Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"
DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS
Brīvības bulvārī 36, Rīgā
2020. gada 23. septembrī

Nr. 4
ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis", vienotais reģistrācijas
numurs 40003113794, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku ārkārtas sapulcē piedalās valsts
kapitāla daļu turētāja pārstāvis ˗ Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.
Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā
pamatkapitāla apmērs ir 711 435 EUR.
Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu
ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.
Dalībnieku sapulces protokoliste: Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta
direktore Agnese Rācene-Krūmiņa.
Pieaicinātās personas:
Daina Ābele
– Sabiedrības valdes priekšsēdētāja
Dainis Mjartāns
– Sabiedrības valdes loceklis
Sapulces sākums plkst. 9.30
Darba kārtībā:
1. Sabiedrības 2019. gada darbības rezultātu gala vērtējuma noteikšana atbilstoši
Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr.95 "Kārtība, kādā tiek
vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir
izšķirošā ietekme".
2. Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles ievēlēšana.
1. §
Sabiedrības 2019. gada darbības rezultātu gala vērtējuma noteikšana atbilstoši Ministru
kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti
darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā
ietekme"

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē, ka saskaņā ar Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu valdes
loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst
pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas
noteikšanā ņem vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā,
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kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem
kā arī valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā.
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē, ka atbilstoši Ministru
kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti
un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme" (turpmāk ‒ Noteikumi
Nr.95) 9. punktam un Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto Vadlīniju darbības rezultātu
izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme (apstiprinātas Valsts kapitāla
daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada
1. jūnija sēdē (prot.Nr.3, 1. §)), 24. punktam kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc koordinācijas
institūcijas vērtējuma par kapitālsabiedrības finanšu mērķu izpildi saņemšanas nosaka
kapitālsabiedrības darbības rezultātu gala vērtējumu atbilstoši vērtējumu skalai – ļoti labi,
labi, apmierinoši vai neapmierinoši ˗ un pieņem lēmumu par iespējamo turpmāko rīcību, tai
skaitā, par iespējamu prēmiju izmaksu valdes locekļiem atbilstoši kapitālsabiedrības darbības
rezultātiem un valdes locekļu darba individuālajam novērtējumam.
Pārresoru koordinācijas centrs Sabiedrības finanšu mērķu izpildi ir novērtējis kā ļoti
labu (skat. pielikumā Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 15. jūlija vēstuli Nr. 1.25.1/85).
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā, Sabiedrība, darbojoties saskaņā ar
Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprināto kapitālsabiedrības 2019. gada budžetu un darba
plānu, ir sasniegusi un pārsniegusi tai noteiktos mērķus (skat. Sabiedrības dalībnieku
2020. gada 15. aprīļa sapulces prot.Nr.2, 1.§ un pielikumā Tieslietu ministrijas 2020. gada
26. maija vēstuli Nr.1 Nr. 1-17/1764) – ir sasniegti vai pārsniegti visi plānotie nefinanšu
rādītāji, tostarp pieaudzis Sabiedrības sniegto pakalpojumu lietotāju skaits, arī klientu
apmierinātība ar sniegto pakalpojumu kvalitāti ir augsta; sasniegti ir arī izvirzītie finanšu
mērķi, un finanšu rezultāti ir labāki, nekā bija plānots.
Tā kā Sabiedrības darbība ir vērsta uz to, lai nodrošinātu ikvienam Satversmē
noteiktās tiesības zināt savas tiesības, Sabiedrības 2019. gadā plānotās un īstenotās aktivitātes
atbilstoši pieejamajiem finanšu resursiem ir veicinājušas tās sniegto pakalpojumu kvalitātes
un pieejamības paaugstināšanos.
Ņemot vērā minēto, Sabiedrības darbība 2019. gadā atbilstoši Noteikumu Nr.95
9. punkta vērtējuma skalai vērtējama kā ļoti laba – Sabiedrība ir sasniegusi vai pārsniegusi
visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultatīvos rādītājus.
Sabiedrības valdes locekļu darbības rezultāti tika izvērtēti 2020. gada 15. aprīļa
sapulcē (skat.prot.Nr.2, 7.§), kuras laikā valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis atzinīgi
novērtēja Sabiedrības valdes paveikto, nodrošinot, ka, neraugoties uz ieņēmumu
samazināšanos, Sabiedrība ir ne tikai nodrošinājusi savu funkciju kvalitatīvu izpildi, bet arī
plānojusi un īstenojusi tās sniegto pakalpojumu pilnveidi atbilstoši Sabiedrības dalībnieku
sapulcē apstiprinātajā Sabiedrības 2019. gada darba plānā izvirzītajiem uzdevumiem un
plānotajiem pasākumiem, kur īpaši atzinīgi vērtējama LV portāla sadaļu "Moneyval" un
"Brexit" izveide, tādējādi nodrošinot informācijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanas jomā veiktajiem pasākumiem pieejamību vienuviet, kā
arī vienuviet sniedzot informāciju, lai palīdzētu iedzīvotājiem orientēties gaidāmajās izmaiņās
nacionālajos tiesību aktos saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības.
Ierobežotā finansējuma apstākļos atzinīgi vērtējams kopumā paveiktais Sabiedrības sniegto evides pakalpojumu attīstībā.
Kā apliecinājums, ka Sabiedrība savas funkcijas īsteno kvalitatīvi, ir gan Sabiedrības
sniegto pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums, gan augstā lietotāju apmierinātība ar sniegto
pakalpojumu kvalitāti, gan arī veiksmīgi aizvadītais Sabiedrības integrētās vadības sistēmas,
ko veido kvalitātes vadības sistēma un informācijas drošības vadības sistēma, ārējais audits,
kurā Bureau Veritas Latvia ārējo auditoru grupa atzinīgi novērtēja Sabiedrības integrētās
vadības sistēmas darbību.
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Ņemot vērā minēto, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis rosina lemt par prēmijas
piešķiršanu valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei un valdes loceklim Dainim Mjartānam viena
mēneša atlīdzības apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktā un 79. panta septītajā daļā noteikto, dalībnieku
sapulce lemj par prēmiju piešķiršanu Sabiedrības valdes locekļiem.
Nolemj:
1. Pieņemt zināšanai valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja sniegto Sabiedrības
2019. gada darbības vērtējumu "ļoti labi".
2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu un 79. panta septīto daļu:
2.1. Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei izmaksāt prēmiju viena
mēneša atlīdzības apmērā, t.i., 3 040,87 (noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2018. gada
11. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §, 1.1. apakšpunkts)).
2.2. Sabiedrības valdes loceklim Dainim Mjartānam izmaksāt prēmiju viena
mēneša atlīdzības apmērā, t.i., 2 736,78 EUR (noteikta ar Sabiedrības dalībnieku
2018. gada 11. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §, 1.2. apakšpunkts)).
2. §
Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles ievēlēšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē, ka 2020. gada 9. oktobrī
beidzas pilnvaru termiņš Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izvērtējis valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles
līdzšinējo ieguldījumu Sabiedrības darbībā un attīstībā un atzinīgi novērtē Dainas Ābeles
paveikto Sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanā.
Atzinīgi vērtējams ir Dainas Ābeles ieguldījums laikā, kad Sabiedrības ieņēmumi
būtiski samazinājās, nodrošinot nepārtrauktu Sabiedrības sniegto pakalpojumu satura un
funkcionalitātes pilnveidi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju inovācijām un ņemot vērā
sabiedrības vajadzības un vēlmes, tādējādi veicinot valsts informācijas pieejamības
sabiedrībai paplašināšanu.
Pateicoties Dainas Ābeles iniciatīvai un personīgajam ieguldījumam, oficiālais
izdevējs laika gaitā ir kļuvis par valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu, kas ir
savstarpēji saistītu pakalpojumu kopums nepastarpinātai valsts, pilsoniskās un tiesiskās
informācijas sniegšanai un kvalitatīvai sabiedrības diskusijai, kā arī sabiedrības tiesiskās
domas un apziņas attīstības atbilstoši demokrātiskas valsts principiem veicināšanai.
Apliecinājums tam, ka Sabiedrība savas funkcijas īsteno kvalitatīvi, ir gan Sabiedrības
sniegto pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums, gan augstais sabiedrības uzticības līmenis
oficiālā izdevēja sniegtajai informācijai un lietotāju apmierinātība ar sniegto pakalpojumu
kvalitāti, gan veiksmīgi uzturētā integrētās vadības sistēma (kvalitātes vadības sistēma un
informācijas drošības vadības sistēma), ko apliecina ārējo auditu rezultāti.
Arī starptautiskā līmenī ir gūta atzinība oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanā Eiropas Oficiālo izdevēju foruma (neformāla, koleģiāla struktūra, ko veido Eiropas
Savienības
dalībvalstu
un
kandidātvalstu
oficiālos
izdevumus
pārstāvošās
izdevējorganizācijas un Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis) gadskārtējās sanāksmēs
atzinīgi novērtēts Sabiedrības īstenotais koncepts - valsts informācijas vienota saturiska un
tehnoloģiska platforma, kas palīdz iedzīvotājiem orientēties esošo un topošo tiesību aktu
pasaulē, sniedzot skaidrojumus un citu informāciju par valsts varas pieņemtajiem lēmumiem;
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arī Eiropas Komisijas darbinieku informatīvās vizītes laikā atzinīgi novērtēts Latvijas oficiālā
izdevēja veikums tiesību aktu pieejamības nodrošināšanā.
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis izsaka pateicību Dainai Ābelei kā Sabiedrības
valdes priekšsēdētājai par Sabiedrības spēju Covid-19 infekcijas slimības izplatības dēļ
izsludinātajā ārkārtas situācijā valstī operatīvi nodrošināt sabiedrībai svarīgas informācijas
pieejamību, gan nodrošinot ārkārtējās situācijas tiesību aktu tūlītēju publiskošanu oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (pieejams vietnē vestnesis.lv), nepieciešamības gadījumā arī
papildu laidienos; gan nodrošinot tūlītēju sistematizēto tiesību aktu pieejamību vietnes
likumi.lv tematiskajā sadaļā "Covid-19"; gan LV portāla tematiskajā atvērumā "Covid-19"
informējot lietotājus par aktuālo; gan nodrošinot žurnāla "Jurista Vārds" ar Covid-19
infekcijas slimību saistīto publikāciju pieejamību bez maksas vietnē juristavards.lv sadaļā
"Cīņa ar pandēmiju: tiesiskie aspekti".
Kopumā ir sasniegti Sabiedrībai ikgadēji izvirzītie nefinanšu un finanšu mērķi un
rādītāji. Arī valdes priekšsēdētājai noteikto individuāli veicamo uzdevumu izpildes līmenis ik
gadu ir bijis augsts.
Dainas Ābeles ilggadējā pieredze un ieguldījums Sabiedrības vadībā, tostarp vienotas
valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas izveidē un attīstībā, ir būtisks faktors
arī turpmākā Sabiedrības darbībā un attīstībā atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada
18. augusta sēdē (prot.Nr.49 38. §) noteiktajam Sabiedrības vispārējam stratēģiskajam
mērķim ˗˗ nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas platformas darbību, kurā
nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko
informāciju, veicinot sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu
tiesībām un pienākumiem, kā arī veicina sabiedrības tiesiskās domas attīstību atbilstoši
demokrātiskas valsts principiem un veicina kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot
atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti.
Ir izvērtēta arī Dainas Ābeles atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām.
Ņemot vērā kapitāla daļu turētāja pārstāvja sniegto Dainas Ābeles līdzšinējo darba
rezultātu izvērtējumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 1. punktu, kapitāla daļu turētāja
pārstāvis ir pieņēmis lēmumu izvirzīt Dainu Ābeli uz nākamo pilnvaru termiņu.
Ir saņemta arī Dainas Ābeles piekrišana ieņemt valdes locekles amatu atkārtoti.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 66. panta pirmās daļas 3. un 8. punktu,
Nolemj:
1. Ar 2020. gada 10. oktobri:
1.1. Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Dainu Ābeli (personas kods 261257-11494,
dzīvesvieta: Kalēju iela 7, Jūrmala, LV-2008) atkārtoti iecelt Sabiedrības valdes
priekšsēdētājas amatā;
1.2. Atbilstoši Sabiedrības dalībnieku 2020. gada 15. aprīļa sapulces lēmumam
(protokols Nr. 2, 7. §, 1. punkts) Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei par
Sabiedrības valdes priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu noteikt mēneša
atlīdzību 3 040,87 EUR.
2. Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei paredzēt šādas sociālās
garantijas:
2.1. ja Sabiedrības dalībnieku sapulce normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos
pieņēmusi lēmumu atsaukt valdes priekšsēdētāju, tad valdes priekšsēdētājai Dainai
Ābelei izmaksājams atsaukšanas pabalsts ne mazāk kā vienas bruto mēneša atlīdzības,
bet ne vairāk kā trīs bruto mēneša atlīdzību apmērā, izņemot Publiskas personas
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kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta sestajā daļā minētajos
gadījumos;
2.2. ja valdes priekšsēdētāja Daina Ābele zaudē amatu Sabiedrības reorganizācijas
vai likvidācijas gadījumā, tad izmaksājams atsaukšanas pabalsts ne mazāk kā vienas
bruto mēneša atlīdzības, bet ne vairāk kā trīs bruto mēneša atlīdzību apmērā;
2.3. ja valdes priekšsēdētāja Daina Ābele vienpusēji atkāpjas no valdes
priekšsēdētājas amata, tad atsaukšanas pabalsts netiek izmaksāts;
2.4. ja Sabiedrības darbiniekiem saskaņā ar iekšējiem darba samaksas noteikumiem
ir paredzēts piešķirt un ir piešķirtas apmaksātas veselības apdrošināšanas polises, tad
arī valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei ir tiesības saņemt apmaksātu veselības
apdrošināšanas polisi, kuras vērtība nav augstāka par Sabiedrības darbiniekiem
piešķirtajām veselības apdrošināšanas polisēm.
3. Sabiedrības valdei informēt komercreģistra iestādi par izmaiņām Sabiedrības
valdes sastāvā.
Pielikumā:
1. Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 15. jūlija vēstule Nr. 1.2-5.1/85 uz divām
lapām.
2. Tieslietu ministrijas 2020. gada 26. maija vēstule Nr.1 Nr. 1-17/1764 un vēstules
pielikumi: VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes vērtējums par mērķu un rādītāju izpildi 2019.
gadā un 1.pielikums "Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem" uz vienpadsmit
lapām.
Sapulce beidzas plkst. 10.15
Dalībnieku sapulces vadītājs
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
Dalībnieku sapulces protokoliste
Tieslietu ministrijas Stratēģijas
departamenta direktore

Raivis Kronbergs

Agnese Rācene-Krūmiņa

Ar šo apliecinu, ka piekrītu Sabiedrības dalībnieku 2020. gada 23. septembra sapulces
lēmuma (protokols Nr. 4, 2. §) 1. un 2. punktā noteiktajam un apliecinu, ka valdes locekļa
amata ieņemšanai šķēršļu nav.
_____________________ Daina Ābele

