Pielikums
RĪCĪBAS PLĀNAM
Tieslietu padomes stratēģijas 2021. - 2025. gadam 3. rīcības virzienā
“Efektīva un kvalitatīva tiesu vara” minēto uzdevumu īstenošanu

Pārskats
par Tieslietu padomes rīcību tiesu varas efektivitātes un kvalitātes jautājumos (2016 – 2021)
Datums
17.10.2016.

05.06.2017.

Dokuments
(norādes, saīsinājumi)
TP lēmums Nr. 66

VK 2017. gada
lietderības revīzijas
ziņojums

11.09.2017.

VK prezentācija

23.04.2018.

CEPEJ 2018. gada
ziņojums

Dokuments/tā saturs/regulējums
Ar TP (turpmāk – TP) 17.10.2016. lēmumu Nr. 66 (saskaņā
ar likuma „Par tiesu varu” 89. 11 panta sesto daļu)
apstiprināta
kārtība
„Tiesnešu
specializācijas
pamatprincipi un slodzes rādītāju noteikšanas kārtība”
Valsts kontroles (turpmāk – VK) lietderības revīzijas
ziņojums „Vai tiesu iekārtas attīstības pasākumi ir
veicinājuši tiesu darbības efektivitāti?”

Komentāri/piezīmes

Saite
Kārtība:
https://www.at.gov.lv/lv/ties
lietu-padome/dokumenti

Ziņojums:
https://www.lrvk.gov.lv/lv/r
evizijas/revizijas/noslegtasrevizijas/tiesu-iekartasattistibas-ietvaros-laika-no2009-lidz-2015gadamistenoto-pasakumuefektivitate

Kopumā sniegti 22 ieteikumi, to ieviešana saskaņota ar TP 11.09.2017. sēdē VK
Tieslietu ministriju (turpmāk – TM)
prezentēja
revīzijas
secinājumus
un
ieteikumus
Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (turpmāk – TP 23.04.2018. sēdē CEPEJ ziņojums:
CEPEJ) ziņojums par Latvijas tiesu sistēmas CEPEJ
eksperti https://www.at.gov.lv/lv/ties
lietu-padome/petijumiprezentēja ziņojumu
novērtējumu
apkopojumi-prezentacijas

16.05.2019.

VK 2019. gada
pārbaude par tās sniegto
ieteikumu faktisko
ieviešanu

VK revidenti finanšu revīzijas „Par Tieslietu ministrijas
2018. gada pārskata sagatavošanas pareizību” ietvaros veica
pārbaudes par lietderības revīzijā „Tiesu iekārtas attīstības
ietvaros laikā no 2009. līdz 2015. gadam īstenoto pasākumu
efektivitāte” (rezultāti publiskoti 2017. gada jūnijā) sniegto
ieteikumu faktisko ieviešanu. Pārbaudes tika veiktas, lai VK
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VK ziņojums:
https://www.lrvk.gov.lv/lv/r
evizijas/revizijas/noslegtasrevizijas/par-tieslietuministrijas-2018gadaparskata-sagatavosanaspareizibu

02.07.2019.

VK veikto pārbaužu
kopsavilkums

10.02.2020.

TP lēmums Nr. 11
par tiesvedību ilguma
izvērtēšanu

11.05.2020.

ieteikumu ieviešanas starpposmā novērtētu TM un Tiesu
administrācijas (turpmāk – TA) paveikto un tiesu darbību
raksturojošo rādītāju izmaiņas pēdējo trīs gadu periodā
(2016.–2018.gads).
VK, balstoties uz iepriekš minēto finanšu revīziju,
sagatavoja kopsavilkumu „Kā pilnveidota tiesu darbības
efektivitāte pēc Valsts kontroles revīzijas?”
TP aicināja Augstāko tiesu izveidot darba grupu, lai
izvērtētu ilgo tiesvedību cēloņus un to novēršanas iespējas.
Darba grupas uzdevums bija analizēt ilgo tiesvedību cēloņus
civillietās, krimināllietās, administratīvajās lietās, identificēt
tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus saistībā ar Eiropas
Cilvēktiesību tiesas atziņām un judikatūrā noteiktajiem
kritērijiem, kā arī izstrādāt priekšlikumus ilgo tiesvedību
cēloņu novēršanai.

TP
informācijai
kopsavilkums iesniegts
02.07.2019.
Jautājums
TP
aktualizēts pēc Valsts
prezidenta izteikumiem
Latvijas
Tiesnešu
konferencē 01.11.2019.
par
ilgiem
lietu
izskatīšanas termiņiem

TA Rīcības plāns

TP sēdē TA prezentēja rīcības plānu „Tiesu efektivitātes
stiprināšana, pilnveidojot tiesu administrēšanas metodes
Latvijā”.
Tā galvenie darbības virzieni ir:
- lietu sarežģītības noteikšanas risinājums;
tiesu datu kvalitātes uzlabošana;
- lietu termiņu standartu noteikšanas pilnveidošana;
- TIS sinerģija ar tiesu administrēšanas risinājumiem;
- tiesu darba rezultātu monitoringa izveidošana.

Lietas nodošana citai
tiesai

Civilprocesa likuma (CPL) 32.1 pants par tiesvedībā Regulējums spēkā kopš
pieņemtas lietas nodošanu citai tiesai lietas ātrākas 04.01.2014.
izskatīšanas nodrošināšanai.
Ar TP 24.11.2014. lēmumu Nr. 79 apstiprinātas vadlīnijas
„Vadlīnijas organizējot tiesvedībā pieņemtas lietas
nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai”, ar kurām
tiesām dotas norādes, kas palīdz izvērtēt lietas atbilstību CPL 32.1 panta darbība
CPL 32.1 panta kritērijiem.
sākotnēji bija paredzēta
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TP lēmums Nr.11:
https://www.at.gov.lv/files/u
ploads/files/9_Tieslietu_pad
ome/Lemumi/2020/TP_lemu
ms_nr_11_2020.pdf

TP vadlīnijas:
https://www.at.gov.lv/lv/ties
lietu-padome/dokumenti

TP lēmums Nr.47:

uz
laiku
līdz
28.09.2020.
TP lēmums Nr.47 par
TP atbalstīja TM priekšlikumu virzīt pieņemšanai 31.12.2016., tā darbība
CPL 32.1 pantu
grozījumus CPL, kas paredzētu turpmāk likuma 32.1 pantu vairākkārt pagarināta,
saglabāt kā pastāvīgu normu.
kopš
01.01.2021.
likumā kā pastāvīga
norma.
13.11.2020.
Ziņojums TP
TP sēdē uzklausīja A. Zikmani par 10.02.2020. izveidotās
darba grupas darbu un pieņēma zināšanai tiesvedību ilgumu
izvērtēšanas darba grupas ziņojumu (turpmāk – Ziņojums) ,
kurā tika analizēta pastāvošā situācija par ilgo tiesvedību
cēloņiem civillietās, krimināllietās un administratīva jās
lietās, kā arī izteikti priekšlikumi ilgo tiesvedību cēloņu
novēršanai.
2020. gada
Sarakste
Balstoties uz Tieslietu padomes 13.11.2020. sēdē
novembris un
izteiktajiem ierosinājumiem, Ziņojums nosūtīts tajā
decembris
minētajām tiesu procesos iesaistītajām amatpersonām un
institūcijām, t.sk. TM jautājumos, kas ir saistīti ar normatīvo
aktu iespējamo grozījumu izstrādāšanu, IeM kā par
izmeklēšanu atbildīgajai struktūrai u.c.
08.12.2020.
VK vēstule TP
Valsts kontrole informēja TP par revīzijas ziņojumu
„Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā
11.01.2021.
VK 2021.gada revīzijas izmeklēšanu un iztiesāšanu kavējošo faktoru izvērtējums”,
ziņojums
kurā ir ietverti priekšlikumi, kas vērsti uz KL par
noziedzīgiem nodarījumiem finanšu un ekonomikas
jomā iztiesāšanas ilguma un tiesu noslodzes
samazināšanu, un ir ietverta tiesās iegūtā informācija un
informācija par dažiem tiesvedību ilgumu izvērtēšanas
darba grupas secinājumiem un priekšlikumiem.
10.02.2021.
TM vēstule
TM informēja TP par TM identificētajiem un TM
2021. gada darba plānā iekļautajiem uzdevumiem atbilstoši
Ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem
26.02.2021.
TP lēmums Nr. 15
Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 27. 1 panta trešajai daļai Jautājums par lietu
TP apstiprināja lietu izskatīšanas termiņu standartu izskatīšanas
termiņu
2021. gadam
standartu
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https://www.at.gov.lv/files/u
ploads/files/9_Tieslietu_pad
ome/Lemumi/2020/TP_lemu
ms_nr_47_2020.pdf

Ziņojums ar pielikumiem:
https://www.at.gov.lv/lv/ties
lietu-padome/petijumiapkopojumi-prezentacijas

Informācija par
atbildīgajām institūcijām
nosūtītajām vēstulēm un
to sniegtajām atbildēm
apkopotā veidā pieejama
TP sekretariātā
Revīzijas ziņojums, tā
pielikumi:
https://www.lrvk.gov.lv/lv/r
evizijas/revizijas/noslegtasrevizijas/noziedzigunodarijumu-ekonomikas-unfinansu-joma-izmeklesanasun-iztiesasanas-efektivitate

TP lēmums Nr.15:
https://www.at.gov.lv/files/u
ploads/files/9_Tieslietu_pad
ome/Lemumi/2021/TP_lemu

ms_nr_15_2021_ar_pieliku
mu.pdf

04.06.2021.

TA izveidotās
TA prezentēja Tiesu darba efektivitātes darba grupas
Tiesu darba efektivitātes darba rezultātus
darba grupas ziņojums
Turpmākā rīcība:

TA ziņojums

- Modeļa izstrādes pabeigšana un ieviešana (pilot versijā) 1. instancē
- Aptauja un lietu sarežģītības modeļa izstrāde apelācijas instancē
- Tehnoloģiskie pielāgojumi tiesu noslodzes analīzei (balstoties uz lietu
sarežģītību)

- TIS pielāgošana lietu sadalei (balstoties uz lietu sarežģītību)
- Citu rīcības plānā noteikto virzienu attīstība, tostarp, lietu termiņu
standartu noteikšanas pilnveidošana

14.06.2021.

TP lēmums Nr. 55

2021. gada
jūlijs

TA statistikas pārskati

TP lēmums Nr.55:
https://www.at.gov.lv/file
s/uploads/files/9_Tieslietu
_padome/Lemumi/2021/T
P_lemums_nr_55_2021.p
df
Informācija par tiesnešu noslodzi pirmās un otrās instances Pārskati par pirmās Pārskati par tiesnešu
tiesās (2019 – 2021), izņemot dati par administratīvo instances
tiesnešu noslodzi un vakancēm

TP 21.05. un 04.06. sēdē tika apspriests jautājums par darba Darba grupas sastāvā 5
grupas izveidi un ar TP 14.06. izveidota darba grupa Tiesu TP locekļi:
A.Āva,
J. Bordāns, Z.Dundurs
efektivitātes stiprināšanai
(vadītājs), J.Rozenbergs
un J.Stukāns

pārkāpumu lietu (APK) izskatīšanas ilgumu un dienu skaitu noslodzi nosūtīti visiem
līdz pirmajai sēdei un par administratīvajām lietām un darba grupas locekļiem
tiesnešu noslodzi Administratīvajā rajona tiesā.
21.07.2021.

4

