EK PROJEKTS "E-TIESISKUMA INOVĀCIJAS"
Projekta mērkis: Stiprināt tiesu sistēmas efektivitāti un veicināt uzticēšanos tiesām, nodrošinot
iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtu piekļuvi to pakalpojumiem
PROJEKTA AKTIVITĀTES
Eiropas Komisijas programma
"Tiesiskums 2014–2020"

Projekta vadība un koordinēšana (01.10.2019.-30.09.2021.)

Projekta Nr. 851090

Vispārējas projekta vadības nodrošināšana visu projekta īstenošanas periodu.
Projekta publicitātes nodrošināšana – preses relīžu sagatavošana, infografiku
sagatavošana.

Projekta īstenošana
01.10.2019. – 30.09.2021.
Projekta kopējās
izmaksas:

284 625 EUR, kurās:
193 516 EUR - 80 % ārvalstu
finansējums
48 379 EUR - 20%
līdzfinansējums
42 730 EUR - PVN

Esošās situācijas analīze iekļaujot starptautisko pieredzi
(01.11.2019.-31.05.2020.)
Izvērtēta pašreizējā situācija un labā prakse tiesu pieejamības jomā un Eiropas
e-tiesiskuma portāla izmantošanā. Analizēta gan pašreizējā situācija, gan arī
starptautiskā pieredze no ES dalībvalstīm, kurām jau ir pieredze Eiropas tiesu
datu bāzes (Spānija, Austrija, Rumānija) ieviešanā, no to valstu pieredzes,
kuras gatavojas ieviest Eiropas tiesu datu bāzi (Vācija, Francija, Slovēnija), kā
arī organizējot pieredzes apmaiņu vizītes uz iepriekš minētajām valstīm.
Pieredzes apmaiņas vizītes provizoriski plānotas:
Austrija- 01.2020.
Vācija – 02.2020.
Rumānija – 03.2020.
Francija, Slovēnija – 04.2020.
Spānija – 05.2020.

Eiropas Tiesu datubāzes izstrāde un e-pakalpojumu pilnveide
( 01.05.2020.-31.08.2021.)
Nodrošināta datu apmaiņa ar Tiesu informatīvo sistēmu un Eiropas eTiesiskuma portālu, ieviešot Eiropas tiesu datu bāzes informācijas
automatizētu apmaiņu. Tiks nodrošināta precīza kontaktinformācija par
tiesām Latvijā, kā arī sniedzot informāciju par tiesu kompetences jomām.
Tiks nodrošināta tiesu e-pakalpojumu portāla (https://manas.tiesas.lv)
pieejamība angļu un vācu valodās, kā arī tiks pārskatīti jau ieviestie epakalpojumi.

Informatīvā kampaņa (01.11.2020.-31.08.2021.)
Informatīvās kampaņas organizēšana ar mērķi veicināt tiesas klientus,
juridisko profesiju pārstāvjus, piemēram, prokurorus, advokātus un juristus
sniegt atgriezenisko saiti par vispārējo uzticību tiesu iestādēm un tiesas
procesam.

PROJEKTA REZULTĀTI
Sazināties ar mums
Tiesu administrācija
Antonijas iela 6, Rīga, LV- 1010
www.ta.gov.lv
Projekta vadītāja - PVSSN vadītāja
Agnija Karlsone-Djomkina, 26458289
Projekta koordinatore – PVSSN
projektu vadītāja Dace Cimere,
29248273
Projekta grāmatvede – FN grāmatvede
Agita Klaucāne, 67063822

➢ Paaugstināta tiesu sniegto pakalpojumu kvalitāte un e-pakalpojumu
pieejamība citās valodās, ne tikai dzimtajā valodā
➢ Veicināta sadarbība un informācijas apmaiņa starp valstu kompetentajām
iestādēm, tostarp tiesām saistībā ar e-tiesiskuma koncepciju
➢ Ieviesta Eiropas Tiesu datu bāze, tostarp nodrošinot arī sistēmas
adminstratoru apmācības
➢ Tiesu e-pakalpojuma portāls pieejams angļu un vācu valodās
➢ Informatīvā kampaņa organizēta

