Kurzemes rajona
tiesas darbības attīstības koncepcija
Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 1.pantu Latvijas Republikā līdzās
likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara.
Tiesnešu atbildību raksturo tas, ka tiesas nolēmumus, ar kuriem lieta tiek
izspriesta pēc būtības, viņi taisa spriedumu veidā un pasludina Latvijas
Republikas vārdā. Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 16.pantu, šādam
spriedumam ir likuma spēks, visiem tas ir obligāts un pret to jāizturas ar tādu
pašu cieņu kā pret likumu.
Ir iezīmējami tiesas darbības attīstības pamatprincipi tiesas darba
organizācijā, lai radītu efektīvāku tiesas spriešanu.
Ir jābūt gan vīzijai, gan ilgtermiņa aptverošai programmai ar reāliem
mērķiem un atbildīgajiem par to sasniegšanu.
Katrs mēs esam savādāks, katram mums ir savas domas, atziņas un savi
uzskati, un katrs mēs tos veidojam no savas dzīves pieredzes.
Taisnīga un profesionāla tiesas spriešana, lietu izskatīšana saprātīgos
termiņos, tiesas darbība sabiedrības interesēs, kā arī sabiedrības uzticība tiesu
sistēmai ir mērķi, kuru sasniegšanu uzskatu par galvenajiem Latvijas tiesu
sistēmas attīstībā.
Ņemot vērā to, ka Kurzemes rajona tiesa ir Latvijas tiesu sistēmas
sastāvdaļa, kura nepastāv atsevišķi, ārpus šīs sistēmas, tad tās uzdevums, kā
ikvienas Latvijas tiesas uzdevums, ir sekmēt šo mērķu sasniegšanu.
Pēc tiesu reorganizācijas reformas ieviešanas, ņemot vērā Kurzemes
rajona tiesas priekšsēdētājas attīstības koncepcijā 2020.-2025.gadam pausto
redzējumu par Kurzemes rajona tiesas turpmāko attīstību, uzskatu, ka šobrīd
nekādas īpašas vai būtiskas pārmaiņas tiesas darbībā nav nepieciešamas,
vienkārši jāturpina visaugstāko tiesvedības standartu sasniegšanai izvirzīto
mērķu īstenošana, tādejādi nodrošinot Kurzemes rajona tiesas kā laikmetīgas un
efektīvas pirmās instances darbību.
Turpinot iesākto ikdienas darbu, mans tiesas darbības attīstības
redzējums un risinājums ir vērsts sekojošu uzdevumu īstenošanai:
-) attīstīt komunikāciju – gan iekšējo, gan ārējo. Attiecībā uz iekšējo
komunikāciju, nepieciešams pilnveidot komunikāciju starp tiesnešiem, gan
tiesā, gan ārpus tiesas. Šobrīd tiesā notiek tiesnešu sapulces, kurās tiek
apspriesti dažādi jautājumi, taču tām būtu jābūt regulārām, vismaz reizi
mēnesi.
Attiecībā uz ārējo komunikāciju, galvenokārt ar masu informācijas
līdzekļiem – uzskatu, ka tiesnesim nav jāizvairās no komunikācijas ar masu
informācijas līdzekļu pārstāvjiem, jāprot paskaidrot savu rīcību un nolēmumu
argumentāciju, jo izvairīšanās no sarunas vairo neuzticību tiesai un tiesu
sistēmai kopumā.
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-) Analizēt atceltos tiesas nolēmumus, studēt judikatūras atziņas, tiesu
prakses apkopojumu atziņas, Satversmes tiesas spriedumus, tādējādi
paaugstinot nolēmumu kvalitāti.
-) Regulāri analizēt tiesnešu darba statistikas rādītājus (noslodze, atlikto
lietu skaits, iemesli, atcelto nolēmumu skaits, iemesli), un uz šis analīzes
pamata sniegt ieteikumus tiesnešiem darba organizācijas jautājumos.
-) Operatīvi un radoši reaģēt ārkārtas situācijās, nepieciešamības
gadījumos izstrādāt rīcības plānus.
Uzskatu, ka mana pieredze ir pietiekama, lai pretendētu Kurzemes rajona
tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam tādejādi dodot savu ieguldījumu
Kurzemes rajona tiesas attīstībā un pilnveidošanā.
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