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Izdevēji ieinteresēti "Latvijas Vēstneša" funkciju
pārĦemšanā
Publicēta: 2010-03-26

Rīga, 26.marts, NOZARE.LV. Vairākas izdevniecības būtu ieinteresētas pārĦemt daĜu no līdzšinējām
valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" funkcijām, ja tiktu izsludināts šāds konkurss, atzīst biznesa portāla
"Nozare.lv" aptaujātie izdevēji.
Biznesa augstskolas "Turība" valdes priekšsēdētāja vietnieks Aldis Baumanis atzīst, ka atbalsta ar
valsts pārvaldi tieši nesaistītu funkciju nodošanu privātajam sektoram.
"Attiecībā uz konkrētajām "Latvijas Vēstneša" funkcijām - "Turības izdevniecībai", protams, būtu
interese piedalīties šādā konkursā," atzina Baumanis.
Izdevniecības pārstāvis gan piebilda, ka lēmumu izdevniecība pieĦems tikai tad, kad būs zināmi
konkursa nosacījumi.
Arī "Apgāda Zvaigzne ABC" valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka atzina, ka gadījumā, ja šāds konkurss
tiktu izsludināts, apgāds "ar Ĝoti lielu interesi" izskatītu iespējas pārĦemt "Latvijas Vēstneša" funkcijas.
Kilbloka atzīst, ka "Zvaigzne ABC" jau patlaban aktīvi pievērsusies juridiskās literatūras izdošanai un
darīs to arī nākotnē.
""Latvijas Vēstneša" funkciju nodošanu privātam partnerim kopumā vērtējam atzinīgi, jo tas Ĝautu
padarīt tā pakalpojumus pieejamākus. Mūžsena patiesība vēsta, ka tas, kas tiek veikts par nodokĜu
maksātāju naudu, vienmēr būs dārgāks par identisku pakalpojumu un produktu, ko piedāvā privāts
uzĦēmējs," norāda Kilbloka.
SIA "Lietišėās informācijas dienests" izpilddirektore Aiva Vīksna norāda, ka svarīgi ir saprast, kuru
"Latvijas Vēstneša" funkciju pārĦemšana ir iespējama.
"Valsts funkcija ir oficiālās informācijas publicēšana, tā ir jāsedz no valsts budžeta. Nodevas vai
obligātie maksājumi, kuri definējami kā nodevas jāieskaita valsts budžetā nevis SIA. Nodevas apmēru
nosaka valsts. Valsts oficiālās informācijas vietnei jāpieder valstij," uzsver Vīksna.
Vīksna atzīst, ka diskusija varētu būt par to, kas uzturētu un administrēto oficiālo interneta vietni.
"Loăiski būtu, ja to darītu valsts - kāds no ministriju vai Saeimas departamentiem ar astoĦiem līdz
deviĦiem cilvēkiem un aptuveni 100 000 latu gada budžetu. tādējādi valsts uzĦemtos atbildību un
veiktu savu valstisko funkciju," uzskata Vīksna.
UzĦēmēja atzīst, ka pastāv arī otrs variants, kad valsts oficiālā institūcija nolemj deleăēt šīs funkcijas
un izsludina godīgu, taisnīgu iepirkuma procedūru, kur piedalās visi interesenti no Latvijas un ārpus
tās.
Vīksna atzīst, ka vēl grūti atbildēt, vai "Lietišėās informācijas dienests" varētu piedalīties šādā
konkursā, jo būtiski ir tā nosacījumi.
Kā ziĦots, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) mudina likvidēt valsts SIA "Latvijas
Vēstnesis" un Ministru prezidentam izveidot darba grupu oficiālās elektroniskās publikācijas
(e-publikācija) izveidei, preses konferencē informēja LDDK ăenerāldirektore Elīna Egle.
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Egle uzsvēra, ka patlaban diskusija par oficiālās e-publikācijas izveidi nenotiek pēc būtības, bet gan
caur viena valsts uzĦēmuma saglabāšanas prizmu.
"Kopš 2006.gada notikušas sarunas un mēăinājumi ieviest oficiālo e-publikāciju, iztērēts simtiem
ministriju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru darba stundu, tomēr šādas publikācijas joprojām
nav," norāda Egle.
LDDK ăenerāldirektore uzsver, ka "Latvijas Vēstneša" piedāvātais risinājums oficiālās informācijas
sniegšanai ir izmaksu neefektīvs, tas neatbilst labas publiskās pārvaldības principiem un kropĜo
uzĦēmējdarbības vidi.
"Katru gadu uzĦēmēji un privātpersonas viena uzĦēmuma kasē, nevis valsts budžetā, ieskaita aptuveni
divus miljonus latu obligātajos maksājumos par sludinājumiem, kuru cenas būtībā nosaka šī uzĦēmuma
valde. Savukārt šo finansējumu uzĦēmums izmanto ne tikai oficiālo publikāciju nodrošināšanai, bet arī
savas darbības biznesa virzienu finansēšanai - portāla uzturēšanai, neoficiālo konsolidēto tiesību aktu
versiju veidošanai un izdevējdarbībai," stāsta Egle.
LDDK informē, ka patlaban par "Latvijas Vēstneša" īstenoto oficiālās publikācijas nodrošināšanas
funkciju, kuru saskaĦā ar "Latvijas Vēstneša" sniegto informāciju īsteno 27 no 90 uzĦēmuma
darbiniekiem, Latvijas uzĦēmumi un privātpersonas ik gadu uzĦēmuma kasē ieskaita aptuveni divus
miljonus latu, tomēr LDDK uzskata, ka šo funkciju varētu īstenot astoĦu cilvēku departaments ar
aptuveni 100 000 latu budžetu gadā.
SIA "Komerccentrs Dati grupa" valdes priekšsēdētājs Aldis Gulbis minēja, ka "Latvijas Vēstneša"
vietā ir vai nu jāizveido valsts institūcija, kas šo funkciju nodrošinātu, vai arī jāizsludina ārpakalpojuma
konkurss, kurā varētu pretendēt arī "Latvijas Vēstnesis".
"Izsludinot ārpakalpojuma konkursu, pieteiktos vairāki uzĦēmumi, kas piedāvātu savas cenas, tādējādi
radot konkurenci," sacīja Gulbis.
LDDK aicinājumu SIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele interpretē mēăinājumu
privatizēt valsts pamatfunkciju, LDDK glābjot savus biedrus no bankrota.
Kā aăentūrai LETA uzsvēra Ābele, "Latvijas Vēstneša" likvidēšana ievērojami palielinātu abonentu
skaitu un attiecīgi arī ienākumus privātajām datubāzēm, kuru veidotāji - "Lietišėās informācijas
dienests" un "Exigen Dati grupa" - ir LDDK biedri.
ViĦa norāda arī, ka apgalvojums, ka koncepcija par "e-publikāciju" ir Tieslietu ministrijas mēăinājums
veikt valsts SIA sanāciju, neatbilst patiesībai. "Tuvāk patiesībai ir fakts, ka LDDK, vairākus gadus
bremzējot šīs koncepcijas pieĦemšanu, glābj savus biedrus no bankrota," uzskata Ābele.
ViĦa akcentē, ka šobrīd katram Latvijas sabiedrības loceklim valsts jau šobrīd ir nodrošinājusi pilnīgu
bezmaksas iespēju zināt savas tiesības un pienākumus, kas ir viena no valsts pamatfunkcijām, ko
nekādā veidā nav iespējams nodot privātās rokās, jo tas būtu cilvēka pamattiesību pārkāpums un
radītu draudus valsts tiesību sistēmai un nevienā Eiropas valstī šo funkciju nepilda privātas struktūras.
"Tiesības nav luksuss, ko var atĜauties turīgā sabiedrības daĜa, tām ir jābūt pieejamām visiem
sabiedrības locekĜiem bez izĦēmumiem," norāda uzĦēmuma valdes priekšsēdētāja, "cenšoties pārĦemt
normatīvo aktu publicēšanu vai konsolidēšanu privātās rokās, uzĦēmēji vēlas privatizēt klasisku valsts
funkciju un savās interesēs tirgot informāciju, kura valstij visiem jānodrošina bez maksas."
UzĦēmuma pārstāve norāda, ka kopš dibināšanas 1993.gadā valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" savas
funkcijas pilda, pateicoties tam, ka saĦem samaksu par valsts noteiktajiem "obligātajiem"
sludinājumiem. Izvēlēties finansēšanas modeli ir valdības tiesības. Taču arī valsts SIA "Latvijas
Vēstnesis" piekrīt, ka būtu pienācis laiks diskusijām par finansēšanas modeĜa maiĦu.
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Valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" atgādina, ka tieši LDDK vairāku gadu garumā ar dažādiem līdzekĜiem
bremzējusi elektroniskās oficiālās publikācijas koncepcijas pieĦemšanu, kas šos jautājumus sakārtotu,
oficiālo publikāciju padarītu lētāku (jo vairs neiznāktu "Latvijas Vēstnesis" papīra formātā) un Ĝautu
samazināt valsts noteikto "obligāto" sludinājumu maksu.
"Acīmredzot tas darīts apzināti, lai izdevīgā brīdī - strukturālo reformu aizsegā - faktiski privatizētu
valsts pamatfunkciju un gūtu no tās antikonstitucionālu peĜĦu," uzsver Ābele.
Ābele teica, ka, ieviešot oficiālo elektronisko publikāciju un pārdalot funkcijas, valsts SIA "Latvijas
Vēstnesis" izdosies oficiālās publikācijas izmaksas komersantiem samazināt par 28%.
Lai nodrošinātu tiesību aktu publicēšanu, "Latvijas Vēstnesis" aprēėinājis, ka nepieciešama 574 000
latu liela ikgadēja dotācija. Tādā gadījumā oficiālās publikācijas sludinājumu izmaksas izdotos
samazināt par 60%.
Valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" ir uzĦēmums ar 16 gadu pieredzi nacionālo tiesību aktu un citu ar
likumiem noteiktu paziĦojumu publicēšanā.
UzĦēmuma pamatprodukti ir laikraksts "Latvijas Vēstnesis", tā elektroniskā versija, portāls "LV.LV",
nedēĜas žurnāls "Jurista Vārds" un bezmaksas likumu un Ministru kabineta noteikumu datubāze
internetā - vortāls "www.likumi.lv".
UzĦēmums ir Tieslietu ministrijas padotībā un nesaĦem valsts budžeta līdzekĜus. Tā ieĦēmumi veidojas
no laikraksta un žurnālu papīra un elektronisko versiju pārdošanas, maksājumiem par ierakstu,
paziĦojumu un sludinājumu publicēšanu un citas komercdarbības.
Sandra Stepe LETA, Nozare.lv
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