
Darba grupas politikas plānošanas dokumentu attēlošanai tīmekļa vietnē 
www.likumi.lv 1. sēde  

 
2022. gada 21. janvārī  plkst. 10.00 – 11.30  

 
PROTOKOLS 

 
 
Sēdes dienas kārtība 

1) Darba grupas locekļu priekšlikumi Ministru kabineta dotā uzdevuma 
paveikšanai; 

2) Organizatoriskie jautājumi. 
 
Sēdi vada: 
Rudīte Osvalde – PKC vadītāja vietniece, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 
 
Piedalās:  
Daina Ābele – Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" valdes 
priekšsēdētāja; 
Kristīne Kuprijanova - Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas 
departamenta direktore; 
Iveta Ozoliņa – Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas 
nodaļas konsultante; 
Signe Rudzīte – Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 
projektu vadītāja; 
Viktors Sidorenkovs - Valsts kancelejas  Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks; 
Artis Trops - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" attīstības 
projektu vadītājs;  
Mārtiņš Vanags - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"  IT 
daļas vadītājs; 
Sandra Zālīte - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" 
"likumi.lv" galvenā redaktora v.i. 
 
Uzaicināta:  
Elīna Kurme - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārstāve 

 
Protokolē: 

Iveta Ozoliņa – Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas 
nodaļas konsultante 
 

Sēdi sāk plkst. 10.00 (Webex platforma) 
 

 
1. Darba grupas locekļu priekšlikumi Ministru kabineta dotā uzdevuma paveikšanai 

 
(R.Osvalde,  I.Ozoliņa, D.Ābele, A.Trops, K.Kuprijanova, V.Sidorenkovs, S.Rudzīte)  
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R.Osvalde: Lai izpildītu MK deleģēto uzdevumu, darba grupai jāvienojas par 
sekojošiem jautājumiem: 
1. iespējamie tehniskie risinājumi par jaunajiem dokumentiem, nodrošinot arī 
informatīvajiem ziņojumu, t.sk., tiem, kuri netiek izskatīti MK sēdē, nodošanu no TAP 
portāla vietnei likumi.lv. Jāatrod veids, kādā informatīvie ziņojumi par politikas 
plānošanas dokumentu īstenošanu vietnē likumi.lv tiktu sasaistīti ar attiecīgo politikas 
plānošanas dokumentu. Šeit papildus izvērtējams jautājums, vai nav grozāmi 
normatīvie akti, piemēram, Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums nosaka 
obligāti publicējamos dokumentus – ārējos normatīvos un tiesību aktus, nevis 
informatīvos ziņojumus, kas nolasāmi arī būtu no MK protokoliem, kas tiek publicēti; 
2. iespējas paplašināt www.likumi.lv meklētāja funkciju, lai nodrošinātu plašākas 
politikas plānošanas dokumentu atlases iespējas (pēc dokumenta veida, iesniedzēja 
u.c. kritērijiem līdzīgi kā POLSĪ); 
3. tehnisko risinājumu veikšanu ar TAP portāla starpniecību, neizmantojot POLSI.  
Attiecībā par vēsturiskajiem dokumentiem, lai viss datubāzes POLSIS arhīvs nav 
jāpārnes uz vietni likumi.lv., PKC veiks sistēmisku analīzi un izvērtēs tos vēsturiskos 
dokumentus, kuru pārnese uz likumiem.lv varētu notikt manuālā veidā (atsevišķas 
saites). Vēsturisko datu analīze nav DG primārais uzdevums, to var sakārtot 
pakāpeniski līdz brīdim, kamēr atsakāmies no POLSIS. 
4. nepieciešams apzināt izstrādātā priekšlikuma nepieciešamās izmaksas un  tehniskā 
risinājuma ieviešanas  termiņus; 
5. līdz 2022.gada 1.septembrim (DG) plānots sagatavot attiecīgu informatīvā ziņojuma 
projektu iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 1.decembrim. 
 
D.Ābele: Svarīgākais jautājums ir finansējuma pieejamība. Jānodala divas lietas – 
jaunie dokumenti un vēsturiskie. Attiecībā uz nākotnes risinājumiem, LV svarīgi, lai 
jebkurš dokuments vietnē likumi.lv nonāk caur oficiālo publikāciju LV.  
Vēsturisko datu migrēšana ir atsevišķs process. Tur būtu jāsaprot visi tehniskie 
parametri un PKC jāveic dokumentu revīzija.  
 
A.Trops: Arī LV datubāzē plānotas pārmaiņas, top jauna vietnes versija, līdz ar to, 
jāsalāgo termiņi un darāmais kontekstā arī ar šīs darba grupas uzdevumiem. Šobrīd ir 
projekta sākuma fāze, 2022.gadā paredzēts darbs pie jaunās vietnes koncepcijas  un 
2023.gadā notiktu izstrādes darbi, kas varētu aizņemt aptuveni gadu. Atzīst, ka 
tehnisko risinājumu var izstrādāt arī, pamatojoties uz esošo vietni, kuru vēlāk varētu 
pārnest uz jauno plānoto likumi.lv versiju (provizoriski 2024.gads). 
 
D.Ābele: Neskatoties uz to, ka šis LV IT  projekts ir iekļauts vairākos plānošanas 
dokumentos, pēc VARAM sniegtās informācijas ES fondu finansējums tam nav 
pieejams. Nepieciešams TM viedoklis par iespējamo finanšu avotu. LV to varētu 
realizēt ar saviem resursiem, bet tas aizņems daudz laika. 
 
 V.Sidorenkovs: Arī uzsver finansējuma nozīmi. Par jaunajiem dokumentiem runājot – 
ar TAP portālu datu apmaiņa jau notiek. Paliek atvērts jautājums par vēsturiskajiem, 
jāizvērtē POLSIS datubāzes un likumi. Lv tehniskie parametri, arhīva saturs un datu 
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apmaiņas nodrošināšanai nepieciešamais finansējums. Attiecībā uz tiesību aktu 
grozījumiem – no regulējuma viedokļa iespējams būtu jāveic grozījumus Ministru 
kabineta kārtības ruļļa 34.punktā, lai informatīvos ziņojumus varētu nodot LV. Bet 
tehniski tas ir iespējams. Iesaka nodot pilnīgi visus informatīvos ziņojumus, jo 
škirošana sadārdzina un tas būtu manuāls darbs. VK jāpārbauda tehniskā puse. Jāņem 
vērā, ka TAP portāls nevar piedāvāt risinājumu jautājumam par politikas plānošanas 
dokumenta un informatīvā ziņojuma sasaisti.  
 
S.Rudzīte: Jautājums par finansējumu IT sistēmu uzturēšanai ir problemātisks, jau 
šobrīd TAP portālam ir nepieciešama virkne uzlabojumu. Šobrīd no CFLA tiek gaidīts 
atzinums un pēc tam VK gatavos uzturēšanas finansējuma pieprasījumu VARAM. 
VK noskaidros pie TAP portāla izstrādātāja izcenojumu papildu dokumenta veida 
(informatīvie ziņojumi) nodošanai LV. No ES fondiem ir plānots finansēt TAP portāla 
2.kārtu, kas provizoriski varētu sākties 2022.gada rudenī. Līdz ar to, arī šī projekta 
ietvaros potenciāli būtu pieejami līdzekļi.  
 
DG Vienojās: 

1. Primāri rast risinājumu jautājumam par visu jauno dokumentu attēlošanu 
vietnē likumi.lv. un pēc tam vienoties par datubāzes POLSIS vēsturisko datu (ne 
visu) migrācijas veidu. Viss POLSIS arhīvs nav jāmigrē; 

2. R.Osvalde un I.Ozoliņa izvērtēs datubāzes POLSIS saturu un nākotnē 
pārnesamās informācijas apjomu; 

3. D.Ābele līdz nākamajai darba grupas sēdei sagatavos informāciju par 
provizoriskajām izmaksām datu tiešsaistes datu apmaiņas režīmā no TAP 
portāla saņemt Ministru kabinetā izskatītus jeb visiem izsūtītus informatīvos 
ziņojumus  (pagaidām bez meklētāja funkcijas izstrādes); 

4. S. Rudzīte, V.Sidorenkovs līdz nākamajai darba grupas sēdei noskaidros TAP 
portāla iespējas un izmaksas visu informatīvo ziņojumu (MK sēdē izskatītie un 
neizskatāmie) nodošanai LV; 

5. K.Kuprijanova un D.Ābele nākamajā darba grupas sēdēs sniegs informāciju par 
LV jaunā IT projekta iespējamajiem finansēšanas avotiem un termiņiem. 

 
 

2. Organizatoriskie jautājumi. 

 
(R.Osvalde,  I.Ozoliņa, D.Ābele, A.Trops, V.Sidorenkovs) 

R.Osvalde rosina vienoties par nākamo DG sanāksmi un tajā izskatāmajiem 
jautājumiem atbilstoši DG locekļu priekšlikumiem. 
 
DG vienojās: 

1. Nākamo DG tikšanos plānot 10.02.2022. plkst.14.00.; 
2. Provizoriskā DK: 
2.1.Tehniskās izmaksas un izstrādes laiks likumi.lv un  TAP tiešsaistes datu 

apmaiņai (ziņo V.Sidorenkovs); 
2.2.Tehniskās izmaksas un izstrādes laiks likumi.lv vēsturisko datu migrēšanai 

no POLSIS (ziņo A.Trops); 



4 
 

2.3.Tehnisko risinājumu izstrāde meklētāja funkciju attīstībai likumi.lv 
atbilstoši POLSIS piedāvātajām lietotāja iespējām (ziņo D.Ābele); 

2.4.  LV jaunā IT projekta iespējamie finansēšanas avoti un izstrādes termiņi 
(ziņo K.Kuprijanova, D.Ābele).  

 
 

Sēdi slēdz plkst.11.30. 

 

Darba grupas vadītāja                                                                                                R.Osvalde 


