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Atliek "Latvijas Vēstneša" pārveidošanu par valsts aģentūru

Latvijas vēstnesis (24457)
Ziņas (9832)

Rīga, 16.aug., LETA. Valdība šodien atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) priekšlikumu atlikt valsts SIA "Latvijas
Vēstnesis" pārveidošanu par valsts aģentūru līdz turpmākam Ministru kabineta lēmumam.

Konkursi un izsoles (6321)
Preses relīzes (3325)

TM norāda, ka, ņemot vērā ierobežoto fiskālo telpu un valsts budžeta finansiālās iespējas, nav iespējams prognozēt,
ar kuru gadu būs iespējams sākt piešķirt valsts budžeta finansējumu valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" funkciju
nodrošināšanai.

Anotācijas (417)

TM sagatavoja jaunās politikas iniciatīvas pieteikumu, kurā paredzēts finansējums valsts aģentūras "Latvijas
Vēstnesis" funkciju nodrošināšanai 358 697 eiro apmērā, sākot no 2018.gada, kā arī funkcijas "Tiesību aktu
konsolidācija" nodrošināšanai 256 645 eiro apmērā, sākot no 2019.gada, un funkcijas "Oficiālā publikācija"
nodrošināšanai 685 164 eiro apmērā, sākot no 2020.gada, tādējādi pakāpeniski nodrošinot valsts budžeta
finansējumu visām valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" funkcijām 1 300 506 eiro apmērā 2020.gadā un
turpmākajos gados.

Personas (21)

Tāpat ministrijā papildināja, ka TM bija izvērtējusi iespēju rast resursus valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" darbības
nodrošināšanai, novirzot tam daļu no jaunā cietuma būvniecībai Liepājā paredzētajiem līdzekļiem, tomēr minēto
priekšlikumu Finanšu ministrija neatbalstīja.
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Atlasīt
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Visi (97614)

Kā ziņots, iepriekš tika lemts, ka ar 2017.gadu "Latvijas Vēstnesis" tiks pārveidots par tieslietu ministra pārraudzībā
esošu tiešās pārvaldes iestādi  valsts aģentūru.

Ekonomika (77484)

TM bija konstatējusi, ka valsts kapitālsabiedrības tiesiskais statuss pēc būtības nav atbilstošs oficiālā izdevuma
"Latvijas Vēstnesis" izdevējam, jo saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu publiska persona dibina
kapitālsabiedrību komercdarbības veikšanai, savukārt "Latvijas Vēstnesis", nodrošinot oficiālo publikāciju
un informācijas sistematizēšanu, neveic komercdarbību, bet gan valsts pārvaldes uzdevumus.
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© Bez aģentūras LETA rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot
masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.
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