VSIA LATVIJAS VĒSTNESIS
2019. GADA BUDŽETS

VSIA „ Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – Sabiedrība) valdes darbības pārskats par
2019.gada 3. ceturksni.
Sabiedrības darbs 3. ceturksnī noritēja atbilstoši apstiprinātajam darba plānam un
budžetam.


1. jūlijā apritēja septiņi gadi, kopš stājies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās
informācijas likums (OPTIL) un Latvijā ieviesta elektroniska oficiālā publikācija. Lai
atzīmēto šo gadskārtu, internetā ir ievietots brīvi pieejams pētījums, kas tapis projekta
“Vēstnesim100” ietvaros, un šobrīd publiski pieejams ikvienam interesentam PDF
formātā - Oficiālā publikācija Latvijas tiesiskajā sistēmā. Tā pielikumā - arī nozīmīgāko
Latvijas oficiālo izdevumu veidotāju īsas biogrāfijas.



Sniedzot saturisku un funkcionālu atbalstu TM Administratīvās atbildības likuma
skaidrošanā, Sabiedrība sadarbībā ar TM ekspertiem vienojās par Administratīvās
atbildības ceļveža tēmu kataloga tēmām un tēmu aprakstu saturu. Uzprogrammēts
Administratīvās atbildības ceļvedis. Turpinās

Administratīvās atbildības ceļveža

papildināšana ar saturu - pievienoti jaunie likumi un pašvaldību saistošie noteikumi.
Paralēli notiek darbs pie komunikācijas plāna, tai skaitā - filmēts raidījums RE:TV par
tēmu "Administratīvās atbildības reforma". Viens no pieaicinātajiem ekspertiem –TM
valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos - L.Medina.


Lai sasniegtu "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
īstenošanas plānam 2019. - 2020. gadam"

izvirzītos mērķus, LVportālā veidotas

sekojošas publikācijas:
o

Tiesībpratība
 Ar mērķi veicināt sabiedrības tiesībpratību laika periodā no 2019. gada
1. janvāra līdz 2019. gada 30. septembrim LV portālā sagatavoti un
publicēti 306 skaidrojumi par tiesību aktiem un normatīvo regulējumu.
Īpaša vērība šajā laika periodā pievērsta administratīvās atbildības
regulējuma reformai (5 publikācijas), un šī tēma kā prioritāra
saglabāsies arī šā gada ceturtajā ceturksnī. Šā gada pirmajos 3
ceturkšņos kopumā sniegtas un publicētas 2076 e-konsultācijas par
iedzīvotāju individuāli uzdotiem jautājumiem saistībā ar tiesisko
regulējumu.
 LV portāla satura kanālā "Tiesās", kura mērķis ir veicināt tiesu un
sabiedrības komunikāciju, apskatāmajā laika periodā publicētas 50
skaidrojoši materiāli, tostarp, tiesnešu video-skaidrojumi.

o

Medijpratība
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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 portāla satura sadaļā "Tavai
medijpratībai" laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30.
septembrim publicētas kopumā 115 publikācijas, tai skaitā, 6
skaidrojumi (2 LV portāla veidotas infografikas), 26 dažādu ekspertu
viedokļraksti un problēmraksti par aktuālām medijpratības, informācijas
telpas un mediju vides tēmām. Minētajā laika periodā LV portālā
publicēta arī valsts iestāžu sagatavotā informācija par medijpratību - 73
paziņojumi presei.



Realizējot TM uzdevumu: nodrošināt sabiedrības informēšanu oficiālā izdevēja
“Latvijas Vēstnesis” platformā par “Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31.
decembrim” īstenošanas gaitu, LV portālā 2019. gada 7. martā tika izveidota tematiskā
sadaļa "Moneyval", kura ietver arī īpaši sagatavotu ceļvedi "Moneyval" 11 rīcības
virzienos. Laikā līdz 2019. gada 30. septembrim šajā satura sadaļā publicētas 115
publikācijas, tai skaitā: 29 skaidrojumi par normatīvo regulējumu un izmaiņām tajā, kā
arī 18 informējošas publikācijas par aktuālo situāciju un progresu "Moneyval"
rekomendāciju ieviešanā. Sadaļā minētajā laika posmā publicētas arī 63 valsts
institūciju sagatavotas preses relīzes.
o Skatījumi (page views), avots: Google Analytics (01.03.2019. - 30.09.2019.)
Kopā tematiskā sadaļa “Moneyval” apskatīta 6354 reizes.
o Saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieces Ilzes Znotiņas
sniegto informāciju, FID konsultants Yehuda Shaffer ir ļoti atzinīgi novērtējis LV
portāla “Moneyval” kanālu gan saturiski, gan tā navigācijas iespējas.



Sabiedrības darbinieki septembrī atsāka tikties ar Latvijas bibliotēku pārstāvjiem, lai
iepazīstinātu ar valsts vienotās informācijas platformas iespējām un nostiprinātu
iemaņas darbā ar tās vietnēm - vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un juristavards.lv /
žurnāls “Jurista Vārds”. Semināru pirmais cikls noslēdzās maijā un, septembrim
sākoties, ar pasākumu Bauskas Centrālajā bibliotēkā atklāts jaunais rudens semināru
cikls. Kopumā līdz gada beigām oficiālais izdevējs sadarbībā ar Kultūras informācijas
sistēmu centru rīkos vēl trīs šāda veida tikšanās ar bibliotēku pārstāvjiem no Salaspils,
Limbažiem un Rēzeknes.



3.ceturksnī starp iknedēļas žurnāla numuriem iznākuši sekojoši žurnāla “Jurista Vārds”
tematiskie laidieni:


Kas ir līdzdalības ekonomika un vai par to līdz šim Latvijā pietiekami
diskutēts?



Jurista Vārda” dubultnumurs, veltīts enerģētikas sektora tiesībpolitikas
aktualitātēm;



Tematiskais numurs par okupācijas seku atlīdzināšanas iespējām. Vai
ir iespējams pieprasīt kompensāciju par padomju okupācijas
nodarītajiem zaudējumiem?



Ko gaidīt no mākslīgā intelekta? JURISTA VĀRDA tematiskais numurs.
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Izsludināts žurnāla “Jurista Vārds” un tā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" rīkotais studentu
un jauno juristu pētniecisko darbu konkurss, kura fināls paredzēts š.g. 4.ceturksnī.



Klātesot Valsts prezidentam Egilam Levitam, 16. septembrī Satversmes tiesā atvērta
grāmata “Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas”. Tā nākusi klajā
Sabiedrības grāmatu apgādā. Izdevums tapis, Satversmes tiesai sadarbojoties ar
oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis” un mākslinieci Ditu Penci. Krājumā publicēts
Latvijas Republikas Satversmes teksts ar vairāk nekā 400 Satversmes tiesas
spriedumos atklātajām atziņām.



Pēc Sabiedrības iniciatīvas, 18. septembrī sešu pašvaldību sabiedrisko attiecību
speciālisti tikās ar oficiālā izdevēja darbiniekiem, lai uzzinātu par “Latvijas Vēstneša”
valsts pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas iespējam. Padziļināti saruna
izvērsās par LV portāla (lvportals.lv) saturu un funkcionalitāti, un tiesību aktu
vietnes likumi.lv sniegtajiem pakalpojumiem.



Attīstot “Latvijas Vēstneša” vietņu (īpaši LV portāla) klātesamību sociālo mediju
platformās, ir izstrādāta digitālā mārketinga stratēģija. "Latvijas Vēstneša" informatīvās
platformas

vietņu apmeklējums

no

sociālajiem

medijiem

ir

noturīgs (gada

sākuma līmenī) vai ar pozitīvu pieaugumu. Kopumā "Latvijas Vēstnesis" pārvalda 13
kontus, jaunievedums - fotogaleriju konts vietnē flicr.com.
stratēģijas mērķiem ir nostiprināt pozīcijas

Viens no digitālās

platformā Instagram. 3. ceturkšņa

beigās "Latvijas Vēstneša" kā vienotās platformas Instagram kontam pieaudzis
sekotāju skaits - 816 sekotāji, tā pati tendence arī LV portāla Instagram kontam 671 sekotāji. Abos kontos - regulāra ierakstu plūsma, kas rezultējusies arī
sabiedrības iesaistes dinamikā.


Sekmīgi turpinās kopdarbs Valsts kancelejas projektā “TAP portāls” sadarbības
partneru statusā. Pēc projekta pabeigšanas Sabiedrības ieguvums būs iespēja efekti vizēt tiesību aktu sistematizācijas procesu Ministru kabineta noteikumu sadaļā.

Sabiedrības finanses 3.ceturksnī

Pēc provizoriskajiem finanšu rezultātiem Sabiedrība 2018.gada 9 mēnešu periodu
ir beigusi ar zaudējumiem 334 065 eiro apmērā, kas ir par 243 238 eiro (42,1%) mazāki
kā tika plānots.
Faktiskais apgrozījums pārsniedzis plānoto par 74 676 eiro (7,2%), pateicoties
publicējamo maksas oficiālo paziņojumu apjoma neparedzētam palielinājumam. Faktiskās
izmaksas ir par 150 103 eiro (9,3 %) 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
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pakalpojumu iegāžu grafika nobīdi saimnieciskā gada ietvaros, bet personālā izmaksu
gadījumā - ar periodiski vakantām darbinieku štata vietām un līdzekļu ekonomiju autoru
honorāru izmaksās.
Uz 4.ceturkšņa sākumu ir izmaksu ekonomija sadaļā “Materiālu izmaksas” – 22 542 eiro,
kas radusies izmaksu posteņos: degvielas iegādes izdevumi – 1 300 eur, kancelejas
preču un drukas iekārtu toneru iegāde – 3 400 eiro, IS uzturēšanas ārpakalpojumi –
17 842 eiro.
Izmaksu ekonomija 16 641 eiro sadaļā “Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas” ir
panākta ar ietaupījumu pozicijās: Darbinieku apmācības izdevumi – 4 700 eiro, biroja
preces – 2 500 eiro, revīzijas izdevumi – 1 500 eiro, juridiskās un citas konsultācijas –
1 300 eiro, izdevumi reprezentācijai – 4 600 eiro un citi nedalīti izdevumi – 2 041 eiro.
132 837 eiro nav izlietoti no plānotām “Personāla izmaksām”. 47 557 eiro nav izlietots no
plānotajām autoru honorāru izmaksām, galvenokārt sakarā ar ārštata autoru darbu
iesniegšanas grafika pārcelšanu. Darbinieku darba algas ekonomija sakarā ar periodiski
neaizpildītām štata vietām – 55 617 eiro. Kapitāla daļu turētājs nav piešķīris Sabiedrības
valdei ieplānotās prēmijas par 2018. gada rezultātiem 7 000 eiro apmērā. Sakarā ar darba
algas un autoru honorāru ekonomiju, aprēķinātā obligāto sociālās aprdrošināšanas
iemaksu darba devēja daļa ir par 22 663 eiro mazāka par plānoto.
Lai gan zaudējumi 9 mēnešu periodā ir mazāki par plānotajiem, tomēr ir prognozējams, ka
izmaksu apjoms būtiski pieaugs 4. ceturksnī sakarā ar plānotajiem IT sistēmas tehniskās
parveides darbiem, pielāgojoties budžeta dotācijas uzskaites prasībām, kā arī palielinoties
ārpakalpojumu cenu līmenim pēc saimniecisko līgumu pārslēgšanas, kas parasti notiek
gada pēdējos mēnešos. Sabiedrības saimnieciskās darbības finanšu rezultāts nākamajos
mēnešos tuvosies plānotajam.
Naudas plūsma no pamatdarbības 3. ceturksnī ir bijusi par 271 000 eiro labāka par
plānoto, gan uz lielāku ieņēmumu, gan uz pamatdarbības izdevumu ietaupījuma rēķina.
14 800 eiro no pamatlīdzekļu iegādei atvēlētās summas nav iztērēts sakarā ar
pamatlīdzekļu iegādes laika grafika nobīdi uz 4. ceturksni.
Pirmajā pusgadā Sabiedrības naudas līdzekļu izlietojums bijis par 286 000 eiro mazāks
par plānoto, tādējādi būtiski uzlabojot naudas atlikuma prognozi nākamajam gadam.
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
III cet. fakts
EUR
1.

Neto apgrozījums

2.

III cet. plāns
EUR

Novirze III cet. 2018
%
EUR

1 113 606

1 038 930

7,2

1 105 216

Gatavās produkcijas krājumu
un nepabeigtās ražošanas
izmaiņas

16 906

42 924

(60,6)

(5 141)

3.

Pārējie saimnieciskie ieņēmumi

20 894

2 000

944,7

4 037

4.

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

(11 907)
(258 722)
(270 629)

(19 251)
(273 920)
(293 171)

38,1
5,5
7,7

(11 989)
(225 458)
(237 447)

(869 667)

(979 841)

11,2

(825 162)

(221 617)
(1 091 284)

(244 280)
(1 224 121)

9,3
10,9

(214 333)
(1 039 495)

5.

6.

7.

8.

9.

Personāla izmaksas
-algas
-pārējās sociālās
apdrošināšanas izmaksas
Kopā
Pamatlīdzekļu un nemateriālo
aktīvu nolietojums

(58 378)

(62 506)

6,6

(53 091)

Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas

(64 718)

(81 359)

20,5

(81 013)

33

0

6 617

(27)

0

0

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

(333 597)

(577 303)

42,2

(468)

(334 065)

__________________________
Daina Ābele
Valdes priekšsēdētāja
2019. gada 1. novembrī
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(248)
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Bilance
III cet. fakts
EUR

2019 plāns
EUR

2018
EUR

27 920

13 861

16 367

0

0

0

27 920

13 861

16 367

117 192

125 128

88 908

8 109

0

663

125 301

125 128

89 571

153 221

138 989

105 938

73

80

36

40 110

65 635

25 123

0
40 183

0
65 715

0
25 159

39 890
7 637

40 000
2 900

38 375
7 562

38 620
0
86 147

41 000
0
83 900

41 019
0
86 956

-

-

1 390 056

984 625

1 896 654

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

1 516 386

1 134 240

2 008 769

Aktīvu kopsumma

1 669 607

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:

III cet. fakts
EUR

2019 plāns
EUR

2018
EUR

711 435

711 435

711 435

822 532

835 684

1 367 647

0

0

(334 065)

(835 720)

(545 115)

1 199 902

711 399

1 533 967

0

0

0

268 167

270 000

272 851

21 374

15 000

10 709

49 660
55 689

96 500
64 000

96 342
62 943

20 884
53 931

70 000
46 330

68 500
69 395

469 705

561 830

580 740

469 705

561 830

580 740

1 669 607

1 273 229

2 114 707

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
Valdes priekšsēdētāja
2019. gada 1. novembrī
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Naudas plūsmas pārskats
III cet. fakts
EUR

III cet. plāns
EUR

1 093 855

988 350

10,7

(1 502 239)

(1 667 885)

10,0

0

0

(408 384)

(679 535)

39,9

0

0

0

Pamatdarbības neto naudas
plūsma

(408 384)

(679 535)

39,9

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

(98 214)
(98 214)

(113 046)
(113 046)

13,1

0

0

0

0

0

0

V Naudas un tās ekvivalentu
neto pieaugums vai
samazinājums

(506 598)

(792 581)

VI Naudas un tās ekvivalentu
atlikums pārskata perioda
sākumā

1 896 654

1 896 677

VII Naudas un tās ekvivalentu
atlikums pārskata perioda
beigās

1 390 056

1 104 096

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
Valdes priekšsēdētāja
2019. gada 1. novembrī
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Novirze
%

36,1

25,9

