Tieslietu resors
Valstī īstenoto strukturālo reformu ietvaros tieslietu resorā 2009. un 2010. gadā
notikusi virkne izmaiĦu. Tās budžets pamatdarbības nodrošināšanai 2010. gada beigās,
salīdzinot ar 2009. gada budžeta likuma pirmo redakciju, ticis samazināts par 36 % jeb 41 082
166 LVL.
Nozīmīgākās strukturālās reformas tieslietu nozarē:
• civilprocesa un administratīvā procesa efektivizēšana (piemēram, paplašinātas
rakstveida procesa iespējas), turklāt nolemts atteikties no tiesu izpildītāja institūta, kas
Ĝāvis ietaupīt valsts budžeta līdzekĜus;
• funkciju deleăēšana notāriem, nododot to kompetencē bezstrīdus laulības šėiršanas
lietu vešanu u.c. funkcijas;
• jaunā Maksātnespējas likuma pieĦemšana, kas padarījusi maksātnespējas procedūras
vienkāršākas un efektīvākas (īpaši fiziskām personām), kā arī uzlabojusi tiesiskās
aizsardzības procesu;
• tiesnešu un prokuroru atalgojuma iekĜaušana vienotajā atlīdzības sistēmā, tādējādi
nodrošinot visas atalgojuma sistēmas caurskatāmību un sabalansētību;
• apstiprināta Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas
koncepcija, izstrādāts Oficiālo publikāciju likums, kas garantēs bezmaksas pieeju
normatīvajiem aktiem un konsolidētiem tekstiem elektroniskā vidē;
• probācijas funkciju izpildes apjoma samazinājums (notikusi atteikšanās no probācijas
programmu īstenošanas brīvības atĦemšanas iestādēs un no nosacīti no
kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības.
• ieviests jauns komercdarbības veids – mikrouzĦēmums ar būtiskiem atvieglojumiem
uzĦēmuma reăistrācijā.
Padotības iestāžu reorganizācija un apvienošana, Bērnu, ăimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ministrijas funkciju pārĦemšana:
• Naturalizācijas pārvaldes reorganizācija, pievienojot to Iekšlietu ministrijas padotībā
esošajai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
• Tulkošanas un terminoloăijas centra pievienošana Valsts valodas centram;
• no Bērnu, ăimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas pārĦemta UzturlīdzekĜu
garantiju fonda administrācija;
• pārĦemtas daĜa funkciju, ko veica reorganizētā Bērnu, ăimenes un sabiedrības
integrāciju lietu ministrija (valsts politikas izstrāde, īstenošana, koordinācija
sabiedrības integrācijas jomā, uzturlīdzekĜu administrācija u.c.);
• padotības iestāžu atsevišėu atbalsta funkciju (iekšējais audits, sabiedriskās attiecības,
informācijas tehnoloăiju pārvaldība) centralizācija, likvidējot šo funkciju veicošās
struktūrvienības ministrijas padotības iestādēs, bet nepalielinot struktūrvienību skaitu
ministrijā.
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IzmaiĦas struktūrā un atlīdzībā
atlīdzības samazinājums resorā vidēji par aptuveni 40 %;
amata vietu skaits resorā samazināts par aptuveni 20 %;
veikta iestāžu struktūru optimizācija un struktūrvienību likvidācija (likvidētas 48,
apvienotas 91, pārĦemtas 2, samazinātas 125 struktūrvienības, t.sk. reăionālās
struktūrvienības, koncentrējot funkciju izpildi).
Tieslietu ministrijā veikta virkne izmaiĦu struktūrā (piemēram, samazināts valsts
sekretāra vietnieku skaitu no pieciem 2009. gadā uz trim 2010. gadā) un atteikšanās
no dažādu funkciju veikšanas (piemēram, Ministru kabineta pārstāvības Satversmes
tiesā nodrošināšana).

