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2019.  gada rudenī Latvijā viesojās Ukrainas prezi-
dents ar delegāciju. Ukrainas un Latvijas ārlietu mi-
nistri pie Tiesu administrācijas ēkas Rīgā, Antonijas 
ielā 6, atklāja piemiņas plāksni, godinot pirmās Ukrai-
nas Tautas Republikas diplomātiskās misijas Rīgā iz-
veidi 1920. gadā.

Pirmo reizi Tiesu administrācija Latvijas Ārlietu mi-
nistrijas izsludinātajā grantu konkursā piedalījās 
2016. gadā un uzreiz ieguva finansējumu projekta īs-
tenošanai Gruzijā. Projekts bija vērsts uz Gruzijas un 
Latvijas institūciju sadarbības attīstību, lai paaugstinā-
tu tiesu pieejamību, veicinātu uzticēšanos tiesām un 
tiesībaizsardzības iestādēm un stiprinātu tiesiskumu.

Latviju apmeklēja 10 Gruzijas pārstāvji no Tieslietu mi-
nistrijas, Nacionālās probācijas aģentūras un Augstā-
kās tiesas, kā arī tiesneši. 

Partneriem organizētas tikšanās par probācijas un 
tiesu sistēmas politikas izstrādi un ieviešanu. Īpaša 
uzmanība pievērsta nepilngadīgo probācijas jautāju-
miem un izlīguma piemērošanai tiesvedības procesā, 
kas sekmē tā efektivitāti. Tiesu sistēmas politikas iz-
strādes un ieviešanas kontekstā delegācija apmeklē-
ja Tiesu administrāciju, Tieslietu ministriju, Augstāko 
tiesu, Rīgas apgabaltiesu, Latvijas Tiesnešu mācību 
centru, tikās ar Tiesnešu disciplinārkolēģiju.

Otrs projekts īstenots 2018. gadā, attīstot Ukrainas 
un Latvijas tieslietu institūciju sadarbību jaunāko tiesu 
administrēšanas sistēmu tehnoloģiju jautājumos. 
Latvijas tieslietu nozares iestādes apmeklēja Ukrainas 
Augstākās tiesas 11  pārstāvji. Vizītes laikā viņi 
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iepazinās ar tiesu sistēmu Latvijā kopumā, tostarp 
tiesu reformām un turpmākās attīstības plāniem, 
IT risinājumiem tiesas darba nodrošināšanai, t.sk. 
ieviestajiem e-pakalpojumiem, kas tiesu padara 
pieejamu sabiedrībai un efektivizē tās ikdienas 
darbu. Delegācija apmeklēja arī Latvijas Republikas 
Ārlietu ministriju.

Abos projektos sadarbības iestādes pauda gan-
darījumu par Latvijas ekspertu sniegtajām zināša-
nām un pieredzes apmaiņu inovāciju ieviešanā un 
īstenošanā. Lai arī projektu īstenošanas laiks bija 
ļoti īss, tie atstājuši arī ilgtermiņa ietekmi. Piemē-
ram, Gruzijas projektā starp abu valstu probācijas 
dienestiem svinīgi parakstīts sadarbības memo-
rands. Tā mērķis ir abu valstu sadarbības veicinā-
šana probācijas sistēmas modernizācijā, nacionā-
lo probācijas jomu tiesību vienādošanā saskaņā ar 
starptautiskajiem un Eiropas standartiem, piere-
dzes apmaiņa par probācijas jomas normatīvo aktu 
izstrādāšanu, lai tie atbilstu starptautiskajiem līgu-
miem un starptautiskajiem standartiem.

Nereti šādi “mazie” projekti 
veido pamatu sadarbībai 
plašākos projektos un 
paver iespējas ciešākai un 
padziļinātākai sadarbības 
attīstībai ilgtermiņā. 
Tā, piemēram, pateicoties 
Ārlietu ministrijas 2016. gada 
grantu projektam, nodibināti 
kontakti Gruzijā, un Tiesu 
administrācija 2017. gadā 
Gruzijā sāka jaunu projektu 
“Tiesās nodarbināto apmācība 
Twinning ietvaros”, kā 
sadarbības partnerus piesaistot 
Francijas Nacionālo tiesnešu 
skolu, Horvātijas Tiesnešu 
akadēmiju un Latvijas Tiesnešu 
mācību centru.

Attīstības sadarbības stāstus sagatavojusi Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Fotoattēli no projektu īstenotāju personīgā arhīva un Pixabay.com.

Projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, 
veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” dalībnieki.


