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[1] Kurzemes rajona tiesa ir pirmās instances tiesa, kura darbojas Liepājā, Ventspilī, 

Talsos, Kuldīgā un Saldū. Pēc zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu integrācijas vispārējās 

jurisdikcijas tiesā Kurzemes rajona tiesā ir 44 tiesnešu amata vietas un 133 darbinieku vietas. 

Tiesas priekšsēdētājam ir trīs vietnieki, kuri attiecīgi specializējušies krimināllietu, civillietu 

un zemesgrāmatu lietu skatīšanā. 

 Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja un vietnieka izpratnei par Kurzemes rajona tiesas 

turpmāko attīstību ir jābūt attieksmē vienotai. Kurzemes rajona tiesas attīstības mērķis ir 

efektīva, inovatīva, laikmetīga tiesa. Mērķa sasniegšanai izvirzāmie standarti ir tiesas procesa 

ātrums un efektivitāte, tiesas nolēmumu kvalitāte, tiesneša personības nozīme. Turpmāk 

sniedzu savu tiesas darbības redzējumu, kas balstīts uz Kurzemes rajona tiesas līdzšinējo 

darbību un ir saskaņots ar tiesas priekšsēdētājas izstrādāto darbības attīstības koncepciju. 

  

[2] Kopumā tiesas galvenie mērķi ir profesionālas, taisnīgas un efektīvas tiesas 

spriešana, tādējādi stiprinot sabiedrības uzticēšanos tiesai, lietu izskatīšanas termiņu 

saīsināšana, tostarp izmantojot inovācijas tehnoloģiju jomā, tiesnešu un tiesas darbinieku tālāk 

izglītības veicināšana, profesionālo zināšanu papildināšana, sadarbības īstenošana vienveidīgas 

prakses veidošanā ar tā paša līmeņa reģionālajām tiesām, arī ar apelācijas instances tiesu. 

Turklāt virzība uz mērķu sasniegšanu ir sasaistāma ar COVID-19 infekcijas izplatības 

radītajām sekām, ar tiesas darbību ārkārtējas situācijas izsludināšanas laikā un pēc tās, kas prasa 

pieejas un attieksmes maiņu, vienlaicīgi nodrošinot tiesas pakalpojumu pieejamību, 

cilvēktiesību ievērošanu un tiesas darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, iespēju robežās 

izvairoties no nepamatoti liela neizskatīto lietu uzkrājuma. 

 

 [3] Tiesvedības augstāku standartu sasniegšanas pamatā ir tiesas procesa un tiesas 

nolēmumu kvalitāte. 

 Tiesas procesa norisei ir jābūt ātrai un kvalitatīvai. Tiesnesim aktīvi un elastīgi 

jāizmanto normatīvajos aktos iekļautie instrumenti tiesas procesa efektīvai un pilnvērtīgai 

norisei, jāizmanto tehnoloģiskās iespējas procesu nodrošināšanai.  

 Šim nolūkam nepieciešams pieprasīt un rast iespēju aprīkot pēc iespējas vairāk tiesas 

sēžu zāles ar video iekārtām, it īpaši Liepājā, kur ar video translācijas iekārtām ir nodrošinātas 

tikai divas tiesas sēžu zāles uz 16 tiesas sastāviem. Turklāt ņemams vērā, ka Administratīvās 

atbildības likuma kārtībā skatāmās administratīvās pārkāpumu pārsūdzības lietas tiesā ienāk 

elektroniskā formātā, un pie nosacījuma, ja lieta skatāma mutvārdu procesā, tad tiesas sēžu zālē 

ir nepieciešams attiecīgs digitālais aprīkojums visiem procesa dalībniekiem. Šobrīd Liepājā ar 

šādu tehnisko aprīkojumu ir nodrošināta tikai viena tiesas sēžu zāle. 

 Ātra un efektīva tiesas procesa nodrošināšanai tiesas vadībai jāveic tiesnešu darba 

rezultātu regulāra analīze. Sadarbībā ar tiesnešiem jānosaka atsevišķu lietu kategoriju 

izskatīšanas termiņu standarti atbilstoši darba apjomam tiesā. 

 Tāpat periodiski jāveic tiesnešu darba organizācijas monitorings, izmantojot lietu 

izskatīšanas termiņu korekcijas iespējas, nodrošinot saprātīgu tiesvedības termiņu ievērošanu. 

 Jāturpina efektīva tiesas klientu servisa modeļa ieviešana, apzinoties, ka katrs klients 

vēlas justies īpašs un sagaida individuālu attieksmi un pretimnākšanu. Šim nolūkam jāpanāk 
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kopēja izpratne par labas komunikācijas principiem un tās priekšrocībām darbavietā. Jāuzsver 

ne vien tiesneša, bet arī tiesas darbinieku darba norises nozīmīgums, darbinieku apziņas 

stiprināšana par ieņemamā amata nozīmīgumu tiesas spriešanā, birokrātijas izskaušana, 

pozitīva attieksme, pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, profesionālisms iestādes ietvaros arī 

ārpus tiesas sēžu zāles, kas veido sabiedrības attieksmi pret tiesas tēlu kopumā. 

 Turpināma komunikācijas ar plašsaziņas līdzekļiem attīstīšana un pilnveidošana, 

sniedzot atbildīgajai personai tiesnešu pilnu atbalstu, nodrošinot specializētās apmācības un 

informācijas sagatavošanai par sabiedrībai sensitīvām lietām piesaistīt profesionāli ar 

žurnālistikas zināšanām un pieredzi no Tiesu administrācijas. 

Tiesas nolēmumu kvalitātes pamatā ir tiesnešu profesionālisms. Tas stiprināms ar 

pastāvīgu profesionālo izaugsmi, veicinot un atbalstot tiesnešus apmeklēt Tiesnešu mācību 

centra, valstisko institūciju un Eiropas Savienības organizāciju rīkotos mācību kursus. 

Atbalstāma ir arī svešvalodu apgūšana, kas dotu iespēju plašākam tiesnešu lokam gūt 

starptautisko pieredzi un izmantot svešvalodas prasmes informācijas apritē sagatavojot un 

izlemjot starptautiskās sadarbības ietvaros nepieciešamos jautājumus.   

Ir nepieciešama regulāra tiesas nolēmumu stabilitātes analīze un prakses apkopošana, 

identificējot iespējamās nepilnības un trūkumus, kas saistīti arī ar atšķirīgu tiesību normu 

iztulkošanu un piemērošanu un informējot par to tiesnešus.  

Vienotas prakses veidošanā svarīgi ir, ievērojot tiesnešu specializāciju, nodrošināt 

regulāras vienotas tiesnešu tikšanās, apspriedes, diskusijas (COVID-19 laikā video sapulču 

veidā attiecīgajās digitālajās platformās) par aktuālajiem problēmu jautājumiem ikdienas 

darbā, analizējot atceltajos nolēmumos konstatētās nepilnības un pieļautās kļūdas, apspriežot 

Augstākās Tiesas aktuālos nolēmumus un jaunumus. Tādējādi tiktu arī stiprināta tiesnešu 

veselīga paškritiskā attieksme pret darba rezultātiem, stiprināta savstarpējā komunikācija un 

spēja mācīties arī vienam no otra un esot vienotiem kopējā mērķa – nolēmumu kvalitātes 

uzlabošanā.  

Svarīgi ir stiprināt arī tiesnešu palīgu institūtu, nodrošinot atbalstu apmācību procesā 

un sekmējot jaunu darbības metožu ieviešanu, veidojot kopīgu izpratni par šī amata pienākumu 

lomu tiesas darbā.  

  

 [4] Kā izaicinājums minams tiesas lietu turpmāka digitalizācija un e-lietas ieviešana arī 

krimināltiesību specializācijā. Minētais ir viens no pieejamības tiesai un tiesas sniegto 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas elementiem, kas efektivizēs arī tiesas darbu, nodrošinās 

procesa dalībniekiem ērtāku un ātrāku piekļuvi lietas materiāliem. Tiesas vadības pienākums 

ir līdzdarboties nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma pieejamības nodrošināšanā gan 

tiesnešiem, gan visiem tiesas darbiniekiem kopumā, identificējot problēmas un meklējot ātrus 

un inovācijām atbilstošus risinājumus tiesas funkciju sekmīgā izpildē. Tādējādi ir veicināma 

tiesas kolektīva aktīva līdzdarbošanās jauno tehnoloģiju ieviešanā tiesas darbā, sekmējama 

zināšanu un prasmju papildināšana, veicināma gatavība pieņemt un ieviest pārmaiņas, kas 

saistās ar inovācijām. 

 

 [5] Nepieciešams veidot starpinstitucionālo diskusiju starp tiesu sistēmai piederīgajām 

personām reģionā, lai rastu konceptuāli vienotu izpratni dažādu procesuālu jautājumu 
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risināšanā, informētu par konstatētām sistēmiskām problēmām un rastu efektīvus risinājumus 

valsts uzstādīto mērķu tiesiskuma stiprināšanā. 

 

[6] Ar optimistisku cerību, ka COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai būs rasti 

risinājumi, atbalstīt un turpināt kolektīvās tradīcijas, organizējot kopīgus gada noslēguma 

pasākumus, tiesas sporta spēles, kopīgus ceļojumus, kultūras pasākumu apmeklējumus, kas 

veicina ne tikai kolektīvo saliedētību, bet arī savstarpējo izpratni un komunikāciju. 

 

[7] Uzskatu, ka tiesas priekšsēdētāja vietnieka lomai tiesas kolektīvā ir jābūt aktīvai, 

līdzdarbojoties ar priekšsēdētāju un pārējiem vietniekiem ir jānodrošina tiesas darba 

organizēšana un kontrole pār tiesas funkciju kvalitatīvu izpildi, radot sakārtotu darba vidi un 

pozitīvu savstarpējās sadarbības mikroklimatu, iesaistot visu kolektīvu, atbalstot iniciatīvas, 

rosinot nospraust augstākus mērķus un virzīties uz kopējā mērķa – par efektīvu un laikmetīgu 

tiesu – sasniegšanu. 
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