
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.589 

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 16.§) 

Tiesu administrācijas nolikums 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
16.panta pirmo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Tiesu administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tieslietu ministrs Tiesu 

administrācijas pakļautību īsteno ar Tieslietu ministrijas starpniecību. 

 

2. Tiesu administrācijas mērķis ir nodrošināt atbalstu rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu 

nodaļu (turpmāk – tiesu iestāde) efektīvam darbam un attīstībai. 

 

II. Tiesu administrācijas funkcijas, uzdevumi un tiesības 

 

3. Tiesu administrācijai ir šādas funkcijas: 

3.1. organizēt un nodrošināt tiesu iestāžu administratīvo darbu; 

3.2. nodrošināt Tiesu administrācijas pārziņā un turējumā esošo valsts informācijas sistēmu darbību un 

attīstību; 

3.3. nodrošināt Tiesu ekspertu padomes un Tiesu ekspertu reģistra darbību. 

 

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Tiesu administrācija atbilstoši kompetencei veic šādus uzdevumus: 

4.1. uztur un pilnveido tiesu informatīvo sistēmu, valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un izpildu lietu 

reģistru; 

4.2. nodrošina Tiesu administrācijas pārziņā un turējumā esošo valsts informācijas sistēmu datu pieejamību 

sabiedrībai; 

4.3. nodrošina ar tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku personālvadību saistītu uzdevumu īstenošanu; 

4.4. nodrošina tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku apmācību, slēdzot līdzdarbības vai deleģēšanas līgumu; 

4.5. veic tiesu iestāžu finanšu vadību un grāmatvedības uzskaiti; 
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4.6. nodrošina tiesu iestādes ar to darbam nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem; 

4.7. nodrošina tiesu iestādes ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru; 

4.8. izstrādā un īsteno tiesu sistēmas attīstības projektus; 

4.9. sadarbībā ar Tieslietu ministriju nodrošina tiesu iestāžu darbības analīzi un plānošanu; 

4.10. sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatus, priekšlikumus un ieteikumus par situāciju tiesu iestādēs; 

4.11. uztur Tiesu ekspertu reģistru; 

4.12. nodrošina Tiesu ekspertu padomes darbu; 

4.13. nodrošina tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu. 

 

5. Tiesu administrācija atbilstoši kompetencei ir tiesīga: 

5.1. sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādi; 

5.2. sniegt atzinumu par Tiesu administrācijas administrētajos valsts budžeta kontos iemaksāto valsts nodevu 

vai citu maksājumu atmaksāšanu un atbilstoši kompetencei atmaksāt maksājumus, ja: 

5.2.1. persona iemaksājusi valsts nodevu vai citu maksājumu nepareizajā Tiesu administrācijas administrētajā 

valsts budžeta kontā; 

5.2.2. personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesu iestādē nav iesniegts. 

 

III. Tiesu administrācijas struktūra un amatpersonu kompetence 

 

6. Tiesu administrācijas darbu vada Tiesu administrācijas direktors. Tiesu administrācijas direktoru amatā 

ieceļ un no amata atbrīvo tieslietu ministrs. 

 

7. Tiesu administrācijas direktoram var būt vietnieki. Tiesu administrācijas direktora vietnieku kompetenci un 

atbildību nosaka Tiesu administrācijas direktors.  

 

8. Tiesu administrācijas struktūrvienības ir departamenti, nodaļas un patstāvīgās nodaļas. Tiesu administrācijas 

struktūrvienību uzbūvi, funkcijas, uzdevumus un darba organizāciju nosaka Tiesu administrācijas direktors. 

 

IV. Tiesu administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un 
 pārskatu sniegšana par Tiesu administrācijas darbību 

 

9. Tiesu administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina Tiesu administrācijas direktors.  

 

10. Tiesu administrācijas direktora lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu 

ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.  
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11. Tiesu administrācija sagatavo un iesniedz tieslietu ministram gada pārskatu par Tiesu administrācijas 

funkciju izpildi un Tiesu administrācijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 16. decembra noteikumus Nr. 720 "Tiesu 

administrācijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180. nr.; 2007, 11., 195. nr.; 2010, 4. nr.). 

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma  

Tieslietu ministra vietā – 

kultūras ministre Dace Melbārde 
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