rakstīšanu, tiesas sēdes
protokols ir precīzs un atkrīt nepieciešamība pie protokola izdarīt piezīmes;
Skaņu ieraksta izmantošana disciplinē sēdes dalībniekus;
Skaņu ieraksta aparatūras lietošana ir ērta, netraucē un neapgrūtina tiesai iztiesāšanas gaitu;
Samazinās sekretāra darba apjoms un laika patēriņš; atkrīt nepieciešamība sagatavot sēdes
protokolu; sēdes ieraksta lietas dalībniekiem ir pieejams nekavējoties pēc sēdes beigām.
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Pilotprojekta laikā arī tiesneši ir pauduši savu viedokli par skaņu ierakstu aparatūras izmantošanu
tiesvedības procesā:
Daina Treija, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja:
Tiesas procesā iesaistītie dalībnieku ir disciplinētāki un precīzāk ievēro kriminālprocesa normas,
kas atvieglo iztiesāšanas gaitu. Būtiska nozīme ir apstāklim, ka, veicot tiesas sēdes gaitas skaņu
ierakstu, zūd nepieciešamība procesa dalībniekiem iesniegt piezīmes par tiesas sēdes protokolu un
tiesai pēc tam lemt par to pamatotību. Lietas materiāliem pievienoto skaņu ierakstu izmanto arī
apelācijas instancē, sniegtās liecības ir skaidri dzirdamas un saprotamas.
Svetlana Beļajeva, Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētāja:
Tiesas sēžu ierakstīšana atvieglo procesuālo darbību un paskaidrojumu izvērtēšanu tiesu
spriedumos. Skaņu ieraksts tiesas sēžu laikā ir liels solis uz priekšu tiesas procesa modernizācijā.
Solvita Glaudāne, Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnese:
Izmantojot skaņu ierakstu aparatūru, būtiski uzlabojas disciplīna tiesas sēdēs. Skaņu ieraksts
atvieglo sarežģītu spriedumu rakstīšanu, ieraksts ir skaidri dzirdams un saprotams. Tiesas sēdes
protokola sagatavošanai, lielākoties, nepieciešamas trīs dienas; šajā laikā sekretāram grūti
apvienot protokola uzrakstīšanu noteiktajā termiņā ar citiem tiešajiem pienākumiem. Izmantojot
aparatūru, samazinās sekretāra darba apjoms un laika patēriņš; atkrīt nepieciešamība sagatavot
sēdes protokolu; sēdes ieraksta lietas dalībniekiem ir pieejams nekavējoties pēc sēdes beigām.
Kristīne Zdanovska, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese:
Aparatūras lietošana ir ērta un netraucē iztiesāšanas gaitai. Tehnisku problēmu ar aparatūras
lietošanu nav. Procesa dalībnieki nav izteikuši iebildumus par aparatūras izmantošanu. Kā arī
samazinās tiesas sēžu sekretāra darba apjoms un laika patēriņš, lai sagatavotu tiesas sēdes
protokolu.
Lai projektu varētu ieviest pilnībā, tiesvedības procesā ir jāveic grozījumi likumdošanā, piemēram,
jāizstrādā grozījumi Kriminālprocesa likumā, Civilprocesa likumā, Administratīvā procesa likumā un
Administratīvā pārkāpuma kodeksā par tiesas sēdes gaitas fiksēšanu, izmantojot skaņu ierakstu aparatūru,
jāizstrādā grozījumi Tieslietu ministrijas kārtībā Nr.1-2.1/9 „Dokumentēšanas un dokumentu kārtošanas
organizēšanas kārtība apgabaltiesās, rajonu (pilsētu) tiesās un administratīvajās tiesās” par tiesas sēdes
gaitas fiksēšanu, izmantojot skaņu ierakstu aparatūru, jāizstrādā tiesas sēdes protokola saturs un veidlapa,
jāaprīko tiesas sēžu zāles ar skaņu ierakstu aparatūru, jāizveido centralizēta datu bāze, jāizstrādā lietotāju
rokasgrāmata par tiesas sēdes gaitas fiksēšanu, izmantojot skaņu ierakstu aparatūru, jāveic tiesas
darbinieku apmācību par skaņu ierakstu aparatūras lietošanu tiesas sēdē, skaņu ierakstu kopijas
sagatavošanu, pievienošanu lietas materiāliem, izsniegšanu un skaņu ieraksta atskaņošanu lietas
dalībniekiem.
Saskaņā ar 16.12.2003. noteikumu Nr. 720 „Tiesu administrācijas nolikums” 3.5. punktu Tiesu
administrācija katru gadu nodrošina tiesnešu ikgadējās konferences sagatavošanu un norisi. 2007.gadā
tika noorganizētas divas konferences – ikgadējā konference 2007.gada 9.martā un ārkārtas konference
2007.gada 2.novembrī, kas tika organizēta Tiesu administrācijas esošo budžeta līdzekļu ietvaros. Tiesnešu
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konference ir pašpārvaldes iestāde, kuras darbā piedalās visi valsts tiesneši. Ārkārtas konference tika
sasaukta ņemot vērā informāciju un situāciju, kas radās pēc tiesnešu un advokātu iespējamo telefonsarunu
publiskošanas. Būtiskākie jautājumi, kas tika apspriesti tiesnešu konferencē – vai Latvijā tiesas patiesi ir
neatkarīgas un objektīvas? Kādi ir cēloņi un apstākļi, kas grauj tiesas autoritāti un uzticēšanos tām? Kāda
ir mūsu individuālā attieksme un līdzdarbošanās procesos, kas stiprina vai grauj tiesas autoritāti? Tiesnešu
profesionālā ētika?
Tiesnešu konferences rezolūcijā teikts, ka
- neatkarīga un objektīva tiesu vara ir apdraudēta, ja šīs varas nesēji – tiesneši – nav neatkarīgi
un objektīvi, bet dažādu iemeslu dēļ kļūst ietekmējami. Tādējādi tiek aizskartas personu
tiesības uz taisnīgu tiesu, kas garantētas Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā;
- demokrātiskā sabiedrībā tiesas, tāpat kā likumdevējvara un izpildvara, ir pakļautas sabiedrības
uzraudzībai;
- tiesiskā valstī nav pieļaujama un atbalstāma Latvijas Republikas Satversmē garantēto personas
tiesību uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību pārkāpšana. Jebkuras
personas, tajā skaitā tiesneša un advokāta, nesankcionēta telefonsarunu noklausīšanās ir
uzskatāma par rupju Latvijas Republikas Satversmes pārkāpumu, kuru novērst ir valsts
pienākums;
- nosoda tādu tiesnešu rīcību, kas rada neuzticību tiesu varai; aicina katru tiesnesi turēt godā
ētiskās vērtības un ievērot tādu uzvedības kultūru, kas apstiprinātu tiesu varas godīgumu;
- aicina izpildvaru un likumdevējvaru nevilcinoties nodrošināt Tiesnešu ētikas komisijas
normatīvā regulējuma pieņemšanu.1
4. BUDŢETA INFORMĀCIJA
Tiesu administrācijas darbība tiek finansēta no vietas budžeta programmas „Tiesas”. Budžeta
programmai „Tiesas” 2007.gadā tika izvirzīti šādi mērķi:
Nodrošināt tiesu sistēmas darbību;
Nodrošināt indivīda tiesību un interešu aizsardzību objektīvā un neatkarīgā tiesā;
Nodrošināt tiesu varas kontroli pār izpildvaras darbībām, kuras attiecas uz konkrētām
publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un personu;
Garantēt un aizsargāt īpašnieku, kreditoru, nomnieku un citu ieinteresēto personu tiesības
uz nekustamo īpašumu;
Nodrošināt zemesgrāmatu lēmumu publisku ticamību un caurspīdīgumu;
Nodrošināt spēkā esošajai likumdošanai atbilstošu zemesgrāmatu sistēmas tehnisko
funkcionēšanu valstī.
Lai sasniegto minētos mērķus tika noteikti galvenie veicamie uzdevumi:
Nodrošināt administratīvo lietu savlaicīgu izskatīšanu;
Nodrošināt civillietu un krimināllietu savlaicīgu izskatīšanu;
Ierakstīt zemesgrāmatā nekustamos īpašumus un nostiprināt ar tiem saistītās tiesības;
Nodrošināt zemesgrāmatu datu saglabāšanu, drošību, nezūdamību un nemainību valsts
vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
Nodrošināt jaunāko informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu likumā noteiktās
informācijas pieejamībai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

1

02.11.2007. Tiesnešu konferences rezolūcija
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Budžeta programmas „ Tiesas” budžeta plānošanas un finanšu uzskaites nodrošināšanu Tiesu
administrācijā veic Budžeta departaments un Finanšu departaments.
No 2007.gada budžeta resursiem izdevumu segšanai 29 224 tūkst. latu apmērā (t.sk., dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem 27 363 tūkst. latu un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi 1 588 tūkst. latu) apgūti 99 un kopā izdevumi pārskata gadā bija 29 059 tūkst. latu, kas ir par
36% vairāk kā 2006.gadā.
2007.gadā pašu ieņēmumi programmas ietvaros pārsniedz plānotos par 268 tūkst. latu, jeb 20%.
Pieaugums skaidrojams ar klientu skaita pieaugumu informācijas iegūšanai no valsts vienotās datorizētās
zemesgrāmatas un esošie lietotāji aktīvāk izmantojuši datorizēto zemesgrāmatu. Pašu ieņēmumu
pieaugums skaidrojams arī ar to, ka, pieaugot pasta pakalpojumu cenām un citām ar lietas izskatīšanu
saistītām izmaksām, ir palielinājies procesa dalībnieku veikto iemaksu apjoms tiesas kontā.
Budžeta programmas ietvaros nodrošināta likumā „Par tiesu varu”, Civilprocesa likumā,
Kriminālprocesa likumā un Zemesgrāmatu likumā tiesām un zemesgrāmatu nodaļām noteikto funkciju
izpilde.
2007.gadā ir veiktas kapitālās iegādes un remonta darbi tiesu materiāli tehniskajam
nodrošinājumam un tiesu ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai.
Lai nodrošinātu valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darba nepārtrauktību un datu
saglabāšanu un kvalitātes uzlabošanu, veikta reģistrācijas un izplatīšanas sistēmu programmatūras
papildināšana, licenču un antivīrusu programmatūras atjaunošana, kā arī papildu serveru iegāde.
Veikta tiesnešu atlase uz vakantajām rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, zemesgrāmatu nodaļu un
administratīvo tiesu tiesnešu amata vietām. Kopumā uz vakantajām tiesnešu amata vietām izsludināti 105
amatu konkursi un izskatīti 193 pieteikumi. 2007.gadā zvērestu nodevuši 30 jaunie tiesneši;
2007.gadā tika nodrošināts tiesnešu atalgojuma palielinājums saskaņā ar likumu „Par tiesu varu”
119.1 un 119.2 pantu un Pārejas noteikumu 7.punktu. Rajona (pilsētas) tiesnešu amatalga palielināta par
306 latiem un ar 2007.gada 1.janvāri tika noteikta 1 107 lati, apgabaltiesas tiesnešu amatalga par 367,2
latiem un noteikta 1 328,4 lati, bet zemesgrāmatu nodaļās tiesnešu amatalga palielināta par 170 latiem un
noteikta 615 lati.
Tāpat, nodrošinātas arī likumā ‘Par tiesu varu” noteiktās tiesnešu sociālās garantijas, t.sk., tiesnešu
veselības un dzīvības apdrošināšana.
Lai piesaistītu tiesām kvalificētu un konkurētspējīgu personālu un nepieļautu tā aizplūšanu uz
privātajām struktūrām, kur atalgojums ir salīdzinoši augsts, 2007.gadā turpinās pakāpeniska tiesu
darbinieku atalgojuma palielināšana. 2007.gadā darbinieku amatalga palielināta vidēji par 72 latiem.
Saskaņā ar tiesnešu izdienas pensiju likuma stāšanos spēkā 2006.gada 21.jūlijā un Ministru
kabineta noteikumiem „Kārtība, kādā piešķirama un izmaksājama tiesnešu izdienas pensija”, kas pieņemti
2007.gada 9.janvārī, 2007.gadā uzsākta tiesnešu izdienas pensijas izmaksa.
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4.1. Budţeta izpildes rādītāji budţeta programmai "Tiesas" (tūkst. Ls)

2007.gada
apstiprināt
ais budžets

2007.gada
budžeta
faktiskā
izpilde

2007.gada
budžeta
faktiskās
izpildes
izmaiņas (+,-)
pret iepriekšējā
gada budžeta
faktisko izpildi
%

2007.g.
budžeta
izpilde no
gada plāna
%

21498

28956

29224

136

101

1290

1320

1588

123

120

217

0

0

217

0

0

19991

27636

27636

138

100

19991
21367
20239

27636
29259
28028

27636
29059
27843

138
136
138

100
99
99

11629

21016

20912

180

100

11629
8610

15841
6894

15781
6870

136
80

100
100

0
0
1128
1128

118
118
1231
1231

61
61
1216
1216

108
108

52
52
99
99

1291

1758

1898

147

108

1093

1200

1340

123

112

0

0

0

Iepriekšējā
gada budžeta
faktiskā
izpilde
Budţeta programma "Tiesas"
Resursi izdevumu segšanai
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi – kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
t.sk. apakšprogramma "Tiesu
administrācija"
Resursi izdevumu segšanai
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
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4.2. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, norādot piešķirtā
valsts budţeta līdzekļu apmēru to īstenošanai:
Programmas/apakšprogram
mas
nosaukums
Tiesu administrācija
Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas
Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas
Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas
Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas

Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas

Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas
Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas
Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas

Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas
Apgabaltiesas un rajonu
(pilsētas) tiesas
Veselības un dzīvības
apdrošināšana
Veselības un dzīvības
apdrošināšana

Prioritāte/Prioritārais pasākums

Akceptēts
Ministru kabinetā

Microsoft datoru programmatūras noma un
regulāra atjaunošana
Microsoft datoru programmatūras noma un
regulāra atjaunošana
Tiesnešu atalgojuma palielinājums

12 120

Tiesu darbinieku atalgojuma palielinājums

1 879 286

Izmeklēšanas tiesnešu darbības un grozījumu
civilprocesa likumā nodrošināšana (60 tiesu
darbinieku un 10 tiesnešu papildus štata vietu
izveide)
Apgabaltiesu un rajona (pilsētas) tiesu amata
vietu izveide saskaņā ar likumu „Par tiesu
varu” (papildus 55 tiesu darbinieku amata
vietu izveide)
Administratīvās tiesas pārvietošana

598 300

Tiesnešu un tiesu darbinieku apmācību
nodrošināšana
MK 1999.gada 10.novembra rīkojumu Nr.519
un Nr.520 „Par valsts nekustamā īpašuma
nodošanu Tiesu namu aģentūras valdījumā”
izpildes nodrošināšana
Datortehnikas uzturēšanas izdevumi

100 000

Administratīvās kapacitātes celšana (papildus
26 zemesgrāmatu nodaļu darbinieku amata
vietu un 10 tiesnešu amata vietu izveide)
10 zemesgrāmatu tiesnešu veselības un
dzīvības apdrošināšana
10 izmeklēšanas tiesnešu veselības un
dzīvības apdrošināšana

398 300

11

216 885
2 823 958

613 087

107 695

397 751

76 090

1 700
1 700
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5. PASĀKUMI DARBA OPTIMIZĀCIJAI, PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANAI,
IZMAKSU SAMAZINĀŠANAI, PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI
2007.gada laikā Tiesu administrācija mērķu sasniegšanai ir realizējusi šādus galvenos uzdevumus:
- tiesu darba organizācijas jomā:
rajonu (pilsētu) tiesās 2007.gadā pabeigtas 52621 civillietas, kas sastāda 97% pret
saņemtajām civillietām; 10195 krimināllietas, kas sastāda 95% pret saņemtajām
krimināllietām; 25002 administratīvo pārkāpumu materiāli, kas sastāda 98% pret
saņemtajiem administratīvo pārkāpumu materiāliem. Apgabaltiesās 2007.gadā pabeigtas
6552 civillietas, kas sastāda 105 % pret saņemtajām civillietām un 2316 krimināllietas, kas
sastāda 101 % pret saņemtajām krimināllietām;
administratīvajās tiesās izskatīta 4621 lieta, kas sastāda 88% pret saņemtajām lietām un ir
par 18% vairāk, salīdzinot ar 2006.gadu;
samazināti lietu izskatīšanas vidēji svērtie termiņi salīdzinājumā ar 2006.gadu - civillietām
gan 1.instancē, gan apelācijas instancē - par 0,2 mēnešiem, krimināllietām 1.instancē - par
0,1 mēnesi, apelācijas instancē - par 0,4 mēnešiem;
samazināts pirmās nozīmētās tiesas sēdes laiks pēc lietas saņemšanas (ierosināšanas) pirmās
instances tiesā, salīdzinājumā ar 2006.gadu krimināllietās un administratīvajās lietās tas
samazinājies par aptuveni 20 dienām, bet civillietās palicis nemainīgs;
ievērojami samazināts vidējais lietu izskatīšanas laiks, kas paiet no lietas saņemšanas tiesā
līdz sprieduma taisīšanai, izejot visas tiesu instances: civillietās no 3,8 mēnešiem 2006.gadā
uz 3 mēnešiem 2007.gadā, krimināllietās - no 3,8 mēnešiem uz 2,8 mēnešiem,
administratīvajās lietās - no 16,2 mēnešiem uz 8 mēnešiem;
apgabaltiesās salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadu par 364 lietām ir samazinājies arī
neizskatīto lietu atlikums. Rajonu (pilsētu) tiesās un administratīvajās tiesās neizskatīto lietu
atlikumi ir palielinājušies attiecīgi par 2377 un 2123 lietām. Minētais ir skaidrojams gan ar
ilgstoši skatāmo maksātnespējas lietu piekritības maiņu no apgabaltiesām uz rajonu/pilsētu
tiesām, gan ar nepietiekamo tiesnešu skaitu administratīvajās tiesās, gan ar to,
administratīvajās tiesās tika iesniegts neplānoti liels skaits blakus sūdzību un pārsūdzētu
administratīvo pārkāpumu materiālu pēc izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā, saskaņā ar kurām par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā ir
piemērojams administratīvais arests;
kā būtisks uzlabojums tiesvedībā no 2007.gada 1.janvāra ir ieviesta administratīvo
pārkāpumu materiālu reģistrēšana un statistikas pārskatu sagatavošana Tiesu informatīvajā
sistēmā. Tas ir ievērojami samazinājis lietvedībai patērēto laiku un atvieglojis tiesu
darbinieku darbu, kā arī devis iespēju publiskot informāciju par administratīvo pārkāpumu
materiālu izskatīšanu pirmajā instancē;
2007.gadā saņemtas 335 fizisko un juridisko personu sūdzības un iesniegumi. No visām
sūdzībām un iesniegumiem 302 ir par konkrētām tiesām un tiesnešiem, savukārt 33
gadījumos nav norādīta konkrēta tiesa vai tiesnesis. Uz sūdzības vai iesnieguma pārbaudes
rezultātā konstatētām nepilnībām tiesas darba organizācijā, sagatavoti norādījumi vai
ieteikumi situācijas uzlabošanai un nosūtīti konkrētās tiesas priekšsēdētājam;
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veiktas 4 tiesu kompleksās pārbaudes. Pārbaužu rezultātā tiesām tika sniegtas
rekomendācijas un ieteikumi tiesas darba organizācijas uzlabošanā, kā arī norādījums precīzi
ievērot normatīvajos aktos noteikto;
minētajā laika periodā tika sagatavotas 147 atsauksmes par rajonu (pilsētu) tiesu un
apgabaltiesu tiesnešu darbu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai, lai Tiesnešu kvalifikācijas
kolēģija varētu izlemt jautājumu par kvalifikācijas klases piešķiršanu tiesnešiem, kā arī
varētu sniegt atzinumu par tiesneša virzīšanu apstiprināšanai amatā vai pāriešanai darbā no
vienas instances tiesas uz citu tādas pašas instances tiesu, vai arī no zemākas instances tiesas
uz augstākas instances tiesu, kā arī par tiesneša apstiprināšanu vai iecelšanu par tiesas
priekšsēdētāju vai tiesas priekšsēdētāja vietnieku;
Tiesu administrācija 2007.gada 21.decembrī no Tieslietu ministrijas pārņēmusi Tiesu
informatīvās sistēmas turētāja funkcijas;
ieviests jauns modulis Tiesu informatīvajā sistēmā (turpmāk tekstā TIS) TNIRK un
datorizētā lietu sadale;
veikta tiesas darbinieku apmācība darbam ar TIS datorizētās lietu sadales modulī;
tika sagatavota statistika par tiesu darbu publiskošanai interneta mājas lapās www.ta.gov.lv
un www.tiesas.lv.
- zemesgrāmatu nodaļu administratīvā darba nodrošinājuma jomā:
Zemesgrāmatu nodaļās 2007.gadā pieņemti 368751 lēmumi un lēmumu skaits, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazinājies par 8% jeb 31239. Vidēji viens tiesnesis 2007.gadā pieņēmis
5449 lēmumus;
Vidējais viena nostiprinājuma lūguma izskatīšanas laiks zemesgrāmatā 2007.gadā – 9,29
dienas;
Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas izplatīšanas sistēmā 2007. gadā
internetā apskatīto nekustamo īpašumu skaits samazinājies par 6%, salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata gadu, un sasniedzis 1135321 reižu;
Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pieprasītāji (papīra formāts)- 3889, tai skaitā
fiziskas personas – 2746, juridiskas personas – 1143;
Internetā apskatītie zemesgrāmatu nodalījumi - 1135321, no tiem 138736 apskatījuši
lietotāji, kuriem šī informācija pieejama bez maksas, jeb 12%;
Zemesgrāmatu nodaļās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi – 362730. Sakarā ar valdības
ieviesto pretinflācijas plānu samazinājies vairāku darījumu veidu ar nekustamo īpašumu
skaits. Salīdzinājumā ar 2006.gadu, nekustamā īpašuma pirkuma līgumu skaits samazinājies
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par 22%, ķīlu līgumu skaits par 18%, ķīlu grozījumu skaits par 16%, savukārt ķīlu dzēšanas
gadījumu skaits palielinājies par 3%;
No 2001. līdz 2007. gadam noslēgti 896 līgumi par informācijas iegūšanu no valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes. No tiem 515 ar juridiskām un fiziskām personām,
kuros noteikta maksa par sniegtajiem pakalpojumiem;
Darbam zemesgrāmatu nodaļās apmācīti 9 zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata kandidāti;
Sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru noorganizētas mācības zemesgrāmatu nodaļas
tiesnešiem (divas reizes gadā). Tiesnešu palīgiem un konsultantiem - 3 semināri;
Uz iedzīvotāju un juridisko personu sūdzībām un iesniegumiem sagatavotas un nosūtītas 181
atbildes;
Veikta viena zemesgrāmatu nodaļas kompleksā pārbaude. Pārbaudes rezultātā zemesgrāmatu
nodaļai tika sniegtas rekomendācijas un ieteikumi zemesgrāmatas nodaļa darba organizācijas
uzlabošanā;
Sagatavotas 41 atsauksme par zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem (pamats: pieteikumi uz
zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatu, kvalifikācijas klases piešķiršana, par atrašanos
tiesneša amatā termiņa pagarināšana);
Izstrādātas zemesgrāmatu nodaļu klientu apkalpošanas procedūras;
Sagatavota ieviešanai valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrācijas sistēmas
lietvedības programma, kas nodrošinās operatīvu informācijas ieguvi par pieprasījumiem par
personai piederošiem īpašumiem;
Turpinot informācijas apmaiņu ar Valsts zemes dienestu, nodrošināta kadastrālo vērtību
izmantošana darījumiem ar visa veida īpašumiem, aizliegumu uz personas īpašumiem
saņemšana, u.c;
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1. zīmējums. Nostiprinājuma lūgumi kopā, 2007.

2. zīmējums. Pirkuma līgumi, 2007.

3. zīmējums. Ķīlas līgumi, 2007.
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4. zīmējums. Lēmumi kopā, 2007.

1. tabula. Kopējā summa, par kādu izrakstīti rēķini par VVDZ izmantošanu (LVL).

par abonēšanu
nekustamā īpašuma atlase
konta statistika
individuālā informācijas atlase
Cits

-

202301
1094572
2679
6698
33496

2. tabula. Lielākie nostiprinājuma veidi, 2006; 2007.

Nostiprinājuma lūgumi kopā
Dzīvokļa reģistrācija
Pirkuma līgums
Dāvinājuma līgums
Ķīlas līgums
Ķīlas grozījumi
Ķīlas dzēšana

2006
400322
36800
79305
13637
95125
30951
44319

2007
362730
33940
61554
15264
78202
25964
45533
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3. tabula. Zemesgrāmatu lēmumu dinamika, 2006; 2007.

01.2007.

02.2007.

03.2007.

04.2007.

05.2007.

06.2007.

07.2007.

08.2007.

09.2007.

10.2007.

11.2007.

12.2007.

Nostiprinājuma lūgumi
kopā

33677

30857

35770

32256

35045

30777

31200

28391

24880

27901

26639

25476

Dzīvokļa reģistrācija

2902

2679

3305

2599

2724

2861

2826

3069

2747

2814

2759

2684

Pirkuma līgums

6282

5890

6461

5760

5756

5313

5088

4495

3744

4518

4180

4116

Dāvinājuma līgums

1143

1055

1299

1429

1276

1157

1445

1264

1110

1355

1233

1509

Ķīlas līgums

7266

7399

8277

7653

8365

7026

7135

5801

4894

5277

4808

4323

Ķīlas grozījumi

2596

2399

2822

2574

3207

2495

2056

1759

1553

1642

1586

1281

Ķīlas dzēšana

4335

3764

4231

3802

4614

3829

4046

3693

3458

3681

3330

2757

Citi

9153

7671

9375

8439

9103

8096

8604

8310

7374

8614

8743

8806

Lēmumi kopā

38282

31043

34978

29886

36214

31907

31396

29071

25689

28729

27101

24441

Atklāti nodalījumi

8224

5712

6486

5189

6530

5925

5794

6049

5206

5713

5653

5291

Nostiprinātas
īpašumtiesības (personas)

22919

16989

18939

16101

18758

17191

17815

17449

14607

17180

16143

15335

4. tabula. Pieņemtie lēmumi zemesgrāmatu nodaļās, 2007.

Aizkraukles
Alūksnes
Balvu
Bauskas
Cēsu
Daugavpils
Dobeles
Gulbenes
Jēkabpils
Jelgavas
Jūrmalas
Krāslavas
Kuldīgas
Liepājas
Limbažu
Ludzas
Madonas
Ogres
Preiļu
Rēzeknes

5685
3481
3633
8573
8548
18499
5166
3199
7203
18086
10291
4207
4882
20372
6650
3869
4917
11269
4235
9832
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Rīgas pilsētas
Rīgas rajona
Saldus
Talsu
Tukuma
Valkas
Valmieras
Ventspils

106889
56017
4746
7460
8948
3925
8985
9184

5. tabula. AT Civillietu palātā izskatītās sūdzības par zemesgrāmatu tiesnešu lēmumiem 2007.gadā

Zemesgrāmatu nodaļa

Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļa
Alūksnes zemesgrāmatu nodaļa
Balvu zemesgrāmatu nodaļa
Bauskas zemesgrāmatu nodaļa
Cēsu zemesgrāmatu nodaļa
Daugavpils zemesgrāmatu nodaļa
Dobeles zemesgrāmatu nodaļa
Gulbenes zemesgrāmatu nodaļa
Jelgavas zemesgrāmatu nodaļa
Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa
Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļa
Krāslavas zemesgrāmatu nodaļa
Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļa
Liepājas zemesgrāmatu nodaļa

Izskatītas
sūdzības
AT
Civillietu
tiesu
palātā

Atceltie
lēmumi AT
Civillietu
tiesu
palātā

2
2
1
4
2
6

1
1

3
2
11
1
6
9

1
1
4
1
5
6

Tiesvedību
atteikts
ierosināt vai
tiesvedība
izbeigta

Izskatītas
sūdzības
AT Senātā

1

1

1

1

Atcelti AT
Senātā

1
1

18
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Limbažu zemesgrāmatu nodaļa
Ludzas zemesgrāmatu nodaļa
Madonas zemesgrāmatu nodaļa
Ogres zemesgrāmatu nodaļa
Preiļu zemesgrāmatu nodaļa
Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļa
Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa
Saldus zemesgrāmatu nodaļa
Talsu zemesgrāmatu nodaļa
Tukuma zemesgrāmatu nodaļa
Valkas zemesgrāmatu nodaļa
Valmieras zemesgrāmatu nodaļa
Ventspils zemesgrāmatu nodaļa
Kopā

-

3
1
5
4

1
1
3
1

15
30
47
9
2
3
1
2

3
9
25
5
1
2
1

171

74

1

1

3

2

1
1

5
1
2

4
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4

juridiskajā un publisko iepirkumu jomā:
aktualizēta Tiesu administrācijas līgumu un vienošanos reģistrēšana programmā
„Apvārsnis”, ievadot programmā „Apvārsnis” visus līgumus un vienošanās, kuras Tiesu
administrācija ir noslēgusi no 2004.gada 5.janvāra;
kopumā izstrādāti 299 līgumi un vienošanās Tiesu administrācijas un tiesu iestāžu
vajadzībām, no tiem :
 līdzdarbības līgums ar „Latvijas Tiesnešu mācību centu”;
 3 līgumi par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Tiesu administrācijas un tiesu
iestāžu vajadzībām
 25 būvniecības līgumi;
 15 telpu nomas līgumi;
 95 pakalpojuma līgumi;
 49 piegādes līgumi;
 6 apdrošināšanas līgumi;
 2 preču nomas līgumi;
 2 sadarbības līgumi;
 2 uzkopšanas līgumi;
 98 vienošanās.
2007.gadā tika organizētas 137 iepirkuma procedūras:
 11 atklāti konkursi, un 3 no tiem tika veikti virs Eiropas Savienības sliekšņiem;
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-

viens meta konkurss par biroja mēbeļu skiču izgatavošanu, kā rezultātā tika rīkota
sarunu procedūra virs Eiropas Savienības sliekšņiem;
20 cenu aptaujas;
91 iepirkumu līgumcenu robežās no 1000-10000Ls;
7 sarunu procedūras;
5 „Publisko iepirkuma likuma” B daļas iepirkumi;
1 izņēmuma procedūra pamatojoties uz „Publisko iepirkuma likuma” 3. pantu par
pasta pakalpojumiem;
1 iepirkuma procedūra, kuras rezultātā tika noslēgts līdzdarbības līgums.

materiāltehniskā nodrošinājuma jomā:
veikti remontdarbi Valmieras rajona tiesā, Aizkraukles rajona tiesā, Bauskas rajona tiesā
un Kurzemes apgabaltiesā par kopējo summu 428 tūkst.latu. Kā arī nomainīts jumta
segums Zemgales apgabaltiesas ēkai, veikti sanitāro mezglu un siltumtīkla remonta darbi
Jelgavas tiesā, izbūvēts konvoja ceļš Rēzeknes rajona tiesā. Veikta Vidzemes apgabaltiesas
fasādes restaurācija un fasādes renovācijas projekta izstrāde Rīgas apgabaltiesas ēkai
Brīvības bulvārī;
veikti kosmētiskie remontdarbi Ogres zemesgrāmatu nodaļā, Talsu zemesgrāmatu nodaļā,
Ventspils zemesgrāmatu nodaļā, Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā. Saldus zemesgrāmatu
nodaļā veikti telpu paplašināšanas būvdarbi;
jaunizveidotās darba vietas aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm, datortīklu, datoriem un
to perifērām iekārtām, telefoniem;
2007.gada 19.septembrī noslēgts telpu nomas līgums Administratīvās apgabaltiesas
vajadzībām un nodrošināta tiesas pārcelšanās un jaunām darba telpām Jēzusbaznīcas ielā
6;
tiesās un zemesgrāmatu nodaļās tika veikti kapitālās celtniecības un remontdarbi par
351 962 latiem un telpu uzturošie remontdarbi par 345 303 latiem.

-

personālvadības jomā:
izmeklēšanas tiesnešu darbības un grozījumu civilprocesa likumā nodrošināšanai
papildus izveidotas 60 tiesu darbinieku amata vietas un 10 tiesnešu amata vietas.
2007.gadā darbu uzsākuši 7 tiesneši;
saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” 2007.gadā papildus izveidotas 55 darbinieku amata
vietas. Darbā pieņemti 45 tiesnešu palīgi, 7 tiesas sēžu sekretāri un 3 arhivāri;
2007.gadā zemesgrāmatu nodaļās izveidotas papildus 26 zemesgrāmatu nodaļu
darbinieku amata vietas un 10 tiesnešu amata vietas;
2007.gadā atbilstoši apstiprinātajai mācību programmai nodrošinātas mācības
tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.

20

Tiesu administrācijas gada pārskats 2007
-

sabiedrisko un starptautisko attiecību jomā:
izstrādāts projekta pieteikumu „Tiesnešu apmācība ES tiesību aktu piemērošanas
jautājumos un tiesību aktu pieejamības nodrošināšana Latvijas tiesās” Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
prioritātes „Tieslietas” ietvaros;
noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte Rīgas Centra rajona tiesai ar Norvēģijas Toten
rajona tiesu;
noorganizēts seminārs tiesu komunikatoriem „Tiesu komunikācija ar masu medijiem”.
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
6.1. Korporatīvās identitātes izstrāde
2007.gada jūnijā Tiesu administrācija noslēdza darbu pie vienotas iestādes korporatīvās identitātes
izstrādes. Tiesu administrācijas korporatīvās identitātes izveides mērķis bija radīt pozitīvu iestādes
uztveramību un kalpot kā vizuālās identifikācijas elementam. Veidojot identitātes grafiskos elementus,
tika ņemts vērā Tiesu administrācijas valstiski administratīvais statuss kā rezultātā ir vienota, elastīga un
progresīva korporatīvā identitāte, kas pauž stabilitāti, godīgumu, kompetenci, pieejamību un neatkarību.
Identitātes ietvaros radīts Tiesu administrācijas logo, kā arī drukas materiālu (veidlapu, vizītkaršu,
u.t.t.), digitālo materiālu (prezentācijas šablona, e-pasta noformējuma) u.c. elementu vizuālā politika.
Izveidotā korporatīvā identitāte uzskatāmi atspoguļo Tiesu administrācijas virzību un mērķi – esot
lojāliem pret valsti un likumu, un izmantojot savas zināšanas un pieredzi, būt dinamiskiem,
mērķtiecīgiem, precīziem un mūsdienīgiem.
6.2. Sabiedrības uzticība tiesām
2007.gadā tika uzsākts veikt pētījumu par Latvijas Republikas iedzīvotāju uzticību Latvijas
Republikas tiesām. Latvijas iedzīvotāju aptauja „Sabiedrības attieksme pret tiesām” tika veikta sadarbībā
ar Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru „SKDS”. Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas
Republikas iedzīvotāju uzticēšanos tiesām kā institūcijai un apkopot iedzīvotāju uzticēšanos tiesām
rādītāju izmaiņas laika gaitā. Pētījumā iedzīvotājiem tiek uzdoti divi jautājumi:
Lūdzu, atzīmējiet, cik lielā mērā Jūs uzticaties tiesām!
Kur Jūs esat ieguvis informāciju par Latvijas tiesām, to darbību pēdējo 3 gadu
laikā?
Pētījums tika veikts četras reizes, t.i., maijā, jūnijā, septembrī un decembrī.
2007.gada decembrī veiktā aptauja „Sabiedrības attieksme pret tiesām” rāda, ka 36% respondentu
tiesām kopumā uzticas. Savukārt, to, ka tiesām kopumā neuzticas norādīja 53% iedzīvotāju.
Sabiedrības uzticība tiesām 2007.gadā
100%
90%
80%

3,3%

70%
60%

1,9%

50%
40%
30%
20%
10%

5,2%

32,3%

33,5%

23,3%

35,5%

31,2%

29,8%

19,2%

11,7%
12,3%

27,0%
18,2%
15,6%

3,7%

30,1%

pilnībā uzticos

drīzāk uzticos

34,1%

16,3%

Decembris
Septembris
Jūnijs
Maijs

15,8%

0%
drīzāk neuzticos pilnībā neuzticos

nezin/ NA

Analizējot izmaiņas, jāatzīmē, ka 2007.gada decembrī, salīdzinot ar septembri, aptaujātie ir retāk atzinuši,
ka tiesām „pilnīgi neuzticas” – 2007.gada septembrī 27% un 2007.gada decembrī 19%, tomēr šāda atbilde
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ir joprojām sniegta biežāk nekā 2007.gada maijā un jūnijā – 16%. Iedzīvotāju īpatsvars, kuri tiesām
kopumā uzticas, decembrī - 36% bijis aptuveni tāds pats kā maijā – 34% un jūnijā 36%.1

Informācijas ieguves vietas par Latvijas tiesām, to darbību pēdējo 3
gadu laikā
100%
80%
60%
40%
20%
0%

30
22,9

0,7

34,8

0,6

4,1

36,1

0,3
0,1

Grūti
pateikt/NA

Nav ieguvis
informāciju

Citur

3,2
2,5
2,4

3,9

7,3

18,5

52,9

4,4

9,2

20,9

58,1

3,4
3,1

9,4

17,3
13,6

46
46,8

8,0

No valsts vai Pašam/-ai ir
pašvaldības
bijusi
iestādēm personiska
saskarsme
ar tiesu

Decembris
Septembris
Jūnijs
Maijs

Kādam
No masu
tuvam
informācijas
cilvēkam
līdzekļiem
(radi,
draugi) ir
bijusi
personiska
saskarsme

Salīdzinot pētījumu rezultātus, vērojams, ka decembrī iedzīvotāji retāk nekā septembrī ir
norādījuši, ka informāciju par tiesām, to darbību ir ieguvuši no masu informācijas līdzekļiem – attiecīgi
53% un 58%, bet biežāk atzīmējuši, ka informāciju par tiesām „nav ieguvuši” – attiecīgi 30% un 23%.
Aptaujas dati liecina, ka biežāk nekā caurmērā tiesām kopumā uzticas respondenti, kuri
informāciju par tām ir ieguvuši no valsts vai pašvaldību iestādēm. Savukārt, negatīvi noskaņoti biežāk
nekā caurmērā bijuši iedzīvotāji, kuriem pašiem vai kuru tuviem cilvēkiem ir bijusi personiska saskarsme
ar tiesu. 2

1
2

SKDS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja „Sabiedrības attieksme pret tiesām”, 2007.gada decembris.
SKDS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja „Sabiedrības attieksme pret tiesām”, 2007.gada decembris.
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7. PERSONĀLS
7.1. Informācija par Tiesu administrācijas personālu
Tiesu administrācijas darba kvalitāte atspoguļojas tās īstenotajās funkcijās, kas savukārt ir cieši
saistīta ar personāla profesionalitāti. Veicot darbinieku atlasi, īpaša uzmanība tiek pievērsta pretendenta
profesionālajai kvalifikācijai, analizējot sasniegto un nosakot iespējamās mācību vajadzības.
2007.gadā Tiesu administrācijā ir palielinājies amatu vietu skaits – 2007.gada sākumā bija 93
amatu vietas, t.sk., 65 darbinieku un 28 valsts civildienesta ierēdņu amata vietas, bet gada beigās jau 104
amatu vietas, t.sk., 73 darbinieku un 31 valsts civildienesta ierēdņu amata vietas. Faktiskais darbinieku
amata vietu skaits bija 99, t.sk., 70 darbinieki un 29 valsts civildienesta ierēdņi. Tiesu administrācijas
personāla izglītība:
Tiesu administrācijas personāla izglītība 2007.gadā
1.līmeņa augstākā
7%
Vidējā speciālā
10%
Bakalaura grāds
45%

Maģistra grāds
12%

Vidējā izglītība
26%

Darbinieki sadalījumā pēc dzimuma Tiesu administrācijā:
Tiesu administrācijas darbinieku sadalījums pēc dzimuma
2007.gadā
Vīrieši
21%

Sievietes
79%
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Darbinieki sadalījumā pa vecuma grupām:
Tiesu administrācijas personāla sadalījums pa
vecuma grupām 2007.gadā
61 un vairāk
3%
41-60 gadi
25%

18-25 gadi
40%

26-40 gadi
32%

Personāla mainība:
Pieņemto darbinieku skaits - 53;
Pārtrauktas darba tiesiskās attiecības - 29;
Darbinieku vidējais skaits - 80;
Personāla rotācijas koeficents ((pieņemto skaits + atlaisto skaits)/personu vidējais skaits) -0,825;
Personāla atjaunošanās koeficents ((pieņemto personu skaits/personu vidējais skaits))- 0,462.
7.2. Informācija par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu personālu
2007.gadā tiesnešu amata vietu skaits:
Tiesnešu amata vietu skaits 2007.gadā
Administratīvā
apgabaltiesa
4%

Administratīvā
rajona tiesa
6%

ZGN nodaļas
17%

Apgabaltiesas
22%

Rajonu (pilsētu)
tiesas
51%
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2007.gadā faktiskais vidējais tiesnešu skaits:
Faktiskais tiesnešu skaits 2007.gadā
Administratīvā
rajona tiesa
5%
Administratīvā
apgabaltiesa
ZGN nodaļas
4%
16%
Apgabaltiesas
23%

Rajonu (pilsētu)
tiesas
52%

2007.gadā darbinieku amata vietu skaits:
Darbinieku amata vietu skaits 2007.gadā
Administratīvā
apgabaltiesa
3%

Administratīvā
rajona tiesa
5%

ZGN nodaļas
15%

Apgabaltiesas
28%

Rajonu (pilsētu)
tiesas
49%

2007.gadā faktiskais vidējais darbinieku skaits:
Faktiskais darbinieku skaits 2007.gadā
Administratīvā
rajona tiesa
Administratīvā
4%
apgabaltiesa
ZGN nodaļas
3%
15%

Apgabaltiesas
30%
Rajonu (pilsētu)
tiesas
48%
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2007.gadā apkalpojošā personāla darbinieku amata vietu skaits:
Apkalpojošā personāla darbinieku amatu vietu skaits 2007.gadā

ZGN nodaļas 18
9%

Apgabaltiesas 43
21%

Rajonu (pilsētu)
tiesas 130
70%

2007.gadā faktiskais vidējais apkalpojošās personāla darbinieku skaits:
Faktiskais apkalpojošā personāla darbinieku skaits 2007.gadā

ZGN nodaļas 13
6%
Apgabaltiesas 39
19%

Rajonu (pilsētu)
tiesas 149
75%
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Personāla izglītība (izņemot tiesnešus):
Tiesās:
Personāla izglītība tiesās 2007.gadā
Pamata izglītība
1%

Vidējā izglītība
43%
Augstākā izglītība
56%

Zemesgrāmatu nodaļās:
Personāla izglītība zemesgrāmatu nodaļās 2007.gadā
Pamata izglītība
1%

Vidējā izglītība
46%
Augstākā izglītība
53%
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Darbinieki sadalījumā pēc dzimuma:
Tiesās:
Starp tiesu darbiniekiem uz apkalpojošā personāla darbiniekiem 9% vīrieši 91% sievietes;
Starp tiesnešiem 25% vīrieši 75 % sievietes.
Tiesnešu sadalījums pēc dzimuma tiesās 2007.gadā
75%
80%
70%
60%
50%
25%

40%
30%
20%
10%
0%
Vīrieši

Sievietes

Darbinieku sadalījums pēc dzimuma tiesās 2007.gadā
91%
100%
80%
60%
40%

9%

20%
0%
Vīrieši

Sievietes
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Zemesgrāmatu nodaļās:
Starp tiesu darbiniekiem uz apkalpojošā personāla darbiniekiem 8% vīrieši 92% sievietes;
Starp tiesnešiem 8% vīrieši 92 % sievietes.

Tiesnešu sadalījums pēc dzimuma zemesgrāmatu
nodaļās 2007.gadā
92%
100%
80%
60%
40%

8%

20%
0%
Vīrieši

Sievietes

Darbinieku sadalījums pēc dzimuma zemesgrāmatu
nodaļās 2007.gadā
92%
100%
80%
60%
40%

8%

20%
0%
Vīrieši

Sievietes
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Darbinieku sadalījums pa vecuma grupām:
Tiesās:

Tiesnešu sadalījums pa vecuma grupām tiesās 2007.gadā

18-25 gadi
0%

61 un vairāk
7%

26-40 gadi
37%

41-60 gadi
56%

Tiesu darbinieku un apkalpojošā personāla sadalījums pa
vecuma grupām 2007.gadā
61 un vairāk
7%
18-25 gadi
28%
41-60 gadi
30%

26-40 gadi
35%
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Zemesgrāmatu nodaļās:
Tiesnešu sadalījums pa vecuma grupām zemesgrāmatu nodaļās
2007.gadā

61 un vairāk
4%

18-25 gadi
0%
26-40 gadi
27%

41-60 gadi
69%

Zemesgrāmatu nodaļu darbinieku un apkalpojošā personāla
sadalījums pa vecuma grupām 2007.gadā

61 un vairāk
3%

18-25 gadi
24%

41-60 gadi
36%

26-40 gadi
37%

32

Tiesu administrācijas gada pārskats 2007
8. PLĀNI 2008.GADAM
8.1. Nākamā gada prioritātes
Tiesu administrācija nākamajam gadam ir izvirzījuši šādas prioritātes:
Ieviest visās tiesās tiesu pavēstu centralizētu iepakošanu un izsūtīšanu.
Organizēt TIS elektronisku datu apmaiņu ar Sodu reģistru, Uzņēmu reģistru, Valsts probācijas
dienestu, Prokuratūras iestādēm, Valsts zemes dienesta Adrešu reģistru, Iedzīvotāju reģistru.
Uzsākt ieviest pilotprojektu „Videokonferenču aparatūras izmantošana tiesās”.
Izstrādāt vienotus tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku amatu aprakstus un iekšējos darba
kārtības noteikumus.
Ieviest tiesu darbinieku atlases sistēmu, lai nodrošinātu efektīvāku un kvalitatīvāku darbinieku
piesaisti tiesām un zemesgrāmatu nodaļām.
Izstrādāt pasākumu plānu arhīva lietu pieejamības nodrošināšanai zemesgrāmatu nodaļās pēc
administratīvi teritoriālās reformas.
Ieviest Valsts zemes dienesta un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas
sistēmu un nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru integrācijas pasākumus.
Izstrādāt pētījumu par zemesgrāmatu dokumentu digitalizāciju.
Nodrošināt Rīgas pilsētas un rajona zemesgrāmatu nodaļu pārcelšanu uz jaunām darba telpām.
Nodrošināt zemesgrāmatu nodaļām nepastarpināti saņemt elektronisku informāciju no
pašvaldībām par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.
Integrēt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu izplatīšanas sistēmas norēķinus ar
finanšu vadības sistēmu Apvārsnis.
Ieviest vienotu lietvedības reģistrācijas sistēmu zemesgrāmatu nodaļās.
Tiks turpināta tiesu darbinieku atalgojuma palielināšana saskaņā ar 2004.gada 23.novembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas
noteikumi”. Tiesu darbinieku atalgojums vidēji palielināsies par 72 latiem un vidēji darbinieka
amatalga plānota 375 lati.
Sakarā ar valstī strādājošo vidējās bruto darba samaksas pieaugumu, tiks paaugstināts
zemesgrāmatu tiesnešu atalgojums ievērojot likumā „Par tiesu varu” noteikto amatalgas
aprēķinu. Zemesgrāmatu tiesneša amatalga plānota 755 lati.
Izveidot 4 administratīvā rajona tiesas četru tiesnešu sastāvā tiesu apgabalos ārpus Rīgas.
Plānots, ka 2008.gadā darbu uzsāks 16 tiesneši un 8 tiesneša palīgi, bet 2009.gadā vēl 44
darbinieki.
Izstrādāt Kārtību, kādā veic pārbaudes rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās.
Izstrādāt rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu apmeklētāju apkalpošanas standarts
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8.2. Nākamā gada prioritātes budţeta aspektā
Programmas/apakšprogra

Prioritāte/Prioritārais pasākums

Summa (Ls)

mmas
nosaukums
Tiesu administrācija

Apgabaltiesas un rajona
(pilsētas) tiesas

Tiesu administrācijas funkciju nodrošināšana, sakarā
ar jaunu 16 tiesnešu amata vietu un 52 darbinieku
amatu vietu izveidi Administratīvajā rajona tiesā
Zemesgrāmatu tiesnešu atalgojuma palielinājums
saskaņā ar vidējās darba samaksas pieaugumu

39 443

322 629

Apgabaltiesas un rajona
(pilsētas) tiesas

Tiesu darbinieku atalgojuma palielinājums

Apgabaltiesas un rajona
(pilsētas) tiesas

Jaunu 16 tiesnešu amata vietu un 52 darbinieku amatu
vietu izveide Administratīvajā rajona tiesā

322 653

Apgabaltiesas un rajona
(pilsētas) tiesas

Tiesu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes
attīstības nodrošināšana

295 650

Veselības un dzīvības
apdrošināšana

Veselības un dzīvības apdrošināšana saskaņā ar jaunu
16 tiesnešu amatu izveidi Administratīvajā rajona
tiesā

1 655 630

2 720

8.3.Starptautiskie projekti
Tiesu administrācija, sākot no 2008.gada 1.janvāra, ir uzsākusi projekta „Bēgļu un patvēruma
meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi” īstenošanu. Projekta ilgums ir viens gads, t.i. no
2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim. Projekts tiek finansēts no Eiropas Bēgļu fonda.
Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt bēgļu un patvēruma meklētāju, kas ieradīsies Latvijas
Republikā, cilvēktiesību ievērošanu taisnīgā tiesā. Projekta mērķis ir apmācīt administratīvo tiesu
tiesnešus gan darbā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem, gan arī attiecīgās sfēras normatīvo regulējumu,
it īpaši ES direktīvām, kā arī izstrādāt tiesu tulku elektroniskus palīglīdzekļus – elektroniskus mācību
materiālus un elektronisku vārdnīcu kvalitatīvas tulkošanas nodrošināšanai atbilstoši bēgļu un patvēruma
meklētāju jautājumu specifikai. Projekta mērķauditorija ir tiesneši un tiesu darbinieki.
Projektā plānotās aktivitātes ir:
tiesnešu apmācības;
elektronisko mācību materiālu izstrāde.
Tiesu administrācija 2008.gadā plāno izstrādāt projekta pieteikumu „Latvijas tiesu modernizācija”
Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros. Projekta ilgums tiek plānots 36 mēneši un aktivitāšu
ieviešana plānota ne ātrāk kā 2009.gadā. Projekta mērķis ir stiprināt tieslietu sistēmas kapacitāti un
uzlabot tieslietu sistēmas kvalitāti, ieviešot jaunus tehnoloģiju risinājumus tiesvedības procesā.
Projektā tiek plānotas šādas aktivitātes:
aprīkot Latvijas tiesas un cietumus ar videokonferenču aparatūru;
aprīkot tiesas ar skaņu ierakstu aparatūru;
uzlabot tiesvedības procesa un tiesu finanšu vadību;
uzlabot tiesvedības procesa efektivitāti;
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uzlabot tiesu pieejamību, izmantojot jaunus tehnoloģiju risinājumus;
uzlabot informācijas un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Tiesu administrācija kopīgi ar organizāciju no Beļģijas „European Consultants Organisation
(ECO3)” 2007.gada nogalē ir pieteikusies projekta „Palīdzība Nacionālās tieslietu reformas stratēģijas
ieviešana – tehniskā palīdzība Augstākās Tieslietu Padomes un Valsts Prokuratūras Padomes
izveidošana” ieviešanai Serbijā. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu Serbijas valdībai attīstīt
neatkarīgu tieslietu sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības un Eiropas Padomes standartiem; izveidot,
ieviest un atbalstīt pienākumu un pilnvaru pārdali starp Tieslietu ministriju un Augstāko Tieslietu padomi
un Valsts prokuroru padomi, kā arī nodrošināt atbalstu Stratēģijas ieviešanas komisijai. Projektu tiek
plānots ieviest četrās komponentēs:
Palīdzība Stratēģijas ieviešanas komisijai;
Atbalsts Augstākai Tieslietu padomei;
Atbalsts Valsts Prokuroru Padomei;
Advokatūra.
Projekta aktivitātes plānots realizēt Belgradā, Serbijā. Projektu paredzēts uzsākt 2008.gadā un
projekta ilgums tiek plānots 24 mēneši.
8.4. Plānotie pētījumi
2008.gadā tiks turpināts veikt aptauju ar mērķi noskaidrot sabiedrības uzticēšanos Latvijas tiesu
iestādēm. Pētījuma mērķis būtu noskaidrot Latvijas iedzīvotāju uzticēšanos tiesām kā institūcijai, kā arī
izstrādāt vienotu indikatoru, kurš ļautu izsekot tiesu uzticamības svārstības laika gaitā.
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