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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 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.
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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.
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Izaicinājumi:

• tieslietu nozares ēku tehniskais nolietojums;

• siltumenerģijas zudumi;

• liels elektroenerģijas patēriņš;

• nepieciešamība nodrošināt darba vietas saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajām minimālajām prasībām.

Sasaiste ar:
valstu specifiskajām rekomendācijām (CSR):
•sekmīgi virzīties uz energoefektivitātes uzlabošanu, īpaši attiecībā uz ēkām.

Eiropas Komisijas 2019. gada ziņojumu par Latviju*
•investēt energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, jo
īpaši, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti sabiedriskajās ēkās, dzīvojamās ēkās un
uzņēmumos.

Reformu virziens: Energoefektivitātes uzlabošana

* Eiropas Komisijas 2019. gada ziņojums par Latviju. Brisele, 27.2.2019, SWD(2019) 1013final Pieejams: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-latvia_lv.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-latvia_lv.pdf


4

Mērķis: uzlabojot energoefektivitāti tieslietu nozares ēkām, veicinot vides adaptācijas 

pasākumus

Investīcijas:

Tieslietu nozares ēku atjaunošanā, 
uzlabojot energoefektivitāti: 

•Valsts tiesu ekspertīžu biroja ēkai 
(9500 kv.m.);

•Valmieras cietumam (3920 kv.m.);

•Daugavpils tiesas ēkai (200 kv.m.);

•Kurzemes rajona tiesas ēkai (1600
kv.m.).

Sasniedzamie rezultāti:
•nodrošinātas atbilstošas darba telpas,
izveidotajam vienotajam valsts tiesu
ekspertīžu centram*;

•nodrošinātas atbilstošas tieslietu nozares
ēku telpas atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām minimālajām prasībām;

•samazināts primārās enerģijas gada
patēriņš tieslietu nozares ēkās;

•nodrošināta energoefektivitātes
paaugstināšana;

•samazināti valsts izdevumi, samazinoties
siltumapgādes patēriņam.
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* 2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta Informatīvais ziņojums "Par tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanas iespēju 
izvērtējumu"
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