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Eiropas Oficiālo izdevēju forumā trīs sesijās notiks diskusijas par oficiālo publikāciju
aktualitātēm
Publicēta: 16.09.2011
Rīga, 16.sept., NOZARE.LV. Šodien turpinās astotā Eiropas Oficiālo izdevēju foruma ikgadējā
sanāksme un tās laikā trīs sesijās notiks diskusijas par oficiālo publikāciju aktualitātēm, biznesa
portālu "Nozare.lv" informēja pasākuma rīkotāju valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" pārstāve Ilze Apine.
Forums notiek viesnīcā "Radisson Blu Hotel Elizabete" Elizabetes ielā 73, un tajā piedalās 35 valstu
pārstāvji.
Šogad sanāksmes tēma ir "Oficiālā publikācija kā likumdošanas procesa noslēdzošais posms:
tiesiskie un tehniskie aspekti".
Forumā apvienojušās institūcijas, kas pārstāv Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un kandidātvalstu
oficiālos izdevumus, kā

arī

ES

"Oficiālais Vēstnesis". Forumā

piedalās arī

Eiropas brīvās

tirdzniecības asociācijas valstis - Islande, Lihtenšteina, Norvēăija un Šveice. Reizi gadā foruma
dalībvalstu pārstāvji tiekas sanāksmē un kopīgi apspriež jaunākās attīstības tendences, bet
starplaikos eksperti strādā darba grupās.
Sanāksme ir pieredzes un labās prakses apmaiĦas iespēja, lai pilnveidotu oficiālās publikācijas
nodrošināšanas procesu un tās pieejamību. Šādu sanāksmju laikā valstu pārstāvji demonstrē savus
tehniskos risinājumus dokumentu apstrādē, publiskošanā un sistematizēšanā. DaĜa valstu jau ir
ieviesusi oficiālu elektronisko publikāciju, kamēr citas, tostarp arī Latvija, ir ceĜā uz to, piebilda
Apine.
Sanāksmes laikā notiks semināri, kuros eksperti meklēs atbildes arī uz Latvijai aktuāliem
jautājumiem, piemēram, kā panākt, lai oficiālā elektroniskā publikācija vienmēr ir pieejama, kā
veicināt lietotāju uzticību internetā publicētai informācijai un kā risināt personas datu aizsardzības
problēmjautājumus.
Šodien foruma prezentācijas un diskusijas sāksies no plkst.9.45.
Plkst.9.50 Čehijas Iekšlietu ministrijas pārstāvis Alešs Gols stāstīs par indeksēšanas un meklēšanas
jautājumu darba grupas nolemto, bet plkst.10.20 paredzēta Luksemburgas Valsts ministrijas
Centrālais likumdošanas dienesta pārstāvja Džona Danna uzstāšanās, kurš prezentēs PiekĜuves
tiesību aktu jautājumu darba grupas ziĦojumu.
Pieredzes un labās prakses apmaiĦas darba grupas ziĦojumus plkst.10.50 prezentēs Austrijas
atbildīgā par Eiropas lietām Nadja Kvapila un Francijas Juridiskās un administratīvās informācijas
direkcijas direktora vietnieks Didjē Fransuā.
Pirms pusdienām plkst.11.20 Fransuā uzstāsies arī ar prezentāciju "Ilgtspējīga attīstība Juridiskās
un administratīvās informācijas direkcijā".
Pēc pusdienu pārtraukuma plkst.13.30 sāksies diskusijas trīs paralēlās sesijās - "Sadarbība starp
likumdevēju un oficiālo izdevēju, lai nodrošinātu izsludināto tiesību aktu autentiskumu - tehniskie
risinājumi", "Oficiālās publikācijas tvērums (kāda informācija ir uzskatāma par oficiālu?)" un
"Oficiālo elektronisko publikāciju drošības aspekti". Foruma noslēgumā plkst.17 Maltas Informācijas
departamenta direktora palīdze Diāna Osvalda informēs par devīto foruma sanāksmi Maltā
2012.gadā.
2011.gada sanāksmi organizē Latvijas oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar Tieslietu
ministriju. Forums, kas notiek katru gadu kopš 2004.gada, ir neformāla, koleăiāla struktūra, ko
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veido ES dalībvalstu un kandidātvalstu oficiālos izdevumus pārstāvošās institūcijas un ES "Oficiālais
Vēstnesis". Tā sekretariāta funkcijas nodrošina ES Publikāciju birojs.
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