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Kurzemes apgabaltiesas un Krimināllietu tiesas kolēģijas darbības attīstības 

koncepcija 

 

 Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē un likumā “Par tiesu varu” noteiktajam 

Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara. Tiesu 

Latvijā spriež rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa. 

  Kurzemes apgabaltiesa ir viena no sešām Latvijas apelācijas instances tiesām. 

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” apgabaltiesas iestādes darbu līdztekus tiesneša 

pienākumu pildīšanai vada tiesas priekšsēdētājs. Priekšsēdētājam ir vietnieki, kas 

vienlaikus izpilda arī tiesas kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus. Kurzemes apgabaltiesā ir 

divas tiesas kolēģijas -  Krimināllietu tiesas kolēģija un Civillietu tiesas kolēģija. 

 Tādējādi, lai tiesas priekšsēdētājs varētu īstenot savā tiesas darbības attīstības 

koncepcijā definētos mērķus un izvirzītos uzdevumus, nepieciešama laba, saliedēta vadības  

komanda, kuru veido priekšsēdētājs kopā ar vietniekiem. Tāpat sekmīgai tiesas 

pamatuzdevumu izpildei un izvirzīto mērķu sasniegšanai ir svarīgi, lai komandas 

dalībniekiem būtu vienota izpratne par veicamo darbu un sasniedzamajiem rezultātiem. 

Tas cieši saistīts ar to, ka tiesas priekšsēdētāja vietnieks ne tikai prombūtnes laikā aizvieto 

priekšsēdētāju, bet arī uzņemas konkrētās tiesību nozares (civiltiesību vai krimināltiesību) 

vadīšanu, plānošanu un organizēšanu. 

Iepazīstoties ar Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Didža Aktumaņa izstrādāto 

Kurzemes apgabaltiesas darbības attīstības koncepciju, kā arī ar priekšsēdētāja vietnieces, 

Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas Lindas Vēberes koncepciju, secinu, ka tajās 

ietvertie mērķi un uzdevumi atbilst manam priekšstatam par tiesas iestādes vadību un 

veicamiem uzdevumiem, lai sekmīgi realizētu tiesas pamatuzdevumu – nodrošināt ikvienas 

personas pamattiesības uz taisnīgu tiesu, kas ir iespējama, pastāvot neatkarīgai, objektīvai 

tiesai, kurai uzticas sabiedrība.  

Stratēģiskā vadība 

 

 Mērķis – veicināt tiesu varas neatkarību un attīstību, nodrošināt tiesas pieejamību, 

stiprināt uzticību tiesai.  

 Veicamie uzdevumi un pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai: 

1. Iepazīstināt un argumentēti izskaidrot tiesnešiem un darbiniekiem tiesas vadības 

mērķus. 

2. Veicināt sabiedrības informētību par tiesas darbu un pilnveidot sadarbību ar 

medijiem, tostarp mudināt tiesnešus un darbiniekus iesaistīties informatīvos 

pasākumos. 

3. Atbalstīt un veicināt tiesnešu un tiesas darbinieku iesaisti profesionālās un tiesu 

sistēmas pilnveides procesos (dalība darba grupās, pašpārvaldē, Tiesnešu 

biedrībā). 

4. Iesaistīties un veicināt Tiesu informatīvās sistēmas, dokumentu informatīvās 

vadības sistēmas un e-lietas attīstību, sekmējot ieviesto rīku un risinājumu 

jēgpilnu un efektīvu pielietojumu. 

5. Turpināt diskusiju par optimālu tiesnešu noslodzi un vienlīdzīgu slodzi starp 

visu viena līmeņa tiesu tiesnešiem, tādējādi nodrošinot procesa dalībniekiem 
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efektīvu un savlaicīgu tiesību aizsardzību, vienlaicīgi neradot tiesnešu 

pārslodzi. 

6. Turpināt un pilnveidot sadarbību ar tiesām un citām institūcijām. 

7. Atbilstoši un objektīvi novērtēt paveikto darbu un pilnveidot motivējošo 

funkciju.  

8. Sekmēt tiesnešu palīgu institūta attīstību un prestižu. 

9. Saglabāt un attīstīt tiesas kolektīvā iedibinātās pozitīvās tradīcijas. 

  

Tiesnešu vadība 

 

 Mērķis – nodrošināt lietu kvalitatīvu un savlaicīgu izskatīšanu, tiesu prakses 

vienveidību un stabilitāti, profesionāla, kvalitatīva tiesas procesa un tiesas spriešanas 

nodrošināšana, stiprinot uzticību tiesu sistēmai un veicinot taisnīguma nodrošināšanu, kas 

sevī ietver efektīvu tiesas procesu un nolēmumu kvalitātes pilnveidošanu. 

 Veicamie uzdevumi un pasākumi norādītā mērķa sasniegšanai: 

1. Nodrošināt vienmērīgu tiesnešu noslodzi, ņemot vērā kā lietu skaitu, tā lietu 

saturisko apjomu, tiesnešu iesaisti tiesnešu pašpārvaldē, darba grupās vai citu ar 

tiesu sistēmu saistītu komisiju darbā, kā arī citus objektīvus apstākļus. Minētā 

nodrošināšanai: 

1.1. Regulāri monitorēt tiesnešu noslodzi; 

1.2. Koleģiāli apspriest un objektīvi izvērtēt lietu izskatīšanas termiņu standartu 

un lietu sadales plānu tiesā, ņemot vērā objektīvos statistikas rādītājus, kā 

arī katra tiesneša viedokli un argumentus; 

1.3. Identificēt un novērst darba izpildi kavējošos faktorus; 

1.4. Vērsties pie tiesas priekšsēdētāja ar priekšlikumiem slodzes izlīdzināšanai. 

2. Analizēt un darba sanāksmēs apspriest Augstākā tiesā atceltos vai daļēji atceltos 

nolēmumos pieļautās kļūdas un to cēloņus.  

3. Organizēt regulāras attiecīgās specializācijas tiesnešu sanāksmes aktuālo 

problēmjautājumu, jaunāko judikatūras atziņu un citu jautājumu apspriešanai.  

4. Organizēt diskusijas par svarīgiem tiesību jautājumiem ar prokuroriem, pirmās 

instances tiesas tiesnešiem, kuri specializējušies krimināllietu un administratīvo 

pārkāpumu lietu izskatīšanā. Veidot dialogu ar Satversmes tiesu un Augstāko 

tiesu.  

5. Identificēt tiesu prakses atšķirības Latvijas tiesās, rast operatīvus risinājumus 

tiesu prakses atšķirību novēršanai, tostarp sadarbojoties ar citām apgabaltiesām. 

Nepieciešamības gadījumos, sadarbībā ar tiesas priekšsēdētāja palīgu 

pētnieciski analītiskajos jautājumos, veidot tiesu prakses apkopojumus.  

6. Sekmēt pētniecisko un analītisko darbu, tādējādi nodrošinot tiesnešus ar 

nepieciešamajām Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Savienības 

Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību Tiesas atziņām. 

7. Veicināt tiesnešu dalību mācībās un starptautiskās pieredzes apmaiņas 

pasākumos. 

8. Motivēt tiesnešus darbā izmantot dažādus digitālos risinājumus. 

9.  Izvērtēt un rast līdzsvaru starp tiesnešu skaitu un noslodzi. 
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Uzsverams, ka tiesnešu vadības kontekstā būtisks ir tiesnešu skaita jautājums, 

kas nesaraujami saistīts gan ar tiesas kolēģijas darba organizāciju, gan saņemto lietu 

skaitu un lietu iztiesāšanu saprātīgos termiņos. 

Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā šobrīd ir 7 tiesneši. Lietu 

izskatīšana apelācijas instancē notiek trīs tiesnešu sastāvā, līdz ar to optimāli 

darbam nepieciešami divi pilni sastāvi, tādējādi tas ir 6 tiesneši. Ņemot vērā, ka 

tiesas priekšsēdētājs, kura slodze lietu iztiesāšana noteikta 50%, ir Krimināllietu 

tiesas kolēģijas tiesnesis, šobrīd Krimināllietu tiesas kolēģijā saglabājams esošais 

tiesnešu skaits.  Vienlaikus tiesnešu skaits kolēģijā ir saistāms ar prognozējamām 

izmaiņām saistībā ar kolēģu došanos pensijā, kā arī to, ka Covid-19 situācijā pirmās 

instances tiesā izskatīto krimināllietu skaits samazinājās, savukārt atceļot noteiktos 

ierobežojumus, izskatīto lietu apjoms pieaug, kas rezultējas ar pārsūdzēto 

nolēmumu skaita pieaugumu. 

 

Personāla vadība 

 Mērķis – pilnveidot tiesas pakalpojumu kvalitāti un efektivizēt lietvedības un 

tiesvedības procesus.  

Jebkurš tiesas apmeklētājs vispirms saskaras ar tiesas darbinieku, tādējādi tieši 

darbinieks veido sākotnējo priekšstatu par tiesu kopumā. Tāpat katram tiesnesim ir 

nepieciešams augsti kvalificēts un motivēts atbalsta personāls, lai pēc iespējas augstākā 

kvalitātē veiktu savu darbu. 

 Veicamie uzdevumi un pasākumi minētā mērķa sasniegšanai: 

1. Atbalstīt tiesas darbinieku profesionālo izaugsmi, tostarp sadarbībā ar Tiesu 

administrāciju, Tieslietu ministriju un Augstāko tiesu sekmēt atbilstošas 

apmācību un attīstības iespējas, ievērojot katra darbinieka profesionālās 

iemaņas, prasmes un zināšanas. Veicot jauno darbinieku atlasi, izraudzīties 

kvalificētus un motivētus darbiniekus. Jaunajiem darbiniekiem sniegt 

maksimālu atbalstu, viņu apmācībā iesaistot pieredzējušus darbiniekus. 

2. Izskaidrot tiesas vadības mērķus, akcentējot katra darbinieka un komandas 

lomu tiesas funkcijas kvalitatīvā nodrošināšanā un izvirzīto mērķu sasniegšanā, 

tādējādi veicinot piederības sajūtu tiesai un atbildību par veicamo darbu. 

3. Periodiski veikt funkciju auditu, nodrošinot tiesas darbinieku vienmērīgu 

noslodzi un, nepieciešamības gadījumā, izdarot izmaiņas veicamo darbu un 

uzdevumu sadalījumā. Uzklausīt un ņemt vērā darbinieku viedokli par 

nepieciešamajām pārmaiņām. 

4. Iesaistīt tiesnešu palīgus tiesnešu apspriedēs un diskusijās par aktuāliem tiesību 

un tiesu prakses jautājumiem. 

 

Administratīvā vadība 

 

 Mērķis – nodrošināt saprotamu un kvalitatīvu tiesas darba organizāciju, tiesas 

resursu izmantošana labāko rezultātu iegūšanai.  

 Veicamie uzdevumi un pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai: 
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1. Tiesas vadībai, iesaistot atbildīgos darbiniekus, pamatojoties uz Tiesu 

lietvedības organizēšanas noteikumiem, izstrādāt iekšējo kārtību saprotamai un 

vienveidīgai dokumentu apritei.  

2. Nodrošināt operatīvu nepieciešamās informācijas apriti starp tiesnešiem un 

tiesas darbiniekiem.  

3. Regulāri izvērtēt kolēģijas darba efektivitāti, identificēt un novērst kompetenču 

dublēšanos. 

4. Attīstīt un pilnveidot prasmes tehnoloģiju izmantošanai ikdienas darbā. 

Veicināt elektronisko dokumentu apriti. Sadarbībā ar Tiesu administrāciju 

organizēt papildu apmācību darbam ar elektronisko lietu. 

5. Plānojot atvaļinājumus, sabalansēt tiesnešu un tiesas darbinieku vēlmes un 

intereses ar nepieciešamību nodrošināt tiesas funkcijas nepārtrauktību. 

6. Sagatavot un sniegt informāciju un saprotamu skaidrojumu sabiedrībai par 

aktuālām un nozīmīgām tiesas lietām. 

7. Sadarbībā ar Tiesu administrāciju un Tiesu namu aģentūru nodrošināt tiesu ar 

atbilstošiem tehnoloģiskiem risinājumiem. 

8. Veicināt kolektīva saliedētību, attīstot un pilnveidojot jau iedibinātās tradīcijas 

kopīgu aktivitāšu organizēšanā.  

 

 

Kurzemes apgabaltiesas tiesnese                                          Silva Reinholde 

 

Liepājā, 2022.gada 25.maijā 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

 


