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Parakstīts pirmais Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta līgums
Ceturtdien, 25. jūnijā, tika parakstīts pirmais Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta
līgums. Šveices Konfederācijas kompetentā iestāde un Finanšu ministrija vienojās par finansējuma
piešķiršanu projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenošanai, tādejādi nauda reāli nonāks pie
pirmā projekta īstenotāja jaunā ārvalstu finanšu instrumenta ietvaros.
Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenotājs ir Tiesu administrācija. Tā mērķis ir tiesu sistēmas
kvalitātes uzlabošana un pieejamības palielināšana. Projekta kopējās izmaksas ir 9 411 765 Šveices
franku jeb aptuveni 4,4 miljoni latu, tai skaitā 656 470 latu Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Viena no būtiskākajām projekta aktivitātēm ir tiesu un ieslodzījumu vietu aprīkošana ar
videokonferenču aparatūru. Videokonferenci varēs izmantot gadījumos, kad lietas dalībnieks nespēs
ierasties tiesā, piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē, mājas arestā vai atrodas tālu no tiesas —
citā pilsētā vai pat citā valstī. Ieviešot videokonferenču aparatūru, Valsts policijā būtiski
samazināsies pieprasījums pēc apcietināto personu konvojēšanas no ieslodzījuma vietām uz tiesu.
Projekta ietvaros arīdzan plānots pilnveidot elektronisko dokumentu apriti, kā rezultātā būs
pieejamas dažādu tiesvedības dokumentu veidlapas elektroniskā formātā. Iedzīvotājiem būs iespēja
iesniegt dokumentus tiesai, kā arī saņemt informāciju no tiesām elektroniskā veidā.
Tāpat plānots tiesas sēžu zāles aprīkot ar skaņu ierakstu aparatūru, kas palīdzēs uzlabot tiesas
procesa un tiesas sēžu protokolu kvalitāti, kā arī samazināsies cilvēkresursu patēriņš tiesas
dokumentu sagatavošanā.
Līdz ar to projekta rezultātā tiks veicināta tiesu darbības efektivitātes paaugstināšana, kā arī
moderno tehnoloģiju un elektronisko dokumentu ieviešana tiesvedības procesā ļaus būtiski ietaupīt
arī valsts budžeta līdzekļus.
Paredzams, ka projekts tiks pabeigts 2012. gadā.
Pielikumā foto no svinīgās līguma parakstīšanas, kurā piedalās Šveices Konfederācijas vēstniece
Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio (Gabriela Nützi Sulpizio) un Finanšu ministrijas valsts sekretāra
vietnieks ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos Andžs Ūbelis.
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