Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"
DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS
Brīvības bulvārī 36, Rīgā
2020. gada 12. februāris

Nr. 1

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis", vienotais reģistrācijas
numurs 40003113794 (turpmāk – Sabiedrība), ārkārtas dalībnieku 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
Heino Spulģis
– Sabiedrības finanšu direktors
Sapulces sākums plkst. 14:30
Darba kārtībā:
1. Sabiedrības pārskata par 2019. gada darba plāna, budžeta un iepirkumu plāna
izpildi izskatīšana.
2. Sabiedrības 2020. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un
apstiprināšana.
1. §
Sabiedrības pārskata par 2019. gada darba plāna, budžeta un iepirkumu plāna izpildi
izskatīšana

Sabiedrības valde ziņo par Sabiedrības darba plāna, budžeta un iepirkumu plāna
izpildi 2019. gadā (skat. 1. pielikumu):
Izpildīti visi darba plāna uzdevumi. Sasniegti un pārsniegti plānotie Sabiedrības
stratēģisko mērķu īstenošanas rādītāji, audzis Sabiedrības pakalpojumu lietotāju skaits un, kā
rāda 2019. gadā veiktās aptaujas, augusi arī klientu apmierinātība ar sniegto pakalpojumu
kvalitāti.
Būtiskākais 2019. gadā paveiktais:
1. Īstenota Sabiedrības uzturēto vietņu satura un funkcionalitātes pilnveide, t.sk.,:
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1) nolūkā veicināt vienotu tiesību izpratni un piemērošanu vietnē Likumi.lv sadarbībā
ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu ieviests jaunievedums – tiesību aktu un spriedumu
sasaiste, tādējādi ikvienam tiesību aktu lietotājam nodrošinot ērtāk pieejamu informāciju par
tiesību normu piemērošanas praktiskajiem aspektiem;
2) LV portālā izveidotas jaunas sadaļas:
 Lai palīdzētu iedzīvotājiem orientēties gaidāmajās izmaiņās nacionālajos
tiesību aktos saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, izveidota
jauna satura sadaļa "Brexit".
 Saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas jomu izveidota jauna satura sadaļa "Moneyval", kura ietver arī skaidrojošo ceļvedi
par 11 "Moneyval" rekomendāciju ieviešanas plāna virzieniem. Jaunajā sadaļā publicēti
skaidrojumi par normatīvo regulējumu un izmaiņām tajā, kā arī informācija par aktuālo
situāciju un Latvijas progresu "Moneyval" rekomendāciju ieviešanā.
2. Skaidrojot jauno administratīvās atbildības regulējumu, 2019. gada nogalē nāca
klajā žurnāla "Jurista Vārds" specializētais numurs, kurā apkopoti vairāk nekā 20 autoru raksti
un kas kļuvis par pirmo rokasgrāmatu Administratīvās atbildības likuma un citu ar to saistīto
normatīvo aktu izpratnei un piemērošanai. Tika sagatavots tematiskais raidījums reģionālajā
televīzijā RE:TV "Administratīvās atbildības reforma" (raidījums netika pārraidīts, jo
Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās laiks pārcelts uz 01.07.2020.).
2. Sadarbībā ar Vidzemes televīziju "Re:TV" tika izveidots raidījumu cikls "Zini savas
tiesības!". Sešos diskusiju raidījumos tika veicināta sabiedrības izpratne par normatīvajā
regulējumā noteiktajām tiesībām.
3. Organizēti semināru cikli Latvijas bibliotēku pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar valsts
informācijas platformas iespējām un nostiprinātu iemaņas darbā ar tās vietnēm (vestnesis.lv,
likumi.lv, lvportals.lv un juristavards.lv / žurnāls "Jurista Vārds").
4. Organizēts ikgadējais žurnāla "Jurista Vārds" tiesību zinātņu studentu konkurss,
kurā tika iesniegts rekordliels sešu Latvijas augstāko mācību iestāžu studentu un absolventu
pētniecisko darbu skaits – 47.
5. Izdoti septiņi tiesību zinātnei veltīti izdevumi.
Sabiedrības valde ziņo par Sabiedrības budžeta izpildi 2019. gadā:
Pēc provizoriskajiem finanšu rezultātiem Sabiedrība 2019. gadu ir beigusi ar
zaudējumiem 609 886 euro apmērā, kas ir par 225 834 euro jeb 27 procentiem mazāk, nekā
tika plānots.
Kopējais faktiskais apgrozījums ir lielāks par prognozēto sakarā ar to, ka 2019. gadā
apstājās ilgstošā oficiālo paziņojumu skaita samazināšanās tendence un ieņēmumi no oficiālo
paziņojumu publikācijām saglabājās iepriekšējā gada līmenī.
Tai pašā laikā labus rezultātus uzrādīja juridiskās literatūras realizācija. Apgrozījums
pārsniedza plānoto summu par 115 477 euro jeb 8,3 procentiem.
Sabiedrība vēl ir guvusi papildus 6 640 euro virs plānotā, ieskaitot ieņēmumos
likvidēto kreditoru iemaksas un kreditoru prasījumu summas saistībā ar prasījuma tiesību
noilgumu.
Faktiskās izmaksas ir par 104 417 euro jeb 4,6 procentiem mazākas par plānoto.
Izmaksu ietaupījumu galvenokārt radīja darbinieku mainība, kuras rezultātā gada laikā bija
ilgstoši neaizpildītas štata vietas.
Nolemj:
Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par 2019. gada darba
plāna, budžeta un iepirkumu plāna izpildi.
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2. §
Sabiedrības 2020. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un
apstiprināšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R.Kronbergs informē, ka ir iepazinies ar
Sabiedrības valdes sagatavoto 2020. gada darba plāna un budžeta projektu.
Ņemot vērā tieslietu ministra Jāņa Bordāna 2020. gada 7. februāra rezolūciju Nr. 126/39 par Sabiedrības valdes informatīvā ziņojuma tieslietu ministram par oficiālās
publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildes problēmām un
iespējamiem risinājumiem precizēšanu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ierosina 2020. gada
darba plānu un budžetu apstiprināt pēc minētā ziņojuma precizēšanas.
Nolemj:
Atlikt Sabiedrības 2020. gada darba plāna un budžeta apstiprināšanu.

Sapulce beidzas plkst. 15:45.
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

