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termiņš
Atbildīgais
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DP-03.12-2

Ieviest OECD Kukuļošanas apkarošanas 

starptautiskajos biznesa darījumos darba 

grupas Latvijas 3. fāzes novērtējumā izteiktās 

rekomendācijas

2020-I
TM Krimināltiesību 

departaments

Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegti 

izskatīšanai MK

DP-03.28-2
Turpināt jaunā cietuma būvniecības procesa 

organizēšanu
2020-I

TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegts 

izskatīšanai MK

DP-03.30-2

Izstrādāt Resocializācijas pamatnostādnes 

2021.-2027.gadam, nodrošinot resocializācijas 

politikas attīstību

2020-I
TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādātas pamatnostādnes un iesniegta 

uzziņa TM VK

DP-04.10-2

Novērst piespiedu nomas regulējuma pārlieku 

sadrumstalotību dalītā īpašuma gadījumos un 

atjaunot līdzsvaru starp tajā iesaistīto personu 

aizsargājamām interesēm

2020-I
TM Civiltiesību 

departaments

Izstrādāti grozījumi Civillikuma spēkā stāšanās 

likumā un saistītajos tiesību aktos un iesniegti 

izskatīšanai MK

DP-04.12-2
Izstrādāt Civilprocesa likumā tiesisko 

regulējumu visaptverošai pagaidu aizsardzībai 
2020-I

TM Civiltiesību 

departaments

Izstrādāti grozījumi Civilprocesa likumā un 

iesniegti izskatīšanai MK

DP-05.24-2

Turpināt zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu 

skaita pārskatīšanu, nosakot to atbilstoši 

faktiskajai situācijai un optimizējot zvērinātu 

tiesu izpildītāju darba organizāciju Latvijas 

Republikas teritorijā

2020-I

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

Izstrādāti nepieciešamie grozījumi MK 2010. 

gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi 

par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu 

amata vietām, iecirkņiem un to robežām" un 

iesniegti izskatīšanai VSS

DP-07.18-1
Izstrādāt un ieviest patentu informācijas 

sistēmas
2020-I Patentu valde

Ātrāks un ērtāks patentu iesniegšanas process 

un iespēja tiesību īpašniekam sekot līdzi 

pieteikuma statusam

DP-07.22-4

Izstrādāt normatīvos aktus, paredzot 

nosacījumus jaunu UR informācijas sniegšanas 

pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai

2020-I Uzņēmumu reģistrs
Izstrādāti MK noteikumu projekti un iesniegti 

izskatīšanai MK

DP-08.14-1

Izstrādāt projektu "Kadastra informācijas 

sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu 

attīstība"

2020-I Valsts zemes dienests
Noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta 

īstenošanu 

DP-08.16-2

Izstrādāt politikas plānošanas dokumenta 

projektu par zemes konsolidācijas procesa 

ieviešanu Latvijā

2020-I Valsts zemes dienests
Izstrādāts konceptuālais ziņojums un iesniegts 

izskatīšanai MK

DP-09.16-2
Sagatavot informatīvo ziņojumu MK “Pārskats 

par LR dalību Eiropas Savienības Tiesas lietās”
2020-I

TM Eiropas 

Savienības Tiesas 

departaments

Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegts 

izskatīšanai MK

DP-09.42-1

Koordinēt Eiropas Savienības Padomes 9. 

savstarpējās novērtēšanas kārtas Latvijas 

ziņojuma izstrādi un iesniegšanu Eiropas 

Savienības Padomes ģenerālsekretariātam

2020-I
TM Krimināltiesību 

departaments

Izstrādāts Latvijas 9. savstarpējās novērtēšanas 

kārtas ziņojums

DP-12.14-4

Nodrošināt ikgadējā TM gada pārskatu (vadības 

ziņojums un finanšu pārskats) sagatavošanu un 

iesniegšanu Valsts kasei

2020-I
TM Budžeta 

departaments
TM gada pārskats iesniegts Valsts kasei

DP-12.78-5
Iesniegt pārskatu par iekšējā audita darbību 

tieslietu resorā iepriekšējā gadā
2020-I

TM Iekšējā audita 

departaments

FM un VK iesniegts iekšējā audita darbības 

pārskats par 2019.gadu

DP-03.10-2

Ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par 

noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar 

kultūras vērtībām

2020-II
TM Krimināltiesību 

departaments

Izstrādāts likumprojekts par konvencijas 

ratifikāciju, kā arī izstrādāti grozījumi 

Krimināllikumā un citos normatīvos aktos un 

iesniegti izskatīšanai MK

DP-03.14-2

Pastāvīgajā darba grupā KPL grozījumu 

izstrādei izdiskutēt IeM, VP un ĢP iesniegto 

izvērtējumu par to, kā praksē darbojas KPL 

normas, kas paredz vienkāršot kriminālprocesu 

un kas stājās spēkā 01.09.2018., un sagatavot 

informatīvo ziņojumu par nepieciešam

2020-II
TM Krimināltiesību 

departaments

Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegti 

izskatīšanai MK

DP-03.18-1

Īstenot Padomes Regulu (ES) 2017/1939 (2017. 

gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku 

sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei

2020-II
TM Krimināltiesību 

departaments

Izstrādāti nepieciešamie grozījumi 

Kriminālprocesa likumā un citos normatīvos 

aktos

DP-05.10-1

Attīstīt tiesu komunikāciju ar sabiedrību, 

sabiedrības uzticēšanās tiesu varai 

stiprināšanai

2020-II Tiesu administrācija
Izstrādāta Tiesu sistēmas komunikācijas 

stratēģija

DP-05.10-7
Pilnveidot manastiesas.lv elektroniski 

pieejamās prasības pieteikuma veidlapas
2020-II Tiesu administrācija

Pilnveidotas manastiesas.lv elektroniski 

pieejamās prasības pieteikuma veidlapas

DP-05.14-17
Izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu 

grozījumus, lai īstenotu e-lietas programmu
2020-II

TM Krimināltiesību 

departaments
Izstrādi grozījumi Kriminālprocesa likumā
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DP-05.14-18
Izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu 

grozījumus, lai īstenotu e-lietas programmu
2020-II

TM Civiltiesību 

departaments
Izstrādi grozījumi Civilprocesa likumā

DP-05.14-22
Nodrošināt Ekonomisko lietu tiesas darbības 

uzsākšanu
2020-II Tiesu administrācija Izstrādāta apmācību programma

DP-05.14-23
Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu 

grozījumiem E-lietas projekta ietvaros
2020-II

Valsts probācijas 

dienests

Izstrādāti priekšlikumi un iesniegta uzziņa TM 

VK 

DP-05.26-4
Izvērtēt mediācijas un  valsts nodrošinātās 

juridiskās palīdzības atbalsta sistēmas
2020-II

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

Pētījums “Pieeja tiesiskumam Latvijā”

DP-06.18-2

Nodrošināt MK 25.05.2010. not. Nr. 473 

"Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes 

pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta 

to norise un finansēšana" izpildi

2020-II
TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāts MK rīkojums "Par valsts nozīmes 

pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā 

Aglonā un tā drošības nodrošināšanas plānu 

2021. gadā" un iesniegts izskatīšanai MK

DP-08.28-1

Veidot godīgāku nekustamā īpašuma nodokļa 

politiku, ieviešot neapliekamo minimumu 

primārajam mājoklim, vienlaikus mazinot 

konkurenci starp pašvaldībām nekustamā 

īpašuma nodokļa  atvieglojumu piemērošanā

2020-II

TM Nozaru politikas 

departaments; Valsts 

zemes dienests

Likumprojekts “Grozījumi likumā „Par 

nekustamā īpašuma nodokli”” kas paredz, ka, 

aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli 

primārajam mājoklim, izmanto speciālo vērtību 

nodokļa vajadzībām, iesniegts izskatīšanai MK

DP-08.28-2

Ieviest speciālo vērtību nekustamā īpašuma 

nodoklim, ko aprēķina Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā

2020-II

TM Nozaru politikas 

departaments; Valsts 

zemes dienests

Likumprojekts “Grozījumi Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likumā”  iesniegti izskatīšanai 

MK

DP-12.18-5

TM valsts kapitālsabiedrību iepriekšējā gada 

pārskatu izskatīšana un apstiprināšana 

dalībnieku (akcionāru) sapulcē

2020-II
TM Stratēģijas 

departaments

Apstiprināti TM valsts kapitālsabiedrību 2019. 

gada pārskati

DP-12.60-2 Sagatavot TM publisko gada pārskatu 2020-II
TM Administratīvais 

departaments

Sagatavots un TM interneta mājaslapā 

publicēts pārskats

DP-03.39-3
Paplašināt elektroniskās uzraudzības 

izmantošanu 
2020-III

TM Nozaru politikas 

departaments

Ministram iesniegts ziņojums par elektroniskās 

uzraudzības paplašināšanas turpmākiem 

variantiem

DP-05.10-8

Nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu 

projektu, lai stiprinātu tiesneša atbildības un 

tiesu neatkarības mehānismus, virzību Saeimā

2020-III

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

Iesniegti priekšlikumi Saeimai par 

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu 

varu"", likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu 

disciplinārās atbildības likumā"

DP-05.10-9 Izstrādāt E-pierādījumu platformu 2020-III Tiesu administrācija Izstrādāta E-pierādījumu sistēma

DP-05.14-11

Precizēt normatīvo aktu regulējumu jautājumā 

par īpašnieka ievešanu valdījumā efektivitāti, 

nodrošinot īrnieku un jauno ieguvēju tiesību 

samērošanu un aizsardzību.

2020-III

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

Izstrādāti grozījumi Civilprocesa likumā un 

iesniegti izskatīšanai MK

DP-05.14-24

Nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu 

projektu, lai izveidotu Ekonomisko lietu tiesu 

un definētu tās kompetenci, virzību Saeimā

2020-III

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

Iesniegti priekšlikumi Saeimai par 

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu 

varu"", likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa 

likumā", likumprojektu "Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā"

DP-05.16-2

Nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu 

projektu, lai pilnveidotu advokatūras institūta 

uzraudzību un darbības kvalitāti, virzību 

Saeimā

2020-III

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

Iesniegti priekšlikumi Saeimai par 

likumprojektu "Grozījumi Advokatūras likumā"

DP-05.40-2

Nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu 

projektu, lai stiprinātu Satversmes tiesas 

neatkarību, virzību Saeimā

2020-III

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

Iesniegti priekšlikumi Saeimai par 

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu 

varu"", likumprojektu "Grozījumi Satversmes 

tiesas likumā", likumprojektu "Grozījumi 

Civildienesta likumā" 

DP-05.42-1

Veikt izvērtējumu par Šķīrējtiesu likuma 

darbības efektivitāti, tai skaitā novērtējot 

šķīrējtiesām izvirzītu prasību izpildi

2020-III

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

MK iesniegts informatīvais ziņojums

DP-06.10-3
Konstitucionālo tiesību politikas diskusiju 

veicināšana
2020-III

TM Valststiesību 

departaments

Dalība konstitucionālās politikas semināra 

Ratniekos satura veidošanā

DP-08.20-1

Izstrādāt jaunu būvju klasifikāciju, kas balstīta 

uz teritorijas plānošanas klasifikāciju, bet 

vienlaikus nodrošina būvju klasifikācijas 

pielietošanu būvniecībā, ekonomikā un citās 

nozarēs

2020-III Valsts zemes dienests

Izstrādāts noteikumu projekts “Būvju 

klasifikācijas noteikumi” un iesniegts 

izskatīšanai MK

DP-08.22-1

Izstrādāt normatīvo regulējumu, paredzot 

mērniekiem tiesības kamerāli sagatavot zemes 

robežu plānu

2020-III Valsts zemes dienests

Izstrādāti grozījumi MK 27.12.2011. 

noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” un iesniegts 

izskatīšanai MK
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DP-09.18-2

Koordinēt un uzlabot ministriju sadarbību ES 

tiesību pārņemšanas savlaicīguma un kvalitātes 

nodrošināšanā

2020-III

TM Eiropas 

Savienības Tiesas 

departaments

Izstrādāti apvienotie informatīvie ziņojumi par 

Latvijas kā ES dalībvalsts saistību izpildi un pret 

LR uzsāktajām pārkāpuma procedūrām un 

iesniegti izskatīšanai MK

DP-09.28-2
Latvijas pārstāvju nominēšana Eiropas Drošības 

un sadarbības organizācijā (EDSO)
2020-III

TM Personālvadības 

departaments; TM 

Eiropas lietu 

departaments

Nodrošināta Latvijas pārstāvju identificēšana, 

sagatavots MK rīkojums un iesniegts 

izskatīšanai MK

DP-09.42-2
Nodrošināt Eiropas Savienības Padomes 9. 

savstarpējās novērtēšanas kārtas vizīti
2020-III

TM Krimināltiesību 

departaments

Organizēta 9. savstarpējās novērtēšanas kārtas 

vizīte Latvijā

DP-01.12-2
Administratīvo pārkāpumu reformas 

pabeigšana
2020-IV

TM Valststiesību 

departaments

Sagatavota informācija par administratīvo 

pārkāpumu reformas noslēgšanu un 

nepieciešamajiem TM virzāmajiem tiesību aktu 

grozījumiem, tostarp attiecībā uz personu, kas 

sodītas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola 

vai citu vielu reibumā vai ietekmē, ...

DP-03.16-2

Tieslietu ministrijas budžeta programmas 

"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" 

finanšu līdzekļu izmantošanas administrēšana

2020-IV
TM Krimināltiesību 

departaments

Iesniegts Noziedzības novēršanas padomē 

lēmuma par konfiscēto noziedzīgi iegūto 

līdzekļu sadali un izmantošanu 

DP-03.42-1

Izstrādāt MK iekšējo normatīvo aktu par 

atbildīgo institūciju rīcību ārkārtējās situācijās, 

kas rada vai var radīt apdraudējumu 

ieslodzījuma vietās

2020-IV
Ieslodzījumu vietu 

pārvalde
Izstrādāta MK instrukcija

DP-03.50-2

Pabeigt risinājuma izstrādi par efektīvāko 

ieslodzīto konvojēšanas funkcijas 

nodrošināšanu Valsts policijā un Ieslodzījuma 

vietu pārvaldē un nodrošināt tā īstenošanu

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāti grozījumi nepieciešamajos tiesību 

aktos, samazinot ieslodzīto konvojēšanas 

apjomu, un iesniegti izskatīšanai MK

DP-04.18-3

Organizēt tiesībzinātnieku un praktiķu 

konferenci par aktuāliem civilprocesa 

jautājumiem

2020-IV

TM Administratīvais 

departaments; TM 

Civiltiesību 

departaments

Noorganizēta konference

DP-04.22-1

Nodrošināt likumprojekta "Piespiedu dalītā 

īpašuma tiesisko attiecību privatizētās 

daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums" 

virzību

2020-IV
TM Civiltiesību 

departaments

Nodrošināta likumprojekta virzība Saeimā, 

Tieslietu ministrijas viedokļa pārstāvība 

nepieciešamības gadījumā izstrādājot 

priekšlikumus likumprojekta tiesiskā 

regulējuma pilnveidošanai

DP-05.10-10
Sekmēt sabiedrības informētību un uzticēšanos 

tiesu varai
2020-IV Tiesu administrācija

Veikts sabiedrības uzticēšanās tiesu varai 

novērtējums

DP-05.10-6

Ieviest virtuālos asistentus Tiesu 

administrācijas tīmekļvietnēs, lai nodrošinātu 

efektīvu komunikāciju un ātru klientu 

apkalpošanu

2020-IV Tiesu administrācija
Divās Tiesu administrācijas uzturētajās 

tīmekļvietnēs pieejami virtuālie asistenti

DP-05.12-6

Īstenot profesionālās kvalifikācijas un 

pilnveides pasākumus projekta "Justīcija 

attīstībai" ietvaros

2020-IV Tiesu administrācija

Kvalifikācijas un pilnveides pasākumos projekta 

"Justīcija attīstībai" ietvaros apmācītas 1500 

personas

DP-05.12-7
Izstrādāt tiesnešu un tiesu darbinieku mācību 

tālmācības rīku
2020-IV Tiesu administrācija

Pabeigta iepirkuma procedūra un uzsākta 

tālmācības rīka izstrāde

DP-05.12-9 Izstrādāt tiesnešu mācību plānu 2020-IV Tiesu administrācija Apstiprināts mācību plāns 2021.gadam

DP-05.14-16

Uzlabot Latvijas tiesu nolēmumu pieejamību 

pārrobežu līmenī (projekta ECLI tālāka 

attīstība).

2020-IV Tiesu administrācija

Papildināta nolēmumu meklēšana ar 

metadatiem un papildus atslēgvārdiem, 

nodrošinot nolēmumu pieejamību svešvalodās

DP-05.14-25 E-lietas sistēmas izstrāde un ieviešana tiesās 2020-IV Tiesu administrācija

Sagatavots E-lietas platformas koplietošanas 

komponenšu programmatūras projektējuma 

apraksts un programmatūras prasību 

specifikācija

DP-05.14-27
Nodrošināt Ekonomisko lietu tiesas darbības 

uzsākšanu
2020-IV Tiesu administrācija

Nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra 

(telpas, aprīkojums) Ekonomisko lietu tiesai

DP-05.14-28 E-lietas sistēmas izstrāde un ieviešana tiesās 2020-IV Tiesu administrācija

Veikta Tiesu informatīvās sistēmas attīstība, 

nodrošinot pilnīgu civilprocesu, administratīvo 

pārkāpumu procesu atbalstu

DP-05.14-29 E-lietas sistēmas izstrāde un ieviešana tiesās 2020-IV Tiesu administrācija

Sagatavoti Tiesu informatīvās sistēmas darbību 

un E-lietu portāla darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu projekti

DP-05.20-2
Veikt tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba 

organizatoriskās pārbaudes
2020-IV

TM Tiesu sistēmas 

uzraudzības 

departaments

Ministram iesniegts ziņojums pēc katras veiktās 

pārbaudes
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DP-06.10-4

Nodrošināt skaidrojumu sabiedrībai par 

aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem 

un turpināt sadarbību ar Publisko tiesību 

institūtu nacionālās tiesību sistēmas vispārējo 

principu jautājumos

2020-IV
TM Valststiesību 

departaments

Sniegti skaidrojumi konstitucionālo tiesību 

jautājumos

DP-06.12-3
Valsts valodas centra sabiedrisko (brīvprātīgo) 

palīgu institūta popularizēšana sabiedrībā
2020-IV Valsts valodas centrs

Ministram iesniegts ziņojums par valsts valodas 

inspektoru sabiedrisko (brīvprātīgo) palīgu 

institūta sabiedrības informēšanas kampaņas 

īstenošanas gaitu 2020.gadā

DP-07.12-5
Organizēt konferenci par komerctiesību 

aktuālajiem jautājumiem
2020-IV

TM Administratīvais 

departaments; TM 

Civiltiesību 

departaments

Noorganizēts pasākums

DP-07.18-3

Preču zīmju lietās esošo dokumentu pilnīga 

digitalizācjia laika posmā par pēdējiem 10 

gadiem

2020-IV Patentu valde

Visi preču zīmju lietās esošie dokumenti 

pieejami digitāli. Būtiska laika ekonomija, 

meklējot un apstrādājot dokumentus, kā arī 

veicot preču zīmju reģistrācijas un 

pēcreģistrācijas procedūras

DP-07.22-2

Izstrādāt grozījumus MK noteikumos, lai 

atteiktos no reģistrācijas lietu ģeogrāfiskās 

piekritības un precizētu regulējumu attiecībā 

uz UR vestajos reģistros iesniedzamo 

informāciju

2020-IV Uzņēmumu reģistrs
Izstrādāti MK noteikumu projekti un iesniegti 

izskatīšanai MK

DP-07.24-1

Izstrādāt normatīvo regulējumu, lai pilnveidotu 

maksātnespējas jomu (maksātnespējas procesa 

administratoru loka paplašināšana, minimālās 

administratora amata darbības, to izmaksas)

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāts normatīvais regulējums un iesniegts 

izskatīšanai VSS

DP-07.24-10

Nodrošināt, ka fiziskās personas 

maksātnespējas process tiek piemērots tikai 

godprātīgam parādniekam

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Nodrošināt, ka fiziskās personas 

maksātnespējas process tiek piemērots tikai 

godprātīgam parādniekam

DP-07.24-5

Nodrošināt, ka fiziskās personas 

maksātnespējas process tiek piemērots tikai 

godprātīgam parādniekam

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Definēti un regulējumā iestrādāti kritēriji, pēc 

kuriem izvērtēt parādnieka godprātību un 

iesniegts izskatīšanai VSS

DP-07.24-7

Izstrādāt grozījumus Maksātnespējas likumā, 

pastiprinot mehānismus maksātnespējas 

procesa izmaksu kontrolei, tādējādi tās 

samazinot un veicinot maksātnespējas procesa 

caurspīdīgumu

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāti grozījumi Maksātnespējas likumā un 

iesniegti izskatīšanai VSS

DP-07.24-9

Nodrošināt Eiropas Padomes un Parlamenta 

Restrukturizācijas direktīvas (ES 2019/1023) 

transponēšanu

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāts noramtīvais regulējums, kas 

nosrošina Restrukturizācijas direktīvas 

transponēšanu 

DP-08.12-3
Noteikt institūciju, kas atbild par zemes 

kadastrālās uzmērīšanas jomu
2020-IV

TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāti grozījumi Tieslietu ministrijas 

nolikumā

DP-08.12-4

Īstenot informatīvajā ziņojumā “Par atbildības 

izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, 

zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā" 

paredzētos pasākumus

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, 

paredzot Valsts zemes dienestam uzraudzības 

mehānismus zemes kadastrālās uzmērīšanas un 

zemes ierīcības darbības jomā un iesniegts 

izskatīšanai MK

DP-08.12-5

Īstenot informatīvajā ziņojumā “Par atbildības 

izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, 

zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā" 

paredzētos pasākumus

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, 

paredzot, ka personu sertificēšanu zemes 

kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un 

ģeodēziskās darbības jomā veic šajā jomā esoša 

profesionālā organizācija un iesniegts 

izskatīšanai MK

DP-08.12-6

Noteikt maksu par zemes kadastrālās 

uzmērīšanas veicēju sertifikāciju, sertifikāta 

darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto 

personu darbības uzraudzību

2020-IV
TM Nozaru politikas 

departaments

Ministru kabinets apstiprina maksas 

pakalpojumu cenrādi par zemes kadastrālās 

uzmērīšanas veicēju sertifikāciju, sertifikāta 

darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto 

personu darbības uzraudzību

DP-08.14-2 Izstrādāt Valsts kadastra likumprojektu 2020-IV Valsts zemes dienests
Izstrādāts likumprojekts un iesniegts 

izskatīšanai MK



Nr. Veicamie uzdevumi
Izpildes 

termiņš
Atbildīgais

Izpildes statuss (izpildīts, daļēji

izpildīts, nav izpildīts, svītrots)
Pasākums\rezultāts

DP-09.12-3

Informēt NVO un MK sadarbības memoranda 

īstenošanas padomi par Pasākumu plāna 

NILLTPF novēršanai laikposmam 2020.-2022. 

gadam pasākuma "Nodrošināt NVO sektora 

lielāku caurskatāmību, vienlaikus radot iespēju 

korekti monitorēt sektora NILLTPF riskus"

2020-IV
TM Valststiesību 

departaments

Sniegta informācija par Pasākumu plāna 1. un 

4. rezultatīvā rādītāja īstenošanas gaitu

DP-09.20-1
Sagatavot pārskatu saistībā ar EST judikatūru 

un tās piemērošanu
2020-IV

TM Eiropas 

Savienības Tiesas 

departaments

Publikācija par sagatavoto pārskatu

DP-09.28-3
Izstrādāt iekšējo kārtību par Latvijas pārstāvju 

nomināciju starptautiskajās organizācijās
2020-IV

TM Juridiskais 

departaments; TM 

Eiropas lietu 

departaments

Izstrādāta iekšējā kārtība

DP-10.12-3

Turpināt attīstīt ministrijas komunikāciju ar 

sabiedrību, nodrošinot visaptverošu ārvalstīs 

dzīvojošo valstspiederīgo informētību par 

bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem gan 

rezidences valstī, gan Latvijā, veidojot vienotu 

izpratni par krīzes ...

2020-IV

TM Starptautiskās 

sadarbības 

departaments

Nodrošināta ministrijas amatpersonu tikšanās 

ar Īrijas Republikas Centrālo iestādi bērnu 

nolaupīšanas lietās, Sociālo dienestu 

koordinējošo iestādi un Krīzes centru, ar mērķi 

veicināt pušu izpratni par bērnu tiesību 

civiltiesiskās nolaupīšanas un ...

DP-12.16-2
Nodrošināt ikgadējo TM un LPS sarunu 

organizēšanu
2020-IV

TM Stratēģijas 

departaments
Noorganizētas sarunas

DP-12.40-1
Sagatavot ikgadējo ES fondu atbildīgās iestādes 

komunikācijas plānu
2020-IV

TM Projektu 

departaments

Iesniegts ESF komunikācijas plāns Finanšu 

ministrijā

DP-12.79-5
Nodrošināt iekšējā audita TM stratēģiskā plāna 

sagatavošanu un iesniegšanu
2020-IV

TM Iekšējā audita 

departaments

FM un VK iesniegts stratēģiskais plāns un plāns 

2021. gadam

DP-12.92-1

Īstenot informatīvas kampaņas par 

administratīvā procesa attīstības labās prakses 

piemēriem TM nozarē

2020-IV

Valsts zemes 

dienests; Valsts 

valodas centrs; Datu 

valsts inspekcija; 

Ieslodzījumu vietu 

pārvalde; Juridiskās 

palīdzības 

administrācija; 

Maksātnespējas 

kontroles dienests; 

Patentu valde; Tiesu 

administrācija; 

Uzturlīdzekļu 

garantiju fonda 

administrācija; 

Uzņēmumu reģistrs; 

Valsts probācijas 

dienests; Valsts tiesu 

ekspertīžu birojs

Iestādē organizēts publicitātes pasākums par 

“Konsultē vispirms” principu piemērošanu 

saziņā ar privātpersonām un uzņēmumu 

uzraudzībā

DP-05.14-8

Veikt pasākumus tiesu noslodzes mazināšanai 

un tiesas procesa paātrināšanai, t.sk., 

modernizējot tiesu darbu un paplašinot e-

pakalpojumu klāstu

2021-I

TM Tiesu sistēmas 

politikas 

departaments

Sagatavoti grozījumi Civilprocesa likumā, 

paredzot elektroniskus izpildrakstus, un 

iesniegts izskatīšanai VSS

DP-12.34-3
Sagatavot NFI 2014.-2021.gada perioda 

programmas Gada pārskatu
2021-I

TM Projektu 

departaments

Pārskats iesniegts Finanšu instrumentu birojā, 

FM un VK

DP-12.78-7

Nodrošināt valsts pārvaldes auditējamās 

prioritātes 2020. gadam audita veikšanu un 

apkopojuma rezultātus iesniegt FM

2021-I
TM Iekšējā audita 

departaments

Novērtēta IKS darbības esamība un efektivitāte 

fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības 

jomā


