
TAP portāla ieguvumi nevalstiskajām 
organizācijām
TAP portāls ļaus vienuviet iegūt visu informāciju un veikt darbības, jo mainīsies līdzšinējā kārtī-
ba. Informācijas meklēšanu par izstrādes procesā esošiem tiesību aktu projektiem dažādu  
ministriju tīmekļvietnēs un dažādiem adresātiem sūtītus e-pasta Word formāta pielikumus turp-
māk aizstās darbs vienotā sistēmā, kas ietvers tiesību aktu izveides, saskaņošanas, apsprie- 
šanas u. c. procesus.  Par TAP portāla ieguvumiem nevalstiskajām organizācijām plašāk stāsta 
Valsts kancelejas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja un Valsts 
kancelejas TAP projekta vadītāja Signe Rudzīte, bet no nevalstisko organizāciju perspektīvas 
komentē PROVIDUS direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka.

Jaunais TAP portāls –
plašākas sabiedrības iesaistes iespējas

Jānis Citskovskis
Valsts kancelejas direktors�

Cienījamie kolēģi, nevalstisko organizāciju pārstāvji!

Līdz ar Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas 
portāla (TAP portāla) ieviešanu turpmāk dokumenti “ceļos” elektroniski 
un ikvienam būs iespēja uzzināt sev svarīgo informāciju un iesaistīties. 
Šī digitālā valdībā izskatāmo dokumentu un datu aprites informācijas 
sistēma efektīvākam, vienkāršākam un caurredzamākam lēmumu 
pieņemšanas procesam būtiski  atvieglos arī  sabiedrības līdzdalības 
iespējas. Šobrīd likumprojektu izstrādē regulāri līdzdarbojas vairāk 
nekā 100 organizāciju, un ceram, ka jaunā sistēma palīdzēs būt 
aktīvākam vēl plašākam organizāciju lokam.

Kā ikviena jauna produkta ieviešanā, arī TAP portāla darbības sākumā, 
visticamāk, saskarsimies ar izaicinājumiem. Tāpēc aicinu ikvienu būt 
pacietīgam un ceru uz aktīvu iesaistīšanos! Pat visgudrākais IT rīks var 
darboties tikai ar cilvēka līdzdalību – tikai visi kopā mēs varam panākt 
pēc iespējas ātrāku TAP portāla “iedzīvošanos” mūsu ikdienas darbā.
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TAP portāls piedāvā visus līdzdalības veidus:

Covid-19 laiks ir devis labu grūdienu – pāreja uz attālināto darbu un 
elektroniska dokumentu aprite ir nostiprinājusi pārliecību, ka 
nepieciešamība pēc TAP portāla kļuvusi akūta, vairojusi lietotāju pras-
mes un paver jaunas līdzdalības iespējas. Attālināta komentāru sniegša-
na vai pievienošanās sapulcēm, kas tagad ir kļuvusi par normālu 
ikdienu, ļauj daudz efektīvāk iesaistīties tiesību aktu izstrādē reģionā-
lajām NVO, kurām citkārt būtu vajadzīgs daudz brīva laika un papildu 
resursu, lai brauktu uz Rīgu un paustu savu viedokli klātienē. TAP portāls 
ļauj arī pašām NVO vairāk sadarboties savā starpā un nākt klajā ar 
nozarē jau pārrunātiem priekšlikumiem.

Zane Legzdiņa-Joja
Valsts kancelejas konsultante 
sabiedrības līdzdalības jautājumos

TAP portāla ieviešana ir nozīmīgs solis ceļā uz valsts pārvaldes digi-
talizāciju, jo nozīmē pāreju no dokumentorientēta procesa uz darbu ar 
pašu informāciju vienotā informācijas sistēmā. TAP portālā pieejams 
pirmais e-pakalpojums sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai, būtis-
ki atvieglojot tieši sabiedrības iesaisti un atzinumu sniegšanu par tiesību 
aktu projektiem. Ja agrāk bija jāraksta vēstule atbildīgajai ministrijai ar 
atzinumu par kādu tiesību aktu projektu, tagad šo viedokli varēs “pa 
tiešo” rakstīt pie katra tiesību akta vai “pa tiešo” pieteikties dalībai 
diskusijā par izsludināto projektu. Mums ir svarīga sabiedrības pārstāv-
ju (NVO, sociālo partneru, profesionāļu) iesaiste projektu izstrādē, jo 
tas nodrošina regulējuma kvalitāti, veicina tā akceptēšanu un 
ievērošanu. Tāpēc gan projekta izstrādē, gan tā pilnveidē ceram uz 
turpmāku aktīvu sabiedrības pārstāvju iesaisti.

Signe Rudzīte
Valsts kancelejas TAP 
projekta vadītāja

Darbu ar TAP portālu nevalstiskajām organizācijām atvieglos:

 informatīvi pasākumi, tostarp jau notikušas prezentācijas Memoranda 
padomes sēdēs, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras biedriem, kā arī valdības sociālajiem partneriem u. c. Līdz 
šim TAP portāla lietošanas apmācībās piedalījušies 224 nevalstisko organizāciju 
pārstāvji;
 konsultatīvais atbalsts.

Diskusijas Darba
grupas

Konsultatīvā
padomeAptaujasAtzinumi



Ērti sekot līdzi tiesību aktu izstrādes gaitai

 Katram tiesību aktam tiks piešķirts unikāls identifikācijas numurs. 
 Pēc numura būs iespējams ērti izsekot, kādā stadijā atrodas darba 
uzdevums un pats tiesību akts. Vairs nebūs vajadzības meklēt dokumentus pēc 
dažādiem identifikācijas numuriem ministriju lietvedības sistēmās vai valsts 
sekretāru sanāksmju protokolos.

TAP portāla sniegtās iespējas
 Līdz šim sadrumstalotība – daudzi soļi un dažādas sistēmas – raksturoja tiesību aktu 
aprites procesu. Tagad dati tiek strukturēti, centralizēti vienotā sistēmā un ir ērti lietojami 
visām iesaistītajām pusēm.

 Vienuviet varēs atrast visu ar konkrēto tiesību aktu saistīto informāciju, tajā skaitā 
visu organizāciju sniegtos komentārus un atzinumus, kas palīdzēs rast kompromisus starp 
iesaistītajām pusēm.

?
Komentāri

 Nevalstiskajam sektoram tā būs iespēja uzraudzīt politikas veidošanu un ērti sekot 
līdzi jaunumiem, kas attiecas uz konkrēto nozari. Piemēram, lauksaimniecības NVO  varēs 
atzīmēt iespēju sekot jaunumiem konkrētās nozares politikā un saņemt paziņojumus, ja regulē-
jumā kaut kas tiek mainīts vai top jauns regulējums. 



Poga “Komentēt”

 Pirms NVO sniedz savu 
atzinumu pie tiesību akta projekta, 
organizācijai ir iespējas pirms tam 
TAP portāla slēgtajā vidē ap- 
mainīties ar komentāriem, lai vieno-
tos par iesniedzamo atzinumu.
 Šie komentāri nav redzami 
citām NVO vai ministrijām. 

 Plašāka NVO iesaiste – iespējai komentēt un sniegt atzinumus varēs pieteikties 
jebkura organizācija, kura pārstāv mērķa grupu, ko skar plānotās izmaiņas. 

Sabiedrība nav bijusi aktīvi iesaistīta likumprojektu izstrādē, jo līdzšinē-
jais process bija sadrumstalots un reti kurai organizācijai ir iespējas 
sekot tam līdzi. Līdz ar to šādam portālam, ja skatāmies teorētiski, ir 
ļoti liels potenciāls – vienā portālā ministrijas liek paziņojumus par to, 
ka sākts jauns darbs pie sabiedriski svarīga jautājuma. Šajā portālā 
ideālā gadījumā nevalstiskās organizācijas seko līdzi tam, kas tur notiek, 
un jau ļoti agrīnā stadijā, kad ministrijai vēl nav gatava tehniski pilnī-
ga risinājuma, bet ir tikai iecere, sniedz savas atsauksmes par to, vai 
iecere ir laba no nevalstiskās organizācijas perspektīvas, vai no jebkura 
sabiedriski aktīva cilvēka perspektīvas, un dod par to ziņu ministrijai.

Plašāk par to, kā tiks atvieglota sabiedrības līdzdalība tiesību aktu izstrādē, uzziniet šim jautāju-
mam veltītajā Delfi diskusijā ŠEIT.

Iveta Kažoka
PROVIDUS direktore 
un vadošā pētniece

Par

Priekšlikums

Pret

Komentēšana, pieteikšanās darba grupās un citas TAP portāla iespējas pieejamas caur e-pa-
kalpojumu, tomēr publiskajā portālā NVO vārdā atzinumu var sniegt tikai paraksttiesīgā perso-
na. Savukārt organizācijas konts dos iespēju kontu izmantot vairākiem NVO pārstāvjiem, kam 
piešķirtas lietotāju pieejas un tiesības.

Konta pieteikšana, rakstot e-pastu uz tap.atbalsts@mk.gov.lv
Piesakot kontu, jāiesniedz pamata informācija par organizāciju. Vairāk uzziniet ŠEIT.

Savs konts TAP portāla darba vidē – 
izveide un iespējas

https://tapportals.mk.gov.lv/help/request_internal_account
https://youtu.be/0LS2FeQvXmA


Kā darbosies TAP portāls, uzziniet vairāk video

Vairāk informācijas par TAP portāla projektu meklējiet Valsts kancelejas tīmekļvietnē.  

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

Par darbu ar TAP portālu skatieties ŠEIT

Par ieguvumiem no TAP portāla skatieties ŠEIT

TAP PORTĀLA LIETOŠANA

NVO UN SABIEDRĪBAI KOPUMĀ

https://www.mk.gov.lv/lv/tap-portals
https://www.youtube.com/watch?v=Qw7JgyjGq_8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Qw7JgyjGq_8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=4_B9DYpO0ac&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=4_B9DYpO0ac&t=5s

