
Procesuālajos likumos 
noteiktais pārejas regulējums



Grozījumu būtība

Regulējumu padarīt tehnoloģiski neitrālu un
vienlaikus atbalstītu elektronisko dokumentu
apriti.

E-lietas ietvaros lietas materiāli glabājami
elektroniski un lietas dalībniekiem ir pieejami
attālināti, saglabājot iespēju dokumentus
iesniegt tiesā un saņemt arī papīra formā.

Grozījumi izstrādāti pastāvīgo darba grupu
ietvaros.

Grozījumi atbilst katra procesa likuma specifikai,
vienlaikus visos procesos paredzēts divu gadu
periods, kurā ir pieņemamas atkāpes no
pamatregulējuma.



Likums Pārejas regulējums Īss kopsavilkums

KPL 78. Šā likuma 18.1 nodaļa stājas spēkā 2021. gada 1. decembrī. Līdz 2023. gada

30. novembrim šā likuma 18.1 nodaļu piemēro atbilstoši tehniskajām iespējām.

Laikā no 2021. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim izmeklētājs, pabeidzot

izmeklēšanu un nododot lietas materiālus prokuratūrai, papīra formā iegūtos vai

sagatavotos krimināllietas materiālus skenē un pievieno arī Kriminālprocesa informācijas

sistēmā. Tiesa, saņemot krimināllietu papīra formā, var to izskatīt, nepārvēršot e-

krimināllietā.

Atruna par tehniskiem šķēršļiem.

Atruna, ka tiesa turpina darbu ar tādu

lietas formātu, kādu ir iesniegusi

prokuratūra.

CPL 171. No 2021. gada 1. decembra tiesas vai tiesneša nolēmumu, ko pieņem atsevišķa

procesuāla dokumenta veidā, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, izņemot gadījumu,

kad tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.

172. Lietas materiāliem pievienojamos dokumentus, kas iesniegti tiesā no 2021. gada

1. decembra papīra formā, tiesa pārvērš elektroniskā formā. Tiesa līdz 2023. gada

30. novembrim iesniegtos dokumentus var nepārvērst elektroniskā formā, ja ir liels

papīra formas dokumentu apjoms vai ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.

Atruna par lielu dokumentu apjomu

kā izņēmumu vai tehniskiem šķēršļiem

APL 27.Līdz 2023.gada 30.novembrim tiesa nepiemēro šā likuma 112.2 pantu, izņemot, ja

lietvedības kārtošana e-lietas formā ir iespējama un lietderīga.

Atruna, kas ietver norādi un

iespējamības un lietderības

apsvērumiem.

https://likumi.lv/ta/id/107820#n18_1
https://likumi.lv/ta/id/107820#n18_1


Objektīvi kritēriji
TEHNISKI ŠĶĒRŠĻI (cl, al, kl)

✓tiesai nav pieejams nepieciešamais aprīkojums vai tas nav atbilstošs darbam ar
digitālu tiesas procesa dokumentu vai to kopumu (piemēram, nenodrošina
lielformāta papīra dokumentu skenēšanai);

✓tiesai nodrošinātais aprīkojums nedarbojas, ir bojāts, tā darbība ir traucēta vai
palēnināta;

✓pēc dokumenta ieskenēšanas informācija nav salasāma vai saprotama;

✓konstatēts ilgstošs savienojuma pārrāvums, sistēmas vai interneta lēndarbība vai
tehnoloģiskā risinājuma vai sistēmas atteice;

✓nepietiekama personālresursa dēļ papīra dokumentu pārvēršana elektroniskā
formā būs ilgstoša un kavēs tiesas darbu;



✓ jebkādi citi tehniski iemesli, kuru ietekmē tiesas darbs vai lietas izskatīšana var tikt
būtiski apgrūtināta vai kavēta.

LIELS PAPĪRA FORMAS DOKUMENTU APJOMS (cl, al)

✓ vienā reizē tiek iesniegtas 100 vai vairāk papīra lapas.

SISTĒMU SAVIETOTĀJA PĀRBAUDE (kl)

✓ lai pārliecinātos, ka nav tehnisku šķēršļu, krimināllietas mēnesi pēc 1.decembra
tiek paralēli virzītas uz tiesu arī papīra formātā.

Iespējamība un lietderība ir vērtējama caur objektīvu kritēriju esamību.



Paldies par uzmanību!


