Pielikums Nr.1
Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 95
Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
Kapitālsabiedrības nosaukums: VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Pārskata gads:

2018
Nefinanšu mērķi

Mērķis

Fakts iepriekšējā
gadā (2017)

Plānotais
pārskata gadā
(2018)

Fakts pārskata
gadā (2018)

Novirze no
plānotā

Novirze no
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

VSIA "Latvijas Vēstnesis" galvenais nefinanšu mērķis ir realizēt Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā noteikto „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”
Mērķis tika īstenots šādos darbības virzienos:
1.Sasniegtās tirgus daļas nostabilizēšana un pieaugums (1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju izmanto LV pakalpojumus) un jaunu tematisko sadaļu izveide LV portālā
2.Visu LV uzturēto vietņu funkcionālitātes un satura pilnveide
3.Tiesību zinātnei veltītu izdevumu un likumu krājumu izdošana
Palielinās VSIA “Latvijas Vēstnesis” sniegto
informatīvo e-pakalpojumu reālo Latvijas
lietotāju skaits vidēji mēnesī *
Palielinās VSIA “Latvijas Vēstnesis” sniegto
informatīvo e-pakalpojumu lietotāju īpatsvars
(% no visiem Latvijas interneta lietotājiem, kas
tam pieslēdzas no datora) vidēji mēnesī *

295,000

298,000

320,000

22,000

21.00

23.00

22.50

-0.50

7% Dati par Latvijas kopējo interneta lietotāju skaitu tiek iegūti ik
mēnesi kopā ar interneta pētījumu aģentūras Gemius izpētes datiem.
Tā kā pieaug arī kopējais iznterneta lietotāju skaits, tad tirgus daļas
rādītājs atspoguļo faktisko situāciju nevis situāciju salīdzināmos
datos uz gada sākumu. Šī novirze parāda to, ka faktiski reālais
-2% inetrneta lietotāju skaits Latvijā 2018. gadā ir audzis nedaudz
straujāk kā LV pakalpojumu lietotāju skaits (attiecīgi 9,7% un 7,3%)
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Mērķis

Plānotais
pārskata gadā
(2018)

Fakts iepriekšējā
gadā (2017)

Fakts pārskata
gadā (2018)

Novirze no
plānotā

Novirze no
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

2018. gadā būtiski pieauga interesentu skaits tieši par oficiālo
paziņojumu
publikācijām,
tai skaitā
par valsts iestāžu
VSIA "Latvijas Vēstnesis" galvenais nefinanšu mērķis ir realizēt Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā noteikto „Ikvienam
ir tiesības
zināt savas
tiesības”
izsludinātajiem amatu konkursiem. Tas radīja apmeklētības
Mērķis tika īstenots šādos darbības virzienos:
Oficiālās publikācijas ("vestnesis.lv") unikālo
60,500 lietotāju
79,000
31% pieaugumu
oficiālo
publikāciju
vietnē "vestnesis.lv". Diemžēl, no
1.Sasniegtās tirgus daļas nostabilizēšana un pieaugums (1/560,500
daļa Latvijas interneta
izmanto LV18,500
pakalpojumus) un jaunu
tematisko sadaļu
izveide
LV portālā
lietotāju skaits vidēji mēnesī **
2019.
gada
1.
janvāra
oficiālā
izdevuma
“Latvijas Vēstnesis” sadaļā
2.Visu LV uzturēto vietņu funkcionālitātes un satura pilnveide
“Amatu
konkursi”
informācija
vairs
netiks
publicēta līdzšinējā
3.Tiesību zinātnei veltītu izdevumu un likumu krājumu izdošana
apjomā. To paredz grozījumi Valsts civildienesta likumā.
VSIA “Latvijas Vēstnesis” darbinieku pieļauto
kļūdu skaits publikācijās (maksimālais kļūdu
skaits gadā)
Normatīvo aktu sistematizācijas vortāla
"likumi.lv" unikālo lietotāju skaits vidēji
mēnesī**

1

2

1

-1

345,000

345,000

347,000

2,000

Dokumentu skaits, kuros pieļautas kļūdas
tiesību aktu sistematizācijā (% no sistematizēto
dokumentu skaita)

0.48%

0.90%

0.31%

-0.0059

Žurnāla „Jurista Vārds” abonentu skaits papīra
versijai (vidēji gadā)***

1,150

1,145

1,118

-27

E-žurnāla “Jurista Vārds” abonentu skaits

Portāla „Jurista Vārds” unikālo lietotāju skaits
vidēji mēnesī **

85

95

82

-13

17,500

18,000

20,070

2070

Plānotais lielums norāda maksimāli pieļaujamo lielumu. Jo faktiski
mazāks rādītājs pret šo pieļaujamo lielumu, jo kvalitatīvāk veikta
-50% oficiālās publikācijas funkcija. Pamatprocesos ir ieviestas stingras
kontroles procedūras, kas palīdz laikus pamanīt un novērst kļūdu
rašānās iespējas.
1% Nav komentāru!
Plānotais lielums norāda maksimāli pieļaujamo lielumu. Jo faktiski
mazāks rādītājs pret šo pieļaujamo lielumu, jo kvalitatīvāk veikta
-66% tiesību aktu sistematizācija. Pamatprocesos ir ieviestas stingras
kontroles procedūras, kas palīdz laikus pamanīt un novērst kļūdu
rašānās iespējas.
Papīra žurnālu /laikrakstu abonentu skaita krišana ir objektīva
-2% tendence ne tikai Latvijā, bet visur Eiropā (un ne tikai), kas saistīta
ar lasītāju vecuma un paradumu maiņu.
E- žurnāla abonēšanas kritums, acīmredzot, saitīts ar to pašu
tendenci, kas radījusi arī e-grāmatu popularitātes kritumu. Ja
-14% sākotnēji tas kā jauninājums bija interesants lietotājiem, tad šobrīd šī
ineterese krīt. E- vides lietošanas paradumu tendences mainās ļoti
strauji. Viens no LV stratēģiskajiem uzdevumiem būtu prognozēt
lasītāju ieradumu maiņu nākošajos 3-5 gados, lai tiem pielāgotu arī
žurnāla "Jurista Vārds" iznākšanas formātus tuvākajā nākotnē.
12%
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Mērķis

Fakts iepriekšējā
gadā (2017)

Plānotais
pārskata gadā
(2018)

Fakts pārskata
gadā (2018)

Novirze no
plānotā

Novirze no
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

Lai gan aptaujas rezultāti rāda, ka visos parametros lietotāju
apmierinātība ar prortālu ir augusi salīdzinot ar 2015. gadu, veikto
VSIA "Latvijas Vēstnesis" galvenais nefinanšu mērķis ir realizēt Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā noteikto „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”
matemātisko aprēķinu rezultātā vidējais apmierinātības rādītājs ir par
Lietotāju
apmierinātības
žurnālu virzienos:
„Jurista
Mērķis tika
īstenots šādosardarbības
aptauja netika
trim desmitdaļām zemāks kā 2015. gadā. Tā nav lietotāju
Vārds”
vērtējums
zemāks
par 3 skalāun
1-4pieaugums (1/5 daļa Latvijas interneta
3.5 lietotāju izmanto
3.2
-0.3
-9% tematisko sadaļu izveide LV portālā
1.Sasniegtās
tirgusnav
daļas
nostabilizēšana
LV pakalpojumus)
un jaunu
veikta
apmierinātības tendence, bet matemātisku aprēķinu rezultāts.
(aptaujas
veiktasvietņu
1 reizifunkcionālitātes
3 gados)
2.Visu LVtiek
uzturēto
un satura pilnveide
Aptaujas rezultāti pieejami:
3.Tiesību zinātnei veltītu izdevumu un likumu krājumu izdošana
https://www.lv.lv/wwwraksti/LVLV/PETIJUMI/2018_JURISTA_V
ARDS.PDF
Lietotāju pieaugums saistīts ar LVportāla jaunās versijas
LVportāla” vidējais unikālo lietotāju skaits
publiskošanu, jaunu satura kanālu "Tiesās", "Valsts un diaspora",
220,000
250,000
272,000
22,000
9%
mēnesī**
"Medijpratība" ˗ izveidošanu un satura kvalitātes kritēriju
paaugstināšanu.
Lai gan aptaujas rezultāti rāda, ka visos parametros lietotāju
apmierinātība ar prortālu ir augusi salīdzinot ar 2015. gadu, veikto
matemātisko aprēķinu rezultātā vidējais apmierinātības rādītājs ir par
„LVportāla” lietotāju apmierinātības ar sniegto
aptauja netika
vienu desmitdaļu zemāks kā 2015. gadā. Tā nav lietotāju
pakalpojumu vērtējums nav zemāks par 3
3.6
3.5
-0.1
-3%
veikta
apmierinātības tendence, bet matemātisku aprēķinu rezultāts.
skalā 1-4 (aptaujas tiek veiktas 1 reizi 3 gados)
Aptaujas rezultāti pieejami: https://lvportals.lv/norises/301429lietotaju-aptaujas-rezultati-apmierinatiba-ar-lv-portalu-nemainigiaugsta-2019
Tehnisku iemeslu dēļ (autori kavējās ar manuskriptu nodošanu) divu
grāmatu izdošanu nācās pārnest uz 2019. gadu (E. Levits
Izdoti tiesību zinatnei veltīti izdevumi
6
5
4
-1
-20%
"Valstsgriba" un autoru kolektīvs "Kriminālprocesa likuma
komentāri")
* Starptautiskās interneta pētījumu aģentūras GEMIUS dati
** Google Analytics dati
*** Latvijas preses izdevēju asociācijas dati

Finanšu mērķi
Mērķis

Plānoti zaudējumi

Fakts iepriekšējā
gadā (2017)

-254,529

Plānotais
pārskata gadā
(2018)

-723,320

Fakts pārskata
gadā (2018)

-545,115

Novirze no
plānotā

-178,205

Novirze no
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

Faktiskie zaudējumi ir mazāki par plānotajiem, jo faktiskās izmaksas
par 8% bija zemākas kā plānots. Arī faktiskie ieņēmumi bija par 26
25%
tūkst. eiro lielāki par plānotajiem, rezultātā plānotie zaudējumi bian
par 25% zemāki kā prognozēts.
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Mērķis

Fakts iepriekšējā
gadā (2017)

Plānotais
pārskata gadā
(2018)

Fakts pārskata
gadā (2018)

Novirze no
plānotā

Novirze no
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

Izdevumu sadaļā ir ekonomija budžeta sadāļā "Materiālu izmaksas" ,
VSIA "Latvijas Vēstnesis" galvenais nefinanšu mērķis ir realizēt Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā noteikto „Ikvienam
ir tiesības
savas
tiesības”autotransportam (zemo naftas
tai skaitā
degvielaszināt
iegāde
uzņēmuma
Mērķis tika īstenots šādos darbības virzienos:
produktu cenu dēļ ietaupīts 0,8 tūkst. eiro), saimniecības preču
1.Sasniegtās tirgus daļas nostabilizēšana un pieaugums (1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju izmanto LV pakalpojumus) un jaunuiegāde
tematisko
LV portālā
- 1,7sadaļu
tūkst. izveide
eiro, reklāmas
izdevumi - 3,0 tūkst. eiro, žurnāla
2.Visu LV uzturēto vietņu funkcionālitātes un satura pilnveide
“Jurista Vārds” un grāmatu drukāšanas izdevumi - 8,9 tūkst. eiro ,
3.Tiesību zinātnei veltītu izdevumu un likumu krājumu izdošana
ekspedēšanas izdevumi - 1,0 tūkst. eiro un citi ārpakalpojumi – 3,6

Budžeta izdevumi ir plānotajā līmenī

1,847,273

2,182,692

2,017,592

-165,100

tūkst. eiro.
Izvērtējot aktuālās vajadzības, ir ietaupīti līdzekļi uz šādām
uzturēšanas izmaksām: komandējumu izmaksām 3,6 tūkst. eiro,
reprezentācijas izdevumiem - 6,8 tūkst. eiro, personāla kvalifikācijas
-8%
celšanas izmaksām 6,0 tūkst eiro, juridiskām un citām konsultācijām
– 3,4 tūkst. eiro, citām uzturēšanas izmaksām -2,2 tūkst. eiro.
Būtiska izmaksu ekonomija uzrādīta budžeta sadaļā “Personāla
izmaksas” – 167,5 tūkst. eiro. Janvārī plānotā personāla darba algu
pārskatīšana tehniskā procesa ieilgšanas dēļ tika pabeigta tikai maijā,
kā rezultātā gada pirmajā puses personāla izdevumi bija ievērojami
mazāki par plānoto. Papildus ietaupījumu nodrošināja gada laikā
personāla mainības rezultātā periodiski neaizpildītās štata vietas.

Finanšu rādītāji
Rādītāji
neto apgrozījums, EUR

Fakts iepriekšējā
gadā (2017)

1,568,910

Plānotais
pārskata gadā
(2018)

1,443,456

Fakts pārskata
gadā (2018)

1,458,392

Novirze no
plānotā

14,936

Novirze no
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

1%

peļņa vai zaudējumi, EUR

-254,529

-723,220

-545,155

178,065

Novirzes galvenais iemesls ir personāla izmaksu ekonomija sakarā ar
darbinieku atalgojuma pārskatīšanas procesa ieilgšanu līdz
-25%
2018.gada maijam (ekonomija 167,5 tūkst. eiro), kā arī neto
apgrozījuma pārsniegums pār plānoto par 1%.

peļņa pirms procentu maksājumiem,
nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
atskaitījumiem (EBITDA), EUR

-149,497

-694,227

-473,039

221,188

-32% Skat. aili "Peļņa un zaudējumi"

2,079,082

1,356,600

1,533,967

177367

-12.24%

-53.31%

-35.54%

pašu kapitāls, EUR
pašu kapitāla atdeve (ROE), %

0.18

13%
-33% Skat. aili "Peļņa un zaudējumi"
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Mērķis

Fakts iepriekšējā
gadā (2017)

Plānotais
pārskata gadā
(2018)

Fakts pārskata
gadā (2018)

Novirze no
plānotā

Novirze no
plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

kopējais likviditātes rādītājs
4.90
3.52
3.46
-0.06
-2%
VSIA "Latvijas Vēstnesis" galvenais nefinanšu mērķis ir realizēt Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā noteikto „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”
Mērķis tika īstenots šādos darbības virzienos:
1.Sasniegtās tirgus daļas nostabilizēšana un pieaugums (1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju izmanto LV pakalpojumus) un jaunu tematisko sadaļu izveide LV portālā
2.Visu LV uzturēto vietņu funkcionālitātes un satura pilnveide
3.Tiesību zinātnei veltītu izdevumu un likumu krājumu izdošana
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