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Uzsākta tiesu kanceleju procesu analīze
Tiesu administrācija 2010.gada augustā ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
„Kvalitātes
vadība
tiesas
kancelejā"
(Vienošanās
identifikācijas
numurs:
1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/022/30) īstenošanu.
Projekta mērķis ir pilnveidot trīs Latvijas rajona tiesu kanceleju kvalitātes vadību, pilnveidojot tiesu
kanceleju darbības procesus, lai nodrošinātu vienotu, efektīvu un atklātu tiesas apmeklētāju
apkalpošanu un dokumentu apriti tiesas kancelejās.
Pašreiz aktīvs darbs norisinās pie Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas, Rīgas pilsētas Centra
rajona tiesas un Rīgas rajona tiesas kancelejas procesu un saistošo normatīvo aktu analīzes.
Katrā no projektā iesaistītajām tiesas kancelejām tiek veikta atsevišķa analīze, jo šobrīd tiesas
kancelejas darba organizācija tajās ir atšķirīga. Šāda situācija tiesu kanceleju darba organizācijā ir
izveidojusies, jo spēkā esošā Tieslietu ministrijas 2007.gada 18.aprīļa kārtība Nr.1-2.1/9
„Dokumentēšanas un dokumentu kārtošanas organizēšanas kārtība apgabaltiesās, rajonu (pilsētu)
tiesās un administratīvajās tiesās" ir novecojusi un tikai daļēji atbilst spēkā esošajām procesuālajām
normām, tāpēc katrā tiesā apmeklētāju un dokumentu saņemšana tiek organizēta atšķirīgi.
Veicot normatīvo aktu analīzi, ir secināts, ka saistošajos normatīvajos aktos ir noteiktas vispārīgas
prasības un uzdevumi tiesu kanceleju darbam, proti, tādas funkcijas, kā dokumentu pieņemšana,
noformēšana, informācijas nosūtīšana fiziskām un juridiskām personām, kā arī atbilžu sniegšana uz
mutiskiem un telefoniskiem informācijas pieprasījumiem. Nevienā no minētajiem normatīvajiem
aktiem, nav skaidri definēts tiesas kancelejas darbs, funkcijas un kompetence.
Turklāt ņemot vērā, ka tiesās plānoti dažādi modernizācijas pasākumi, t.sk., kas skar kancelejas
procesus, ir secināts, ka tiesas rīcībā nav spēkā esoša normatīvā vai tiesību akta, kas regulētu tiesas
rīcību saņemot, apstrādājot, saglabājot vai izskatot elektronisku dokumentu. Spēkā esošais
Elektronisko dokumentu likums un saistošie Ministru kabineta noteikumi nav attiecināmi uz tiesām,
jo tās nav iestādes Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē, un arī spēkā esošās procesuālās
normas neregulē tiesu rīcību ar elektronisko dokumentu apriti. Tāpēc projekta ietvaros tiks veikta
tiesas kancelejas procesu pilnveidošana, tiks izstrādāts pilnveidoto procesu shēmas un izstrādāt
prasības pilnveidotajiem procesiem, lai papildinātu tiesu informācijas sistēmu. Vienlaikus tiks
izstrādāts regulējums, kurš noteiktu vienotu tiesas kanceleju procesu aprakstu gan rajona, gan
apgabala tiesās un noteiktu kompetences funkciju izpildei tiesu kancelejās.
85 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 %
Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu.

