Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"
DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS
Brīvības bulvārī 36, Rīgā
2020. gada 17. jūnijs

Nr. 3
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
Heino Spulģis
– Sabiedrības finanšu direktors
Sapulces sākums plkst. 13:00
Darba kārtībā:
1. Sabiedrības 2020. gada darba plāna un budžeta projekta apstiprināšana.
2. Dažādi.
1. §
Sabiedrības 2020. gada darba plāna un budžeta projekta apstiprināšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R.Kronbergs informē, ka Sabiedrības dalībnieku
šīs dienas sapulces mērķis ir Sabiedrības 2020. gada darba plāna, budžeta, kā arī finanšu un
nefinanšu mērķu apstiprināšana.
Sabiedrības valde ziņo par Sabiedrības 2020. gada darba plāna un budžeta projektu
(skat. 1. pielikumu).
Būtiskākie 2020. gadā plānotie pasākumi:
1. Sabiedrības uzturēto vietņu satura un funkcionalitātes pilnveide, t.sk.
1) lai efektivizētu tiesību aktu sistematizācijas procesu, sadarbībā ar Valsts kanceleju
turpināt dalību Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveidē;
2) turpināt jauna izvērstās meklēšanas rīka pakāpenisku ieviešanu visās Sabiedrības
uzturētajās vietnēs (pilotprojekts 2019. gadā ˗ vietne www.vestnesis.lv);

2
3) ieviest vietnes www. vestnesis.lv e-pasta paziņojumus (interesentiem iespēja epastā saņemt informāciju par iepriekš izvēlētām tēmām);
4) turpināt nodrošināt pastāvīgi aktualizētu, multimediālu tematisko sadaļu
"MONEYVAL" LV portālā, lai informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas jomā veiktajiem pasākumiem būtu pieejama vienuviet;
5) lai veicinātu sabiedrības izpratni par administratīvo pārkāpumu tiesību sistēmas
reformu un palīdzētu orientēties jaunajā administratīvās atbildības regulējumā, kas stāsies
spēkā 2020. gada 1. jūlijā, turpināt vietnē www.likumi.lv izveidotā administratīvās atbildības
ceļveža papildināšanu ar likumiem un pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā arī LV portāla
tematiskās sadaļas "Administratīvās atbildības likums" nodrošināšanu ar publikācijām, t. sk.
skaidrojumiem par administratīvo atbildību.
2. Turpināt informatīvo semināru ciklu bibliotekāriem, lai iepazīstinātu ar valsts
informācijas platformas iespējām un nostiprinātu iemaņas darbā ar tās vietnēm
www.vestnesis.lv, www.likumi.lv, www.lvportals.lv un www.juristavards.lv / žurnāls “Jurista
Vārds”.
3. Ar mērķi piesaistīt žurnālam jaunus autorus, kā arī veicināt profesionālas diskusijas,
plānots organizēt ikgadējo žurnāla "Jurista Vārds" studentu pētniecisko darbu konkursu.
Sabiedrības valde ziņo par Sabiedrības 2020. gada budžeta projektu.
Sabiedrības valde prognozē, ka 2020. gadā turpināsies neatgriezeniska oficiālo
paziņojumu publikāciju ieņēmumu samazināšanās. Kopējie ieņēmumi no oficiālo paziņojumu
publikācijām tiek lēsti 1, 267 milj. eiro apmērā, kas ir par 29,6 tūkst. eiro mazāki nekā 2019.
gadā. 2020. gada 2. un 3. ceturksnī iespējams būtiskāks ieņēmumu kritums sakarā ar
saimnieciskās aktivitātes mazināšanos COVID-19 krīzes ietekmē un sezonālo svārstību
rezultātā. Tomēr paredzams, ka šis ieņēmumu kritums ar lielu varbūtību tiks kompensēts 4.
ceturksnī.
Meklējot optimālu produkta cenas un kvalitātes attiecību, Sabiedrība ir pārskatījusi
žurnāla “Jurista Vārds” drukātās un elektroniskās versijas cenrādi. Papildu uzsvars tiek likts
uz komercreklāmas piesaisti. Pie nozarei nelabvēlīgiem apstākļiem, kad tikai atsevišķi
drukātās preses izdevumi ir spējuši saglabāt savu auditoriju, Sabiedrība plāno noturēt
ieņēmumus 2019. gada līmenī. Kopējie ieņēmumi no žurnāla tiek plānoti 91,6 tūkst. eiro
apmērā.
Sabiedrība plāno ieņēmumus 70,3 tūkst. eiro apmērā no grāmatu apgādā izdotās
juridiskās literatūras realizācijas.
Sabiedrības kopējie pašu ieņēmumi 2020. gadā tiek plānoti 1 478, 2 tūkst. eiro
apmērā, kas ir par 57,5 tūkst. eiro jeb par 3,7% mazāki kā 2019.gada faktiskie ieņēmumi.
2020. gads ir pirmais gads, kad Sabiedrība Oficiālo publikāciju un tiesiskās
informācijas likumā paredzēto funkciju izpildei saņem valsts budžeta līdzfinansējumu.
Saskaņā ar deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp Tieslietu ministriju un Sabiedrību, oficiālās
publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildei tiek piešķirti 685 164
eiro. Šī summa sedz Sabiedrības izmaksas par to veicamās funkcijas daļu, kurai likumdevējs
normatīvi nebija paredzējis finansējumu.
Līguma “Par 1.8. pasākuma "Stratēģiska komunikācija ar sabiedrību par NILLTPFN
jomas jautājumiem" finansiālo nodrošinājumu” ietvaros Sabiedrība saņem valsts budžeta
dotāciju 48 041 eiro apmērā, kas paredzēta iesaistītā personāla atlīdzības izmaksai.
Pamatojoties uz Vienošanās Nr.1 (par atskaišu un norēķinu kārtību) pie 26.04.2018.
līguma Nr.2018/028, Nr.A1-6/2018/34 par Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un
saskaņošanas portālu (TAP), Sabiedrība saņem 39 969 eiro. Finansējums paredzēts portāla
izstrādē iesaistītā personāla atlīdzības izmaksai.
Izmaksas 2020. gadā plānotas 2 246 248 eiro apmērā, kas ir par 3,7 % vairāk kā
2019. gada faktiskās izmaksas.
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Salīdzinot ar 2019.gada budžeta faktiskām izmaksām, 2020.gada plānā ir iekļauti
papildus 98 tūkst. eiro personāla atlīdzībai, paredzot aizpildīt neaizņemtās štata vietas. Pēdējo
gadu laikā Sabiedrībai ir novērota paaugstināta kadru mainība, kas ir par cēloni periodiski
neaizpildītām štata vietām labi atalgotās profesijās (it sevišķi IT jomā).
Ņemot vērā pasta sūtījumu tarifu pieaugumu no 2020.gada janvāra, Sabiedrība ir
palielinājusi sakaru izmaksu prognozi par 9 tūkst. eiro. Šīs izmaksas ir paredzēts kompensēt,
iekļaujot pasta sūtījumu kā atsevišķu pakalpojumu Sabiedrības cenrādī.
Prognozējot preču un pakalpojumu izmaksas, Sabiedrība balstās uz Latvijas Bankas
2020. gada vidējās inflācijas prognozi 0,5 procentu apmērā.
Tā kā 2020.gadā ir spēkā iepriekšējos periodos noslēgtie saimnieciskie līgumi, kas
regulē izmaksu ietilpīgākos pakalpojumus, secināms, ka lielākoties saimnieciskās izmaksas
saglabāsies 2019.gada līmenī.
2020.gadā nav plānots veikt iepirkumus, kuru līgumcena pārsniegtu 43 000 eiro.
Dalībnieku sapulce lemj par finanšu un nefinanšu mērķu noteikšanu 2020. gadam
(skat.1.pielikumu).
Nolemj:
Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada darba plānu, budžetu un finanšu un
nefinanšu mērķus.
2. §
Dažādi

Sabiedrības dalībnieku sapulcē papildu jautājumi skatīti netika.

Sapulce beidzas plkst. 13:30.
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

