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"Latvijas Vēstneša" elektroniskā versija būs pieejama
arī cilvēkiem ar redzes invaliditāti
Rīga, 1.dec., LETA. Lai nodrošinātu oficiālās publikācijas "www.vestnesis.lv" pieejamību arī
personām ar redzes invaliditāti, izveidota vietnes sadarbspēja ar programmatūru, kuru
personas ar redzes invaliditāti izmanto globālā tīmekĜa pārlūkošanā.
Kā informatīvajā ziĦojumā Ministru kabinetam (MK) par oficiālās publikācijas drošumu un
pieejamību norāda Tieslietu ministrija (TM), "Latvijas Vēstnesis" tīmekĜa vietnes izstrādē tika
Ħemtas vērā specifiskās tehniskās prasības, kas pieĜauj sadarbību ar minēto programmatūru.
Pēc valsts VSIA "Latvijas Vēstneša" pasūtījuma SIA "Bureau Veritas Latvia" veica oficiālo
publikāciju nodrošināšanas un tiesību aktu sistematizācijas funkcijas auditu, kura laikā tika
vērtēta arī oficiālo publikāciju nodrošināšanas funkcijas atbilstība Oficiālo publikāciju un
tiesiskās informācijas likuma prasībām, kā arī vērtēta oficiālo publikāciju procesa organizācija
un atbilstība kvalitātes, informācijas drošības un pieejamības prasību nodrošināšanai.
Audita laikā tika apstiprināts, ka "Latvijas Vēstnesis" ir identificējis iespējamās krīzes
situācijas oficiālo publikāciju saĦemšanas, apstrādes un publicēšanas procesā un sagatavojis
atbilstošu rīcības plānu, kā arī veicis iesaistīto darbinieku apmācību. Savukārt, lai nodrošinātu
korektu informācijas apriti ārkārtas situācijās, organizācijā ir izveidots krīzes komunikācijas
plāns, kurš arī tiek periodiski aktualizēts.
Tāpat ministrija norāda, ka līdz šī gada 1.novembrim neviens informācijas drošības incidents
nav reăistrēts, tomēr oficiālo publikāciju informācijas sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota un
attīstīta.
Papildus "Latvijas Vēstnesis" periodiski veic lietotāju aptaujas par viĦu apmierinātību ar
oficiālās versijas sniegtajiem pakalpojumiem: lietošanas ērtumu, funkcionalitāti, pieejamību,
operativitāti un kvalitāti.
ĥemot vērā audita laikā konstatētos faktus, audita ziĦojumā secināts, ka oficiālo publikāciju
nodrošināšanas funkcija tiek īstenota atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas
likuma prasībām un oficiālo publikāciju nodrošināšanas procesa organizācija atbilst
noteiktajām kvalitātes, informācijas drošības un pieejamības prasībām.
Tāpat, analizējot "www.vestnesis.lv" lietotāju skaitu, secināms, ka tas ir nedaudz pieaudzis
kopš oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanas - piemēram, šī gada oktobrī to apmeklējuši
kopskaitā 34 000 unikālo lietotāju iepretim 28 700 lietotājiem pērn tajā pašā periodā.
Savukārt laikraksta "Latvijas Vēstnesis" abonentu skaits šajā gadā turpināja kristies un šobrīd
ir tikai 439 abonenti.
Patlaban Brasas cietumā ir izveidots Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts,
kur notiesātajiem būs pieeja oficiālajai "Latvijas Vēstneša" versijai. Arī tieslietu ministrs Jānis
Bordāns (VL-TB/LNNK) ir norādījis, ka līdzīgi projekti tiks attīstīti arī citās ieslodzījuma vietās,
kurās patlaban pieeja normatīvajiem aktiem tiek nodrošināta pēc pieprasījuma izdruku veidā.
Tomēr Bordāns pauda bažas, ka oficiālās elektroniskās publikācijas pieejamību varētu negatīvi
ietekmēt nepietiekams finansējums valsts un pašvaldību bibliotēkām bezmaksas pieejas
globālajam tīmeklim nodrošināšanai.
Pēc ministra domām, šis risks ir saistīts ne tikai ar oficiālās publikācijas pieejamības
nodrošināšanu, bet arī nepietiekama finansējuma gadījumā tāds pastāv attiecībā uz pieeju
valsts un pašvaldību elektroniskajiem pakalpojumiem kopumā un Latvijas Satversmes
100.pantā garantētajām tiesībām brīvi iegūt informāciju.
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Jau ziĦots, ka Saeima 31.maijā galīgajā lasījumā pieĦēma jauno Oficiālo publikāciju un
tiesiskās informācijas likumu, kas paredz atteikties no oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis"
izdošanas papīra formātā un likumus un citus ārējos normatīvos aktus publicēt elektroniski.
Tas palīdzēšot ietaupīt vairāk nekā ceturto daĜu no līdzekĜiem, kas patlaban nepieciešami
oficiālās publikācijas nodrošināšanai.
Oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" interneta vietnē "www.vestnesis.lv" bija pieejams jau
no 1.jūlija, bet līdz 2013.gada 1.janvārim vienlaikus tiek nodrošināta arī oficiālā publikācija
papīra formā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Pārejas periods nepieciešams, lai nodrošinātu
iespēju pārliecināties par elektroniskās publikācijas drošību, ērtību un uzticamību un, ja
nepieciešams, novērst radušās problēmas.
Oficiālajā izdevumā elektroniski publicēs ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un
oficiālos paziĦojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti.
Oficiālā publikācija būs publiski ticama un saistoša, ar tās nezināšanu nevarēs aizbildināties.
Oficiālais izdevums būs pieejams ikvienam brīvi un bez maksas. Tāpat personas varēs
pieprasīt izdevējam nodrošināt oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas izgatavošanu papīra
formātā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu. Šādai izdrukai būs informatīvs
raksturs. Savukārt tiesību aktu konsolidētās versijas būs brīvi un bez maksas pieejamas
interneta vietnē "www.likumi.lv". Tajā pieejamajai informācijai gan nebūs oficiālās publikācijas
statusa un tā nebūs juridiski saistoša.
Likumprojekta autori norāda, ka oficiālā publikācija elektroniskajā formā būs lietotājam ērtāka
un arī plašāk pieejama. Atteikšanos no drukas versijas pamato visai nelielais tās abonentu
skaits, kas 2010.gadā bija sarucis līdz 510 abonentiem. Savukārt laikraksta neoficiālās
elektroniskās versijas unikālo lietotāju skaits darba dienā pārsniedz 3500.
Elektronisko izdevumu izdos valsts aăentūra "Latvijas Vēstnesis", kas MK jāizveido līdz
2016.gada 1.janvārim. Līdz aăentūras izveidei tās uzdevumu izpildi nodrošinās valsts SIA
"Latvijas Vēstnesis". Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību
finansēs no valsts budžeta dotācijas, maksas par oficiālajām publikācijām un citiem
ieĦēmumiem.
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