Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 95
Informācija, kas sniedzama
pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
2017. gadā
VSIA „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk ‒ Sabiedrība) atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumam īsteno valsts politiku
oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām
privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas
sistematizācijas procesu.
VSIA „Latvijas Vēstnesis”:
 ir Latvijas Republikas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs. Valsts noteikto oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā publicē
elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv;
 nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv;
 uztur Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmu;
 izdod specializēto žurnālu tiesiskai domai un praksei „Jurista Vārds”, kas šobrīd ir lielākais Latvijas juristu neklātienes forums, un uztur
portālu www.juristavards.lv (ietver žurnāla e-versiju un papildu oriģinālsaturu);
 uztur valsts informācijas un tiesību aktu skaidrojumu portālu (www.lvportals.lv);
 izdod juridisko literatūru, kas aptver plašu tematiku – valsts tiesību, krimināltiesību, administratīvo tiesību, starptautisko un Eiropas tiesību,
kā arī tiesu prakses jautājumus.
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL) paredzēto valsts funkciju īstenošanai Sabiedrībai valsts budžeta līdzekļi netiek
piešķirti. Saskaņā ar OPTIL 13.pantu (1) Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju,
kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par
oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.
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Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai šā likuma 4., 5., 6. un 7.pantā un 10.panta otrajā daļā
minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā
izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Papildus ieņēmumiem, ko veido ieņēmumi par oficiālo paziņojumu publikācijām, kuru īpatsvars 2017.gada
ieņēmumos ir 90%, Sabiedrībai ir ieņēmumi no pārējās komercdarbības (10%) t.sk. no:
 žurnāla „Jurista Vārds” papīra un e-versijas abonēšanas un pārdošanas mazumtirdzniecībā;
 reklāmas ieņēmumiem;
 Sabiedrības apgādā izdoto grāmatu pārdošanas.
Sabiedrības valde jau pēdējo piecu gadu laikā ir informējusi kapitāla daļu turētāju par faktu, ka ik gadus samazinājušies Sabiedrības ieņēmumi no
maksas par oficiālo paziņojumu publikācijām, kas saistīts ar iesniedzēju apmaksāto oficiālo paziņojumu skaita samazinājumu un maksas par oficiālo
paziņojumu publicēšanu pazemināšanu vidēji par 40 procentiem, stājoties spēkā Ministru kabineta 2013. gada 2. februāra noteikumiem Nr. 65
„Oficiālo publikāciju noteikumi”. Mēneša vidējais ieņēmumu apjoms no maksas oficiālajiem paziņojumiem samazinājās no 132 tūkst. euro 2017.
gada sākumā līdz 117 tūkst. euro gada beigās. 2017. gadā ir novērots publikāciju skaita samazinājums oficiālo paziņojumu grupās, kam ir lielākais
pienesums uzņēmuma apgrozījuma radīšanā, proti, izsoļu paziņojumos, kas ģenerē 30,9 %, un Komercreģistra ierakstu publikācijās, kas ģenerē
27,8 % no VSIA “Latvijas Vēstnesis” apgrozījuma. Gada laikā ieņēmumu apjoms no izsoļu paziņojumiem ir samazinājies par 130 tūkst. euro jeb
par 21,1 %, un ieņēmumi no Komercreģistra ierakstu publikācijām ir kļuvuši par 74 tūkst. euro (14,5 %) mazāki. Ņemot vērā iepriekšminēto
oficiālo paziņojumu grupu kritisko nozīmību Sabiedrības funkciju finansēšanā, to ģenerēto ieņēmumu samazinājums ir radījis situāciju, kad
Sabiedrībai vairs nav pietiekamu savu līdzekļu turpmākai saimnieciskās darbības nodrošināšanai, un ir nepieciešama valsts budžeta dotācija. Arī
turpmāk ir prognozējams Komercreģistra ierakstu paziņojumu un izsoļu paziņojuma skaita un apjoma samazinājums.
2017. gada septembrī noslēdzās ārējais funkciju audits, kas ilga no aprīļa. Auditorkompānijas “PwC Latvija” eksperti, prezentējot audita
rezultātus Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim, norādīja, ka analīzes rezultātā nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par esošo resursu
neefektīvu izmantošanu. Līdz ar to auditori apstiprinājuši, ka resursu izlietojums ir atbilstošs Sabiedrībai normatīvajos aktos noteikto funkciju
izpildei un pakalpojumu sniegšanai pašreizējā formā un kvalitātē. Vienlaikus auditori norādīja, ka starp Sabiedrībai ar “Oficiālo publikāciju un
tiesiskās informācijas likumu” (turpmāk – OPTIL) deleģētajām funkcijām ir tādas, kas tiesību normu nekonkrētības dēļ interpretējamas un pildāmas
ar ļoti dažādu resursu patēriņu. Šīs funkcijas ir OPTIL noteiktās:
•valsts oficiālās informācijas sniegšanas nodrošināšana;
•normatīvajos aktos noteikto privātpersonu tiesību un pienākumu izpratnes veicināšana.
Šobrīd Sabiedrība šīs funkcijas realizē caur “LVportālu”.
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Finanšu rādītāji
Rādītāji
Neto apgrozījums, EUR

Fakts
2016
1 779 131

Plānotais
2017
1 604 618

Fakts
2017
1 568 910

(17 458)

(260 198)

(254 529)

2,2

(22 183)

(260 198)

(232 296)

10,7

Novirze no plānotā %
(2,2)

Peļņa, EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT),
EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem,
nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA),
EUR
Bilances kopsumma, EUR

117 440

(178 348)

(149 497)

16,2

2 852 082

2 550 306

2 591 037

1,6

Pašu kapitāls, EUR

2 333 611

2 060 871

2 079 082

0,9

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

(0,7)

(12,6)

(12,2)

3,2

Aktīvu atdeve (ROA), %

(0,6)

(10,2)

(9,8)

3,9

Kopējais likviditātes rādītājs

5,3

5,4

4,9

(9,3)

Saistības pret pašu kapitālu, %

22,2

23,7

24,6

(3,8)

(157 244)

20,1

97,8

(2,2)

Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu
plāna izpilde, %
Sadalītās dividendes, EUR
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz vienu
nodarbināto gadā, EUR
t.sk. bez ārštata autoriem izmaksātām atlīdzībām
Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR
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58 499
87,9

(196 871)
100

16 859
15 902
24 137
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Valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais
finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi
finanšu līdzekļi) sadalījumā pa finansējuma piešķīruma
mērķiem, EUR
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā minētie finanšu rādītāji
2017. gadu Sabiedrība ir beigusi ar zaudējumiem 254 529 euro, kas ir par 5 669 euro mazāki par plānoto. Zaudējumu iemesls ir ieņēmumu
bāzes kritisks samazinājums. Faktiskais apgrozījums no preču un pakalpojumu pārdošanas ir 97,8% no plānotā apjoma, lai gan, veicot ieņēmumu
prognozi budžetam, jau tika rēķināts apgrozījuma kritums par 175 tūkst. euro. Mēneša vidējais ieņēmumu apjoms no maksas oficiālo paziņojumu
publikācijām gada laikā samazinājās no 132 tūkst. euro gada sākumā līdz 117 tūkst. euro gada beigās. 2017. gadā ir novērots publikāciju skaita
samazinājums oficiālo paziņojumu grupās, kam ir lielākais pienesums uzņēmuma apgrozījuma radīšanā, proti, izsoļu paziņojumos, kas ģenerē
30,9 %, un Komercreģistra ierakstu publikācijās, kas ģenerē 27,8 % no VSIA “Latvijas Vēstnesis” apgrozījuma. Gada laikā ieņēmumu apjoms no
izsoļu paziņojumiem ir samazinājies par 130 tūkst. euro jeb par 21,1 %, un ieņēmumi no Komercreģistra ierakstu publikācijām ir kļuvuši par 74
tūkst. euro mazāki jeb par 14,5 %.
Lai kompensētu ieņēmumu kritumu, Sabiedrība regulāri pārskatīja plānoto izmaksu lietderību. Sabiedrība ir uzrādījusi būtisku ekonomiju
tādos budžeta sadaļas “Materiālu izmaksas” finanšu posteņos, kā degvielas iegāde uzņēmuma autotransportam (zemo naftas produktu cenu dēļ
ietaupīts 1,5 tūkst. EUR), telpu noma un komunālie maksājumi (dēļ labvēlīgiem metereoloģiskajiem apstākļiem uz apkures izmaksām ietaupīti 7,0
tūkst. EUR), informatīvās sistēmas uzturēšana (ietaupījums 14,5 tūkst. EUR), reklāmas izdevumi (ierobežoti sakarā ar negatīvo gada rezultāta
prognozi, ietaupījums 7,5 tūkst. EUR).
Izvērtējot operatīvās vajadzības, ir ietaupītas sekojošas uzturēšanas izmaksas: komandējumu izmaksas 4,3 tūkst. EUR, reprezentācijas
izdevumi 3,3 tūkst. EUR un kvalifikācijas celšanas izmaksas 7,0 tūkst EUR.
Sabiedrība ir cietusi zaudējumus 25 463 EUR no valūtas kursa svārstībām, pārrēķinot Sabiedrības USD konta atlikumu A/S SEB bankā.
Zaudējumi ir radījuši finanšu rādītāju EBIT, ROE un ROA negatīvo vērtību. Sakarā ar saimniecisko izmaksu ekonomiju Sabiedrības
zaudējumi pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) ir bijusi par 16,2 % mazāki kā plānots.
Zaudējumus Sabiedrības valde plāno segt no uzkrātajām rezervēm, kuru apjoms uz 2017. gada 31. decembri ir 1 622 176 euro.
2018. gadā un turpmākajos gados vadība paredz oficiālo paziņojumu skaita samazināšanos, kā rezultātā Sabiedrības ieņēmumi nesegs
Sabiedrības izmaksas. 2018. gadā sadarbībā ar Tieslietu ministriju Sabiedrība plāno iesniegt valdībā ziņojumu par pašreizējo situāciju un nākotnes
risinājumiem. Likumā noteikto un šobrīd veikto funkciju izpildei Sabiedrībai jau no 2019. gada būs nepieciešama valsts budžeta dotācija.
Nefinanšu rādītāji
Sabiedrības galvenais nefinanšu mērķis ir realizēt Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā noteikto „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.
Sabiedrības nefinanšu uzdevumi ir konkretizēti Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL). Atbilstoši šiem uzdevumiem
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Sabiedrība sagatavo trīsgadu attīstības stratēģiju un veicamās aktivitātes stratēģisko mērķu sasniegšanai, iekļaujot tās ikgadējā Sabiedrības darba
plānā. 2017. gadā Sabiedrība darbojās atbilstoši savai attīstības stratēģijai 2016. -2018. gadam. Darbības mērķi un aktivitātes 2017. gadā bija vērsti
uz Sabiedrības sniegto pakalpojumu iegūtās tirgus daļas stabilizēšanu, lai 1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju (280 000 pēc pētījumu aģentūras
Gemius datiem) izmanto LV pakalpojumus. Sabiedrības sniegtos informatīvos e- pakalpojumus 2017. gadā izmantojuši vidēji 295 000 Latvijas
interneta lietotāju mēnesī, t.i. – par 0,7 % vairāk nekā 2016. gadā.
Rādītāji
Palielinās VSIA “Latvijas Vēstnesis”
sniegto informatīvo e-pakalpojumu
lietotāju skaits vidēji mēnesī *
Palielinās VSIA “Latvijas Vēstnesis”
sniegto informatīvo e-pakalpojumu
lietotāju īpatsvars (no visiem Latvijas
interneta lietotājiem) vidēji mēnesī *

Fakts
2016

Plānotais
2017

Fakts
2017

Novirze no plānotā %
0

293 000

295 000

295 000

20,9

21,0

21,0

0

2017. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Pilnveidot oficiālo publikāciju un tiesību aktu sistematizācijas valsts informācijas sistēmu vietņu www.vestnesis.lv un www.likumi.lv saturu
un funkcionalitāti:
1. Sadarbībā ar Augstākās tiesas (AT) pārstāvjiem izvērtēt AT nolēmumu un “likumi.lv” daļējas satura integrācijas un pilnveidošanas iespējas.
Savstarpēju atsauču/linku veidošana abu vortālu satura pilnveidošanai ļautu paplašināt vienkopus pieejamos tiesību regulējuma elementus
latviešu valodā jurisprudences praktiķiem, studentiem un citiem interesentiem Lai arī AT Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa
atbalstīja sasaistes nodrošināšanu ar likumi.lv, tomēr no AT Administrācijas atbalsta nav, panākta vienošanās pie šī jautājuma risināšanas
atgriezties pēc AT jaunās mājas lapas versijas publiskošanas.
2. Ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2009/136/EK un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā noteiktās prasības par
lietotāja atļaujas iegūšanu informācijas uzglabāšanai lietotāja gala iekārtā un piekļuvei gala iekārtā uzglabātajai informācijai (sīkdatnes).
3. Lai uzlabotu Latvijas noslēgto starptautisko līgumu atspoguļošanu LR tiesību aktu vortālā “likumi.lv”, Sabiedrība veikusi Ārlietu ministrijas
īstenotās funkcijas “Starptautisko līgumu uzskaite” sistematizācijas procesu pilnveidi, tai skaitā - sistematizēšanas rokasgrāmatas izstrādi
jaunajiem ĀM darbiniekiem un uzlabojumu ieviešanu Sabiedrības uzturētajā starptautisko līgumu sistematizācijas infrastruktūrā.
4. Daļēji ieviestas OECD rekomendācijas “likumi.lv” tehniskās veiktspējas paplašināšanai, padarot pieejamākus normatīvo aktu tulkojumus
angļu valodā. Iekšējā projekta “Tulkojumi” ietvaros Sabiedrības, Tieslietu ministrijas un Valsts valodas centra (VVC)pārstāvji devās uz
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Igauniju, kur detalizēti iepazinās ar kaimiņvalsts praksi tiesību aktu tulkojumu nodrošināšanā un publicēšanā. 2017.gadā tika pabeigta VVC
gatavoto Word formāta tulkojumu HTML maketu sagatavošana un sistematizācija - tie publiskoti 2018.gada janvārī, tādējādi vienlaikus
uzlabojot gan tulkojumu lietojamību, gan pieejamību vietnē “likumi.lv”. Diemžēl izpildīt OECD rekomendācijas pilnā apmērā kavē
ierobežotie VVC resursi, jo šobrīd VVC nespēj nodrošināt aktuālo tiesību aktu tulkojumus uzreiz pēc tiesību akta pieņemšanas.
5. Tika veikta Eiropas tiesību aktu identifikatora (ELI) ieviešanas iespēju (iniciatīva balstīta uz Eiropas Savienības Padomes 2012. gada 26.
oktobra secinājumos (2012/C 325/02) ietverto aicinājumu izmantot datu bāzēs “atvērto datu” principu) izpēte. Secināts, ka šī tehnoloģija
galvenokārt paredzēta izmantošanai citās ārējās automatizētās datu apstrādes sistēmās, un līdz ar to šobrīd nepiedāvā redzamus ieguvumus
“likumi.lv” gala lietotājiem. Jāatzīst, pie Sabiedrības nav vērsies arī neviens automatizētas datu apstrādes sistēmas turētājs ar lūgumu
nodrošināt piekļuvi datiem šādā formātā. Nākotnē ELI izmantošanu paredzēts izvērt, papildinot to ar iespēju, kas varētu nodrošināt tiesību
aktu pasītes informācijas strukturētu atveidi publisko meklētāju meklēšanas rezultātos. Šī tehnoloģija lietotājiem nodrošinātu labāku
pieredzi, tiesību aktu meklēšanai izmantojot, piemēram, Google meklētāju. Ņemot vērā minēto, tika secināts, ka LV resursu novirzīšana ELI
ieviešanai ir lietderīga vienīgi situācijā, kad tas līdzi nes arī reālus ieguvumus “likumi.lv” gala lietotajiem.
Rādītāji
Oficiālās publikācijas ("vestnesis.lv")
unikālo lietotāju skaits vidēji mēnesī
**
Lietotāju apmierinātības ar sniegto
pakalpojumu vērtējums nav zemāks
par “3” skalā 1-4
VSIA “Latvijas Vēstnesis”
darbinieku pieļauto kļūdu skaits
publikācijās (maksimālais kļūdu
skaits gadā)
Sadarbības partneru apmierinātība ar
OP nodrošināšanu nav zemāka par
3,2 skalā 1-4
Normatīvo aktu sistematizācijas
vortāla "likumi.lv" unikālo lietotāju
skaits vidēji mēnesī**
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Plānotais
2017

Fakts
2016
50 300

3,4

Fakts
2017

50 500

Novirze no plānotā %

60 500

+19,8

Aptauja tiek veikta 1x 3
gados; nākošā – 2019.g.

-

Plānotais lielums norāda maksimāli pieļaujamo lielumu. Jo faktiski
1 mazāks rādītājs pret šo pieļaujamo lielumu, jo kvalitatīvāk veikta
oficiālās publikācijas funkcija

1

2

Nav
veikta

3,20

3,86

+20,6

343 000

345 000

345 000

0
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Lietotāju apmierinātības ar sniegto
pakalpojumu vērtējums nav zemāks
par “3” skalā 1-4
Dokumentu skaits, kuros pieļautas
kļūdas tiesību aktu sistematizācijā (%
no sistematizēto dokumentu skaita)

3,5

0,63

Aptauja tiek veikta 1x 3
gados; nākošā – 2019.g.
0,90%

-

Plānotais lielums norāda maksimāli pieļaujamo lielumu. Jo faktiski
0,48% mazāks rādītājs pret šo pieļaujamo lielumu, jo kvalitatīvāk veikta
tiesību aktu sistematizācijas funkcija

2017. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Stabilizēt (iespēju robežās – palielināt) Sabiedrības sniegto pakalpojumu sasniegto tirgus daļu (1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju 2016.g. - 293 000).

Lai sasniegtu mērķi, Sabiedrība 2017. gadā veica šādas aktivitātes:
 turpinājās iekšējais projekts “Atjaunināts LVportāls”. Populārākais un visbiežāk apmeklētais LV portāla satura kanāls ir SKAIDROJUMI.
Tas - kā pilotprojekts - no 2017. gada 14. septembra ir pieejams demo versijā (http://demo.lvportals.lv/skaidrojumi), lai portāla lietotāji
varētu izteikt savu vērtējumu un priekšlikumus. Vienlaikus “LVportāls” sāka pakāpenisku pāreju uz jaunu grafisko identitāti, piesakot
logotipa maiņu. Jaunajā “LVportālā” kopumā iecerēti 7 satura kanāli, tajā skaitā, lietotājiem jau labi pazīstamie “Viedokļi” un “Ekonsultācijas”, bet kā satura jaunievedums ir plānots kanāls “Tiesās”. Pēc projekta grafika “LVportāla” pilna jaunā versija tiks publiskota
2018.gada maijā. 5.decembrī portāls tika prezentēts Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijai. No komisijas locekļiem
tika saņems atzinīgs vērtējums;
 30. jūnijā sarunu festivāla LAMPA ietvaros žurnāls "Jurista Vārds" sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju "FORT" rīkoja diskusiju
“Sabiedrība un tiesa: sarunāties vai norobežoties?”. Diskusija pulcēja plašu interesentu auditoriju. Ar sarunas videoierakstu var iepazīties
šeit:
http://www.juristavards.lv/zinas/271022-atskanas-no-sarunu-festivala-diskusijas-sabiedriba-un-tiesa-sarunaties-vai-norobezotiesvideoieraksts/;
 sadarbībā ar Tieslietu ministriju “Jurista Vārda” redakcija 10.novembrī organizēja plašu lasītāju un autoru forumu „Latvijas tiesiskās
sistēmas izaicinājumi uz valsts otrās simtgades sliekšņa”, kuru ar uzrunu atklāja valsts prezidents R. Vējonis, norādot, ka “Jurista Vārds” ir
aktīvs tiesiskās domas veidotājs un ļoti noderīgs forums ideju un pieredzes apmaiņai. Pasākums tika veltīts iespējami plašam skatījumam uz
Latvijas tiesiskās sistēmas perspektīvām mūsu valsts otrajā simtgadē. "Jurista Vārda" autoru un lasītāju forumam izvēlēti, un katrs no tiem
apspriests atsevišķā sesijā, trīs tēmu loki: tiesiskās sistēmas efektivitāte un nākotnes ideālā tiesu sistēma, tieslietu un ekonomikas
mijiedarbība, kā arī juridiskā izglītība un jurista darbs digitālajā laikmetā;
 ikgadējā žurnāla “Jurista Vārds” tiesību zinātņu studentu konkursā tika iesniegti 36 darbi no dažādu Latvijas augstāko mācību iestāžu –
Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas “Turība”, Rīgas Stradiņa universitātes, Juridiskās koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
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– studentiem un absolventiem. Iepriekš minētā Foruma ietvaros tika apbalvoti arī konkursa uzvarētāji.
Rādītāji
Žurnāla „Jurista Vārds” abonentu
skaits papīra versijai (vidēji gadā)***
Portāla „Jurista Vārds” unikālo
lietotāju skaits vidēji mēnesī **
Lietotāju apmierinātības ar žurnālu
„Jurista Vārds” vērtējums nav zemāks
par 3 skalā 1-4 (aptaujas tiek veiktas
1 reizi 3 gados)
„LVportāla” vidējais unikālo lietotāju
skaits mēnesī**
„LVportāla” lietotāju apmierinātības
ar sniegto pakalpojumu vērtējums nav
zemāks par 3 skalā 1-4 (aptaujas tiek
veiktas 1 reizi 3 gados)

Fakts
2016
1 178
16 000

Plānotais
2017

Fakts
2017

1 180

1 150

17 000

17 500

Novirze no plānotā %

-2,5
2,9

Aptauja tiek veikta 1x 3 gados; nākošā – 2018.g.

196 500

200 000

220 000

10,0

Aptauja tiek veikta 1x 3 gados; nākošā – 2018.g.

Lai efektīvi izmantotu darbinieku un finanšu resursus Sabiedrībā ir ieviesta projektu komandu (task force) pieeja iekšējo attīstības projektu
realizācijai. Šādā veidā 2016.un 2017. gadā tiek realizēts iekšējais attīstības projekts “Atjaunināts LVportāls”.
2017.gadā portāla saturs papildināts ar jaunu kanālu “tiesās” un publiskotas jaunā portāla vairāku atvērumu demo versijas. Projektu plānots
pabeigt 2018.gada maijā, publiskojot visus portāla satura un funkcionalitātes jaunievedumus.
Pabeidzot projektu, Sabiedrības valde prognozē auditorijas pieaugumu līdz 15% no Latvijas reālo interneta lietotāju skaita (šobrīd – 10%).
Projekta saturiskais mērķis: LV portāls ir autoritatīvs, uzticams un sabiedrībā zināms valsts un tiesiskās informācijas avots, kas:
 skaidro personu tiesības un pienākumus;
 veido izpratni par tiesiskumu, atspoguļo aktuālās norises tiesību nozarē;
 palīdz veidot saikni starp valsti un sabiedrību, mazinot izveidojušos plaisu starp valsts varu un iedzīvotājiem; veicina sabiedrības
medijpratību;
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veicina patriotismu un stiprina izpratni par valstiskumu.

2017. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Izdot vismaz piecus tiesību zinātnei veltītus izdevumus:
2017. gadā izdoti 6 jauni izdevumi ‒ vērtīgi izziņas materiāli un mācību līdzekļi kā praktiķiem un jurisprudences studentiem tā ikvienam
interesentam:
 Satversmes III. un IV. nodaļas komentāri;
 Autoru kolektīvs: "Spīdzināšanas aizlieguma teorētiskie un praktiskie aspekti";
 J. Baumanis "No krimināltiesisko jēdzienu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai";
 J.Neimanis "Paziņošanas likuma komentāri" (aktualizēts un atkārtots izdevums);
 U. Ieviņš "Apdrošināšanas pamati";
 Civillikums, 12. Izdevums.
Kā finanšu mērķis grāmatu apgādam izvirzīts rādītājs, kas raksturo visu gada projektu vidējo rentabilitāti. Ņemot vērā, ka grāmatu apgāda mērķis nav
panākt pēc iespējas lielāku peļņu, bet nodrošināt tādas specializētas literatūras izdošanu, ko neveic privātā sektora izdevniecības, bet, kas nepieciešama
Latvijas tieslietu nozarei kopumā, šī rādītāja zemākā robeža noteikta 5% apmērā. 2017. gadā šis rādītājs bija 39,7%, t.i. realizēto grāmatu projektu
pārdošanas cena par 39,7% pārsniedz projektu pašizmaksu. Grāmatu apgāda kopējais rentabilitātes apjoms 2017. gadā (ieņēmumi /izdevumi %) ir
3,4%.
2017. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Organizēt Sabiedrības veikto valsts funkciju, kas uzskaitītas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā, izpildes efektivitātes objektīvu
izvērtējumu.

2017. gada septembrī noslēdzās ārējais funkciju audits, kas ilga no aprīļa. Auditorkompānijas “PwC Latvija” eksperti, prezentējot audita rezultātus
Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim, norādīja, ka analīzes rezultātā nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par esošo resursu neefektīvu
izmantošanu. Līdz ar to auditori apstiprinājuši, ka resursu izlietojums ir atbilstošs Sabiedrībai normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei un
pakalpojumu sniegšanai pašreizējā formā un kvalitātē. Vienlaikus auditori norādīja, ka starp Sabiedrībai ar “Oficiālo publikāciju un tiesiskās
informācijas likumu” (turpmāk – OPTIL) deleģētajām funkcijām ir tādas, kas tiesību normu nekonkrētības dēļ interpretējamas un pildāmas ar ļoti
dažādu resursu patēriņu. Šīs funkcijas ir OPTIL noteiktās:
•valsts oficiālās informācijas sniegšanas nodrošināšana;
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•normatīvajos aktos noteikto privātpersonu tiesību un pienākumu izpratnes veicināšana.
Šobrīd Sabiedrība šīs funkcijas realizē caur “LVportālu”.
2017. gadā sekmīgi noritēja ārējie auditi ‒ atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 27001:2005 sertificētās informācijas drošības vadības
sistēmas uzraudzībai pēc ISO 27001: 2013 standarta versijas, kā arī atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 sertificētās kvalitātes
vadības sistēmas uzraudzībai. Neatbilstības netika konstatētas.

Vērtējot 2017. gada nefinanšu rezultātus, Sabiedrības valde uzskata, ka tai izdevies realizēt visas 2017. gadā plānotās aktivitātes. Kopējā
aktivitāšu plāna izpilde ir 96,8%. Aktivitātes, kas nav realizētas, ir saistītas ar valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Sabiedrības veikto valsts funkciju
nodrošināšanai. Sabiedrība ir sagatavojusi izvērstu budžeta pieprasījumu funkciju nodrošināšanai. TM budžeta pieprasījumā 2018. gadam norādīja
citas prioritātes.
Sabiedrības valdes vērtējumā 2017. gadā tai ir izdevies sasniegt izvirzītos mērķus un nodrošināt, ka Sabiedrības pakalpojumu lietotāju
apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti pieaug, kā arī aug kopējais Sabiedrības pakalpojumu lietotāju skaits. 2017. gadā veikta sadarbības partneru
aptauja (institūcijas, kas iesniedz oficiālai publicēšanai informāciju). Aptaujas rezultāti ir pozitīvi – no maksimāli iespējamiem 4 punktiem,
sadarbība ir novērtēta ar 3,86 punktiem.
2017. gadu Sabiedrība beigusi ar plānotiem zaudējumiem 254 529 euro apmērā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības
rezultātā Sabiedrības izveidotās rezerves 1,6 miljoni euro apmērā, zaudējumi sedzami no rezervēm. Vērtējot 2017.gada finanšu rādītājus,
Sabiedrības valde norāda, ka pēdējos gados tā vairākkārtīgi aktualizējusi jautājumus par finanšu riskiem, kas saistīti ar ieņēmumu no maksas par
oficiālo paziņojumu publikācijām samazināšanos no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu ik gadus pēdējo sešu gadu laikā ar vidējo krituma tempu 9,2%
gadā, kas galvenokārt saistīts ar iesniedzēju apmaksāto oficiālo paziņojumu skaita samazinājumu. Gan OPTIL pieņemšanas procesā Saeimā, gan arī
Valsts prezidenta pavadvēstulē (https://vestnesis.lv/ta/id/249373) izsludinot likumu, ir norādīts, ka “valstij tik plašu publisku funkciju izpilde būtu
jāfinansē no publiskajiem finanšu resursiem”.
2016. gads bija pirmais kopš 2002. gada, kad Sabiedrība strādāja ar zaudējumiem strauji krītošo ieņēmumu dēļ, nepalielinot izdevumus.
No šī brīža savu funkciju īstenošanai oficiālais izdevējs izmanto uzkrātās naudas rezerves. 2017. gadā no Sabiedrības rezervēm zaudējumu segšanai
tika novirzīti 254 529 euro. 2018. gadā tiek prognozēta tālāka Sabiedrības ieņēmumu samazināšanās. Plānoto zaudējumu segšanai būs nepieciešami
723 222 euro. Šobrīd savu darbu veic Tieslietu ministrijas organizētā darba grupa, kas izveidota oficiālo publikāciju apjoma pārskatīšanai oficiālajā
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izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Darba grupas sākotnējais viedoklis paredz ar 2019.gadu izslēgt Komercreģistra ierakstu publikācijas (iespējams –
arī izsoļu publikācijas) no oficiālajā izdevumā publicējamo paziņojumu saraksta. Šai situācijā bez valsts budžeta līdzfinansējuma Sabiedrība jau
2019. gadā nespēs nodrošināt Likumā noteikto funkciju izpildi. Ja savlaicīgi netiks risināts jautājums par Likumā noteikto funkciju finansēšanu, jau
2019. gadā ir iespējama situācija, ka oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" būs spiests pārtraukt veikt kādu no funkcijām.
* - Starptautiskās interneta pētījumu aģentūras GEMIUS dati
** - Google Analytics dati
*** - Latvijas preses izdevēju asociācijas dati
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