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Tieslietu ministrijas reformu jomas

KOMPONENETE : LIKUMA VARA

Reformu virziens: Vienotas apmācību un kompetences apmaiņas
platformas izveide ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā

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.
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KOMPONENETE : LIKUMA VARA

Reformu virziens: Vienotas apmācību un kompetences apmaiņas
platformas izveide ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā

Izaicinājumi:
• pastāvīgas un ilgtspējīgas tiesnešu un prokuroru apmācības sistēmas trūkums;

• nepietiekamas apmācību iespējas tiesu sistēmā strādājošajiem;

• pastāvīgu, vienotu profesionālo spēju veidošanas aktivitātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas jomā;

• tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju starpnozaru apmācību trūkums;

• nepietiekams sabiedrības uzticēšanās līmenis tiesu varai, kriminālvajāšanai un likuma

izpildei.

Sasaiste ar valstu specifiskajām rekomendācijām (CSR):

• ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanas rezultātu apstiprināšanās;

• nepieciešamība uzlabot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā specializējušos prokuroru
kvalifikāciju;

• ieilgušie pirmās instances tiesas procesi.
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KOMPONENETE: LIKUMA VARA

Reformu virziens: Vienotas apmācību un kompetences apmaiņas
platformas izveide ekonomisko noziegumu izmeklēšanā un iztiesāšanā

Investīcijas:
• valsts regulējuma izstrādē, lai izveidotu

mācību centru tiesnešiem,
prokuroriem un izmeklētājiem;

• jaunu programmu izstrādē un esošo
mācību programmu tuvināšanā
tiesnešiem, tiešu darbiniekiem,
prokuroriem un prokuroru palīgiem un
specifiska starpdisciplīnu apmācība
ekonomisko noziegumu izmeklētājiem;

• Tiesu sistēmas stiprināšanā personāla
spēju veidošanā.

Sasniedzamie rezultāti:
•vienots mācību centrs tiesu un
starpdisciplinārām apmācībām, tai skaitā,
par nelikumīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju
ekonomisko noziegumu jomā;

•uzlabota tiesu varas, kriminālvajāšanas un
tiesībaizsardzības iestāžu tehniskā un
profesionālā darbība;

•uzlabota izmeklēšana un notiesājošu
lēmumu skaits;

•samazināts pārsūdzēto lietu skaits un
uzlaboti statistikas rezultāti kopumā;

•palielināta uzticība tiesu varai.

Mērķis: sekmēt sabiedrības uzticību tiesu varai un tiesībaizsardzības iestāžu sistēmai, 

nodrošinot lietu godīgu iztiesāšanu un soda neizbēgamību
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