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Sāks aprīkot Latvijas tiesas ar video konferences un skaņas ieraksta iekārtām
Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir pieņēmis lēmumu atļaut Tiesu administrācijai
(TA) slēgt līgumu ar SIA „Lattelecom”, kas uzvarēja atklātā konkursā „Video
konferences un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un
ieslodzījuma vietu vajadzībām projektā „Tiesu modernizācija Latvijā””.
Ņemot vērā minēto, TA 27.septembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA „Lattelecom”, un
tuvākajā laikā tiks saskaņoti video konferences un skaņas ieraksta iekārtu uzstādīšanas
un piegāžu grafiki, kuriem atbilstoši tiks uzsākta Latvijas tiesu sēžu zāļu aprīkošana.
Saskaņā ar tiesas sēžu zāļu aprīkošanas plānu vispirms tiks aprīkotas lielākās un
noslogotākās Latvijas tiesas – Rīgā, Daugavpilī, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā.
Jau ziņots, ka TA 2009.gadā ir sākusi projekta „Tiesu modernizācija Latvijā”
īstenošanu, kura ietvaros tiek pilnveidota Latvijas tiesu pieejamība ar jaunajām
tehnoloģijām un elektronisko dokumentu apriti, ieviestas izmaksu kontroles,
samazināšanas un pārvaldības procedūras, uzlabota tiesu informācijas un pakalpojumu
pieejamība, iekšējās informācijas aprite, tādējādi veicinot tiesu darbības efektivitātes
paaugstināšanu un radot iespējas turpmāk būtiski samazināt procesuālo ekonomiju tiesu
sistēmā.
Videokonferenci tiesas varēs izmantot gadījumos, kad lietas dalībnieks nespēs ierasties
tiesā, piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē, mājas arestā, citā pilsētā vai valstī.
Videokonferences izmantošana ļaus saīsināt laiku, kas veltāms apsūdzēto sagatavošanai
tiesas sēdei, uzlabot sabiedrības drošību, kā arī tiesu pieejamību, jo būtiski samazināsies
lietas dalībnieku ceļa izdevumi un patērētais laiks, tā kā nepieciešamības gadījumā
piedalīties tiesas sēdē būs iespējams tuvākās pilsētas tiesā. Tāpat samazināsies atlikto
tiesas sēžu skaits lietas dalībnieku neierašanās dēļ. Būtiski samazināsies nepieciešamība
pārvietot jeb konvojēt apcietināto personu no ieslodzījuma vietas uz tiesu.
Sākotnēji tiesas izmantos videokonferenču aparatūru kriminālprocesā un
administratīvajā procesā paskaidrojumu un liecību saņemšanai, bet pēc normatīvās
bāzes atbilstošas papildināšanas videokonferences ieviesīs arī civilprocesā.
Savukārt tiesas sēžu zāļu aprīkošana ar skaņu ieraksta aparatūru palīdzēs uzlabot tiesas
procesa un tiesas sēžu protokolu kvalitāti, kā arī samazināt tiesu darba apjomu
dokumentu sagatavošanā. Samazināsies protokola sagatavošanai nepieciešamais laiks,
un tiesas sēdes skaņu ieraksts jeb protokols lietas dalībniekiem būs pieejams pēc tiesas
sēdes beigām daudz ātrāk.
Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenošanai tiek izmantots Latvijas – Šveices
sadarbības programmas finansējums, ko piešķir Šveices Konfederācijas padome.

Projektu īsteno Tiesu administrācija, tā partneri ir Augstākā tiesa un Ieslodzījuma vietu
pārvalde. Projekta kopējās izmaksas ir 9 411 765 Šveices franki jeb aptuveni 4,4 miljoni
latu, no kuriem 85% sedz Šveices Konfederācijas padome un 15% valsts budžeta
līdzfinansējums.
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