Uzsākta EK projekta „Ceļā uz tiesvedības procesa optimizēšanu” īstenošana
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju ir uzsākusi Eiropas Komisijas īpašās programmas
„Krimināltiesības” projekta „Ceļā uz tiesvedības procesa optimizēšanu” īstenošanu (Granta līgums Nr.
JUST/2010/JPEN/AG/1459/EJ 30-CE-0409326/00-83).
Projekta mērķis ir ievērojami uzlabot videokonferenču izmantošanu nacionālajā un pārrobežu
tiesvedībā, izstrādājot un ieviešot videokonferenču rezervācijas sistēmu un integrējot to tiesu informācijas
sistēmā. Projekta mērķis ir arī izveidot laika un izmaksu ziņā efektīvu tiesvedību, nodrošinot ar
videokonferences iespēju aprīkoto tiesu zāļu aprīkošanu ar iekārtām lietisko pierādījumu demonstrēšanai , kas
ievērojami samazinās papīra formāta dokumentu izmantošanu tiesvedībā un uzlabos pierādījumu
demonstrēšanas procesu.
Ir skaidrs, ka videokonference ir lietderīgs instruments gan civilprocesā, gan kriminālprocesā, gan
administratīvajā procesā. Tomēr videokonferenču organizēšana būtu efektīvāka, ja papildus plānotajiem
tehniskajiem līdzekļiem – videokonferenču ierīcēm un audioierakstiem – tiktu nodrošinātas iekārtas
pierādījumu materiālu demonstrēšanai. Tas ievērojami saīsinātu tiesas sēžu ilgumu, jo sevišķi kriminālprocesā,
kā arī ietaupītu resursus, ko iztērē pušu iepazīstināšanai ar šiem materiāliem.
Vienlaikus Latvija vēlētos piedalīties ne tikai Eiropas Tiesu tīklā krimināllietās, kas piedāvā speciālu
pakalpojumu (Atlasu), ļaujot potenciālajiem videokonferenču lietotājiem pārliecināties, vai videokonferenču
iekārtas ir pieejamas citām tiesām, bet arī izstrādāt informācijas sistēmu ar nolūku elektroniski vadīt
videokonferenču rezervācijas procedūru, lai to pielietotu nacionālā un starptautiskā līmeņa tiesvedībā,
izstrādājot pārrobežu videokonferences sesijas rezervēšanai lietoto standarta elektronisko veidlapu. Tādēļ
Latvija, izmantojot projekta piedāvātās iespējas, ieviesīs centralizētu videokonferenču rezervācijas sistēmu
nacionālajai un starptautiskajai tiesvedībai.
Projektā plānotās aktivitātes:
1. Videokonferenču rezervācijas sistēmas izstrāde un integrēšana attiecīgajās sistēmās. Šī aktivitāte ietver šādus
uzdevumus:
1) rezervācijas sistēmas lietošanas noteikumu izstrāde izmantošanai nacionālajā un pārrobežu
tiesvedībā;
2) videokonferenču rezervācijas sistēmas datu bāzes izstrāde un uzstādīšana.
2. Tehnisko iekārtu uzstādīšana, kas nodrošina lietisko pierādījumu un ar video ierakstītu pierādījumu
demonstrēšanu. Šajā aktivitātē ietilpst uzdevums – ar videokonferences iespēju aprīkotu tiesas zāļu
nodrošināšanu ar iekārtām lietisko pierādījumu un DVD ierakstu demonstrēšanai.
Projekta īstenošanai tiks nodrošināta projekta administrēšana un veikti publicitātes pasākumi, kā arī projekta
ietvaros nodrošināta audita veikšana.
Projekta ilgums: 24 mēneši
Projekta kopējais finansējums: 442 051 EUR. 89,79% no projekta izmaksām finansē Eiropas Komisija un
10,21% ir valsts budžeta līdzfinansējums.
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