
E-lieta ir domāšanas un tehnoloģiju maiņa, 
tā paredz ieviest elektronisku lietu izmeklēšanas, tiesvedības un sodu izpildes 
procesos, nodrošinot informācijas pieejamību elektroniskajā vidē visiem procesā 
iesaistītajiem dalībniekiem. 

Ar e-lietas programmas palīdzību 
lietas dalībniekiem un citām procesā iesaistītajām personām vienuviet elektroniski 
būs pieejama visa informācija par lietu – sākot no pirmstiesas procesa un beidzot 
ar nolēmuma izpildi.

Kas ir e-lieta? 

1. posmā
Galvenā uzmanība ir 

tiesvedības jomai, 
tajā skaitā 

soda izpildes un 
uzraudzības procesam. 
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Atsevišķos procesos 
e-lietu pakāpeniski ievieš

Tiesvedības jomā
sākot no izmeklēšanas 
procesa prokuratūrā

Izmeklēšanas process, 
administratīvais 
pārkāpumu 
process APAS* 

E-lietas attīstības posmos 
tiek digitalizēts izmeklēšanas 
process un pievienojas  

Izmeklēšanas iestādes 

Pārējo 
tiesvedības procesu 
digitalizācijas pilnveide

 nākotnē
E-lietas 2. posms

*APAS – IeM informācijas centra administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēma. 

Padarīt administratīvo procesu, civilprocesu, izmeklēšanas 
procesu, kriminālprocesu un administratīvo pārkāpumu procesu 

ĀTRĀKU, LĒTĀKU, EFEKTĪVĀKU, CAURSKATĀMĀKU, DROŠĀKU 

Izveidot vienotu un efektīvu izmeklēšanas 
un tiesvedības elektronisko procesu, kas ļaus  

samazināt izmeklēšanas un tiesvedības termiņus 
nodrošināt informācijas pieejamību un atklātību 

Galvenais uzdevums

Neaizmirstot par personu datu aizsardzības 
principu ievērošanu elektroniskajā vidē 

Mērķis

Prokuratūra

Tiesas, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts 
probācijas dienests, Valsts tiesu ekspertīžu 

birojs, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes 
centrs, Juridiskās palīdzības administrācija

nākotnē 
Izmeklēšanas iestādes, 
pimstiesas procesa dalībnieki 

Iekšējā mērķa grupa

Mērķu grupa

Ārējā mērķa grupa

Sabiedrība, lietu dalībnieki,
 procesā iesaistītās personas

Zvērināti advokāti, advokātu vecākie, tiesu 
eksperti, juristi un citas pilnvarotās personas

Probācijas klienti, brīvprātīgie, 
darba devēji piespiedu 

un sabiedriskā jomā u.c.



Pieejami nozīmēto 
tiesas sēžu dati

Tiesu ekspertiem, 
zvērinātiem advokātiem, 
advokātu vecākajiem 
specifiskām vajadzībām 
pielāgotas piekļuves

Elektroniskās lietas 
izsekojamība 24/7

Savlaicīga, droša 
un automatizēta 
informācijas apmaiņa

Vienlaicīga piekļuve 
lietas materiāliem 
visiem iesaistītajiem

Elektroniskas 
saziņas/pieteikumu 

iesniegšana

Iespēja saņemt 
nolēmumus ar juridisko 

spēku elektroniskā veidā
Pieejami audio 

un video protokoli

Piekļuve visiem lietas 
materiāliem 

elektroniskā veidā

Vienots notikumu kalendārs 
tiesvedības procesa 
organizēšanā 

Ievadītā informācija 
pieejama visiem lietas 
dalībniekiem

Audio un video protokolu 
ierakstīšanas un saskaņošanas 
iespējas TIS un tā publicēšana 
e-lieta portālā

Ietaupīti tiesu resursi saistībā 
ar datu un dokumentu 

elektronisku pieejamību

Automatizēta datu apmaiņa 
ar sadarbības iestādēm 

un partneriem

Ieguvumi tiesu darbam

Ieguvumi tiesvedības procesā iesaistītajiem



E-lietas
platforma

 Darba devēji piespiedu un sabiedriskā jomā, brīvprātīgie

Darba vietas Juridiskās palīdzības 
administrācijas pārstāvjiem

Citas informācijas sistēmas no
valsts iestādēm

Citas iesaistītās iestādes

Advokāti

Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centrs KRASS un IIS

Valsts tiesu ekspertīžu biroja darba vietas, lai 
nodrošinātu iztiesāšanas procesu ekspertīžu 
iesniegšanu elektroniski e-lietas platformā

Tieslietu nozares institūcijas pilnveido 
savas informācijas sistēmas (TIS, ProIS, 
IIS un PLUS)*, lai dati no šīm 
informācijas sistēmām tiktu integrēti 
kopīgā elektronisko tiesvedības lietu 
glabātuvē, izveidojot vienotu e-lietas 
informācijas sistēmu platformu, 

kura iekļaus arī publiski pieejamu 

e-lietas portālu.

e-lietas
portāls

www.elieta.lv

Prokuratūra

Tiesas  

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Valsts probācijas dienests

Iepazīšanās ar lietas materiāliem
iepazīsties ar lietas datiem un materiāliem elektroniskā formā. 

Elektroniskās veidlapas
iesniedz dokumentus, aizpildot e-lietas publiskajā portālā izvietotās elektroniskās veidlapas.

Piemēram: Saziņai ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi ieslodzītās personas radinieki, advokāti un citi pilnvarotie 
pārstāvji caur e-lietas portālu www.elieta.lv turpmāk varēs nosūtīt iesniegumus par šo ieslodzīto personu. 
Tas turpmāk būs e-pakalpojums.

Elektronisku nolēmumu saņemšana
apskati un lejuplādē ar drošu elektronisko parakstu parakstītos nolēmumus, t.sk. prokuratūras iesniegšanai 
trešajām pusēm. 

Advokātu kalendārs 
advokātiem iespēja norādīt savu pieejamību, kuru tiesvedības procesā varēs izmantot, plānojot tiesas sēdes.

Tiesas sēžu monitorings un tiesvedības gaitas
saņem uz lietotāja norādīto e-pasta adresi paziņojumus par ieplānotajām tiesas sēdēm un atgādinājumi 
par tuvākajām tiesas sēdēm.

Rēķinu apmaksas e-pakalpojums 
apmaksā lietas ietvaros pieejamos tiesas izrakstītos rēķinus.

Valsts probācijas dienesta e-pakalpojumi 
probācijas klientam, piespiedu/sabiedriskā darba devējiem, brīvprātīgajiem.

Citi pakalpojumi

Sabiedrībai
Lietas dalībniekiem, procesā iesaistītām trešām personām, probācijas klientiem
Zvērināti advokātiem, advokātu vecākajiem
Komersantiem, piespiedu un sabiedriskā darba devējiem, brīvprātīgiem
Tiesu ekspertiem
Valsts un pašvaldību iestādēm

tādēļ tiesas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Prokuratūras un Valsts probācijas dienesta darbinieki 
šo portālu darba vajadzībām neizmantos. Ieslodzījuma vietu pārvaldei, Prokuratūrai un Valsts 
probācijas dienestam būs jāstrādā ar e-lietas platformu. Šīs platformas izmantošana notiks 
automātiski, darbojoties  katras iestādes līdzšinējā informācijas sistēmā. 

E-lietas portāls ir paredzēts 

Portāla e-pakalpojumi  

* TIS – Tiesu informatīvā sistēma; ProIS – Prokuratūras informācijas sistēma; 
IIS – Ieslodzījuma Informācijas sistēma; PLUS – Valsts probācijas dienests; 
KRASS – Kriminālprocesa informācijas sistēma

tiešsaites 
e-pakalpojumu 
portāls, 
kur vienviet pieejami e-pakalpojumi, 
informācija un lietas materiāli 
tiesvedības, izmeklēšanas 
un sodu izpildes procesos 
iesaistītajām personām.


