
PROJEKTA MĒRĶIS:
komercdarbības vides uzlabošana, paaugstinot 

tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla 
kompetenci

PLĀNOTAIS REZULTĀTS:
apmācīti vairāk nekā 11 tūkstoši tiesu sistēmas darbinieki un 
tiesu sistēmai piederīgas personas un izstrādāts visaptverošs 
Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums

Infografika izveidota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei 
informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Projektu “Justīcija attīstībai” īsteno Tiesu administrācija specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla 
kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta īstenošana norit atbilstoši Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu 

darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānam 2015. - 2020.gadam (pieejams 
http://likumi.lv/doc.php?id=272711). Projektu 85% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% ir valsts budžeta finansējums.
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