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Deputāti vērtē, vai "Latvijas Vēstnesim" uzticēt likumu
skaidrošanas funkciju
Publicēta: 17:09 06.03.2012.
Rīga, 6.marts, LETA. Saeimas Juridiskā komisija šodien turpināja darbu pie "Oficiālo publikāciju likuma" un arī
sprieda par Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas vadītāja Egila Levita rosinājumu "Latvijas vēstnesim"
uzticēt arī pienākumu skaidrot likumu saturu, aăentūrai LETA sacīja Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne
(V).
Šodien jautājums vēl netika atrisināts un deputāti nākamnedēĜ turpinās vērtēt, kādām jābūt "Latvijas Vēstneša"
funkcijām. Komisijas sēdē "Latvijas vēstneša" valdes priekšsēdētāja Daina Ābola skaidroja, kādā veidā veidojas
izmaksas par uzĦēmējiem un citām personām nepieciešamās informācijas publicēšanu laikrakstā. Klātesošie Latvijas
Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji iebildumus pret šo skaidrojumu necēla, akcentēja Čepāne.
ViĦa piebilda, ka varētu tikt mainīts Saeimā konceptuāli pirmajā lasījumā apstiprinātā "Oficiālo publikāciju likuma"
nosaukums.
Juridiskā komisija nākamnedēĜ turpinās darbu arī pie jautājuma par to, vai ir nepieciešams izveidot visai tiesu varai
paredzētu vienotu disciplinārkolēăiju.
Kā ziĦots, lai Latvijas iedzīvotāji nepastarpinātā un tiešā veidā varētu saĦemt objektīvu informāciju, ir nepieciešams
paplašināt "Latvijas Vēstneša" un "Jurista vārda" funkcijas, uzskata Levits.
""Latvijas Vēstnesim" vajadzētu uzĦemties plašākas funkcijas, lai tieši, nefiltrētā veidā pilsonim būtu iespējas un
tiesības saĦemt dažāda veida informāciju, kas ir nepieciešama, lai pilsonis varētu zinoši piedalīties demokrātiskā
procesā," iepriekš sacīja Levits.
Pēc viĦa domām, oficiālais laikraksts publicētu institūciju paziĦojumus, sniegtu neitrālu analīzi un juridisku
informāciju.
LETA jau ziĦoja, ka obligāto sludinājumu maksājumu tarifus oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vajadzētu
noteikt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai atbilstoši šo pakalpojumu faktiskajām izmaksām, biznesa
portālam "Nozare.lv" iepriekš sacīja LDDK ăenerāldirektore Līga MeĦăelsone.
UzĦēmēju organizācija pauž pārliecību, ka no privātpersonām un juridiskām personām "Latvijas Vēstnesis" iekasē
maksājumus par obligāto sludinājumu oficiālajām publikācijām, kas pat sešas un vairāk reizes pārsniedz faktisko
publikāciju pašizmaksu, turklāt papildus gūtie ieĦēmumi tiek izmantoti citu "Latvijas Vēstneša" darbības virzienu
šėērssubsidēšanai.
Lielākā daĜa valsts noteikto obligāto sludinājumu maksājumu cenu netiek noteiktas ar Ministru kabineta
noteikumiem, paĜaujoties uz samērības principa ievērošanu no "Latvijas Vēstneša" puses. Šajā gadījumā cenu
vienpusēja noteikšana radījusi ievērojamu nesamērību ar sniegtā pakalpojuma pašizmaksu, sacīja MeĦăelsone.
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