1.pielikums
VSIA "Latvijas Vēstnesis" dalībnieku
2021. gada 20. janvāra sapulces protokolam Nr. 1, 1. §

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 14. panta otrajā daļā un 15. panta trešajā daļā noteiktā uzdevuma pasākumu un to rezultatīvo rādītāju izpildei
Kapitālsabiedrības nosaukums: VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Pārskata gads:

2020
Nefinanšu mērķi (apstiprināti dalībnieku 2020. gada 17. jūnija sapulcē (prot.Nr.3, 1. §))

Mērķis

Plānotais 2020.
gadā

Fakts 2019.gadā

Fakts 2020.
gadā

Novirze no
plānotā

Novirze no plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

Nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju un
veicina kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti
Noturīgs vai pieaudzis VSIA “Latvijas
Vēstnesis” sniegto informatīvo e-pakalpojumu
reālo Latvijas lietotāju skaits vidēji mēnesī **

355,550

360,000

395,000

35,000

9.7

Noturīgs vai pieaudzis VSIA “Latvijas
Vēstnesis” sniegto informatīvo e-pakalpojumu
lietotāju īpatsvars (% no visiem Latvijas
interneta lietotājiem) vidēji mēnesī **

24.0

24.0

26.4

2

10.0

89,000

90,000

99,877

9,877

11.0

Oficiālās publikācijas ("vestnesis.lv") reālo
lietotāju skaits vidēji mēnesī *
VSIA "Latvijas Vēstnesis" darbinieku pieļauto
kļūdu skaits tiesību aktu oficiālajās
publikācijās (tiesību akti u.c. oficiālā
informācija) (maksimālais kļūdu skaits gadā)

0

2

1

-1

Novirze no plānotā ir pozitīvi vērtējama, jo 2020.gadā
pieļaujamais kļūdu skaits - 2. Faktiski bija 1 kļūda, kas radās
-50.0 sakarā ar intensīvo slodzi un darbinieku ilgstošu darbu 7x24
režīmā, nodrošinot operatīvu tiesību aktu izsludināšanu un
ārkārtas laidienu nodrošināšanu ārkārtas situācijas laikā
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Mērķis

Plānotais 2020.
gadā

Fakts 2019.gadā

Fakts 2020.
gadā

Novirze no
plānotā

Novirze no plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

Nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju un
VSIA "Latvijas Vēstnesis" darbinieku pieļauto veicina kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti
Novirze no plānotā ir pozitīvi vērtējama, jo 2020.gadā netika
kļūdu skaits oficiālo paziņojumu publikācijās
1
4
0
-4
-100.0
pieļauta neviena kļūda
(maksimālais kļūdu skaits gadā)

Laiks no informācijas saņemšanas līdz
publikācijai oficiālajā izdevumā (dienas)
Normatīvo aktu sistematizācijas vietnes
"likumi.lv" reālo lietotāju skaits vidēji
mēnesī**

1

2

1

-1

226,000

227,000

258,841

31,841

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

0.1

0.9

0.3

-0.6

Laiks no tiesību aktu oficiālās publikācijas līdz
konsolidētās/sistematizētās versijas
publiskošanai (dienas)

2

3

1

-2

99.9

99.7

99.98

0

Nodrošināta Oficiālo publikāciju informācijas
sistēmas darbība - nodrošināta sistēmas
drošība, sistēma darbojas (informācijas
sistēmu darbības nepārtrauktība % no darba
režīma 24/7)

-50.0 Novirze no plānotā ir pozitīvi vērtējama

14.0
Novirze no plānotā ir pozitīvi vērtējama, jo 2020.gadā
pieļaujamais kļūdu skaits 0,9% no sistematizēto dokumentu
kopskaita, faktiski šis rādītājs bija 0,3%, kas radās sakarā ar
-66.7
intensīvo slodzi un darbinieku ilgstošu darbu 7x24 režīmā,
nodrošinot operatīvu tiesību aktu sistematizēšanu un sadaļas
Covid 19 izveidošanu un uzturēšanu ārkārtas situācijas laikā

-66.7 Novirze no plānotā ir pozitīvi vērtējama

0.3
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Mērķis

Fakts 2019.gadā

Plānotais 2020.
gadā

Fakts 2020.
gadā

Novirze no
plānotā

Novirze no plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

Nodrošināt
ilgtspējīgas,
vispārpieejamas
Nodrošināta
Oficiālo
publikāciju
informācijas un vienotas platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju un
sistēmas darbība - sabiedrībai publiskie resursi veicina kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti
Novirze no plānotā ir pozitīvi vērtējama - nav saņemta neviena
ir pieejami (maksimāli pieļaujamais sistēmu
2
2
0
-2
-100.0
sūdzība
ārējo lietotāju objektīvu sūdzību par resursu
pieejamību skaits ceturksnī)
Žurnāla „Jurista Vārds” abonentu skaits
drukātai versijai (vidēji gadā)***

1,085

E-žurnāla “Jurista Vārds” abonentu skaits

Portāla „Jurista Vārds” reālo lietotāju skaits
vidēji mēnesī **
"LVportāla” vidējais reālo lietotāju skaits
mēnesī**

1,000

993

-7

-0.7
Veicot aptaujas, tika konstatēts, ka e-žurnāls kā formāts ir
novecojis, un tāpēc pieprasījums pēc tā ir neliels. 2021.g.
kapitālsabiedrība izstrādās "Jurista Vārda" tālākās attīstības
-29.7
stratēģiju 2021.-2023.gadam ar akcentu uz digitālās vides
attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un
prasībām.

84

165

116

-49

12,228

12,300

12,439

139

1.1

231,000

235,000

261,773

26,773

11.4

1,230

3,250

2,020

164.2

2,300

2,980

680

29.6

Publicēti un sistematizēti tiesību akti un cita
oficiālā informācija (ar ienākumiem nenosegtā
daļa)
Publicēti un sistematizēti ar ienākumiem
nenosegtie oficiālie paziņojumi
* Google Analytics dati

Rādītāja pieaugums nav atkarīgs no valdes, bet no publicēšanai
atsūtīto dokumentu skaita pieauguma, t.sk. COVID 19 krīzes dēļ

** Starptautiskās interneta pētījumu aģentūras GEMIUS dati
***Latvijas preses izdevēju asociācijas dati

Finanšu mērķi (apstiprināti dalībnieku 2020. gada 17. jūnija sapulcē (prot.Nr.3, 1. §))
Mērķis

Fakts iepriekšējā
gadā (2019)

Plānotais
pārskata gadā
(2020)eiro

Fakts pārskata
gadā
(2020)eiro

Novirze no
plānotā eiro

Novirze no plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm
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Mērķis

Fakts 2019.gadā

Plānotais 2020.
gadā

Fakts 2020.
gadā

Novirze no
plānotā

Novirze no plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

Nodrošināt
ilgtspējīgas,
vispārpieejamas un vienotas platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un
kvalitatīvu
pilsonisko
un tiesisko
informāciju
un
Peļņa
pirms procentu
maksājumiem,
Faktiskās
peļņasvalsts,
pieaugums
par 197%
radies sakarā
ar faktiskā
veicina-551,497
kvalitatīvu sabiedrības
uzturot atgriezenisko
saiti starp197%
sabiedrību
un valsti
nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
75,100 diskusiju,
148,450
73,350
apgrozījuma
pieaugumu pat 5% salīdzinot ar plānoto un faktisko
atskaitījumiem (EBITDA) eiro
izdevumu samazinājumu par3,3% salīdzinot ar plānoto.
Pašu kapitāla atdeve (ROE)

%

Aktīvu atdeve (ROA) %
Kopējais likviditātes koeficients
Saistības pret pašu kapitālu

0.0%

0.5%

8.8%

7.3%

1662% Sakarā ar būtiski labāku peļņas rādītāju nekā prognozēts

-44.0%

0.3%

5.2%

4.8%

1633% Sakarā ar būtiski labāku peļņas rādītāju nekā prognozēts

2.5%

2.4%

2.6%

0.2%

8%

58.8%

59.0%

52.9%

-6.1%

8%

Finanšu rādītāji
Rādītāji
neto apgrozījums, EUR
peļņa vai zaudējumi, EUR
pašu kapitāls, EUR
pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR
investīciju plāna izpilde, EUR
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata
periodā, EUR
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai
netieši saņemtais finansējums (dotācijas,
maksa par pakalpojumiem un citi finanšu
līdzekļi) kopā, EUR
no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai
netieši saņemtā finansējuma izlietojums
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi
finanšu līdzekļi) kopā, EUR

Fakts iepriekšējā
gadā 2019

Plānotais 2020.
gadā

Fakts 2020.
gadā

Novirze no
plānotā

1,512,765

1,456,249

1,522,536

66,287

-630,993

5,110

76,030

70,920

902,974

929,211

979,004

49,793

Novirze no plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

5%
Faktiskās peļņas pieaugums par 1388% radies sakarā ar faktiskā
1388% apgrozījuma pieaugumu pat 5% salīdzinot ar plānoto un faktisko
izdevumu samazinājumu par 3,3% salīdzinot ar plānoto.
5%

-617,352

-668,446

-649,993

18,453

3%

108,334.00

59,052.00

52,583.00

-6,469

-11%

0.00

0.00

0.00

0

0%

0.00

773,109.00

772,791.00

318

0%

0.00

773,109.00

688,699.00

-84,410

-11%
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Mērķis

Fakts 2019.gadā

Plānotais 2020.
gadā

Fakts 2020.
gadā

Novirze no
plānotā

Novirze no plānotā, %

Valdes skaidrojums par novirzēm

valsts
budžetailgtspējīgas,
finansējums,vispārpieejamas
mērķis Nr.1:
Nodrošināt
un vienotas platformas darbību, kurā nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un
kvalitatīvu
valsts,
pilsonisko
un tiesisko
un
Būtisks
izdevumu
apjoms
netika attiecināts
uzinformāciju
dotāciju, jo bija
Oficiālo publikāciju un tiesiskās
veicina kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību
un valsti
attiecināms
uz pirmsdotācijas (iepriekšējiem) periodiem. Piem.:
informācijas likuma 14. panta otrajā daļā un
0.00
685,164.00 601,237.00
-83,927
-12% neizņemto atvaļinājumu dienu par iepriekšējiem periodiem
15. panta trešajā daļā noteiktā uzdevuma
apmaksai, uz iepriekšējiem periodiem attiecināmu pakalpojumu
pasākumu un to rezultatīvo rādītāju izpildei
rēķinu apmaksai.
(EUR)
valsts budžeta finansējums, mērķis Nr.2: Ar
Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra
rīkojuma Nr. 653 "Par Pasākumu plānu
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas,
terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.
gadam" (turpmāk – Plāns) apstiprinātā Plāna
1. rīcības virziena 1.8. pasākuma un to
rezultatīvo rādītāju izpildei (EUR)

0.00

48,041.00

47,876.00

-165

0%

Dalība Valsts kancelejas vadītajā " projektā
"Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un
saskaņošanas portāla izveide"

0.00

39,904.00

39,586.00

-318

-1%

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas
daļas izlietojums kopā, EUR

0.00

0.00

0.00

0

0%

Sagatavotājs: D. Ābele ; H.Spulģis
Tālrunis: 26595570; 29149981
E-pasts: daina.abele@lv.lv;
heino.spulgis@lv.lv

Sagatavošanas datums: 11.01.2021
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