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KOMPONENTE 2: DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Reformu virziens: Valsts pārvaldes digitālā transformācija

Tieslietu ministrijas reformu jomas

Tiesu sistēmas ilgtspējas un integrācijas 
nodrošināšana:

• digitalizējot tiesu procesus;

• attīstot E-lietu;

• stiprinot kvalitātes un profesionālās 
kompetences;

• izveidojot un ieviešot vienotu apmācību un 
kompetences apmaiņas platformu;

• sakārtojot tieslietu nozares ēku infrastruktūru;

• izveidojot agrīnās prevencijas sistēmu tiesisko 
strīdu identificēšanai un risināšanai (tajā 
skaitā nodrošinot primāro juridisko palīdzību 
pēc iespējas agrīnākā strīda stadijā);

• izveidojot valsts vienotā jurista 
profesionālās kvalifikācijas eksāmena 
elektronisko platformu.

Tiesiskuma stiprināšana, tai skaitā, ar 
uzņēmējdarbības vides attīstību*:

• stiprināt tiesiskumu ar mērķi apkarot noziedzību
biznesa vidē, tādējādi kļūstot digitāliem un
moderniem**;

• digitalizējot Uzņēmumu reģistra pakalpojumu,
tādējādi nodrošinot pārrobežu pieejamību un
reģistru modernizāciju uzņēmējdarbības vides
atbalstam;

• attīstot Elektroniskās maksātnespējas uzskaites
sistēmu (EMUS);

• izveidojot Valsts zemes dienesta digitālo klientu
centru;

• attīstot Digitālo kadastra lietu.

*Plānots virzīt uz valdību ziņojumu par tiesiskuma stiprināšanas digitālajiem rīkiem.
**Saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas pilnveidošanu.



3

Izaicinājumi:

• izveidot efektīvu, ērtu, savlaicīgu, sabiedrībai saprotamu un pieejamu tiesībaizsardzības 
sistēmu;

• turpināt digitalizēt tiesu procesus, ātrākai izmeklēšanai un efektīvai tiesas iztiesāšanai;

• spēt nodrošināt kvalitatīvus tieslietu nozares publiskos pakalpojumus;

• stiprināt tiesiskumu, uzņēmējdarbības vides attīstības nodrošināšanai.

Sasaiste ar:

valstu specifiskajām rekomendācijām (CSR): 

• risināt zemo darbaspēka digitālo prasmju līmeni;
• attīstīt digitālo tehnoloģiju izmantošanu.
Eiropas Semestra rekomendācijām (2019. gada EK Ziņojums par Latviju. D pielikums. Investīciju pamatnostādnes

Latvijai par kohēzijas politikas finansējumu 2021.–2027. gadam. politikas mērķa Nr. 1: viedāka Eiropa – inovatīvas un viedas

ekonomiskās pārmaiņas):
• investēt digitalizācijas sniegto priekšrocību izmantošanā iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 

valdībām; 
• uzlabot un paātrināt e-pārvaldi, sistēmu savietojamību un atvērto datu pieejamību;
• palielinātu e-pakalpojumu sniegšanu un to ieviešanu, īpašu uzmanību pievēršot lauku 

apvidiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu kontekstam.
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KOMPONENTE 2: DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Reformu virziens: Valsts pārvaldes digitālā transformācija.

1. E – lietas attīstība

Mērķis: pilnveidot vienotus elektronisko tiesvedības un sodu izpildes
procesus, nodrošinot efektīvu informācijas apmaiņu starp tiesām, iestādēm, lietas
dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām informācijas sistēmām, kā arī
pilnveidot tehnisko infrastruktūru un infrastruktūras drošību izmeklēšanas un
tiesvedības procesa efektīvai funkcionēšanai.

Investīcijas:

• E-lietas programmas informācijas sistēmu un E-lietas platformas (t.sk.
E-lietas portāla un koplietošanas komponenšu) funkcionalitātes
pilnveidošanā un attīstībā, paplašinot iesaistīto institūciju un
sabiedrības (t.sk. komersantu un NVO dalībnieku) loku;

• IKT infrastruktūras pilnveidošanā un tās drošības stiprināšanā, turpinot
digitālo risinājumu attīstību un informācijas tehnoloģiju iespēju
izmantošanu tiesvedības procesos, veicinot sabiedrības pieejamību tiesu
sistēmai kopumā.
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Sasniedzamie rezultāti: 
• veicināta dažādu izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide un

pieejamība (attiecībā uz tiesvedību, ne tikai kriminālprocesā, bet arī
civilprocesā un administratīvajā procesā), kā arī sodu izpildes procesu
dalībnieku un iesaistīto institūciju iespēja paplašināt piekļuvi procesa
virzītāju iestādēm, ar iespēju piekļūt lietas materiāliem, iesniegt
dokumentus lietā vienotā kārtībā un izmantot e-pakalpojumu sniegtās
iespējas;

• samazināta atkarība no personu fiziskās atrašanās vietas;

• stiprināta mazāk aizsargāto personu pieeja justīcijas pakalpojumiem, t.sk.

nodrošinot informācijas elektronisko apstrādi valsts apmaksātās juridiskās palīdzības
nodrošināšanai un valsts kompensāciju cietušajiem izmaksāšana visās kriminālprocesa stadijās
vienkopus (pirmstiesas kriminālprocesā un tiesā);

• stiprināta pārrobežu sadarbība, nodrošinot ātrāku un drošāku datu
apmaiņu ar citām ES dalībvalstu kompetentajām izstādēm kriminālprocesā
tiesvedības un izmeklēšanas procesu ietvaros.
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Investīcijas:

• esošo pakalpojumu transformācijā;

• digitālajā klientu centra izveidošanā;

• modulāras un sadarbspējīgas
arhitektūras izveidē;

• risinājuma izveidē, lietotāju saskarsmē
izmantojot mākslīgā intelekta rīku;

• jaunu digitālu pakalpojumu izveidē,
t.sk. ģeoproduktu pakalpojumu izveidē,
realizējot «pašapkalpošanās» principu;

• proaktīvu pakalpojumu izveidē;

• datu migrācijā.

Sasniedzamie rezultāti: 
• nodrošināta ātrāka un kvalitatīvāka

pakalpojuma sniegšana klientam;

• nodrošināta plašākas VZD
administrētās informācijas un
pakalpojumu pieejamība sabiedrībai
attālināti jebkurā vietā un laikā;

• pieejama visa veida informācija par
nekustamajiem īpašumiem un to
veidojošajiem objektiem, kas
nepieciešama dažādām
tautsaimniecības jomām, tai skaitā
nodokļu politikas jomā.
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Reformu virziens: Valsts pārvaldes digitālā transformācija

2. Valsts zemes dienesta digitālais klientu centrs
Mērķis: izveidot digitālu klientu apkalpošanas centru, tādējādi veicinot VZD pakalpojumu
pieejamību ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no dzīvesvietas un sekmējot jaunu digitālo
paradumu veidošanu.
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KOMPONENTE 2: DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Reformu virziens: Valsts pārvaldes digitālā transformācija

3. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas attīstība

Investīcijas:

• reģistrācijas procesa pārveidē,
novecojušo IS tehnoloģiju
nomaiņā;

• procedūru automatizācijā un
standartizācijā;

• UR IS Integrācijas platformas
pielāgošanā specifiskai datu
apmaiņai ar Eiropas reģistriem
(kontrolei, izplatīšanai,
saņemšanai) un daudzvalodu
atbalsta ieviešanai UR
pakalpojumu pieejamībā.

Sasniedzamie rezultāti:
• uzlaboti un paātrināti UR

funkciju izpildes procesi;
• optimizēti resursi;
• uzlabota publiskās pārvaldes

darbības efektivitāte,
caurspīdība un ilgtspējība;

• samazināts administratīvais
slogs iedzīvotājiem un
uzņēmējiem;

• nodrošināta pakalpojumu
pārrobežu pieejamība.

Mērķis: izveidot modernu, ilgtspējīgu, mūsdienu tehnoloģijās un pašapkalpošanās vidē
balstītu Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu, lai celtu UR funkciju izpildes efektivitāti,
ieviestu lietotājorientētus inovatīvus pakalpojumus un nodrošinātu to pārrobežu pieejamību.
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KOMPONENTE 2: DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA

Reformu virziens: Valsts pārvaldes digitālā transformācija

Investīcijas:
• Elektroniskās maksātnespējas

uzskaites sistēmas attīstība;
• Digitālā kadastra lieta;
• Juridiskās palīdzības

informācijas sistēmas un
juridiskās palīdzības
sniegšanas e-rīku attīstība;

• Valsts vienotā jurista
profesionālās kvalifikācijas
eksāmena elektroniskās vide;

• Digitālās demokrātijas izcilības
centra “ManaBalss” izveide.

Sasniedzamie rezultāti: 
• pilnveidota Elektroniskās

maksātnespējas uzskaites
sistēma;

• digitalizēta Kadastra lieta;
• attīstīts e-rīks juridiskās

palīdzības informācijas
sniegšanai;

• Valsts vienotā jurista
profesionālās kvalifikācijas
eksāmena elektroniskās vide;

• Izveidots Starptautiskā digitālās
demokrātijas izcilības centrs
“ManaBalss” .

Tieslietu ministrijas reformu plānā plānotās  
investīcijas, kurām nepieciešams finansējums
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