
Visu LTMC organizēto
mācību statistika 2020

32 Tiesu administrācijas (TA) apstiprinātās programmas semināri

1 E-mācību kurss "Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināllietās" (TA programmas ietvaros)

5 Citi LTMC semināri ( e-mācību kursu izveides lektoru tikšanās)

38 Citi TA �nansētie mācību pasākumi

158 ESF �nansētā projekta "Justīcija attīstībai" mācību sadaļa “Mācību nodrošināšana par tiesu un
tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību”

7 ESF �nansētā projekta "Justīcija attīstībai" mācību sadaļa “Mācību nodrošināšana par
alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem”

10 Advokātu padomes pasūtītie semināri

7 Starpdisciplinārie semināri (tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, advokātiem un citu juridisko profesiju
pārstāvjiem)

16 Tikai maksas auditorijai paredzētie semināri

2 LTMC atbalsts citu institūciju organizētajiem semināriem (Finanšu izlūkošanas dienests)

1 Starptautiskie semināri Rīgā (ERA)

81 Starptautiskie semināri ārvalstīs (EJTN, ERA, HELP u.c.)

7 Ārvalstu vizītes visu instanču tiesnešiem un prokuroriem (EJTN)

0 Starptautiskā apmaiņas programma (EJTN)

0 Tiesu divpusējā apmaiņas programma (EJTN)

0 AIAKOS Starptautiskā apmaiņas programma jaunajiem tiesnešiem, tiesneša amata kandidātiem
un jaunajiem prokuroriem (EJTN)

1 THEMIS jauno tiesnešu un prokuroru starptautiskās sacensības (EJTN)

2 Ilgtermiņa apmaiņas programmā Eiropas Cilvēktiesību tiesā/ES tiesā (EJTN)

Skaits Mācību pasākums

Mācību pasākumi

Ārvalstu 25.00%

Latvijas 75.00%
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368 pasākumi, 533 mācību
dienas
2019. gadā tika organizēti 339 pasākumi, 617 mācību 
dienas. 

5564 dalībnieki  mācībās 
2019. gadā mācībās piedalījās 4892 dalībnieki. 

392 jauni e-mācību kursu
dalībnieki 
TA programmas ietvaros 2020. gadā tika izveidots e-mācību
kurss “Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināllietās”, kuru izmantojuši 110
dalībnieki. 
 
2019. gadā TA programmas ietvaros izveidotā e-mācību kursa "Starptautiskā
tiesiskā sadarbība civillietās" dalībnieku skaits ir pieaudzis par 108. Kopā
kursu ir izmantojuši 386 dalībnieki. 
 
Savukārt ESF projekta ietvaros izveidotā kursa “Darbs tiesā: Ievadkurss”
dalībnieku skaits audzis par 174. Kopumā no kursa publicēšanas līdz
2021.gadā 9.februārim e-kursu izmantojuši 625 dalībnieki.

Kopā 5956 dalībnieki 
2019. gadā kopējais klātienes un e-mācību kursu  dalībnieku skaits ir 5134. 

89,27% apmeklētība 
Kopumā mācībām pieteicās 6233, tātad mācības apmeklējuši 89,27%
pieteikušos dalībnieku.

2020.gadā uzsāktas 17 jaunas
individuālās supervīzijas 
ESF projekta ietvaros kopumā 68 dalībnieki ir uzsākuši individuālo
supervīziju ciklu. (pabeigtas 29)
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MIS publicēto materiālu izmantošanas statistika

305 Prezentācijas

4 Audio faili

8 Video faili

317 Kopējais 2020. gada laikā
pievienoto materiālu skaits:

33 Tiesu administrācijas (TA) apstiprinātās programmas semināri (tajā skaitā e-mācību kurss)

148 ESF �nansētā projekta "Justīcija attīstībai" mācību sadaļa “Mācību nodrošināšana par tiesu un
tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību”

4 ESF �nansētā projekta "Justīcija attīstībai" mācību sadaļa “Mācību nodrošināšana par
alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem”

38 Citi TA �nansētie mācību pasākumi

103 Citi LTMC organizētie mācību pasākumi

Skaits Kopējais tiesnešiem un tiesu darbiniekiem piedāvātais LTMC nodrošināto semināru skaits

5 Citi LTMC semināri (E-mācību kursu izveides lektoru tikšanās)

1 Starptautiskie semināri Rīgā

2 LTMC atbalsts citu institūciju organizētajiem semināriem (Finanšu izlūkošanas dienests)

78 Starptautiskie semināri ārvalstīs (EJTN, ERA, HELP, u.c.)

7 Ārvalstu vizītes visu instanču tiesnešiem un prokuroriem (EJTN)

1 THEMIS jauno tiesnešu un prokuroru starptautiskās sacensības (EJTN)

2 Ilgtermiņa apmaiņas programm Eiropas Cilvēktiesību tiesā/ES tiesā (EJTN)

7 Starpdisciplinārie semināri (tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, advokātiem un citu juridisko
profesiju pārstāvjiem)

3893 skatījumi

Tiesnešiem un tiesu darbiniekiem 
organizēto mācību statistika 2020

326 mācību pasākumi 
Kopējais 1. un 2. instances tiesnešiem un tiesu darbiniekiem
piedāvāto mācību skaits. 
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89,5% tiesnešu un stažieru apmeklē
mācības
2019. gadā mācības apmeklēja 90% tiesnešu. 

Tiesneši

5100 vietas
1. un 2. instances tiesnešiem un tiesu darbiniekiem tika piedāvātas
5100 vietas 326 mācību pasākumos. 2019. gadā tiesnešiem un tiesu
darbiniekiem kopā tika piedāvātas 4617 vietas.

Cik seminārus gadā apmeklē tiesneši?
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Semināri gadā

Apmeklē vidēji 4,3 seminārus gadā 
2019. gadā tiesneši un stažieri apmeklēja vidēji 4,3 mācību
pasākumus gadā. 2018. gadā apmeklēja  vidēji 4,3, savukārt 2017.
gadā apmeklēja vidēji 2,7 seminārus gadā. 

Tiesu darbiniekiem piedāvātās vietas semināros

2016 2017 2018 2019 2020
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Mācību pasākumi 368 339 332 178

Mācību dienas 533 617 697 nav aprēķina

Dalībnieki, kas apmeklējuši mācībās 5564 4892 4909 2952

Dalībnieki, kas pieteikušies mācībām 6233 5500 5553 3200

Apmeklētība (%) 89,27% 88,9% 88,4% 92,2%

Jauni e-mācību dalībnieki 392 504 225 -

Dalībnieki kopā ar e-mācību kursu 5956 5396 5134 2952

Uzsāktas individuālās supervīzijas 17 53 27 -

Video tiešraišu skaits 2 8 14 5

Video tiešraižu skatījumu skaits 41 668 652 485

Dati 2020 2019 2018 2017

Visu LTMC organizēto mācību salīdzinājums gados

Tiesnešiem un tiesu darbiniekiem organizēto mācību 

salīdzinājums gados

MIS pievienotie materiāli

* Skaitļi ir aptuveni, jo aktīvo tiesnešu skaits gada laikā mainās.

Mācību pasākumi 326 283 262 138

Mācībās piedāvāto vietu skaits 5100 4617 4074 2190

Cik tiesnešu apmeklē mācības (%)* 89.5% 90 94% 85%

Cik mācības gadā vidēji apmeklē viens tiesnesis 4,3 4,3 4,3 2,7

Cik vietas mācībās tiek piedāvātas tiesu darbiniekiem 1885 1254 1102 476

Dati 2020 2019 2018 2017

Pievienotās prezentācijas 305 373 547 148

Pievienotie audio ieraksti 4 7 14 11

Pievienotie video ieraksti 8 15 12 13

Visu materiālu skatījumi 3893 2275 2488 1813

Dati 2020 2019 2018 2017
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