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Ar video konferences un skaņas ieraksta iekārtām aprīkotas visas tiesas Vidzemē
25. maijā Vidzemes apgabaltiesā, Valmierā notika ar video konferences un skaņas ieraksta
iekārtām aprīkotas tiesas sēžu zāles prezentācija Latvijas un Šveices sadarbības programmas
projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros. Šādas tiesas sēžu zāles šobrīd jau pieejamas visās
Vidzemes tiesu apgabala tiesās.
„Tiesu modernizācijas projekts paredz visās Latvijas tiesās ieviest video konferenču iespējas. Tas
padarīs ikvienu tiesvedības procesu ātrāku, ērtāku, pieejamāku un ekonomiskāku. Videokonferenci
tiesas varēs izmantot gadījumos, kad lietas dalībnieks nespēs ierasties tiesā, piemēram, atrodoties
ārstniecības iestādē, mājas arestā, citā pilsētā vai valstī. Manuprāt, tieši ērtāki pārrobežu darījumi
būs svarīgākais ieguvums šajā projektā, jo, kā zināms, mūsu pilsoņi ļoti daudz ceļo un daudzi dzīvo
citās valstīs pastāvīgi. Video konferences iespēja tiesvedībā palīdzēs gadījumos, ja šiem cilvēkiem
nāksies iesaistīties kādā procesā, atrodoties ārpus Latvijas un būtiski ietaupot finanses un laiku,”
atklājot prezentāciju Vidzdemes apgabaltiesā, pastāstīja Inguss Kalniņš, Tieslietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks stratēģijas jautājumos.
Savukārt Edīte Knēgere, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja, norādīja, ka video konferences
ieviešana Latvijas tiesās ir būtisks ieguldījums arī drošības apsvērumu dēļ. Turklāt skaņas ieraksta
fakts tiesas sēšu laikā padarīs vieglāku tiesnešu darbu, jo disciplinēs procesa dalībniekus un liks
viņiem pārdomāt savu uzvedību tiesas zālē.
Prezentācijas laikā notika video konferences iekārtu demonstrācija, saslēdzoties ar līdzīgi aprīkotu
telpu Rīgas Centrālcietumā. No turienes prezentācijas dalībniekus, kuri atradās Valmierā, uzrunāja
Visvaldis Puķīte, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks. Viņš apsveica visus ar šo jauno iespēju
Latvijas tiesu sistēmā un, piekrītot Edītei Knēgerei, norādīja, ka, arī viņaprāt, īpaši būtisks
ieguvums no video konferences izmantošanas iespējām tiesās lietu skatīšanas procesā būs tieši
drošības aspekts gadījumos, kad ieslodzījuma vietā atrodas apsūdzētais, kuram ir kāda infekcijas
slimība, piemēram, tuberkuloze. Tādējādi viņš nebūs jāved uz tiesas sēžu zāli, kur var tikt
apdraudēta citu cilvēku veselība. Savukārt Armands Ādamsons, Rīgas Centrālcietuma priekšnieka
vietnieks uzraudzības un drošības jautājumos, pauda viedokli, ka, pateicoties tiesu modernizācijas
projektam, tiks ietaupīts ļoti daudz resursu gan konvejēšanas, gan drošības pārbaužu, gan arī
tehnisko izdevumu dēļ. Līdz šim šajā procesā ir nepieciešams iesaistīt 30 līdz 50 cilvēku dienā, un
šis skaitlis, viņaprāt, uzskatāmi raksturo iespējamos ieguvumus no viedo konferences ieviešanas
tiesvedībā visām iesaistītajām pusēm.
Par projektu “Tiesu modernizācija Latvijā”
Video konferences varēs izmantot gadījumos, kad lietas dalībnieks nevarēs ierasties tiesā,
piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē, mājas arestā, citā pilsētā vai – kas mūsdienās īpaši
būtiski – valstī. Video konferenču izmantošana ļaus saīsināt laiku, kas veltāms apsūdzēto
sagatavošanai tiesas sēdei, uzlabos 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 citas tuvākās pilsētas tiesā. Savukārt tiesas sēžu zāļu
aprīkošana ar skaņas 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.
2009. gadā sāktais projekts „Tiesu modernizācija Latvijā” kopumā sešās tā aktivitātēs paredz
pilnveidot Latvijas tiesu pieejamību ar jaunajām tehnoloģijām un elektronisko dokumentu apriti,
ieviest izmaksu kontroles, samazināšanas un pārvaldības procedūras, uzlabot tiesu informācijas un
pakalpojumu pieejamību, iekšējās informācijas apriti, tādējādi veicinot tiesu darbības efektivitātes
paaugstināšanu un radot iespējas turpmāk būtiski samazināt procesuālos izdevumus tiesu sistēmā.
Visas tiesas Latvijā ar skaņas ieraksta iekārtām un vismaz vienu video konferences ierakstu iekārtu
komplektu tiks aprīkotas līdz 2012. gada 30. jūnijam. Šobrīd Latvijā ar aprīkotas jau 42 tiesas un 6
ieslodzījuma vietas.
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