
 
 VSIA LATVIJAS VĒSTNESIS 

 
2022. GADA BUDŽETS 

 
 
 

 2 

VSIA „ Latvijas Vēstnesis” valdes darbības pārskats par 2022 .gada 3. ceturksni. 

 

2022.gada 3. ceturksnī Sabiedrība strādājusi atbilstoši  apstiprinātajam darba plānam un 
budžetam: 

 3. ceturkšņa laikā klājā nākuši 82 oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” laidieni, tai 

skaitā 16 ārkārtas laidieni, lai nodrošinātu oficiālās publikācijas operativitāti un 

izsludināmo tiesību aktu savlaicīgu stāšanos spēkā. Šai periodā publicēti 1 326 tiesību 

akti, tai skaitā 394 pašvaldību saistošie noteikumi, un 10 217 oficiālie paziņojumi. 
 2022. gada 1. jūlijā apritēja 10 gadi, kopš Latvijā ieviesta oficiāla elektroniskā publikācija 

− tas ir, vietnē “vestnesis.lv” publicētā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” saturs ir uzskatāms 
par oficiālo publikāciju.  Pētījums par oficiālo publikāciju Latvijā no pirmsākumiem 1918. 
gadā līdz mūsdienām: https://lv.lv/lv/par-mums/oficialais-izdevejs/petijums-par-oficialo-
publikaciju; 

 Tieslietu ministrija sadarbībā ar oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis" vasarā sagatavoja 
Latvijas juristiem nozīmīgu jaunievedumu, vietnes “likumi.lv” tiesību aktu atvērumos 
pievienojot saistītos Eiropas Savienības Tiesas spriedumus. Līdz 1. oktobrim 
vietnē “likumi.lv “ ir ievietoti 77 Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, kas 
piesaistīti 89 Latvijas tiesību aktiem. Tādējādi “likumi.lv” tiesību akta atvērumā saistīto 
dokumentu kopa līdztekus Satversmes tiesas nolēmumiem un Augstākās tiesas atziņām 
ir papildināta ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, kas attiecas uz konkrētā tiesību 
akta interpretāciju un piemērošanu.  

 19. jūlijā iznāca žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais izdevums par sociālās un finanšu 
drošības aspektiem Latvijā. Tematiskais izdevums tapa, sadarbojoties "Jurista Vārda" 
redakcijai un Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes mācībspēkiem, kuri 
 no dažādiem aspektiem aplūko valsts iekšējās un ārējās drošības aktuālos jautājumus.  

 16. augustā iznāca žurnāla "Jurista Vārds"  tematiskais laidiens, kas tika veltīts 
enerģētikas tematikai. Tajā nozares eksperti un praktiķi apskatīja aktuālos tiesībpolitikas 
un tiesību piemērošanas jautājumus saistībā ar enerģētikas nozares šī brīža 
problemātiku.  

 Kopš augusta nogales portāla juristavards.lv sadaļā “Bibliotēka” katram interesantam 
pieejams “Latvijas Vēstneša” apgādā izdotās grāmatas “Konstitucionālās tiesības” 
tulkojums angļu valodā. Tādējādi ārvalstu tiesībniekiem ir radīta iespēja gūt uzticamu un 
kvalitatīvu informāciju par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem, Satversmi, 
valsts iekārtu un cilvēktiesību aizsardzību. 31. augustā notika grāmatas svinīgā atvēršana 
un autoru diskusija.  

 Lai veicinātu kvalitatīvu diskusiju par pilsonisko līdzdalību, politisko kultūru un valsts 
vērtībām, kā arī sabiedrības attīstību un izaicinājumiem mūsdienās, “LV portāls” - kā 
“Latvijas Vēstneša” informatīvās platformas daļa - attīsta dažādus satura kanālus, kas 
ietver izglītojošu informāciju, viedokļrakstus un intervijas par vēstures, demokrātijas, 
politiskās kultūras un valsts attīstības jautājumiem, kā arī skaidro iedzīvotājiem aktuālos 
tiesību aktus. Uzturot šos informācijas satura kanālus, “LV portāls” kļuvis par nozīmīgu 
valsts stratēģiskās komunikācijas instrumentu. “LV portāla” nozīmība īpaši aktualizējas 
krīzes situācijās (Covid-19 pandēmijā, Krievijas karā pret Ukrainu u. c.), kad tā satura 
veidotāju pieredze darbā ar tiesību aktiem iedzīvotājiem nodrošina ātru un efektīvu 
politiski neitrālas, skaidrojošas informācijas pieejamību Portāla saturs palīdz stiprināt 
Latvijas informatīvo telpu un veicina sabiedrības noturību pret dezinformāciju un 
manipulācijām ar informāciju, kas hibrīdapdraudējuma laikā ir ļoti būtisks valsts drošības 
aspekts. 

 Laika periodā 01.janvāra līdz 30.septembrim “LV portāla” tematiskajā sadaļā “Moneyval”, 
vienuviet nodrošinot pastāvīga satura plūsmu, tostarp, audiovizuālā formātā, 
kopumā  publicētas 107 publikācijas:  35 valsts iestāžu paziņojumi  un 70 
oriģinālpublikācijas, sasniedzot 26110 skatījumus. Sociālajos tīklos nodrošināta 

https://lv.lv/lv/par-mums/oficialais-izdevejs/petijums-par-oficialo-publikaciju
https://lv.lv/lv/par-mums/oficialais-izdevejs/petijums-par-oficialo-publikaciju
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“Moneyval” satura popularizācija ierakstu un video formātā, izveidoti  un publiskoti  75 
video un veikti  375 ieraksti.  

 Šogad no 22. līdz 24. septembrim Luksemburgā norisinājās ikgadējais – jau 18. Eiropas 
oficiālo izdevēju forums (European Forum of Official Gazettes).  Šogad Forumu 
organizēja Luksemburgas Centrālais likumdošanas dienests, kas izdod Luksemburgas 
oficiālo izdevumu. Šogad forumā piedalījās 27 valstu pārstāvji, tostarp aktīvi līdzdarbojās 
Eiropas Savienības oficiālais izdevums. Šī gada Foruma akcenti tika likti uz digitālā 
laikmeta jaunajām tendencēm un to izmanošanu oficiālo izdevēju darbā. "Latvijas 
Vēstneša" pārstāvji vadīja  vienu no darba grupām, iepazīstinot kolēģus ar Latvijas 
pieredzi. Nākamais Forums norisināsies 2023. gadā Berlīnē.  

 Šī gada pavasarī oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”, izpildot noteiktus kritērijus, pēc 
Sabiedrības integrācijas fonda novērtējuma saņēma godpilno statusu “Ģimenei 
draudzīga darbavieta”. Šis statuss ne tikai atspoguļo uzņēmuma vērtības, bet arī paredz 
iespēju saņemt ekspertu padomus un apmācību, apmainīties ar pieredzi, kā arī pretendēt 
uz finansējumu, lai īstenotu dažādas ieceres draudzīgas attieksmes pret ģimeni 
veicināšanai gan darba organizācijā, gan sabiedrībā.  No 2. līdz 3. jūlijam tika realizēts 
pirmais “Latvijas Vēstneša” pieteikais projekts “Visi kopā aci pret aci ar dabu” ar 
uzņēmuma darbinieku ģimeņu piedalīšanos. Pasākumā piedalījās 67 cilvēki, tai skaitā 19 
bērni vecumā no 6 mēnešiem līdz 17 gadiem, kā arī vairāku ģimeņu mīluļi – suņi. Vairāk 
par pasākumu skat. https://lvportals.lv/norises/342817-darba-pasakums-kas-satuvina-
gimenes-latvijas-vestnesa-pieredzes-stasts-2022 

 
 

  
 
  

https://op.europa.eu/en/web/forum/2022-luxembourg
https://lvportals.lv/norises/342817-darba-pasakums-kas-satuvina-gimenes-latvijas-vestnesa-pieredzes-stasts-2022
https://lvportals.lv/norises/342817-darba-pasakums-kas-satuvina-gimenes-latvijas-vestnesa-pieredzes-stasts-2022
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
 

 
 
 
  
   
__________________________ 
Daina Ābele 
Valdes locekle 
2022. gada 7. novembrī 

  III cet. fakts III cet. plāns Novirze III cet. 2021 
  EUR EUR % EUR 
      

1. Neto apgrozījums 1 729 835 1 750 348 (1.2) 1 387 347 
      

2. Gatavās produkcijas krājumu un 
nepabeigtās ražošanas izmaiņas 3 103 (10 183)  (6 584) 

      
3. Pārējie saimnieciskie ieņēmumi 24 409 22 000 11,0 44 762 
      
      

4. Materiālu izmaksas     
 -izejvielu un palīgmateriālu 

izmaksas (10 285) (14 710) 30,1 (12 810) 
 -pārējās ārējās izmaksas (146 163) (174 759) 16,4 (108 209) 

 Kopā (156 448) (189 469) 17,4 (121 019) 
      

5. Personāla izmaksas     
 -algas (1 005 043) (1 055 736) 4,8 (931 983) 
 -pārējās sociālās apdrošināšanas 

izmaksas (275 811) (288 655) 4,4 (256 626) 

 Kopā (1 280 854) (1 344 391) 4,7 (1 188 609) 
      

6. Pamatlīdzekļu un nemateriālo 
aktīvu nolietojums (48 240) (45 601) (5,8) (51 702) 

      
7. Pārējās saimnieciskās darbības 

izmaksas (169 842) (194 469) 12,7 (182 018) 
      

8. Pārējie procentu ieņēmumi un 
tamlīdzīgi ieņēmumi 0 0 

 
12 

      
9. Pārējie procentu izdevumi un 

tamlīdzīgi izdevumi 
 

0 0 
  

0 

 
10. 

Pārskata perioda peļņa pirms 
nodokļiem 101 963 (11 765)  (117 811) 

      
11. Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 0  (915) 

      

13. Pārskata perioda peļņa  101 963 (11 765) - (118 726) 
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Bilance            
 

 III cet. fakts 2022 plāns 2021  
 EUR EUR EUR  
Aktīvs     
Ilgtermiņa ieguldījumi     
     

I. Nemateriālie ieguldījumi     
2. Koncesijas, patenti, licences, 
preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības 5 347 7 361 15 443 

 

3. Avansa maksājumi par 
nemateriālajiem ieguldījumiem 0 0 0 

 

     

I Kopā 5 347 7 361 15 443  
II. Pamatlīdzekļi     

1. Pārējie pamatlīdzekļi  
 129 161 115 667 122 181 

 

2. Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 

 
0 0 344 

 

3. Nepabeigtie pamatlīdzekļi     

Pamatlīdzekļi kopā: 129 161 115 667 122 525  
     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 134 508 123 028 137 968  
     
Apgrozāmie līdzekļi     

I. Krājumi:     
1. Izejvielas, pamatmateriāli 
un palīgmateriāli 44 25 14 

 

3. Gatavie ražojumi un preces 
pārdošanai 37 244 25 029 35 245 

 

5. Avansa maksājumi par 
precēm 0 0 0 

 

Krājumi kopā: 37 288 25 054 35 259  
     
III. Debitori     

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 1 773 5 326 12 931  
4. Citi debitori 2 101 4 723 -  
7. Nākamo periodu izmaksas 44 721 35 000 38 225  
8. Uzkrātie ieņēmumi 0 0 0  

Debitori: 48 595 45 049 51 156  
     
IV. Īstermiņa finanšu 
ieguldījumi 

 
  

 

3. Pārējie vērtspapīri un 
līdzdalība kapitālos 

 
- - 

 

Īstermiņa finanšu ieguldījumi 
kopā: 

 
  

 

     
V. Naudas līdzekļi kasē un 
bankā: 1 644 681 885 289 1 002 392 

 

     

Apgrozāmie līdzekļi kopā: 1 730 564 955 392 1 088 807  
     

Aktīvu kopsumma 1 865 072 1 078 420 1 226 775  
 
 Bilance            
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 III cet. fakts 2022 plāns 2021  
 EUR EUR EUR  
Pasīvs     
Pašu kapitāls     

1. Pamatkapitāls 711 435 711 435 711 435  
4. Rezerves:     

d) pārējās rezerves 48 693 62 072 207 469  

5. Nesadalītā peļņa 
a) iepriekšējo gadu peļņa 

0 0 0 

 

b) pārskata gada peļņa 101 963 (123 035) (158 775)  
     

Pašu kapitāls kopā: 862 091 650 472 760 129  
     
     
Kreditori:     
     
Ilgtermiņa kreditori 0 0 0  
     
Īstermiņa kreditori     

1. No pircējiem saņemtie 
avansi 182 399 189 648     211 633 

 

2. Parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 9 287 2 000 5 097 

 

3. Nodokļi un sociālās 
nodrošināšanas maksājumi 63 592 71 300 70 725 

 

11. Pārējie kreditori  650 915 3 000 2 829  
12. Nākamo periodu 
ieņēmumi 30 825 85 000 86 599 

 

15. Uzkrātās saistības 65 963 77 000 89 763  
Īstermiņa parādi kreditoriem 
kopā: 1 002 981 427 948 466 646 

 

     

Kreditori kopā: 1 002 981 427 948 466 646  
     

Pasīvu kopsumma 1 865 072 1 078 420 1 226 775  
 

Daina Ābele 
Valdes locekle 
2022. gada 7. novembrī 
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Naudas plūsmas pārskats  
 

 III cet. fakts III cet. plāns Novirze 
 EUR EUR % 

    
I Pamatdarbības naudas plūsma    

1. Ieņēmumi no preču pārdošanas 
un pakalpojumu sniegšanas 2 276 207 2 221 443 2,5 
2.Maksājumi piegādātājiem, 
darbiniekiem, pārējiem  
pamatdarbības izdevumiem (1 588 763) (1 623 380) 2,1 

   3.Pārējās pamatdarbības 
ieņēmumi 0 0 0 

   4.Bruto pamatdarbības naudas 
plūsma 687 444 598 063 14,9 
  
  6. Izdevumi Uzņēmumu ienākuma 
nodokļa maksājumiem (29) 0 0 
       
   Pamatdarbības neto naudas 
plūsma 687 415 598 063 14,9 

    
II Ieguldīšanas darbības naudas 
plūsma   

 

   1. Vērtspapīru iegāde/ pārdošana    
   3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo 
ieguldījumu iegāde (45 125) (41 250) (9,4) 
Kopā (45 125) (41 250) (9,4) 
    
III Finansēšanas darbības naudas 
plūsma      

 

    6. Maksājumi par valsts kapitāla 
izmantošanu 0 0 0 
Kopā 0 0 0 
    
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību 
rezultāts  0 0 0 
    
    
V Naudas un tās ekvivalentu neto 
pieaugums vai samazinājums 642 290 556 813 - 
    
VI Naudas un tās ekvivalentu 
atlikums pārskata perioda sākumā 1 002 391 1 002 391 

 

    
VII Naudas un tās ekvivalentu 
atlikums pārskata perioda beigās 1 644 681 1 559 204 - 

 
 
Daina Ābele 
Valdes locekle 
2022. gada 7. novembrī 
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VSIA “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk –Sabiedrības) finanses 3.ceturksnī 

 

Sabiedrība 2022.gada 3.ceturksni ir beigusi ar peļņu pirms nodokļiem 101 963 eur apmērā, pretēji 

plānotajiem zaudējumiem 11 765 eur.  

Pašu ieņēmumi no apgrozījuma sasnieguši 128 171 eur pret 102 348 eur ieplānotajiem, 

kas ir par 25,2% labāks rezultāts par plānoto. Salīdzinot ar plānu, faktiekie ieņēmumi bijuši lielāki 

gan no Sabiedrības grāmatu apgādā izdoto grāmatu realizācijas, gan žurnāla “Jurista Vārds” 

relaizācijas un reklāmas ieņēmumiem. Grāmatu apgāda pārdošanas plānotie apjomi  pārsniegti 

par 6 tūkst. eur. Žurnāla “Jurista Vārds” elektroniskās versijas, drukātās versijas un Latvijas 

Satversmes simtgadei veltītā grāmatžurnāla realizācija ir attiecīgi par 11,7 tūkst. eur, 7,0 tūkst. 

eur un 1,2 tūkst. eur lielāka kā tika prognozēts. No deviņiem mēnešiem paredzētā Tieslietu 

ministrijas finansējuma  1 648 000 eur faktiski ir iztērēti 1 601 664 eur jeb 97,2 %, kas ir 

atspoguļoti kopējā apgrozījumā. Neapgūtais finansējuma apjoms ir par iemeslu tam, kādēļ 

kopējais apgrozījums par 3 ceturkšņiem atpaliek no plānotā par 1,2%. Tieslietu ministrijas 

finansējuma izlietojuma apguves aizkavējums galvenokārt saistīts ar plānoto izmaksu atlikšanu 

uz 4. ceturksni.  

Kopējās faktiskās izmaksas ir par 131 832 eur (7,4%) mazākas par par plānotajām. Par 

63,5 tūkst. eur mazākas par plānotajām ir personāla izmaksas, kas kopumā veido 73% no visiem 

kopējiem Sabiedrības izdevumiem.  Ekonomija radusies sakarā ar pieaugošu kadru mainību, kā 

rezultātā periodiski nav aizpildītas visas štata vietas. 

Par 33,0 tūkst.eur mazāk kā tika plānots izterēts materiālu un ārpakalpojumu iegādei. 

Ekonomija radusies sakarā ar IT vienotās platformas attīstības ārpakalpojumu darbu grafika 

nobīdi, kā rezultātā izmaksas 17,0 tūkst. eur apmērā tiek pārnestas uz 4. ceturksni. Uzņēmuma 

produktu reklāmai nav apgūti 3,1 tūkst. eur no tam paredzētā budžeta. Vēl 12,9 tūkst. eur 

ietaupījums sadālās uz pārējām materiālu un ārpakalpojumu iegādēm. 

Pārējas uzņēmuma izmaksas kopsummā par 24,6 tūkst. eur atšķiras no ieplānotajām, kas 

ir nebūtiska novirze.  

Neto naudas plūsma no pamatdarbības ir bijusi par 14,9% jeb par 89,3 tūkst. eur labāka 

par plānoto. 4.ceturksnī ir paredzētas būtiskas naudas līdzekļu izmaksas, kas pietuvinās 

operatīvas naudas plūsmas faktisko radītājus prognozei. 

3. ceturkšņu Investīciju plāns izpildīts par 109,5 %, jo piesardzības nolūkos, ņemot vērā 

iepriekšējā gada novēlotās pasūtījumu piegādes, ir nolemts visas plānotās gada pamatlīdzekļu un 

programmatūras iegādes neatlikt uz vēlāku laiku.  

Tieslietu ministrijas piešķirtais finansējums naudas plūsmas pārskatā tiek uzrādīts pilnā 

apmērā periodā, kad ir ieskaitīts Sabiedrības kontā. Peļņas un zaudējumu aprēķina apgrozījuma 

sadaļā tiek uzrādīts iztērētais (apgūtais) finansējuma apjoms. 


