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Drukāt ziņu

Foto (86)
Prese (25990)

Finansējuma trūkuma dēļ atliek valsts aģentūras "Latvijas
Vēstnesis" izveidošanu

Latvijas vēstnesis (24457)
Ziņas (9832)
Konkursi un izsoles (6321)

Rīga, 23.nov., LETA. Saeimā šodien galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas paredz atlikt
kapitālsabiedrības "Latvijas Vēstnesis" pārveidošanu par valsts aģentūru, jo 2017. un 2018.gadā no valsts budžeta
nav iespējams piešķirt tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

Preses relīzes (3325)
Anotācijas (417)
Statistika (115)

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma pārejas noteikumi līdz šim paredzēja, ka Ministru kabinetam līdz
2017.gada 1.janvārim jāizveido valsts aģentūra "Latvijas Vēstnesis".

Komentāri (95)
Personas (21)
Intervijas (7)

Parlamenta šodien pieņemtās izmaiņas nosaka, ka valdība nosaka aģentūras izveidošanas termiņu. Līdz topošās
valsts aģentūras izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošinās VSIA "Latvijas Vēstnesis".
Tāpat likumā noteikts, ka oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" uzdevums būs izdot žurnālu "Jurista Vārds". Praksē
šāds uzdevums jau tiek pildīts, taču tagad tas likumā ierakstīts arī oficiāli, lai "Jurista Vārda" izdošanai varētu atvēlēt
valsts budžeta līdzekļus. Ar šādu rosinājumu nākuši koalīcijas deputāti, kuri norāda uz šī žurnāla nozīmīgumu,
informējot sabiedrību par tiesību politiku.

Tiesvedība (5)
Šodien vēsturē (4)
Organizācijas (1)
Atlasīt
Kategorijas

Kā ziņots, Tieslietu ministrija (TM) iepriekš secināja, ka nākamgad un 2018.gadā nebūs iespējams piešķirt līdzekļus
aģentūras izveidei.

Visi (97614)
Ekonomika (77484)

Sākotnēji bija paredzēts, ka aģentūru izveidos 2016.gada 1.janvārī. Tomēr valdība pērn nolēma atlikt
kapitālsabiedrības pārveidi par aģentūru līdz 2017.gadam, vienlaikus nosakot, ka jautājumu par valsts budžeta
līdzekļu piešķiršanu aģentūras darbības nodrošināšanai 2017.gadam un turpmākajiem gadiem skatīs atbilstoši
likumprojektiem par valsts budžetu un valsts budžeta finansiālajām iespējām.
Saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku TM iesniedza Finanšu ministrijā
jaunās politikas iniciatīvas pieteikumu, kurā paredzēts finansējums aģentūras funkciju nodrošināšanai. Oficiālo
publikāciju nodrošināšanai, tiesību aktu sistematizācijai un sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamībai, kā arī
tiesiskās informācijas nodrošināšanai papildus bija nepieciešams finansējums 1 300 506 eiro apmērā.

Politika (75535)
Cits (7443)
Izklaide un kultūra (2070)
vairāk

Visi (97614)
Likumdošana (31882)

Ņemot vērā tieslietu nozares neatliekamās prioritātes, TM, nosūtot pieteikumus jaunajām politikas iniciatīvām
vidējam termiņam, finansējumu valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" funkciju nodrošināšanai ir pieprasījusi ar
19.kārtas numuru. Ierobežoto fiskālās telpas un ierobežoto valsts budžeta finansiālo iespēju dēļ, nav iespējams
prognozēt, no kura gada būs iespējams piešķirt valsts budžeta finansējumu aģentūras funkciju nodrošināšanai,
norāda TM.
Tāpēc ir atlikta kapitālsabiedrības pārveidi par aģentūru līdz turpmākam Ministru kabineta lēmumam,
nekonkretizējot pārveides termiņu, jo 2017. un 2018.gadā aģentūras darbības nodrošināšanai nepieciešamo
finansējumu no valsts budžeta nav iespējams piešķirt.

Atlasīt

Nozares

Valsts pārvalde (29368)
Būvniecība un nekustamais īpašums (15788)
Makroekonomika (13490)
vairāk

Atlasīt

Avoti
Visi (97614)
Latvijas Vēstnesis (81075)
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