ESF projekts “Justīcija attīstībai”
Latvija

Būtiskākie fakti
DARBĪBAS PROGRAMMAS SPECIFISKAIS MĒRĶIS:
‘Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo iestāžu personāla kompetenci komerdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai’
BUDŽETS

MĒRĶA GRUPAS
Tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti,
prokurori, izmeklētāji, politikas veidotāji,
politikas ieviesēji un citi juridisko profesiju
pārstāvji, piemēram, juristi, advokāti,
šķīrējtiesneši, notāri, mediatori,
maksātnespējas administratori, tiesu izpildītāji
un sociālie partneri.

SAŅĒMĒJA ORGANIZĀCIJA

EUR 9,347,092.0
ESF finansējums

EUR 1,654,251.0
Cits finansējums
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PARTNERI
Augstākā tiesa, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Iekšlietu ministrija un Ģenerālprokuratūra

Īstenotie pasākumi
PROJEKTS SKAITĻOS
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Konferences

GALVENIE PROJEKTA UZDEVUMI
Veikt tiesu sistēmas novērtējumu; to veica Eiropas Padomes Eiropas Tiesu sistēmu efektivitātes komisija (CEPEJ),
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un Starptautiskais Valūtas fonds (SVF).
Izstrādāt materiālus par 80 apmācību tēmām, aprakstīt tiesu un tiesībsargājošo iestāžu vadības principus, kā arī tiesas
lēmumu un procesuālo dokumentu sagatavošanu. Organizēt apmācību pasākumus. Modernizēt apmācību vidi.
Izstrādāt apmācību vadības IT sistēmu kā atbalstu efektīvai tiesu apmācību sistēmai, iekļaujot kompetenču
novērtēšanu.
Pilnveidot tiesu informācijas sistēmu, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi tiesas lēmumiem.

Projekta norise: no koncepcijas līdz īstenošanai
SĀKUMA
FĀZE

PROJEKTA KONTEKSTS
Valdības apstiprinātajās ‘Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēs 2009. – 2015. gadam’ identificētas tiesu varas un
tiesībaizsardzības iestāžu problēmas un izaicinājumi - lielais tiesu noslogojums un ilgā lietu izskatīšana. Valdības
mērķis bija palielināt tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku motivāciju un profesionalitāti, kā
arī veikt tiesu sistēmas teritoriālo reformu kopā ar citu tiesībaizsardzības iestāžu reformām.

PROJEKTA MĒRĶIS
‘Justīcija attīstībai’ ir pirmais, tik apjomīgs tieslietu jomas reformu projekts. Tas norāda uz izaicinājumiem iestāžu
sadarbībā, kā arī rada jaunus instrumentus un pieejas tiesu varas un tiesībaizsardzības iestādēm. Projekta mērķis ir:
‘paaugstināt tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kompetenci komercdarbības vides sekmēšanai’.

GALVENIE IZAICINĀJUMI UN GRŪTĪBAS
PROJEKTA
FĀZE

Projekta sākuma posmā (2016) secināts, ka visaptverošs Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums būtu ideāls rīks, lai
virzītu to uz “pārdomāt, pārveidot un atjaunot” modeli un izstrādātu tieslietu sistēmas attīstības plānu. Tomēr, lai
nodrošinātu mācībās iegūto zināšanu ilgtspēju, un veidotu saikni starp apmācībām un tieslietu reformu, projekta
komandai bija jāpārvar vairākas problēmas. Cita starpā, jānodrošina jau minētā projekta rezultātu ilgtspēja un
jāveicina pakalpojumos fokusētas kultūras iedibināšana tieslietas sistēmā.

SVARĪGĀKĀS NORISES UN NOTIKUMI IEVIEŠANAS PROCESĀ
Komanda projektu sāka ar partneriestādēm nepieciešamo mācību vajadzību analīzi, veidojot visaptverošu
apmācību un stažēšanās plānu. Papildus iepirkumam, projekta komanda koordinēja CEPEJ, ESAO un SVF sniegto
tiesu sistēmas izvērtējuma veikšanu. Visbeidzot, komanda aktīvi iesaistījās iepirkuma organizēšanā, lai attīstītu
apmācību programmas un realizētu apmācības, kā arī aprīkotu tiesas un tiesībaizsardzības iestādes ar videokonferenču
iekārtām un IT risinājumiem, kas nodrošinātu tieslietu sistēmas caurskatāmību.

GALVENIE REZULTĀTI UN VEIKSMES FAKTORI
Projekts nodrošina būtisku zināšanu papildinājumu tieslietu sistēmas darbiniekiem. Projekts apvieno tiesnešus,
tiesu darbiniekus, tiesu medicīnas ekspertus, prokurorus, izmeklētājus, politikas veidotājus, politikas ieviesējus un
citus brīvo juridisko profesiju pārstāvjus, piemēram, juristus, advokātus, šķīrējtiesnešus, notārus, mediatorus,
maksātnespējas administratorus, tiesu izpildītājus un sociālos partnerus.
REZULTĀTI,
IETEKME

(PAREDZAMĀ) IETEKME UZ ADMINISTRATĪVO SISTĒMU KOPUMĀ
Līdzšinējie projekta sasniegumi ir tieslietu sistēmai
piederīgo iestāžu visaptverošs novērtējums un vairāk nekā
7000 dalībnieku apmācība (projekta mērķis ir pulcēt 11 433
mācību dalībniekus). Šie projekta rezultāti veicinās uz
pakalpojumiem orientētas kultūras attīstību tieslietu
sistēmā, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi.

GŪTĀS MĀCĪBAS: ESF FINANSIĀLĀ ATBALSTA
LOMA

ATSKATS

ESF atbalstītais projekts ir veicinājis Latvijas tieslietu
sistēmas
un
tiesībsargājošo
iestāžu
kapacitātes
stiprināšanu. Komanda ir apzinājusies ieguvumus, ko
sniedza starptautisko izvērtējuma un mācību ekspertu
iesaiste, līdzās mācību vajadzību izvērtēšanas nozīmei
aktuālas mācību programmas izstrādē. Komanda ir
uzlabojusi savas projektu vadības prasmes un apzinājusies
sinerģiju starp ESF un ERAF finansējumu.

Projekta sastāvdaļas.
Avots: Tiesu administrācija, projekta materiāli

Personīgā pieredze
‘Uzticama un efektīva tieslietu sistēma ir valsts labklājības
stūrakmens. Labs tiesību piemērotājs spēj uzlabot sliktu
likumu, turpretī slikts - sagandēs vislabāko likumu. Esmu
pārliecināts, ka projekts “Justīcija attīstībai’’ sniegs
ieguldījumu Latvijas biznesa vides izcilībā.’
Jānis Endziņš, Valdes priekšsēdētājs, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera

‘Tieslietu sistēmas potenciāla palielināšana, investējot
juridisko profesionāļu kapacitātes stiprināšanā, lielā
mērā ietekmēs turpmāko nozares politikas attīstību,
uzlabojot tiesu pieejamību un inovatīvas kultūras
ieviešanu tieslietu iestādēs.’
Anna Skrjabina, Projekta vadītāja, Tiesu administrācija

Pētījuma “Progresa novērtējums par ESF atbalstu valsts pārvaldei” (PAPA) mērķis ir iepazīstināt ar konkrētām ESF finansētām valsts pārvaldes reformu
un kapacitātes celšanas iniciatīvām. Pētījuma veicējs sagatavoja 30 iniciatīvu aprakstus un faktu lapas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda
11.tematiskā mērķa projektiem 17 ES dalībvalstīs.
Šo dokumentu sagatavojusi Eiropas Komisija. Tomēr tajā atspoguļoti tikai konkrēto autoru viedokļi, un Komisija nav atbildīga par jebkādu šajā dokumentā
sniegtās informācijas izmantošanu.
Informāciju par projektu var atrast sekojot hipersaitei
http://bit.ly/PAPA-PPMI vai skenējot QR kodu ar viedtālruņa kameru.
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