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Rīgā

Pamatojums 2015.gada 10.decembra līguma Nr. 4.2-6/219-15 grozījumiem
2015.gada 10.decembrī, iepirkuma “Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana un
apkalpošana” (identifikācijas Nr. TA2015/3/K) rezultātā, starp Tiesu administrāciju un AS
„EXIGEN SERVICES LATVIA” tika noslēgts sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas līgums Nr.
4.2-6/219-15 (turpmāk – Līgums). Līguma 11.1.punktā noteikts, ka Līgums stājas spēkā ar tā
abpusējas parakstīšanas dienu, kas ir 2015.gada 10.decembris, un ir noslēgts līdz Līguma summas
– 450 000,00 EUR (četri simti piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) bez pievienotās vērtības
nodokļa sasniegšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 9.decembrim.
Organizējot publiskā iepirkuma procedūru par tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk Sistēma) uzturēšanu un apkalpošanu, Tiesu administrācijas rīcībā nebija informācija par
apjomīgiem grozījumiem Civilprocesa likumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā, līdz ar to
Līgumā šādi darbi netika paredzēti objektīvu apstākļu dēļ.
Esošā Līguma summa tiks drīzumā sasniegta, jo šobrīd Tiesu administrācija ir izstrādājusi
un turpina izstrādāt vairākus iepriekš neparedzētus Sistēmas papildinājumus, lai nodrošinātu
normatīvajos aktos noteikto.
Saeimas otrajā lasījumā atbalstīts Administratīvo pārkāpumu procesa likums, kas paredz
administratīvo sodu piemērošanas pamatnoteikumus un procesu, kā arī likumus un pašvaldību
saistošos noteikumus, kuros paredzēti administratīvie pārkāpumi un sodi par tiem, līdz ar to ir
pilnībā jāpārveido Sistēmas administratīvo pārkāpumu lietu reģistrēšanas modulis, klasifikatori un
datu nodošanas nosacījumi citām informācijas sistēmām, jo šobrīd sodi, kas piemērojami par
administratīvajiem pārkāpumiem, tiek piemēroti pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu
kodeksa pamata nevis nozares likumu un pašvaldību saistošo noteikumu pamata.
2017.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, tie nosaka atteikšanos
no ierakstītu sūtījumu izmantošanas civilprocesā un elektronisko saziņu starp tiesu un noteiktu
personu grupām. Civilprocesa likuma 56. panta otrā daļa nosaka tiesas sagatavotu dokumentu
nosūtīšanas kārtību, kas ir attiecināma arī uz tiesas izrakstītu izpildu rakstu lietā. Lai nodrošinātu
noteikto izmaiņu izpildi, ir jānodrošina elektronisku izpildu rakstu izveidošanu Tiesu informatīvajā
sistēmā un sasaiste ar Izpildu lietu reģistru to nodošanai zvērinātiem tiesu izpildītajiem.
Tieslietu ministrija izstrādā izmaiņas Civilprocesa likumā, kas paredz, ka lietas par izsoles
aktu apstiprināšanu turpmāk netiks skatītas pēc teritoriālas piekritības, bet tiks dalītas pēc
nejaušības principa. Lai to nodrošinātu, ir jāveic izmaiņas Sistēmas lietu sadales modulī un datu
reģistrācijas kartiņās, kā arī jāveic tīmekļa pakalpes papildinājumi.
Tieslietu ministrija pašlaik izstrādā grozījumus Tieslietu ministrijas 2011.gada 15.marta
iekšējos noteikumos Nr. 1-2/6 "Rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu lietvedības organizēšanas
noteikumi" attiecībā uz tiesu lietvedības organizēšanas kārtību un lietu nodošanu arhīvā –
Sistēmā jāveic apjomīgi papildinājumi, lai nodrošinātu Arhīvu moduļa pilnvērtīgu darbību, kas
ļaus Sistēmas lietotājiem elektroniski nodot lietas tiesas arhīvā un tiesas arhivāriem elektroniski
nodot lietas glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.
Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumi Nr.23 "Grozījumi Ministru kabineta

2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un
šo tiesu darbības teritoriju" – Sistēmā veikti apjomīgi papildinājumi saistībā ar tiesu namu reformu
Latgales tiesu apgabalā.
2016.gada 23.novembra grozījumi Civilprocesa likumā, Kriminālprocesa likumā un
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas saistīti ar atteikšanos no ierakstītu sūtījumu
izmantošanas, lai veicinātu elektronisko saziņu starp tiesu un noteiktu personu grupām, tajā skaitā
saziņā izmantojot elektroniskā pasta starpniecību vai paziņošanu tiešsaistes sistēmā, tādējādi
vienkāršojot un padarot ērtāku komunikāciju ar tiesvedībā iesaistītajām personām, kā arī
informācijas pieejamību šādām personām. Sistēmā veikti papildinājumi paredzot elektronisku
dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, kā arī iespēja iepazīties ar lietas materiāliem elektroniski.
2016.gada 18.februāra grozījumi Kriminālprocesa likumā, ar kuriem grozīts 337.panta
otrās daļas 4.punkts – par izmeklēšanas tiesneša lēmumu sūdzība iesniedzama augstāka līmeņa
tiesai (apgabaltiesai) – Sistēmā veikti papildinājumi, lai nodrošinātu šo lietu saņemšanu un
reģistrēšanu.
2016.gada 9.jūnija grozījumi Civilprocesa likumā nosaka, ka ja tiesa konstatē jaunatklātus
apstākļus, tā atceļ apstrīdēto spriedumu vai lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā un nodod lietu jaunai
izskatīšanai tai pašai tiesai vai zemākas instances tiesai. Lai to nodrošinātu, Sistēmā veikti
papildinājumi ar iespēju reģistrēt pieteikumu, kuru skatīs tās pašas instances tiesa un no kura
izveidojams saistītais lietas procesa ieraksts gadījumos, ja tiek uzsākta jauna lietas izskatīšana.
Papildus norādām, ka sākotnēji Sistēmas tehniskais nodrošinājums un arhitektūras modulis
veidots, lai nodrošinātu tiesu iestādes ar lietvedības programmatūru. Uz šīs Sistēmas pamata laika
gaitā veikti apjomīgi papildinājumi, kas neatbilst sākotnējam Sistēmas izveides mērķim, bet ir
nepieciešami, lai nodrošinātu tiesu elektronisko attīstību. Rezultātā izveidojusies sašķelta un arvien
grūtāk attīstāma kopējā Sistēmas uzbūve un arhitektūra.
Pakalpojuma sniedzēja maiņa radītu risku, ka savlaicīgi netiek nodrošinātas Sistēmas
nepieciešamās izmaiņas likumā noteikto uzdevumu izpildei, jo veicamās izmaiņas ietekmē visas
Sistēmas komponentes, kā arī radītu papildus izmaksas, jo jaunas funkcionalitātes nodrošināšana
nav iespējama, neveicot visas Sistēmas kopējās uzbūves un arhitektūras novērtēšanu.
Tiesu administrācijai, kā Sistēmas pārzinim un turētājam, savu likumā noteikto uzdevumu
izpildei ir svarīga Sistēmas nepārtraukta darboties spēja, lai visu Latvijas Republikas tiesu
tiesnešiem un tiesu darbiniekiem būtu iespēja veikt normatīvajos aktos noteikto datu ievadi un
darbību veikšanu Sistēmā.
Pamatojoties uz minēto un Publisko iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu un
61.panta ceturto daļu, puses ir noslēgušas vienošanos par 2015.gada 10.decembrī, iepirkuma
“Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana un apkalpošana” (identifikācijas Nr. TA2015/3/K)
rezultātā, starp Tiesu administrāciju un AS „EXIGEN SERVICES LATVIA” noslēgtā Sistēmas
uzturēšanas un apkalpošanas līguma Nr. 4.2-6/219-15 grozījumiem, palielinot Līguma summu par
223 415,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Pārējie līguma noteikumi netiek mainīti.
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