VSIA "Latvijas Vēstnesis"
vidēja termiņa stratēģija
2016. – 2018.gadam

Rīga,
apstiprināta 2016.g. 8.janvārī, valdes sēdes protokols Nr.2

Misija un vīzija
"Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas
sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām
privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas
sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.
(OPTIL 14.p.)

Mēs esam:
• vienīgais oficiālās publikācijas īstenotājs, vadošais valsts un tiesiskās informācijas
avots – drošs un uzticams;
• uz sadarbību vērsta, sociāli atbildīga un efektīva organizācija ar atpazīstamu zīmolu.
Mēs nodrošinām dinamisku, laikmetīgu un lietotājiem draudzīgu informācijas vidi.
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Vērtības
• Komandas darbs – vienotība mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā.
• Profesionāli, lojāli un radoši darbinieki.

• Atvērtība jaunām idejām, risinājumiem.
• Atbildība pret organizāciju un sabiedrību.
• Partnerība un pozitīvas ambīcijas.
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Vidēja termiņa stratēģija
2016. – 2018.gadam
Perspektīva

Stratēģiskais mērķis
2016-2018

Mērķi
2016

Svarīgums %

Attīstība

Palielināt "Latvijas Vēstneša" sniegto pakalpojumu
tirgus daļu

1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju
izmanto LV pakalpojumus (280 000)

35

Klienti

Veikt visas "Latvijas Vēstnesim" OPTIL-ā noteiktās
funkcijas visaugstākajā kvalitātē

Pamatprocesu raksturotāji ir noteiktajā
līmenī

30

Iekšējie procesi

LV ir sakārtota un ilgtspējīga (uz attīstību vērsta)
organizācija, kuras mērķus īsteno kompetenti,
motivēti un lojāli darbinieki

Pārejā uz aģentūru 100% tiek
saglabāts esošais darbinieku sastāvs

25

Finanses

Politiskā līmenī un ilgtermiņā ir atrisināts "Latvijas
Vēstneša" veikto valsts funkciju finansēšanas
jautājums

2017.g.valsts budžetā ir paredzēts
finansējums tiesiskās informācijas
nodrošināšanas funkcijai 358 697 eur
apmērā
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2016.gada stratēģiskie mērķi
un to rezultatīvie rādītāji
Mērķis: 1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju (280 000) izmanto LV pakalpojumus (35%)
Aktivitātes

N.p.k.

Izpildes kritērijs

1.

Uzrunāt trīs pašvaldības, sniedzot prezentāciju par to ieguvumiem, saņemot pakalpojumu „Pašvaldības saistošo
noteikumu oficiālā publikācija "vestnesis.lv" un sistematizācija vortālā "likumi.lv"

Ir/nav

2.

Īstenot projektu "Vikipēdijā par Latvijas Vēstnesi" (izdevēju un katru no četriem produktiem)

Ir/nav

3.

Tieslietu jomas ekspertu domu apmaiņas par tiesību aktu skaidrojumu sniegšanu sabiedrībai organizēšana un rezultātu
publiskošana

Ir/nav

4.

Organizēt vismaz vienu redakcijas rīkotu JV autoru un lasītāju tikšanos gadā

Ir/nav

5.

Organizēt Latvijas juristu fotoportretu izstādi

Ir/nav

6.

Organizēt ikgadējo studentu konkursu ar mērķi piesaistīt žurnālam jaunus autorus

Ir/nav
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2016.gada stratēģiskie mērķi
un to rezultatīvie rādītāji
Mērķis: pamatprocesu raksturotāji ir noteiktajā līmenī - visu LV uzturēto vietņu
funkcionalitātes un satura pilnveidošana (30%)
(skat. IVS rokasgrāmatu un mērķu/uzdevumu datubāzi)
N.p.k.

Aktivitātes

Izpildes kritērijs

1.

Publiskot oficiālās vietnes "vestnesis.lv" jauno versiju

Ir/nav

2.

Pēc TM un VK iniciatīvas uzsākt pievienot "likumi.lv" datu bāzē anotācijas MK rīkojumiem

Ir/nav

3.

Pievienot "likumi.lv" datu bāzei 1990.-1993. Augstākās Padomes (AP) un Ministru Padomes(MP)
pieņemtos lēmumus, kuru oficiālā publikācija nav notikusi "Latvijas Vēstnesī"

Ir/nav

4.

Pilnveidot vortāla "likumi.lv" funkcionalitāti ar: personalizācijas iespēju un papildfunkcionalitāti
dokumentiem nodaļu līmenī; - iespēja saglabāt (marķēt) teksta fragmentu jeb citātu

Ir/nav

5.

Izdot vismaz 5 jaunus tiesībzinātei veltītus izdevumus

Ir/nav

6.

Turpināt iekšējo projektu "Atjaunināts LVportāls"

7.

Organizēt lietotāju aptauju un saņemt vērtējumu par oficiālās vietnes "vestnesis.lv" jauno versiju

Vēlamais līmenis: ne zemāk par 3,2
skalā 1-4

8.

Organizēt lietotāju aptauju par "likumi.lv" un tā jaunajām funkcionalitātēm

Vēlamais līmenis: ne zemāk par 3,2
skalā 1-4

Projekta kalendārā grafika ievērošana

2016.gada stratēģiskie mērķi
un to rezultatīvie rādītāji
Mērķis: kapitālsabiedrības pārveides par valsts aģentūru procesa rezultātā
ir saglabāts pilnvērtīgi strādātspējīgs darbinieku kolektīvs un
nodrošināta funkciju izpildes nepārtrauktība (25%)
N.p.k.

Aktivitātes

Izpildes kritērijs

1.

Nodrošināt korektu un izpildāmu LV pārveides par valsts aģentūru plāna pieņemšanu, tā realizācija

Ir/nav

2.

Inventarizēt iekšējos procesus, identificējot nepieciešamās izmaiņas vai centralizāciju ar TM
(iekšējie auditi, komunikācija, budžeta plānošana u.c.)

No 2017.g. atbalsta procesi ir
saskaņoti ar TM

3.

Aktualizēt veiktos aprēķinus valsts budžeta līdzekļu pieprasījumam

Ir skaidrība par LV veikto valsts
funkciju finansējuma avotiem un
termiņiem

4.

Nodrošināt komplekso integrētās vadības sistēmas (IVS = KVS + IDS) ārējā audita norisi
(KVS - pārsertifikācija, informācijas drošības sistēmas (IDS) - uzraudzība)

Nav konstatētas neatbilstības
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2016.gada stratēģiskie mērķi
un to rezultatīvie rādītāji
Mērķis: 2017.g.valsts budžetā ir paredzēts finansējums tiesiskās informācijas
nodrošināšanas funkcijai 358 697 eur apmērā (10%)
N.p.k.

Aktivitātes

Izpildes kritērijs

Sekot līdzi budžeta plānošanas procesam TM

LV budžeta pieprasījums kā JPI ir ietverts TM 2017.g.
budžeta plānā un vidēja termiņa budžeta ietvarā

2.

Sekot līdzi budžeta pieņemšanas procedūrai MK

LV budžeta pieprasījums kā TM JPI ir ietverts valsts
budžeta likumprojekta 2017.gadam un vidēja termiņa
budžeta ietvara likumprojektā (08.09.2015. MK lēmums

3.

Sekot līdzi budžeta pieņemšanas procedūrai Saeimā

Apstiprināts finansējums OPTIL-ā noteikto valsts funkciju
nodrošināšanai

1.
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