Tiesu administrācijas izsludinātais konkurss uz
Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu amatiem
Galvenie amata pienākumi:
• Nodrošināt Ekonomisko lietu tiesas kompetencē esošo lietu izskatīšanu Civilprocesa likumā vai
Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Ekonomisko lietu kompetencē būs specifiski
komercstrīdi, kā arī smagi noziedzīgi nodarījumi, kas rada nopietnu kaitējumu valsts attīstībai,
piemēram, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju.
• Nepārtraukti attīstīt profesionālo kvalifikāciju.
• Līdzdarboties tiesas darba attīstībā.
Sagaidām:
• Jurista kvalifikāciju un maģistra vai doktora grādu, piecu gadu darba stāžu juridiskajā specialitātē,
tiesas priekšsēdētāja vai tiesneša palīga amatā, kā arī atbilstību citām likumā "Par tiesu varu"
51.panta pirmajā daļā un 55.pantā noteiktajām prasībām.
• Interesi un vēlmi specializēties komerctiesību jautājumos vai krimināltiesību jautājumos.
• Izpratni par tiesu sistēmu un tiesneša amata izvirzītajām prasībām, tajā skaitā ētikas normām.
• Augstu atbildības sajūtu, teicamas darba organizēšanas prasmes, spēju pieņemt lēmumus un labas
komunikācijas prasmes.
Piedāvājam:
• Mācības tiesneša amata kandidātu atlases procesa ietvaros, lai sagatavotos atlases pārbaudījumiem.
• Mācības tiesneša amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem atbilstoši tiesas kompetences
jautājumiem, lai sagatavotos tiesneša amata pienākumu izpildei.
• Iespēju tiesnešiem regulāri celt savu profesionālo kvalifikāciju, tajā skaitā apmeklēt starptautiskus
kvalifikācijas pilnveides pasākumus.
• Labiekārtotas darba telpas Rīgā (Mazā Nometņu iela 39).
• Kvalificētu tiesu darbinieku atbalsta personālu.
• Modernu IT aprīkojumu, kas nepieciešams darba pienākumu efektīvai veikšanai.
• Atalgojumu uzsākot darbu – 2984 eiro (bruto) un atalgojuma palielināšanos līdz ar uzkrāto darba
stāžu un profesionālās darbības novērtējumu.
• Veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas.
Pieteikuma dokumenti (CV, pieteikuma vēstule, u.c.1) jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai
jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, ar norādi "Tiesu administrācijas
Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai" vai jānosūta elektroniski uz e-pasta
adresi: atlase@ta.gov.lv (elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko
parakstu un jāsatur laika zīmogs).
Tālrunis uzziņām 67063853, 67063844, 67063851.
Pieteikšanās termiņš līdz 2020. gada 28. augustam.
Atlases konkurss notiks saskaņā ar Tieslietu padomes 2020.gada 15.aprīlī apstiprināto rajona (pilsētas)
tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību. Atlasi vadīs Tieslietu padomes izveidota
atlases komisija. Atlases ietvaros tiek pārbaudīta pretendenta motivācija un profesionālās zināšanas (tests
un kāzuss), kā arī novērtētas tiesneša amata izpildei nepieciešamās kompetences. Visi pretendenti tiks
informēti par atlases rezultātiem.
Plānots, ka atlases pārbaudījumi norisināsies no 2020.gada septembra beigām līdz 2020.gada novembra
beigām.
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