
Darba grupas politikas plānošanas dokumentu attēlošanai tīmekļa vietnē 
www.likumi.lv 3. sēde  

 
2022. gada 10. martā  plkst. 14.00 – 15.30  

 
PROTOKOLS 

 
 
Sēdes dienas kārtība 

1. No POLSIS pārnesamo datu apjoms (dokumentu skaits) un prognozes 
plānošanas cikla laikā  (ziņo - I.Ozoliņa); 

2. Priekšlikums par dokumentu atlases kritērijiem meklētāja funkciju attīstībai 
likumi.lv atbilstoši POLSIS piedāvātajām iespējām (ziņo - I.Ozoliņa). 

 
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; 
Signe Rudzīte – Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 
projektu vadītāja; 
Artis Trops - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" attīstības 
projektu 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 
Inese Luste - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" pārstāve 
Gunta Mēkone – PKC konsultante 

 
Protokolē: 

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

Sēdi sāk plkst. 14.00 (Webex platforma) 
 

 
1. No POLSIS pārnesamo datu apjoms (dokumentu skaits) un prognozes 

plānošanas cikla laikā;  
2. Priekšlikums par dokumentu atlases kritērijiem meklētāja funkciju attīstībai 

likumi.lv atbilstoši POLSIS piedāvātajām iespējām 

 
      (I.Ozoliņa, R.Osvalde,  S.Rudzīte , A.Trops, K.Kuprijanova, D.Ābele, I.Luste)  

http://www.likumi.lv/
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I.Ozoliņa informē par PKC skatījumu uz pārnesamo datu apjomu un dokumentu 
plūsmas prognozēm plānošanas cikla laikā, informatīvo ziņojumu atlasi caur TAP 
portālu, dokumentu datiem Polsī, kā arī par priekšlikumu dokumentu atlases 
kritērijiem meklētāja funkcijai likumi.lv (skat. informāciju pielikumā). 
 
S.Rudzīte: Nepieciešams laiks, lai izskatītu sagatavoto materiālu un nākamajā sēdē 
diskutētu detalizētāk. Par tiem dokumentiem, kuri šobrīd jau ir TAP būtu jāsaprot, vai 
informācijas lauki ir pietiekami, lai pēc tam ievadītu jaunos dokumentus. Attiecībā uz 
jaunajiem dokumentiem (ppd un info ziņojumi) un to savstarpējo sasaisti jau bija 
iepriekš veikti programatūras izmaksu aprēķini, jāizstrādā detalizētāka specifikācija. 
Par tiem dokumentiem, kuri nav TAP, var veikt datu migrēšanu un tad manuāli veic 
sasaisti, bet vienkāršākais veids ir izstrādājot informatīvo ziņojumu par politikas 
plānošanas dokumentu, kurš nav TAP, atsevišķā informācijas laukā norādīt 
attiecināmību uz konkrēto politikas plānošanas dokumentu. Datu migrācija ir dārgs un 
sarežģīts process.  
 
A.Trops: Galvenais, ka ir vienots dokumentu iesūtīšanas kanāls – TAP portāls. Pie 
meklētāja funkcijas jautājums par politikas plānošanas dokumentu statusu 
aktuāls/neaktuāls – vai šo mēs uzturam un kāda būtu metodika, lai dokumenta statusu 
konstatētu. Piedāvātie dokumentu meklēšanas parametri der, ja caur TAP 
standartizētā veidā tiek iedoti visi metadati un tie abās sistēmās tiek uzturēti. Attiecībā 
uz dokumentiem, kuri nav gājuši caur TAP, svarīgi visus gadījumus maksimāli 
standartizēt, lai ir viens kanāls un datu aprakstīšanas veids un nebūtu variācijas. 
 
R.Osvalde: Uzskata, ka statuss aktuāls/neaktuāls nebūtu jāuztur likumos.lv, jo tur ir 
juridiskā norāde - spēkā esošs/zaudējis spēku. Jau šobrīd praksē redzam dažādas 
problēmas ar dokumentu darbības termiņiem. Plānošanas dokumenti var tikt 
izmantoti ilgāk un dažkārt uz tiem ministrijas atsaucas arī pēc to darbības termiņa 
beigām. Informatīvie ziņojumi par politikas plānošanas dokumentu būs piesaistīti 
attiecīgajām pamatnostādnēm (MK rīkojumam) un, kad MK rīkojums zaudē spēku, tad 
arī visi pārējie dokumenti vairs nebūtu aktuāli. Bet par informatīvajiem ziņojumiem 
par dažādām stratēģijām, kas sasniedz 2030 un pat 2050, – nav līdz galam skaidrs, kā 
tie LV tehniski stiprināsies caur TAP un kādi būtu spēku zaudēšanas nosacījumi un 
statusa noteikšanas parametri likumos.lv. 
 
S.Rudzīte: No Polsis pārnesamajiem 15 informatīvajiem ziņojumiem nav jāveic 
programmatūras izstrāde, tos pārnestu manuāli. Ierosinājums PKC sagatavotajā 
materiālā izveidot neskaidro jautājumu sadaļu.  
 
A.Trops: likumos.lv dokumentus varēs atlasīt pēc tiem parametriem, kuri ir salikti TAP. 
Joma šobrīd ienāk, būtu jāpapildina dokumentu veidu saraksts (jādomā vai var īsināt 
nosaukumus), par iesniedzējinstitūciju – ja to vajag tad arī varētu papildināt. 
 
K.Kuprijanova: par statusu aktuāls/neaktuāls – iespējams būtu svarīgi no lietotāja 
viedokļa to redzēt likumos.lv, jo tur  uzkrāsies informācija par daudziem gadiem.  
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I.Luste: vērš uzmanību uz to, ka likumos.lv jābūt patiesai informācijai un jau šobrīd LV 
ir problēmas ar dokumentu statusu, novērota klientu neapmierinātība ar starptautisko 
līgumu datubāzi, kuru uztur ĀM. Drīzāk nerādām nekādu statusu, ja ir 
neskaidra/nepārbaudīta informācija. Tāpat tiek saņemti pārmetumi par MK 
rīkojumiem par darba grupām, kuru statuss likumos ir spēkā esošs, bet darbs sen jau 
pabeigts, kā arī MK rīkojumiem par amatpersonu iecelšanu amatā, kas ir novecojusi 
informācija un amatpersona vairs nav šajā amatā, bet LV nekādu informāciju par 
izmaiņām nav saņēmis. LV plāno vērsties pie Tieslietu ministrijas ar jautājumu, ko ar 
šiem MK rīkojumiem darīt, iespējams, rosinot ļaut likumos.lv nenorādīt  MK rīkojumu 
statusu. 
 
D.Ābele: uzsver nepieciešamību uzturēt LV kvalitātes standartus, lai tie neciestu no 
citu institūciju neatrisinātajām problēmām. 
 
R.Osvalde: PKC varētu vienreiz 7 gados veikt plānošanas dokumentu statusa revīziju 
un dokumentu tīrīšanu, bet tas problēmu nerisina. Plānošanas dokumenti, kas 
apstiprināti ar MK rīkojumiem, zaudē spēku tādā pašā veidā, kā ir pieņemti. Ir arī 
pieeja, ka ja plānošanas dokuments vai tiesību akts ir terminēts, tad tas zaudē spēku 
automātiski. Bet te jautājums, kurš to kontrolē praksē. Ir atsevišķi plānošanas 
dokumenti, kuri saglabā savu aktualitāti arī pēc attiecīgā plānošanas perioda beigām 
un uz tiem aizvien atsaucas. Jautājums par dokumenta statusu ir problēma arī 
attiecībā uz tiesību aktiem, īpaši MK rīkojumiem. Piemēram, MK rīkojumi par darba 
grupām, kur visi uzdevumi ir izpildīti, bet juristu domas par nepieciešamību atzīt tādus 
par spēku zaudējušiem dalās. Šī ir sena problēma, kas nav risināma šajā darbā grupā. 
Rosina vienoties, ka dokumenta statusu politikas plānošanas dokumentiem likumos.lv 
nenorādām, jo lietotājs ievadot meklētājā periodu no/līdz, atlasa sev vajadzīgo 
informāciju. Par šo jautājumu visi vēl padomā uz nākamo sēdi. 
 
I.Luste: vēl pie dokumentu atlases kritērijiem jāatceras, ka visam likumu.lv arhīvam 
(vēsturiskajiem dokumentiem) šo kritēriju nebūs un tie ir kaut kā jāpievieno. Pie 
dokumentu atlases meklētājā LV jāpadomā, vai meklēšanai pēc nosaukuma vai 
atslēgvārdiem būs nepieciešams 1 vai 2 atsevišķi lauki. 
 
R.Osvalde: par vēsturiskajiem dokumentiem runājot, datu nebūs par 15 
pārnesamajiem ziņojumi un arī visām pamatnostādnēm un plāniem, kuri ir publicēti 
LV, bet nav gājuši caur TAP portālu. Par informatīvajiem ziņojumiem - aicinājums Valsts 
kancelejai padomāt par risinājumiem TAP portālā,  lai tie aizietu uz LV pēc līdzīgas 
analoģijas kā MK rīkojumiem piesaistītie politikas plānošanas dokumenti. 
 
S.Rudzīte: darba grupai, piedāvājot jaunu sistēmu, būtu nepieciešams to modernizēt 
un padarīt vieglāku no lietotāja viedokļa. Attiecībā uz visām tehniskajām lietām par 
datu laukiem u.tml., to piedāvās izstrādātājs un darba grupa nespēs visas detaļas 
šobrīd identificēt. 
 
D.Ābele: norāda, ka viss būs atkarīgs no pieejamā budžeta un šobrīd nav skaidrības 
par procesiem un cik izstrādes būs nepieciešamas, lai to nodrošinātu. 
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R.Osvalde: skaidro, ka no šodien prezentētā izriet, ka uz LV attieksies 15 vēsturisko 
POLSIS dokumentu pārnešana (manuāli), nākotnē pie pamatdokumenta piesaistāmie 
informatīvie ziņojumi (iespējami automatizēti) un meklētāja funkcijas uzlabošana. 
 
D.Ābele: uz nākamo reizi varam aprēķināt izmaksas attiecībā uz 15 vēsturiskajiem 
dokumentiem.  
 
R.Osvalde: darba grupas uzdevums ir koncentrēties uz risinājumu izstrādi. Līdz 
septembrim darba grupa sagatavotu informatīvo ziņojumu ar vienotu priekšlikumu un 
tā aptuvenām izmaksām. Ziņojums tiktu apstiprināts MK līdz decembrim un tam 
pievienotajā MK sēdes protokollēmumā dots uzdevums tālāk izstrādāt attiecīgos 
tehniskos risinājumus un norādīti nepieciešamie resursi.  
 
I.Luste: ir iespējami dažādi varianti, piemēram, politikas plānošanas dokumentiem var 
veidot savu meklētāju vai atsevišķu šķirkli, un tur atrod pašu plānošanas dokumentu 
nevis MK rīkojumu.  
 
A.Trops: PKC savu darba daļu ir paveicis un, baltoties uz šo dokumentu,  pārējie uz 
nākamo reizi var gatavot savus priekšlikumus. Būtu svarīgi veidot ilgstpējīgus sistēmas 
arhitektūras risinājumus un arī laicīgi domāt par nepieciešamajiem atbalsta 
pasākumiem no Valsts kancelejas un ministrijām, lai datus  pēc tam var uzturēt. 
 
DG Vienojās: 

 
1) PKC kopā ar protokola projektu izsūta sanāksmē prezentēto dokumentu, kas 

papildināts ar sanāksmē identificētajiem neskaidrajiem; 
2) Darba grupas locekļi līdz š.g.1.aprīlim atbilstoši kompetencei izvērtē un 

papildina dokumentu ar saviem priekšlikumiem un precizē/detalizē 
informāciju, tai skaitā: 

 
- A.Trops sagatavo izmaksu aprēķinus attiecībā uz 15 vēsturiskajiem 

dokumentiem; 
- I.Luste sagatavo detalizētāku informāciju plānošanas dokumentu 

attēlošanas variantiem (atsevišķs meklētājus utt.), kas atvieglotu 
problēmu ar informatīvo ziņojumu dalīšanu tajos, kuri ir piesaistīti MK 
rīkojumiem un kuri nav; 

- V.Sidorenkovs un S.Rudzīte sagatavo priekšlikumus apspriešanai darba 
grupā attiecībā uz TAP portālā gatavotajiem informatīvajiem ziņojumiem 
kuri: (1) saistīti ar plānošanas dokumentiem, kuri  ir gājuši caur TAP 
portālu; (2) saistīti ar plānošanas dokumentiem, kuri nav gājuši  TAP 
portālu; (3) informatīvajiem ziņojumiem par nozaru stratēģijām. 

 
3) Ja nepieciešams dokumentā darba grupas locekļi norāda arī papildu neskaidros 

jautājumus, kuri būtu apspriežami nākamajā darba grupas sēdē; 
4) Uz šī dokumenta bāzes tiks veidots MK iesniedzamais informatīvais ziņojums; 
5) Nākamo DG tikšanos plānot indikatīvi 07.04.2022. plkst. 14.00. 
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Sēdi slēdz plkst.15.45. 

 

Darba grupas vadītāja                                                                                                R.Osvalde 


