Rīgā, 2011.gada 9.decembrī

Tiesu administrācijas pārstāvji viesojas Dānijā pieredzes apmaiņas vizītē tiesu
administrēšanas jomā
Tiesu administrācija 2011.gada 1.septembrī ir uzsākusi Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa
starp Latviju un Ziemeļvalstīm tiesu administrēšanas jomā” īstenošanu.
Projekta ietvaros no 5. līdz 7.decembrim notika trešā Tiesu administrācijas
pārstāvju vizīte Dānijā, kuras ietvaros tika apmeklēta Dānijas Nacionālā Tiesu
administrācija un Kopenhāgenas pilsētas tiesa.
Mācību vizītes laikā tika pārrunāti jautājumi par morālā kaitējuma novērtēšanas
kritērijiem, to organizēšanu un statistiku, elektronisko dokumentu apstrādi un
arhivēšanu, kā arī informācijas sistēmu savstarpējo sasaisti nacionālā un starptautiskā
līmenī u.c.
Projekta galvenais mērķis ir stiprināt sadarbību, veicināt pieredzes apmaiņu un
veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp Latvijas, Dānijas un Īslandes valsts pārvaldes
iestādēm, kas ir atbildīgas par tiesu administrēšanas jautājumiem. Projekta ietvaros
paredzētās aktivitātes ir mācību un pieredzes apmaiņas vizītes uz Dāniju un Īslandi.
Projekts norisināsies līdz 2012.gada 29.februārim un tā ietvaros kopumā
paredzēts organizēt četras pieredzes apmaiņas vizītes.
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1. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija”
projekts „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm tiesu
administrēšanas jomā”
2. Projekta galvenais mērķis – stiprināt sadarbību, veicināt pieredzes apmaiņu un
veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp Latvijas, Dānijas un Īslandes valsts pārvaldes
iestādēm, kas atbild par tiesu administrēšanas jautājumiem
3. Pirmā vizīte notika no 05.09.-07.09.2011. Dānijā
4. Vizītes ietvaros tika apmeklēta Dānijas tiesu administrācija un Kopenhāgenas
pilsētas tiesa
5. Vizītē piedalījās Tiesu administrācijas un tiesu pārstāvji
6. Pirmās vizītes mērķis bija pārrunāt jautājumus par tiesu darbinieku novērtēšanas
procesu un atalgojuma sistēmas izveidi (atlases un novērtēšanas kritēriju izstrādi,
atlases procesa organizēšanu un atlīdzības sasaisti ar novērtēšanas rezultātiem)
7. Kopumā projekts norisināsies no 01.09.2011-29.02.2012
8. Projektā paredzētās aktivitātes ir mācību un pieredzes apmaiņas vizītes uz Dāniju un
Īslandi
9. Vizītē piedalījās Tiesu administrācijas un tiesu pārstāvji (Jūrmalas tiesas pārstāve)
10.
Latvijas delegācija iepazinās ar Dānijas tieslietu sistēmu, pastāstīja par savu
pieredzi tiesu administrēšanā un tiesu sistēmas reformā

