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2010.gada 30.marts.</p><p></p><p>Informāciju sagatavoja Reinis Briăis, Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaĜas pārvaldes vecākais referents.
Šodien Ministru kabinets atbalstīja Valsts oficiālo elektronisko publikāciju (turpmāk - oficiāla
publikācija) pieejamības veicināšanas koncepciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Valdības deklarācijā
un UzĦēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā dotajiem uzdevumiem.
Koncepcijas mērėis ir rast sabiedrības vajadzībām un valsts interesēm atbilstošāko risinājumu oficiālās
publikācijas ieviešanai un pieejamībai, kā arī konceptuāli noteikt nepieciešamo oficiālo publikāciju
apjomu. Koncepcijā risināmā pamatproblēma ir oficiālās publikācijas pieejamības nodrošināšana
atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei, kā arī maksas par oficiālo publikāciju samazināšana.
Kā teikts koncepcijā, Latvijā lielākā daĜa oficiāli izsludināmās un publicējamās informācijas publicēta
valsts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ko var lasīt arī internetā www.vestnesis.lv jau kopš
1995. gada. Taču publikācijām elektroniskajā versijā šobrīd nav oficiālas publikācijas statusa. Līdz ar
to nepieciešams normatīvajos aktos juridiski nostiprināt valsts oficiālās elektroniskās publikācijas
tiesisko statusu.
Koncepcijā paredzēts atteikties no laikraksta papīra formas kā oficiālās publikācijas avota un ar
2011.gadu nodrošināt oficiālo publikāciju internetā, piešėirot šādai publikācijai juridiski saistošu
oficiālās publikācijas statusu, savukārt arhivēšanas vajadzībām veidot oficiālo publikāciju
kontrolkopijas. Šāds risinājums koncepcijā piedāvāts, jo papīra laikraksta "Latvijas Vēstnesis"
uzturēšanas un izplatīšanas izmaksas ir nesamērīgi lielas attiecībā pret šā laikraksta papīra versijas
lietotāju skaitu, turklāt papīra laikraksts nenodrošina efektīvu oficiālo publikāciju pieejamību.
Koncepcija paredz noteikt oficiālo publikāciju apjomu. Sākotnēji vienotajā oficiālās publikācijas
interneta vietnē publicēs informāciju, kas šobrīd tiek publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", izĦemot
informāciju par valsts varas, pārvaldes institūciju un pašvaldību darbību, Eiropas institūciju
aktualitātēm, lai novērstu informācijas dublēšanos ar attiecīgo institūciju mājas lapās publicēto
informāciju. Oficiālās elektroniskās publikācijas vietnē publicēs arī visus republikas pilsētu domju
pašvaldību saistošos noteikumus, izĦemot pašvaldību budžetus un nolikumus (kā tas ir šobrīd), bet
pārējās pašvaldības varēs izvēlēties, vai pašvaldību saistošos noteikumus oficiāli publicēt vienotajā
oficiālo publikāciju interneta vietnē, vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Paredzēts, ka Tieslietu
ministrija pēc trijiem gadiem atkārtoti izvērtēs situāciju attiecībā uz visu pašvaldību saistošo noteikumu
izsludināšanu vienuviet oficiālajā interneta vietnē.
Koncepcijā secināts, ka oficiālās publikācijas un tās informācijas sistematizēšanas nodrošināšana ir
valsts uzdevums, kas nav nododams privātajam sektoram. Arī citu Eiropas valstu pieredze liecina, ka
oficiālo publikāciju un tās informācijas sistematizēšanas nodrošināšana galvenokārt tiek realizēta valsts
pārvaldē. Līdz ar to Tieslietu ministriju noteiks par atbildīgo valsts institūciju oficiālās publikācijas un
tās informācijas sistematizēšanas uzdevuma nodrošināšanai. Lai nodrošinātu veiksmīgu oficiālo
elektronisko publikāciju ieviešanu, valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"
plānots pārveidot par valsts aăentūru Tieslietu ministrijas padotībā, pēc oficiālās publikācijas
ieviešanas.
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Šobrīd ārējie normatīvie akti skaidri nenosaka oficiālās publikācijas nodrošināšanas finansēšanas
modeli. Ministru kabineta atbalstītais koncepcijas risinājuma variants paredz, ka valsts uzdevumu oficiālo publikāciju un tās informācijas sistematizēšanu nodrošina no ieĦēmumiem par oficiālajām
publikācijām. Savukārt Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2013.gada
31.decembrim Ministru kabinetā jāiesniedz izvērtējums par valsts budžeta dotācijas piešėiršanas
iespējamību valsts oficiālās elektroniskās publikācijas finansēšanai no valsts budžeta līdzekĜiem.
Oficiālo publikāciju maksas apmērus noteiks Ministru kabineta apstiprināts maksas pakalpojumu
cenrādis. Atsakoties no oficiālās publikācijas papīra formātā un ieviešot oficiālo elektronisko
publikāciju, kā arī atsakoties no portāla www.lv.lv uzturēšanas un grāmatu apgāda, oficiālo publikāciju
un tās informācijas sistematizēšanas kopējās izmaksas samazināsies par 37%, kas Ĝaus proporcionāli
samazināt arī maksu par oficiālo publikāciju.
Ar pilnu koncepcijas projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.
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