VSIA „ Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Sabiedrība) valdes darbības pārskats par
2019.gada 2. ceturksni.
Sabiedrības darbs 2. ceturksnī noritēja atbilstoši apstiprinātajam darba plānam un
budžetam.


Sērijā “Latvijas Vēstneša bibliotēka” nācis klajā kārtējais Darba likuma izdevums ar
jaunākajiem grozījumiem. Grāmatā ietverta likuma aktuālā redakcija ar grozījumiem, kas
izsludināti līdz 2019. gada 21. martam. Izdevumā iekļauta arī likuma nākotnes redakcija
- 74. panta pirmās daļas 10. punkts, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. Jaunā
grāmata būs noderīgs palīgs gan darba devējiem un darba ņēmējiem, gan juristiem
praktiķiem, kā arī - ikvienam, kura interešu lokā ir darba tiesības.



11. jūnijā svinīgā pasākumā Saeimas namā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
atvēra Satversmes komentāru projekta ietvaros oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
izdotos V nodaļas “Likumdošana” komentārus. Tas ir līdz šim nebijis pētījums par
Latvijas parlamentārismu. Klātesošos uzrunāja jaunievēlētais Valsts prezidents un viens
no komentāru autoriem Egils Levits, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un
Satversmes komentāru zinātniskā projekta vadītājs Ringolds Balodis. Šī izdevuma
autoru kolektīvu veido 38 zinātnieki, pētnieki un lietpratēji, vairums ir Latvijas
Universitātes mācībspēki un praktiķi no Saeimas, Satversmes tiesas, Valsts prezidenta
kancelejas un Tieslietu ministrijas. Izdevumā pieejams arī pētījums par oficiālo
publikāciju - likumdošanas procesa noslēguma posmu - Latvijas tiesiskajā sistēmā no
tās pirmsākumiem 1918. gadā. Pētījumā, ko veica autoru kolektīvs doc. Dr.iur. Jāņa
Plepa zinātniskajā vadībā, ir aplūkots oficiālā izdevuma institūts un tā funkcijas, izpētīta
oficiālo izdevumu vēsture Latvijā, to attīstība, kā arī ieskicēti oficiālā izdevēja mūsdienās tas ir “Latvijas Vēstnesis” - nākotnes izaicinājumi kā valsts, pilsoniskās un
tiesiskās informācijas platformai.



Jūnijā ceļu pie lasītājiem sākusi “Latvijas Vēstneša” apgādā izdotā grāmata “Pacientu
tiesību likuma komentāri”. Grāmata ir fundamentāls autoru kolektīva darbs, kas skaidro
ar likumu aizsargātās pacienta tiesības un sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām
to īstenošanā un veicināšanā. jaunā grāmata būs noderīgs palīgs ikvienam
interesentam, sekmējot pacientu aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē un veicinot
izpratni par ārstniecības personu pienākumiem. Komentārs ir veidots, ievērojot lietotāju
dažādību un atšķirīgu priekšzināšanu apjomu tiesību zinātnē.



Lai stiprinātu Satversmē ietverto tiesiskuma principu un veicinātu pilsoniskās
sabiedrības nostiprināšanos, jūnijā ceļu pie lasītājiem sāka Satversmes tiesas sastādītā
un “Latvijas Vēstneša” apgādā izdota grāmata “Latvijas Republikas Satversme.
Satversmes tiesas atziņas”. Šī izdevuma mērķis ir palīdzēt stiprināt ikviena iekšējo
brīvību brīvā valstī, sekmēt pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos, satuvinot
cilvēku ar valsts pamatlikumu. Krājumu ilustrē krāšņi zīmējumi no Satversmes tiesas
rīkotajiem skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursiem “Mana Satversme” un “Manas
pamattiesības Satversmē”.



Aprīlī tika izdots “Jurista Vārda” tematiskais numurs “Riski un labā prakse biznesā”.
Tematu iniciēja Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina, kura ir arī
tematiskā laidiena viesredaktore. Pieteikumā viņa norāda šādas izvēles iemeslu –
nepieciešamību uz labo pusi mainīt biznesa kultūru Latvijā”.



Maijā tika izdots “Jurista Vārda” tematiskais laidiens, kura centrā ir jautājumi, kas saistīti
ar Eiropas Savienības (ES) tiesību piemērošanu. Šajā numurā ietverti raksti gan par ES
tiesību piemērošanas aktualitātēm dažādās nozarēs, gan arī par to, kā Latvijas tiesas
īsteno ES tiesību piemērošanu un tās kontroli. Vienlaikus, lai uzsvērtu ES tiesību
pareizas ieviešanas un piemērošanas būtiskumu, iekļautas arī publikācijas, kas veltītas
tās kontrolei, proti, par Eiropas Komisijas īstenotajām pārkāpuma procedūrām pret
dalībvalstīm, gan arī dalībvalstu atbildību par ES tiesību nepareizu piemērošanu,
tostarp, ja dalībvalsts tiesa nevēršas ar prejudiciālā nolēmuma lūgumu Eiropas
Savienības Tiesā.



Jūnija “Jurista Vārda” tematiskais laidiens veltīts līdzdalības (dalīšanās) ekonomikai.
Līdzdalības ekonomika ir īpaša ar to, ka tajā pakalpojumu sniegšanas modeļi būtiski
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atšķiras no tā, kā parasti pieņemts sniegt pakalpojumus. Atšķirības novērojamas
pakalpojumu sniegšanā iesaistītajos subjektos un veidā, kādā pakalpojumi tiek
nodrošināti, kas savas specifikas dēļ vairākos tiesību jautājumos "izkrīt" ārpus
pastāvošā tiesiskā regulējuma. Tāpēc līdzdalības ekonomika visā pasaulē ir raisījusi
diskusijas par to, vai un kā to labāk regulēt.


2019. gada 3. aprīlī “Latvijas Vēstnesī” norisinājās ārējais audits, kurā “Bureau Veritas
Latvia” ārējo auditoru grupa atzinīgi vērtēja oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
integrētās vadības sistēmu darbību. "Latvijas Vēstnesis" ir demonstrējis savu tiekšanos
pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi sasniedzot sertifikāciju,
secināts ārējo auditoru novērtējumā. Oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” savā
vadības sistēmā ir integrējis divu standartu principus, kā arī ievēro Eiropas Kvalitātes
vadības fonda izcilības modeļa pamatnostādnes. Otra sistēma ir informācijas drošības
vadības sistēma, ko “Latvijas Vēstnesis” ieviesa, gatavojoties oficiālās elektroniskās
publikācijas ieviešanai. Abas kopā veido integrēto vadības sistēmu (IVS) un savstarpēji
viena otru papildina. Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" saņēma jaunu sertifikātu,
kas apliecina, ka informācijas drošības sistēma ir pārsertificēta. Sertifikāts derīgs līdz
2022. gada 29. aprīlim.



15. maijā Sabiedrības valde un finanšu direktors tikās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu,
lai pārrunātu "Latvijas Vēstneša" lomu sabiedrības tiesiskās apziņas stiprināšanā un
informatīvās telpas drošībā, kā arī risinātu uzņēmuma funkciju finansēšanas problēmas.
Tikšanās laikā tieslietu ministrs atzīmēja, ka VSIA "Latvijas Vēstnesis" nodrošina būtisku
nepastarpinātu valsts pārvaldes informācijas publicēšanu vienā platformā, tādējādi
sniedzot iedzīvotājiem iespēju atrast aktuālu, ticamu informāciju par valstī nozīmīgiem
procesiem un notikumiem vienuviet.



Maijā, realizējot darba plānā TM deleģēto uzdevumu “Izveidot LV portālā sadaļu
“Moneyval”, apkopojot tajā informāciju par politikas plānošanas dokumentiem,
normatīvo aktu skaidrojumus, metodoloģijas, vadlīnijas, informāciju, e-konsultācijas,
intervijas, statistiku utt. saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas jomu, jo īpaši Moneyval procesa kontekstā, aptverot visus 11
rīcības virzienus”, tika publiskota jaunā portāla sadaļa. Institūciju sadarbības rezultātā
LV portāls sadaļu “Moneyval” ir papildinājis ar tematisko ceļvedi, iezīmējot pasākumu
plānu 2019. gadam. Tādējādi turpmāk LV portālā vienkopus būs pieejama aktuālākā
informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā – noteiktajiem
institūciju mērķiem, uzdevumiem un rīcības virzieniem.



Saskaņā ar apstiprināto "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas
politikas īstenošanas plānu 2019. - 2020. gadam", ar mērķi veicināt medijpratību un
stiprināt sabiedrības noturību pret dezinformāciju, LV portālā nodrošināts pastāvīgs
satura plūsmas kanāls "Tavai medijpratībai". 2019. gada pirmajā pusgadā minētajā
satura sadaļā publicētas kopumā 57 publikācijas, tai skaitā, 5 skaidrojumi (2 LV portāla
veidotas infografikas), 15 dažādu ekspertu viedokļraksti un problēmraksti par aktuālām
medijpratības, informācijas telpas un mediju vides tēmām, kā arī citas publikācijas. LV
portāls kā sadarbības partneris ASV Starptautiskajam Žurnālistu centram (International
Center for Journalists, ICFJ) piedalās konkursā uz ASV valdības grantu ar projektu
"Medijpratība Baltijā" (projekts šobrīd atrodas izvērtēšanas stadijā). Vienlaikus satura
sadaļā "Tavai Medijpratībai" tiek apkopotas valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī
nevalstisko organizāciju preses relīzes par medijpratības tematiku - laikā no 01.01.2019.
līdz 30.06.2019. šajā sadaļā attiecīgi publicētas 33 preses relīzes.



Lai sasniegtu "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
īstenošanas plānam 2019. - 2020. gadam" izvirzītos mērķus, šī gada 1.pusgadā
Sabiedrība piecās Latvijas pilsētās aicināja bibliotekārus uz informatīvajiem semināriem
(kopumā 6), dalībniekus iepazīstinot ar valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas
platformu un tās produktiem. Bibliotekāri semināru saturu novērtējuši ļoti augstu un
atzinuši - to darbā jauniegūtās zināšanas būs noderīgas. Semināru cikls notika,
pateicoties oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” un Kultūras informācijas sistēmu centra
sadarbībai. Kopš 19. marta semināri notika šādās Latvijas pilsētās - Rīgā, Cēsīs,
Jūrmalā, Madonā un Tukumā. “Latvijas Vēstneša” darbinieki bibliotekārus iepazīstināja
ar platformu un tās četriem produktiem - vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un žurnālu
“Jurista Vārds” /juristavards.lv. Kopumā dalībnieki seminārus ir novērtējuši kā ļoti labus
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un teicamus (vidējais reitings - 8,8 balles no 10). Pēc apmeklētāju domām, “Latvijas
Vēstnesī” ir satura daudzveidība, labi izstrādāts arhīvs un platforma kopumā sniedz
daudz iespēju. Kā jaunums daudziem bibliotekāriem izrādījies LV portāls (lvportals.lv).
Proti, bibliotekāri atzinuši, ka LV portāls ir lietderīga vietne ar vērtīgu saturu un
pārskatāmu dizainu un šo portālu ir vērts apmeklēt ikdienā. Rudenī misija turpināsies.


Maijā tika veikta plānotā vietnes “likumi.lv” lietotāju aptauja. Aptauja bija pieejama
aizpildīšanai no 2019. gada 17. maija līdz 26. maijam. Aptaujā piedalījās 3501
respondents, atbildot uz 16 jautājumiem. Lietotāji sniedza arī priekšlikumus un
ierosinājumus par, viņuprāt, noderīgiem papildinājumiem vai jaunievedumiem nākotnē.
Aptaujas rezultāti liecina, ka lasītāji visaugstāk vērtē vietnes pieejamību,
sistematizācijas kvalitāti un funkcionalitāti. No jaunievedumiem lietotāji visbiežāk
izmanto iespēju uzzināt informāciju, kas izvietota virs tiesību akta, par to, kas ir spēku
zaudējušā vietā, kā arī izmanto iespējas pie nodaļām, pielikumiem, pantiem - drukāt vai
saglabāt PDF formātā. Respondenti sniedza ierosinājumus par skaidrojumu pieejamību,
tulkojumiem, versiju salīdzināšanas un vietnes lietošanas ceļveža nepieciešamību.
Lietotāju apmierinātība ar “likumi.lv” šajā aptaujā bija 3,5 skalā no 1-4, tāpat kā
2016.gadā.
Sīkāk
ar
aptaujas
rezultātiem
var
iepazīties
šeit:

https://infogram.com/likumilv-lietotaju-aptauja-2019-1h7v4pv7539j4k0.


31. maijā pie Latvijas Republikas oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” pieredzes
apmaiņā viesojās Igaunijas oficiālā izdevēja “Riigi Teataja” pārstāvji. Igaunijas
delegāciju interesēja Latvijas situācija un oficiālā izdevēja funkciju realizācija praksē,
gūstot padziļinātu ieskatu “Latvijas Vēstneša” kā valsts, pilsoniskās un tiesiskās
informācijas platformā un tās informatīvo pakalpojumu klāstā. Mūs ar igauņu kolēģiem ir
kopīga vīzija par oficiālās publikācijas perspektīvu digitālajā laikmetā un
tehnoloģiskajiem risinājumiem sabiedrības vajadzību nodrošināšanā.



No 5. līdz 8. jūnijam Sabiedrības pārstāvji piedalījās starptautiskā Valsts informācijas
konferencē Minskā, kas rīkota par godu Baltkrievijas oficiālā izdevēja 20 darba gadu
jubilejai. Tajā piedalījās Baltkrievijas, Moldovas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Krievijas
un Kazahstānas oficiālo izdevēju pārstāvji. "Latvijas Vēstneša" līdzdalība Baltkrievijas
oficiālā izdevēja organizētajā Apaļā galda diskusijā "Baltkrievijas Republikas Tiesību
aktu reģistri - vēsture un perspektīvas" sniedza iespēju iepazīties ar vairāku Eiropas
Austrumu un Āzijas valstu pieredzi oficiālās publikācijas pieejamības un normatīvo aktu
sistematizēšanas nodrošināšanā, kā arī sniegt klātesošajiem ieskatu par oficiālā
izdevēja “Latvijas Vēstnesis” uzturētās valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas
platformu.



No 19. līdz 21. jūnijam Hāgā noritēja 16. ikgadējais Eiropas oficiālo izdevēju forums,
kurā piedalījās arī Sabiedrības pārstāvji. Šī gada tikšanās tēma bija "Oficiālo publikāciju
nākotne", skarot arī nākotnes riskus, saistītus ar mākslīgā intelekta izmantošanu
juridiskajā praksē. Foruma mērķis ir dalīties ar zināšanām un pieredzi par tiesību aktu
publicēšanu, proti, speciālisti kopīgi diskutē par jaunākajām attīstības tendencēm,
demonstrē panākto tehnoloģisko progresu un risina citus ar oficiālās publikācijas
funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus. Šogad foruma (European Forum of Official
Gazettes) atklāšanā īpaši uzsvērta demokrātijas vērtība, attīstot uz lietotāju vajadzībām
orientētu oficiālo izdevēju praksi, lai veicinātu likumu, noteikumu un valsts oficiālās
informācijas pieejamību. Viena no aktuālākajām tēmām - tiesību aktu tulkojumi, lai
nacionālie tiesību akti būtu pieejami interesentiem visās Eiropas Savienības dalībvalstu
valodās. Mašīntulkošanas iespēju izmantošana, kas notiek aizvien biežāk, rada riskus
pazemināt juridiskās tehnikas un valodas kopējo kvalitāti – tā secināja foruma dalībnieki.
Latvijas oficiālā izdevējs saņēma atzinīgus vārdus no citu valstu kolēģiem par izveidoto
konceptu - 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”.



Saskaņā ar darba plānu šī gada sarunu festivālā “LAMPA” Sabiedrība sadarbībā ar
citām tieslietu nozares institūcijām pirmo reizi kopīgi rīkoja Tiesiskuma telts divu dienu
programmu. Sabiedrība šogad bija uzņēmusies arī visus organizatoriskos darbus, kas
saistīti ar kopīgas sarunu platformas izveidošanu un tās vizuālu un tehnisku
noformēšanu. Pasākuma apmeklētājus uzrunāja ne tikai par tiesiskas valsts būtību, bet
arī par jauno paaudžu attieksmi pret tiesiskumu. Teltī tikās viedokļu līderi un dažādu
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jomu speciālisti, lai caur drosmīgām un atklātām diskusijām kopīgi meklētu atbildes uz
karstiem jautājumiem un izmērītu “tiesiskuma koncentrāciju”. Tiesiskuma telts Tiesībsarga biroja, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Latgales apgabaltiesas,
Zemgales apgabaltiesas, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības, Latvijas Tiesnešu
biedrības, Tiesu administrācijas, “Jurista Vārda” un LV portāla (oficiālais izdevējs
“Latvijas Vēstnesis”), Zvērinātu notāru padomes, Zvērinātu advokātu padomes,
Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Tieslietu ministrijas un zvērinātu advokātu biroja
“Fort” kopdarbs. Visu sarunu ieraksti pieejami caur Sabiedrības mājas lapu:

https://lv.lv/?menu=aktualitates&sid=10&id=1007 .


Piedaloties Valsts kancelejas (VK) projektā “TAP portāls” sadarbības partneru statusā,
Sabiedrības, TAP izstrādātāji (Tieto) un VK vairāku savstarpējo sanāksmju rezultātā ir
pabeiguši TAP biznesa procesu norises detalizētu analīzi un vienojušies par
automatizētas informācijas apmaiņas tehnisko specifikāciju. LV tehniskās izstrādes
savā pusē plāno uzsākt 2019.gada beigās. Jāņem vērā, ka iecerētā integrācija paredz
ļoti ciešu LV un VK savstarpējo sadarbību, kas skar abu institūciju pamatprocesu
īstenošanu, tāpēc datu apmaiņas ar TAP atbalsta tehniskai realizācijai būs
nepieciešams būtisks LV iekšējos IT resursu ieguldījums.



Sniedzot saturisku un funkcionālu atbalstu TM Administratīvās atbildības likuma
skaidrošanā, TM un Sabiedrības pārstāvji kopīgās sanāksmēs ir vienojušies par
sagatavošanās darbu savstarpējo sadali, ceļveža tehniskās realizācijas ieceri un
izstrādes laika grafiku. Noslēguma fāzē ir tēmu kataloga saskaņošana, kā arī uzsākta
realizācijas tehniskā izstrāde.



Attīstot “Latvijas Vēstneša” vietņu (īpaši LV portāla) klātesamību sociālo mediju
platformās, ir izstrādāta digitālā mārketinga stratēģija. Uz nepilnu slodzi ir pieņemta
darbā sociālo mediju redaktore, kuras tiešais uzdevums - ikdienā nodrošināt augsta
līmeņa radošo izpildījumu, veicināt lietotāju iesaisti, attālināti lietojot LV portāla saturu,
t.i., neienākot vietnē. Vietņu apmeklējums no sociālajiem medijiem noturīgs (gada
sākuma līmenī) vai ar pozitīvu pieaugumu. Neskatoties uz Facebook kardinālajam
algoritma izmaiņām, "Latvijas Vēstneša" kopīgās platformas visas četras lapas nav
piedzīvojušas kritumu un atsevišķos rādījumos ir ar pozitīvu bilanci. Pirmā pusgada
beigās "Latvijas Vēstneša" kā vienotās platformas instagram kontam - 632 sekotāji, LV
portāla instagram kontam - 550 sekotāji.

Sabiedrības finanses 2.ceturksnī


Pēc provizoriskajiem finanšu rezultātiem Sabiedrība 2018.gada 6 mēnešu periodu ir
beigusi ar zaudējumiem 238 619 eur apmērā, kas ir par 136 012 eur (36,3%) mazāki
kā tika plānots.



Faktiskais apgrozījums pārsniedzis plānoto par 50 870 euro (7,4%), pateicoties
publicējamo maksas oficiālo paziņojumu apjoma neparedzētam palielinājumam.
Faktiskās izmaksas ir par 80 891 eur (7,6 %) mazākas par par plānoto (ņemot vērā
ražošanas izmaksu summas korekciju, kas uzrādīta ailē “Gatavās produkcijas krājumu
un nepabeigtās ražošanas izmaiņas”). Pozitīvais rezultāts ir saistīts ar aktivitāšu un
preču un pakalpojumu iegāžu grafika nobīdi saimnieciskā gada ietvaros, bet personālā
izmaksu gadījumā - ar periodiski vakantām darbinieku štata vietām un līdzekļu
ekonomiju autoru honorāru izmaksās.



Uz 3.ceturkšņa sākumu ir izmaksu ekonomija sadaļā “Materiālu izmaksas” – 11 000 eur,
kas radusies sekojošos izmaksu posteņos: degvielas iegādes izdevumi – 800 eur,
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saimniecības preču iegāde – 1 200 eur, kancelejas preču un drukas iekārtu toneru
iegāde – 1 500 eur, IS uzturēšanas ārpakalpojumi – 7 500 eur.


Izmaksu ekonomija 10 400 eur sadaļā “Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas” ir
panākta ar ietaupījumu pozicijās: Darbinieku apmācības izdevumi – 2 600 eur, citi
nedalīti izdevumi – 5 300 eur, biroja preces – 1 000 eur un revīzijas izdevumi – 1 500
eur.



74 600 eur nav izlietoti no plānotām “Personāla izmaksām”. 47 700 eur ir ietaupīts no
autoru honorāru izmaksām, galvenokārt sakarā ar grāmatu autoru darbu iesniegšanas
grafika pārcelšanu uz 3. ceturksni. Darbinieku darba algas ekonomija sakarā ar
periodiski neaizpildītām štata vietām – 26 900 eur. Sakarā ar darba algas un autoru
honorāru ekonomiju, aprēķinātā obligāto sociālās aprdrosīnāšanas iemaksu darba
devēja daļa ir par 16 700 eur mazāka par plānoto.



Lai arī zaudējumi 6 mēnešu periodā ir mazāki par plānoto, tomēr ir prognozējams, ka,
samazinoties apgrozījumam vasaras sezonā, kā arī palielinoties saņemto pakalpojumu
cenu līmenim pēc saimniecisko līgumu pārslēgšanas, Sabiedrības saimnieciskās
darbības finanšu rezultāts nākamajos mēnešos tuvosies plānotajam.



Naudas plūsma no pamatdarbības 2. ceturksnī ir bijusi par 194 000 eur labāka par
plānoto, gan uz lielāku ieņēmumu, gan uz pamatdarbības izdevumu ietaupījuma rēķina.
27 200 eur no pamatlīdzekļu iegādei atvēlētās summas nav iztērēts sakarā ar
pamatlīdzekļu iegādes laika grafika nobīdi uz 3. ceturksni.



Pirmajā pusgadā Sabiedrības naudas līdzekļu izlietojums bijis par 231 200 eur mazāks
par plānoto, tādējādi būtiski uzlabojot gada naudas atlikuma prognozi.
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
II cet. fakts
EUR
1.

Neto apgrozījums

2.

Gatavās produkcijas krājumu
un nepabeigtās ražošanas
izmaiņas

691 477

7,4

757 800

19 960

50 841

(60,8)

(6 412)

6 630

2 000

231,5

20

(9 322)
(180 684)
(190 006)

(12 834)
(188 248)
(201 082)

27,4
4,0
5,5

(10 286)
(149 447)
(159 733)

(583 138)

(657 732)

11,3

(548 196)

(147 890)
(731 028)

(161 604)
(819 336)

8,5
10,8

(142 847)
(691 043)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo
aktīvu nolietojums

(38 623)

(40 619)

4,9

(34 806)

Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas

(47 493)

(57 912)

18,0

(59 280)

Pārējie saimnieciskie ieņēmumi

4.

Materiālu izmaksas
-izejvielu un palīgmateriālu
izmaksas
-pārējās ārējās izmaksas
Kopā

6.

7.

8.

9.

Novirze II cet. 2018
%
EUR

742 347

3.

5.

II cet. plāns
EUR

Personāla izmaksas
-algas
-pārējās sociālās
apdrošināšanas izmaksas
Kopā

Pārējie procentu ieņēmumi un
tamlīdzīgi ieņēmumi
Pārējie procentu izdevumi un
tamlīdzīgi izdevumi

10.

Pārskata perioda peļņa pirms
nodokļiem

11.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

13.

Pārskata perioda peļņa

(27)

(238 240)

(379)

(238 619)

__________________________
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0

5 270

0

0

(374 631)

36,4

0

(374 631)

(188 184)

(120)

36,3

(188 304)

Bilance
II cet. fakts
EUR

2019 plāns
EUR

2018
EUR

10 690

13 861

16 367

0

0

0

10 690

13 861

16 367

128 685

125 128

88 908

384

0

663

129 069

125 128

89 571

139 759

138 989

105 938

19

80

36

43 164

65 635

25 123

0
43 183

0
65 715

0
25 159

40 971
8 968

40 000
2 900

38 375
7 562

40 474
0
90 413

41 000
0
83 900

41 019
0
86 956

-

-

1 522 042

984 625

1 896 654

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

1 655 638

1 134 240

2 008 769

Aktīvu kopsumma

1 795 397

1 273 229

2 114 707

Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
2. Koncesijas, patenti,
licences, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
3. Avansa maksājumi par
nemateriālajiem
ieguldījumiem
I Kopā
II. Pamatlīdzekļi
1. Pārējie pamatlīdzekļi un
inventārs
2. Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
3. Nepabeigtie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:
1. Izejvielas, pamatmateriāli
un palīgmateriāli
3. Gatavie ražojumi un
preces pārdošanai
5. Avansa maksājumi par
precēm
Krājumi kopā:
III. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju
parādi
4. Citi debitori
7. Nākamo periodu
izmaksas
8. Uzkrātie ieņēmumi
Debitori:
IV. Īstermiņa finanšu
ieguldījumi
3. Pārējie vērtspapīri un
līdzdalība kapitālos
Īstermiņa finanšu
ieguldījumi kopā:
V. Naudas līdzekļi kasē un
bankā:
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Bilance

Pasīvs
Pašu kapitāls
1. Pamatkapitāls
4. Rezerves:
d) pārējās rezerves
5. Nesadalītā peļņa
a) iepriekšējo gadu
nesadalītā peļņa
b) pārskata gada peļņa
Pašu kapitāls kopā:

II cet. fakts
EUR

2019 plāns
EUR

2018
EUR

711 435

711 435

711 435

822 532

835 684

1 367 647

0

0

(238 619)

(835 720)

(545 115)

1 295 348

711 399

1 533 967

0

0

0

275 622

270 000

272 851

10 135

15 000

10 709

59 469
61 107

96 500
64 000

96 342
62 943

39 924
53 792

70 000
46 330

68 500
69 395

500 049

561 830

580 740

500 049

561 830

580 740

1 795 397

1 273 229

2 114 707

0

Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
1. No pircējiem saņemtie
avansi
2. Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
3. Nodokļi un sociālās
nodrošināšanas maksājumi
11. Pārējie kreditori
12. Nākamo periodu
ieņēmumi
15. Uzkrātās saistības
Īstermiņa parādi kreditoriem
kopā:
Kreditori kopā:
Pasīvu kopsumma

Daina Ābele
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Naudas plūsmas pārskats
II cet. fakts
EUR

II cet. plāns
EUR

727 022

653 097

11,3

755 659

(1 028 528)

(1 148 564)

10,5

(942 493)

0

0

(301 506)

(495 467)

39,1

(186 834)

0

0

0

0

Pamatdarbības neto naudas
plūsma

(301 506)

(495 467)

39,1

(186 834)

II Ieguldīšanas darbības
naudas plūsma
1. Vērtspapīru iegāde/
pārdošana
3.Pamatlīdzekļu un
nemateriālo ieguldījumu iegāde
Kopā

(73 106)
(73 106)

(110 346)
(110 346)

33,7

(45 196)
(45 196)

0

0

0

0

0

0

0

0

5 312

V Naudas un tās ekvivalentu
neto pieaugums vai
samazinājums

(374 612)

(605 813)

VI Naudas un tās ekvivalentu
atlikums pārskata perioda
sākumā

1 896 654

1 896 677

2 339 254

VII Naudas un tās ekvivalentu
atlikums pārskata perioda
beigās

1 522 042

1 290 864

2 112 537

I Pamatdarbības naudas
plūsma
1. Ieņēmumi no preču
pārdošanas un pakalpojumu
sniegšanas
2.Maksājumi piegādātājiem,
darbiniekiem, pārējiem
pamatdarbības izdevumiem
3.Pārējās pamatdarbības
ieņēmumi
4.Bruto pamatdarbības
naudas plūsma
6. Izdevumi uzņēmumu
ienākuma nodokļa maksājumiem

III Finansēšanas darbības
naudas plūsma
3. Saņemtās subsīdijas,
dotācijas, dāvinājumi vai
ziedojumi
6. Maksājumi par valsts
kapitāla izmantošanu
Kopā
IV Ārvalstu valūtu kursu
svārstību rezultāts

Daina Ābele
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Novirze
%

2018 II cet.

0

38,2

(226 717)

