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izpildīts, nav izpildīts, svītrots)

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Pasākums\rezultāts

2019-II

TM Valststiesību
departaments

Izstrādāti grozījumi likumos un
iesniegti izskatīšanai VSS

2019-II

TM Valststiesību
departaments

Izstrādāti MK noteikumu projekti un
iesniegti izskatīšanai VSS

ADMINISTRATĪVO TIESĪBU POLITIKA

DP-01.10-1

Izstrādāt nepieciešamos
grozījumus likumos, lai
nodrošinātu Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanos

Izstrādāt nepieciešamos MK
noteikumus, lai nodrošinātu
Administratīvās atbildības likuma
spēkā stāšanos
KRIMINĀLTIESĪBU POLITIKA
DP-01.10-2

2019-III

TM Krimināltiesību
departaments

Izstrādāts likumprojekts par
konvencijas ratifikāciju, kā arī
izstrādāti grozījumi Krimināllikumā
un citos normatīvos aktos un
iesniegti izskatīšanai VSS

2019-IV

TM Krimināltiesību
departaments

Pieņemts Latvijas 3.fāzes
novērtējuma ziņojums

2019-IV

TM Krimināltiesību
departaments

Iesniegts Noziedzības novēršanas
padomē lēmuma par konfiscēto
noziedzīgi iegūto līdzekļu sadali un
izmantošanu projekts

2019-III

TM Krimināltiesību
departaments

Izstrādāti nepieciešamie grozījumi
Kriminālprocesa likumā un citos
normatīvos aktos

DP-03.20-1

Izvērtēt un nepieciešamības
gadījumā izstrādāt un iesniegt
izskatīšanai MK grozījumus
Kriminālprocesa likumā, lai
nodrošinātu, ka bērni, kuri cietuši
noziedzīgos nodarījumos pret
tikumību un
dzimumneaizskaramību, tiek
intervēti, izmantojot Bērna
mājas...

2019-III

TM Krimināltiesību
departaments

Izstrādāti nepieciešamie grozījumi
Kriminālprocesa likumā un iesniegti
izskatīšanai VSS

DP-03.21-1

Izstrādāt KL un KPL grozījumus,
kas paredz izmaiņas attiecībā uz
nepilngadīgo kriminālatbildību,
kā arī ir vērsti uz kriminālsodu
sistēmas pilnveidošanu

2019-II

TM Krimināltiesību
departaments

Izstrādāti KL un KPL grozījumi un
iesniegti izskatīšanai MK

DP-03.22-2

Izvērtēt Juridiskās komisijas
vēstuli par kriminālatbildības
paredzēšanu autovadītājiem par
braukšanu dzērumā virs 1,5
promilēm

2019-IV

TM Krimināltiesību
departaments

Sagatavoti grozījumi Krimināllikumā
un iesniegti izskatīšanai TM VK

DP-03.24-1

Izstrādāt nepieciešamo
normatīvo aktu, lai pievienotos
Romas Starptautiskās
krimināltiesas statūtu
grozījumiem - 14.12.2017.
Romas Statūtu Dalībvalstu
Asambleja saskaņā ar Romas
Starptautiskās Krimināltiesas
statūtu 121.panta pirmo un otro
daļu ...

2019-II

TM Krimināltiesību
departaments

Izstrādāts likumprojekts par Romas
Starptautiskās krimināltiesas statūtu
grozījumu ratifikāciju

DP-03.10-1

DP-03.12-1

DP-03.16-1

DP-03.18-1

Ratificēt Eiropas Padomes
Konvenciju par noziedzīgiem
nodarījumiem, kas saistīti ar
kultūras vērtībām
Koordinēt Latvijas 3.fāzes
novērtējumu, kuru veic OECD
Kukuļošanas apkarošanas
starptautiskajos biznesa
darījumos darba grupa
Tieslietu ministrijas budžeta
programmas "Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu konfiskācijas fonds"
finanšu līdzekļu izmantošanas
administrēšana
Īstenot Padomes Regulu (ES)
2017/1939 (2017. gada 12.
oktobris), ar ko īsteno ciešāku
sadarbību Eiropas Prokuratūras
(EPPO) izveidei
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2019-II

TM Krimināltiesību
departaments

Izstrādāti nepieciešamie grozījumi
tiesību aktos

DP-04.10-1

Novērst piespiedu nomas
regulējuma pārlieku
sadrumstalotību dalītā īpašuma
gadījumos un atjaunot līdzsvaru
starp tajā iesaistīto personu
aizsargājamām interesēm

2019-I

TM Civiltiesību
departaments

Izstrādāti nepieciešamie grozījumi
tiesību aktos

DP-04.11-1

Nodrošināt ES regulas
2016/1191 par dažu publisko
dokumentu legalizācijas prasības
atcelšanu

2019-II

TM Civiltiesību
departaments

Izstrādāti MK noteikumi

DP-04.12-1

Izstrādāt Civilprocesa likumā
tiesisko regulējumu visaptverošai
pagaidu aizsardzībai

2019-IV

TM Civiltiesību
departaments

Izstrādāti grozījumi Civilprocesa
likumā

DP-04.18-2

Organizēt tiesībzinātnieku un
praktiķu konferenci par
aktuāliem civilprocesa
jautājumiem

2019-IV

TM Civiltiesību
departaments

Noorganizēta konference

DP-04.22-1

Nodrošināt likumprojekta
"Piespiedu dalītā īpašuma
tiesisko attiecību privatizētās
daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas
likums" virzību

2019-IV

TM Civiltiesību
departaments

Nodrošināta likumprojekta virzība
Saeimā, Tieslietu ministrijas viedokļa
pārstāvība nepieciešamības gadījumā
izstrādājot priekšlikumus
likumprojekta tiesiskā regulējuma
pilnveidošanai

DP-04.32-1

Izvērtēt elektroniski iesniedzamo
iesniegumu par laulības
noslēgšanu ieviešanas praksi,
pieprasījumus un trūkumus, kā
arī izvērtēt iespēju šādu
iesniegumu iesniegt, izmantojot
valsts pārvaldes pakalpojumu
portālu www.latvija.lv

2019-I

TM Dzimtsarakstu
departaments

Izstrādāts informatīvais ziņojums un
iesniegts izskatīšanai MK

2019-I

Tiesu administrācija

Izstrādāta Tiesu sistēmas
komunikācijas stratēģija

2019-I

Tiesu administrācija

Izstrādāts tiesu nolēmumu prognozes
rīks civiltiesisku jautājumu risināšanā

2019-II

Tiesu administrācija

Ieviests tiesu darba datu portāls

2019-IV

Tiesu administrācija

Veikts sabiedrības uzticēšanās tiesu
varai novērtējums

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

Sagatavoti grozījumi likumā "Par
tiesu varu" un Tiesnešu disciplinārās
atbildības likumā, lai stiprinātu
atbildības un neatkarības
mehānismus

Tiesu administrācija

Īstenotas zemesgrāmatu tiesnešu un
darbinieku apmācības civillietu
saistībā ar liettiesiskiem prasījumiem
izskatīšanā

Ieviest EPPD (ES) 2018/1673
(2018. gada 23. oktobris) par
DP-03.26-1
nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas apkarošanu ar
krimināltiesībām
CIVILTIESĪBU POLITIKA

TIESU SISTĒMAS POLITIKA
Attīstīt tiesu komunikāciju ar
sabiedrību, sabiedrības
DP-05.10-1
uzticēšanās tiesu varai
stiprināšanai
Izveidot e-konsultāciju rīku
DP-05.10-2
(tiesas nolēmumu prognozes
rīks)
Ieviest publisku tiesu darba datu
DP-05.10-3
(tajā skaitā, lietu izskatīšanas
termiņu) portālu
DP-05.10-4

Sekmēt sabiedrības informētību
un uzticēšanos tiesu varai

DP-05.10-5

Īstenot tiesu varas neatkarību
veicinošu atlīdzības politiku un
stiprināt sabiedrības uzticēšanos
tiesu varai

DP-05.12-2

Celt zemesgrāmatu nodaļu
tiesnešu un darbinieku
kompetence civillietu saistībā ar
liettiesiskiem prasījumiem
izskatīšanā

2019-IV

2019-II
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Apstiprināts mācību plāns
2020.gadam

DP-05.12-4

Izstrādāt tiesnešu mācību plānu

2019-IV

Tiesu administrācija

DP-05.12-5

Efektivizēt tiesneša amata
kandidātu atlases procesu

2019-IV

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

DP-05.12-6

Īstenot profesionālās
kvalifikācijas un pilnveides
pasākumus projekta "Justīcija
attīstībai" ietvaros

2019-IV

Tiesu administrācija

Kvalifikācijas un pilnveides
pasākumos projekta "Justīcija
attīstībai" ietvaros apmācītas 1500
personas

DP-05.14-10

Nodrošināt funkcionalitāti izpildu
rakstu elektronizēšanai

2019-III

Tiesu administrācija

Nodrošināta funkcionalitāte izpildu
rakstu elektronizēšanai

DP-05.14-11

Precizēt normatīvo aktu
regulējumu jautājumā par
īpašnieka ievešanu valdījumā
efektivitāti, nodrošinot īrnieku un
jauno ieguvēju tiesību
samērošanu un aizsardzību.

2019-III

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

Izstrādāti grozījumi Civilprocesa
likumā un iesniegti izskatīšanai MK

2019-IV

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

Izstrādāti grozījumi Kara tiesu likumā
un iesniegti izskatīšanai MK

2019-IV

Tiesu administrācija

Nodrošināta e-adreses
funkcionalitātes ieviešana ILR, VVDZ,
TIS

2019-IV

Tiesu administrācija

Nodrošināta esošo NĪVKIS un ZG IS
pielāgošana datu sinhronizācijai Vienkāršotās procedūras

DP-05.14-13

DP-05.14-14

Nodrošināt vienotu institūciju
praksi Kara tiesu likuma
piemērošanā
Veikt VVDZ, ILR un TIS
papildinājumus ar e-adreses
kontu

Sagatavots Tieslietu padomes
noteikumu projekts

DP-05.14-15

Nodrošināt esošo NĪVKIS un ZG IS
pielāgošanu datu sinhronizācijai Vienkāršotās procedūras

DP-05.14-16

Uzlabot Latvijas tiesu nolēmumu
pieejamību pārrobežu līmenī
(projekta ECLI tālāka attīstība).

2019-IV

Tiesu administrācija

Papildināta nolēmumu meklēšana ar
metadatiem un papildus
atslēgvārdiem, nodrošinot
nolēmumu pieejamību svešvalodās

DP-05.14-2

Zemesgrāmatu integrācijas
rajonu (pilsētas) tiesas sastāvā
nodrošinājums
(materiāltehniskā, IT sistēmu un
personāla jomā)

2019-II

Tiesu administrācija

Sniegts atbalsts zemesgrāmatu
integrācijai rajonu (pilsētas) tiesas
sastāvā

DP-05.14-4

Lai nodrošinātu personām valsts
atbalstu TM un Sertificētu
mediatoru padomes īstenotā
projekta "Mediācija ģimenes
strīdos" ietvaros arī turpmākajos
gados, Mediācijas likumā
nostiprināma TM funkcija
pieejamo resursu ietvaros īstenot
atbilstīgus pasāk. ...

2019-III

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

Sagatavoti grozījumi Mediācijas
likumā un iesniegts izskatīšanai MK

DP-05.14-6

Uzlabot drošības risinājumus
tiesās

2019-II

Tiesu administrācija

Pabeigta Daugavpils tiesu aprīkošana
ar drošības risinājumiem (piekļuves
sistēmas, videonovērošana, metāla
detektori u.c.)

DP-05.14-7

E-lietas sistēmas izstrāde un
ieviešana tiesās

2019-III

Tiesu administrācija

Uzsākta TIS pilnveide

DP-05.14-8

Veikt pasākumus tiesu noslodzes
mazināšanai un tiesas procesa
paātrināšanai, t.sk.,
modernizējot tiesu darbu un
paplašinot e-pakalpojumu klāstu

2019-III

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

Sagatavoti grozījumi Civilprocesa
likumā, paredzot elektroniskus
izpildrakstus, un iesniegts izskatīšanai
VSS

DP-05.14-9

Nodrošināt funkcionalitāti
saistību izpildes brīdinājuma
kārtībā nolēmumu izveides
automatizēšanai TIS

Tiesu administrācija

Nodrošināta funkcionalitāte saistību
izpildes brīdinājuma kārtībā
nolēmumu izveides automatizēšanai
TIS

2019-III
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Veicamie uzdevumi

DP-05.22-1

Pilnveidot brīvo juridisko
profesiju eksaminācijas kārtību

DP-05.24-1

Nodrošināt veiktajam darbam un
Satversmes tiesas noteiktajam
šķērsubsīdiju principam
atbilstošu zvērinātu tiesu
izpildītāju atlīdzības sistēmu

Izpildes statuss (izpildīts, daļēji
izpildīts, nav izpildīts, svītrots)

Izpildes termiņš

Atbildīgais

2019-I

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

Izstrādāti grozījumi MK noteikumos,
kas regulē zvērinātu notāru
eksāmena kārtību, un iesniegti
izskatīšanai MK

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

Veikt 02.11.2018. pieņemto
grozījumu MK noteikumos par
zvērinātu tiesu izpildītāju amata
atlīdzības taksēm ietekmes
novērtējumu uz institūta darbību

2019-IV

Pasākums\rezultāts

DP-05.30-1

Īstenot tiesu ekspertīžu institūta
reformu, izveidojot efektīvu un
ekonomisku ekspertīžu sistēmu

2019-IV

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments

Sagatavots ziņojums par
tiesībsargājošajām institūcijām
sniegto tiesu ekspertīžu pakalpojumu
nodrošināšanas finansiāli un
administratīvi efektīvāko risinājumu,
tajā skaitā izvērtējot vienotas tiesu
ekspertīžu iestādes izveidi valstī, un
iesniegts MK

DP-05.32-1

Uzturēt VTEB akreditācijas sfēru
esošajā apjomā

2019-III

Valsts tiesu ekspertīžu
birojs

Akreditācijas sfēra saglabāta

DP-05.34-1

Organizēt starptautisku tiesu
ekspertu sanāksmi ES
līdzfinansēta projekta "Ceļā uz
vienotu Eiropas tiesu ekspertīžu
telpu" (STEFA) ietvaros

2019-II

Valsts tiesu ekspertīžu
birojs

Noorganizēta sanāksme

2019-IV

Valsts tiesu ekspertīžu
birojs

Noorganizēti semināri

2019-III

TM Starptautiskās
sadarbības departaments

Izstrādāti Kriminālprocesa likuma
grozījumus un iesniegti izskatīšanai
Kriminālprocesa likuma darba grupā

Organizēt trīs starptautiskus
seminārus dokumentu izpētes
jomā un bioloģisko un ķīmisko
DP-05.34-2
objektu izpētes jomā Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas tiesu
ekspertiem
Izstrādāt tiesiskās sadarbības
decentralizāciju, īstenojot
DP-05.38-1
grozījumus Kriminālprocesa
likumā
KONSTITUCIONĀLO TIESĪBU POLITIKA
DP-06.10-1

Konstitucionālo tiesību politikas
diskusiju veicināšana

2019-III

TM Valststiesību
departaments

Dalība konstitucionālās politikas
semināra Ratniekos satura veidošanā

DP-06.10-2

Nodrošināt skaidrojumu
sabiedrībai par aktuāliem
konstitucionālo tiesību
jautājumiem un turpināt
sadarbību ar Publisko tiesību
institūtu nacionālās tiesību
sistēmas vispārējo principu
jautājumos

2019-IV

TM Valststiesību
departaments

Sniegti skaidrojumi konstitucionālo
tiesību jautājumos

DP-06.12-1

Valsts valodas centra sabiedrisko
(brīvprātīgo) palīgu institūta
popularizēšana sabiedrībā

DP-06.14-1

Pabeigt Fizisko personu datu
apstrādes likuma ieviešanu

2019-IV

2019-I

Valsts valodas centrs

Ministram iesniegts ziņojums par
valsts valodas inspektoru sabiedrisko
(brīvprātīgo) palīgu institūta
sabiedrības informēšanas kampaņas
īstenošanas gaitu 2019.gadā

TM Nozaru politikas
departaments

Sagatavots MK noteiktumu projekts
"Datu valsts inspekcijas direktora
amata pretendentu pieteikšanās,
atlases, vērtēšanas, kā arī pamata
inspekcijas direktora atcelšanai no
amata izvērtēšanas kārtība" un
iesniegts izskatīšanai MK
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DP-06.14-2

Pabeigt Fizisko personu datu
apstrādes likuma ieviešanu

2019-I

TM Nozaru politikas
departaments

Iesniegti priekšlikumi Saeimai par
likumprojektu "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

DP-06.16-1

Izstrādāt likumprojektu Policijas
direktīvas par personas datu
apstrādi ieviešanai (Nr.2016/680)

2019-II

TM Nozaru politikas
departaments

Izstrādāts likumprojekts un iesniegts
izskatīšanai MK

DP-06.18-1

Nodrošināt MK 25.05.2010. not.
Nr. 473 "Kārtība, kādā tiek
noteikti valsts nozīmes pasākumi
Aglonas svētvietā, kā arī
nodrošināta to norise un
finansēšana" izpildi

2019-II

TM Nozaru politikas
departaments

Izstrādāts MK rīkojums "Par valsts
nozīmes pasākumu starptautiskas
nozīmes svētvietā Aglonā un tā
drošības nodrošināšanas plānu 2020.
gadā" un iesniegts izskatīšanai MK

2019-IV

TM Civiltiesību
departaments

DP-07.14-1

Turpināt pilnveidot tiesisko
regulējumu komercdarbības
izaugsmes veicināšanai,
balstoties uz OECD
rekomendācijām

2019-IV

TM Civiltiesību
departaments; TM Tiesu
sistēmas politikas
departaments; TM
Nozaru politikas
departaments

DP-07.16-3

Ieviest jaunu iniciatīvu
uzņēmējiem – intelektuālā
īpašuma priekšizpēte

2019-IV

Patentu valde

Paplašināts informācijas
pakalpojumu klāsts

DP-07.18-1

Izstrādāt un ieviest patentu
informācijas sistēmas

2019-IV

Patentu valde

Ātrāks un ērtāks patentu
iesniegšanas process un iespēja
tiesību īpašniekam sekot līdzi
pieteikuma statusam

DP-07.18-2

Pabeigt pilotprojektu par
bezmaksas patentmeklējumu
veikšanu un veikt izvērtējumu
par nepieciešamību mainīt līdz
šim pastāvošo nacionālo patentu
piešķiršanas procedūru

2019-IV

Patentu valde

Izvērtēta nepieciešamība mainīt līdz
šim pastāvošo nacionālo patentu
piešķiršanas procedūru

DP-07.22-1

Izstrādāt normatīvos aktus,
paredzot nosacījumus jaunu UR
informācijas sniegšanas
pakalpojumu saņemšanai un
sniegšanai

2019-II

Uzņēmumu reģistrs

Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi
likumā "Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru"" un iesniegts
izskatīšanai MK

DP-07.22-2

Izstrādāt grozījumus MK
noteikumos, lai atteiktos no
reģistrācijas lietu ģeogrāfiskās
piekritības un precizētu
regulējumu attiecībā uz UR
vestajos reģistros iesniedzamo
informāciju

2019-II

Uzņēmumu reģistrs

Izstrādāti MK noteikumu projekti un
iesniegti izskatīšanai MK

DP-07.22-3

Ieviest jaunu komersantu
reģistrācijas procesu

2019-III

Uzņēmumu reģistrs

Jauna komersantu reģistrācijas
procesa ieviešana

DP-07.24-1

Izstrādāt normatīvo regulējumu,
lai pilnveidotu maksātnespējas
jomu (administratoru loka
paplašināšana, minimālās
administratora amata darbības,
to izmaksas)

2019-I

TM Nozaru politikas
departaments

Izstrādāts normatīvais regulējums un
iesniegts izskatīšanai MK

KOMERCTIESĪBU POLITIKA
Organizēt konferenci par
DP-07.12-2
komerctiesību aktuālajiem
jautājumiem
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Nr.

Veicamie uzdevumi

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Izpildes statuss (izpildīts, daļēji
izpildīts, nav izpildīts, svītrots)

Pasākums\rezultāts

TM Nozaru politikas
departaments

Izvērtēta iespēja izstrādāt atvieglotu
fiziskās personas maksātnespējas
procesa regulējumu, kas būtu
paredzēts fiziskajām personām,
kurām nav hipotekāro kredītu un
mantas, kā arī parādsaistību apjoms
nav liels un iesniegts izskatīšanai VSS

2019-II

TM Nozaru politikas
departaments

Izstrādāts likumprojekts “Grozījumi
likumā “Par darbinieku aizsardzību
darba devēja maksātnespējas
gadījumā”” un iesniegts izskatīšanai
VSS

2019-II

TM Nozaru politikas
departaments

Definēti un regulējumā iestrādāti
kritēriji, pēc kuriem izvērtēt
parādnieka godprātību un iesniegts
izskatīšanai VSS

DP-08.12-1

Noteikt institūciju, kas atbild par
zemes kadastrālās uzmērīšanas
lomu

2019-I

TM Nozaru politikas
departaments

Izstrādāts informatīvais ziņojums par
ministriju lomu zemes kadastrālās
uzmērīšanas jomā un iesniegts
izskatīšanai MK

DP-08.12-2

Grozījumi MK noteikumos
01.11.2010. noteikumos
Nr. 1011 "Personu sertificēšanas
un sertificēto personu
uzraudzības kārtība ģeodēzijā,
zemes ierīcībā un zemes
kadastrālajā uzmērīšanā"

2019-I

TM Nozaru politikas
departaments

Izstrādāts noteikumu projekts un
iesniegts izskatīšanai MK

2019-II

Valsts zemes dienests

Noslēgta vienošanās ar CFLA par
projekta īstenošanu

2019-IV

Valsts zemes dienests

Izstrādāts likumprojekts un iesniegts
izskatīšanai MK

DP-08.16-1

Izstrādāt MK not. par zemes
konsolidācijas ierosināšanas un
finansēšanas kārtību, par zemes
konsolidācijas proj. saturu,
izstrādes un īstenošanas kārtību,
kā arī par kārtību, kādā nosaka
zemes gabalu relatīvo
novērtējumu zemes
konsolidācijas vajadzībām

2019-IV

Valsts zemes dienests

Izstrādāts MK noteikumu projekts un
iesniegts izskatīšanai MK

DP-08.16-2

Izstrādāt politikas plānošanas
dokumenta projektu par zemes
konsolidācijas procesa ieviešanu
Latvijā

2019-IV

Valsts zemes dienests

Izstrādāts konceptuālais ziņojums un
iesniegts izskatīšanai MK

DP-08.18-2

Izstrādāt informatīvo ziņojumu
par paveikto kadastrālo vērtību
bāzes sakārtošanā, tai skaitā arī
attiecībā uz lauku zemēm

2019-IV

Valsts zemes dienests

Izstrādāts informatīvais ziņojums un
iesniegts izskatīšanai MK

2019-IV

Valsts zemes dienests

Izstrādāti normatīvo aktu projekti un
iesniegti izskatīšanai MK

2019-IV

Valsts zemes dienests

Izstrādāts noteikumu projekts “Būvju
klasifikācijas noteikumi” un iesniegts
izskatīšanai MK

DP-07.24-2

Atvieglots fiziskās personas
maksātnespējas process

DP-07.24-4

Izstrādāt likumprojektu
“Grozījumi likumā “Par
darbinieku aizsardzību darba
devēja maksātnespējas
gadījumā””

Nodrošināt, ka fiziskās personas
maksātnespējas process tiek
DP-07.24-5
piemērots tikai godprātīgam
parādniekam
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU POLITIKA

DP-08.14-1

DP-08.14-2

DP-08.18-4

DP-08.20-1

Izstrādāt projektu "Kadastra
informācijas sistēmas
modernizācija un datu
pakalpojumu attīstība"
Izstrādāt Valsts kadastra
likumprojektu

Izstrādāt normatīvo aktu
projektus, lai nodrošinātu
kadastrālo vērtību metodikas
pilnveidošanu
Izstrādāt jaunu būvju
klasifikāciju, kas balstīta uz
teritorijas plānošanas
klasifikāciju, bet vienlaikus
nodrošina būvju klasifikācijas
pielietošanu būvniecībā,
ekonomikā un citās nozarēs

2019-I

TM 2019. gada darba plāns
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Nr.

Veicamie uzdevumi

Atbildīgais

Izpildes statuss (izpildīts, daļēji
izpildīts, nav izpildīts, svītrots)

Pasākums\rezultāts

2019-IV

Valsts zemes dienests

Izstrādāti grozījumi MK 27.12.2011.
noteikumos Nr.1019 “Zemes
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
un iesniegts izskatīšanai MK

DP-09.12-1

Turpināt, efektivizēt cīņu ar
ekonomiskajiem noziegumiem,
t.sk. ar noziedzīgu līdzekļu
legalizāciju

2019-IV

TM Valststiesību
departaments; TM
Civiltiesību
departaments; TM
Krimināltiesību
departaments; TM
Nozaru politikas
departaments

Nokoordinēta pasākumu plānu
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas
novēršanai laikposmam līdz
2019.gada 31.decembrim 2., 4., 5., 7.
un 8. virziena izpildi

DP-09.12-2

Turpināt, efektivizēt cīņu ar
ekonomiskajiem noziegumiem,
t.sk. ar noziedzīgu līdzekļu
legalizāciju

2020-I

TM Krimināltiesību
departaments

Nodrošināta Tieslietu ministrijas
pārstāvība MONEYVAL/FATF Latvijas
novērtējumā

DP-09.16-1

Sagatavot informatīvo ziņojumu
MK “Pārskats par LR dalību
Eiropas Savienības Tiesas lietās”

2019-I

TM LR pārstāvja ES Tiesā
birojs

Izstrādāts informatīvais ziņojums un
iesniegts izskatīšanai MK

DP-09.18-1

Koordinēt un uzlabot ministriju
sadarbību ES tiesību
pārņemšanas savlaicīguma un
kvalitātes nodrošināšanā

2019-III

TM LR pārstāvja ES Tiesā
birojs

Izstrādāti apvienotie informatīvie
ziņojumi par Latvijas kā ES dalībvalsts
saistību izpildi un pret LR uzsāktajām
pārkāpuma procedūrām un iesniegti
izskatīšanai MK

DP-09.20-1

Sagatavot pārskatu saistībā ar
EST judikatūru un tās
piemērošanu

2019-IV

TM LR pārstāvja ES Tiesā
birojs

Publikācija par sagatavoto pārskatu

DP-09.24-2

Organizēt konkursu uz Pastāvīgās
Arbitrāžas Tiesas specializēto
paneļu ekspertu vietām un
izraudzīto kandidātu
apstiprināšanu Ministru kabinetā

2019-IV

TM Personālvadības
departaments; TM
Eiropas lietu
departaments

Apstiprināti Latvijas specializēto
paneļu eksperti (rīkojuma projekts
iesniegts izskatīšanai MK)

2019-III

TM Eiropas lietu
departaments

Izsludināts konkurss, sagatavots MK
rīkojums un iesniegts izskatīšanai MK

2019-II

TM Eiropas lietu
departaments

Tieslietu ministra apstiprināts
rīkojums par konkursa nolikumu

2019-I

TM Tiesu sistēmas
politikas departaments;
Uzturlīdzekļu garantiju
fonda administrācija

DP-08.22-1

Izstrādāt normatīvo regulējumu,
paredzot mērniekiem tiesības
kamerāli sagatavot zemes robežu
plānu

Izpildes termiņš

STARPTAUTISKO UN ES TIESĪBU POLITIKA

Izsludināt konkursu uz Eiropas
Drošības un sadarbības
DP-09.28-1
organizācijas (EDSO) Latvijas
pārstāvjiem
Sagatavot konkursa nolikumu uz
Starptautiskās Krimināltiesas
DP-09.30-1
Latvijas tiesneša kandidāta
amatu
BĒRNU TIESĪBU POLITIKA

DP-10.10-1

Veikt uzturlīdzekļu izmaksu
pieauguma risku izvērtējumu un
apzināt nepamatotu
pieprasījumu riskus

Sagatavoti grozījumi Uzturlīdzekļu
garantiju fonda likumā un iesniegti
izskatīšanai MK

TIESĪBU AKTU KVALITĀTES UN PIEEJAMĪBAS POLITIKA
2019-III

TM Normatīvo aktu
kvalitātes
nodrošināšanas
departaments

DP-12.14-2

Nodrošināt ikgadējā TM gada
pārskatu (vadības ziņojums un
finanšu pārskats) sagatavošanu
un iesniegšanu Valsts kasei

2019-I

TM Budžeta
departaments

TM gada pārskats iesniegts Valsts
kasei

DP-12.16-1

Nodrošināt ikgadējo TM un LPS
sarunu organizēšanu

2019-IV

TM Stratēģijas
departaments

Noorganizētas sarunas

DP-11.12-1

Sagatavot dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas
vadlīnijas

Publicētas vadlīnijas

TIESLIETU NOZARES KOPĒJĀS INICIATĪVAS

TM 2019. gada darba plāns
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Nr.

Veicamie uzdevumi

DP-12.18-2

DP-12.34-3

DP-12.34-4

DP-12.40-1
DP-12.60-1
DP-12.78-2

DP-12.79-2

TM valsts kapitālsabiedrību
iepriekšējā gada pārskatu
izskatīšana un apstiprināšana
dalībnieku (akcionāru) sapulcē
Sagatavot NFI 2014.-2021.gada
perioda programmas Gada
pārskatu
Noorganizēt NFI 2014.2021.gada programmas
atklāšanas pasākumu
Sagatavot ikgadējo ES fondu
atbildīgās iestādes komunikācijas
plānu
Sagatavot TM publisko gada
pārskatu
Iesniegt pārskatu par iekšējā
audita darbību tieslietu resorā
iepriekšējā gadā
Nodrošināt iekšējā audita TM
stratēģiskā plāna sagatavošanu
un iesniegšanu

Izpildes statuss (izpildīts, daļēji
izpildīts, nav izpildīts, svītrots)

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Pasākums\rezultāts

2019-II

TM Stratēģijas
departaments

Apstiprināti TM valsts
kapitālsabiedrību 2018. gada pārskati

2020-I

TM Projektu
departaments

Pārskats iesniegts Finanšu
instrumentu birojā, FM un VK

2019-I

TM Projektu
departaments

Noorganizēta jaunās programmas
atklāšanas pasākumu

2019-IV

TM Projektu
departaments

Iesniegts ESF komunikācijas plāns
Finanšu ministrijā

2019-II

TM Administratīvais
departaments

2019-I

TM Iekšējā audita
departaments

FM un VK iesniegts iekšējā audita
darbības pārskats par 2018.gadu

2019-IV

TM Iekšējā audita
departaments

FM un VK iesniegts stratēģiskais
plāns un plāns 2020. gadam

Sagatavots un TM interneta
mājaslapā publicēts pārskats

Lietotie saīsinājumi:
APD – attīstības plānošanas dokuments
CPL – Civilprocesa likums
DP – darba plāns
DVI – Datu valsts inspekcija
EK – Eiropas Komisija
ES – Eiropas Savienība
FM – Finanšu ministrija
ĢIS – ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēma
IDS – institūcijas darbības stratēģija
IeM – Iekšlietu ministrija
IEVP – Ieslodzījuma vietu pārvalde
ILR – Izpildu lietu reģistrs
INA – iekšējais normatīvais akts
INFO ZIŅ – informatīvais ziņojums
JPA – Juridiskās palīdzības administrācija
KL – Krimināllikums
KPL – Kriminālprocesa likums
LATAK – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs
LIK – likums
LPS – Latvijas Pašvaldību savienība
LSIK – Latvijas Sodu izpildes kodekss
LV – Latvija
MK – Ministru kabinets
MNA – Maksātnespējas administrācija
NA – normatīvais akts
PRES – prezidentūra Eiropas Savienības Padomē
PV – Patentu valde
TA – Tiesu administrācija
TIS – Tiesu informācijas sistēma
TM – Tieslietu ministrija
TM VK – Tieslietu ministrijas vadības komiteja
UGFA – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
UR – Uzņēmumu reģistrs
VK – Valsts kanceleja
VPD – Valsts probācijas dienests
VRP – Valdības rīcības plāns
VS – Valsts sekretārs
VSS – Valsts sekretāru sanāksme
VSV – Valsts sekretāra vietnieki
VTEB – Valsts tiesu ekspertīžu birojs
VVC – Valsts valodas centrs
VVDZ – Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
VZD – Valsts zemes dienests
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