
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 

2019. gada publiskais pārskats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2019 



2 
 

Priekšvārds 

 

 

Godātais lasītāj! 

- Gadskārtējā pārskatā esam iezīmējuši svarīgākos Tieslietu ministrijas pasākumus un gada 

laikā paveikto. Kā svarīgākos Tieslietu ministrijas 2019. gada paveiktos pasākumus, var 

minēt: Tieslietu ministrija ir izstrādājusi valsts vienotā jurista profesionālās 

kvalifikācijas eksāmena ieviešanas pasākumu plānu ar laika grafiku, kādā 

2020. gadā veicamas darbības pirmā valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena 

ieviešanai 2021. gada pavasara semestrī. Tāpat sadarbībā ar Latvijas Universitāti ir 

noticis darbs pie deleģēšanas līguma, ar kuru deleģē Latvijas Universitātei 

elektroniskās vides uzturēšanu, kurā notiek kvalifikācijas eksāmens, izstrādes. 

- 2019. gadā izstrādāts jurista profesijas standarta projekts, kas nosūtīts Izglītības un 

zinātnes ministrijai. Jurista profesijas standarta projekts tika apspriests vairākās 

jurista profesijas standarta ekspertu darba grupas sēdēs, kurās piedalījās arī 

Tieslietu ministrijas eksperts. Jurista profesijas standarts saskaņots Profesionālās 

izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 08.04.2020. 

sēdē. 

- Lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas dokumentu izstrādāšanā un 

noformēšanā, kā arī skaidrotu Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra 

noteikumos Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 

noteiktās prasības, Tieslietu ministrijas pastāvīgā darba grupa dokumentu 

izstrādāšanas jautājumos sagatavoja dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

vadlīnijas. 

- Ar Ministru kabineta 2019. gada 22. augusta rīkojumu Nr. 407 "Par konceptuālo 

ziņojumu "Par ekonomisko lietu tiesas izveidi" tika atbalstīts konceptuālajā 

ziņojumā "Par ekonomisko lietu tiesas izveidi" ietvertais risinājumu par 

specializētās tiesas izveidi, tās nosaukumu definējot risinājuma ieviešanai 

nepieciešamo normatīvo aktu izstrādes procesā atbilstoši plānotajai specializētās 

tiesas kompetencei Latvijas iestāžu cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 

terorisma finansēšanu, kā arī būtiski paplašinot specializāciju sarežģītu 

komercstrīdu risināšanā, lai veicinātu komercdarbības vides attīstību.  

- Uzņēmumu reģistra esošo reģistru modernizācija, lai ieviestu ērtus un plašam 

klientu lokam pieejamus reģistrācijas pakalpojumus, kā arī pilnveidot pieejamo 

informāciju no reģistriem, lai paplašinātu sniegto pakalpojumu klāstu, to skaitā 

veicinātu informācija izsniegšanu elektroniskā formātā. 

- Turpināts darbs pie konceptuāli jaunas Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas 

tiesneša amata kandidātu atlases kārtības un ar to saistīto grozījumu likumā "Par 

tiesu varu" izstrādes. Jauno atlases kārtību plānojot principiāli atšķirīgu no 

līdzšinējās, piemēram, atsakoties no kvalifikācijas eksāmena, profesionālo zināšanu 

pārbaudi ietverot kā daļu no atlases procesa, vienlaikus paredzot, ka tiesneša 
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amata vakances gadījumā netiks rīkots konkurss katrā atsevišķā gadījumā, bet 

kandidāti tiks izraudzīti no kandidātu saraksta.  

- Tieslietu ministrija kā atbildīgā ministrija par Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu 

novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) veiktā Latvijas 5. kārtas novērtējuma 

2., 7. un 8. rīcības virzieniem un ar tiem saistītām FATF rekomendācijām, 

nodrošināja un koordinēja attiecīgo rekomendāciju izpildi un tehniskās atbilstības 

nodrošināšanu. Tieslietu ministrijas paveiktā rezultātā Moneyval attiecībā uz 

tehnisko atbilstību atzina, ka Latvija ir nodrošinājusi atbilstību FATF 39. un 

40. rekomendācijai, kas bija Tieslietu ministrijas kompetencē. Savukārt attiecībā uz 

Latvijas efektivitātes progresa ziņojumu, kas atspoguļo normatīvā ietvara efektīvu 

piemērošanu cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un 

proliferācijas finansēšanu, Tieslietu ministrija koordinēja visu atbildīgo iestāžu 

darbu rekomendāciju pilnvērtīgā ieviešanā, kas ļāva FATF secināt, ka Latvija 7. un 

8. rīcības virzienā ir sasniegusi būtisku progresu.  

- Tieslietu ministrija nodrošināja un koordinēja Latvijas 3. fāzes novērtējumu, 

tostarp nodrošināja savlaicīgu Latvijas atbilžu iesniegšanu OECD Kukuļošanas 

apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas Sekretariātam uz 

3. fāzes anketu. 

- Zīmīgi, ka Saeima 2019. gada 12. decembrī galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus 

Administratīvās atbildības likumā, nosakot par tā spēkā stāšanās datumu 2020. 

gada 1. jūliju. Jaunā likuma mērķis ir aizsargāt pašreizējo tiesisko iekārtu, arī 

sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā 

arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu administratīvā 

pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu. 

Nenoliedzami Tieslietu ministrijas darbs nekad neapstājas, tāpēc 2020. gadā Tieslietu 

ministrija plāno virkni pasākumu, lai turpinātu nodrošināt tiesiskumu valstī un sekmētu 

sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos. 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretārs 

Raivis Kronbergs 
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Tekstā izmantotie saīsinājumi 
 

DVI – Datu valsts inspekcija  

ES – Eiropas Savienība  

FM – Finanšu ministrija 

IeVP – Ieslodzījuma vietu pārvalde  

JPA – Juridiskās palīdzības administrācija 

 LR – Latvijas Republika 

LPSR - Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika 

MKD – Maksātnespējas kontroles dienests  

MK – Ministru kabinets  

PV – Patentu valde  

SAB – Satversmes aizsardzības birojs  

SVF – Starptautiskais valūtas fons 

TA – Tiesu administrācija  

TM – Tieslietu ministrija 

TAP – Tiesību aktu projekts 

VAS "TNA" – Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”  

UR – Uzņēmumu reģistrs  

UGFA – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija  

VK – Valsts kanceleja 

VPD – Valsts probācijas dienests  

VTEB – Valsts tiesu ekspertīžu birojs  

VVC – Valsts valodas centrs  

VZD – Valsts zemes dienests  

VDK – Valsts drošības aģentūra 

VSIA "LV" – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 
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1. Pamatinformācija 
 

1.1. Informācija par TM 
 

TM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu (tiesību sistēmas politikas, tiesu 

sistēmas un tiesu administrēšanas) nozarēs, kā arī citās šajos noteikumos minētajās valsts 

politikas jomās.  

Ministrija ir tieši pakļauta tieslietu ministram. 

Ministrija ir augstākā iestāde ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes 

iestādēm un privātpersonām, kurām deleģēts pārvaldes uzdevums un kuras, pildot 

konkrēto uzdevumu, ir ministrijas padotībā, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos 

nav noteikts citādi. 

Ministrijas funkcijas ir: 

1. izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku šādās jomās: 

- tiesību sistēma, tajā skaitā valststiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, 

komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību jomā, kā arī procesuālo tiesību jomā; 

- tiesu sistēma un rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu administrēšana; 

- kriminālsodu un administratīvo sodu sistēma; 

- sodu izpilde; 

- tiesu ekspertīze; 

- informācijas atklātība; 

- publiskie reģistri; 

- oficiālās publikācijas un tajās ietvertās informācijas sistematizācija; 

- personas datu aizsardzība; 

- rūpnieciskais īpašums, īpaši patenti, preču zīmes, dizainparaugi un pusvadītāju 

izstrādājumu topogrāfijas; 

- nekustamā īpašuma valsts kadastra uzturēšana; 

- juridisku personu (izņemot kredītiestādes) un fizisku personu maksātnespēja; 

- civilstāvokļa aktu reģistrācija; 

- reliģiskās lietas; 

- brīvās juridiskās profesijas; 

- alternatīvie strīdu risināšanas veidi – šķīrējtiesas un mediācija; 

- valsts garantēto uzturlīdzekļu nodrošināšana; 

- valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība; 

- valsts kompensācijas cietušajiem; 

- noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana 

kopīgi ar Finanšu ministriju atbilstoši noteiktajai kompetencei; 

2. organizēt un koordinēt likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu; 

3. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 
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TM misija ir tiesiskuma nodrošināšana, kas izpaužas sabiedrības informēšanā par 

savām tiesībām un iespēju efektīvi tās izmantot, vienlaikus nodrošinot sabiedrības 

drošību, likuma varas prevalēšanu un labklājību, kā arī izaugsmi.  

1.1.1. TM darbības virzieni un budžeta programmas 

TM darbības virzieni: 

- administratīvo tiesību politika (mērķis – konkrētās publiski tiesiskajās attiecības 

starp valsti un privātpersonu indivīdiem tiek nodrošināts taisnīgs rezultāts); 

- administratīvo sodu politika (mērķis – nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības 

interešu aizsardzību, salāgojot prevenciju un sodīšanu); 

-  krimināltiesību politika (mērķis – personai par noziedzīgo nodarījumu tiek 

piemērots taisnīgs, samērīgs un efektīvs kriminālsods vai cits ietekmēšanas līdzeklis, 

kriminālsodu un citu ietekmēšanas līdzekļu izpilde ir taisnīga un efektīva);  

- civiltiesību politika (mērķis – privāttiesisko attiecību dalībnieku tiesību un interešu 

visaptveroša un stabila aizsardzība); 

- tiesu sistēmas politika (mērķis – efektīva un uzticama tiesu sistēma); 

- konstitucionālo tiesību politika (mērķis – nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti 

un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu); 

- komerctiesību politika (mērķis – komercdarbībai labvēlīga – stabila un efektīva – 

tiesiskā vide); 

- nekustamā īpašuma tiesību politika (mērķis – nekustamo īpašumu īpašnieku, 

valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība); 

-  starptautiskā un ES tiesību politika (mērķis – efektīva Latvijas interešu pārstāvība 

starptautisko ES institūciju darbības formātos); 

- bērnu tiesību politika (mērķis – veidot sabiedrības, t.sk. bērnu, vajadzībām atbilstošu 

bērnu interešu aizskāruma novēršanas sistēmu); 

- tiesību aktu kvalitātes un pieejamības politika (mērķis – mazināt normatīvismu un 

uzlabot normatīvo aktu projektu kvalitāti un pieejamību). 

TM finansējums tiek pārvaldīts astoņās (izņemot ES politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu 

īstenošanas budžeta programmas) budžeta programmās. Plašāka informācija par 

īstenotajām budžeta programmām aprakstīta sadaļā "Finanšu resursi 2019. gadā". 
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1.1.2. TM padotībā esošās iestādes 

 

Maksātnespējas kontroles dienests  

MKD darbības mērķis ir īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un 

maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja 

maksātnespējas procesā, likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts un sabiedrības interešu 

aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.  

Papildu informācija par MKD – www.mkd.gov.lv.  

 

Uzņēmumu reģistrs  

UR ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus 

(uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas 

to darbības pamatdokumentos un veic citas normatīvajos aktos paredzētās darbības. UR 

reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, 

izšķirošās ietekmes, laulību, publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās 

partijas, šķīrējtiesas arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī 

maksātnespējas procesus.  

Papildu informācija par UR – www.ur.gov.lv.  

 

Juridiskās palīdzības administrācija  

JPA nodrošina valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu. Likums “Par valsts 

kompensāciju cietušajiem” nosaka kārtību, kādā JPA izmaksā valsts kompensāciju 

cietušajiem. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos JPA 

nodrošina valsts budžeta līdzekļus, kas piešķirti juridiskās palīdzības nodrošināšanai, 

piedziņai. Savukārt cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no noziedzīgā 

nodarījuma izdarītāja tiek nodrošināta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā un 

administratīvā procesa ietvaros.  

Papildu informācija par JPA – www.jpa.gov.lv.  

 

Valsts probācijas dienests  

VPD ir kriminālsodu un citu krimināltiesisko līdzekļu izpildes institūcija, kas organizē 

kriminālsoda – piespiedu darba – izpildi, uzrauga nosacīti notiesātas, nosacīti no 

kriminālatbildības atbrīvotas un personas, kuras pirms termiņa atbrīvotas no brīvības 

atņemšanas iestādes, nodrošinot papildsoda – probācijas uzraudzības – izpildi, sniedz 

izvērtēšanas ziņojumus, izstrādā un īsteno probācijas programmas, organizē un vada 

izlīgumus kriminālprocesā, organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – 

sabiedriskais darba – izpildi.  

Papildu informācija par VPD  – www.probacija.lv.  

 

 

 

 

http://www.mkd.gov.lv/
http://www.ur.gov.lv/
http://www.jpa.gov.lv/
http://www.probacija.lv/
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Tiesu administrācija  

TA organizē un nodrošina rajona (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu 

zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu, kā arī nodrošina informācijas sistēmu Valsts 

vienotās datorizētās zemesgrāmatas, tiesu informatīvās sistēmas un Izpildu lietu reģistra 

uzturēšanu un attīstību. Papildus minētajam TA nodrošina Tiesnešu ētikas komisijas un 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbību, veido un uztur Tiesu ekspertu reģistru, 

nodrošina Tiesu ekspertu padomes darbu, kā arī īsteno projektus tiesu sistēmas attīstības 

jomā.  

Papildu informācija par TA – www.ta.gov.lv.  

 

Valsts tiesu ekspertīžu birojs  

VTEB kompetencē ir dažāda veida tiesu ekspertīžu veikšana, pamatojoties uz izmeklētāju, 

prokuroru un tiesu lēmumiem, ka arī citu juridisku un fizisku personu iesniegumiem.  

Papildu informācija par VTEB – www.vteb.gov.lv.  

 

Patentu valde  

PV normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku rūpnieciskā 

īpašuma jomā, nodrošinot rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrāciju un reģistru ziņu 

publikāciju savā oficiālajā izdevumā, kā arī veicina izpratni par šo tiesību aizsardzību 

valstī un sabiedrībā. PV pieņem un izskata personu pieteikumus rūpnieciskā īpašuma 

objektu tiesiskajai aizsardzībai, veic pieteikumu ekspertīzi, piešķir patentus, reģistrē 

preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu tipogrāfijas un kārto attiecīgos 

valsts reģistrus, kā arī savas kompetences ietvaros izstrādā normatīvo aktu projektus, 

rīko profesionālo patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmenus, konsultē juridiskās un 

fiziskās personas rūpnieciskā īpašuma jautājumos.  

Papildu informācija par PV – www.lrpv.gov.lv  un www.patbib.gov.lv.  

 

Valsts valodas centrs  

VVC, īstenojot politiku, kā arī uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts 

valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.  

Papildu informācija par VVC – www.vvc.gov.lv.  

 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija  

UGFA nodrošina bērniem uzturlīdzekļus tiesas noteiktajā apmērā, kas nav lielāks par 

Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem, ja tiesu izpildītājs atzinis, 

ka uzturlīdzekļu piedziņa no bērna vecāka nav iespējama vai arī, ja bērna vecāks tiesas 

spriedumu maksāt uzturlīdzekļus pilda, bet nenodrošina to pilnā apmērā.  

Papildu informācija par UGFA – www.ugfa.gov.lv.  

 

Valsts zemes dienests  

http://www.ta.gov.lv/
http://www.vteb.gov.lv/
http://www.lrpv.gov.lv/
http://www.patbib.gov.lv/
http://www.vvc.gov.lv/
http://www.ugfa.gov.lv/
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VZD ir tiešās pārvaldes iestāde, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā 

nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai 

nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.  

Papildu informācija par VZD – www.vzd.gov.lv.  

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde  

IEVP īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā 

kriminālsoda izpildes jomā.  

Papildu informācija par IeVP – www.ievp.gov.lv.  

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis”  

VSIA “LV” īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas 

sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām 

privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās publikācijas un 

tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.  

Papildu informācija par LV – www.lv.lv.  

 

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”  

VAS “TNA” statūtos noteiktie mērķi ir tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamā 

īpašuma apsaimniekošana, ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un tiesu nodrošināšana 

ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, tiesu vienotās informācijas sistēmas 

izstrādes organizēšana un uzturēšana, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšana, infrastruktūras attīstības projektu 

vadības un konsultācijas pakalpojumu sniegšana.  

Papildu informācijas par TNA – www.tna.gov.lv. 

 

1.1.3. TM 2019. gada uzdevumi, prioritātes un pasākumi 

 

TM 2019. gadā izvirzīja šādus uzdevumus, prioritātes un nepieciešamos pasākumus: 

- Pārskatīt īstenotās tiesu reformas efektivitāti, izvērtējot jaunas 

specializētas tiesas izveidošanu komercstrīdu, korupcijas, ekonomisko un 

finanšu noziegumu jomā.  

- Izstrādāt grozījumus likumā "Par tiesu varu", lai stiprinātu Tieslietu 

padomes lomu lietu izskatīšanas termiņu pārvaldībā.  

- Pārskatīt Civilprocesa likumā noteikto regulējumu, atbilstoši izvērtējumam 

par iespējām elektronizēt pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu 

brīdinājuma kārtībā izskatīšanu. 

- Izstrādāt kārtība, kādā zvērināti notāri legalizēs publiskus dokumentus ar 

apliecinājumu (apostille).  

- Pārskatīt zvērinātu notāru amata vietas, nodrošinot zvērinātu notāru 

pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem. 

http://www.vzd.gov.lv/
http://www.ievp.gov.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.tna.gov.lv/
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- Izstrādāt informatīvo ziņojumu par starpposma novērtējumu par 

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam 

un to īstenošanas plānu. 

- Uzņēmumu reģistra esošo reģistru modernizācija, lai ieviestu ērtus un 

plašam klientu lokam pieejamus reģistrācijas pakalpojumus, kā arī 

pilnveidot pieejamo informāciju no reģistriem, lai paplašinātu sniegto 

pakalpojumu klāstu, t.sk. veicinātu informācijas izsniegšanu elektroniskā 

formātā. 

- Turpināt darbu pie komerctiesību regulējumu pilnveidošanas akciju 

reģistrācijas jautājumā.  

- Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra 

Direktīvas (ES)  Nr. 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus 

attiecībā uz preču zīmēm pilnīgu pārņemšanu nacionālajā regulējumā, 

izstrādājot un virzot jaunu Preču zīmju likumu. 

- Īstenot tiesu varas neatkarību veicinošu atlīdzības politiku un stiprināt 

sabiedrības uzticēšanos tiesu varai. 

- Efektivizēt tiesneša amata kandidātu atlases procesu. 

- Veikt pasākumus lietu izskatīšanas termiņu uzraudzības pilnveidei tiesās 

(stiprināt lietu izskatīšanas termiņu standarta uzraudzību) un nodrošināt 

publiski pieejamu informāciju par lietu izskatīšanas ilgumu tiesās dažādās 

lietu kategorijās. 

- Sagatavot tiesībsargājošajām institūcijām sniegto tiesu ekspertīžu 

pakalpojumu nodrošināšanas finansiāli un administratīvi efektīvāko 

risinājumu, tajā skaitā izvērtējot vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi 

valstī, uzlabojot materiāltehnisko bāzi valsts tiesu ekspertīžu darbībai 

un samazinot valsts tiesu ekspertīžu termiņus. 

- Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai MK grozījumus Mediācijas likumā, lai 

paredzētu valsts atbalstu mediācijas izmantošanas veicināšanai. 

- Virzīties uz vienotu īpašumu (zemes un ēkas vienotības princips), turpinot 

uz piespiedu dalītā īpašuma sakārtošanu vērstu pasākumu īstenošanu.  

- Izstrādāt grozījumus Civillikuma mantojuma tiesību daļā un saistītajos 

normatīvajos aktos, balstoties uz pētījuma "Civillikuma Mantojuma tiesību 

daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas 

nepieciešamība" TM mantošanas tiesību ekspertu darba grupā rasto 

risinājumu. 

- Turpinātu civilprocesa pilnveidošanas izmaiņu virzību gan attiecībā uz 

darba grupā, valdībā un Saeimā esošajiem projektiem. 

- Stiprināt personu tiesiskās aizsardzības iespējas strīdu izšķiršanā 

civillietās, ieviešot visaptverošu pagaidu aizsardzības regulējumu 

Civilprocesa likumā. 

- Turpināt darbu pie akciju reģistrācijas jautājuma sakārtošanas. 

- Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK likumprojektu Policijas direktīvas par 

personas datu apstrādi ieviešanai (Nr.2016/680), kā arī pabeigt Fizisko 

personu datu apstrādes likuma ieviešanu. 
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- Pabeigt darbu pie nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas 

ieviešanas. 

- Veikt nepieciešamās darbības valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena 

ieviešanai.  

- Izstrādāt un virzīt iespējamos normatīvo aktu grozījumus, kas atslogotu 

tiesībaizsardzības iestāžu, prokuratūras darbu un tieslietu sistēmu 

kopumā. 

- Nodrošināt ilgtermiņā stabilu valsts budžeta finansējumu oficiālajam 

izdevējam tam deleģēto valsts pārvaldes funkciju efektīvai veikšanai un 

stratēģiskai attīstībai. 

- Sagatavot dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. 

- Turpināt pēc pieprasījuma organizēt seminārus par normatīvo aktu 

izstrādes procesu, anotāciju aizpildīšanu un juridisko tehniku, tādējādi 

veicinot normatīvo aktu kvalitātes paaugstināšanos. 

- Pilnveidot normatīvo regulējumu un sagatavot grozījumus Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, īstenojot bērnu tiesību aizsardzības un prevencijas 

sistēmas reformu un paredzot centralizētu sistēmu bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumu risināšanai. 

- Virzīt izskatīšanai MK grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa 

likumā, kas paredz izmaiņas attiecībā uz nepilngadīgo kriminālatbildību, kā 

arī ir vērsti uz kriminālsodu sistēmas pilnveidošanu. 

- Pabeigt risinājuma izstrādi par efektīvāko ieslodzīto konvojēšanas 

funkcijas nodrošināšanu Valsts policijā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē un 

nodrošināt tā īstenošanu. 

- Līdzdarboties projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/016 "Valsts un pašvaldību iestāžu 

tīmekļvietņu vienotā platforma" aktivitāšu īstenošanā, piedalīties darba 

sanāksmēs, lai nodrošinātu noteikto rezultātu sasniegšanu, atbilstoši 

projekta nosacījumiem. 

- Līdzdarboties projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/014 "Vienotais tiesību aktu 

projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls)” aktivitāšu 

īstenošanā, piedalīties darba sanāksmēs, lai nodrošinātu noteikto rezultātu 

sasniegšanu, atbilstoši projekta nosacījumiem. 

- Latvijas eksperti arī 2019. gadā turpinās īstenot noteiktās aktivitātes 

atbilstoši projekta "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes 

stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī" Nr. UA 12 

ENPI JH 02 16  izstrādātajam darba plānam. Ukrainas Projekta jaunākā 

partnera projekta vadītājam plānots piedalīties projekta uzraudzības 

sanāksmēs, lai sekotu līdzi aktivitāšu ieviešanas progresam un to 

uzraudzībai. Papildus 2019. gadā Ukrainas projektā plānots pagarināt 

Ukrainas projekta īstenošanas laiku līdz 2019.gada 4.jūlijam, kā arī 

paredzēts organizēt projekta noslēguma pasākumu Kijevā.   

- Programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana "plānots 

pētījums "Justīcijas institūciju funkciju un procesu izvērtējums, t.sk. 

izmeklēšanas institūta reformēšanas iespēju izpēte". 
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2. Finanšu resursi 2019. gadā 

 
 

125 004 270 €

69 400 765 €

7 217 158 €
14 815 596 €

1 843 578 € 648 138 €

14 074 395 €

407 496 €
7 117 669 €

75 650 €

Tiesu sistēma Kriminālsodu
izpilde

Komerctiesību
politikas

īstenošana

Nekustamā
īpašuma

tiesību politikas
īstenošana

Konstitucionālo
tiesību politikas

īstenošana

Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu
konfiskācijas

fonds

Satversmes
aizsardzība

Tiesiskās un
starpvalstu
sadarbības
pasākumu
īstenošana

Nozaru vadība
un politikas
plānošana

Līdzekļu
neparedzētiem

gadījumiem
izlietojums

Iz
d

e
vu

m
i (

EU
R

)

2019.gada pamatfunkciju budžeta izpilde

127 524 116 €
Atlīdzība

53%

54 254 269 €
Preces un pakalpojumi

22.55%

55 434 079 €
Sociālie pabalsti

23.04%
2 405 153 €

Kapitālie izdevumi
1%

220 686 €
Subsīdijas un dotācijas

0.09%

166 790 €
Iemaksas 

starptautiskajās 
organizācijās

0,07%

599 622 €
Uztrurēšanas izdevumu 

transferti
0,25%

2019.gada pamatfunkciju izdevumu izlietojums
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2.1. Valsts budžeta finansējuma izlietojums 
 

budžeta apakšprogramma 03.05.00 "Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

           145 454          145 553                       145 552  

1.1. dotācijas 145 454          145 553                         145 552  

2. Izdevumi kopā:            145 454          145 553                       145 552  

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 145 454          145 553                         145 552  

2.1.1. kārtējie izdevumi 145 454          145 553                         145 552 
          

budžeta apakšprogramma 03.06.00 "Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām 
un notiesātajām personām" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā  

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

             84 820            93 994            93 994  

226 066 434 €

240 604 715 €

255 641 345 €

5 841 843 €

4 497 330 €

7 611 408 €

2018.GADA IZPILDE 2019.GADA IZPILDE 2020.GADA PLĀNS

Tieslietu resora kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 
2020.gadam

ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Valsts pamatfunkciju īstenošana
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1.1. dotācijas               84 820             93 994            93 994 

2. Izdevumi kopā:              84 820            93 994           93 994 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)               84 820             93 994            93 994 

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

              84 820             93 994                           93 994 

  
          

budžeta apakšprogramma 09.03.00 "Dotācija Latvijas Politiski represēto apvienībai" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

          98 000            38 000                         38 000  

1.1. dotācijas            98 000             38 000                           38 000  

2. Izdevumi kopā:           98 000            38 000                         38 000  

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)            98 000             38 000                           38 000  

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

           98 000             38 000                           38 000  

          

budžeta apakšprogramma 09.04.00 "Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana 
starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

          55 505            55 505                         55 505  

1.1. dotācijas            55 505             55 505                           55 505  

2. Izdevumi kopā:           55 505            55 505                         55 505  

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)            55 505             55 505                           55 505  

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

           53 131             53 131                           53 131  

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti              2 374               2 374                            2 374  

          

budžeta apakšprogramma 09.05.00 "Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un 
nodibinājumiem" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

            8 000              3 000                           3 000  

1.1. dotācijas              8 000               3 000                            3 000  
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2. Izdevumi kopā:             8 000              3 000                           3 000  

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)              8 000               3 000                            3 000  

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

             8 000               3 000                            3 000  

          

  
budžeta programma 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

1 293 676 2 000 000 2 000 000 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

1 293 676 2 000 000 2 000 000 

2. Izdevumi kopā: 1 099 196 2 042 444 604 214 
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 207 980 2 042 444 604 214 
2.1.1. kārtējie izdevumi 5 710 9 937 7 370 

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

- 1 435 663 - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 202 270 596 844 596 844 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 891 216 - - 

  Finansiālā bilance 194 480 -             42 444 1 395 786 

  Finansēšana 
-                  194 

480 
42 444 -                    1 395 786 

  

Maksas pakalpojumu un citu 
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
atlikumu izmaiņas palielinājums 

(-) vai samazinājums (+) 

-                  194 
480 

42 444 -                    1 395 786 

          

          
budžeta programma 48.00.00 "Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

180 737 286 906                      234 804  

1.1. dotācijas 34 829 19 935                          19 935  

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

145 908 266 971                        214 869  

2. Izdevumi kopā: 222 643 297 442                      245 340  

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 222 643 297 442 245 340  

2.1.1. kārtējie izdevumi 222 643 275 769                        233 327  

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti  

- 21 673 12 012 
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  Finansiālā bilance 41 906 
-                        10 

536 
-                       10 536  

  Finansēšana 
-                    41 

906 
10 536 10 536  

  

Maksas pakalpojumu un citu 
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
atlikumu izmaiņas palielinājums 

(-) vai samazinājums (+) 

-                   41 
906 

10 536                          10 536  

 
 

budžeta programma 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" (euro): 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

7 122 169      7 263 260                    7 126 675  

1.1. dotācijas 6 961 746 7 052 860  6 912 858  

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

10 423              10 400                           13 817  

1.5. valsts budžeta transferts 150 000          200 000  200 000  

2. Izdevumi kopā: 7 115 303      7 263 260  7 117 669 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 7 013 273        7 155 658                      7 010 067  

2.1.1. kārtējie izdevumi 6 863 369 7 017 082                      6 871 493  

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

12 201            59                           58  

2.1.4. 
kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

136 310          138 112  138 112 

2.1.5. uzturēšanās izdevumu transferti 1 393 405  404  

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 102 030          107 602                         107 601  

  Finansiālā bilance 6 866                   -                              9 006  
  Finansēšana -                 6 866                   -    -                         9 006  

  

Maksas pakalpojumu un citu 
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 
atlikumu izmaiņas palielinājums 

(-) vai samazinājums (+) 

-                  6 866                   -    -                         9 006  

  

budžeta programma 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

829 844 228 222  26 657  
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1.1. dotācijas 829 844          228 222                         26 657  

2. Izdevumi kopā: 829 844 228 222                      26 657  

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 791 124 228 222                         26 657  

2.1.1. kārtējie izdevumi - 35 817 22 942 

2.1.3. 
subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

791 124 192 405                         3 715  

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 38 720            -  -                           

     
 budžeta apakšprogramma 62.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) apgūšanai (2014-2020)" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

203 465         177 153                       169 042  

1.1. dotācijas 203 465          177 153                         169 042  

2. Izdevumi kopā: 203 465 177 153                       169 042 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 196 909          177 153                        169 042 

2.1.1. kārtējie izdevumi 196 909          177 153                        169 042 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 556              -  - 

  

 budžeta aprogramma 63.20.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-
2020)" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

91 890 75 942 54 483 

1.1. dotācijas 91 890 75 942 54 483 

2. Izdevumi kopā: 91 890 75 942 54 483 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 91 890 75 942 54 483 

2.1.1. kārtējie izdevumi 91 890 75 942 54 483 

  

budžeta apakšprogramma 70.09.00 "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz 
Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

40 672           55 511                         32 491  

1.5. valsts budžeta transferts 40 672            55 511                           32 491  

2. Izdevumi kopā: 40 672           55 511                         32 491 
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2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 40 672            55 511                           32 491 

2.1.1. kārtējie izdevumi 40 672            55 511                           32 491 

  

 
 budžeta apakšprogramma 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu 

instrumentu finansētie projekti" (euro) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā): 

143 379         186 745  144 455  

1.1. dotācijas 143 379          186 745                         144 455  

2. Izdevumi kopā: 143 379 186 745                       144 455  

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 143 379          186 745                         144 455  

2.1.1. kārtējie izdevumi 143 379          186 745                         144 455  

          

 

2019. gadā TM nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus. 

 

2.2. Valsts budžeta nefinansēta iestāde 
 

Valsts budžeta nefinansēta iestāde Patentu valde. 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2019.gada 

izpilde euro 

1. Resursi izdevumu segšanai (kopā) 3 966 017 

1.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 966 017 

1.2. Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 

2. Izdevumi (kopā) 3 461 447 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  3 279 853 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 057 447 

2.1.2. Sociālie pabalsti 0 

2.1.3. Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 1 022 406 

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu transferti 200 000 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 181 594 

3. 
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu 

izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 
-504 570 

 

Pārskata periodā reģistrēta 2 945 preču zīme, 126 dizainparaugi un izsniegts 87 

izgudrojumu patents. 
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2.3. Darbības stratēģijas plānotās budžeta programmas un 

apakšprogrammas 
 

Pamata funkciju budžeta programmas, kurās Tieslietu ministrija ir izpildītājs: 
Programmas 
nosaukums 

Programmas mērķis Galvenie rezultāti 2019.gadā 

97.00.00 Nozaru 
vadība un 
politikas 

plānošana 

nodrošināt tiesību, tiesu 
sistēmas un sodu politikas 

efektīvu izstrādi un 
uzraudzību 

izstrādāti 168 tiesību aktu un 
politikas plānošanas dokumentu 
projekti, veikti 184 sabiedrības 

informēšanas pasākumi, 
nodrošināta sabiedrības līdzdalība 

(par 52% no visiem tiesību aktu 
projektiem NVO bija izteikušas 

viedokli); 
- sagatavoti 1990 atzinumi citām 
ministrijām par to izstrādātajiem 
tiesību aktu, attīstības plānošanas 
dokumentu un nacionālo pozīciju 

projektiem; 
- lai nodrošinātu atbalstu 

ministrijām kvalitatīvu tiesību 
aktu projektu izstrādē, nacionālo 
un ES tiesību aktu ieviešanā, un 
veicinātu starptautisko tiesību 

jautājumu izpratni, Tieslietu 
ministrija ir organizējusi 22 

seminārus un citus informatīva 
rakstura pasākumus 

03.05.00 Atlīdzība 
tiesu izpildītājiem 

par izpildu 
darbībām 

nodrošināt Civilprocesa 
likuma 567. panta trešās daļas 

izpildi 

145,6 tūkst. EUR apmērā  
nodrošināta kompensāciju 

izmaksa par izpildu darbību 
veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir 

atbrīvots no sprieduma izpildes 
izdevumu samaksas. 

03.06.00 
Zaudējumu 

atlīdzība 
nepamatoti 

aizturētajām, 
arestētajām un 
notiesātajām 

personām 

izmaksāt kompensācijas 
saskaņā ar Tieslietu ministrijas 

un Ģenerālprokuratūras 
pieņemtajiem lēmumiem un 

tiesu nolēmumiem par 
zaudējuma atlīdzības 

piešķiršanu nepamatoti 
aizturētajiem, arestētajiem un 

notiesātajiem 

ir pieņemti 47 Tieslietu ministrijas 
lēmumi par kaitējuma atlīdzību, 

kas izziņas iestādes, prokuratūras 
vai tiesas nelikumīgas vai 

nepamatotas rīcības rezultātā, 
viņiem pildot dienesta 

pienākumus, ir nodarīti fiziskajām 
personām 

09.03.00 Dotācija 
Latvijas Politiski 

represēto 
apvienībai 

nodrošināt politiski represēto 
personu sociālās un mantiskās 
tiesības saskaņā ar likumā „Par 
politiski represētās personas 

statusa noteikšanu 
komunistiskajā un nacistiskajā 
režīmā cietušajiem” noteikto 

44,66 tūkst. EUR apmērā ir sniegts 
valsts atbalsts politiski represēto 

apvienībai 
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09.04.00 Valsts 
nozīmes 

pasākumu norises 
nodrošināšana 
starptautiskas 

nozīmes svētvietā 
Aglonā 

nodrošināt valsts nozīmes 
pasākumu starptautiskas 
nozīmes svētvietā Aglonā 

norisi 

55,5 tūkst. EUR apmērā ir sniegts 
valsts atbalsts valsts nozīmes 

pasākumu starptautiskas nozīmes 
svētvietā Aglonā norisei 

09.05.00. 
Dotācijas 

reliģiskajām 
organizācijām, 
biedrībām un 

nodibinājumiem 

nodrošināt dotācijas 
pārskaitīšanu reliģiskajām 

organizācijām un biedrībām 

3 tūkst. EUR apmērā pārskaitīta 
dotācija Rīgas politiski represēto 

biedrībai darbības nodrošināšanai 

10.00.00. 
Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu 
konfiskācijas 

fonds 

nodrošināt līdzekļu 
piešķiršanu pasākumiem 
finanšu un ekonomisko 

noziegumu apkarošanai un 
noziedzīgos nodarījumos 

cietušo atbalsta sniegšanai 

izvērtēti, apkopoti un Noziedzības 
novēršanas padomē iesniegti visi 

saņemtie finanšu pieprasītāju 
sagatavotie priekšlikumi 

 

2.4. Jaunās politikas iniciatīvas 
 

 
Finansējums 

2019. gadā, euro 

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana 

608 343 

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija) 1 024 159 

Justīcijas institūciju funkciju un procesu izvērtējums, t.sk. izmeklēšanas institūta 

reformēšanas iespēju izpēte  

500 000 

Kopā 2 132 502 

 

2019. gadā TM nav aizdevumu un nav veikti pētījumi. 
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2.5. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu 

ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un 

līdzekļu izlietojums 
 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda  
programmas "Korekcijas dienesti" ieviešana 2019. gadā 

 
Finanšu instruments: Norvēģijas Finanšu Instruments 
Finanšu instrumenta programma: 2014.–2021. gada perioda programma "Korekcijas 
dienesti". 
Programmas ieviešanas laiks: 2018. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris. 
Programmas īstenotājs: Tieslietu ministrija kā 2014.–2021. gada perioda programmas 
"Korekcijas dienesti" apsaimniekotājs. 
Programmas donorvalsts partneris: Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts. 
Programmas mērķis: Radīt modernu infrastruktūru un saturu Latvijas korekcijas 
dienestu personāla apmācībai, lai nodrošinātu mūsdienīgu soda izpildi. 
Finansējuma avots: Norvēģijas finanšu instruments (85%) un valsts budžets (15%).  
Programmas finansējums: programmas "Korekcijas dienesti" kopējais finansējums ir 
15 294 118 EUR. Papildus Sadarbības memorandā noteikts divpusējās sadarbības fonda 
finansējums programmai 100 000 EUR apmērā.  
2019. gadā apgūts finansējums: 144 455 EUR. 
2019. gadā sasniegtie rezultāti: Tieslietu ministrija noteikta kā programmas 
apsaimniekotājs. Programmas ietvaros tiek īstenots viens iepriekš noteikts projekts 
"Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas 
paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" (turpmāk – projekts). Tā ietvaros 
plānots būvēt jaunu, modernu mācību centru Latvijas korekcijas dienestu darbiniekiem 
un atklātā režīma cietuma infrastruktūru. Kopumā Olaines cietumu ir plānots veidot kā 
paraugmodeļa ieslodzījuma vietu, nodrošinot arī prakses iespējas ieslodzījuma vietu 
darbiniekiem. Projekta līgums par tā īstenošanu tika noslēgts 2019. gada 1. jūlijā. 
2019. gada 22. martā tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju 
un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par NFI programmas ieviešanu Latvijā. 
2019. gada 25. martā tika oficiāli atklāta NFI programma. Papildus minētajam, 2019.gadā 
izstrādāti un spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr.140 "Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas 
noteikumi", kā arī īstenoti vairāki divpusējās sadarbības pasākumi. 
 

Projekts "ERAF tehniskās palīdzības projekts", 
Nr. 11.1.1.0/18/TP/001 

 
Finanšu instruments: ERAF. 
Finanšu instrumenta programma: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un 
vadībai"" specifiskā atbalsta mērķis 11.1.1. "Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, 
ieviešanu, uzraudzību un kontroli". 
Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 14. decembris – 2021. gada 31. decembris. 
Projekta īstenotājs: Tieslietu ministrija. 
Projekta mērķis: Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu atbildīgās 
iestādes pienākumu veikšanu – ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību. 
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Finansējuma avots: ERAF līdzfinansējums 85% apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 
15% apmērā. 
Projekta finansējums: kopējais projekta budžets 546 000,00 EUR. 
2019. gadā apgūts finansējums: 169 042 EUR. 
2019. gadā sasniegtie rezultāti: nodrošinātās 7 pilna laika slodzes, kuru algas 
līdzfinansē TP un kuras iesaistītas KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā. Papildus 
nodarbinātie sekmīgi paaugstinājuši savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas – dalības 
apmācībās, darba grupās, semināros un citos pasākumos. 
 

Projekts "ESF tehniskās palīdzības projekts" (2), 
Nr. 10.1.3.0/19/TP/006 

 
Finanšu instruments: ESF. 
Finanšu instrumenta programma: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai"" 
specifiskā atbalsta mērķis 10.1.3. "Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu 
ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un 
pilnveidot e-Kohēziju". 
Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 27. novembris – 2020. gada 30. septembris. 
Projekta īstenotājs: Tieslietu ministrija. 
Projekta mērķis: TM kapacitātes palielināšana, lai īstenotu ES fondu plānošanu 
nākamajam (2021-2027) periodam. 
Finansējuma avots: ESF līdzfinansējums 85% apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 
15% apmērā. 
Projekta finansējums: kopējais projekta budžets 40 000,00 EUR. 
2019. gadā apgūts finansējums: šajā gadā finansējums projektam netika plānots. 
2019. gadā sasniegtie rezultāti: uzsākta rezultātu sasniegšana – izveidota iepirkuma 
komisija pētījuma veikšanas iegādei. Pētījuma rezultātus plānots izmantot ES fondu 
nākamā perioda (2021–2027) tematiskā ieguldījumu priekšnosacījuma "Valsts 
stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un nabadzības mazināšanas jomā" 
izpildei. 
 

 
Projekts "ESF tehniskās palīdzības projekts", 

Nr. 10.1.2.0/18/TP/003 
 

Finanšu instruments: ESF. 
Finanšu instrumenta programma: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai"" 
specifiskā atbalsta mērķis 10.1.2. "Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot 
atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem". 
Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 14. decembris – 2021. gada 31. decembris. 
Projekta īstenotājs: Tieslietu ministrija. 
Projekta mērķis: Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu atbildīgās 
iestādes pienākumu veikšanu – ES fondu publicitātes nodrošināšanu. 
Finansējuma avots: ESF līdzfinansējums 85% apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 
15% apmērā. 
Projekta finansējums: kopējais projekta budžets 225 000,00 EUR.  
2019. gadā apgūts finansējums: 54 483 EUR. 
2019. gadā sasniegtie rezultāti: nodrošināta 1 pilna laika slodze, kuras algu līdzfinansē 
TP un kuras iesaistītas ES fondu publicitātes nodrošināšanu. Nodrošināta informatīvo un 
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publicitātes pasākumu īstenošana, infografiku sagatavošana, videomateriālu 
sagatavošana, informatīvo bukletu izstrāde un izplatīšana, ziņu lapu sagatavošana un 
izplatīšana, informatīvo materiālu izvietošana (Facebook Ads). 

 
Projekts "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma", 

Nr. 2.2.1.1/17/I/016 
 

Finanšu instruments: ERAF 
Finanšu instrumenta programma: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu 
un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākums 
"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība". 
Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 5. janvāris – 2021. gada 4. janvāris. 
Projekta īstenotājs: Valsts Kanceleja. 
Projekta partneri: Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Iepirkumu uzraudzības 
birojs, KISC, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Satiksmes ministrija, 
Nodarbinātības valsts aģentūra, Rīgas pilsētas pašvaldība, VRAA, Veselības inspekcija, 
VARAM, IeM Informācijas centrs 
Projekts mērķis: 
1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu 
pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas 
vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai. 
2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības 
un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot 
personas ar invaliditāti. 
3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu 
pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu 
tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un 
administrēšanu. 
Finansējuma avots: ERAF finansējums 85% apmērā, valsts budžeta finansējums 15% 
apmērā. 
Projekta finansējums: kopējais projekta budžets – 2 000 000,00 EUR (Tieslietu 
ministrijai kā partnerim projektā nav paredzēts atsevišķs finansējums). 
2019. gadā sasniegtie rezultāti: nodrošināts atbalsts platformas prasību definēšanā, 
pilotprojekta testēšanā. Sniegta arī atgriezeniskā saite par pilotprojekta realizāciju, kā arī 
sagatavots Tieslietu ministrijas mājaslapas saturs migrēšanai uz jauno lapu un sākta arī 
satura pārcelšana. Sniegts atbalsts arī pie virtuālā asistenta Zinta zināšanu jeb jautājumu 
un atbilžu veidošanas. 
 

Projekts "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls 
(TAP portāls)", Nr. 2.2.1.1/17/I/014 

 
Finanšu instruments: ERAF 

Finanšu instrumenta programma: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu 
un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākums 
"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība". 

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 8. janvāris – 2021. gada 7. janvāris. 
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Projekta īstenotājs: Valsts Kanceleja. 
Projekta partneri: Tieslietu ministrija, IeM Informācijas centrs, VSIA "Latvijas 
Vēstnesis” 
Projekts mērķis: 
1. MK lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot efektīvāku un ātrāku 
valsts pārvaldes TAP izstrādes, saskaņošanas, apstiprināšanas un kontroles procesu. 
2. Uzlabot sabiedrības līdzdalības vidi tiesību aktu jaunrades procesā, tādējādi iedzīvinot 
atvērtās pārvaldības (open government) principu un iniciatīvas un nodrošinot atbilstību 
Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam. 
Finansējuma avots: ERAF finansējums 85% apmērā, valsts budžeta finansējums 15% 
apmērā. 
Projekta finansējums: kopējais projekta budžets – 1 450 000,00 EUR (Tieslietu 
ministrijai kā partnerim projektā nav paredzēts atsevišķs finansējums). 
2019. gadā sasniegtie rezultāti: tika prezentēts TAP portāla izstrādātāja "Tieto Latvia'' 
izstrādes progresa ziņojums, pieņemts TAP 1. laidiens un apstiprināts izmaiņu 
pieprasījums. Panākt vienošanās par jaunu anotācijas formas redakcijas izstrādi, datu 
apmaiņas nodrošināšanu ar citām informācijas sistēmām, kā arī esošo politikas jomu 
klasifikatora iestrāde TAP portālā. Panākta vienošanas un uzsākts darbs pie TAP un 
ESTAPIKS2 datu apmaiņas funkcionalitātes nodefinēšanas. Ņemot vērā TM projekta 
progresu datu apmaiņas funkcionalitātes realizācijai ESTAPIKS2 pusē tiks veikta 
atbilstoši TAP portālā noteiktai realizācijai. 
 

Projekts "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra 
kapacitātes celšana", Nr. MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29) 

 
Finanšu instruments: EK Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. 
Finanšu instrumenta programma: Mērķsadarbības (Twinning) 2013. gada programma. 
Projekta īstenošanas periods: 2017. gada 2. oktobris – 2019. gada 1. oktobris (ar 
2019. gada 10. jūnija Projekta līguma grozījumiem Projekta īstenošanas laiks pagarināts 
līdz 2020. gada 2. janvārim). 
Projekta vadošais partneris: Vācijas Starptautiskās tiesiskās palīdzības organizācijas 
(The German Foundation for International Legal Cooperation) 
Projekta jaunākais partneris: Tieslietu ministrija 
Projekta mērķis: Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra 
kapacitātes celšana. 
Finansējuma avots: EK finansējums 100% apmērā. 
Projekta finansējums: kopējais projekta budžets – 999 911,32 EUR, t. sk. Tieslietu 
ministrijas kā projekta jaunākā partnera daļa – 330 908,88 EUR. 
2019. gadā apgūts finansējums: 148 778 EUR. 
2019. gadā sasniegtie rezultāti: tika veiksmīgi pabeigta projekta ieviešana un sasniegti 
noteiktie mērķi visās trīs komponentēs: 
1. Nacionālo tiesību normu par personas datu aizsardzību saskaņošana ar ES tiesību 

aktiem, tai skaitā ar VDAR un ar ES direktīvu 2016/680. 
2. Nacionālā personas datu aizsardzības centra un citu iesaistīto pušu kapacitātes 

stiprināšana personas datu aizsardzības likumdošanas izpildē. 
3. Paaugstināta vispārējās sabiedrības (datu subjektu), datu kontrolieru (controllers) un 

datu apstrādātāju (procesors) (privātie uzņēmumi, centrālās un vietējās autoritātes) 
izpratne par Vispārīgās datu aizsardzības regulas principiem, tiesību normām un 
ietekmi. 
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Projekts "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana 
cilvēktiesību aizsardzības jomā", Nr. UA 12 ENPI JH 02 16  

 
Finanšu instruments: EK Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments. 
Finanšu instrumenta programma: Mērķsadarbības (Twinning) 2012. gada programma. 
Projekta īstenošanas periods: 2017. gada 6. marts – 2019. gada 5. marts (2019. gada 
21. februārī projekta īstenošanas periods pagarināts līdz 4. jūlijam). 
Projekta vadošais partneris: Vācijas Starptautiskās tiesiskās palīdzības organizācijas 
(The German Foundation for International Legal Cooperation) 
Projekta jaunākais partneris: Tieslietu ministrija 
Projekta mērķis: stiprināt Ukrainas Augstākās tiesas institucionālo kapacitāti, veidojot 
vienotu tiesu praksi tieslietu administrēšanā, pareizi piemērojot spēkā esošo 
likumdošanu un izvairoties no tiesu kļūdām, kā arī nodrošinot iespēju vērsties tiesā un 
tiesiskuma principu īstenošanu. 
Projekta finansējums: kopējais projekta budžets – 1 311 730,85 EUR (EK finansējums 
100% apmērā), t. sk. TM kā projekta jaunākā partnera daļa – 216 726 EUR. 
2019. gadā apgūts finansējums: 96 562 EUR. 
2019. gadā sasniegtie rezultāti: tika veiksmīgi pabeigta projekta ieviešana un sasniegti 
noteiktie mērķi visās trīs komponentēs: 
1. Uzlabots juridiskais ietvars par Ukrainas Augstākās tiesas darbību saskaņā ar ES 

standartiem. 
2. Uzlabotas tiesnešu zināšanas. 
3. Stiprināta Ukrainas Augstākās tiesas institucionālā kapacitāte, apmācot Augstākās 

tiesas darbiniekus, uzlabojot publisku pieeju informācijai par Augstākās tiesas lomu, 
statusu un aktivitātēm un uzlabojot Augstākās tiesas darbplūsmu un videokonferenču 
sistēmu. 
 
 
Programmā 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana “plānots pētījums” 

Justīcijas institūciju funkciju un procesu izvērtējums, t.sk. izmeklēšanas 
institūta reformēšanas iespēju izpēte” 

Tieslietu sistēmas efektivitātes izvērtējuma ietvaros TM 2019.gadā ir veikusi gan 

starptautisko organizāciju (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Eiropas 

Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei, Starptautiskā valūtas fonda), gan Latvijas institūciju 

vērtējumos (Valsts kontroles (turpmāk - VK) revīzijas ziņojumiem) iekļauto atziņu par Latvijas 

tieslietu sistēmu padziļinātu izpēti. Minētajos vērtējumos ir apzinātas problēmas pirmstiesas 

izmeklēšanas posmā un tiesvedības laikā, tomēr minētie izvērtējumi katrs par sevi ir vērsti uz 

atsevišķu procesa posmu analīzi. Tādējādi iztrūkst visaptverošas analīzes, kas nosegtu visu 

kriminālprocesa izmeklēšanas un iztiesāšanas procesu kopumā un raksturotu līdzšinējās sekmes 

rekomendāciju ieviešanā. Tāpēc TM nonākusi pie secinājuma, ka nepieciešams turpināt darbu 

pie pirmstiesas izmeklēšanas un tiesvedību kavējošu faktoru izvērtēšanas kopumā. 

Lai minēto nodrošinātu, MK 2019. gada 25. jūnijā pieņēma lēmumu, ar kuru TM uzdots 

aicināt VK izvērtēt iespēju veikt revīziju par faktoriem, kas ietekmē kriminālprocesu par 

noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomā efektīvu izmeklēšanu un iztiesāšanu, 

un sniegt ieteikumus situācijas uzlabošanai. Plānotā analīze aptvertu visu kriminālprocesa 

izmeklēšanas un iztiesāšanas procesu kopumā, kā arī raksturotu līdzšinējās sekmes līdz šim 

veikto tieslietu sistēmas izvērtējumu rekomendāciju ieviešanā. Atbilstoši MK lēmumam TM 

2019.gada 1. jūlijā VK ir nosūtījusi uzaicinājumu veikt revīziju. Secīgi VK 

2019.gada  11.augustā ir uzsākusi lietderības revīziju "Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un 



27 
 

finanšu jomās izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte" un to plānots pabeigt līdz 2020.gada 

20.decembrim. Revīzijas veikšanai VK ir piešķirts papildu valsts budžeta finansējums. 

 

2.6. Pakalpojumi 2019. gadā 
 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā 2019. gadā saņemti 3400 

iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošo dokumentu saņemšanai, t.sk. 901 iesniegums no to valstu tieslietu 

ministrijām, ar kurām Latvijai noslēgts līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām 

attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās.  

Atbildot uz iesniegumiem, kopā izsniegtas 2399 civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

apliecības, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas izziņas un daudzvalodu standarta 

veidlapas, t.sk. 208 dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, pastā 

nosūtīti 1209 sagatavotie dokumenti. Pamatojoties uz tiesas spriedumiem par adopcijas 

apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu, papildināti 176 dzimšanas reģistra ieraksti.  

Pavisam 2019. gadā par izziņu izsniegšanu no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

departamenta arhīva iekasēti 12 417 EUR. 

 

2.7. TM vadības un darbības uzlabošanas sistēmas 
 

Tieslietu ministrijas izveidotās iekšējās kontroles sistēmas darbības 
uzraudzība un pilnveidošana 

Pamatojoties uz Iekšējā audita likumu un Ministru kabineta 09.07.2013. 
noteikumos Nr.385 "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība" noteikto un 
saskaņā ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra apstiprināto iekšējā audita gada plānu 
tieslietu resorā tiek nodrošināta izveidotās iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS) 
novērtēšana. IKS novērtēšanu tieslietu resorā nodrošina Iekšējā audita departaments, 
kas viedokli par IKS sagatavo, pamatojoties uz veikto auditu rezultātiem, Valsts kontroles 
(turpmāk – VK) finanšu, likumības un lietderības revīziju atzinumiem, visā tieslietu 
resorā veiktajiem – Finanšu ministrijas, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
finanšu instrumentu revīzijas iestādes, auditu ziņojumu rezultātiem un iekšējā audita 
vidē iekļauto sistēmu izmaiņu un ar tiem saistīto risku analīzes periodā starp iekšējiem 
auditiem un auditu ieteikumu izpildes progresu rezultātiem.  

Pārskata periodā Iekšējā audita departaments ir veicis septiņus auditus, sniedzot 
viedokli par IKS audita vidē iekļautajām 10 auditējamām pamatdarbības un vadības, un 
atbalsts sistēmām tieslietu resorā, to skaitā veicot lietderības auditus un auditos vērtējot 
darbības efektivitātes un lietderības aspektus. 

Veikto auditu rezultātā, novērtējot izveidoto IKS un tās darbību, tieslietu resora 
iestādēm, Iekšējā audita departaments pārskata periodā sagatavoja 20 audita ziņojumus, 
kuros sniedza 96 dažādas prioritātes ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem 
auditētajās jomās, no tiem 89 jeb 93% ieteikumi vērsti uz darbības efektivitātes 
uzlabošanu un/vai administratīvā sloga mazināšanu.   

Pārskata periodā tika veikts lietderības audits “Riska vadībā” novērtējot riska 
vadības procesa attīstības brieduma līmeni ministrijā un visās  tās padotības iestādēs, ar 
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mērķi veicināt izpratni par riska vadības ieviešanas nepieciešamību un riska vadības 
procesa attīstību tieslietu resora iestādēs. 

Pārskata periodā tiek turpināta Iekšējā audita departamenta veiksmīga sadarbība 
ar VK, t.i., sadarbības un informācijas apmaiņas veidošana VK veikto revīziju laikā un VK 
ieteikumu ieviešanas uzraudzībā.  

Iekšējā audita departamenta viedoklis par IKS tieslietu resorā 2019. gadā, ievērojot 
piesardzības principu, ir, ka Tieslietu ministrijā un tās padotības iestādēs iekšējās 
kontroles sistēma darbojas, lai gan ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi – konstatēti 
atsevišķu, specifisku kontroļu trūkumi, tomēr kopumā novērtētās kontroles ir atbilstošas, 
pietiekamas un efektīvas, kas ļauj ar saprātīgu pārliecību apgalvot, ka riski tiek vadīti un 
tieslietu resora noteiktie mērķi tiks sasniegti. 

Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 
vadības likuma 11. panta pirmo daļu ministrija ir noteikta kā viena no atbildīgajām 
iestādēm, kas nodrošinās ES fondu investīciju prioritāšu īstenošanu. Tieslietu ministrija 
ir kā atbildīgā iestāde šādu specifisko atbalstu mērķu (turpmāk – SAM) īstenošanai:  
1) SAM 3.4.1. "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci 
komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai";  
2) SAM 9.1.2. "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū";  
3) SAM 9.1.3. "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti".  
 

Veikta visu projektu darbību uzraudzība, izskatot projektu īstenotāju sagatavotos 
risku, īstenošanas un neapguves ziņojumus, ir identificēti Tieslietu ministrijas kā 
atbildīgās iestādes riski un noteikti to mazināšanas un novēršanas pasākumi. 

 
 

3. TM darbības rezultāti 2019. gadā 

3.1. Tiesību politikā 
 

2019.gada aprīlī Tieslietu ministrijas pārstāvjiem kopā ar Tiesu administrācijas 

pārstāvi un tiesnešiem notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju saistībā ar saistību 

piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā procedūras automatizāciju. Jautājums par 

pieteikuma par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā elektronizāciju ir 

iekļauts pie kopējās iniciatīvas par E-lietas ieviešanu Civilprocesa likumā, par ko darbs 

pie grozījumiem ir uzsācies 2019.gadā ar plānu tos finalizēt 

 2020.gadā. 

Ir izstrādātas grozījumu redakcijas (grozījumi Komerclikumā, likumā "Par Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistru" un grozījumi Komercķīlas likumā), kas tiek apspriestas 

ar sadarbības partneriem. Diskusijas plānots noslēgts līdz 2020.gada rudenim. Grozījumi 

tiks virzīti izsludināšanai VSS 2020.gada rudenī vienotā grozījumu pakotnē ar citiem 

Komerclikuma grozījumiem.  

2019. gadā turpinājās darbs pie likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma 

privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums” izstrādes, sagatavojot 

priekšlikumus likumprojektam uz 2. lasījumu. Likumprojekts paredz noteikt risinājumu, 

kā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām izbeigt piespiedu dalīto īpašumu.  Tāpat arī 2019. 
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gada 11. martā Tieslietu ministrija piedalījās Saeimas organizētajā konferencē par dalītā 

īpašuma izbeigšanas problemātiku, kurā tika diskutēts par iespējamiem dalītā īpašuma 

izbeigšanas modeļiem likumprojekta tālākas virzības kontekstā. Tālāka minētā 

likumprojekta virzība ir atkarīga no Saeimas atbildīgās komisijas darba kārtības, jo šobrīd 

ir paveikts viss nepieciešamais darbs, lai gatavotu likumprojektu izskatīšanai 2. lasījumā. 

Savukārt, lai risinātu piespiedu nomas attiecību problemātiku līdz brīdim, kamēr 

tiks pieņemts regulējums, kas paredzētu dalītā īpašuma izbeigšanas mehānismu, 

2019.gadā Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu "Grozījums likumā "Par 

atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 

tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"". Minētais likumprojekts 

paredz ieviest vienotu regulējumu visiem dalītā īpašuma gadījumiem un vienkāršot šo 

attiecību īstenošanu, cita starpā arī atsakoties no nepieciešamības slēgt līgumus. Lai to 

izdarītu, likumprojekts paredz atteikties no piespiedu nomas institūta izmantošanas 

dalītā īpašumā un ieviest jaunu tiesību institūtu - likumiskās zemes lietošanas tiesības, 

par kuru esamību likumā būtu noteikta maksa. Likumprojektā ir paredzēta gan maksas 

apmēra, gan arī pušu tiesību un pienākumu, lietošanas tiesību satura un citu 

problemātisku jautājumu risināšana. Šis likumprojekts 2019. gada 13. jūnijā tika 

izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. 2019.gada otrajā pusē ir notikusi aktīva 

likumprojekta saskaņošana ar citām ministrijām un valdības sociālajiem partneriem. 

2020.gadā ir plānota tā apstiprināšana Ministru kabinetā un tālāka virzīšana izskatīšanai 

Saeimā. Šobrīd likumprojekts paredz, ka tas stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra tajos 

gadījumos, kur pušu piespiedu nomas attiecības neregulē līgums vai tiesas spriedums un 

2022. gada 1. janvārī tajos gadījumos, kur pušu attiecības regulē noslēgts līgums vai tiesas 
spriedums. 

2019.gadā Tieslietu ministrijas pastāvīgajā darba grupā Civillikuma mantojuma 

tiesību daļas grozījumu izstrādei  ir aktīvi strādājusi pie Civillikuma mantojuma tiesību 

daļas modernizācijas un tiesiskā regulējuma pilnveidošanas. Ir notikušas vairāk kā 10 

darba grupas sēdes un ir skatīti tādi būtiski jautājumi kā mantojuma pieņemšanas 

institūts, mantinieka atbildības jautājumi, mantojuma atstājēja kreditoru pretenziju 

pieteikšana un kreditora aizsardzība mantošanas procesa gaitā. Plānots, ka 2020.gadā 

pastāvīgā darba grupa Civillikuma mantojuma tiesību daļas grozījumi izstrādei savu 

darbu turpinās, lai 2020.gada otrajā pusē būtu iespējams virzīt attiecīgus grozījumus 
Civillikuma Mantojuma tiesību daļā izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. 

Lielākais darbs 2019.gadā bija pie visaptveroša pagaidu aizsardzības regulējuma 

ieviešana Civilprocesa likumā, par ko sīkāk aprakstīts 3.1.9.punktā. Papildus tam Saeima 

2019.gada 14.martā pieņēma un 2019.gada 1.aprīlī stājās spēkā "Grozījumi Civilprocesa 

likumā", ar kuriem ieviesta Komercnoslēpuma direktīva (Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 8. jūnija Direktīva (ES) Nr. 2016/943). Tāpat 2019.gadā tika 

izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" (VSS-815), kurš 2019.gada 

15.augustā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Likumprojekts paredz papildināt 

Civilprocesa likuma regulējumu ar jaunu nodaļu "Fiziskās personas atbrīvošanas no 

parādsaistībām lietas". Šis likumprojekts saistīts ar likumprojektu "Fiziskās personas 

atbrīvošanas no parādsaistībām likums". 2019.gada otrajā pusē notika darbs arī pie 

citiem grozījumiem Civilprocesa likumā, tostarp saistībā ar Ekonomisko lietu tiesas 

izveidi. Ar grozījumiem Civilprocesa likumā noteiktas lietu kategorijas, kuru izskatīšana 
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būs Ekonomisko lietu tiesas kompetencē. 2019.gada nogalē tika uzsāksts arī darbs pie 

grozījumiem saistībā ar E-lietas ieviešanu civilprocesā. 

Ir izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" (VSS-810), kurš 

2019.gada 15.augustā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Likumprojekta mērķis ir 

ieviest vispārīgu un uz visām lietu kategorijām (mantiska un nemantiska rakstura 

prasībām) attiecināmu pagaidu tiesiskās aizsardzības regulējumu,  aizpildot tiesību 

institūta robu ar tiesību normām. Paredzams, ka likumprojekts sniegs vairākus 

ieguvumus – veicinās tiesiskumu, tiesību aizsardzības efektivitāti un civilprocesuālo 

institūtu vienveidīgāku izpratni un piemērošanu. Līdz ar jauno regulējumu pagaidu 

aizsardzība iezīmēs dalījumu divos apakšveidos: pagaidu aizsardzība, kas būs 

piemērojama visu nozaru prasības kārtības lietām – t.s. vispārējā pagaidu aizsardzība, un 

pagaidu aizsardzība, kas būs piemērojama atsevišķu tiesību nozaru prasības kārtības 

lietām – t.s. speciālā pagaidu aizsardzība. 2019.gada otrajā pusē ir notikusi  likumprojekta 

saskaņošana ar citām iesaistītajām insititūcijām, lai 2020.gadā būtu iespējama tā tālāka 

virzīšana apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

Kopš 2016. gada oficiālais izdevējs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Latvijas Vēstnesis" strādā ar zaudējumiem strauji krītošo ieņēmumu dēļ un savu funkciju 

īstenošanai oficiālais izdevējs izmanto uzkrātās naudas rezerves. 2019. gada zaudējumu 

segšanai no rezervēm tika novirzīti 630 933euro. Oficiālajam izdevējam normatīvajos 

aktos noteiktos gadījumos ir nodrošināti ienākumi no maksas par atsevišķām oficiālajām 

publikācijām, ko maksā informācijas iesniedzējs. 2019. gadā maksa par oficiālajām 

publikācijām veidoja 85 % no oficiālā izdevēja ieņēmumiem. 2019. gadā oficiālo 

publikāciju maksas ieņēmumi bija 1 296 438 euro apmērā (reālais ieņēmumu 

samazinājums salīdzinot ar 2018. gadu ir sasniedzis 2,4 %) un 2020. gada plānotie 

ieņēmumi ir 1 267 000 euro apmērā. Tā kā 2019. gada ieņēmumu samazinājums ir radījis 

situāciju, kad oficiālajam izdevējam vairs nebija pietiekamu līdzekļu turpmākai darbības 

nodrošināšanai, 2019. gadā tika veikti priekšdarbi, lai oficiālajam izdevējam 2020. gadā 

un turpmāk deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu efektīvai veikšanai un attīstībai ir 

nodrošināts daļējs valsts budžeta finansējums 685 164 euro apmērā, kā arī, lai tiktu 

nodrošināts finansējums atsevišķiem pasākumiem: 48 041 euro, lai pastāvīgi nodrošinātu 

informācijas atspoguļojumu portālā "Cilvēks. Valsts. Likums." (lvportals.lv) par noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas 

jautājumiem. Tāpat finanses tika paredzētas arī oficiālā izdevēja un Valsts kancelejas 

sadarbības projekta "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls" 

ietvaros paredzētajiem pasākumiem 39 969 euro apmērā. 2020. gadu pēc valsts budžeta 

dotācijas saņemšanas oficiālais izdevējs plāno pabeigt bez zaudējumiem, tomēr sakarā ar 

preču, pakalpojumu un darbaspēka izmaksu pieaugumu valstī turpmākos gados tiek 

prognozēta izdevumu palielināšanās, kuru kompensēšanai būs jāpārskata dotācijas 

apmērs. Ietekme varētu būt arī dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

pasākumu īstenošanas. 

 

Tieslietu ministrija 2018. un 2019. gadā bija iesniegusi Ministru kabinetā 

"Informatīvo ziņojumu par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas 

funkcijas izpildi", kas rosina mainīt valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu finansēšanas 
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modeli. 2018. gadā informatīvais ziņojums tika izskatīts Ministru kabineta sēdē un Valsts 

kancelejai tika uzdots organizēt diskusiju par atsevišķiem aspektiem, bet pēc informatīvā 

ziņojuma precizēšanas un iesniegšanas Ministru kabinetā 2019. gadā šīs ziņojums netika 

izskatīts Ministru kabinetā, taču tika rasts iepriekš minētais valsts budžeta finansējums. 

Oficiālajam izdevējam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanas ilgtspējību 

var nodrošināt tikai pilna valsts budžeta dotācija, jo valsts pārvaldes uzdevuma mērķis 

nav gūt peļņu. Tāpēc ievērojot minēto 2020. gadā Tieslietu ministrija aktualizēs 

informatīvā ziņojuma informāciju un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā no jauna. 

 

Lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas dokumentu izstrādāšanā un 

noformēšanā, kā arī skaidrotu Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos 

Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" noteiktās prasības, 

Tieslietu ministrijas pastāvīgā darba grupa dokumentu izstrādāšanas jautājumos 

sagatavoja dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. Vadlīnijas 2020. gada 

29. janvārī tika publicētas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļas "Sabiedrības 

līdzdalība" apakšsadaļā "Informatīvie materiāli". 

 

2019. gadā Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departaments sadarbībā ar 

Valsts administrācijas skolu organizēja regulārus bezmaksas seminārus jaunajiem valsts 

pārvaldes darbiniekiem par ārējo normatīvo aktu izstrādes jautājumiem, aptverot 

seminārā šādas tēmas: – normatīvo aktu izstrādes organizēšana; – projektu ietekmes 

sākotnējā izvērtēšana (anotācijas aizpildīšana); – sabiedrības līdzdalības nodrošināšana 

normatīvo aktu izstrādē; – normatīvo aktu izstrādes juridiskā tehnika; – projektu tehniskā 

noformēšana; – projektu virzība. Minētie semināri notika Valsts administrācijas skolas 

telpās 11. februārī, 18. martā, 15. aprīlī, 13. maijā, 16. septembrī, 14. oktobrī, 

11. novembrī un 9. decembrī. Pēc Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Veselības ministrijas pieprasījuma līdzīgi semināri 

tika organizēti arī atsevišķi šajās ministrijās (attiecīgi 11. aprīlī, 16. maijā un 29. oktobrī). 

Ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar Valsts administrācijas skolu, Normatīvo 

aktu kvalitātes nodrošināšanas departaments arī 2020. gadā plāno turpināt organizēt 

Valsts administrācijas skolā bezmaksas seminārus jaunajiem valsts pārvaldes 

darbiniekiem par ārējo normatīvo aktu izstrādes jautājumiem. 

 

Likumprojekts izstrādāts pamatojoties uz Valdības rīcības plānu "Deklarācijas 

Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" 185.2 

apakšpunktā noteikto, kā arī ņemot vērā Valsts prezidenta 2019. gada 5. septembrī 

Saeimas uzrunā izteikto aicinājumu palielināt politisko partiju finansējumu. 

Grozījumu mērķis ir mazināt politisko partiju atkarību no privātiem ziedotājiem, 

tādējādi nodrošinot politisko partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un 

atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai. Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas 

Savienības dalībvalstīm, valsts budžeta finansējums ne tuvu nesasniedz citu valstu 

finansējuma apjomu politiskajām partijām, turklāt pēc 2015. gada Amsterdamas 

Universitātes pētījuma datiem tas ir deviņas reizes mazāks nekā Igaunijā un Lietuvā. 

Latvijas politiskajām partijām šobrīd ir problemātiski veikt demokrātiskā sabiedrībā no 
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tām sagaidāmās funkcijas, jo pastāv politisko partiju atkarība no privātiem ziedojumiem, 

kā arī finansējuma trūkums liedz tām profesionalizēties jeb attīstīt darbu ar biedriem un 

teritoriālajām nodaļām. 

Lai sasniegtu likumprojekta mērķi, turpmākajos divos gados no valsts budžeta 

līdzekļiem papildus būs nepieciešams finansējums 4 milj. eiro apmērā. Likumprojekts 

paredz piešķirt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, par kurām iepriekšējās 

Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju - 4,5 eiro par katru 

iegūto balsi, kā arī 0,5 eiro par katru iegūto balsi pašvaldību domes vēlēšanās un 0,5 eiro 

par katru iegūto balsi Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Politiskajai partijai, par kuru 

iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā pieci procenti vēlētāju, papildus 

piešķirs valsts budžeta finansējumu 100 000 eiro katru gadu līdz nākamajām Saeimas 

vēlēšanām. Likumprojekts nosaka, ka kopējais vienai politiskajai organizācijai (partijai) 

piešķirtais valsts budžeta finansējums gada laikā nedrīkst pārsniegt 800 000 eiro. 

Likumprojekts vienlaikus arī paredz stingrākus noteikumus politiskajām partijām, 

piemēram, valsts budžeta finansējuma saņemšanas gadījumā personas veikta ziedojuma 

(dāvinājuma) maksimālā summa politiskajai partijai nedrīkstēs pārsniegt 12 minimālo 

mēnešalgu apmēru (pašreiz - 50 minimālās mēnešalgas), kā arī liegs politiskajām partijām 

veidot parādsaistības, kas ilgākas par 90 dienām. 

 

2020.gada 1.jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums. Ar Ministru 

kabineta 2013. gada 4.februāra rīkojumu Nr. 38 „Par Administratīvo sodu sistēmas 

attīstības koncepciju” tika nolemts paredzēt nozaru kodifikāciju. Administratīvās 

atbildības regulējums tika paredzēts 124 likumos, no kuriem ir pieņemti un 2020.gada 

1.jūlijā stāsies spēkā 118. Šobrīd viens kodifikācijas likumprojekts - Prostitūcijas 

ierobežošanas likums - ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, bet nav izskatīts Ministru 

kabinetā. Trīs kodifikācijas likumprojekti - Dzīvojamo telpu īres likums, grozījumi 

Alkoholisko dzērienu aprites likumā un grozījumi Autortiesību likumā ir pieņemti 

1.lasījumā (ņemot vērā bažas, ka Dzīvojamo telpu īres likums nestāsies spēkā 1.jūlijā, tika 

izstrādāti grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri", kas tika  pieņemts 11.jūnijā un 

stāsies spēkā līdz ar Administratīvās atbildības likumu 1.jūlijā). Divi likumprojekti - 

grozījumi Azartspēļu un izložu likumā un grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites 

likumā - ir pieņemti 2.lasījumā. 

 

Izpildot A. K. Kariņa 2019. gada 20. februāra rezolūciju Nr. 2019 1.1.1./11 Tieslietu 

ministrijas patstāvīgajās darba grupās tika izstrādāti un virzīti grozījumi Kriminālprocesa 

likumā, Krimināllikumā un likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 

kārtību". Kā rezultātā 11.06.2020. Saeimā trešajā lasījumā pieņemti likums "Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā" (Nr.427/Lp13), likums "Grozījumi Krimināllikumā" 

(Nr.425/Lp13) un likums "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 

piemērošanas kārtību"" (Nr.426/Lp13), kas paredz atslogot tiesībaizsardzības iestāžu, 

tostarp prokuratūras, darbu un tiesu sistēmu kopumā, ar mērķi palielināt noziedzīgu 

nodarījumu atklāšanu. 
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Tieslietu ministrija ir izstrādājusi valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas 

eksāmena ieviešanas pasākumu plānu ar laika grafiku, kādā 2020. gadā veicamas 

darbības pirmā valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanai 2021.gada 

pavasara semestrī. Tāpat sadarbībā ar Latvijas Universitāti ir noticis darbs pie 

deleģēšanas līguma, ar kuru deleģē Latvijas Universitātei elektroniskās vides uzturēšanu, 

kurā notiek kvalifikācijas eksāmens, izstrādes. 

 

Tieslietu ministrija 2019.gadā izstrādāja jurista profesijas standarta projektu, ko 

nosūtīja Izglītības un zinātnes ministrijai. Jurista profesijas standarta projekts tika 

apspriests vairākās Jurista profesijas standarta ekspertu darba grupas sēdēs, kurās 

piedalījās arī Tieslietu ministrijas eksperts. Jurista profesijas standarts saskaņots 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 

08.04.2020. sēdē. 

 

Saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto ziņojumu Tieslietu 

ministrijai bija uzdots sagatavot grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā (tas bija 

paredzēts kā alternatīvs risinājums pēc tam, kad Bērnu antisociālās uzvedības prevencijas 

likuma virzība tika apturēta). Taču šā uzdevuma izpilde nenotika, ievērojot to, ka 

Pārresoru koordinācijas centra ziņojuma virzība ir apturēta. 

 

Saeima 2019.gada 5.decembrī 2.lasījumā ir atbalstījusi TM izstrādāto 

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" Nr.357/Lp13 un likumprojektu "Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā" Nr.356/Lp13. 

 

Tieslietu ministrija nodrošināja un koordinēja Latvijas 3.fāzes novērtējumu, 

tostarp nodrošināja savlaicīgu Latvijas atbilžu iesniegšanu OECD Kukuļošanas 

apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas Sekretariātam uz 3.fāzes 

anketu. Tostarp, Tieslietu ministrija organizēja laika posmā no š.g. 20. līdz 24. maijam 

OECD  Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 

Sekretariāta un ekspertu no Čehijas Republikas un Meksikas Savienotājām Valstīm vizīti 

Rīgā, lai veiktu Latvijas 3. fāzes novērtējumu par paveikto OECD Konvencijas par ārvalstu 

amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos prasību 

ieviešanu Latvijā.  

Latvijas 3. fāzes novērtējuma ziņojums OECD tika izskatīts un pieņems laika posmā no  š.g. 

8. līdz 11. oktobrim. Latviju pārstāvēja delegācija Tieslietu ministrijas vadībā, kuras 

sastāvā bija arī pārstāvji no Finanšu ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

biroja, Ģenerālprokuratūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Finanšu izlūkošanas 

dienesta, Valsts policijas un Latvijas pārstāvniecības OECD. Latvijas 3. fāzes ziņojumu 

WGB apstiprināja 2019. gada 10. oktobrī un publicēja OECD mājaslapā 2019. gada 16. 

oktobrī. OECD WGB, apstiprinot 3. fāzes novērtējuma ziņojumu, secināja, ka Latvija ir 

paveikusi nozīmīgu darbu, lai ieviestu 2. fāzes ietvaros izteiktās rekomendācijas un 

nodrošinātu Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu 

starptautiskajos biznesa darījumos ieviešanu. Pēdējo gadu reformas finanšu un tieslietu 

jomā Latvijā liecina par būtiskām pozitīvām izmaiņām, tās ir mazinājušas riskus 
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pārrobežu kukuļošanas un naudas atmazgāšanas iespējām Latvijā. WGB atzina, ka ir 

uzsāktas un jau daļēji ieviestas pietiekami efektīvas reformas, lai šīs izmaiņas 

nostiprinātu kā likumos, tā praksē, bet Latvijai ir jāturpina uzsāktais šādās jomās: 

1) resursi – nodrošināt papildu resursus un darbinieku apmācības tām iestādēm, kas 

atklāj, izmeklē un iztiesā ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un saistīto naudas 

atmazgāšanu; 

2) efektivitāte – pastiprināt soda neizbēgamības principa īstenošanu pār tām juridiskām 

un fiziskām personām, īpaši finanšu jomā, kas ir iesaistītas ārvalstu amatpersonu 

kukuļošanas un saistītās shēmās; 

3) sadarbība – nostiprināt sadarbību starp tiesībsargājošām iestādēm, lai nodrošinātu 

stratēģisku pieeju sarežģītu ekonomisko noziegumu izmeklēšanā; 

4) kontrole – nodrošināt efektīvu finanšu sektora uzraudzību un kontroli. 

Tieslietu ministrija sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm izstrādāja informatīvo ziņojumu 

ar pasākumu plānu, kas ir vērsts uz visu izteikto rekomendāciju pilnvērtīgu un savlaicīgu 

izpildi. Ministru kabinets minēto informatīvo ziņojumu izskatīja un apstiprināja 

2020.gada 28.aprīlī. 

 

Tieslietu ministrija kā atbildīgā ministrija par Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas 

ekspertu komitejas (Moneyval) veiktā Latvijas 5.kārtas novērtējuma 2., 7. un 8. rīcības 

virzieniem un ar tiem saistītām FATF rekomendācijām, nodrošināja un koordinēja 

attiecīgo rekomendāciju izpildi un tehniskās atbilstības nodrošināšanu. Tieslietu 

ministrijas paveiktā rezultātā Moneyval attiecībā uz tehnisko atbilstību atzina, ka Latvija 

ir nodrošinājusi atbilstību FATF 39. un 40.rekomendācijai, kas bija Tieslietu ministrijas 

kompetencē. Savukārt attiecībā uz  Latvijas efektivitātes progresa ziņojumu, kas 

atspoguļo normatīvā ietvara efektīvu piemērošanu cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, Tieslietu ministrija koordinēja visu 

atbildīgo iestāžu darbu pie rekomendāciju pilnvērtīgas ieviešanas, kas ļāva FATF secināt, 

ka Latvija 7. un 8.rīcības virzienā ir sasniegusi būtisku progresu.  

Moneyval rekomendāciju izpildes nodrošināšanas mērķiem saistībā ar 5.rīcības 

virzienu “Juridiskās personas un veidojumi” 2019.gada laikā tika izstrādāti, virzīti 

pieņemti gan grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, gan arī likumā “Par Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru.” Grozījumi nostiprināja papildus pasākumus juridisko personu 

caurspīdīguma nodrošināšanai, īpašu uzsvaru liekot uz patieso labuma guvēju 

noskaidrošanas un fiksēšanas pasākumiem. Šis regulējums ir pamats Uzņēmumu 

reģistram naudas legalizācijas  novēršanas mērķiem noteikto pienākumu izpildei 

ierakstus un ziņas par dalībniekiem un patiesajiem labuma guvējiem sniegt bezmaksas 

tiešsaistes formā, kā arī nostiprina Uzņēmuma reģistra pilnvaras pārbaudīt iesniegtajos 

dokumentos norādītās ziņas un faktus par juridisko personu patiesajiem labuma 

guvējiem, ko papildina arī riskos balstītās pieejas ieviešana Uzņēmumu reģistrā, izvērtējot 

reģistrācijai iesniegto informāciju. 
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Šie un vēl virkne citu pasākumu tika veikti, balstoties uz Ministru kabinetā 

apstiprināto pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanai laika posma līdz 2019.gada decembrim. Atzīstot nepieciešamību 

turpināt mērķtiecīgi uzraudzīt jau ieviesto pasākumu efektivitāti un tos pilnveidot, 

2019.gada laikā tika identificēti un uzsākts darbs jau pie nākamajiem pasākumiem, kas 

2019.gada decembrī apstiprināti Ministru kabinetā un ir turpināmi nākamajā periodā 

laika posmā no 2020.gada līdz 2023.gadam. 

Informatīvais ziņojums par starpposma novērtējumu par Maksātnespējas 

politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plānu. tika 

izstrādāts un 2019. gada 17. jūlijā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Informatīvais 

ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2020. gada 3. marta sēdē. Ar informatīvo ziņojumu 

secināts, ka pamatnostādnes un plānu jāturpina īstenot jau iecerētajā virzienā, turpmāk 

galvenokārt fokusējoties uz otro iespēju fiziskām un juridiskām personām. Vienlaikus, 

ņemot vērā ārējos faktorus,– plāna darbības termiņš un tajā ietvertie pasākumi un to 

izpildes termiņi būtu jāpārskata, papildus pārskatot arī pamatnostādņu rezultatīvos 

rādītājus un to iegūšanas metodoloģiju. 

Uzņēmumu reģistra esošo reģistru modernizācija, lai ieviestu ērtus un plašam 

klientu lokam pieejamus reģistrācijas pakalpojumus, kā arī pilnveidot pieejamo 

informāciju no reģistriem, lai paplašinātu sniegto pakalpojumu klāstu, t. sk. veicinātu 

informācija izsniegšanu elektroniskā formātā. Uzņēmumu reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir 

ieviesis viegli pieejamus un konstruktīvus reģistrācijas pakalpojumus, kas ir pieejami 

tīmekļvietnē https://www.ur.gov.lv/lv/registre/. Piekļuve Reģistra 14 reģistros 

uzkrātajai informācijai par juridiskajām personām, tostarp par uzņēmumu 

amatpersonām, īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem ir  pieejama ikvienam 

tiešsaistē un bez maksas Reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv. 

Reģistra informācijas tīmekļvietnē daļa informācijas ir brīvi pieejama bez autentifikācijas, 

daļa – brīvi pieejama, bet ar autentifikāciju, daļa – tikai pēc pamatota pieprasījuma. Līdz 

šim informācijas tīmekļvietnes klienti bija valsts pārvaldes iestādes, tagad vietne ir 

pārbūvēta atbilstoši pieejamībai ar atšķirīgiem autentifikācijas līmeņiem.  Šīs izmaiņas 

ieviesta ar grozījumiem likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” kas stājās 

spēkā 2020.gada 7.janvārī. 

 

Izstrādāts "Preču zīmju likums", lai ieviestu nacionālajā regulējumā Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2015/2436, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus 

attiecībā uz preču zīmēm. Likums stājies spēkā 2020.gada 6.martā. 

 

Izstrādāti un iesniegti izskatīšanai MK likumprojekts Policijas direktīvas par 

personas datu apstrādi ieviešanai (Nr.2016/680, kā arī pabeigts Fizisko personu 

apstrādes likuma ieviešana.) 

- 2019. gada 5. augustā stājās spēkā likums “Par fizisko personu datu apstrādi 

kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”, kas ir izstrādāts, lai pilnībā 

transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa direktīvas (ES) 

2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
https://info.ur.gov.lv/


36 
 

kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai 

sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, 

ar ko atceļ Padomes pamatlēmumu 2008/977/TI prasības.  

- 2019. gada 18. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2019. gada 15. oktobra 

noteikumi Nr. 478 “Datu valsts inspekcijas direktora amata pretendentu atlases un 

atbrīvošanas no amata noteikumi”, kas ir izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes 

likuma 6. panta trešo daļu un 9. panta otro daļu, un ir viens no Fizisko personu datu 

apstrādes likuma ieviešanas pasākumiem.  

- 2020. gada 1. janvārī stājās spēkā likums “Grozījumi Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, kas paredz Datu valsts 

inspekcijas direktora mēnešalgu noteikt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā. Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma pārejas 

noteikumu 3. punktu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ieceltais Datu valsts inspekcijas 

direktors pilda inspekcijas direktora funkcijas ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim, 

un pirms likuma spēkā stāšanās Datu valsts inspekcijas direktora mēnešalgu noteica 

tieslietu ministrs. 

 

Attiecībā par administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu maksātnespējas 

jomā norādāms, ka ar 2019. gada 5. decembra likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 

(publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.12.2019., Nr. 253 

https://www.vestnesis.lv/op/2019/253.5) veikti grozījumi Maksātnespējas likumā, tajā 

ietverot normas par administratīvajiem pārkāpumiem tiesiskās aizsardzības un 

maksātnespējas jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. 

 

Turpinās darbs pie risinājuma izstrādes par efektīvāko ieslodzīto konvojēšanas 

funkcijas nodrošināšanu Valsts policijā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, tomēr to nebija 

iespējams pabeigt ārkārtējās situācijas laikā citu prioritāšu dēļ. 

 

Ir izstrādātas grozījumu redakcijas (grozījumi Komerclikumā, likumā "Par Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistru" un grozījumi Komercķīlas likumā), kas tiek apspriestas 

ar sadarbības partneriem. Diskusijas plānots noslēgts līdz 2020.gada rudenim. Grozījumi 

tiks virzīti izsludināšanai VSS 2020.gada rudenī vienotā grozījumu pakotnē ar citiem 

Komerclikuma grozījumiem.  

3.2. Tiesu sektorā 
 

Ar Ministru kabineta 2019.gada 22.augusta rīkojumu Nr. 407 "Par konceptuālo ziņojumu 

"Par ekonomisko lietu tiesas izveidi" tika atbalstīts konceptuālajā ziņojumā "Par 

ekonomisko lietu tiesas izveidi" ietvertais risinājumu par specializētās tiesas izveidi, tās 

nosaukumu definējot risinājuma ieviešanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrādes 

procesā atbilstoši plānotajai specializētās tiesas kompetencei. Latvijas iestāžu cīņu ar 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu, kā arī būtiski paplašinot 

specializāciju sarežģītu komercstrīdu risināšanā, lai veicinātu komercdarbības vides 

attīstību.   

https://www.vestnesis.lv/op/2019/253.5
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Lai stiprinātu Tieslietu padomes lomu lietu termiņu pārvaldības procesā, izstrādāti 

grozījumi likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka tiesas priekšsēdētājs lietu izskatīšanas 

termiņu standartu iesniedz Tieslietu padomei apstiprināšanai. 

2019. gada 1. jūlijā spēkā stājās Ministru kabineta 2019. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 267 

“Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)”, kas izdoti 

saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likuma 6. pantu un Notariāta likuma 342. panta otro 

daļu un attiecīgi nosaka iesnieguma veidlapas paraugu publiska dokumenta legalizācijai 

ar apliecinājumu (apostille) (turpmāk – apliecinājums), kārtību, kādā tiek veikts 

apliecinājums vai pieņemts lēmums atteikt apliecinājumu, e-apostille reģistra (turpmāk – 

reģistrs) izveidošanas un uzturēšanas kārtību, tajā iekļaujamo ziņu apjomu, kā arī kārtību 

un apjomu, kādā ziņas iesniedz reģistrā un izsniedz no tā. Līdz ar to izvirzītais uzdevums 

ir izpildīts. 

2019. gada 1. jūlijā spēkā stājās Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumi Nr. 230 

“Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām”, kas aizstāj Ministru kabineta 2005. gada 

29. marta noteikumus Nr. 215 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām" un kas 

izstrādāti atbilstoši grozījumiem Notariāta likumā, kas stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā, 

vienlaikus pārskatot līdz tam brīdim esošo zvērinātu notāru amata vietu skaitu un 

izvietojumu un rezultātā likvidējot ilgstoši vakantās zvērinātu notāru amata vietas, kā arī 

atsevišķas zvērinātu notāru amata vietas pārceļot uz citām apdzīvotām teritorijām. 

Tādējādi Ministru kabineta noteikumos palielināts zvērinātu notāru amata vietu skaits 

Rīgas apgabaltiesā par trim zvērinātu notāru amata vietām, izveidojot pa vienai jaunai 

zvērināta notāra amata vietai Ādažos, Baložos un Olainē. Līdz ar to izvirzītais uzdevums 

ir izpildīts. 

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, 

kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, paredz tādu tiesnešu darba samaksas sistēmu, kura 

nodrošina tiesnešu darba samaksas faktiskās vērtības saglabāšanu un finansiālo drošību 

atbilstoši tiesnešu neatkarības principam.  

Saskaņā ar minētajiem grozījumiem tiesnešu mēnešalgu noteikta, to piesaistot bāzes 

mēnešalgai, ar attiecīgu koeficientu. Vienlaikus ar pamata mēnešalgas būtisku 

palielinājumu, ar 2019. gada 1. janvāri mainīta tiesnešu piemaksu sistēma. Tā kā reformas 

pirmajā – 2019. gadā tika noteikts samērā straujš pamata mēnešalgas pieaugums (no 

1966 euro uz 2695 euro jeb 37,08 %), turpmāk maksimālais piemaksu apjoms tiesnesim, 

ja tiesnesis tiesneša profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā saņēmis pozitīvu 

atzinumu, pēc sešiem amatā nostrādātiem gadiem ir 5 % no mēnešalgas, bet pēc desmit 

amatā nostrādātiem gadiem – 10 % no mēnešalgas.  

Tiesu administrācija 2019. gadā ir ieviesa publisku datu portālu dati.ta.gov.lv, kurā ar 

MicroStartegy platformas palīdzību sabiedrībai ir pieejami pārskati par tiesu darbu –

dinamiska, aktuāla, detalizēta un pēc nepieciešamības pielāgojama informācija. Tādējādi 

tiek sekmēta sabiedrības uzticība tiesu varai un atbalstīta objektīva un precīza 

informēšana par tiesu darba attīstības tendencēm. 
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Izveidotā datu portāla mērķis ir sniegt informāciju par tiesu darbu Latvijā, pamatojoties 

uz uzkrātiem datiem. Portālā informācija ir apkopota no tiesu darbības uzskaites un 

reģistra sistēmām savietojot tos analītiskos pārskatos un atskaitēs, tādā veidā nodrošinot 

informāciju par darba rezultātiem, rādītājiem, tendencēm u.c. 

Turpināts darbs pie konceptuāli jaunas Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša 

amata kandidātu atlases kārtības izstrādes un ar to saistīto grozījumu likumā "Par tiesu 

varu" izstrādes. Jauno atlases kārtību plānojot principiāli atšķirīgu no līdzšinējās, 

piemēram, atsakoties no kvalifikācijas eksāmena, profesionālo zināšanu pārbaudi 

ietverot kā daļu no atlases procesa, vienlaikus paredzot, ka tiesneša amata vakances 

gadījumā netiks rīkots konkurss katrā atsevišķā gadījumā, bet kandidāti tiks izraudzīti no 

kandidātu saraksta.  

Tiesu administrācija 2019. gadā ieviesa publisku datu (tajā skaitā lietu izskatīšanas 

termiņu) portālu dati.ta.gov.lv, kurā nodrošināta publiska piekļuve datiem par tiesu 

darbu, tai skaitā informācija par visām lietām, kuru izskatīšanas ilgums pārsniedz 

attiecīgās lietu kategorijas vidējo izskatīšanas ilgumu. 

Ar tieslietu ministra 2017. gada 15. decembra rīkojumu Nr. 1-1/396 "Par darba grupas 

izveidi rīcības plāna izstrādei tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai" izveidotā 

darba grupa turpināja darbu pie izvērtējuma par tiesu ekspertīžu institūta reformas 

ieviešanas iespēju un attiecīga informatīvā ziņojuma izstrādes. 

Likumprojekts “Grozījums Mediācijas likumā” tika iesniegts likumprojekta “Par vidēja 

termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam” un pieņemts likuma  “Par valsts 

budžetu 2020.gadam” pakotnē. Jau vairākus gadus viena no Tieslietu ministrijas 

prioritātēm ir mediācijas, kā mūsdienīgas ārpus tiesas strīdu risināšanas metodes, 

izmantošanas veicināšana. Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2017. gadam" 2017. 

gadā Tieslietu ministrijai tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi, lai saskaņā ar sadarbības 

platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumiem veiktu preventīvas aktivitātes 

ģimeņu stabilitātes stiprināšanai un laulību šķiršanas skaita samazināšanai. Tādējādi, 

noslēdzot līgumu ar Sertificētu mediatoru padomi par dotācijas piešķiršanu, no 2017. 

gada janvāra tika uzsākts īstenot projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, kas 

deva iespēju paplašināt mediācijas pieejamību, liekot īpašu uzsvaru uz ģimenes strīdu, 

kas skar bērna intereses, risināšanu, akcentējot ģimenes stiprināšanas nepieciešamību un 

nozīmību, bērna labklājības nodrošināšanas būtiskumu. Projekts tika īstenots 2017. un 

2018. gadā. 2019.gadā pārtraukts sakarā ar finansējuma trūkumu. Bet, ņemot vērā 

pieaugošo interesi, ko sekmējuši iepriekšējos gados projekta sasniegtie rezultāti, 2020. 

gadā projekta atsākšanai rasts valsts budžeta finansējums. Turklāt, lai nodrošinātu 

mediācijas pieejamību ar projekta nosacījumiem arī turpmākajos gados un atvieglotu 

Tieslietu ministrijai tā īstenošanai piesaistīt nepieciešamo finansējumu, Mediācijas 

likumā veikts grozījums (virzīts valsts budžeta likumprojekta pakotnē), kas nostiprina 

Tieslietu ministrijai pastāvīgas tiesības ministrijas ikgadējā valsts budžeta finansējuma 

ietvaros, ko iespējams novirzīt mediācijas pakalpojumu sniegšanai vai kas piešķirts šā 

mērķa īstenošanai, sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi īstenot atbilstīgus 

pasākumus, lai veicinātu tādu ārpustiesas, kā arī tiesvedības procesā esošu domstarpību, 
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kurās iesaistīts bērns, risināšanu, izmantojot mediāciju. Grozījums stājās spēkā 2020. 

gada 1. janvārī. 

Valsts budžeta programmas ietvaros valsts atbalsts nodrošina pirmās piecas mediācijas 

sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, pusēm bez maksas. 

Atbilstoši projekta nosacījumiem, ja strīds netiek atrisināts pirmo piecu sesiju laikā, 

tālākās pakalpojuma izmaksas jāsedz pusēm pašām, attiecīgi vienojoties ar izvēlēto 

sertificēto mediatoru. Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu iespējams 

saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanai, piemēram, 

bērnu saskarsmes jautājumi, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšana, uzturlīdzekļu 

apmērs un/vai maksāšanas kārtība, vecāku attiecības un savstarpējā komunikācija, bērnu 

audzināšanas jautājumi, laulības šķiršana un citi ar bērnu tiesībām un interesēm saistīti 

jautājumi. Esošais finansējums 2020. gada ietvarā ļauj nodrošināt mediācijas 

pakalpojumu atbilstoši projekta nosacījumiem kopumā 400 strīdos. 

Lai nodrošinātu Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanu, izstrādāti attiecīgi grozījumi 

likumā “Par tiesu varu”, Kriminālprocesa likumā un Civilprocesa likumā. 

Izstrādāti grozījumi Prokuratūras likumā un likumā "Par tiesu varu", paredzot mainīt 

ģenerālprokurora izraudzīšanas un iecelšanas kārtību. 

4. Personāls 
 

2019. gadā, lai virzītos uz Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 īstenošanu, 
Tieslietu ministrijā ir samazināts amata vietu skaits no 231 uz 227, likvidējot 4 amata 
vietas. 2019. gadā Tieslietu ministrijā nav veiktas strukturālas izmaiņas. 

2019. gadā: 

• Vidējais amata vietu skaits - 229 

• Vidējais darbinieku skaits – 225 

• Personāla mainība – 13,7% 

• Darbinieku skaits pa vecuma grupām:  
 

20-30 gadi 43 

30-40 gadi 115 

40-50 gadi 68 

50-60 gadi 24 

Virs 60 gadiem 8 

 

• Darbinieku sadalījums pa dzimumu grupām: 
 

sievietes 223 

vīrieši 35 

 

~160 nodarbinātajiem ir juridiskā izglītība 

5. Komunikācija ar sabiedrību 
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2019. gadā Tieslietu ministrija īstenoja dažādas komunikācijas aktivitātes, lai 

informētu sabiedrību par ministrijas aktualitātēm, izstrādātajiem politikas plānošanas 

dokumentiem un normatīvo aktu projektiem, kā arī skaidrotu ministrijas pieņemtos 

lēmumus.  

Lai nodrošinātu informācijas apriti, tika izmantoti šādi komunikācijas 

kanāli/instrumenti:  

- preses relīzes;  

- TM mājaslapa;  

- sociālā mikroblogošanas vietne Twitter;  

- Facebook;  

- mediju brīfīngi;  

- foto vietne Flickr;  

- konferences, semināri;  

- prezentāciju koplietošanas vietne Slideshare; 

- vietne Youtube. 

2019. gadā ministrijas pārstāvji snieguši intervijas drukātajiem medijiem, radio un 

televīzijai, kā arī portāliem. Tāpat tika sniegtas rakstiskas un mutiskas atbildes uz 

iedzīvotāju un mediju uzdotajiem jautājumiem par ministrijas kompetencē esošajiem 

jautājumiem. 

6. 2020. gadā plānotie pasākumi 
 

2020. gadā, lai īstenotu TM prioritātes - droša uzņēmējdarbības vide, uz taisnīgu 

rezultātu orientēta tiesu sistēma, tiesas un prokuratūras, advokatūras atbildības 

stiprināšana, inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešana tieslietu sistēmā, notiesāto 

resocializācijas sistēmas pilnveidošana un bērnu tiesību jautājumu sakārtošana, tiek 

plānots īstenot šādus pasākumus: 

– Turpināt darbu pie nepieciešamo grozījumu normatīvajos aktos virzības Saeimā 

(grozījumi likumā "Par tiesu varu", Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā), lai 

nodrošinātu Ekonomisko lietu tiesas darba uzsākšanu 2021. gada 1. janvārī. 2020. gadā 

turpināsies darbs pie tiesnešu un tiesas darbinieku apmācību programmas izstrādes, 

tiesnešu un tiesas darbinieku atlasi un apmācībām. 

– Nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu projektu, lai pilnveidotu advokatūras 

institūta uzraudzību un darbības kvalitāti, virzību Saeimā. 

– Nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu projektu, lai stiprinātu Satversmes 

tiesas neatkarību, virzību Saeimā. 
– Veikt izvērtējumu par Šķīrējtiesu likuma darbības efektivitāti, tajā skaitā, 

novērtējot šķīrējtiesām izvirzītu prasību izpildi. 

– Izstrādāti grozījumi Zemesgrāmatu likumā un Notariāta likumā, paaugstinot 

darījumos ar nekustamo īpašumu tiesiskās drošības pakāpi un notāra pieejamību 

reģionos. 
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– Turpināt darbu pie Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieku ierobežojošo 

pasākumu noteikšanas ar mērķi veicināt uzturlīdzekļu maksāšanas disciplīnu, kā arī 

veicināt regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmēra pieaugumu. 

– Konceptuāli jauns tiesneša amata kandidātu atlases process. 

– Pabeigt darbu pie tiesībsargājošajām institūcijām sniegto tiesu ekspertīžu 

pakalpojumu nodrošināšanas finansiāli un administratīvi efektīvākā risinājuma 

sagatavošanas, tajā skaitā izvērtējot vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi valstī, 

uzlabojot materiāltehnisko bāzi valsts tiesu ekspertīžu darbībai un samazinot valsts tiesu 

ekspertīžu termiņus. 

– Turpināt darbu pie bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides. 

– E-lietas programmas īstenošanas ietvaros izstrādāt nepieciešamos normatīvo 

aktu grozījumus (grozījumi Civilprocesa likumā, Kriminālprocesa likumā, grozījumi 

Administratīvā procesa likumā un Administratīvās atbildības likumā). Ar procesuālo 

likumu grozījumiem tiek plānota procesuālo darbību fiksēšanas modernizācija un 

lietvedības digitalizācija, kas atvieglos valsts pārvaldes, tiesībsargājošo iestāžu un tiesu 

darbu, kā arī nodrošinās vienkāršāku pieeju materiāliem lietas dalībniekiem. 

– Sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm izstrādās informatīvo ziņojumu ar pasākumu 

plānu, kas vērsts uz visu OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa 

darījumos darba grupas izteikto rekomendāciju pilnvērtīgu un savlaicīgu izpildi. 

– Maksātnespējas jomā īstenot rīcībpolitiku ar stiprināt mehānismus, kas radītu 

ilglaicīgāku pozitīvo ietekmi kā uz katru indivīdu atsevišķi, tā arī tā kreditoriem un 

sabiedrību kopumā. 

– Veikt nepieciešamos darbus, lai jaunā Liepājas cietuma būvniecību varētu sākt 

2021. gadā. 

– Veikt nepieciešamos sistēmiskos pasākumus saistībā ar jaunās kadastrālās 

vērtēšanas metodikas ieviešanu. 

– Pabeigt risinājuma izstrādi par efektīvāko ieslodzīto konvojēšanas funkcijas 

nodrošināšanu Valsts policijā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē un nodrošināt tā īstenošanu. 

– Izstrādāt ziņojumu (konceptu) par normatīvo aktu tulkošanas politiku 

tuvākajiem pieciem gadiem. 

– Turpināt darbu pie pasākumiem valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena 

ieviešanai. 

– Pabeigt nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu. 

– Turpinātu civilprocesa pilnveidošanas izmaiņu virzību gan attiecībā uz TM 

pastāvīgajā darba grupā, valdībā un Saeimā esošajiem projektiem. 

– Virzīties uz vienotu īpašumu (zemes un ēkas vienotības princips), turpinot uz 

piespiedu dalītā īpašuma sakārtošanu vērstu pasākumu īstenošanu. 

– Izstrādāt grozījumus Civillikuma mantojuma tiesību daļā un saistītajos 

normatīvajos aktos, balstoties uz pētījuma "Civillikuma Mantojuma tiesību daļas tiesiskā 

regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība" pastāvīgajā darba 

grupā Civillikuma mantojuma tiesību daļas grozījumu izstrādei rasto risinājumu. 
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– Turpināt darbu pie komerctiesību regulējuma pilnveidošanas akciju reģistrācijas 

jautājumā. 

– Turpināt darbu pie pasākumu īstenošanas (grozījumi Civilprocesa likumā, 

tehniskā risinājuma izstrāde), paredzot elektronizēt pieteikumu par saistību piespiedu 

izpildīšanu brīdinājuma kārtībā izskatīšanu 

– Turpināt pēc pieprasījuma organizēt seminārus par normatīvo aktu izstrādes 

procesu, anotāciju aizpildīšanu un juridisko tehniku, tādējādi veicinot normatīvo aktu 

kvalitātes paaugstināšanos. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā 

publiska persona pasūta pētījumus" noteiktajai kārtībai ministrija plāno veikt pētījumu 

"Pieeja tiesiskumam Latvijā".  

Pētījuma priekšmets: Pieeja tiesiskumam nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļautajām mērķa grupām Latvijā: šķēršļi un juridisko strīdu rašanās iemesli. 

Juridiska rakstura jautājumu risināšanas veidu pieejamība, kvalitāte un attīstība. 

Juridiska rakstura jautājumu risināšanas kultūras maiņa kā rīks sociālās atstumtības un 

nabadzības mazināšanai. 

Plānotie pētījuma rezultāti un to izmantošana: Veikts komplekss un mērķgrupas 

savstarpējo strīdu un to domstarpību ar valsts pārvaldes institūcijām risināšanas veidu 

(civiltiesiskā un administratīvā rakstura jautājumu) izvērtējums, kā arī veikts izvērtējams 

par juridiskās palīdzības sistēmas (tai skaitā, īpaši vērtējot valsts nodrošinātās juridiskās 

palīdzības sistēmu) darbību un atbilstību sabiedrības vajadzībām kontekstā ar dažādām 

juridiska rakstura jautājumu risināšanas iespējām.  

 

 

 

 

 


