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Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti:
Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma
Tieslietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai
Eiropas Komisijas Civiltiesību programmas projekti:
Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās
Civiltiesiskās sadarbības kvalitātes uzlabošana: ES līmeņa procedūras civillietās un iespējas, kuras sniedz pierādījumu iegūšanas
regula un dokumentu izsniegšanas regula
Jaunākās attīstības tendences pārrobežu ģimenes lietās Eiropas Savienībā: uzturēšanas saistības un laulības šķiršanai
piemērojamais likums
Jaunākie un plānotie notikumi civiltiesību jomā Eiropas Savienībā
Eiropas Komisijas Krimināltiesību programmas projekti:
Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā
Ceļā uz tiesvedības procesa optimizēšanu
Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana
Ziemeļvalstu ministru padomes projekti:
Atbildīgo valsts iestāžu personas datu aizsardzības noteikumi un struktūra (sistēma)
Ziemeļvalstu–Baltijas valstu seminārs par mediāciju
Reģistru institucionālais un finanšu organizēšanas modelis, kā arī informācijas aprite starp dažādiem reģistriem
Zināšanu un pieredzes apmaiņa, attīstot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un advokatūras profesionālās darbības
sistēmas
Eiropas Sociālā fonda projekti:
CAF ieviešana Tieslietu ministrijā
Eiropas Bēgļu fonda projekti:
Integrācijas uzticības punkts patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu
Jauno sabiedrības locekļu intergrācija
Attīstības sadarbības projekti:
Atbalsts Gruzijas Tieslietu ministrijas sistēmas attīstībai starptautisko tiesību jomā

Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas institucionālās kapacitātes stiprināšanai (2013)
Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas institucionālās kapacitātes stiprināšanai (2012)
Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas stiprināšanai, penitenciārās un ieslodzīto resocializācijas sistēmas pilnveidošanai (2008)
Eiropas Kopienas Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS" projekti:
Projekts „Latvija – vienlīdzība dažādībā III”
Projekts „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV”
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda projekti:
Projekts „Latvijas sabiedrības informēšanas kampaņa par trešo valstu valstspiederīgajiem”
Projekts "Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pieredzes apguve ES valstīs"
Projekts „Nacionālā integrācijas centra izveide”
Twinning projekti:
Twinning projekts „Tiesiskuma stiprināšana”
Twinning projekts "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana".
"Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī"
ES acquis un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācija un Tulkošanas Centra kapacitātes stiprināšana tieslietu sektora
terminoloģijā un metodoloģijā
Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana
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