
Criminal Law

   
 

Runātāji 
 
 

Gatis Doniks, Eiropas prokurors,  
Krišjānis Rudzītis, Eiropas deleģētais prokurors 
 
 
 
 
 

Galvenās tēmas 
 

 Iepazīstināšana ar EPPO 
 EPPO kompetences 
 EPPO izmeklēšanas 
 Saukšana pie 

kriminālatbildības  
un tiesas process  

 Sadarbība ar iestādēm, 
trešajām valstīm un 
neiesaistītajām 
dalībvalstīm 

 
 

 
Valoda: latviešu 
 
 

 
Organizētāji: 
Latvijas Republikas 
prokuratūra sadarbībā ar 
Eiropas Tiesību akadēmiju 
(ERA) 
 

 
 

 
 

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības Tieslietu 
programmas (2014-2020) 

EPPO apmācības 
Darbs ar EPPO decentralizētā 
līmenī 
 
 

Nacionālais seminārs  
2022. gada 28. aprīlis – 29. aprīlis 



   

 
 

 

Darbs ar EPPO decentralizētā līmenī 
 

 
2022. gada 28. aprīlis – 1. diena 
 
09:00  Atklāšanas uzruna un iepazīstināšana ar programmu 
 
09:20      Iepazīstināšana ar EU budžetu:  
 Sastāvdaļas, jauni instrumenti, budžeta pārvaldības veids, 

vispārīgā informācija par ES finansētajām programmām 
 
09:50 Vispārīga informācija par ES instrumentiem un to piemērojamību/atšķirībām 
  EPPO ietvaros:  
 EAL, EIR, AIG: Palielināt izpratni par to, kā EPPO kopumā iekļaujas  
 ES tiesiskajā kontekstā 
 
10:20 Iepazīšanās ar EPPO tiesisko pamatu un tās vispārējo struktūru  
 
10:50 Kafijas pauze 
 
11:10 EPPO kompetences 
 
13:00 Pusdienas 
 
14:30 Izmeklēšanas uzsākšana 
 
15:00 Pieejamie izmeklēšanas pasākumi 
 
15:30 Kafijas pauze 
 
15:50      Pārrobežu izmeklēšana 
 
16:30 Partnerorganizācijas (OLAF, Eirojusts, Eiropols), attiecības ar  
 neiesaistītajām dalībvalstīm un sadarbība ar trešajām valstīm  
 
 
 
 
 
2022. gada 29. aprīlis – 2. diena 
 
09:00      Attiecības ar nacionālajām iestādēm un organizācijām izmeklēšanas gaitā 
 
09:40 EPPO lietu apstrāde 
 
10:10      Pierādījumu pieļaujamība tiesas procesā 
 
10:40 Kafijas pauze 
 
11:00      Apsūdzības izvirzīšana nacionālajās tiesās  
 
11:30      Lietas izskatīšana tiesā 
 
12:00 Semināra noslēgums 
 

 
Mērķis 
 

Šis pasākums ir daļa no projekta, ko 
līdzfinansē Eiropas Komisija tās 
Tieslietu programmas ietvaros. 
Projekta ietvaros visā Eiropas 
Savienībā notiek nacionālie 
semināri, kuru mērķis ir popularizēt 
Eiropas Prokuratūru un atvieglot 
praktiķu un citu attiecīgo personu, 
kas darbojas tiesvedības jomā,  
ikdienas darbu ar šo jaunizveidoto 
Eiropas organizāciju.  
 
Daļa no šī projekta ir turpmākajās 
apmācībās atkārtoti izmantojamu 
standartizētu mācību materiālu 
izplatīšana. 

 
Tīmekļa vietne 

Papildinformāciju par projektu, kā arī 
visaptverošu bibliotēku, tostarp 
aplādes, prezentācijas, juridiskos 
tekstus un citus materiālus, var atrast 
šeit: 
https://era-comm.eu/training-on-
eppo/  

 
 
 
 

  
 
Ar finansiālu atbalstu no Eiropas 
Komisijas Tieslietu programmas 
2014.–2020. gadam (Tieslietu 
ģenerāldirektorāts). 
 
 
Šīs programmas saturs atspoguļo 
vienīgi Eiropas tiesību akadēmijas 
(ERA) viedokli, un Komisija nav 
atbildīga par jebkāda veida 
programmā ietvertās informācijas 
izmantošanu. 
 


