Kurzemes rajona tiesas darbības attīstības koncepcija 2020.-2025.gadam
Tiesu teritoriālās reformas rezultātā no 2018.gada 1.februāra darbu uzsāka Kurzemes
rajona tiesa, kura darbību realizē Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Saldū un Talsos. Tiesu teritoriālā
reforma tika īstenota, lai risinātu ar tiesu efektivitātes paaugstināšanu saistītus
problēmjautājumus kā, piemēram, nevienmērīga tiesu noslodze un atšķirīgs tiesvedības ilgums
viena veida lietās, mazā tiesnešu skaita dēļ apgrūtinātā vai neiespējamā tiesnešu specializācija
un lietu sadales nejaušības nodrošināšana, kas sakņojas tiesu varas pamatvērtībās (neatkarīga,
pieejama tiesa un efektīva tiesas procesa norise iespējami īsākā termiņā).
Gan Kurzemes rajona tiesas, gan pārējo Latvijas Republikas tiesu darbības
efektivitātes virsmērķim jābūt balstītam tieši tiesu varas pamatvērtībās, piedaloties tiesu
sistēmas politikas un stratēģijas ieviešanā, kā arī tiesas darba organizācijas pilnveidošanā.
Par Kurzemes rajona tiesas turpmākās darbības galvenajiem uzdevumiem izvirzāmi:
1) Efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana, nodrošinot ikvienam aizstāvēt savas
tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā;
2) Sabiedrības uzticības tiesai paaugstināšana, tajā skaitā, palīdzot sabiedrībai izprast
tiesu darbu, informējot sabiedrību par sabiedriski nozīmīgiem tiesu procesiem,
pievēršot uzmanību tiesu prakses vienādošanai;
3) Tiesas darba kvalitātes uzlabošana, veicinot un atbalstot tiesnešu, tiesas darbinieku
profesionālo iemaņu un zināšanu apguvi, kā arī to pilnveidošanu.
Lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus, Kurzemes rajona tiesā veicami sekojoši pasākumi:
1) Augstākās tiesas izveidotās Tiesvedību ilguma izvērtēšanas darba grupas
izstrādāto priekšlikumu ilgo tiesvedības cēloņu novēršanai1 integrēšana
turpmākajā Kurzemes rajona tiesas attīstībā;
2) Veicināt vienotu normatīvo aktu grozījumu un tiesību normu izpratni tiesnešu un
tiesas darbinieku vidū, nepieciešamības gadījumā nodrošinot savstarpēju diskusiju
problēmjautājumu risināšanai;
3) Izstrādāt tiesas nolēmumu noformēšanas vadlīnijas, nosakot vispārīgās nolēmumu
noformēšanas prasības, lai veidotu vienotu pieeju un praksi nolēmumu
sagatavošanā tiesā, kā arī nodrošinot to praktisku ieviešanu ikdienas darbā;
4) Turpināma tiesnešu specializācija pa tiesību nozarēm, tādējādi nodrošinot
kvalitatīvāku un ātrāku tiesas nolēmumu pieņemšanu;
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6) Sadarbībā ar Tiesu administrāciju un Tiesu namu aģentūru sniegt atbalstu
tiesnešiem un tiesu darbiniekiem saistībā ar e-lietas platformas izveidi, ievērojot,
ka tiesu sistēmai nākotnē būs jāspēj nodrošināt tās pakalpojumu pieejamība un
attīstība arī elektroniskā vidē, izveidojot vienotu un efektīvu tiesvedības
elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas
pieejamību un atklātību;
7) Izmantojot materiāltehnisko nodrošinājumu un iespēju rīkot sanāksmes attālināti,
ievērojot Kurzemes rajona tiesas darbības realizēšanas vietas, iniciēt sanāksmes
starp tiesnešiem pēc specializācijas, tādējādi nodrošinot darba kvalitātes izaugsmi,
vienotu izpratni un savlaicīgu problēmu novēršanu sākotnējā stadijā, ietaupot
valsts resursus sanāksmju rīkošanai klātienē;
8) Iespēju robežās iniciēt ciešāku sadarbību ar policiju, prokuratūru, probācijas
dienestu, pašvaldību iestādēm, tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu
advokātu vecāko un citām tiesvedības procesos iesaistītajām institūcijām, lai
apzinātu un risinātu radušos problēmjautājumus;
9) Efektīvāk izmantot iekšējos resursus tiesas darba organizācijas pilnveidošanai, tajā
skaitā, izveidojot tiesnešiem un tiesu darbiniekiem elektroniski pieejamus tiesas
tulku un videokonferenču iekārtu pieejamības sarakstus;
10) Atbalstīt un veicināt tiesnešu un tiesas darbinieku profesionālo iemaņu un zināšanu
apguvi, kā arī to pilnveidošanu;
11) Veicināt sabiedrības uzticību tiesai un tiesu sistēmai kopumā, nodrošinot efektīvu
un kvalitatīvu tiesas spriešanu, komunicējot ar plašsaziņas līdzekļiem, piedaloties
sabiedriskās diskusijās, kā arī ikgadējā karjeras izglītības akcijā “Ēnu diena”;
12) Ar mērķi nodrošināt tiesas stratēģisko mērķu sasniegšanu un stiprināt organizācijas
kultūru, organizēt tiesas kolektīva kopīgus gan kultūras, gan sporta pasākumus, lai
veicinātu savstarpēju saliedētību un uzticību, tiesas darba efektivitātes
uzlabošanai.
Tiesas priekšsēdētāja vietniekam ir jābūt spējīgam nodrošināt tiesas darbības
nepārtrauktība un tiesas izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšana gan darbojoties komandā,
gan tiesas priekšsēdētāja prombūtnē, realizēt tiesas priekšsēdētāja noteiktos uzdevumus, sniegt
atbalstu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, vienlaicīgi pildot savus tiešos amata pienākumus kā
tiesnesim. Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 33.panta trešās daļas 2.punktu tiesas
priekšsēdētāja vietniekam jāpilda tiesas priekšsēdētāja noteiktie amata pienākumi.
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