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Rīgā 

 

 

28.09.2021.       Rīkojums Nr.1.1-2/5 

  

 

 

Par Darba grupas izveidi politikas plānošanas dokumentu attēlošanai 

tīmekļa vietnē www.likumi.lv 

 

1. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr.60, 20.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpildi, izveidot darba grupu šādā sastāvā: 
 

 

Darba grupas vadītāja: 

 

Rudīte Osvalde – Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, Attīstības     

plānošanas nodaļas vadītāja; 

 

Darba grupas locekļi: 

 

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;  
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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. 

 

2. Lai izpildītu Ministru kabineta deleģēto uzdevumu, uzdot darba grupai: 

2.1. Sagatavot iespējamo tehnisko risinājumu, kas nodrošina politikas plānošanas 

dokumentu, kā arī informatīvo ziņojumu par plānošanas dokumentu īstenošanas 

izpildes attēlošanu un to sasaistītu meklēšanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļa vietnē www.likumi.lv; 

2.2. Izvērtēt iespējas paplašināt www.likumi.lv meklētāja funkciju, lai nodrošinātu 

plašākas politikas plānošanas dokumentu atlases iespējas (pēc dokumenta veida, 

iesniedzēja u.c.); 

2.3. Tehniskā risinājuma izstrādē izmantot TAP portālu, atsakoties no Pārresoru 

koordinācijas centra uzturētās informācijas sistēmas "Politikas plānošanas dokumentu 

datubāze"; 

2.4. Apzināt izstrādātā priekšlikuma nepieciešamās izmaksas un  tehniskā risinājuma 

ieviešanas  termiņus; 

2.5. Līdz 2022.gada 1.septembrim sagatavot attiecīgu informatīvā ziņojuma projektu 

iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā. 

 

3. Darba grupas vadītājs dalībai darba grupas sēdēs var pieaicināt citus ekspertus, kā 

arī lūgt un saņemt no citām institūcijām darbam nepieciešamo informāciju. 

 

4. I.Ozoliņai sasaukt Darba grupas sēdes un protokolēt sēdēs pieņemtos lēmumus. 

 

5. G.Mēkonei iepazīstināt ar šo rīkojumu visas šajā rīkojumā minētās personas. 

 

 

 

Pārresoru koordinācijas centra 

vadītājs  
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