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'Latvijas Vēstnesis' no 2011.gada būs tikai elektroniski
(27)
30. marts 2010 13:53
Valsts oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" (LV) elektroniskā versija iznāks no nākamā gada sākuma un nodeva par
obligātajiem sludinājumiem tajā būs par 27% mazāka nekā šobrīd, otrdien nolēma valdība.
Nolemts arī, ka LV atšėirībā no pašreizējās situācijas nedrīkstēs sniegt komercpakalpojumus, piemēram, izdot grāmatas. Tāpat
ministri atbalstīja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ierosinājumu, ka turpmāk LV cenrādi noteiks nevis laikraksta
valde, bet gan valdība.
Tiesa, LDDK ăenerāldirektore Elīna Egle portālam "Delfi" atzina, ka nav panākts viens no svarīgākajiem punktiem, proti,
reorganizācijas izmaksas ir augstākas nekā tās varēja būt un līdz ar to arī turpmāk laikraksta izdošana būs dārgāka nekā varētu
būt.
Jau ziĦots, ka patlaban sludinājuma vidējā pašizmaksa esot aptuveni 3,60-3,70 lati, taču oficiālā publikācija komersantiem
izmaksā 24 latus, jo no šiem ienākumiem tiek segta tiesību aktu un valsts dokumentu publicēšana.
"Latvijas Vēstnesis" patlaban nodrošina visu dokumentu oficiālo publikāciju. Laikrakstā publicē likumus, noteikumus, arī
sludinājumus. Vēsturiski izveidojusies tradīcija, ka dokumenti spēkā stājas tikai līdz ar to publicēšanu vēstnesī, turklāt juridisku
spēku tie iegūst vien papīra formā. Patlaban secināts, ka papīra formā laikrakstam nākotnes vairs nav, jo "Latvijas Vēstnesim" ir
vien 700 abonentu, tāpēc avīzi drukāt ir Ĝoti dārgi.
Tieslietu ministrijas izstrādātā koncepcija paredzēja, sākot no 2011.gada, "Latvijas Vēstnesis" tiks izdots tikai elektroniskā
formātā. Koncepcijas mērėis ir rast sabiedrības vajadzībām un valsts interesēm atbilstošāko risinājumu valsts oficiālas
elektroniskas publikācijas ieviešanai un pieejamībai, kā arī konceptuāli noteikt nepieciešamo valsts oficiālās publikācijas
apjomu.
Tieslietu ministrija bija iesniegusi divus koncepcijas variantus, no kuriem pirmā realizēšana, atsakoties no oficiālās publikācijas
papīra formātā un ieviešot oficiālu elektronisko publikāciju, izmaksās 1,55 miljonus latu gadā, kas tiks iegūti no sludinājumu
publicēšanas. Savukārt otrajā variantā, atsakoties no oficiālās publikācijas papīra formātā, ieviešot oficiālu elektronisko
publikāciju un saĦemot valsts budžeta dotāciju tiesību aktu publicēšanai, no valsts budžeta nepieciešami papildus 547 000 latu.
Saistītie raksti
Sola oficiālo sludinājumu izmaksas komersantiem 'Latvijas Vēstnesī' samazināt par 28% (36)
Par likumu izdošanu elektroniskā formātā lems koalīcija (17)
UzĦēmēji iebilst pret plāniem reorganizēt 'Latvijas Vēstnesi' (30)
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