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P R I E K Š V Ā R D S

Eirojusta septītais gadskārtējais pārskats ietver informāciju par Eirojusta darbību, kā arī tajā ieviestajiem 

jauninājumiem un organizācijas lielākajiem sasniegumiem 2008. gadā.  

Eirojusts atkal panācis progresu savā operatīvajā darbā un nostiprinājis savu kapacitāti, līdz ar to uzlabojot kompetento 

nacionālo iestāžu sadarbību un veicinot to darbības koordināciju smagu pārrobežu noziegumu izmeklēšanā. Eirojusts 

pilnveidojis savas attiecības ar nacionālajām iestādēm un trešajām valstīm, kā arī paplašinājis sadarbību ar citām 

Eiropas Savienības organizācijām, īpaši ar Eiropolu un Eiropas biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). 

Man ir prieks paziņot, ka 2008. gadā Eirojusta Kolēģija kopumā saņēma 1 193 lietas, tas ir, par 10 % vairāk nekā 

2007. gadā. 

Eirojusta piecus gadu ilgās darbības novērtējuma, Komisijas komunikē par Eirojusta un Eiropas Tiesiskās 

sadarbības tīkla (EJN) nākotni un citu līdzīgu Eirojusta iepriekšējā gadskārtējā pārskatā sīkāk aprakstīto pasākumu 

rezultātā četrpadsmit dalībvalstis 2008. gada sākumā ierosināja iesniegt likumdošanas priekšlikumu par Eirojusta 

nostiprināšanu.  

Par nozīmīgu datumu var uzskatīt 2008. gada 16. decembri, kad Eiropas Savienības Padome savā sēdē pieņēma 

jauno Padomes Lēmumu par Eirojusta nostiprināšanu, ar kuru grozīja Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 

par Eirojusta izveidošanu.  

Jaunā lēmuma mērķis ir efektivizēt Eirojusta darbību. Eirojusta galvenie uzdevumi ir šādi: izveidot nacionālo pārstāvju 

pilnvaru kopējo bāzi, izstrādāt koordinācijas mehānismu ārkārtas gadījumiem, uzlabot ar Eirojusta starpniecību 

notiekošo informācijas apmaiņu, nostiprināt nacionālo pārstāvju un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpersonu 

sadarbību, paplašināt sadarbību ar trešajām valstīm, kā arī citām ES organizācijām un sadarbības tīkliem. 

Eirojusts ir ļoti apmierināts ar sasniegto progresu un 2008. gada beigās ar entuziasmu uzsāka sagatavošanās darbus, 

lai ieviestu jauno Lēmumu par Eirojusta nostiprināšanu.  

2008. gadā Eirojusta Kolēģija sveica savā vidū četrus jaunus nacionālos pārstāvjus: Žerāru Lubanu (Gérard Loubens) 

no Francijas, Laimu Čekelieni (Laima Čekelienė) no Lietuvas, Ritvu Sahavirtu (Ritva Sahavirta) no Somijas un Aledu 

Viljamsu (Aled Williams) no Apvienotās Karalistes. Gribu pateikties par veikumu tiem kolēģiem, kuri 2008. gadā 

izbeidza darba attiecības ar Eirojustu, un novēlēt viņiem vislabākās sekmes jaunajos amatos.  

2008. gadā Kolēģija uzsāka jaunā administratīvā direktora izraudzīšanās procedūru, un pavisam nesen jaunais 

administratīvais direktors tika apstiprināts. Gribu pateikt paldies bijušajam administratīvajam direktoram Ernstam 

Mercam (Ernst Merz) un administratīvā direktora pienākumu izpildītājam Žakam Vosam (Jacques Vos) par viņu 

enerģisko darbību nepārtraukta atbalsta nodrošināšanā Eirojusta Kolēģijai.  
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Liels darbs ir paveikts. Taču vēl daudz kas ir jāpadara, lai Eirojusts varētu efektīvāk pildīt savus pienākumus, likt lietā 

pagaidām neizmantoto potenciālu un uzņemties lielāku inciatīvu, sniedzot atbalstu nacionālajām iestādēm pārrobežu 

noziedzības apkarošanā.  

Esmu pārliecināts, ka Eirojusta rīcībā ir visi tiesiskie instrumenti, kas nepieciešami, lai tas uzlabotu darbības 

efektivitāti un, aktīvi iesaistot dalībvalstis, sekmīgi pildītu savus uzdevumus, pirmām kārtām ieviešot jauno Lēmumu 

par Eirojusta nostiprināšanu.  

ŽOZĒ LUIŠS LOPEŠS DA MOTA  

(JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA) 

Kolēģijas prezidents

2009. gada februārī
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Eiropas Komisijas viceprezidenta 

Baro vizīte Eirojusta galvenajā 

mītnē

Jaunais Lēmums par Eirojusta 

nostiprināšanu

2008. gada jūlijā sarīkotā preses 

konference, kurā tiek paziņots 

jaunais Lēmums par Eirojusta 

nostiprināšanu
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1  K O P S A V I L K U M S

Šajā nodaļā sniegts kopsavilkums par visiem 2008. 

gada pārskatā iekļautajiem galvenajiem jautājumiem, kas 

iedalīti trijās grupās: lietu izskatīšana, ārējie sakari un 

iekšējie jautājumi.

Lietu izskatīšana

• Eirojusts atkal pieredzējis Kolēģijai iesniegto lietu 

skaita būtisku pieaugumu. 2008. gadā tika iesnieg-

tas 1 193 jaunas lietas, tas ir, par 108 lietām jeb par 

10 % vairāk nekā 2007. gadā. 

• Atbilstoši Lēmumam par Eirojusta izveidošanu 

Eirojusts 2006. gadā ieviesa statistisko uzskaiti, kurā 

lietas tiek iedalītas parastās un sarežģītās lietās, kā 

arī klasificētas pēc tajās veicamajiem uzdevumiem, 

ņemot vērā to, ka Eirojusts var saņemt vienu un to 

pašu lietu vairāku uzdevumu veikšanai. Arī 2008. 

gadā tika ievērots tas pats saņemto lietu uzskaites 

modelis, tas ir, parastās un sarežģītās lietas, kā arī 

lietu klasifikācija atbilstoši veicamajiem uzdevumi-

em.  

• 2008. gadā Eirojusts sarīkoja 132 koordinācijas 

sanāksmes, kurās piedalījās nacionālo kompetento 

iestāžu pārstāvji. 110 sanāksmes notika Eirojusta 

telpās, bet 22 – dalībvalstīs. Koordinācijas sanāksmju 

skaits ir ievērojami pieaudzis salīdzinājumā ar 2007. 

gadu, kad notika 91 šāda sanāksme.

• 2008. gadā Eirojusts saņēma lietas, kas bija 

ierosinātas par 50 dažādiem kriminālnodarījumiem. 

Tāpat kā 2007. gadā procentuāli lielākā daļa no 

visām šīm lietām bija saistītas ar narkotiku kontra-

bandu un noziegumiem pret īpašumu vai sabiedrisko 

labumu, tostarp arī ar krāpšanu.  

• Eirojusts sarīkoja tiesībaizsardzības iestāžu dar-

binieku sanāksmi par tematu “Prioritātes Organizētās 

noziedzības draudu novērtējumā (OCTA) un 

pārrobežu apsūdzību izvirzīšanā”. 2008. gada maijā 

Padomei tika iesniegts attiecīgs ziņojums.  

• 2008. gadā Eirojusts iesaistījās vēl sešu Eiropola 

analītisko lietu (AWFs) izskatīšanā, tātad kopumā ir 

iesaistījies jau 12 šādās lietās, un turpināja pilnveidot 

savu sadarbību ar Eiropolu. 2008. gadā palielinājās 

to lietu skaits, kuru izskatīšanā Eirojusts iesaistīja 

Eiropolu un Eiropas biroju krāpšanas apkarošanai 

(OLAF), kā arī kopīgo koordinācijas sanāksmju 

skaits. Eiropols bija iesaistīts 30 lietu izskatīšanā 

un piedalījās 24 koordinācijas sanāksmēs, bet OLAF 

bija iesaistīts piecu lietu izskatīšanā un piedalījās 

trijās koordinācijas sanāksmēs.   

• 2008. gadā Eirojusts 12 gadījumos vērsās pie 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm ar Lēmuma 

par Eirojusta izveidošanu 6.a pantā minētajiem 

lūgumiem, un salīdzinājumā ar iepriekšējiem gad-

iem šādu lūgumu skaits bija lielāks.  

• 2008. gadā nacionālie pārstāvji 21 gadījumā lūdza 

savu valstu kompetentās iestādes apsvērt iespēju 

izveidot apvienoto izmeklēšanas grupu (JIT). 

• 2008. gadā tika reģistrētas 237 lietas, kas bija 

saistītas ar Eiropas apcietinājuma ordera (EAW) 

izpildes veicināšanu, tostarp arī koordinācijas 

pasākumu kontekstā. Četras lietas bija saistītas ar 

konfliktējošiem Eiropas apcietinājuma orderiem. 

Atbilstoši 2002. gada 13. jūnija Ietvarlēmuma par 

Eiropas apcietinājuma orderi un par nodošanas 

procedūrām starp dalībvalstīm 17. pantam Eirojusts 

28 lietās tika informēts par noteiktā termiņa 

neievērošanu. 

• Eirojusts, izmantojot atklātos avotus, vāc un apko-

po informāciju par likumpārkāpēju notiesāšanu 

un aizdomās turēto attaisnošanu ar terorismu 

saistītajās lietās un sagatavo attiecīgu analītisko un 

statistisko informāciju. Pamatojoties uz Padomes 

2005. gada 20. septembra lēmumu, Eirojusts mudi-

na dalībvalstis sniegt vēl vairāk informācijas par 

apsūdzības izvirzīšanu un notiesāšanu par noziegu-

miem, kas saistīti ar terorismu. 

•  Eirojusts ir iecēlis kontaktpersonu bērnu aizsardzības 

jautājumos. Ir izveidota tīmekļa lappuse, kas ietver 

kontaktpersonas amata pienākumu aprakstu, statis-

tiku par Eirojustā izskatāmajām lietām saistībā ar 

bērnu aizsardzību un īpašu e-pasta adresi kontaktiem 

ar tiesībaizsardzības iestādēm un starptautiskajām 

organizācijām.

• 2008. gada decembrī Padome pieņēma Lēmumu 

par Eirojusta nostiprināšanu, ar kuru tiek grozīts 

2002. gada 28. februāra Lēmums par Eirojusta 

izveidošanu. Jaunā lēmuma mērķis ir efektivizēt 

Eirojusta darbību. Šā pārskata 5. nodaļā sniegta 

informācija par galvenajām jomām, kurās Eirojusta 

nozīme un kapacitāte ir jāpastiprina.  

• Neraugoties uz pozitīvajām tendencēm un 

minētajiem sasniegumiem, Eirojusts tomēr uzska-

ta, ka savu potenciālu vēl aizvien nav līdz galam 
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izmantojis, īpaši attiecībā uz iniciatīvas uzņemšanos 

ar sarežģītākiem pārrobežu noziegumiem saistītās 

izmeklētāju un prokuroru darbības koordinēšanā, lai 

palīdzētu nacionālajām kompetentajām iestādēm un 

sasniegtu vislabākos iespējamos rezultātus.  

• Eirojusts ir pārliecināts, ka, pilnīgi ieviešot 2002. gada 

Lēmumu par Eirojusta izveidošanu, kā arī savlaicīgi 

un saskaņoti īstenojot jauno Padomes Lēmumu 

par Eirojusta nostiprināšanu, Eirojustam būs radīts 

stingrs pamats un iespējas izvērst aktīvāku darbību, 

lai palīdzētu nacionālajām kompetentajām iestādēm 

apkarot smagus pārrobežu noziegumus.  

Ārējie sakari

• Jaunajā Padomes Lēmumā par Eirojusta 

nostiprināšanu vēlreiz uzsvērtas privileģētās 

Eirojusta un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 

(EJN) attiecības, kas balstās uz savstarpējam 

konsultācijām un komplementaritāti. Tomēr ir 

nepieciešami zināmi pasākumi abu organizāciju 

sadarbības efektivizēšanai.

• Ir parakstīts Eirojusta un Eiropola saprašanās mem-

orands par konfidencialitātes un drošības stan-

dartu savstarpējo atbilstību, un tā rezultātā abu 

organizāciju drošie sakaru kanāli tiek operatīvi 

izmantoti. Patlaban darba grupa pārskata 2004. 

gadā parakstīto Sadarbības līgumu, lai uzlabotu 

savstarpējo informācijas apmaiņu, jo īpaši Eiropola 

analītisko darba datņu izmantošanas jomā.  

• Eirojusts un Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai 

(OLAF) 2008. gada 24. septembrī parakstīja 

vienošanos par praktiskās sadarbības kārtību, lai 

intensificētu savstarpējo sadarbību un informācijas 

apmaiņu. 

• 2008. gada 27. novembrī Eirojusts parakstīja 

sadarbības līgumu ar Šveici, bet 2008. gada 28. 

novembrī – ar Bijušās Dienvislāvijas Republiku 

Maķedoniju.  

Iekšējie jautājumi

• 2008. gada maijā darba attiecības ar Eirojustu 

izbeidza tā līdzšinējais administratīvais direktors 

un viņa pienākumus pārņēma administratīvā direk-

tora pienākumu izpildītājs. Vienlaikus tika uzsākta 

arī jaunā administratīvā direktora izraudzīšanās 

procedūra. 

• 2008. gada novembrī 70 Eirojusta administrācijas 

darbinieki pārcēlās uz pagaidu biroja telpām Haagse 

Veste ēkā, bet iecere par galīgo pārcelšanos uz 

jauno un nu jau pastāvīgo mītni varētu īstenoties 

2014. gadā. 

• Eirojusts noslēdza līgumu ar ārēju konsultantu, 

kura uzdevums ir veikt Eirojusta organizatoriskās 

struktūras auditu.  

• Par galvenajiem panākumiem cilvēkresursu 

pārvaldības jomā var uzskatīt vairāku stingrākai 

personāla politikai atbilstošu noteikumu 

pieņemšanu, sagatavošanos pirmajai gadskārtējai 

atestācijai, tupmākos Eirojusta izveidošanas plāna 

izpildes pasākumus un darbinieku apmācības plāna 

apstiprināšanu. 

• 2008. gadā dalībvalstīs tika ieviesta droša e-pasta 

sistēma. 

• Eirojusta videokonferenču iekārta tika pilnveidota un 

tagad nodrošina arī sinhrono tulkošanu.  

• Nepārtraukta un pienācīga pieeja Šengenas 

informācijas sistēmai (SIS) un tās izmantošana 

Eirojustam ir būtiski svarīga lietu izskatīšanā, kā arī 

sadarbības un koordinācijas pasākumu organizēšanā. 

Laikā no 2007. gada decembra līdz 2008. gada 

decembrim Eirojusta nacionālo pārstāvju biroji 

Šengenas informācijas sistēmu izmantojuši 229 

reizes. 

• E-POC (Eiropas elektronisko sakaru vide organizētās 

noziedzības apkarošanai) III projekta rezultātā tika 

uzlabota Lietu vadības sistēma (CMS), kā arī tika 

turpināts atbalsts Kolēģijai tās operatīvajā darbā, 

jo īpaši pēc tam, kad tika palielināts Lietu vadības 

grupas darbinieku skaits. Tika ieviests jauns Lietu 

vadības sistēmas variants un uzsākts nākamais 

E-POC III+ projekts šīs jaunās sistēmas pielieto-

juma pilnveidošanai. 

• 2008. gadā Eirojustam sākotnēji piešķirtie 20 miljo-

nus EUR lielie budžeta līdzekļi tika papildināti ar 4,8 

miljoniem EUR. Tādējādi kopējais budžets sasniedza 

24,8 miljonus EUR, un Eirojusts izpildīja 97 % no 

visām savām saistībām. Administratīvais direktors 

saņēma Eiropas Parlamenta apstiprinājumu par 

2006. gada budžeta izpildi. 
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2  O P E R A T Ī V Ā  D A R B Ī B A
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1.  attēls: Lietu skaita pieaugums laika posmā no 

2002. gada līdz 2008. gadam

2008. gadā nacionālie pārstāvji reģistrēja 1 193 lietas, 

tas ir, par 10 % vairāk lietu nekā 2007. gadā (1 085 lie-

tas). Šie skaitļi atspoguļo apmēram tādu pašu tendenci 

kā iepriekšējos gados, tomēr, par spīti visiem nacionālo 

pārstāvju biroju pūliņiem, iesniegto sarežģīto lietu 

skaits ir samazinājies (sk. 3. attēlu).

Jānorāda, ka 1 153 reģistrētās lietas ir operatīvās 

lietas un tikai 40 lietas tika reģistrētas nolūkā sniegt 

palīdzību un nodrošināt ekspertīzi vispārīgos juridis-

kos, ar konkrētām tiesību sistēmām un tiesām saistītos 

jautājumos vai praktiskos jautājumos, kuru risināšanā 

nebija nepieciešama Kolēģijas iesaistīšanās.

2.  attēls: Izskatāmo lietu statuss laika posmā no 

2002. gada līdz 2008. gadam

2008. gadā Eirojustam tika iesniegtas 1 193 lietas, tomēr 

šis skaitlis rada tikai aptuvenu priekšstatu par nacionā-

lo pārstāvju darbu. 2. attēls daudz precīzāk atspoguļo 

Kolēģijas veikumu, jo uzskatāmi parāda, cik daudz lietu 

Eirojusts visos savas darbības gados ir izskatījis un cik 

daudz lietu vēl joprojām ir izskatīšanas stadijā.

2008. gada beigās nebija slēgtas 1 002 lietas, kas 

iesniegtas no 2003. gada līdz 2008. gadam. No tām 

700 lietas tika reģistrētas 2008. gadā.

3.  attēls: 2007. un 2008. gadā izskatītās 

parastās un sarežģītās lietas 

2006. gadā Eirojusts ieviesa jaunu klasifikācijas sistē-

mu, saskaņā ar kuru lietas tiek iedalītas parastās un 

sarežģītās lietās un kura dod iespēju raksturot Eirojusta 

izskatīto lietu saturu. 3. attēlā redzams, ka 2008. gadā 

aptuveni 84 % gadījumu Eirojusta līdzdalība lietas 

izskatīšanā ir aprobežojusies ar parastajām funkcijām, 

bet pārējos 16 % gadījumu bijusi daudz plašāka.

Iedalot lietas parastās un sarežģītās lietās, tika ņemti 

vērā vairāki faktori, tostarp iesaistīto valstu skaits, 

Eirojusta sniegtās palīdzības apjoms un veiktie uzde-

vumi, iesaistīto valstu nacionālo pārstāvju slodze, 

noziegumu smaguma pakāpe un laika posms no pie-

prasītās palīdzības sniegšanas līdz lietas atrisināšanai. 

Tādējādi lietu dalījums parastās un sarežģītās lietās 

daļēji ir atkarīgs no divpusējo un daudzpusējo lietu 

skaita, kā arī no nepieciešamības nodrošināt koordinā-

ciju un/vai sadarbību. 

4.  attēls: 2007. un 2008. gadā izskatītās 

divpusējās un daudzpusējās lietas

Jāuzsver, ka divpusējās lietas ne vienmēr ir vienkāršas. 

Eirojusta līdzdalība lietu izskatīšanā var būt nepiecieša-

ma, lai uzlabotu divu valstu izmeklētāju vai prokuroru 

sadarbību vai darba koordināciju, un Eirojusta sniegtā 

palīdzība var būt ļoti komplicēta. Tādējādi Eirojusta 

kompleksā līdzdalība divpusējo lietu izskatīšanā var 

būt tikpat nozīmīga kā darbs, ko tas iegulda daudzpu-

sējo lietu izskatīšanā.

5., 6. un 7. attēlā detalizēti atspoguļotas likumsa-

karības starp daudzpusējām un divpusējām lietām 

un Eirojusta uzdevumi lietu izskatīšanā, kas noteikti 

Lēmuma par Eirojusta izveidošanu 3. pantā: 

1. Izmeklējot un izvirzot apsūdzību sakarā ar 4. pantā minēto par smagu noziegumu atzīstamo noziedzīgo darbību, it īpaši 

tādu, kas bijusi organizēta un attiecas uz divām vai vairākām dalībvalstīm, Eirojusta uzdevums ir: 

(a) veicināt un uzlabot dalībvalstu kompetento iestāžu darbības koordināciju izmeklēšanas un apsūdzības izvirzīšanas 

jomā, ņemot vērā jebkādus dalībvalstu kompetento iestāžu lūgumus un jebkuru informāciju, ko sniegusi jebkura līgumu 

noteikumiem atbilstoša iestāde;

(b) uzlabot dalībvalstu kompetento iestāžu sadarbību, veicinot starptautiskās tiesiskās palīdzības izmantošanu un izdo-

šanas lūgumu izpildi;

(c) citādi atbalstīt dalībvalstu kompetentās iestādes, tādējādi palīdzot tām efektivizēt izmeklēšanu un apsūdzību izvirzī-

šanu.

2. Saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem un pēc dalībvalsts kompetento iestāžu lūguma Eirojusts var sniegt palīdzību 

izmeklēšanā un apsūdzības izvirzīšanā dalībvalstij un valstij, kura nav dalībvalsts, tikai tad, ja ar šo valsti ir noslēgta vieno-

šanās par sadarbību saskaņā ar 27.(3) pantu vai ja konkrētajā gadījumā šāda palīdzība ir būtiski nepieciešama.

3. Saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem un pēc dalībvalsts kompetento iestāžu vai Komisijas lūguma Eirojusts var sniegt 

palīdzību izmeklēšanā un apsūdzības izvirzīšanā tikai attiecīgajai dalībvalstij un Kopienai.  [pasvītrojumi- pievienoti]
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3. attēls: 2007. un 2008. gadā izskatītās parastās un sarežģītās lietas 

4. attēls: 2007. un 2008. gadā izskatītās divpusējās un daudzpusējās lietas
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5. attēlā ir atspoguļots 2007. un 2008. gadā izskatīto 

lietu sadalījums atbilstoši konkrētiem uzdevumiem, 

proti, katram konkrētajam uzdevumam atbilstošo lietu 

kopējais skaits. Līdz ar lietu Eirojusts var uzņemties ne 

tikai vienu, bet arī vairākus uzdevumus. Lietu sadalī-

jumā atbilstoši uzdevumiem 2008. gadā ir vērojamas 

tādas pašas tendences kā 2007. gadā.

Abos turpmākajos attēlos ir redzams daudzpusējo 

lietu (6. attēls) un divpusējo lietu (7. attēls) skaits 

un sadalījums atbilstoši Lēmumā par Eirojusta izvei-

došanu noteiktajiem uzdevumiem. Tieši daudzpusējās 

lietās Eirojusts ir saņēmis proporcionāli vairāk lūgumu 

sniegt palīdzību dalībvalstu kompetento iestāžu rīcības 

koordinēšanā. 

8. attēlā, kas attiecas uz nacionālo pārstāvju iesais-

tīšanos Eirojusta operatīvajā darbībā, ir redzams, cik 

lietu reģistrējuši nacionālo pārstāvju biroji. 2008. gadā 

par 50 % vai pat vēl vairāk ir pieaudzis Bulgārijas, 

Īrijas, Itālijas, Kipras, Maltas un Austrijas nacionālo 

pārstāvju biroju reģistrēto lietu skaits. 

5. attēls: 2007. un 2008. gadā izskatīto lietu sadalījums atbilstoši uzdevumiem 

6. attēls:  2007. un 2008. gadā izskatīto daudzpusējo lietu sadalījums atbilstoši uzdevumiem  
(Lēmuma par Eirojusta izveidošanu 3. pants)
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7. attēls:  2007. un 2008. gadā izskatīto divpusējo lietu sadalījums atbilstoši uzdevumiem  
(Lēmuma par Eirojusta izveidošanu 3. pants)

8. attēls: Pieprasījumu iesniedzējas valstis 2007. un 2008. gadā
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9. attēlā redzams, cik reižu katrs nacionālā pārstāvja 

birojs saņēmis lūgumu pēc palīdzības. 2008. gadā ir 

palielinājies gandrīz visām valstīm adresēto piepra-

sījumu skaits, bet Latvijai, Luksemburgai, Maltai un 

Slovēnijai adresēto pieprasījumu skaits – pat par 50 % 

vai vēl vairāk.

10. attēls atspoguļo galvenos noziegumu veidus, kā arī 

dod iespēju salīdzināt dažādas noziegumu apakšgrupas 

(zilā un baltā krāsa).

Eirojusts iesaistījies tādu pašu veidu noziedzīgo darbī-

bu izmeklēšanā kā iepriekšējos gados. 

2008. gadā Eirojusts reģistrējis 50 dažāda veida nozie-

gumus. Viena lieta var ietvert vairākus noziegumus, 

un var gadīties tā, ka nacionālais pārstāvis konstatē 

galvenajam noziegumam pakārtotus noziegumus.  

2008. gadā palielinājies visu veidu noziegumu skaits. 

Eirojusts joprojām visbiežāk tiek iesaistīts tādu lietu 

izskatīšanā, kas ierosinātas par narkotiku tirdzniecību 

un noziegumiem pret īpašumu vai sabiedrisko labumu, 

tostarp par  krāpšanu.  

11. attēls. Koordinācijas sanāksmes jeb tā sauktās 

3. līmeņa sanāksmes tiek rīkotas pēc viena vai vairā-

ku nacionālo pārstāvju biroju ierosinājuma, un tajās 

piedalās iesaistīto valstu nacionālie pārstāvji, viņu 

vietnieki un/vai palīgi, kā arī attiecīgo dalībvalstu kom-

petento iestāžu pārstāvji. 

Koordinācijas sanāksmju skaits ir pieaudzis ievērojami 

– no 91 sanāksmes 2007. gadā līdz 132 sanāksmēm 

2008. gadā, kad 110 sanāksmes notika Eirojusta gal-

venajā mītnē un 22 sanāksmes – dalībvalstīs. 

Lielākā daļa no koordinācijas sanāksmēm (84 sanāks-

mes) bija daudzpusējas, un tajās bija pārstāvētas 3 

līdz 14 valstis.  

Lietas, sakarā ar kurām bija nepieciešams rīkot koordi-

nācijas sanāksmes, galvenokārt bija saistītas ar nozie-

gumiem pret īpašumu vai sabiedrisko labumu, tostarp 

ar krāpšanu (53), narkotiku tirdzniecību (40), neliku-

mīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (18), noziegumiem 

pret personas dzīvību, veselību vai brīvību (11), cilvēku 

tirdzniecību (8) un terorismu (6). Katra koordinācijas 

sanāksme var būt saistīta ne tikai ar vienu noziegumu, 

bet arī ar vairākiem dažāda veida noziegumiem.

9. attēls: Pieprasījumu adresātes valstis 2007. un 2008. gadā
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10. attēls: Galvenie noziegumu veidi 2007. un 2008. gadā

11. attēls: Koordinācijas sanāksmes 2005.–2008. gadā
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1 Narkotiku tirdzniecība
2 Nelegāla imigrantu pārvadāšana
3 Cilvēku tirdzniecība
4  Terorisms un noziegumi, kas ir vai var būt 

saistīti ar teroristisku darbību
5  Noziegumi pret personas dzīvību, veselību 

vai brīvību 
6 Slepkavība
7  Noziegumi pret īpašumu vai sabiedrisko 

labumu, tostarp krāpšana

8 Krāpšana
9 Ar nodokļiem saistīta krāpšana
10 Ar PVN saistīta krāpšana
11  Administratīvo dokumentu viltošana un 

izplatīšana
12  Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un 

tamlīdzīgi noziedzīgi nodarījumi 
13 Kibernoziegumi
14 Līdzdalība noziedzīgā grupējumā
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12. attēls. Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste 

kā koordinācijas sanāksmju rīkošanas pieprasījumu 

iesniedzējas valstis kopumā organizēja 66 koordinā-

cijas sanāksmes, respektīvi, pusi no visām gada laikā 

notikušajām koordinācijas sanāksmēm. Francija viena 

pati iesniedza 25 % no visiem koordinācijas sanāksmju 

rīkošanas pieprasījumiem. 2008. gada statistikā pirmo 

reizi ir iekļauta Norvēģija, kura organizēja piecas koor-

dinācijas sanāksmes.

13. attēls. 2008. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu 

(117 lietas) un 2007. gadu (188 lietas) Eirojusts ir pie-

prasījis trešo valstu iesaistīšanos 141 lietas izskatīša-

nā. Trešās valstis bija uzaicinātas uz 39 koordinācijas 

sanāksmēm.

14. attēlā ir norādītas Eiropas Savienības iestādes un 

starptautiskās organizācijas, kas tika lūgtas iesaistīties 

Eirojusta operatīvo lietu izskatīšanā un piedalījās koor-

dinācijas sanāksmēs.

12. attēls: Koordinācijas sanāksmes rīkošanas pieprasījumu iesniedzējas valstis 2007. un 2008. gadā

13. attēls: Koordinācijas sanāksmes rīkošanas pieprasījumu adresātes valstis 2007. un 2008. gadā
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14. attēls: Eiropas iestādes un starptautiskās organizācijas

2005 2006 2007 2008
Koordinācijas 

sanāksmes 2007. 
gadā

Koordinācijas 
sanāksmes 2008. 

gadā

Eiropols 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Eiropadome  0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

Apvienoto Nāciju 
Organizācija

0 0 1 0 1 0

Interpols 0 0 1 1 0 1

Ziemeļvalstu policija 
un muita

0 0 1 0 0 0

UNMIK 0 0 0 1 0 1

KOPĀ 13 10 32 38 14 29

Oficiālie pieprasījumi, kas pamatoti uz Lēmuma 
par Eirojusta izveidošanu 6.(a) un 7.(a) pantu

2008. gadā atbilstoši Lēmuma par Eirojusta 

izveidošanu 6.(a) pantam tika izdoti 

divpadsmit pieprasījumi

Astoņi pieprasījumi bija saistīti ar 6.(a)(v) pantu. Divos 

pieprasījumos Itālijas nacionālā pārstāvja birojs lūdza 

savas valsts kompetentās iestādes sniegt informāciju. 

Viena no šīm lietām, kuru ierosināja Itālija, bija saistīta 

ar krāpšanu un nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. 

Otra lieta, kuru ierosināja Slovēnija, arī bija saistīta ar 

krāpšanu.

Piecos pieprasījumos Itālijas nacionālā pārstāvja birojs 

lūdza savas valsts kompetentās iestādes uzsākt lietā 

iesaistīto dalībvalstu kompetento iestāžu rīcības koor-

dinēšanu saskaņā ar 6.(a)(iii) pantu. Trīs no šīm lietām 

bija saistītas ar krāpšanu, viena – ar līdzdalību noziedzīgā 

organizācijā, kas nodarbojās ar nelegālo imigrantu pārva-

dāšanu, un vēl viena – ar terorismu. Lietas bija ierosinā-

jusi Portugāle, Francija, Itālija un Dānija.

Citā ar 6.(a)(i), (iii) un (v) panta noteikumiem saistītā pie-

prasījumā Itālijas kompetentās iestādes tika lūgtas uzsākt 

konkrētu nodarījumu izmeklēšanu vai sakarā ar tiem izvir-

zīt apsūdzību. Lietu bija ierosinājusi Spānija.

Trīs pieprasījumi bija pamatoti uz 6.(a)(ii) pantu. Viens 

no tiem bija saistīts ar lietu par nelegālo imigrantu pār-

vadāšanu, un tajā Portugāles un Spānijas nacionālo pār-

stāvju biroji lūdza savu valstu kompetentās iestādes atzīt, 

ka Portugāles kompetentās iestādes atrodas izdevīgākā 

pozīcijā, lai izvirzītu apsūdzību par konkrētajiem noda-

rījumiem, kā arī apsvērt iespēju lūgt Eirojusta palīdzību 

iespējamās turpmākās rīcības koordinēšanā. Šis ieteikums 

tika pieņemts.

Otrais pieprasījums bija saistīts ar lietu par smagu miesas 

bojājumu nodarīšanu. Spānijas nacionālā pārstāvja birojs 

lūdza savas valsts kompetentās iestādes atzīt, ka Somijas 

kompetentās iestādes ir labāk piemērotas apsūdzības 

izvirzīšanai par konkrētajiem nodarījumiem, un nodot 

lietas izskatīšanu Somijas pusei. Lietu bija ierosinājusi 

Spānija.

Trešais pieprasījums bija saistīts ar lietu par cilvēka nolau-

pīšanu, un Portugāles nacionālā pārstāvja birojs lūdza 

savas valsts kompetentās iestādes atzīt, ka Spānijas 

kompetentās iestādes ir labāk piemērotas apsūdzības 

izvirzīšanai par konkrētajiem nodarījumiem. Portugāles 

nacionālā pārstāvja birojs lūdza savas valsts kompetentās 

iestādes sazināties ar Spānijas kompetentajām iestādēm 

un apsvērt iespēju lūgt Eirojusta palīdzību iespējamās 

turpmākās rīcības koordinēšanā. Šis ieteikums tika pie-

ņemts.  

Pēdējais uz 6.(a)(i) pantu pamatotais pieprasījums bija 

saistīts ar lietu par krāpšanu, tostarp preču viltošanu 

un autortiesību pārkāpšanu. Itālijas nacionālā pārstāvja 

birojs lūdza savas valsts kompetentās iestādes uzsākt 

izmeklēšanu vai izvirzīt apsūdzību par konkrētajiem noda-

rījumiem šajā Francijas ierosinātajā lietā.

2008. gadā atbilstoši Lēmuma par Eirojusta 

izveidošanu 7.(a) pantam netika izdots 

neviens pieprasījums

Eirojusts vēlētos uzsvērt, ka 6.(a) un 7.(a) panta 

normu pareiza piemērošana var palīdzēt maksimāli ātri 
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un efektīvi novērst vai atrisināt ar jurisdikciju saistītās 

domstarpības. Taču Eirojusta pienākums ir koordinā-

cijas sanāksmju laikā noskaidrot, vai attiecīgo valstu 

kompetentās iestādes piekrīt 6.(a) un 7.(a) panta 

noteikumu piemērošanai.

Eiropas apcietinājuma orderis  

Attiecībā uz Eiropas apcietinājuma orderi Eirojusta trīs 

galvenie uzdevumi ir šādi:   

• veicināt Eiropas apcietinājuma ordera izpildi 

(Lēmuma par Eirojusta izveidošanu 3. pants);

• sniegt konsultācijas vairāku identisku jeb 

konfliktējošu Eiropas apcietinājuma orderu 

izdošanas gadījumā (Padomes 2002. gada 13. 

jūnija Ietvarlēmuma par Eiropas apcietinājuma 

orderi un par nodošanas procedūrām starp 

dalībvalstīm (2002/584/JHA) 16. pants);

• saņemt paziņojumus par izpildes termiņu 

neievērošanu (Padomes 2002. gada 13. jūnija 

Ietvarlēmuma par Eiropas apcietinājuma orderi 

un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 

(2002/584/JHA) 17. pants).

Turpmāk sniegts īss pārskats par darbību trim iepriekš 

minētajiem galvenajiem uzdevumiem atbilstošajās jomās.

1.  Lietas, kas saistītas ar Eiropas apcietinājuma ordera 

izpildes veicināšanu

2008. gadā Eirojusts reģistrēja 237 lietas, lai veicinātu 

Eiropas apcietinājuma ordera izpildi. Tikai divas no šīm 

lietām ir atzīstamas par vispārīgām konsultatīva rak-

stura lietām, bet visas pārējās bija operatīvās lietas. 

107 lietas joprojām atrodas izskatīšanas stadijā.

Dažās lietās ir nepieciešams saskaņot tāda Eiropas apcie-

tinājuma ordera izpildi, kas konfliktē ar citā valstī sakarā 

ar tāda paša veida noziegumu izdoto apcietinājuma orde-

ri, lai nepieļautu izvairīšanos no Eiropas apcietinājuma 

ordera izpildes, īpaši gadījumos, kad sakarā ar vienu un to 

pašu nodarījumu ir uzsākti paralēli izmeklēšanas procesi 

un izvirzītas paralēlas apsūdzības.  

2.  Lietas, kas saistītas ar Padomes 2002. gada 13. 

jūnija Ietvarlēmuma par Eiropas apcietinājuma 

orderi un nodošanas procedūrām 16. pantu

2008. gadā Eirojusts izskatīja četras lietas, kas bija sais-

tītas ar vairākiem konfliktējošiem Eiropas apcietinājuma 

orderiem. Trīs lietas iesniedza Beļģija (attiecībā uz Franciju, 

Apvienoto Karalisti, Luksemburgu un Itāliju) un vienu lietu 

– Čehijas Republika (attiecībā uz Apvienoto Karalisti).

3.  Lietas, kas saistītas ar Padomes 2002. gada 13. jūnija 

Ietvarlēmuma par Eiropas apcietinājuma orderi un 

nodošanas procedūrām 17. pantu

15. attēls: Valstis, kas 2008. gadā iesniegušas pieprasījumu par Eiropas apcietinājuma ordera izpildi 
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16. attēls: Valstis, kurām 2008. gadā iesniegts pieprasījums par Eiropas apcietinājuma ordera izpildi 

17. attēls:  Lietas, kas saistītas ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Ietvarlēmuma par Eiropas 

apcietinājuma orderi un nodošanas procedūrām 17. pantu
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2008. gadā Eirojustam tika iesniegtas 28 lietas par termiņu 

neievērošanu. 17. attēlā redzamās diagrammas atspoguļo 

ar 17. pantu saistīto lietu sadalījumu starp valstīm, kuras 

iesniegušas lietu Eirojustam (iesniedzējas valstis, kuras 

var būt gan Eiropas apcietinājuma ordera izpildītājas, gan 

izdevējas), kā arī starp citām iesaistītajām valstīm.

Galvenais iemesls, kuru dalībvalstis minējušas kā attais-

nojumu savai nespējai izpildīt Eiropas apcietinājuma orderi 

Padomes 2002. gada 13. jūnija Ietvarlēmuma par Eiropas 

apcietinājuma orderi un nodošanas procedūrām 17. pantā 

noteiktajā termiņā, ir tas, ka ordera izdevēja iestāde tika 

lūgta sniegt papildu informāciju un tā rezultātā process 

(pieprasījuma saņemšana, informācijas savākšana un 

tulkošana) ieilga.

Citi iemesli, kas tika minēti kā attaisnojums nespējai 

izpildīt Eiropas apcietinājuma orderi Padomes 2002. 

gada 13. jūnija Ietvarlēmuma par Eiropas apcietināju-

ma orderi un nodošanas procedūrām 17. pantā noteik-

tajā termiņā, bija šādi:  

• no Eiropas apcietinājuma ordera izdevējas iestādes 

tika pieprasīta garantija tam, ka attiecīgā persona 

tiks nodota atpakaļ soda izciešanai;

• Eiropas apcietinājuma ordera oriģināla piegāde 

aizkavējās;

• lēmums par personas izdošanu tika veiksmīgi 

apstrīdēts (arī tāpēc, ka izdotajā orderī nebija 

ietverta visa nepieciešamā informācija); 

• lēmums par pieprasītās personas izdošanu tika 

pieņemts savlaicīgi, tomēr izdošana aizkavējās šīs 

personas veselības stāvokļa dēļ vai arī tādēļ, ka 

radās problēmas ar tās sameklēšanu.

Apvienotās izmeklēšanas grupas 

Pēdējo gadu laikā praktiķu pieredze un zināšanas par 

apvienotajām izmeklēšanas grupām ir būtiski paplašināju-

šās. 2008. gadā nacionālie pārstāvji 21 gadījumā ierosinā-

ja savu valstu kompetentajām iestādēm apsvērt jautāju-

mu par apvienotās izmeklēšanas grupas izveidošanu.  

Tiek pētītas Eirojusta iespējas Komisijas programmas 

“Noziegumu novēršana un apkarošana” ietvaros saņemt 

Kopienas līdzfinansējumu apvienoto izmeklēšanas grupu 

darbības nodrošināšanai. Jauns solis šajā virzienā tika 

sperts 2008. gadā, kad Eirojusts kā šā projekta partneris 

saņēma grantu apvienoto izmeklēšanas grupu līdzfinansē-

šanai; šobrīd process turpinās.  

2008. gada 15. un 16. decembrī Eiropola mītnē noti-

ka Eirojusta un Eiropola kopīgi rīkotā ceturtā ekspertu 

sanāksme, kas bija veltīta apvienotajām izmeklēšanas 

grupām; sanāksmē piedalījās dalībvalstu, OLAF, Eirojusta 

un Eiropola eksperti, kā arī Padomes Ģenerālsekretariāta 

un Komisijas pārstāvji un kolēģi no ASV. Sanāksmes 

laikā ziņojumus sniedza apvienoto izmeklēšanas grupu 

nacionālie eksperti un divās darba grupās uzmanība tika 

pievērsta apvienoto izmeklēšanas grupu praktiskajai pie-

redzei, tostarp informētības uzlabošanai un pierādījumu 

vākšanai. Šajā pasākumā tika atzinīgi novērtēta Eirojusta 

un Eiropola stimulējošā nozīme un secināts, ka JIT izvei-

došanas gadījumos ir svarīgi jau agrīnajā plānošanas 

un lēmuma pieņemšanas posmā iesaistīt arī policiju un 

tiesas. Secinājumi ir ietverti Padomes 2008. gada 19. 

decembra dokumentā 17512/08.

Eirojusts un Eiropols ziņoja arī par savu veikumu apvieno-

to izmeklēšanas grupu rokasgrāmatas izstrādē. Šī rokas-

grāmata papildinās jau publicēto Eirojusta un Eiropola 

dokumentu “Vadlīnijas ES dalībvalstīm par likumdošanu 

apvienoto izmeklēšanas grupu jomā”. Jaunā rokasgrā-

mata tika izdalīta apvienoto izmeklēšanas grupu nacio-

nālajiem ekspertiem un pārējiem semināra dalībniekiem. 

Rokasgrāmatas galvenais mērķis ir informēt praktiķus par 

apvienoto izmeklēšanas grupu izveides tiesisko pamatu 

un prasībām, kā arī ieteikt, kādos gadījumos apvienotās 

izmeklēšanas grupas var efektīvi izmantot. Šī rokasgrā-

mata novērš ar apvienotajām izmeklēšanas grupām sais-

tītās neskaidrības, iedrošina praktiķus likt lietā šo salīdzi-

noši jauno instrumentu, kas var nodrošināt izmeklēšanas 

darbam pievienoto vērtību, kā arī veicināt starptautisko 

sadarbību krimināllietās. Rokasgrāmatā ir ietverta prak-

tiskā pieredze, kā arī semināru un sanāksmju materiāli. 

Šī rokasgrāmata kā jau aktuāls dokuments tiks regulāri 

atjaunota, jo īpaši tāpēc, lai atspoguļotu jaunāko praktisko 

pieredzi lietu izskatīšanā.  

Galvenie noziegumu veidi

Turpmāk tiks sniegta informācija par konkrētiem nozie-

dzīgiem nodarījumiem un pasākumiem tādās jomās 

kā terorisms, viltošana, narkotiku tirdzniecība, cilvēku 

tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, 

noziegumi pret īpašumu vai sabiedrisko labumu, tostarp  

krāpšana, un noziegumi pret personas dzīvību, veselību 

vai brīvību, kā arī kibernoziegumi.

Daudzas lietas ir saistītas tieši ar šādu veidu noziegu-

miem. Nacionālo kompetento iestāžu atbalstīšana šo 

lietu izmeklēšanā ir Eirojusta galvenā prioritāte.
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Terorisms

18. attēls: Ar terorismu saistītas lietas 2004.–2008. gadā
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2008. gadā tika rīkotas stratēģiskās un taktiskās 

sanāksmes, lai veicinātu un stiprinātu dalībvalstu tie-

sisko sadarbību terorisma apkarošanā. Šīs sanāksmes 

deva iespēju nepastarpināti apmainīties ar informāciju 

un labāko pieredzi.

Eirojusts (pateicoties ieguldījumam, ko bija sniegu-

šas visu 27 dalībvalstu kompetentās par terorisma 

apkarošanu atbildīgās iestādes) palīdzēja Eiropolam 

izstrādāt Pārskatu par terorisma situāciju un tenden-

cēm (TE-SAT 2008) un sagatavoja pirmos dokumenta 

Terrorism Convictions Monitor izdevumus, kuros apko-

pota publiski pieejamā informācija par personām, kas 

notiesātas vai attaisnotas ar terorismu saistītās lietās, 

kā arī analītiskie un statistikas dati.

2008. gadā sadarbība ar kolēģiem Eiropas Savienībā, 

kā arī starptautiskajām organizācijām un trešajām val-

stīm kļuva intensīvāka.

Ar terorismu saistītas lietas 
2008. gadā

Kopā

Terorisma finansēšana 8

Terorisms un noziegumi, kas ir vai var 
būt saistīti ar teroristisku darbību 

23

Citi noziegumi 8

2008. gadā Eirojusts reģistrēja 39 jaunas ar teroris-

mu saistītas operatīvās lietas. Kopējais šo lietu skaits 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav būtiski mainījies, 

tomēr ar terorisma finansēšanu saistīto lietu skaits ir 

pieaudzis. Visvairāk pieprasījumu ar terorismu saistītās 

lietās saņēma Spānija, Francija un Apvienotā Karaliste, 

bet no visām sešām koordinācijas sanāksmēm piecas 

organizēja Itālija.

Eirojustam iesniegtajās šā tipa lietās pārsvarā jop-

rojām figurē fundamentālistu grupējumi, tiem seko 

separātistu grupējumi. Šo tendenci apstiprina arī 

informācija par spriedumiem ar terorismu saistītās 

lietās, kuru nacionālās kompetentās iestādes nosūtī-

jušas Eirojustam saskaņā ar Padomes 2005. gada 20. 

septembra lēmumu (2005/671/JHA) par informācijas 

apmaiņu un sadarbību terora aktu gadījumos.

Puse no iesniegtajiem spriedumiem (190 no 384), 

attiecas uz fundamentālistu teroristiskajiem grupēju-

miem, bet 148 spriedumi – galvenokārt uz separātistu 

grupējumiem. Tikai 10 dalībvalstis – Beļģija, Dānija, 

Francija, Vācija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Spānija, 

Zviedrija un Apvienotā Karaliste – ir iesniegušas infor-

māciju par tiesu spriedumiem ar terorismu saistītās 

lietās. 2008. gadā notikušo tiesas procesu rezultāti 

liecina, ka vidējais piespriestā brīvības atņemšanas 

soda laiks dalībvalstīs, kas ziņojušas par notiesāšanu, 

ir nedaudz īsāks par 10 gadiem. Jāatzīmē procentuāli 

lielais Vācijā, Francijā un Itālijā notiesāto skaits. Kopš 

2007. gada attaisnoto personu skaits procentuāli ir 

nedaudz sarucis (no 27 % līdz 23 %).
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Viltošana

19. attēls: Ar viltošanu saistītas lietas 2004.–2008. gadā
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Eirojustam iesniegto ar viltošanu saistīto lietu skaits 

joprojām palielinājās (2008. gadā reģistrētas 108 jau-

nas operatīvās lietas; salīdzinājumam: 2007. gadā – 94 

lietas). Šī tendence īpaši izpaužas produktu  viltošanas 

jomā (Francija ieņem pirmo vietu jaunu lietu reģistrē-

šanā), kā arī naudas un maksāšanas līdzekļu viltošanas 

jomā (reģistrētas sešas lietas par eiro viltošanu). 

Ar viltošanu saistītas lietas  
2008. gadā

Kopā

Produktu viltošana un  autortiesību 
pārkāpšana

12

Administratīvo dokumentu viltošana 
un izplatīšana

46

Naudas un maksāšanas līdzekļu vilto-
šana

50

Attiecīgi palielinājās arī šiem jautājumiem veltīto 

Eirojusta organizēto koordinācijas sanāksmju skaits 

(no četrām sanāksmēm 2007. gadā līdz 15 sanāksmēm 

2008. gadā). 2008. gadā Eirojusts bija iesaistīts divu ar 

viltošanu saistītu Eiropola analītisko lietu izskatīšanā, 

piedalījās Eiropola rīkotajās ekspertu sanāksmēs un 

savukārt iesaistīja Eiropolu vairāku savu sarežģīto ope-

ratīvo lietu izskatīšanā. 

Narkotiku tirdzniecība

Pēc robežkontroles atcelšanas gandrīz uz visām Eiropas 

Savienības iekšējām robežām tās teritorijā ir aktivizē-

jies nelegālais narkotiku tirgus un paplašinājusies 

attiecīgo izejvielu iegādāšanās un izplatīšana. 

2007. gadā apzinātais narkotiku ģeogrāfiskās izpla-

tīšanas modelis palika nemainīgs arī 2008. gadā. 

Pieprasījumi visbiežāk tika adresēti Spānijai, 

Nīderlandei un Itālijai, bet no šīm valstīm daudz 

neatpalika arī Vācija, Francija, Apvienotā Karaliste un 

Beļģija. Visvairāk pieprasījumu ar narkotiku izplatīšanu 

saistītās lietās no savām valstīm saņēma Nīderlandes 

un Itālijas nacionālo pārstāvju biroji (Itālijas nacionālā 

pārstāvja birojs pat divtik); šis fakts liecina par šo val-

stu kompetento iestāžu un Eirojusta kontaktu pastipri-

nāšanos. Izskatot specifiskas un sarežģītas ar nelegālo 

narkotiku tirdzniecību saistītas lietas, Eirojusts atklāja, 

ka tajās aizvien biežāk ir iesaistīti Nigērijas noziedzīgie 

grupējumi.  

2008. gadā Eirojusta sarīkoto narkotiku tirdzniecības 

jautājumiem veltīto koordinācijas sanāksmju skaits 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu gandrīz divkāršojās 

(2007. gadā notika 24, bet 2008. gadā – 40 sanāks-

mes), tātad palielinājās arī tādu sarežģīto lietu skaits, 

kurās bija nepieciešams koordinēt vairāku valstu kom-

petento iestāžu darbību. Interesants fakts ir tas, ka 

Itālijas nacionālā pārstāvja biroja organizēto koordinā-

cijas sanāksmju skaits palielinājās gandrīz pieckārtīgi. 

Eirojusts aktīvi piedalījās Padomes izveidotās horizon-

tālā darba grupas rīkotajos sagatavošanas pasākumos, 

kas bija nepieciešami, lai izstrādātu jauno ES narkotiku 
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20. attēls: Ar narkotiku tirdzniecību saistītas lietas 2004.–2008. gadā
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tirdzniecības apkarošanas rīcības plānu 2009.–2012. 

gadam. Toreizējā ES prezidējošā valsts Francija norādī-

ja, ka Eirojustam aktīvi jāiesaistās jaunā Rīcības plāna 

īstenošanā, īpaši ES dalībvalstu tiesībaizsardzības ies-

tāžu sadarbības koordinēšanā.

Cilvēku tirdzniecība 

Kā jau tika atzīmēts 2007. gadā veiktā Organizētās 

noziedzības draudu novērtējuma (OCTA) rezultātā 

sagatavotajā atzinumu projektā par ES prioritātēm 

organizētās noziedzības apkarošanā, ar nelegālo mig-

rāciju saistītā nelegālā cilvēku pārvadāšana un cilvēku 

tirdzniecība (THB) uzskatāma par vienu no galvena-

jām prioritātēm. Tāpēc Eirojusts 2008. gada maijā 

Portorozā (Slovēnija) ar tā brīža ES prezidējošās valsts 

Slovēnijas atbalstu sarīkoja stratēģisko sanāksmi par 

cilvēku nelegālās pārvadāšanas un tirdzniecības apka-

rošanas, kā arī liecinieku aizsardzības jautājumiem. 

Sanāksmes galvenais mērķis bija uzlabot izpratni par 

šā tipa noziegumu kriminālajiem aspektiem, kā arī par 

īpašajiem cietušo aizsardzības mehānismiem, standar-

tiem un labāko praksi lietu izmeklēšanas un apsūdzību 

izvirzīšanas laikā. 

21. attēls. Kopš 2004. gada 230 lietas jeb 5,7 % no 

visām Eirojusta izskatītajām lietām bija saistītas ar 

cilvēku tirdzniecību, bet 2008. gadā tika izskatītas 

83 šādas lietas jeb 6,9 % no visām izskatītajām 

lietām. Lielākā daļa no šīm lietām bija saistītas ar 

cilvēku tirdzniecību seksuālās izmantošanas nolūkā. 

Jāatzīmē, ka šajā statistikā nav ietvertas lietas par 

cilvēku nelegālo pārvadāšanu (2008. gadā bija 20 

šādu lietu).

Izņemot 2006. gadu, ar cilvēku tirdzniecību saistīto 

lietu skaits katru gadu vidēji palielinājies par 17 lietām 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

Visvairāk pieprasījumu saņemts no Rumānijas, 

Bulgārijas un Čehijas Republikas, un visbiežāk tie tika 

adresēti Itālijai un Spānijai. Itālijai adresēto pieprasī-

jumu skaits divu pēdējo gadu laikā nav mainījies (14 

lietas), bet Spānijai adresēto sakarā ar šāda veida 

noziegumiem izdoto pieprasījumu skaits palielinājies 

no septiņiem pieprasījumiem 2007. gadā līdz 14 pie-

prasījumiem 2008. gadā.

Bulgārijā reģistrēto ar cilvēku tirdzniecību saistīto lietu 

skaits 2008. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 

krasi palielinājies (no vienas lietas līdz 12 lietām), tomēr 

vēl aizvien visvairāk šādu lietu ierosināts Rumānijā, kur 

to skaits kopš 2007. gada nav mainījies (17 lietas).  

2008. gadā palielinājies arī cilvēku tirdzniecības jautā-

jumiem veltīto koordinācijas sanāksmju skaits. Kopumā 

tika sarīkotas astoņas šādas koordinācijas sanāksmes. 
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Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Laika posmā no 2004. gada līdz 2007. gadam Eirojustā 

reģistrēto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu 

skaits ik gadu vidēji palielinājies par 28 lietām. 2008. 

gadā šī pieauguma tendence apsīka un kopumā tika 

reģistrētas 103 šādas lietas. Kopš 2004. gada 345 lie-

tas jeb 8,5 % no visām Eirojustā reģistrētajām lietām 

ir bijušas saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu lega-

lizāciju. No visām Eirojustā 2008. gadā reģistrētajām 

lietām 8,6 % lietu bija saistītas ar nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju. 

2007. gadā ar šāda veida noziegumiem saistītas lie-

tas visbiežāk tika reģistrētas Portugālē (10 lietas) un 

Rumānijā (astoņas lietas), 2008. gadā – Portugālē (17 

lietas) un Nīderlandē (14 lietas).  

2008. gadā visvairāk pieprasījumu sakarā ar neliku-

mīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietām tika adresēts 

Spānijai (22 lietas) un Francijai (18 lietas). 

2008. gadā nedaudz palielinājās arī koordinācijas 

sanāksmju skaits un kopumā tika sarīkotas 18 sanāks-

mes. 

21. attēls: Ar cilvēku tirdzniecību saistītas lietas 2004.–2008. gadā

22. attēls: Ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītas lietas 2004.–2008. gadā
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Eirojusts tika iesaistīts vienā no Eiropola analītiskajām 

lietām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Noziegumi pret īpašumu un sabiedrisko 

labumu, tostarp krāpšana  

Eirojustā pavisam reģistrēts 500 lietu, kas saistītas ar 

noziegumiem pret īpašumu un sabiedrisko labumu, kā 

arī krāpšanu. Šīs lietas var iedalīt atbilstoši vienai vai 

vairākām šādām apakškategorijām: organizēta laupīša-

na; kultūras preču, tostarp senlietu un mākslas darbu, 

nelegāla tirdzniecība; krāpšana; izspiešana; produktu 

viltošana un autortiesību pārkāpšana; administratīvo 

dokumentu viltošana un izplatīšana; naudas un mak-

sāšanas līdzekļu viltošana; korupcija, kā arī cita veida 

noziegumi pret īpašumu vai sabiedrisko labumu. Dažas 

no šīm apakškategorijām jau aplūkotas sadaļā par vilto-

šanu, jo tieši šāda veida noziegumi ir visplašāk izplatīti. 

23. attēls. Kopš 2004. gada ik gadu vidēji par 40 

lietām palielinās ar krāpšanu saistīto lietu skaits. 

Tās ierosinātas par tāda veida noziegumiem kā ar 

nodokļiem saistīta krāpšana, krāpšana internetā, ar 

priekšapmaksu saistīta krāpšana, korporatīvo līdzekļu 

piesavināšanās un ar PVN saistīta krāpšana. 2008. 

gadā Eirojustā tika reģistrētas 192 šādas lietas, tas ir, 

16 % no visām Eirojustā reģistrētajām lietām. 

Eirojusts sarīkoja 15 koordinācijas sanāksmes krāpša-

nas lietu izmeklēšanai. 

Eirojusts tika iesaistīts vienā no Eiropola analītiska-

jām lietām par karuseļveida krāpšanu sakarā ar PVN 

nemaksāšanu jeb tā dēvētajiem pazudušā tirgotāja 

darījumiem. 

23. attēls: Ar krāpšanu saistītas lietas 2004.–2008. gadā
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24. attēls: Ar noziegumiem pret personas dzīvību, veselību vai brīvību saistītas lietas 2004.–2008. gadā
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Noziegumi pret personas dzīvību, veselību vai brīvību

Eirojustā reģistrēto ar noziegumiem pret personas 

dzīvību, veselību vai brīvību saistīto lietu skaits 2008. 

gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājās par 

9 % jeb 12 lietām. Kopumā 2008. gadā tika reģistrētas 

146 šādas lietas.  

Šā tipa noziegumus var iedalīt šādās apakškategorijās: 

slepkavības; smagu miesas bojājumu nodarīšana; cilvēku 

nolaupīšana, nelikumīga aizturēšana un ķīlnieku sagrābša-

na. Salīdzinājumā ar 2007. gadu slepkavības lietu skaits 

palielinājās par septiņām lietām, bet ar smagu miesas 

bojājumu nodarīšanu saistīto lietu skaits – par astoņām 

lietām. Ar cilvēku nolaupīšanu, nelikumīgu aizturēšanu un 

ķīlnieku sagrābšanu saistīto lietu skaits salīdzinājumā ar 

2007. gadu palielinājās par trim lietām.

Ar noziegumiem pret personas 
dzīvību, veselību vai brīvību 
saistītas lietas 2008. gadā

Kopā

Slepkavības 86

Smagi miesas bojājumi 47

Cilvēku nolaupīšana, nelikumīga  
aizturēšana un ķīlnieku sagrābšana

13

Iepazīstoties ar šo statistiku, uzmanība jāpievērš tam, 

ka šie smagie noziegumi bieži vien ir saistīti ar tādiem 

noziegumiem kā nelegālā narkotiku tirdzniecība un 

cilvēku tirdzniecība. 

2008. gadā Eirojusts sarīkoja 11 koordinācijas sanāks-

mes, lai veicinātu šādu noziegumu izmeklēšanu, un šis 

skaitlis ir divreiz lielāks nekā 2007. gadā.

Kibernoziegumi

25. attēls. 2008. gadā Eirojusta Lietu vadības sistēmā tika 

reģistrēta 31 jauna ar kibernoziegumiem saistīta lieta. Tas 

ir krass pieaugums salīdzinājumā ar 2007. gadu, kad tika 

reģistrētas tikai 11 šādas lietas. 

2008. gadā Eiropas Komisija apstiprināja vispārējo politiku 

cīņai ar kibernoziegumiem, lai uzlabotu dalībvalstu infor-

mētību šajos jautājumos. 

Eirojusts 2008. gada oktobrī Atēnās (Grieķija) sarīkoja 

stratēģisko sanāksmi dalībvalstu pārstāvjiem, lai infor-

mētu viņus par kibernoziegumu straujo izplatīšanos un 

sarežģītību, Eirojusta nozīmi šādu noziegumu izmeklēšanā 

un tā sauktā 24/7 dienesta (24/7 network) funkcijām, 

struktūru un mērķiem. 24/7 network ir Eiropas Padomes 

vadībā izveidots tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības 

tīkls, kas 24 stundas diennaktī un bez brīvdienām nodro-

šina saziņu gadījumos, kad kibernoziegumu izmeklēšanas 

procesā jāveic neatliekamas darbības tādas elektroniskās 

informācijas saglabāšanai, kas var kalpot par elektronis-

kajiem pierādījumiem.  
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25. attēls: Ar kibernoziegumiem saistītas lietas 2004.–2008. gadā  
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Kontaktpersona bērnu aizsardzības jautājumos

2007. gada oktobrī Lisabonā notikušajā neoficiālajā JAI 

sanāksmē bērnu aizsardzība bija viens no galvenajiem 

apspriežamajiem jautājumiem. Sanāksmes laikā Beļģijas 

tieslietu ministrs Eirojustam ierosināja dibināt jaunu 

amatu – kontaktpersona bērnu aizsardzības jautājumos. 

Dažas nedēļas vēlāk Eirojusts iecēla Eirojusta kontaktper-

sonu bērnu aizsardzības jautājumos.

Šīs kontaktpersonas uzdevums ir koordinēt informāciju, 

apkopot un apzināt labākās prakses paraugus šajā jomā un 

izplatīt praktisko pieredzi, kas gūta operatīvo darbību laikā 

ar bērnu aizsardzību saistītu lietu pārrobežu izmeklēšanas 

ietvaros. Bērnu nolaupīšana, bērnu seksuāla izmantošana, 

bērnu tirdzniecība un bērnu pornogrāfija tika atzīti par 

tādiem noziegumiem, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība. 

Kontaktpersona pārstāv Eirojustu bērnu aizsardzības jomā 

un piedalās attiecīgās konferencēs un semināros, lai, 

pirmkārt, panāktu vispārēju informētību par to, ka šāds 

postenis ir nodibināts, un, otrkārt, nodrošinātu Eirojustam 

piekļuvi labākās prakses paraugiem ar bērnu aizsardzību 

saistītu lietu risināšanā. Turklāt kontaktpersona ir lie-

tas kursā par darbu, ko veic Eiropas un starptautiskās 

kompetentās iestādes, kuras citastarp aktīvi darbojas arī 

bērnu aizsardzības jomā, proti, Eiropols, Interpols un ANO 

Narkotiku un noziedzības apkarošanas birojs (UNODC). 

Kontaktpersona sniedz konsultācijas Eirojusta nacionā-

lajiem pārstāvjiem ar bērnu aizsardzību saistītās lietās, 

kā arī pastāvīgi kārto un atjauno statistisko pārskatu par 

visām ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajām lietām, kuru 

risināšanā Eirojusts ir piedalījies. 

Piemēram, Eirojusts aktīvāk iesaistās lietās, kas saistī-

tas ar bērnu aizsardzību. Šo lietu skaits ir pieaudzis no 4 

lietām 2004. gadā līdz 25 lietām 2008. gadā. Visvairāk 

pieprasījumus ir iesniegusi Apvienotā Karaliste, Itālija, 

Rumānija un Zviedrija, savukārt visvairāk pieprasījumu 

ir adresēti Itālijai, Nīderlandei, Francijai un Vācijai. 

Visizplatītākie noziegumu veidi ir bijuši bērnu seksuā-

lā izmantošana (25 %), bērnu pronogrāfija (24 %) un 

bērnu tirdzniecība (20 %). 

2008.gadā kontaktpersona pastiprināja sadarbību ar 

Eiropolu, Interpolu un Eiropas Komisiju, kā arī izveido-

ja ciešus sakarus ar ES Ieinteresēto pušu koalīciju cīņai 

pret bērnu seksuālu izmantošanu internetā komerci-

ālos nolūkos. Turklāt kontaktpersona izveidoja speciālu 

mājaslapu, kas pieejama tieši izmantojot Eirojusta 

mājaslapu. Mājaslapā atrodams kontaktpersonas pie-

nākumu apraksts, statistika par Eirojusta risinātajām 
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ar bērnu tiesību aizsardzību saistītajām lietām un 

e-pasta adrese, kas nodrošina kontaktus ar tiesī-

baizsardzības iestādēm un starptautiskajām orga-

nizācijām (childprotection@eurojust.europa.eu).  

Lietu izmeklēšanas novērtējums

Savā ar specifisku lietu risināšanu saistītajā darbā 

un sanāksmēs, kurās piedalās nacionālo kompetento 

iestāžu pārstāvji, kā arī stratēģiskajās sanāksmēs 

Eirojusts apkopo un izplata informāciju par tiesiskās 

sadarbības šķēršļiem, problēmām, labākās prakses 

paraugiem un risinājumiem. 

Stratēģiskā sanāksme “Organizētās noziedzības drau-

du novērtējuma (OCTA) prioritātes un pārrobežu 

apsūdzību izvirzīšana”, kuru Eirojusts sarīkoja 2008.

gada 21.–22. februārī, izrādījās īpaši auglīga, un 

nacionālās kompetentās iestādes tajā dalījās viedokļos 

par pārrobežu apsūdzību izvirzīšanas turpmākajām 

perspektīvām un grūtībām. 2008. gada maijā Padomei 

tika iesniegts pilns ziņojums, kurā ietvertie galvenie 

rezultāti tika apstiprināti pēc trīs mēnešus ilga pārbau-

des perioda (no 2008. gada septembra līdz novem-

brim). Šajā periodā Eirojusta nacionālo pārstāvju 

biroji tika lūgti Lietu vadības sistēmas (CMS) ietvaros 

aizpildīt novērtējuma veidlapu attiecībā uz katru lietu, 

ko tie pabeiguši.

Kā jau bija paredzams, kavēšanās ar neatlieka-

mu izmeklēšanas darbību veikšanu un informācijas 

apmaiņu tiek atzīta par starptautiskās sadarbības pro-

cesu apgrūtinošu šķērsli. Eirojusta nacionālie pārstāvji 

šo secinājumu apstiprinājuši savos komentāros par 

pabeigtajām lietām, norādot, ka daudzās pārrobežu 

lietās savstarpējās tiesiskās palīdzības (MLA) proce-

dūras prasīja pārāk daudz laika. Kavēšanās iemesli 

gan katrā lietā ir atšķirīgi (atkarīgi no attiecīgās valsts 

tiesiskās sistēmas, iekārtas, resursiem, kā arī prioritā-

tēm) un nevar tikt vispārināti.  

Nepietiekamā pārrobežu apsūdzību izvirzīšanas koor-

dinācija bija nākamais šķērslis, ko minēja nacionālās 

kompetentās iestādes. Tās uzskata, ka grūtības, kas 

saistītas ar vairāku iesaistīto amatpersonu darba koor-

dinēšanu kompleksu kontrolēto piegāžu laikā, mazina 

pret organizētiem noziedzīgajiem grupējumiem vērsto 

tiesu varas iestāžu pasākumu efektivitāti. Tomēr pil-

nīgi atbilstoši Lēmumā par Eirojusta izveidošanu tam 

noteiktajai kompetencei lietu izmeklēšanas novērtēju-

ma rezultāti uzskatāmi pierāda, ka tieši koordinācija 

ir galvenais motīvs, kura dēļ nacionālās kompetentās 

iestādes visbiežāk vēršas pie Eirojusta. Eirojusts tika 

lūgts noskaidrot saiknes starp dažādās valstīs uzsāk-

tiem izmeklēšanas procesiem, sarīkot koordinācijas 

sanāksmes, nodot lietu kādai no tajā iesaistītajām val-

stīm un koordinēt vairākās valstīs veicamas operatīvās 

darbības, piemēram, arestus, kratīšanu, kontrolētas 

piegādes, telefonsarunu noklausīšanos, DNS paraugu 

iegūšanu, liecinieku uzklausīšanu un vairāku Eiropas 

apcietinājuma orderu vienlaicīgu izpildi.  

Lai gan ir izstrādāti daudzi Eiropas mēroga un vēl pla-

šāki starptautiski tiesiskie instrumenti dažādu nacio-

nālo krimināltiesību sistēmu un tiesu prakses atšķirību 

harmonizēšanai, iepriekš minētās stratēģiskās sanāks-

mes laikā tika apzinātas vairākas šādas atšķirības, kas 

ļoti apgrūtina sadarbību (piemēram, atšķirības ar kon-

trolētajām piegādēm saistītajos likumdošanas aktos, 

dažādi telefonsarunu noklausīšanās vai liecinieku 

un viņu ģimeņu aizsardzības termiņu ierobežojumi). 

Turklāt joprojām nav pilnībā ratificēti vairāki būtiski 

tiesiskās sadarbības instrumenti (piemēram, 2000.

gada Konvencija par savstarpēju palīdzību krimināl-

lietās). Tāpat lietu izmeklēšanas novērtējums aktu-

alizēja šādus jautājumus: nepieciešamība saskaņot 

konfiskācijas procedūras, kā arī procesuālās prasības 

attiecībā uz pierādījumu vākšanu. Sakarā ar pierā-

dījumiem jāatzīmē arī 2008. gadā notikušās apvie-

noto izmeklēšanas grupu (JITs) ekspertu sanāksmē 

izdarītie secinājumi, proti, pierādījumu vākšanu un 

to atzīšanu regulējošie dalībvalstu likumi ir atšķirīgi, 

bet šo problēmu varētu novērst, ja dalībvalstis savos 

likumos paredzētu iespēju bez liekiem sarežģījumiem 

akceptēt pierādījumu elementus, kas iegūti atbilstoši 

citas valsts likumiem. 

Papildus minētajiem tiesiskajiem šķēršļiem kā nozī-

mīgi savstarpējās tiesiskās palīdzības (MLA) izpildi 

kavējoši faktori tika minēti arī tīri praktiskas dabas 

jautājumi (piemēram, valodas barjera telefonsarunu 

noklausīšanās laikā) un dažu dalībvalstu pasivitāte. 

Lietu novērtējumā kā viens no kavēšanās iemesliem 

tika arī minēta savstarpējās tiesiskās palīdzības pie-

prasījumu neapmierinošā kvalitāte.

Sakarā ar tikko minētajiem vispārīgajiem secināju-

miem ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai apzinātu 

specifiskās problēmas, kuru dēļ sadarbība krimi-

nāllietu izmeklēšanā kavējas vai vispār nav iespē-

jama, kā arī izstrādātu priekšlikumus par tiesiskās 

sadarbības uzlabošanu šajā jomā. Tāpēc Eirojusts 

turpinās pilnveidot savus novērtēšanas instrumen-

tus un ar tiesisko sadarbību saistītās informācijas 

apkopošanas un izplatīšanas koncepcijas.  
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Piemēri attiecībā uz lietu izmeklēšanu

Turpmāk tiks sniegti vairāki piemēri attiecībā uz Eirojusta 

darbu lietu izskatīšanā un ieguldījumu sarežģītos nacio-

nāla mēroga izmeklēšanas procesos, kuri aptver ļoti 

daudzveidīgus un nopietnus pārrobežu noziegumus.

Terorisma finansēšana (lieta Nr. 1) 

Savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījumu izpildes 

aizkavēšanās

2006. gadā Eirojusts sarīkoja koordinācijas sanāksmi, 

lai nodrošinātu vairāku savstarpējas tiesiskās palīdzības 

pieprasījumu steidzamu izpildi ar terorisma finansēšanu 

saistītā lietā, kuru bija ierosinājušas Beļģijas tiesu varas 

iestādes un kurā bija konstatēta saikne ar Itāliju (nau-

das pārvedumi).  

Divi galvenie apsūdzētie (vienu arestēja 2006. gada jūnijā, 

bet otrs aizbēga uz Pakistānu) tika vainoti par nelegālas 

telefonsarunu priekšapmaksas karšu tirdzniecības shēmas 

izveidošanu, kuras rezultātā iegūto peļņu bija paredzēts 

novirzīt vairākām Pakistānā bāzētām teroristu grupām.

Galvenais šķērslis šajā lietā bija tas, ka Itālijā nebija 

centrālas par terorisma apkarošanu atbildīgās iestādes, 

kurai varētu adresēt steidzamus savstarpējas tiesiskās 

palīdzības pieprasījumus.

2006. gadā notikušajā koordinācijas sanāksmē izteiktais 

priekšlikums (vienāda savstarpējas tiesiskās palīdzības 

pieprasījuma nosūtīšana visām iespējamajām kompeten-

tajām iestādēm) izrādījās neapmierinošs, jo radās teri-

toriālās jurisdikcijas konflikts, kura rezultātā lietā nācās 

iesaistīties Augstākajai tiesai.  

Konflikts radās galvenokārt tāpēc, ka viens un tas pats 

savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasījums, kas tika 

nosūtīts trim apelācijas tiesām, paredzēja dažādās teri-

torijās un līdz ar to dažādās jurisdikcijās veikt vairākas 

izmeklēšanas darbības. Viena no minētajām tiesām 

problēmu atrisināja tādējādi, ka izpildīja tikai tās tiesis-

kās palīdzības pieprasījuma daļas, kurās pati bija kom-

petenta, bet abas pārējās tiesas lūdza Augstāko tiesu 

sniegt paskaidrojumus, un līdz ar to šī steidzamā proce-

dūra aizkavējās par veseliem diviem gadiem.

Narkotiku tirdzniecība – kontrolēta piegāde 

(lieta Nr. 2) 

Arestēta ar amfetamīna tirdzniecību saistīta zviedru  

kontrabandistu grupa

Eirojusts bija iesaistīts lietā, kas attiecās uz lielos mēro-

gos izvērstu amfetamīna kontrabandu no Nīderlandes 

uz Zviedriju (aptverot arī Beļģiju, Vāciju un Dāniju), 

ar ko nodarbojās organizēts zviedru kriminālais grupē-

jums. Eirojusts uzturēja ciešus sakarus ar Ziemeļvalstu 

sadarbības amatpersonu Hāgā, kura savukārt veicināja 

Zviedrijas, Nīderlandes un Beļģijas policijas iestāžu 

sadarbību, kamēr pats Eirojusts veicināja tiesu varas 

iestāžu sadarbību.

Mērķis bija atrast narkotiku piegādātājus, kontrolēt pie-

gādi, konfiscēt narkotikas un arestēt visas kriminālajā 

tīklā iesaistītās personas. Eirojusta telpās notika koor-

dinācijas sanāksme, kurā piedalījās Zviedrijas, Dānijas, 

Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas un Eiropola pārstāvji, kā 

arī Ziemeļvalstu sadarbības amatpersona.

Nīderlandē jau bija pārmeklēta attiecīgā noliktava, taču 

tajā nekas netika atrasts, un Nīderlandes kompeten-

tajām iestādēm savi resursi bija nepieciešami arī citu 

uzdevumu veikšanai. Tomēr pēc koordinācijas sanāksmē 

notikušajām diskusijām tās tika pārliecinātas, ka šo pašu 

noliktavu vajag vēlreiz pārmeklēt un novērot. Nākamajā 

dienā tur tika atrasts liels daudzums amfetamīna. 

Nīderlandes policija uzstādīja tehnisko aprīkojumu, ar 

kura palīdzību bija iespējams kontrolēt aizdomās turamo 

darbību. Noziedznieki, kurus policija visu laiku novēroja, 

iekrāva preci smagajā automašīnā un no Nīderlandes 

caur Beļģiju, Vāciju un Dāniju nogādāja Zviedrijā.

Pierādījumi bija izcili, un jūlijā Zviedrijā tika arestētas 

septiņas personas. Oktobrī Nīderlandē tika arestēts šīs 

valsts pilsonis, kurš vēlāk tika izdots Zviedrijai. Septiņas 

personas ir apcietinātas un konfiscēti gandrīz 200 kilo-

grami narkotiku.  

Narkotiku tirdzniecība; nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācija (lieta Nr. 3)

Eirojusts veicināja informācijas un dokumentu pārsūtīša-

nu narkotiku tirdzniecības un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas lietā, kurā bija iesaistītas arī Marokas varas 

iestādes

2007. gada novembra beigās Nīderlandes policijas un 

tiesu varas iestādes ar sava nacionālā pārstāvja biroja 

starpniecību lūdza sniegt palīdzību izmeklēšanā attiecī-

bā uz augstā līmenī organizētu noziedznieku tīklu, kas 

bija iesaistīts plaša mēroga narkotiku kontrabandā no 

Marokas uz Nīderlandi, kā arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā. Bija ātri jāizpilda vairāki savstarpējas tie-
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siskās palīdzības pieprasījumi, tāpat bija nepieciešama 

attiecīga palīdzība tiesu darbības koordinēšanā. 

Lietā bija iesaistīta Nīderlande, Spānija, Maroka un 

vēlāk arī Šveice. Pēc divām koordinācijas sanāksmēm 

tika panākta vienošanās par rīcības plānu. 2008. gada 

aprīlī 26 dažādās vietās tika īstenoti koordinēti pasā-

kumi. Četrās valstīs banku kontos tika iesaldēti miljo-

niem eiro, konfiscēts nekustamais īpašums, mašīnas 

un laivas, kā arī veikti aresti. Tiek lēsts, ka noziedzīgā 

tīkla rīcībā divus gadus ilgā periodā bijuši apmēram 36 

miljonus eiro lieli līdzekļi, un tiek uzskatīts, ka liela daļa 

no tiem jau ir legalizēti.

Pateicoties labiem un tiešiem iesaistīto nacionālo pār-

stāvju biroju darbinieku sakariem ar savu valstu kompe-

tentajām iestādēm, kā arī jaunieceltajām kontaktperso-

nām Marokā, jo īpaši ar Beļģijas sadarbības maģistrātu 

Marokā, konkrētie pasākumi un ar tiem saistītā informā-

cijas un dokumentu apmaiņa veicās raiti.

Ieroču kontrabanda (lieta Nr. 4) 

Izmeklēšanas koordinēšana un jurisdikcijas konflikta 

noregulēšana starp četrām dalībvalstīm

Francijas izmeklēšanas maģistrāts lūdza Eirojusta palī-

dzību ieroču kontrabandas lietā, kā arī attiecīgās infor-

mācijas apmaiņas veicināšanā un četrās dalībvalstīs 

veicamās izmeklēšanas koordinēšanā. 

2008. gada maijā Francijā tika arestēta aizdomās turētā 

persona, pie kuras atrada vairākus nelegālus ieročus. 

Aizdomās turamais šos ieročus bija pārvedis pēc citas 

personas rīkojuma, kura savukārt jau kopš 2006. gada 

bija Nīderlandē nelegāli ievedusi vairāk nekā 350 iero-

čus.

2008. gada jūnijā Eirojusta telpās notika kordinācijas 

sanāksme. Tajā ar iesaistīto nacionālo pārstāvju atbal-

stu tika panākta vienošanās par paralēlu un saskaņotu 

izmeklēšanas darbību uzsākšanu Austrijā un Spānijā, 

kur ieroči tika pārdoti. Tāpat tika panākta vienošanās 

par to, ka Francijas prokurors nodos lietu Nīderlandes 

tiesu varas iestādēm, kuras atradās visizdevīgākajā 

pozīcijā apsūdzības izvirzīšanai.

Nelegālo imigrantu pārvadāšana (lieta Nr. 5) 

Eirojusts kopīgi ar Eiropolu piedalījās cilvēku kontraban-

dā iesaistītas organizācijas likvidēšanā

Dažādās Eiropas vietās kopumā tika arestētas sešdes-

mit piecas personas, kuras turēja aizdomās par līdz-

dalību plašā ar cilvēku kontrabandu saistītā kriminālā 

organizācijā. Operāciju vadīja Spānijas valsts policija ar 

Eiropola atbalstu. Spānijas vadībā veiktās izmeklēšanas 

gaitā drīz vien noskaidrojās, ka noziedzīgajai organizā-

cijai ir sakari vismaz 10 citās ES dalībvalstīs.

Pēc Spānijas izmeklēšanas prokuroru un tiesnešu pie-

prasījuma Eirojusts tika lūgts sniegt palīdzību četrās 

dalībvalstīs veicamo izmeklēšanas darbību koordinē-

šanā, kā arī veicināt savstarpējas tiesiskās palīdzības 

pieprasījumu un Eiropas apcietinājuma orderu izpildi. 

2008. gada oktobrī tika sarīkotas divas koordinācijas 

sanāksmes. To rezultātā tika panākta vienošanās, ka 

iesaistītie nacionālie pārstāvji lūgs savu valstu kom-

petentās iestādes apsvērt iespēju uzsākt izmeklēšanu 

attiecībā uz Spānijas policijas konstatētajiem faktiem un 

aizdomās turētajām personām. Šādus lūgumus nosūtī-

ja Portugāles un Itālijas nacionālo pārstāvju biroji, un 

attiecīgo valstu kompetentās iestādes tos akceptēja.

Papildus sarīkotajās koordinācijas sanāksmēs tika 

panākta vienošanās par datumiem, kuros vienlaikus 

jāveic aresti, kā arī par pieprasījumiem attiecībā uz 

mājokļos veicamo kratīšanu. Kopīgā operācija tika 

vadīta no Malagas. Eirojusta pārstāvji tika nosūtīti uz 

Spāniju pievienoties Eiropola mobilajam birojam, no 

kura operācijas tika koordinētas tieši uz vietas.

Nelegālo imigrantu pārvadāšana (lieta Nr. 6) 

Eirojusts sadarbībā ar Eiropolu palīdzēja nodrošināt 

informācijas apmaiņu un koordinēt Eiropas mērogā savu 

darbību izvērsušo nelegālo imigrantu pārvadātājorgani-

zāciju dalībnieku arestus

Pēc Francijas izmeklēšanas maģistrātu lūguma Eirojusts 

tika iesaistīts informācijas apmaiņā un deviņās dalīb-

valstīs veicamo izmeklēšanas darbību koordinēšanā. 

Noziedzīgā organizācija nelegālos imigrantus vervē-

ja Afganistānā, Ķīnā, Turcijā, Bangladešā, Irākā un 

transportēja uz dažādām Eiropas valstīm, piemēram, 

uz Īriju, Apvienoto Karalisti, Norvēģiju un Zviedriju. 

Tiek uzskatīts, ka katra nelegāli pārvietotā persona ir 

noziedzniekiem samaksājusi 10 000 līdz 12 000 eiro 

lielu summu.

Ar Eirojusta atbalstu īstenotās koordinācijas rezultātā 

2008. gada jūnijā visā Eiropā tika arestētas 75 aizdo-

mās par dalību noziedzīgajā organizācijā turētās per-

sonas. Izmeklēšana notika un aresti tika veikti Beļģijā, 
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Francijā, Vācijā, Grieķijā, Īrijā, Norvēģijā, Nīderlandē, 

Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē. Šajos procesos tika 

iesaistīti vairāk nekā 1 300 policisti.

Šī kopīgā operācija aizsākās Parīzē, kur Francijas 

Centrālais birojs nelegālās imigrācijas un uzturēša-

nās atļauju nesaņēmušu ārvalstnieku nodarbināšanas 

novēršanai (OCRIEST) bija izveidojis starptautisku koor-

dinācijas centru, kurā strādāja vairāku ES dalībvalstu 

sadarbības amatpersonas. Francijas nacionālā pārstāvja 

birojs nepārtraukti uzturēja tiešus kontaktus ar Parīzi 

un citiem nacionālo pārstāvju birojiem. Eiropola telpās 

notika trīs sanāksmes, savukārt Eirojusta telpās – trīs 

koordinācijas sanāksmes. Turklāt Eirojusts bija atbildīgs 

par Eiropas apcietinājuma orderu izpildes koordināciju.

Krāpšana/skimmings (lieta Nr. 7) 

Eirojusts iesaistījās informācijas koordinēšanā, tādējādi 

palīdzot sagraut noziedzīgu organizāciju, kas nodarbo-

jās ar skimmingu

2008. gada augustā Eirojusta Beļģijas nacionālā pār-

stāvja birojs saņēma informāciju par noziedzīgu grupē-

jumu, kas nodarbojās ar skimmingu, proti, uz banko-

māta maksājumu kartes ievadspraugas uzliek speciālu 

ierīci un uzstāda kameru kredītkartes vai debetkartes 

PIN koda fiksēšanai. 

Šis noziedzīgais grupējums darbojās Beļģijā, taču tam 

bija sakari ar citām ES dalībvalstīm, kā arī valstīm, 

kuras nav ES dalībvalstis, piemēram, ar Īriju, Itāliju, 

Vāciju, Spāniju, Nīderlandi, Rumāniju, Maroku, Kanādu 

un Austrāliju. 

Eirojusts tika lūgts palīdzēt koordinēt visās iesaistītajās 

valstīs veicamās izmeklēšanas darbības. 2008.gada 

septembrī Eirojusts sarīkoja koordinācijas sanāksmi, lai 

veicinātu informācijas apmaiņu, ātri izsūtītu savstarpē-

jas tiesiskās palīdzības pieprasījumus un panāktu vie-

nošanos par konkrētu datumu, kad attiecīgajās valstīs 

vienlaikus tiks īstenoti nepieciešamie pasākumi.  

2008. gada novembrī sešās valstīs vienlaikus tika veikta 

kratīšana 34 mājokļos, arestētas 15 personas un kon-

fiscēti tādi materiāli kā skimmingam paredzēta prog-

rammatūra, klēpjdatori un viltoti personu apliecinoši 

dokumenti.  

Pateicoties Eirojusta līdzdalībai un organizētajai sadar-

bībai, kā arī sadarbībai ar Eiropolu, bija iespējams 

koordinēt tik liela mēroga informācijas apmaiņu un 

starptautisko sadarbību.  

Ar PVN saistīta karuseļveida krāpšana  

(lieta Nr. 8)

Eirojusts atbalstīja Vācijas kompetentās iestādes nopiet-

nas ar PVN saistītas karuseļveida krāpšanas lietas 

izmeklēšanā, koordinējot iesaistītajās dalībvalstīs veica-

mos kopīgos pasākumus

2007. gadā Vācijā tika uzsākts izmeklēšanas process 

pret 14 personām, kas tika turētas aizdomās par līdz-

dalību noziedzīgā organizācijā, kura noorganizējusi ar 

PVN saistītu karuseļveida krāpšanu vairāku miljonu eiro 

apmērā. Eirojusts koordinēja dažādās ES dalībvalstīs 

veiktos kopīgos pasākumus. Astoņās dalībvalstīs (Kiprā, 

Austrijā, Itālijā, Čehijas Republikā, Latvijā, Lietuvā, 

Spānijā un Dānijā) tika vienlaicīgi un sekmīgi izpildīti 

kratīšanas orderi.  

2008. gadā Vācijas kompetentās iestādes veica papil-

du izmeklēšanu attiecībā uz noziedzīgu grupējumu, ko 

veidoja 19 personas, kuras strādāja atbildīgos amatos 

dažādos uzņēmumos un tika turētas aizdomās par falsi-

ficētu rēķinu apstiprināšanu fiktīvai elektronisko iekārtu 

norakstīšanai un sekojošai PVN atmaksas pieprasīšanai. 

Eirojustam bija liela nozīme astoņās dalībvalstīs veikto 

kopīgo pasākumu koordinēšanā. 2008. gada maijā, 

pamatojoties uz Vācijas tiesas izdotajiem kratīšanas 

orderiem, tika īstenoti vienlaicīgi pasākumi. Klātesot 

izmeklētājiem – kompetentā Vācijas nodokļu likumu 

pārkāpumu izmeklēšanas biroja pārstāvjiem, Eirojusts 

koordinēja savstarpējas tiesiskās palīdzības pieprasīju-

mu vienlaicīgu izpildi dažādās dalībvalstīs.

Veiksmīgās operācijas rezultātā tika iegūti svarīgi pie-

rādījumi, uz kuru pamata Vācijā tiks veiktas turpmākās 

kriminālizmeklēšanas darbības.

Kibernoziegums (lieta Nr. 9) 

Ar kibernoziedzību saistīta lieta (krāpšana un vardarbība 

pret bērnu internetā) un Eiropas reģistra RIPE nozīme

Eiropas reģistrs RIPE un tā Tīklu koordinācijas centrs ir 

saistīts ar interneta resursu, piemēram, IP adrešu, pie-

šķiršanu. 2008. gadā Apvienotās Karalistes kompetentās 

iestādes lūdza palīdzību sakarā ar kibernoziegumu, kas 

ietvēra krāpšanu un vardarbību pret bērnu internetā. 

Londonā funkcionējošā Smagu organizēto noziegumu 

novēršanas aģentūra (SOCA) jau iepriekš bija lūgusi 

Amsterdamā bāzēto RIPE likvidēt interneta protokola (IP) 

diapazonu, kas tika izmantots, krāpšanas nolūkā vēršoties 

pret Apvienotās Karalistes finanšu iestādēm, kā arī izpla-

tot pornogrāfiskus bērnu attēlus.
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Eirojusta telpās tika sarīkota koordinācijas sanāksme, 

kurā piedalījās SOCA, Augstākā prokuratūras dienesta, 

Nīderlandes policijas un ģenerālprokuratūras pārstāvji. 

Septembra beigās Apvienotās Karalistes pārstāvji pie-

dalījās RIPE sanāksmē Amsterdamā, lai diskutētu par 

pasākumiem, kas jāveic, lai pretlikumīgās IP adreses 

varētu slēgt. Eirojusta līdzdalības rezultātā uzmanība tika 

koncentrēta uz to, cik svarīgi ir izpētīt visas iespējas, kā 

noziedzniekiem atņemt interneta resursus.  

Kibernoziegums (lieta Nr. 10)  

Tiesiskās palīdzības pieprasījumu izpildes koordinēšana 

starp četrām ES dalībvalstīm un ASV, izmantojot video-

konferenču sistēmu  

2008. gadā Eirojusta telpās notika koordinācijas sanāks-

me sakarā ar diviem Francijā izdarītiem kibernoziegu-

miem, kas citastarp bija saistīti arī ar Rumāniju, Itāliju, 

Apvienoto Karalisti un ASV.  

Krāpšana, kurā par cietušajiem kļuva simtiem cilvēku, tika 

īstenota, izmantojot izsoles mājaslapu internetā. Šajās 

nelikumīgā ceļā iegūtu personu datu (phishing) lietās par 

platformu kalpoja kāda privāta uzņēmuma mājaslapa. 

Aizdomās turētās personas bija nelegāli ieguvušas šajā 

mājaslapā tirdzniecības darījumus veicošo personu datus, 

sazinājās ar pircējiem un tos apkrāpa, izmantojot to pašu 

tiešsaistes maksājumu sistēmu, ar ko operēja minētais 

uzņēmums. Krāpšanas cietušie Francijā maksājumus 

par fiktīvajām precēm veica ar Francijas banku kontu 

starpniecību, bet pēc tam šo naudu Francijā, Apvienotajā 

Karalistē un Ungārijā savāca aizdomās turētās personas, 

kuras darbojās kā kurjeri. 

Koordinācijas sanāksmē, kuras galvenais mērķis bija vei-

cināt un koordinēt daudzo savstarpējas tiesiskās palīdzī-

bas pieprasījumu izpildi, ASV delegācija dalījās informācijā 

ar pārējiem dalībniekiem, izmantojot Eirojusta videokon-

ferenču sistēmu un sinhrono tulkumu angļu un franču 

valodā. Tā bija pirmā Eirojusta telpās sarīkotā videokon-

ference ar sinhrono tulkojumu.

Eiropas apcietinājuma orderis (lieta Nr. 11) 

Eirojustam bija izšķiroša nozīme sakarā ar slepkavību 

izdota Eiropas apcietinājuma ordera izpildes veicināšanā

Bulgārijā bija arestēta bulgāru tautības persona, kas 

tika turēta aizdomās par slepkavību. Zviedrijā prokurors 

izdeva Eiropas apcietinājuma orderi. Aizdomās turētais 

to pārsūdzēja. Bulgārijas kompetentās iestādes apsolīja 

informēt Eirojustu un Zviedriju, tiklīdz lēmums par izdo-

šanu stāsies spēkā. Aizdomās turētās personas apelācija 

tika noraidīta, bet pārpratuma dēļ Eirojusts un Zviedrija 

attiecīgo ziņojumu saņēma tikai tad, kad līdz 10 dienu 

termiņa beigām bija atlikušas vien 24 stundas.

Pateicoties Eirojusta Zviedrijas, Bulgārijas, Čehijas un 

Vācijas nacionālo pārstāvju biroju, kā arī Ziemeļvalstu 

sadarbības amatpersonas Sofijā lieliskajai sadarbībai, 

Zviedrijai izdevās iegūt visus nepieciešamos lēmumus 

no dažādu valstu kompetentajām iestādēm un nogādāt 

aizdomās turēto Zviedrijā pirms termiņa beigām. Šāds 

rezultāts nebūtu bijis iespējams bez Eirojusta palīdzības.

Eiropas apcietinājuma orderis (lieta Nr. 12)

Eirojusta sniegto konsultāciju rezultātā tika izdotas par 

slepkavību aizdomās turētās personas un novērstas 

Vācijas un Itālijas ar jurisdikciju saistītas domstarpības 

Itālijā Vācijas pilsoni nogalināja viņa tautieši, kuri pēc 

tam nekavējoties atstāja Itālijas teritoriju un aizbēga 

uz Vāciju. Ievērojot būtisko teritoriālo principu, Itālijas 

prokurors pēc savas iniciatīvas uzsāka izmeklēšanu, lai 

ārvalstī tiktu savākti pierādījumi, aizdomās turētās per-

sonas tiktu arestētas un uz Eiropas apcietinājuma orderu 

pamata izdotas Itālijai.

Pieprasītās izmeklēšanas darbības (telefonsarunu noklau-

sīšanos un novērošanu) regulēja Vācijas kriminālprocesa 

likums, bet, lai iegūtie pierādījumi lietas iztiesāšanas 

procesā varētu tikt iesniegti Itālijas tiesai, tie bija jāsavāc 

atbilstoši Itālijas kriminālprocesa likumam. 

Lai slepkavības lietā tiktu ievērots pilsonības princips, arī 

Vācijā vienlaikus tika uzsākta izmeklēšana. Vācijas kom-

petento iestāžu darbības rezultātā aizdomātās turētās 

personas pašu valstī tika arestētas. 

Lai izvairītos no konflikta attiecībā uz jurisdikciju, Eirojusts 

sniedza konsultācijas, kuru rezultātā Vācijas kompetentās 

iestādes akceptēja to, ka apsūdzību izvirzīs Itālija. Itālijas 

izdotais Eiropas apcietinājuma orderis tika izpildīts un aiz-

domās turētie izdoti Itālijai.
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Eirojusta nacionālie pārstāvji tiekas ar starptautiskajiem preses pārstāvjiem
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3  A D M I N I S T R Ā C I J A

Vispārīgie panākumi

Eirojusta administrācija turpināja atbalstīt Kolēģiju 

tās operatīvajā darbā. 2008. gada maijā darba attie-

cības ar Eirojustu izbeidza līdzšinējais administratīvais 

direktors un administrācijas vadīšanas pienākumus 

pārņēma administratīvā direktora pienākumu izpildī-

tājs. 2008. gada maijā arī tika izsludināts konkurss uz 

administratīvā direktora vietu.

2008. gadā darbā tika pieņemti divi jauni lietu vadības 

analītiķi, kā arī septiņi lietu vadības analītiķu asistenti 

un tika izsludināts konkurss uz vēl septiņām lietu vadī-

bas analītiķu asistentu vietām. 2008. gadā Eirojustā 

strādāja 18 īpaši iecelti nacionālie eksperti (SNE).

2008. gada martā gan Budžeta un finanšu nodaļa, gan 

Personāla nodaļa uz laiku tika izvietota pagaidu telpās 

Hāgā. 2008. gada novembra beigās 70 administrācijas 

darbinieki pārcēlās uz jaunuzcelto Haagse Veste (HV1) 

ēku, proti, pagaidu mājvietu, ko Eirojusts izmantos 

līdz 2014. gadam, kad, cerams, varēs pilnībā pāriet 

uz savu pastāvīgo mītni. Jaunajā ēkā ir nodrošināta 

tehniskā infrastruktūra un uzstādītas darbiniekiem 

nepieciešamās iekārtas. HV1 ēkā ir pienācīgi aprīkota 

vēl viena servera telpa, un tādējādi Eirojusts savus 

vissvarīgākos datus var saglabāt, tos dublējot.

2008. gadā Eirojusts vienojās ar ārēju konsultantu, 

kurš 2009. gadā veiks Eirojusta organizatoriskās struk-

tūras auditu. 

2007. gadā oficiāli izveidotā Iekšējas drošības komiteja 

aktīvi strādāja arī 2008. gadā, regulāri rīkojot sēdes un 

galveno uzmanību pievēršot Eirojusta drošības notei-

kumu ievērošanai. Komiteja arī sniedza konsultācijas 

Kolēģijai un administratīvajam direktoram IKT riska 

izvērtēšanas jautājumos.

Pagaidu biroja telpas Haagse Veste 1
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Budžeta vadība

2008. gadā Eirojustam piešķirtais kārtējais budžets bija 

24,8 miljoni EUR. Eirojusts arī pārcēla no 2007. gada 

uz 2008. gadu nedaudz vairāk kā 420 000 EUR AGIS 

programmas ietvaros finansētā Lietu vadības sistēmas 

uzlabošanas projekta īstenošanai un no 2007. gada 

pārceltos budžeta līdzekļus izlietoja 3,1 miljona EUR 

apmērā. Eirojusts izpildīja 97 % no visām tā saistībām 

atvēlētā kopējā budžeta un krasi samazināja uz 2009. 

gadu pārceļamo budžeta līdzekļu apjomu, izpildot 85% 

no visa maksājumiem paredzētā asignējuma. 2008. 

gada septembrī Eirojustam piešķirtais budžets tika 

grozīts un sākotnēji atvēlētie 20 miljoni EUR tika papil-

dināti ar 4,8 miljoniem EUR. Lūgums palielināt budžetu 

bija saistīts ar izmaksām, ko prasīja Eirojusta pārcelša-

nās uz papildu telpām 2008. novembra beigās.  

2008. gadā tika veiktas aptuveni 6 500 finanšu ope-

rācijas. 2008. gada jūlijā Eirojusts pabeidza AGIS 

programmas ietvaros finansēto E-POC III projektu un 

oktobrī iesniedza galīgo pārskatu Eiropas Komisijai. 

Eirojusts arī iesniedza Eiropas Komisijai pieprasījumu 

par E-POC IV projekta finansējumu (kopējais projekta 

budžets ir 1 999 234 EUR, un Eiropas Komisija tiek 

lūgta segt 70 % no šīs summas), kā arī par krimināl-

tiesību programmas ietvaros īstenojamā Apvienoto 

izmeklēšanas grupu projekta finansējumu (kopējais 

projekta budžets ir 316 473 EUR, un Eiropas Komisija 

tiek lūgta segt 95 % no šīs summas). Abi projekti tiks 

īstenoti 2009. un 2010. gadā. 

Pamatojoties uz ABAC (Eiropas Komisijas ieviestās 

uzkrājumu grāmatvedības) Assets moduli, Eirojusts 

2008. gada beigās ieviesa inventāra pārvaldības sistē-

mu, kas ļauj palielināt darbplūsmu ar aktīviem saistītu 

darījumu jomā un nodrošināt aktīvu pārvaldību atbil-

stoši Finanšu regulas prasībām. 

Eirojusta finanšu pārvaldības noteikumi tika aktualizēti 

atbilstoši jaunajai Finanšu regulai un 2008. gada bei-

gās nosūtīti Eiropas Komisijai apstiprināšanai. Tāpat kā 

iepriekšējos gados Eiropas Revīzijas palāta pārbaudīja 

Eirojusta kontus un apstiprināja to pareizību.

Personāla vadība

2008. gadā Personāla nodaļa galveno uzmanību pie-

vērsa šādiem četriem galvenajiem jautājumiem: vai-

rāku būtisku stingrākai personāla politikai atbilstošu 

noteikumu pieņemšana; sagatavošanās pirmajai gads-

kārtējai darbinieku atestācijai; Eirojusta izveidošanas 

plāna vadība un turpmākā izpilde; korporatīvā apmācī-

bas plāna apstiprināšana.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas Iekšējā audita dienes-

ta ieteikumu Eirojustā samazināt pagaidu darbinieku 

skaitu, tika izsludināti konkursi uz 58 štata vietām, 

saņemti 2 564 pieteikumi, nosūtīts 441 uzaicinājums 

uz interviju, intervēts 351 kandidāts un pieņemti 55 

jauni darbinieki. 2008. gada beigās Eirojustā strādāja 

172 štata darbinieki. 

2008. gada laikā Personāla nodaļa tika nopietni 

pārstrukturēta, lai uzlabotu tās darba efektivitāti un 

samazinātu Eirojusta nepieciešamību pēc pagaidu dar-

biniekiem. 

Jaunās funkcijas un iekārtas

2008. gadā dalībvalstīs tika ieviesta droša e-pasta 

sakaru sistēma, lai nacionālie pārstāvji un nacionā-

lās kompetentās iestādes varētu droši apmainīties ar 

informāciju par izskatāmajām lietām. 

AGIS programmas ietvaros īstenotā un Komisijas līdz-

finansētā E-POC III projekta rezultātā tika uzlabota 

Lietu vadības sistēma. Turklāt Eirojusts pats finansē-

ja vairākus tās pilnveidošanas pasākumus un aktīvi 

iesaistīja šajos pasākumos savus darbiniekus. Tādējādi 

2009. gadā Lietu vadības sistēma jau būs lielā mērā 

uzlabota.

Tika pilnveidota arī videokonferenču iekārta. Tagad 

Eirojusts var kā tilts savienot dažādās dalībvalstu 

tehniskās sistēmas un no savām sanāksmju telpām 

nodrošināt videokonferenču sinhrono tulkojumu.
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Nepārtraukta un pienācīga pieeja Šengenas infor-

mācijas sistēmai (SIS) un šīs sistēmas izmantošana 

Eirojustam ir ārkārtīgi svarīga, gan izskatot lietas, 

gan organizējot sadarbības un koordinācijas pasā-

kumus. Laika posmā no 2007. gada decembra līdz 

2008. gada decembrim Eirojusta nacionālo pārstāvju 

biroji 229 reizes izmantojuši šo informācijas sistē-

mu. Atzinīgi novērtējot šāda veida sadarbību, daži 

nacionālie pārstāvji apgalvoja, ka pēc viņu savāktās 

operatīvās informācijas salīdzināšanas ar Šengenas 

informācijas sistēmā iekļautajiem datiem un atkārtotas 

salīdzināšanas ar nacionālo kompetento iestāžu rīcībā 

esošo informāciju vajadzīgie dati sekmīgi atrasti datoru 

atmiņas sistēmā. Informācija, ko attiecīgie nacionālo 

pārstāvju biroji snieguši savu valstu kompetentajām 

iestādēm, palīdzējusi, piemēram, atklāt un aizturēt 

personas, attiecībā uz kurām izdots Eiropas apcietinā-

juma orderis. Turklāt SIS sniegtā detalizētā informācija 

ir ļoti noderīga arī tajos gadījumos, kad attiecībā uz 

vienu un to pašu personu izdoti divi vai vairāki Eiropas 

apcietinājuma orderi. Tieši šī informācija bieži vien 

palīdzējusi tiesai izšķirties par to, kurš orderis kon-

krētajā gadījumā būtu jāizpilda. Turklāt nepieciešamo 

informāciju šajā sistēmā var ļoti ātri atrast un līdz ar 

to atkrīt vajadzība iesniegt oficiālus pieprasījumus citu 

valstu nacionālajiem pārstāvjiem. 

Dokumentu publiskā pieejamība 

Kolēģijas 2004. gada 13. jūlija Lēmuma par Eirojusta 

dokumentu publisko pieejamību regulējošu noteikumu 

pieņemšanu 2.(1) pants noteic, ka “ikvienam ES pilso-

nim un ikvienai fiziskajai vai juridiskajai personai, kas 

reģistrēta vai dzīvo kādā no ES dalībvalstīm, ir tiesības 

piekļūt Eurojusta dokumentiem”. 

Pārskata periodā Eirojusts nav saņēmis tiešus pieprasī-

jumus attiecībā uz dokumentu pieejamību, bet saņēma 

vienu pieprasījumu par administratīvo informāciju, kas 

ietvēra personas datus. Eirojusts, protams, tam pie-

mēroja savus noteikumus par dokumentu pieejamību 

un datu aizsardzību. Lai panāktu taisnīgu līdzsvaru 

starp iesaistīto pušu atšķirīgajām interesēm, Eirojusts 

pieprasījuma iesniedzēja lūgumu apmierināja daļēji. 
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Eirojusta nodaļu un dienestu vadītāji (no kreisās): Diāna Alonso Blasa, Datu aizsardzības inspektore; Pāvels Golobs, 

Drošības, ekspluatācijas un vispārējo lietu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs; Andrea Tota, Budžeta un finanšu 

nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja; Žaks Voss, Administratīvā direktora pienākumu izpildītājs; Katerīne Deboisēra, 

Juridiskā dienesta vadītāja; Jons Broutons, Informācijas vadības nodaļas vadītājs; Fatima Martinsa, Eiropas Tiesiskās 

sadarbības tīkla sekretāre; Karla Garsija Bello, Kolēģijas sekretāre; Johans Tūjs, Preses dienesta pārstāvis; Īke 

Vrankens Pīterss, Personāla nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs
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4  Ā R Ē J Ā S  A T T I E C Ī B A S

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija

Eirojusts uzturēja ciešas darba attiecības ar Eiropas 

institūcijām. Eirojusta telpās bija sarīkotas divas tik-

šanās ar Eiropas Savienības Padomes prezidentūru (tā 

sauktās troikas valstīm), Padomes Ģenerālsekretariātu 

un Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātu. 

Tāpat notika diskusijas par sagatavošanos jaunā 

Lēmuma par Eirojusta nostiprināšanu ieviešanai. 

Padomes Ģenerālsekretariāts un Eiropas Komisijas 

Ģenerālsekretariāts tika uzaicināti piedalīties Eirojusta 

Kolēģijas ideju ģenerēšanas sesijā, kurā tika spriests 

par jaunā Lēmuma par Eirojusta nostiprināšanu even-

tuālo ietekmi.

Eirojusts kā novērotājs regulāri piedalās Multidisciplinārās 

grupas organizētās noziedzības jautājumos (MDG), 

Padomes darba grupas juridisko datu apstrādes jautā-

jumos (E-Justice) un Horizontālā darba grupas narko-

tiku jautājumos pasākumos. Eirojusts ir uzaicināts uz 

ad hoc pamata piedalīties 36. panta komitejas (CATS) 

un Darba grupas sadarbībai krimināllietās (COPEN) 

pasākumos, kā arī COPEN-EAW ekspertu darba grupas, 

Darba grupas muitas sadarbības jautājumos (CCWP) un 

Darba grupas terorisma jautājumos sanāksmēs.

ES partneri

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls 

Attiecībā uz Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu 

2008. gads ir zīmīgs ar diviem ļoti būtiskiem noti-

kumiem. 2008. gada 16. decembrī Padome pieņēma 

lēmumu Nr. 2008/976/JHA par Eiropas Tiesiskās sadar-

bības tīklu. Šis lēmums nostiprina Eiropas Tiesiskās 

sadarbības tīkla struktūru, kā arī Eiropas Tiesiskās 

sadarbības tīkla un Eirojusta komplementaritāti.

Eirojusts bija uzaicināts piedalīties Eiropas Tiesiskās 

sadarbības tīkla desmitās gadskārtas svinībās, kuru 

laikā tika pieņemts dokuments ar nosaukumu “Madeiras 

deklarācija”. Viens no Eiropas Tiesiskās sadarbības 

tīkla galvenajiem mērķiem ir nostiprināt attiecības ar 

Eirojustu un citām organizācijām.

2008. gada 27. oktobrī notika Eiropas Tiesiskās sadar-

bības tīkla koordinatoru un Eirojusta Kolēģijas sanāks-

me, kuras mērķis bija uzsākt neformālu diskusiju par 

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla un Eirojusta kopīgo 

nākotni sakarā ar gaidāmajiem Padomes lēmumiem 

par Eirojusta un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla 

nostiprināšanu, par Eirojusta nacionālās koordinācijas 

sistēmas (ENCS) izveidi ES dalībvalstīs un abu organi-

zāciju kopīgajiem uzdevumiem.

Eiropols

Operatīvajā un stratēģiskajā sadarbībā ar Eiropolu ir 

panākts liels progress.

Tika izveidots drošas informācijas apmaiņas kanāls, 

kas sāka funkcionēt pēc 2008. gada 29. septem-

bra, kad tika parakstīts Saprašanās memorands par 

savstarpējās pielīdzināšanas tabulu. Pa šo kanālu 

Eirojusts 2008. gadā no Eiropola saņēma 140 pazi-

ņojumus. Drošā sakaru kanāla operatīvā vērtība 

būtu vēl lielāka, ja tiktu atcelti pašreizējie ierobežo-

jumi, kas attiecībā uz tā lietošanu noteikti Eirojusta 

nacionālo pārstāvju birojiem un Eiropola sadarbības 

birojam.

Eirojusts un Eiropols turpināja kopīgi izstrādāt dažādus 

ar apvienotajām izmeklēšanas grupām (JITs) saistītus 

projektus (papildu informāciju par apvienoto izmek-

lēšanas grupu rokasgrāmatu sk. 2. nodaļas sadaļā 

“Apvienotās izmeklēšanas grupas”).  

Eirojusts noslēdza vēl sešas vienošanās ar Eiropolu 

analītisko datņu (AWFs) jomā, un tādējādi savstarpējo 

vienošanos skaits ir palielinājies līdz 12. Šāds progress 

ir iedvesmojošs, taču sadarbība kļūtu vēl efektīvāka, ja 

Eirojusts iesaistītos visās Eiropola analītiskajās datnēs. 

Lai atrisinātu ar sadarbību saistītos praktiskos jautāju-

mus, Eirojusts un Eiropols kopīgi izstrādāja un akcep-

tēja regulāri aktualizējamu dokumentu “Biežāk uzdotie 

jautājumi (FAQs) par līdzdalību AWF”. Šis dokuments 

precizē līdzdalības apjomu un informācijas apmaiņas 

parametrus, kā arī definē Eirojusta līdzdalības nodroši-

nāto pievienoto vērtību.
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Eirojusts turpināja attīstīt sadarbību ar Eiropolu lietu 

izmeklēšanā. 2008. gadā Eirojusts iesaistīja Eiropolu 

30 lietās, un rezultātā dalībvalstīs tika sekmīgi īste-

notas vairākas kopīgi koordinētas operācijas, īpaši 

nelegālās imigrācijas organizatorisko tīklu likvidēšanas 

jomā. Kā spilgtu piemēru var minēt operāciju “Trufas”, 

kuras laikā Eirojusta un Eiropola pārstāvji kopīgi un 

uz vietas koordinēja attiecīgās dalībvalsts policijas 

un tiesu varas iestāžu darbību (sk. 2. nodaļas sadaļā 

“Lietu izmeklēšanas piemēri” lietu Nr. 5). 

Eirojusta ieguldījums Eiropola OCTA (Organizētās nozie-

dzības draudu novērtējumā) 2008. gadā kļuva mērķ-

tiecīgāks, jo novērtējumā tika iekļauta jauna sadaļa, 

kas veltīta organizētās noziedzības apkarošanai nepie-

ciešamās savstarpējās tiesiskās palīdzības aspektiem. 

Turklāt 2008. gada februārī Eirojusts sarīkoja stratēģis-

ku sanāksmi par OCTA prioritātēm un pārrobežu apsū-

dzību izvirzīšanu (sk. 2. nodaļu). Eirojusts konsultēja 

Eiropolu jautājumos par pārrobežu novērošanu tiesī-

baizsardzības līmenī . Eirojusts devis savu ieguldījumu 

arī Eiropola izdotajā Krievijas organizētās noziedzības 

draudu novērtējumā (ROCTA).

Tomēr 2008. gadā diemžēl tika palaista garām arī kāda 

laba izdevība. Proti, jaunā lēmuma par Eiropolu izstrā-

des un lēmuma par Eirojustu grozīšanas process pavēra 

iespēju lēmumu jaunajā redakcijā iekļaut noteikumus 

par abu organizāciju juridiskajām un strukturālajām 

attiecībām. Taču politiska vienošanās par tekstiem 

tika panākta atšķirīgos laikos, un tādējādi vairs nebija 

iespējams nodrošināt to, ka Eirojusts un Eiropols viens 

otru atzītu par privileģētu sadarbības partneri. Tādēļ 

pēc Padomes paziņojuma apstiprināšanas 2008. gada 

jūnijā tika izveidota īpaša komisija, kuras sastāvā ir 

Eirojusta un Eiropola pārstāvji un kuras mērķis ir grozīt 

2004. gadā noslēgto Sadarbības līgumu, kā arī turpināt 

savstarpējās informācijas apmaiņas pilnveidošanu, jo 

īpaši attiecībā uz Eiropola AWFs. Abas organizācijas 

apvienoja savus spēkus, lai līdz 2008. gada beigām 

iesniegtu īpašajai komisijai kopīgu līguma grozījumu 

projektu un paskaidrojuma rakstu. Tiek plānots, ka 

grozīto līgumu varētu parakstīt 2009. gada sākumā.

Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai 

2008. gada 24. septembrī parakstot praktisku vienoša-

nos par Eirojusta un Eiropas biroja krāpšanas apkaro-

šanai sadarbības kārtību, Eirojusts ir īstenojis vienu no 

2008. gadam nospraustajiem galvenajiem mērķiem. 

Praktiskā vienošanās nosaka kārtību, kādā Eirojusts 

un Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai īsteno opera-

tīvo sadarbību cīņā pret krāpšanu, korupciju un citiem 

noziegumiem, kas apdraud Eiropas Kopienas finansiā-

lās intereses. Vienošanās regulē sadarbības pastiprinā-

Brunera kungs un Lopeša da Motas kungs paraksta praktisku vienošanos par Eirojusta un OLAF sadarbības kārtību
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šanas un intensificēšanas līdzekļus un paņēmienus, kā 

arī vispārīgo un personas datu apmaiņas noteikumus. 

Cerams, ka šī vienošanās palīdzēs efektivizēt sadarbību 

operatīvajās lietās, kurās ir ieinteresētas abas organi-

zācijas. Ir jāizmanto katra iespēja pārvarēt sadarbības 

šķēršļus gan nacionālā, gan institucionālā līmenī.

2008. gadā Eirojusta pārstāvji četrreiz tikās ar kolē-

ģiem no Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai un 

panāca stabilu progresu sadarbības uzlabošanas prak-

tisko metožu apzināšanā.  

Notika četras apmaiņas/mācību vizītes, kuras palīdzēja 

uzlabot savstarpējo informētību par abu organizāciju 

uzdevumiem un mērķiem, kā arī par turpmākās sadar-

bības jomām. Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai 

bija iesaistīts piecās lietās. Tā pārstāvji apmeklēja 

trīs koordinācijas sanāksmes Eirojusta telpās un vienu 

sanāksmi dalībvalstī.

2008. gadā atbilstoši jau iedibinātajai praksei Eirojusta 

prezidents un Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai 

ģenerāldirektors divas reizes tikās, lai apspriestu attie-

cībā uz kopīgajiem mērķiem panākto progresu.

Eirojusts un Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai 

organizēja kopīgu konferenci par krāpšanas un korup-

cijas starptautisko dimensiju. Šī konference notika 

3.–4. martā Hāgā, un tajā piedalījās visu dalībvalstu 

kompetento iestāžu prokurori, tiesneši un augsta 

ranga amatpersonas, kā arī sadarbības prokurori no 

ASV un Norvēģijas.

Sadarbības maģistrāti

Eirojusts saskaņā ar savu konsekvento politiku turpi-

nāja operatīvajā līmenī attīstīt kontaktus ar sadarbības 

maģistrātiem.  

Lai panāktu labākus rezultātus lietās, kurās iesaistītas 

vairāk nekā divas valstis, dažas Eirojusta organizētās 

koordinācijas sanāksmes apmeklēja arī sadarbības 

maģistrāti. Eirojusta pieredze apliecina, ka sadarbības 

maģistrāti, kurus ES dalībvalstis nosūtījušas darbā uz 

trešajām valstīm, daudzos gadījumos var sniegt vērtī-

gu palīdzību operatīvajā darbā. 

Sadarbības tīkli

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls 

2008. gada 7. februārī tika parakstīts Eirojusta un 

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) saprašanās 

memorands. Tā mērķis ir paplašināt abu institūci-

ju sadarbību, mudinot dalībvalstis sūtīt uz Eirojustu 

stažēties jau praktizējošos vai topošos tiesnešus un 

prokurorus, lai viņi tuvāk iepazītos ar Eirojusta uzde-

vumiem, funkcijām un pasākumiem. Var tikt apsvērtas 

arī citas sadarbības formas tiesiskās apmācības jomā.

Sadarbības tīkls genocīda jautājumos

ES prezidentūra katru gadu rīko sanāksmi, kurā pulcē-

jas Eiropas kontaktpersonas jautājumos par personām, 

kas ir atbildīgas par genocīdu, noziegumiem pret cil-

vēci un kara noziegumiem. Attiecīgais sadarbības tīkls 

tiek saukts par Sadarbības tīklu genocīda jautājumos 

un tika izveidots ar Padomes 2002. gada 13. jūnija 

lēmumu.

Šajās sanāksmēs, kuras kopš 2004. gada notiek 

Eirojusta telpās, piedalās dalībvalstu, Starptautiskās kri-

mināltiesas (ICC), Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas 

krimināltribunāla (ICTY), Starptautiskā Ruandas kri-

mināltribunāla, Eirojusta, Eiropas Komisijas, kā arī 

Padomes un Interpola ģenerālsekretariātu pārstāvji.

Sadarbības tīkla genocīda jautājumos piektā sanāks-

me notika Eirojusta telpās 2008. gada 17.–18. martā. 

Sanāksmes laikā, diskutējot par jauno Lēmumu 

par Eirojusta nostiprināšanu, tika spriests arī par 

Sadarbības tīkla genocīda jautājumos Sekretariāta 

atrašanās vietu.

Starptautiskās organizācijas un institūcijas

Eiropas Savienības dalībvalstu 

ģenerālprokuroru tīkls (Eurojustice)  

Eirojusts tāpat kā iepriekšējos gados tika uzaicināts 

apmeklēt ES dalībvalstu ģenerālprokuroru konferenci, 

kas šoreiz notika no 2008. gada 29. septembra līdz 

1. oktobrim Edinburgā. Konferences laikā tika pausta 

ideja, ka vajadzētu radīt ES dalībvalstu ģenerālproku-

roriem un prokuratūras iestāžu direktoriem paredzētu 

forumu, kā arī izteikta pateicība Eirojustam par to, ka 

tas piekritis sniegt atbalstu šāda foruma sanāksmju 

organizēšanā. Saskaņā ar konferencē izdarītajiem seci-
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nājumiem ES dalībvalstu ģenerālprokuroru tīkls varētu 

piedāvāt politikas veidotājiem plašāku bāzi ES krimi-

nāltiesību prioritāšu un kopējo tendenču definēšanai.  

Dienvidamerikas prokuratūras institūcija 

(IberRed)

Dienvidamerikas prokuratūras institūcija (La Red 

Iberoamericana de Cooperación Judicia – IberRed) ir 

tiesiskās sadarbības īstenošanai Centrālamerikas un 

Dienvidamerikas valstīs izveidots kontaktpersonu tīkls 

un nozīmīgs Eirojusta partneris pārrobežu noziedzības 

apkarošanā.  

2007. gada jūnijā Eirojusts ar IberRed pārstāvjiem 

vienojās, ka tiks uzsāktas sarunas par saprašanās 

memoranda (MoU) noslēgšanu. 2008. gadā šīs saru-

nas ar IberRed tika risinātas un šobrīd jau iegājušas 

beigu fāzē. Ar IberRed noslēgtais saprašanās memo-

rands būs nozīmīgs panākums attiecību nostiprināša-

nā ar Centrālamerikas un Dienvidamerikas valstīm, 

jo saprašanās memoranda projekts citastarp paredz 

tiešu kontaktu veicināšanu, pieredzes apmaiņu, dalī-

šanos informācijā par stratēģiskajiem un plānoša-

nas jautājumiem, kā arī piedalīšanos stratēģiskajās 

sanāksmēs. 2008. gadā Eirojusta Kolēģijai tika nodotas 

sešas lietas, kurās bija iesaistītas Centrālamerikas un 

Dienvidamerikas valstis.

Starptautiskā prokuroru apvienība  

Eirojusts ir institucionāls Starptautiskās prokuroru 

apvienības (IAP) loceklis. IAP ir globāla mēroga organi-

zācija, kurā apvienojušies prokurori no visas pasaules 

un kura pārstāv vairāk nekā 130 prokuratūras iestā-

des. 

2008. gada 13. martā sakarā ar 8. Starptautiskās 

prokuroru apvienības Eiropas reģionālo konferenci 

par naida noziegumiem, kura notika Hāgā, delegācija, 

kuras sastāvā bija 50 personas – prokurori, tiesneši un 

politiskie padomdevēji, apmeklēja Eirojustu, lai gūtu 

sīkāku informāciju par izmeklēšanas un apsūdzību 

izvirzīšanas procesu koordinēšanu ES līmenī.  

Savukārt Eirojusts piedalījās 13. Starptautiskās pro-

kuroru apvienības gadskārtējā konferencē “Jaunās 

tehnoloģijas noziedzībā un tās apkarošanā: problē-

mas un iespējas”, kā arī vispārējā sanāksmē. Abi šie 

pasākumi notika Singapūrā no 27. līdz 31. augustam. 

Eirojusts vadīja semināru par jurisdikcijas konfliktiem 

ar kibernoziegumiem saistītās lietās un izmantoja 

iespēju nostiprināt kontaktus un sadarbību ar dažādu 

valstu prokuratūras iestādēm pārrobežu noziedzības 

apkarošanai. 

IAP pašreizējais prezidents Fransuā Faleti (François 

Falletti) no 2004. gada 1. septembra līdz 2008. 

gada 31. jūlijam bija Francijas nacionālais pārstāvis 

Eirojustā.

Trešās valstis

Ir svarīgi, ka cīņā pret organizēto noziedzību Eirojusts 

sadarbojas ar kaimiņvalstīm un citiem partneriem visā 

pasaulē. Arī 2008. gadā viena no Eirojusta prioritātēm 

joprojām bija attiecību nostiprināšana ar valstīm, kuras 

neietilpst Eiropas Savienībā.  

Kontaktpersonas 

2008. gadā Eirojustam bija 31 kontaktpersona valstīs, 

kuras neietilpst Eiropas Savienībā, un lietās, kurās 

iesaistītas valstis, kas nav ES dalībvalstis, Eirojusts 

regulāri sadarbojas ar attiecīgajām kontaktpersonām. 

Eirojustam ir kontaktpersonas šādās valstīs: Albānijā, 

Argentīnā, ASV, Bijušās Dienvidslāvijas Republikā 

Maķedonijā (FYROM), Bosnijā un Hercegovinā, 

Ēģiptē, Horvātijā, Īslandē, Izraēlā, Japānā, Kanādā, 

Krievijas Federācijā, Lihtenšteinā, Melnkalnē, Moldovā, 

Mongolijā, Norvēģijā, Serbijā, Singapūrā, Šveicē, 

Taizemē, Turcijā un Ukrainā.  

Sadarbības līgumi

Norvēģija

2005. gada 28. aprīlī tika parakstīts sadarbības līgums 

ar Norvēģijas Karalisti.

Norvēģijas sadarbības prokurors ir nosūtīts uz Eirojustu 

un regulāri piedalās Eirojusta darbā, jo īpaši lietās, 

kurās iesaistīta Norvēģija. 2008. gadā Norvēģijas 

sadarbības prokurors reģistrēja 30 lietas, no kurām 29 

bija operatīvās lietas. Norvēģijas sadarbības prokurors 

sarīkoja piecas, bet pats apmeklēja septiņas koordi-

nācijas sanāksmes. Savstarpējās tiesiskās palīdzības 

pieprasījumi Norvēģijai tika iesniegti 24 lietās.
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Īslande

2005. gada 2. decembrī tika parakstīts sadarbības 

līgums ar Īslandes Republiku. 2008. gadā Eirojusts 

strādāja ar divām lietām, kurās bija iesaistīta Īslande. 

Tā kā Īslande nav nosūtījusi uz Eirojustu sadarbības 

prokuroru, sadarbība joprojām tiek īstenota ar kon-

taktpersonu starpniecību.

ASV

Kopš ASV un Eirojusta līguma parakstīšanas 2006. gada 

novembrī abu pušu sadarbība ir lielā mērā uzlabojusies. 

Pēc tam kad 2007. gada janvārī līgums stājās spēkā, 

ASV kompetentās iestādes darbā uz Eirojustu nosūtīja 

sadarbības prokuroru. Šis fakts būtiski palīdzēja inten-

sificēt Eirojusta un ASV kompetento iestāžu sadarbību. 

2008. gadā ASV bija iesaistīta 27 lietās, un tās pārstāvji 

piedalījās 11 koordinācijas sanāksmēs, bet ASV sadarbī-

bas prokurors nav reģistrējis nevienu lietu.

Lai uzlabotu ASV kompetento iestāžu un Eirojusta, kā 

arī dalībvalstu kompetento iestāžu un ASV kompetento 

iestāžu sadarbību, Eirojusts kopā ar ASV un Komisiju 

2008. gada novembrī sarīkoja semināru par ES un ASV 

līgumu piemērošanu savstarpējās tiesiskās palīdzības 

pieprasījumiem un personu izdošanai. Seminārā pie-

dalījās augsta ranga amatpersonas no ASV kompeten-

tajām iestādēm, dalībvalstu centrālajām kompeten-

tajām iestādēm un dalībvalstu tiesu varas iestādēm. 

Semināra mērķis bija uzlabot savstarpējo informētību 

par ASV un dalībvalstu tiesību sistēmu  īpatnībām un 

censties pārvarēt praktiskās sadarbības šķēršļus.

Horvātija

Pēc 2007. gadā notikušajām sarunām Tieslietu un iekš-

lietu ministru padome 2007. gada 9. novembrī noslē-

dza un apstiprināja līgumu ar Horvātiju. Šis līgums, 

kas vēl nav stājies spēkā, citastarp paredz iespēju 

nosūtīt uz Eirojustu Horvātijas sadarbības prokuroru. 

2008. gadā Kolēģijai tika nodotas četras lietas, kurās 

bija iesaistīta Horvātija.

Līgums stāsies spēkā tad, kad abas puses būs viena 

otru rakstveidā informējušas par visu iekšējo procedū-

ru pabeigšanu.

Šveice

2006. gadā Šveice piekrita uzsākt sarunas ar Eirojustu 

par sadarbības līguma noslēgšanu. Oficiālas sarunas 

par šo jautājumu risinājās 2007. un 2008. gadā. 

Līgums tika parakstīts 2008. gada 27. novembrī un 

citastarp paredz iespēju nosūtīt uz Eirojustu Šveices 

sadarbības prokuroru. Līdz šim sadarbība ar Šveici 

joprojām tiek īstenota ar kontaktpersonu starpniecību. 

2008. gadā Šveice bija iesaistīta 26 lietās, un tās pār-

stāvji piedalījās 10 koordinācijas sanāksmēs. 

Līgums stāsies spēkā tad, kad abas puses būs viena 

otru rakstveidā informējušas par visu iekšējo procedū-

ru pabeigšanu.

Bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija (FYROM)

FYROM kā kandidātvalsts 2008. gadā jau bija iekļauta 

Eirojusta prioritāšu sarakstā attiecībā uz sadarbības 

līgumu noslēgšanu. Pēc tam kad Maķedonijā bija stā-

jušies spēkā datu aizsardzības likumi, tika uzsāktas 

sarunas, kas noslēdzās 2008. gada aprīlī. 2008. gada 

28. novembrī tika noslēgts sadarbības līgums, kas cita-

starp paredz iespēju nosūtīt uz Eirojustu sadarbības 

prokuroru.

Sadarbības līguma ar Šveici parakstīšana (pa kreisi) un sadarbības līguma ar Bijušās Dienvidslāvijas Republiku 

Maķedoniju parakstīšana (pa labi)
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Līgums stāsies spēkā tad, kad abas puses būs viena 

otru rakstveidā informējušas par visu iekšējo procedū-

ru pabeigšanu.

Krievijas Federācija

Sarunas ar Krievijas Federāciju pēc diviem 2006. gadā 

notikušajiem posmiem tika atsāktas un turpinātas 

2008. gadā. Abu delegāciju sanāksmē 2008. gada 

jūlijā tika apspriesti visi pagaidām vēl neatrisinātie ar 

tiesību sistēmu atšķirībām saistītie jautājumi. Vairāki 

būtiski jautājumi, tostarp arī ar datu aizsardzību sais-

tītie jautājumi, joprojām paliek atklāti. Lai tos pilnībā 

atrisinātu, būs nepieciešamas papildu sarunas.  

Ukraina

Jau uzsāktās sarunas nebija iespējams turpināt tāpēc, 

ka nav atrisināti ar datu aizsardzību saistītie jautājumi. 

Tiklīdz šajā jomā tiks panākts nepieciešamais prog-

ress, sarunas turpināsies.

Citas trešās valstis

2008. gadā Eirojusts turpināja attīstīt attiecības ar citām 

trešajām valstīm, jo īpaši ar Rietumbalkānu valstīm, 

vienlaikus sniedzot savu ieguldījumu ES projektu un ini-

ciatīvu īstenošanā . Tāpat Eirojusts ir uzņēmis vairākas 

mācību vizītes, kurās ieradās dažādu pasaules valstu 

pārstāvji. Nolūkā uzsākt oficiālas sarunas par sadarbī-

bas līguma noslēgšanu mācību vizītē Eirojustā ieradās 

delegācijas no šādām valstīm: Moldovas, Melnkalnes, 

Izraēlas, Lihtenšteinas un Kaboverdes. Tāpat jau ir 

apspriestas un 2009. gadā ieplānotas Serbijas, Bosnijas 

un Hercegovinas, kā arī Azerbaidžānas delegāciju mācību 

vizītes. 2008. gadā Eirojusts uzņēma Korejas un Ukrainas 

prokurorus, kuri ieradās uz ilgāku laiku, lai pamatīgāk 

iepazītos ar Eirojustu un tā darbu. 2008. gada novembrī 

Eirojusta telpās notika taktiskā sanāksme, kurā piedalījās 

MEDA valstu (Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordāna, Libāna, 

Maroka, palestīniešu teritorijas, Sīrija un Tunisija) pār-

stāvji un kuras mērķis bija uzlabot tiesisko sadarbību un 

mudināt MEDA valstis iecelt Eirojusta kontaktpersonas.

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla desmitās gadskārtas svinības Madeirā, Portugālē
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5   J A U N A I S  L Ē M U M S  P A R  E I R O J U S T A  
N O S T I P R I N Ā Š A N U 

Lai aktivizētu cīņu pret smagiem noziegumiem, 2008.

gada 16. decembrī Eiropas Savienības Padome pieņēma 

Lēmumu par Eirojusta nostiprināšanu ar ko tiek grozīts 

Lēmums 2002/187/JHA par Eirojusta izveidošanu. 

Apliecinot spēcīgu atbalstu Eirojustam un iesaistot to 

kā novērotāju attiecīgajās sarunās, Padome vienošanos 

par jauno lēmumu panāca nepilna gada laikā pēc tam, 

kad 2008. gada janvārī, Slovēnijas prezidentūras termi-

ņa sākumā, četrpadsmit dalībvalstis konkrēto iniciatīvu 

iesniedza apspriešanai. Priekšlikums tika izteikts pēc 

pamatīgām diskusijām par Eirojusta nākotni, kuras aiz-

sākās 2006. gada septembrī Vīnē notikušajā seminārā 

un turpinājās 2007. gadā ar Komisijas komunikē par 

Eirojusta un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla nākotni, 

kā arī Lisabonā notikušajā seminārā.  

Dalībvalstīm savi nacionālie tiesību akti ar jauno lēmu-

mu jāsaskaņo ne vēlāk kā divus gadus pēc tā publi-

cēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. Lai 

veicinātu šā lēmuma savlaicīgu īstenošanu visās dalīb-

valstīs un koordinētu tā ieviešanu nacionālajā līmenī, 

Eirojusts kopā ar ES prezidējošajām valstīm, Padomes 

Sekretariātu un Eiropas Komisiju 2008. gada pēdējā 

ceturksnī uzsāka Izpildes plāna sagatavošanas darbus.

Jaunais Lēmums par Eirojusta nostiprināšanu nosaka 

piecas galvenās Eirojusta nozīmes un iespēju pastipri-

nāšanas jomas.  

1. Eirojusta operatīvo iespēju uzlabošana

Ir nostiprināts nacionālā pārstāvja statuss. Nacionālā 

pārstāvja amata pilnvaru termiņš būs vismaz četri gadi, 

un to varēs pagarināt. 

Lai nodrošinātu nacionālā pārstāvja konstantu un efek-

tīvu ieguldījumu Eirojusta mērķu sasniegšanā, viņa 

pastāvīgā darba vieta atrodas Eirojusta mītnē un tiek 

iecelts viens nacionālā pārstāvja vietnieks un viens 

nacionālā pārstāvja palīgs. 

Tiks ieviesta pieprasījumu koordinācijas sistēma (OCC), 

kas ļaus jebkurā laikā saņemt un apstrādāt tiesiskās 

palīdzības pieprasījumus.  

2. Eirojusta pilnvaru nostiprināšana

Eirojustam uzticēto uzdevumu skaits pieaugs. Nacionālie 

pārstāvji, darbojoties Eirojusta vārdā, ir pilnvaroti lūgt 

savu valstu kompetentās iestādes veikt speciālas izmek-

lēšanas darbības un/vai jebkādus citus izmeklēšanai vai 

apsūdzības izvirzīšanai nepieciešamos pasākumus.  

Eirojusts, darbojoties kā Kolēģija, ir pilnvarots izdot 

rakstveida nesaistošus atzinumus, lai palīdzētu atrisi-

nāt ar jurisdikcijas konfliktiem saistītas lietas, kā arī 

gadījumos, kad Eirojustam tiek ziņots par atkārtotiem 

tiesiskās palīdzības pieprasījumu izpildes atteikumiem 

vai grūtībām. Šādi atzinumi var attiekties arī uz instru-
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mentiem, ar kuru palīdzību tiek īstenots savstarpējas 

atzīšanas princips.

Lai visiem nacionālajiem pārstāvjiem būtu vienlīdzīgas 

pilnvaras, jaunie noteikumi regulē viņiem kā nacionā-

lo kompetento iestāžu pārstāvjiem piešķiramo pilnvaru 

apjomu.

Nacionālajiem pārstāvjiem tiek piešķirtas vismaz tādas 

pilnvaras kā saņemt un nosūtīt tiesiskās palīdzības piepra-

sījumus, veicināt to izpildi, kā arī veikt papildu pasākumus 

un sniegt papildu informāciju sakarā ar to izpildi.  

Nacionālie pārstāvji pēc vienošanās ar savas valsts kom-

petento iestādi ir tiesīgi īstenot šādas pilnvaras: izdot un 

izpildīt tiesiskās palīdzības pieprasījumus; lūgt savu valsti 

veikt izmeklēšanas darbības, kas Eirojusta organizētajās 

koordinācijas sanāksmēs ir atzītas par nepieciešamām, kā 

arī savā teritorijā atļaut un koordinēt kontrolētās piegādes. 

Neatliekamos gadījumos, kad nav iespējams savlaicīgi 

apzināt kompetento nacionālo iestādi vai ar to kontaktē-

ties, nacionālie pārstāvji paši ir tiesīgi atļaut un koordinēt 

kontrolētās piegādes, kā arī izpildīt pieprasījumus. 

Ja šādas pilnvaras, kas īstenojamas pēc vienošanās ar 

nacionālo kompetento iestādi vai neatliekamos gadīju-

mos, ir pretrunā ar attiecīgās valsts konstitucionālajiem 

likumiem vai nacionālās krimināltiesību sistēmas pamat-

aspektiem, nacionālajam pārstāvim jābūt tiesīgam vismaz 

iesniegt priekšlikumu nacionālajai iestādei, kura ir kompe-

tenta šādas pilnvaras īstenot.  

3. Informācijas apmaiņas uzlabošana

Dalībvalstīm ir jāinformē Eirojusts par lietām, kurās 

tieši iesaistītas vismaz trīs dalībvalstis; sakarā ar kurām 

vismaz divām dalībvalstīm ir nosūtīti tiesiskās palīdzības 

pieprasījumi un kurās ir konstatējams vismaz viens no 

šādiem apstākļiem: (a) fakti liecina, ka lietā ir iesais-

tīta noziedzīga organizācija, (b) lietai var būt nopietna 

pārrobežu ietekme vai arī (c) attiecīgais nodarījums ir 

kvalificējams kā viens no šādu veidu noziegumiem: cilvē-

ku kontrabanda; bērnu seksuāla izmantošana un bērnu 

pornogrāfija; narkotiku kontrabanda; ieroču kontraban-

da; korupcija; krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienu 

finansiālās intereses; eiro viltošana.  

Nacionālie pārstāvji ir pilnvaroti arī saņemt informāciju 

no savu valstu kompetentajām iestādēm par Apvienoto 

izmeklēšanas grupu izveidošanu, ar jurisdikcijas kon-

fliktiem saistītām lietām, kontrolētām piegādēm, kā arī 

atkārtotām tiesiskās palīdzības pieprasījumu izpildes grū-

tībām vai atteikumiem tos izpildīt.

4.  Sadarbības ar nacionālajām kompetentajām iestādēm 

un EJN kontaktpersonām nostiprināšana

Lai nostiprinātu Eirojusta pamatu nacionālajā līmenī, 

jaunais lēmums paredz izveidot Eirojusta nacionālo koor-

dinēšanas sistēmu (ENCS), kas palīdzēs uzlabot Eirojusta 

nacionālā korespondenta, nacionālā korespondenta tero-

risma jautājumos, EJN nacionālā korespondenta un līdz 

pat trīs EJN kontaktpersonu, kā arī citu Eiropas sadarbības 

tīklu kontaktpersonu darba koordināciju.    

Pārējie ENCS izveidošanas mērķi ir šādi: nodrošināt to, 

ka Lietu vadības sistēmā informācija tiek ievadīta efektīvā 

veidā un ir uzticama; palīdzēt izšķirties par to, vai lieta ir 

risināma ar Eirojusta vai EJN atbalstu; uzturēt ciešas attie-

cības ar Eiropola nacionālo nodaļu; palīdzēt nacionālajam 

pārstāvim noteikt, kuras viņa valsts iestādes ir kompeten-

tas izpildīt tiesiskās palīdzības pieprasījumus.  

5.  Attiecību nostiprināšana ar privileģētajiem partneriem 

un trešajām valstīm

Jaunais lēmums nodrošina juridisko pamatu attiecību 

nostiprināšanai starp Eirojustu un citiem partneriem, pie-

mēram, EJN, Eiropolu, OLAF, Frontex, SitCen un Interpolu. 

Turklāt tas paredz Eirojusta personālsastāvā iekļaut JITs 

sadarbības tīkla sekretariātu un Sadarbības tīkla genocīda 

jautājumos sekretariātu.  

Eirojustam tiek pavērta arī šāda pilnīgi jauna iespēja 

– nosūtīt uz trešajām valstīm sadarbības maģistrātus 

atbilstoši ar attiecīgo valsti noslēgtajam sadarbības 

līgumam. 

Visbeidzot, Eirojusts ar iesaistīto dalībvalstu piekrišanu 

ir tiesīgs koordinēt no trešajām valstīm saņemto un 

trešajām valstīm adresēto tiesiskās palīdzības piepra-

sījumu izpildi.
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6   S A K A R Ā  A R  P A D O M E S  S E C I N Ā J U M I E M 
V E I K T I E  P A P I L D U  P A S Ā K U M I 

2008. gada 18. aprīlī ES Tieslietu un iekšlietu ministru 

padome pieņēma Secinājumus par Eirojusta sesto 

ikgadējo pārskatu (ES dokuments Nr. 8062, 2008. gada 

4. aprīlis). Turklāt Padome izstrādāja norādījumus un 

uzdevumus Eirojustam, dalībvalstīm u.c.

Turpmāk Eirojusts atbilstoši savai jau kopš 2006. gada 

iedibinātajai praksei sniedz komentārus par Padomes 

secinājumu īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot 

galvenajiem Eirojustam adresētajiem norādījumiem un 

uzdevumiem.

Temats Eirojustam adresētie 
norādījumi un uzdevumi

Īstenošanas stadija

Statistika/slodzes 

novērtējums 

Pievērst lielāku uzmanību lietām, 

kuras saistītas ar nopietniem un 

starptautiskiem noziegumiem un 

kurās nepieciešama koordinācija.

Dot ieguldījumu diskusijās par to, kā 

stiprināt Eirojusta spējas koordinēt 

dalībvalstu kompetento iestāžu 

īstenotos pasākumus.

Eirojusts tika uzaicināts piedalīties sarunās par 

grozījumiem Lēmumā par Eirojusta izveidošanu. Sarunu 

laikā Eirojusta galveno mītni apmeklēja ES Padomes 

COPEN darba grupa. Jaunajā Lēmumā par Eirojusta 

nostiprināšanu ir ietverti grozījumi, kas paredz uzlabot 

informācijas apmaiņu un sadarbību ar nacionālajām 

kompetentajām iestādēm un Eiropas tiesiskās 

sadarbības tīkla kontaktpersonām, lai Eirojusts varētu 

pievērst lielāku uzmanību lietām, kas saistītas ar nopi-

etniem un starptautiskiem noziegumiem, kā arī labāk 

tās koordinēt.

Turpināt lietu kvalitātes novērtēšanu.  Lai atspoguļotu lietu būtību un sarežģītību (sk. 2. 

nodaļu), tiek turpināta lietu klasificēšana parastajās 

un sarežģītajās lietās, kā arī citāda veida statistiskā 

uzskaite. Jaunu vispārīgo lietu izskatīšanas vadlīniju 

izstrāde ir iekļauta 2009. gada darba plānā. Šīs 

vadlīnijas, iespējams, ietvers prasību lietu izskatīšanas 

procesa ietvaros veiktās darbības reģistrēt kā pagaidu 

darba datni. Līdz šim tas netika darīts.  

Lēmuma par Eirojusta 

izveidošanu 6. un 

7. pantā noteikto 

Eirojusta pilnvaru 

izmantošana

Turpināt aktīvi koordinēt izmeklētāju 

un prokuroru darbību, lai palīdzētu 

nacionālajām kompetentajām 

iestādēm sasniegt optimālus 

rezultātus. 

2008. gadā pieauga atbilstoši Lēmuma par Eirojusta 

izveidošanu 6.(a) pantam iesniegto pieprasījumu skaits. 

Tomēr Eirojusts savas pilnvaras izmantoja tikai dažās 

lietās.  

Jaunais Lēmums par Eirojusta nostirpināšanu cit-

astarp paredz uzlabot informācijas apmaiņu starp 

nacionālajiem pārstāvjiem un Kolēģiju, kā arī nostiprināt 

to pilnvaras, tādējādi vairojot Eirojusta spējas 

uzņemties iniciatīvu izmeklētāju un prokuroru darbības 

koordinēšanā.

Eirojusta aizvien plašākā iesaistīšanās Eiropola 

analītiskajās lietās un abu organizāciju aktivizētā 

vispārējā sadarbība tām paver iespēju efektīvāk palīdzēt 

nacionālajām kompetentajām iestādēm. Eirojusta 

nominētie eksperti piedalījās operatīvajās sanāksmēs 

un informācijas apmaiņā. Eiropola analītiķi piedalījās 

koordinācijas sanāksmēs. Vairākās sarežģītās lietās tika 

panākta vienošanās par koordinētu pasākumu veikšanu 

dažādu operāciju ietvaros. Tiesiskais atbalsts darbam ar 

Eiropola analītiskajām lietām ir atzīts par  īpaši nozīmīgu 

faktoru gan Eiropola, gan Eirojusta mērķu sasniegšanai. 
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Temats Eirojustam adresētie 
norādījumi un uzdevumi

Īstenošanas stadija

Uzlabot spēju analītiski apstrādāt 

datus, lai stimulētu dalībvalstu 

tiesu iestāžu un citu kompetento 

iestāžu sadarbību lietu izmeklēšanā 

un apsūdzību izvirzīšanā un 

aktīvi piedalītos attiecīgo procesu 

koordinēšanā. 

Lietu vadības sistēma ļauj veikt atsevišķu lietu 

salīdzinošo analīzi. Lai uzlabotu informācijas ievadīšanu 

Lietu vadības sistēmā, tika ieviesta jauna Lietu vadības 

sistēmas versija. Jaunā E-POC III+ projekta mērķis ir 

atvieglot programmatūras izmantošanu un tādējādi gan 

kvalitatīvi, gan arī kvantitatīvi pilnveidot datu apstrādi. 

Ir pieņemti darbā jauni lietu vadības analītiķu asistenti, 

un Lietu vadības sistēmas lietotājiem tika sarīkotas 

mācības, lai uzlabotu datu kvalitāti.

Plašāk sadarbojoties ar Eiropolu, Eirojusts var uzlabot 

savas analītiskās iespējas, un tādējādi tiek nodrošināta 

Eiropola un Eirojusta analītiskā komplementaritāte, jo 

Eirojusts var aktīvāk stimulēt starptautisko sadarbību 

un koordināciju.

Jauno informācijas 

tehnoloģiju 

izmantošana 

Informācijas apmaiņā un sadarbībā 

ar Eiropolu un dalībvalstīm pilnībā 

izmantot informācijas tehnoloģijas, 

piemēram, videokonferenču sistēmas 

un drošas sakaru iekārtas. 

Dalībvalstu starpsavienojumu projekta rezultātā ir 

paplašinājusies Eirojusta drošās e-pasta sistēmas 

izmantošana – pēc pilotprojekta īstenošanas Slovākijā 

to izmanto ne vien nacionālie pārstāvji, bet arī 

dalībvalstu kompetentās iestādes. 2008. gada novembrī 

šādi savienojumi jau bija izveidoti ar 22 dalībvalstīm. 

Šī e-pasta sistēma ļauj droši, ātri un efektīvi pārsūtīt 

dokumentus.

Eirojusts iegādājās sarežģītu videokonferenču rīkošanai 

nepieciešamo aparatūru. Iekārtas ir pieejamas visai 

organizācijai. Tagad videokonferenču iekārtu var savi-

enot ar sinhronās tulkošanas iekārtām.  

Ar lietu izskatīšanu 

saistīto pasākumu 

novērtēšana un analīze

Izvērtēt iespējas analizēt ar lietu 

izskatīšanu saistītos pasākumus.

Praktiķu vidū izplatīt informāciju 

par labāko praksi un iespējamiem 

risinājumiem.

Eirojusta un Eiropola sadarbība analītisko datu jomā 

ir aktivizējusies gan stratēģiskajā, gan arī operatīvajā 

līmenī. Labāka izpratne par abu organizāciju darbības 

virzieniem ir nodrošinājusi labāku izpratni par 

dažādajām prioritātēm, kā arī Eirojusta un Eiropola 

analītisko ziņojumu savstarpējās komplementaritātes 

potenciālu. Eirojusta stratēģiskā un operatīvā analīze ir 

vērsta galvenokārt uz tiesiskās sadarbības jautājumiem 

un instrumentiem, kā arī ar tiesas procesiem saistīto 

datu padziļinātu izpēti. Patlaban Eirojusts izstrādā 

savus novērtēšanas mehānismus un koncepcijas, 

atbilstoši kurām izplatīs zināšanas un labāko praksi lietu 

izmeklēšanās jomā, kā arī ar to saistītajos pasākumos.

Zināšanu un pieredzes apmaiņai kalpo ne tikai Eirojusta 

rīkotās koordinācijas un taktiskās sanāksmes, jo 

labākās prakses paraugi ir ietverti arī, piemēram, 

apvienoto izmeklēšanas grupu rokasgrāmatā un tiek 

aplūkoti stratēģiskajos semināros. Turklāt Eirojusts 

sadarbībā ar Eiropolu sarīkoja kopīgu stratēģisko 

sanāksmi par tematu “Prioritātes Organizētās 

noziedzības draudu novērtējumā (OCTA) un pārrobežu 

apsūdzību izvirzīšanā”. Šīs sanāksmes rezultāti ir 

atspoguļoti nobeiguma ziņojumā un īpašu uzmanību liek 

pievērst atkārtoti konstatētām problēmām un šķēršļiem, 

kas traucē pārrobežu tiesisko sadarbību. Ziņojuma 

secinājumi 2008. gada maijā tika nosūtīti Padomei.
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Temats Eirojustam adresētie 
norādījumi un uzdevumi

Īstenošanas stadija

Iesniegt Eiropolam analītiskās 

izstrādnes kā savu ieguldījumu 

Organizētās noziedzības draudu 

novērtējumā (OCTA).

Eirojusts papildināja Eiropola Organizētās noziedzības 

draudu novērtējumu ar savstarpējās tiesiskās palīdzības 

jautājumiem veltītu nodaļu, kas tika izstrādāta, pama-

tojoties uz stratēģiskajā sanāksmē par Organizētās 

noziedzības draudu novērtējumu izdarītajiem 

secinājumiem.  

Eirojusts devis savu ieguldījumu arī Eiropola ROCTA 

un TE-SAT ziņojuma izstrādē, un šajos dokumentos 

ir ietverta gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā Eirojusta 

izskatīto lietu analīze. 

Kontaktpersonas kiber-

noziegumu lietās un 

galvenā kontaktperso-

na bezvēsts pazudušo 

personu lietās

Koordinēt savu darbību ar citu starp-

tautisko organizāciju vai konkrētajā 

jomā strādājošo institūciju darbību, 

lai izvairītos no funkciju dublēšanās 

un pārklāšanās.

Eirojusta sarīkotajā stratēģiskajā kibernoziegumiem 

veltītajā sanāksmē, kas notika Atēnās, dalībvalstu 

pārstāvji, tostarp nacionālās kontaktpersonas kiber-

noziegumu lietās, ASV, Eiropas Komisija, ANO Narkotiku 

un noziedzības apkarošanas aģentūra, Eiropas 

Padome, Eiropols un Cybex diskutēja par jautājumiem, 

kas saistīti ar kibernoziegumiem, un sanāksmes 

dalībniekiem bija iespēja pamatīgāk iepazīties ar 24/7 

tīkla darbu, organizatorisko struktūru un mērķiem. Šis 

tīkls Eiropas Padomes vadībā un ar Eirojusta palīdzību 

tika izveidots kibernoziegumu apkarošanai.

Eirojusts savas kontaktpersonas bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos pienākumus definēja 2008. gadā, lai 

ciešāk sadarbotos ar citām bērnu tiesību aizsardzības 

jomā kompetentajām organizācijām un iestādēm. 

Kontaktpersona ir izvērsusi sadarbību ar Eiropolu, 

Interpolu, ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas 

aģentūru, Eiropas Komisiju un ES Koalīciju cīņai pret 

seksuālo izmantošanu internetā komerciālos nolūkos. 

Sadarbība ar trešajām 

valstīm

Turpināt attīstīt sadarbību un slēgt 

sadarbības līgumus ar trešajām 

valstīm, citastarp ietverot tajos skaid-

rus noteikumus par datu aizsardzību.

2008. gada novembrī tika parakstīti sadarbības 

līgumi ar Šveici un Bijušo Dienvidslāvijas Republiku 

Maķedoniju.

2008. gada novembrī notika seminārs, kas bija 

veltīts ES un ASV līgumiem par personu izdošanu un 

savstarpējo tiesisko palīdzību. Šo semināru rīkoja ASV, 

Eiropas Komisija un Eirojusts.

Turpinās sarunas ar Krievijas Federāciju. Kārtējā 

sanāksme notika jūlijā.  

Sarunas ar Ukrainu ir pārtrauktas, kamēr Ukraina nav 

pieņēmusi adekvātus likumus par datu aizsardzību.

Eirojusts uzņēma samērā ilgstošas Ukrainas un Korejas 

prokuroru mācību vizītes.

Lihtenšteina, Melnkalne, Kaboverde, Serbijas Republika 

un Izraēla ir paudušas vēlmi uzsākt sarunas par 

sadarbības līgumu noslēgšanu.  

Nolūkā uzsākt oficiālas sarunas Eirojustā mācību 

vizītē ieradās Lihtenšteinas, Melnkalnes, Kaboverdes 

un Moldovas delegācijas. Visas minētās valstis jau ir 

iekļautas 2009. gada sarunu prioritāšu sarakstā.  
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Temats Eirojustam adresētie 
norādījumi un uzdevumi

Īstenošanas stadija

Lai uzlabotu savstarpējās attiecības, tika intensificēta 

sadarbība ar Bosniju un Hercegovinu.

Tika sarīkota taktiskā sanāksme ar MEDA valstu 

pārstāvju piedalīšanos, lai uzlabotu tiesisko sadarbību 

un mudinātu MEDA valstis iecelt kontaktpersonas 

sakaru uzturēšanai ar Eirojustu.

Eirojusts un OLAF Vienoties ar OLAF par sadarbības 

kārtību.

2008. gada septembrī tika noslēgts Eirojusta un OLAF 

sadarbības līgums.

Eirojusta un 

Eiropola savstarpējā 

informācijas apmaiņa

Turpināt paplašināt informācijas 

apmaiņu.

Lai gan abu organizāciju sadarbība gan Eiropola 

analītiskajās lietās, gan arī citās jomās jau ir 

paplašinājusies, pēc 2008. gada jūnijā Padomes izdotā 

paziņojuma ES prezidentūra izveidoja darba grupu, 

kuras sastāvā ir Eirojusta un Eiropola pārstāvji un kuras 

mērķis ir pilnveidot Eirojusta un Eiropola sadarbību, jo 

īpaši Eiropola analītiskajās lietās, izdarot grozījumus 

spēkā esošajā sadarbības līgumā. Abām organizācijām 

sadarbojoties, tika izstrādāts un iesniegts darba grupai 

kopīgais dokumenta projekts un paskaidrojumu raksts.

Attiecībā uz Eirojusta iesaistīšanos Eiropola analītiskajās 

lietās tika izstrādātas kopīgās vadlīnijas, kas balstās uz 

spēkā esošo tiesisko bāzi un praktisko pieredzi.  

Turklāt Eirojusta eksperti ir apzinājuši labāko praksi 

Eirojusta iekšējā darba organizēšanā, kontaktpersonu 

nominēšanā un darbā ar Eiropola analītiskajām lietām.

Pamatojoties uz Eiropola un Eirojusta līgumu, tika 

izveidots un jau funkcionē operatīvās, stratēģiskās 

un tehniskās informācijas nosūtīšanai nepieciešamais 

drošais savienojums.

Eirojusts un Eiropas 

tiesiskās sadarbības 

tīkls (EJN)

Turpināt attīstīt sakarus valstu līmenī, 

lai varētu labāk koordinēt īstenojamos 

pasākumus. 

Jaunais Lēmums par Eirojusta nostiprināšanu citastarp 

paredz arī jaunas Eirojusta koordinācijas sistēmas 

izveidi nacionālajā līmenī, lai nostiprinātu Eirojusta un 

EJN savstarpējās attiecības un uzlabotu to darbības 

koordināciju, balstoties uz komplementaritātes principu 

un izvairoties no funkciju pārklāšanās.

Eiropas apcietinājuma 

orderis (EAW)

Apkopot dalībvalstu sniegto 

informāciju par izpildes termiņu 

neievērošanu, analizēt attiecīgos 

datus un šīs analīzes rezultātus 

iekļaut ikgadējā pārskatā.

Ir apkopoti statistikas dati par lietām, kas saistītas ar 

Eiropas apcietinājuma ordera izpildi, un Eirojustam 

iesniegtajiem ziņojumiem par termiņu neievērošanu.  
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7   2 0 0 8 .  g A D A  S T R A T Ē ģ I S K I E  M Ē R ķ I 
U N  S A S N I E g U M I 

Kolēģija apstiprināja šādus stratēģiskos mērķus 2008. 

un 2009. gadam:

1. Panākt, lai attiecībā uz terorisma jautājumiem:

• Eirojusts vēl efektīvāk izskatītu ar terorismu 

saistītās lietas un tiktu izveidotas struktūras, kas 

mudinātu dalībvalstu kompetentās iestādes sniegt 

Eirojustam visu ar terorismu saistīto informāciju, 

kuru tas pieprasa saskaņā ar attiecīgo Padomes 

lēmumu;

• Eirojusts spētu apstrādāt un izmantot tam 

iesniegto ar terorismu saistīto informāciju; 

• Eirojusts dotu savu ieguldījumu terorisma 

apkarošanas politikas pilnveidošanā.

2. Uzlabot lietu izskatīšanu:

• nosakot standartizētu lietu izskatīšanas kārtību; 

• izveidojot Lietu izskatīšanas procesa novērtēšanas 

sistēmu; 

• izveidojot drošu mobilo sakaru sistēmu;

• izveidojot stabilu un drošu IKT atbalstu lietu 

izskatīšanai; 

• izveidojot drošus informācijas pārraides kanālus 

uz visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. 

3. Panākt, lai dalībvalstis nodod Eirojustam pēc iespē-

jas vairāk sarežģītu lietu.

4. Pārliecināt dalībvalstis par nepieciešamību nodroši-

nāt saviem nacionālajiem pārstāvjiem Eirojustā vaja-

dzīgo atbalstu, lai viņi varētu izskatīt lietas un pildīt 

pārējos pienākumus.

5. Sakārtot un uzlabot Eirojusta, EJN, Eiropola un OLAF 

turpmāko sadarbību.

6. Noslēgt vismaz trīs oficiālus sadarbības līgumus ar 

valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un 

starptautiskajām institūcijām, kā arī uzlabot ES dalīb-

valstu un citu valstu sadarbību.

Iepriekšējās nodaļās jau tika atspoguļoti sasniegumi, 

ko Eirojusts minētajās jomās guvis 2008. gadā.   

Lietu vadības sistēmas pilnveidošana, droša e-pasta 

sistēmas ieviešana dalībvalstīs un videokonferenču 

iekārtas uzstādīšana palīdzēja Eirojustam sekmīgu pil-

dīt savus pārējos uzdevumus.  

Turklāt jaunais Padomes Lēmums par Eirojusta nostip-

rināšanu palīdzēs Eirojustam efektivizēt savu darbību 

un nodrošinās tam stingru pamatu turpmāko mērķu 

sasniegšanai.  

Jaunais Padomes Lēmums par Eirojusta nostiprinā-

šanu citastarp paredz uzlabot informācijas apmaiņu, 

nostiprināt nacionālo pārstāvju un Kolēģijas pilnvaras, 

paplašināt sadarbību ar nacionālajām kompetentajām 

iestādēm un EJN kontaktpersonām, kā arī trešajām 

valstīm un citām ES institūcijām un sadarbības organi-

zācijām, īpaši ar EJN, Eiropolu un OLAF.  

Pilnīga 2002. gada Lēmuma par Eirojusta izveidoša-

nu ieviešana, kā arī savlaicīga un saskaņota jaunā 

Padomes Lēmuma par Eirojusta nostiprināšanu īste-

nošana Eirojustam radīs stingru pamatu un iespējas 

izvērst aktīvāku darbību, lai palīdzētu nacionālajām 

kompetentajām iestādēm apkarot smagus pārrobežu 

noziegumus un sasniegt 2008. un 2009. gadam izvir-

zītos mērķus.  

Turpmākajiem gadiem nospraustie mērķi tiks iekļauti 

2010.–2014. gadam paredzētajā uzdevumu plānā, kas 

pilnībā būs orientēts uz to, lai jaunais Lēmums par 

Eirojusta nostiprināšanu tiktu sekmīgi ieviests.    
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Hāgas mēra Joziasa van Ārtsena vizīte Eirojusta galvenajā 

mītnē

Beļģijas tieslietu ministra Jo Vandeurzena vizīte Eirojusta 

galvenajā mītnē

Baltijas valstu ģenerālprokuroru vizīte. No kreisās puses: 

Gunārs Bundzis, Latvijas ģenerālprokurors Jānis Maizītis, 

Igaunijas ģenerālprokurors Normans Āss, Raivo Seps, Laima 

Čekeliene un Lietuvas ģenerālprokurors Aļģimants Valantīns
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1 .  P I E L I K U M S  
Eirojusta misija, uzdevumi un struktūra (saskaņā ar Eiropas 
Savienības Padomes 2002. gada 28. februāra lēmumu 2002/187/JHA)

Misija un uzdevumi

Eirojusts ir tiesiskās sadarbības organizācija, 

kas tika izveidota, lai veicinātu drošuma līmeņa 

paaugstināšanos kopējā brīvības, drošības un 

taisnīguma telpā. Eirojusta pamati tika ielikti 1999. 

gada 15.–16. oktobrī Tamperē ar Eiropadomes lēmumu. 

Eirojusta mērķis ir efektivizēt cīņu pret smagiem 

noziegumiem, optimizējot izmeklēšanas darbību un 

apsūdzību izvirzīšanas procesu koordināciju par vienas 

dalībvalsts teritoriju plašākos mērogos un vienlaikus 

pilnībā respektējot cilvēka pamattiesības un brīvības.

2000. gada 14. decembrī Eiropas Savienības Padome 

oficiāli nodibināja pagaidu tiesiskās sadarbības grupu 

jeb Pro-Eirojustu. Prokurori no visām dalībvalstīm 

praksē izmēģināja un pārbaudīja pamatidejas par 

to, kā Eiropas Savienībā uzlabot cīņu pret smagiem 

noziegumiem, veicinot izmeklēšanas darbību un 

apsūdzības izvirzīšanas procesu koordināciju.

Pro-Eirojusts uzsāka darbu 2001. gada 1. martā. 

Eirojusts kā organizācija ar juridiskās personas statusu 

tika izveidots ar Padomes 2002. gada 28. februāra 

lēmumu (sk. Eiropas Savienības Padomes 2002. gada 

28. februāra lēmumu 2002/187/JHA par Eirojusta 

izveidošanu ar nolūku pastiprināt cīņu pret smagiem 

noziegumiem). Eirojusts ir pirmā Eiropas tiesiskajā telpā 

izveidotā pastāvīgā tiesiskās sadarbības organizācija un 

tiek finansēts no ES vispārējā budžeta.

Eirojustu kontrolē neatkarīga Apvienotās uzraudzības 

iestāde, kas raugās, lai personas datu apstrāde 

atbilstu Lēmumam par Eirojusta izveidošanu, kā arī 

izskata indivīdu iesniegtās sūdzības par personas datu 

pieejamību.

Eirojusts veicina un uzlabo kompetento izmeklēšanas 

un apsūdzības izvirzīšanas iestāžu rīcības koordināciju 

dalībvalstīs, kā arī pilnveido visu dalībvalstu izmeklēšanas 

un apsūdzības izvirzīšanas iestāžu sadarbību, īpaši 

starptautiskās tiesiskās palīdzības un personu izdošanas 

pieprasījumu izpildes jomā. Eirojusts visos iespējamos 

veidos atbalsta dalībvalstu kompetentās iestādes, lai 

efektivizētu izmeklēšanu un apsūdzību izvirzīšanu 

pārrobežu noziedzības lietās.

Pēc atsevišķas dalībvalsts lūguma Eirojusts var šai valstij 

sniegt palīdzību izmeklēšanā un apsūdzību izvirzīšanā 

lietās, kas attiecas uz šo dalībvalsti; tāpat Eirojusts 

var palīdzēt arī valstij, kura nav ES dalībvalsts, ja ar 

attiecīgo valsti ir noslēgts sadarbības līgums vai Eirojusts 

ir būtiski ieinteresēts šādas palīdzības sniegšanā.

Eirojusta kompetencē ir tādi paši noziegumi un nodarījumi 

kā Eiropola kompetencē, proti: terorisms, narkotiku 

tirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, viltošana, noziedzīgā 

ceļā iegūtas naudas legalizācija, kibernoziegumi, 

noziegumi pret īpašumu un sabiedrisko labumu, tostarp 

krāpšana un korupcija, kriminālnoziegumi, kas apdraud 

Eiropas Kopienas finansiālās intereses, noziegumi 

pret vidi un līdzdalība kriminālās organizācijās. Pēc 

dalībvalsts lūguma Eirojusts var sniegt palīdzību arī citu 

veidu noziegumu izmeklēšanā un attiecīgu apsūdzību 

izvirzīšanā.

Eirojusts var lūgt iesaistīto dalībvalstu kompetentās 

institūcijas:

—  izmeklēt konkrētus nodarījumus un ierosināt 

konkrētas lietas;

—  koordinēt savu rīcību;

— atzīt, ka viena dalībvalsts atrodas apsūdzības 

izvirzīšanai izdevīgākā pozīcijā nekā cita valsts;

—  izveidot apvienoto izmeklēšanas grupu un

— sniegt Eirojustam tā uzdevumu veikšanai 

nepieciešamo informāciju.

Turklāt Eirojusts:

— gādā par to, lai kompetentās iestādes cita citu 

informētu par izmeklēšanas gaitu un apsūdzību 

izvirzīšanu lietās, par kurām tās tikušas 

informētas;

— palīdz kompetentajām iestādēm efektīvi koordinēt 

izmeklēšanu un apsūdzību izvirzīšanu;
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—  palīdz valstu kompetentajām iestādēm uzlabot 

savstarpējo sadarbību, īpaši uz Eiropola analīžu 

bāzes;

— sadarbojas un konsultējas ar Eiropas Tiesiskās 

sadarbības tīklu (EJN), izmanto EJN dokumentāro 

datubāzi un sniedz savu ieguldījumu tās 

pilnveidošanā;

— atbilstoši saviem mērķiem cenšas uzlabot 

kompetento iestāžu sadarbību un rīcības 

koordināciju, pārsūtot tiesiskās palīdzības 

pieprasījumus, ja (i) tos sagatavojusi kādas 

dalībvalsts kompetentā iestāde, (ii) tie attiecas 

uz attiecīgās institūcijas veikto izmeklēšanu vai 

apsūdzību izvirzīšanu konkrētajā lietā un (iii) 

Eirojusta iesaistīšanās ir nepieciešama rīcības 

koordinēšanai;

— var palīdzēt Eiropolam, piemēram, izsakot savu 

viedokli par Eiropola veikto analītisko darbu;

—  var nodrošināt praktisku palīdzību, piemēram, 

materiālu tulkošanā, sinhronajā tulkošanā un 

koordinācijas sanāksmju rīkošanā.

Lai veiktu savus uzdevumus, Eirojusts sadarbojās ar 

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (EJN), Eiropolu, 

Eiropas biroju krāpniecības apkarošanai (OLAF) 

un sadarbības maģistrātiem. Izmantojot Padomes 

starpniecību, Eirojusts var slēgt ar valstīm, kuras 

nav ES dalībvalstis, kā arī ar starptautiskajām 

organizācijām vai aģentūrām sadarbības līgumus par 

informācijas apmaiņu vai amatpersonu norīkošanu 

pagaidu pienākumu veikšanai.

Struktūra

Eirojusta sastāvā ir 27 nacionālie pārstāvji, pa vienam 

no katras ES dalībvalsts. Viņi tiek iecelti atbilstoši katras 

dalībvalsts tiesiskajai sistēmai un ir tiesneši, prokurori 

vai līdzvērtīgas kompetences policijas virsnieki.

Katra nacionālā pārstāvja statusu, amata pildīšanas 

laiku un tiesisko pilnvaru raksturu un apjomu nosaka 

viņu iecēlušās valsts likumdošanas akti.

Vairākas dalībvalstis saviem nacionālajiem pārstāvjiem 

ir iecēlušas vietniekus un palīgus. Dažiem nacionālajiem 

pārstāvjiem ar lietu izskatīšanu saistītajā ikdienas 

darbā palīdz šim uzdevumam īpaši paredzēti nacionālie 

eksperti (SNEs). Šie nacionālie eksperti ir Eirojusta 

administrācijas darbinieki, lai gan faktiski viņi strādā 

kopā ar savas valsts nacionālo pārstāvi.

Nacionālie pārstāvji veido Eirojusta Kolēģiju, kura ir 

atbildīga par Eirojusta darbību. Uzdevumu izpildē var 

iesaistīt vienu vai vairākus nacionālos pārstāvjus vai 

arī visu Kolēģiju.

Kolēģijai palīdz Eirojusta administrācija. Administratīvais 

direktors ir atbildīgs par Eirojusta regulāro administratīvo 

darbu un personāla vadību.

Eirojusts ir ieviesis darba grupu sistēmu un izveidojis 

13 darba grupas un divas konsultantu grupas 

kibernoziegumu un ar futbolu saistīto noziegumu 

jautājumos, lai palīdzētu nacionālajiem pārstāvjiem 

efektīvi izmantot viņu laiku, kvalifikāciju un resursus, 

paātrinātu lēmumu pieņemšanu, efektīvāk izmantotu 

Eirojusta elastību un darbiniekus. Šāda struktūra 

dod iespēju Kolēģijas locekļiem mazās grupās risināt 

konkrētus uzdevumus un jautājumus.

Darba grupas veicina nacionālo pārstāvju plašās 

pieredzes un zināšanu pilnvērtīgāku izmantošanu un 

veic stratēģijas izstrādei un citu praktisko jautājumu 

risināšanai nepieciešamos priekšdarbus. Darba grupas 

sagatavo ziņojumus un ieteikumus Kolēģijai, kura ir 

atbildīga par galīgo lēmumu pieņemšanu.

Darba grupu sastāvā ir nacionālie pārstāvji, viņu palīgi 

un īpaši piestiprinātie nacionālie eksperti, un tām 

palīdz administratīvie darbinieki.

Eirojusta kontaktpersonas bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos funkcijas tika apstiprinātas Kolēģijā 2008. 

gada janvārī (sk. 2. nodaļu). 
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2 .  P I E L I K U M S

Nacionālo pārstāvju biroji 

Beļģija

Mišele Koninska (Michèle Coninsx) ir Kolēģijas viceprezidente un Beļģijas nacionālā 

pārstāve. Viņa ir prokurore un Pro-Eirojustam pievienojās 2001. gada martā.

Bulgārija

Marianna Ilijeva Lilova (Mariana Ilieva Lilova) ir Bulgārijas nacionālā pārstāve. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2007. gada martā.

Čehijas Republika

Pāvels Zēmans (Pavel Zeman) ir Čehijas Republikas nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors 

un Eirojustam pievienojās 2004. gada maijā.

Anna Rihterova (Anna Richterová) ir Čehijas Republikas nacionālā pārstāvja vietniece. Viņa 

ir prokurore un Eirojustam pievienojās 2008. gada oktobrī.

Alise Havlikova (Alice Havliková) ir Čehijas Republikas nozīmētā nacionālā eksperte. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2008. gada oktobrī.

“Eirojusta sastāvā ir viens saskaņā ar katras dalībvalsts 

tiesisko sistēmu iecelts nacionālais pārstāvis – 

prokurors, tiesnesis vai līdzvērtīgas kompetences 

policijas virsnieks.”  

Turpmāk tekstā minētas saskaņā ar Lēmuma par Eirojusta 

izveidošanu 2. (1) pantu ieceltās amatpersonas un 

norādīts to statuss. Sīkāka informācija par nacionālajiem 

pārstāvjiem, viņu vietniekiem un palīgiem atrodama 

mūsu mājaslapā: www.eurojust.europa.eu 
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2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Jaroslava Novotna (Jaroslava Novotná), Čehijas Republikas nacionālā pārstāvja vietniece 

no 2007. gada marta līdz 2008. gada septembrim; prokurore. 

Katerīna Veisova (Katerine Weissová), Čehijas Republikas nozīmētā nacionālā eksperte no 

2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim; prokurore. 

Jana Zezulova (Jana Zezulová), Čehijas Republikas nozīmētā nacionālā eksperte no  

2008. gada janvāra līdz 2008. maijam; prokurore. 

Dānija

Lennarts Hems Lindbloms (Lennart Hem Lindblom) ir Dānijas nacionālais pārstāvis. Viņš 

ir prokurors un Eirojustam pievienojās 2006. gada septembrī.

Vācija

Mihaels Grocs (Michael Grotz) ir Vācijas nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors un 

Eirojustam pievienojās 2007. gada oktobrī.

Benedikts Velfens (Benedikt Welfens) ir Vācijas nacionālā pārstāvja vietnieks. Viņš ir 

prokurors un Eirojustam pievienojās 2006. gada oktobrī.
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Jergs Šrēders (Jörg Schröder) ir Vācijas nacionālā pārstāvja palīgs. Viņš ir prokurors un 

Eirojustam pievienojās 2008. gada janvārī.

Veronika Kellere (Veronika Keller) ir Vācijas nozīmētā nacionālā eksperte. Viņa ir prokurore 

un Eirojustam pievienojās 2008. gada februārī.  

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Suzanna Štoca (Susanne Stotz), Vācijas nacionālā pārstāvja palīdze no 2005. gada janvāra 

līdz 2008. gada janvārim; tiesnese.

Igaunija

Raivo Seps (Raivo Sepp) ir Kolēģijas viceprezidents un Igaunijas nacionālais pārstāvis. Viņš 

ir prokurors un Eirojustam pievienojās 2004. gada maijā.

Laura Vaika (Laura Vaik) ir Igaunijas nozīmētā nacionālā eksperte. Viņa ir prokurore un 

Eirojustam pievienojās 2008. gada martā.  

Īrija

Džarlats Spelmens (Jarlath Spellman) ir Īrijas nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors un 

Eirojustam pievienojās 2005. gada jūnijā.
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grieķija

Lampross Patsavels (Lampros Patsavellas) ir Grieķijas nacionālais pārstāvis. Viņš ir 

prokurors un Eirojustam pievienojās 2005. gada jūnijā.

Efstatioss Cirmpass (Efstathios Tsirmpas) ir Grieķijas nozīmētais nacionālais eksperts. Viņš 

ir speciālists nodokļu jautājumos un Eirojustam pievienojās 2008. gada novembrī.  

Spānija

Huans Antonio Garsija Habalojs (Juan Antonio García Jabaloy) ir Spānijas nacionālais 

pārstāvis. Viņš ir prokurors un Eirojustam pievienojās 2006. gada oktobrī.

Marija Teresa Galvesa Diesa (María Teresa Gálvez Díez) ir Spānijas nacionālā pārstāvja 

vietniece kopš 2008. gada oktobra, bet līdz 2008. gada jūnijam bija Spānijas nozīmētā nacionālā 

eksperte. Viņa ir prokurore un Eirojustam pievienojās 2003. gada novembrī.

Santjago Garsija Noblehass (Santiago García-Noblejas) ir Spānijas nozīmētais nacionālais 

eksperts. Viņš ir policijas virsnieks un Eirojustam pievienojās 2008. gada maijā.

Francija

Žerārs Lubans (Gérard Loubens) ir Francijas nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors un 

Eirojustam pievienojās 2008. gada augustā.

Marija Žozē Oblote (Marie-José Aube-Lotte) ir Francijas nacionālā pārstāvja vietniece. Viņa 

ir prokurore un Eirojustam pievienojās 2006. gada septembrī.



61

Alēns Grelē (Alain Grellet) ir Francijas nacionālā pārstāvja vietnieks. Viņš ir prokurors un 

Eirojustam pievienojās 2007. gada septembrī.

Anne Delaē (Anne Delahaie) ir Francijas nacionālā pārstāvja palīdze. Viņa ir juriste un Pro-

Eirojustam pievienojās 2001. gada jūnijā.

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Fransuā Falleti (François Falletti), Francijas nacionālais pārstāvis līdz 2008. gada jūlijam; 

prokurors; Eirojustam pievienojās 2004. gada septembrī. 

Marija Pjēra Falleti (Marie-Pierre Falletti), Francijas nacionālā pārstāvja palīdze līdz no 

2004. gada septembra līdz 2008. gada jūlijam; juriste.

Itālija

Karmena Manfreda (Carmen Manfredda) ir Itālijas nacionālā pārstāvja vietniece. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2004. gada aprīlī.

Filipo Spiecia (Filippo Spiezia) ir Itālijas nacionālā pārstāvja vietnieks. Viņš ir prokurors un 

Eirojustam pievienojās 2007. gada decembrī.

Kristiano Ripoli (Cristiano Ripoli) ir Itālijas nozīmētais nacionālais eksperts. Viņš ir policijas 

virsnieks un Eirojustam pievienojās 2007. gada decembrī.  
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2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Čezāre Martellīno (Cesare Martellino), Itālijas nacionālais pārstāvis līdz 2008. gada 

jūnijam; prokurors; Eirojustam pievienojās 2002. gada jūnijā.

Kipra

Katerina Līzu (Katerina Loizou) ir Kipras nacionālā pārstāve. Viņa ir prokurore un Eirojustam 

pievienojās 2004. gada septembrī.

Latvija

Gunãrs Bundzis ir Latvijas nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors un Eirojustam pievienojās 

2004. gada aprīlī.

Dagmara Fokina ir Latvijas nacionālā pārstāvja palīdze. Viņa ir prokurore un Eirojustam 

pievienojās 2004. gada aprīlī.

Lietuva

Laima Čekeliene (Laima Čekelienė) ir Lietuvas nacionālā pārstāve. Viņa ir prokurore un 

Eirojustam pievienojās 2008. gada martā.

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Tomass Krusna (Tomas Krusna), Lietuvas nacionālais pārstāvis līdz 2008. gada martam; 

prokurors; Eirojustam pievienojās 2006. gada jūlijā.
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Luksemburga

Karloss Zeijens (Carlos Zeyen) ir Luksemburgas nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors un 

Eirojustam pievienojās 2006. gada septembrī.

Ungārija

Ilona Levai (Ilona Lévai) ir Ungārijas nacionālā pārstāve. Viņa ir prokurore un Eirojustam 

pievienojās 2004. gada maijā.

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Balāžs Garamvoldžī (Balázs Garamvölgyi), Ungārijas nozīmētais nacionālais eksperts no 

2008. gada jūlija līdz decembrim; prokurors.  

Malta

Donatella Frendo Dimeha (Donatella Frendo Dimech) ir Maltas nacionālā pārstāve. Viņa 

ir prokurore un Eirojustam pievienojās 2004. gada jūnijā.

Nīderlande

Ārends Fasts (Arend Vast) ir Nīderlandes nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors un 

Eirojustam pievienojās 2007. gada jūnijā.
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Joliena Kiterta (Jolien Kuitert) ir Nīderlandes nacionālā pārstāvja vietniece. Viņa ir 

prokurore. Bija Nīderlandes nacionālā pārstāvja vietniece no 2002. gada jūnija līdz 2008. 

gada jūlijam un atkārtoti pievienojās Eirojustam 2008. gada oktobrī kā Nīderlandes nacionālā 

pārstāvja vietniece.

Tea Varmerdama (Thea Warmerdam) ir Nīderlandes nacionālā pārstāvja palīdze. Viņa ir 

juriskonsulte un Eirojustam pievienojās 2008. gada aprīlī.

Vilete Smēnka (Willette Smeenk) ir Nīderlandes nacionālā pārstāvja palīdze. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2008. gada oktobrī. 

Austrija

Urzula Kollere (Ursula Koller) ir Austrijas nacionālā pārstāve. Viņa ir tiesnese un Eirojustam 

pievienojās 2005. gada decembrī.

Ulrike Katreina (Ulrike Kathrein) ir Austrijas nacionālās pārstāves vietniece. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2008. gada decembrī.

Līza Horvatitsa (Lisa Horvatits) ir Austrijas nacionālās pārstāves palīdze. Viņa ir juriste un 

Eirojustam pievienojās 2008. gada martā.

Polija

Mariušs Skovronskis (Mariusz Skowroński) ir Polijas nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors 

un Eirojustam pievienojās 2005. gada decembrī.
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Portugāle

Žozē Luišs Lopešs da Mota (José Luis Lopes da Mota) ir Kolēģijas prezidents un Portugāles 

nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors un Pro-Eirojustam pievienojās 2001. gada martā.  

Antonio Luišs Santošs Alvešs (António Luis Santos Alves) ir Portugāles nacionālā 

pārstāvja vietnieks. Viņš ir prokurors un Eirojustam pievienojās 2004. gada aprīlī.

Žozē Eduardo Moreira Alvešs de Oliveira Gerra (José Eduardo Moreira Alves de 

Oliveira Guerra) ir Portugāles nozīmētais nacionālais eksperts. Viņš ir prokurors un Eirojustam 

pievienojās 2007. gada oktobrī.

Rumānija

Elena Dinu (Elena Dinu) ir Rumānijas nacionālā pārstāve kopš 2007. gada janvāra. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2006. gada septembrī kā sadarbības maģistrāte.

Slovēnijas Republika

Malči Gabrijelčiča (Malči Gabrijelčič) ir Slovēnijas Republikas nacionālā pārstāve. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2005. gada jūlijā.

Gregors Žika Ševo (Gregor Žika Ševo) ir Slovēnijas Republikas nozīmētais nacionālais 

eksperts. Viņš ir tiesnesis un Eirojustam pievienojās 2008. gada jūlijā.
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2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Jaka Brezigars (Jaka Brezigar), Slovēnijas Republikas nozīmētais nacionālais eksperts no 

2008. gada janvāra līdz jūnijam; tiesnesis. 

Slovākijas Republika

Ladislavs Hamrans (Ladislav Hamran) ir Slovākijas Republikas nacionālais pārstāvis. Viņš 

ir prokurors un Eirojustam pievienojās 2007. gada septembrī.

Ladislavs Majerniks (Ladislav Majerník) ir Slovākijas Republikas nozīmētais nacionālais 

eksperts. Viņš ir prokurors un Eirojustam pievienojās 2008. gada oktobrī.

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Jana Kopernicka (Jana Kopernická), Slovākijas Republikas nozīmētā nacionālā eksperte no 

2008. gada jūnija līdz septembrim; prokurore. 

Somija

Ritva Sahavirta (Ritva Sahavirta) ir Somijas nacionālā pārstāve. Viņa ir prokurore un 

Eirojustam pievienojās 2008. gada augustā.

Mārita Loimukoski (Maarit Loimukoski) bija Somijas nacionālā pārstāve no 2004. gada 

augusta līdz 2008. gada jūlijam; atkārtoti pievienojās Eirojustam 2008. gada augustā kā 

Somijas nacionālās pārstāves vietniece. Viņa ir prokurore.  
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Kajs Bjergvists (Kaj Björkqvist) ir Somijas nacionālās pārstāves palīgs. Viņš ir policijas 

virsnieks un Eirojustam pievienojās 2008. gada decembrī.

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Taina Neira (Taina Neira), Somijas nacionālās pārstāves vietniece; policijas virsniece; 

Eirojustam pievienojās 2007. gada decembrī.

Zviedrija

Ūla Laurels (Ola Laurell) ir Zviedrijas nacionālais pārstāvis. Viņš ir prokurors un Eirojustam 

pievienojās 2007. gada septembrī.

Anete fon Sīdova (Annette von Sydow) ir Zviedrijas nacionālā pārstāvja vietniece. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2005. gada septembrī.

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Leifs Jortss (Leif Görts), Zviedrijas nozīmētais nacionālais eksperts no 2008. gada janvāra 

līdz decembrim; prokurors.

Apvienotā Karaliste

Aleds Viljamss (Aled Williams) ir Apvienotās Karalistes nacionālais pārstāvis. Viņš ir 

prokurors un Eirojustam pievienojās 2006. gada jūlijā.
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Fils Hikss (Phil Hicks) ir Apvienotās Karalistes nacionālā pārstāvja palīgs. Viņš ir prokurors 

un Eirojustam pievienojās 2006. gada jūnijā.

Vinsents Lannijs (Vincent Lunny) ir Apvienotās Karalistes nacionālā pārstāvja palīgs. Viņš 

ir prokurors un Eirojustam pievienojās 2008. gada augustā.

Džanīna Vuda (Janine Wood) ir Apvienotās Karalistes nozīmētā nacionālā eksperte. Viņa ir 

prokurore un Eirojustam pievienojās 2008. gada novembrī.

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Linna Berija (Lynne Barrie), Apvienotās Karalistes nacionālā pārstāvja palīdze no 2007. gada 

oktobra līdz 2008. gada augustam; prokurore.

Administratīvais direktors

Žaks Voss (Jacques Vos) ir administratīvā direktora pienākumu izpildītājs kopš 2008. gada 

maija.

2008. gadā darba attiecības ar Eirojustu izbeidza

Ernsts Mercs (Ernst Merz), Eirojusta administratīvais direktors līdz 2008. gada maijam.  
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Eirojustā pārstāvētās trešās valstis

Sadarbības prokurori

Norvēģija

Kims Sundets (Kim Sundet) ir Norvēģijas sadarbības prokurors un Eirojustam pievienojās 

2007. gada janvārī.

Amerikas Savienotās Valstis

Mērija Lī Vorena (Mary Lee Warren) ir Amerikas Savienoto Valstu sadarbības prokurore un 

Eirojustam pievienojās 2007. gada augustā.
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Zūtermērā, Nīderlandē, notikušais Eiropas 

Savienības un ASV seminārs par savstarpēji 

noslēgtajiem līgumiem

Stratēģiskā sanāksme Atēnās, Grieķijā, par 

kibernoziegumiem

Seminārs Jorkā, Apvienotajā Karalistē, par 

mārketinga jautājumiem

Stratēģiskā sanāksme Portorozā, Slovēnijā, par 

cilvēku tirdzniecību un liecinieku aizsardzību
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Visas tiesības rezervētas. Nevienu no šā teksta daļām nav atļauts atveidot vai izmantot grafiskā, 

elektroniskā vai mehāniskā veidā, tostarp kopējot, ierakstot vai saglabājot informācijas uzglabāšanas 

un iegūšanas sistēmās, bez Eirojusta atļaujas.

Fotogrāfijas:  Johans Tūjs (Joannes Thuy), Eirojusts 

Maikls Mēss (Michel Mees)  
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