Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 95
Informācija, kas sniedzama
pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
2016. gadā
VSIA „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk ‒ Sabiedrība) atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumam 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.
VSIA „Latvijas Vēstnesis”:
 ir Latvijas Republikas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” izdevējs. Valsts noteikto oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā publicē
elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv;
 nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv;
 uztur Oficiālo publikāciju valsts informācijas sistēmu;
 izdod specializēto žurnālu tiesiskai domai un praksei „Jurista Vārds”, kas šobrīd ir lielākais Latvijas juristu neklātienes forums, un uztur
portālu www.juristavards.lv (ietver žurnāla e-versiju un papildu oriģinālsaturu);
 uztur valsts informācijas un tiesību aktu skaidrojumu portālu (www.lvportals.lv);
 izdod juridisko literatūru, kas aptver plašu tematiku – valsts tiesību, krimināltiesību, administratīvo tiesību, starptautisko un Eiropas tiesību,
kā arī tiesu prakses jautājumus.
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL) paredzēto valsts funkciju īstenošanai Sabiedrībai valsts budžeta līdzekļi netiek
piešķirti. Saskaņā ar OPTIL 13.pantu (1) Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju,
kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par
oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.
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Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai šā likuma 4., 5., 6. un 7.pantā un 10.panta otrajā daļā
minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā
izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Papildus ieņēmumiem, ko veido ieņēmumi par oficiālo paziņojumu publikācijām, kuru īpatsvars 2016.gada
ieņēmumos ir 91,4%, Sabiedrībai ir ieņēmumi no pārējās komercdarbības ( 8,6%), t.sk. no:
 žurnāla „Jurista Vārds” papīra un e-versijas abonēšanas un pārdošanas mazumtirdzniecībā;
 reklāmas ieņēmumiem;
 Sabiedrības apgādā izdoto grāmatu pārdošanas.
Sabiedrības valde jau 2016.gada sākumā vērsa Tieslietu ministrijas vadības uzmanību uz faktu, ka, turpinoties ieņēmumu no maksas par
oficiālo paziņojumu publikācijām samazinājumam, pastāv iespēja, ka Sabiedrība 2016.gadā strādās ar zaudējumiem, un savu funkciju īstenošanai tai
nāksies izmantot uzkrātās naudas rezerves. Dalībnieku sapulcē, pieņemot Sabiedrības 2016.gada budžetu, valdei tika uzdots sekot līdzi Sabiedrības
ieņēmumu/izdevumu dinamikai un finanšu rādītāju negatīvu izmaiņu gadījumā informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par situāciju un
iespējamajiem risinājumiem. Sabiedrības valde 2016.gada novembrī sasauca ārkārtas dalībnieku sapulci, lai steidzami pieņemtu lēmumu par rīcību
situācijā, kad fiksēts straujš ieņēmumu kritums un prognozējama negatīva budžeta ieņēmumu plāna izpilde un zaudējumi aptuveni 30 000 eur
apmērā no valdes neatkarīgu iemeslu dēļ. Dalībnieku sapulce pieņēma zināšanai valdes sniegto informāciju. Samazinot izdevumus vairākās
izdevumu pozīcijās, tai skaitā samazinot ieguldījumus IT infrastruktūras attīstībai, prognozējamos zaudējumus izdevās samazināt.
Saskaņā ar OPTIL pārejas noteikumu 3.punktu 2016. gadā tika plānota Sabiedrības reorganizācija, pārveidojot to par valsts aģentūru un
paredzot finansējumu valsts noteikto funkciju realizācijai no 2017. gada. Ņemot vērā tieslietu nozares neatliekamās prioritātes, Tieslietu ministrija,
nosūtot pieteikumus jaunajām politikas iniciatīvām vidējam termiņam, finansējumu valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" funkciju nodrošināšanai
pieprasīja ar 19. kārtas numuru, savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 31. maija protokola Nr. 26 39. § 22. punktam Finanšu ministrijai un
Pārresoru koordinācijas centram tika noteikts vērtēt līdz piecām augstākajām prioritātēm no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtā jauno
politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu saraksta. Līdz ar to 2016. gadā 16. augustā Ministru kabinets (MK) lēma atlikt VSIA "Latvijas
Vēstnesis" pārveidi par valsts aģentūru līdz turpmākam MK lēmumam (prot.Nr.40, 43.paragr.).

Finanšu rādītāji
Rādītāji
Neto apgrozījums, EUR
Peļņa, EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT),
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Fakts
2015
1 903 254
82 720
73 203

Plānotais
2016
1 867 140

Fakts
2016
1 779 131

1 497

(17 458)

1 761

(22 183)

Novirze no plānotā %
(4,7)
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EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem,
nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA),
EUR
Bilances kopsumma, EUR

208 694

135 343

117 440

(13,2)

2 996 697

2 815 301

2 852 082

1,3

Pašu kapitāls, EUR

2 425 517

2 347 202

2 333 611

(0,6)

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

3,4

0,1

(0,7)

Aktīvu atdeve (ROA), %

2,8

0,1

(0,6)

Kopējais likviditātes rādītājs

5,5

5,8

5,3

Saistības pret pašu kapitālu, %

23,5

22,9

22,2

Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR
Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu
plāna izpilde, %
Sadalītās dividendes, EUR

Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot
darba devēja veiktās valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas) uz
vienu nodarbināto gadā, EUR
t.sk. bez ārštata autoriem izmaksātām
atlīdzībām
Neto apgrozījums uz vienu
nodarbināto, EUR
Valsts budžeta tieši vai netieši
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243 730
110,3

64 852

58 499

100,0

87,9
74 448

15 745

15 306
27 371
0

(9,8)
(12,1)
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saņemtais un izlietotais finansējums
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem
un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa
finansējuma piešķīruma mērķiem,
EUR
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā
minētie finanšu rādītāji

-

Kopš 2000. gada 2016. gads ir pirmais gads, kuru Sabiedrība ir beigusi ar zaudējumiem. Zaudējumu iemesls ir ieņēmumu bāzes kritisks
samazinājums. Faktiskais apgrozījums no preču un pakalpojumu pārdošanas sasniedzis tikai 95,3% no plānotā apjoma. Mēneša vidējais
ieņēmumu apjoms no maksas oficiālo paziņojumu publikācijām gada laikā ik mēnesi samazinājās no148 tūkst. euro gada sākumā līdz 128 tūkst.
euro gada beigās. Oficiālo paziņojumu ieņēmumu kritumu galvenokārt izraisīja divu oficiālo paziņojumu grupu apmaksāto paziņojumu skaita
samazināšanās ‒ izsoļu paziņojumu skaita - par 11,5 % un Komercreģistra ierakstu publikāciju - par 3%, kā arī viena paziņojuma vidējā teksta
apjoma samazinājums oficiālo paziņojumu grupā “Izsoles” (atkarībā no teksta apjoma paziņojuma cena svārstās no 28 līdz 299 EUR). Šīs oficiālo
paziņojumu grupas ģenerē 69,5 % no Sabiedrības ieņēmumiem, un jebkuras skaita vai apjoma izmaiņas šajās grupās būtiski ietekmē Sabiedrības
ieņēmumus.
Lai kompensētu ieņēmumu kritumu, Sabiedrība ierobežoja attīstības izmaksas, kas bija paredzētas 2016. gada plānā. Galvenā izmaksu
ekonomija tika panākta sadaļas “Materiālu izmaksas” apakšnodaļas ”Pārējās ārējās izmaksas” izdevumu pozīcijā „Informācijas sistēmu
uzturēšana” (62 888 euro). Tāpat tika atlikta dažu IT infrastruktūras pilnveidošanai nepieciešamo iekārtu iegāde (skat. tabulā rindu “Ieguldījumu
pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu plāna izpilde”). Pateicoties siltajiem laika apstākļiem 2016. gada aukstajos mēnešos, Kapitālsabiedrība
ir ietaupījusi 7 234 euro uz komunālo pakalpojumu (apkures) rēķina. Pārējos izmaksu posteņos novirzes no plānotā ir nebūtiskas.
Uzrādītie zaudējumi ir radījuši rādītāju EBIT, ROE un ROA negatīvo vērtību. Sakarā ar apgrozījuma kritumu Sabiedrības peļņa pirms
procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) atpaliek no plānotā apjoma par 13,2%. Zaudējumus
Sabiedrības valde plāno segt no uzkrātajām rezervēm, kuru apjoms uz 2016. gada 31. decembri ir 1 639 634 eur.
Arī 2017. gadā un turpmākajos gados Sabiedrības valde paredz oficiālo paziņojumu skaita samazināšanos, kā rezultātā Sabiedrības
ieņēmumi nesegs Sabiedrības izmaksas. Nākamo 3 gadu laikā Sabiedrības izmaksas valsts funkciju nodrošināšanai, kas netiek finansētas ar
kārtējiem ieņēmumiem, ir plānots segt no Sabiedrības rezervēm.
Lai saņemtu objektīvu vērtējumu par OPTIL noteikto valsts funkciju izpildes efektivitāti, Sabiedrības valde 2017.gadā paredz organizēt
ārējo funkciju audita norisi.
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Nefinanšu rādītāji
Sabiedrības galvenais nefinanšu mērķis ir realizēt Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā noteikto „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”.
Sabiedrības nefinanšu uzdevumi ir konkretizēti Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL). Atbilstoši šiem uzdevumiem
Sabiedrība sagatavo trīsgadu attīstības stratēģiju un veicamās aktivitātes stratēģisko mērķu sasniegšanai, iekļaujot tās ikgadējā Sabiedrības darba
plānā.
Rādītāji
Palielinās VSIA “Latvijas Vēstnesis”
sniegto informatīvo e-pakalpojumu
lietotāju skaits vidēji mēnesī *
Palielinās VSIA “Latvijas Vēstnesis”
sniegto informatīvo e-pakalpojumu
lietotāju īpatsvars (no visiem Latvijas
interneta lietotājiem) vidēji mēnesī *

Fakts
2015

Plānotais
2016

Fakts
2016

Novirze no plānotā

231 139

280 000

293 000

104,6

16,51

20,00

20,9

104,5

2016. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Pilnveidot oficiālo publikāciju un tiesību aktu sistematizācijas valsts informācijas sistēmas (vietņu www.vestnesis.lv un www.likumi.lv)
saturu un funkcionalitāti:
1) 2.ceturksnī publiskota oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (www.vestnesis.lv) jaunā versija ar pilnveidotu meklētāju un mobilajām ierīcēm
pielāgotu vidi (http://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=112&id=573);
2) uzlabota vortāla “likumi.lv” funkcionalitāte, pilnveidojot tiesību aktu pases, iekļaujot tajās saites uz trīs veidu sarakstiem (pēc dokumentu
veida, datuma un tēmas), tulkojumiem un norādēm uz vēsturisko oficiālo publikāciju avotiem. Pilnveidotas arī personalizācijas iespējas;
3) kopumā 2016. gadā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicēti 3 619 dokumenti un 134 511 oficiālie paziņojumi;
4) ar mērķi noskaidrot tīmekļa vietņu “vestnesis.lv” un “likumi.lv” lietotāju apmierinātību dažādās kategorijās veiktas divas lietotāju aptaujas.
Aptauju rezultāti parādīja, ka lietotāju apmierinātība ar sniegto pakalpojumu ir augsta (attiecīgi 3,4 un 3,5 punkti skalā 1-4). Aptauju rezultāti
pieejami Sabiedrības mājaslapā (https://lv.lv/?menu=par_mums&sid=45).

Rādītāji
N0229_6p

Fakts

Plānotais

Fakts

Novirze no plānotā %
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2015
Oficiālās publikācijas ("vestnesis.lv")
unikālo lietotāju skaits vidēji mēnesī
**
Lietotāju apmierinātības ar sniegto
pakalpojumu vērtējums nav zemāks
par “3” skalā 1-4
VSIA “Latvijas Vēstnesis”
darbinieku pieļauto kļūdu skaits
publikācijās (maksimālais kļūdu
skaits gadā)
Normatīvo aktu sistematizācijas
vortāla "likumi.lv" unikālo lietotāju
skaits vidēji mēnesī**
Lietotāju apmierinātības ar sniegto
pakalpojumu vērtējums nav zemāks
par “3” skalā 1-4
Dokumentu skaits, kuros pieļautas
kļūdas tiesību aktu sistematizācijā (%
no sistematizēto dokumentu skaita)

2016

2016

45 000

50 000

50 300

100,6

Aptauja
nav
veikta

3,2

3,4

106,3

0

2

330 000

330 000

343 000

103,9

Aptauja
nav
veikta

3,2

3,5

109,4

0,44%

0,90%

Plānotais lielums norāda maksimāli pieļaujamo lielumu. Jo faktiski
1 mazāks rādītājs pret šo pieļaujamo lielumu, jo kvalitatīvāk veikta
oficiālās publikācijas funkcija

Plānotais lielums norāda maksimāli pieļaujamo lielumu. Jo faktiski
0,63% mazāks rādītājs pret šo pieļaujamo lielumu, jo kvalitatīvāk veikta
tiesību aktu sistematizācijas funkcija

2016. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
1/5 daļa Latvijas interneta lietotāju (280 000) izmanto LV pakalpojumus.
Sabiedrības sniegtos informatīvos e-pakalpojumus 2016. gadā izmantojuši vidēji 293 000 Latvijas interneta lietotāju mēnesī, t.i. – par 26,8%
vairāk nekā 2015. gadā. Lai sasniegtu mērķi, Sabiedrība 2016. gadā veica šādas aktivitātes:
 lai ieinteresētu pašvaldības par saistošo noteikumu un citu pašvaldību tiesību aktu oficiālās publikācijas vietu izvēlēties valsts oficiālo
izdevumu “Latvijas Vēstnesis” (“vestnesis.lv”), Sabiedrība organizēja 2 izbraukumu tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem (Cēsīs un Talsos
kopumā uzrunātas 15 pašvaldības), lai iepazīstinātu ar pašvaldību saistošo noteikumu oficiālās publikācijas un sistematizācijas iespējām.
N0229_6p
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Vēl divas “vestnesis.lv” un “likumi.lv” prezentācijas notika 11. martā Valsts administrācijas skolā un 1. aprīlī Būvniecības valsts kontroles
birojā, kur pulcējās Latvijas pašvaldību pārstāvji. Šādu iespēju izvēlēties pašvaldību oficiālo publikāciju vietu šobrīd paredz likums “Par
pašvaldībām”. Valsts oficiālo izdevumu “ Latvijas Vēstnesis” ar 2017. gadu par savu tiesību aktu oficiālās publikācijas vietu ir izvēlējusies
Talsu novada pašvaldība;
15. novembrī LU bibliotēkā notika žurnāla “Jurista Vārds” lasītāju, citu interesentu un redakcijas tikšanās tematiskajā pasākumā “Personas
dati komercbanku rokās: nepieciešamība un pārmērības, identificējot politiski nozīmīgas personas”;
reaģējot uz Latvijas mediju satura veidošanas un patēriņa tendencēm, kā arī pētnieciskās žurnālistikas organizācijas RE:Baltica veikto
pētījumu "Viltus ziņas, 14. decembrī “LVportāls” organizēja diskusiju "Medija saturs, atbildība tā veidošanā un ietekme sabiedrībā”;
6. decembrī noslēdzās ikgadējais jurisprudences studentu zinātnisko darbu konkurss, un noslēguma pasākumā tika apbalvoti uzvarētāji.
Konkursā piedalījās 32 studenti no Latvijas augstskolām;
Sabiedrībā ir ieviesta projektu komandu (task force) pieeja iekšējo attīstības projektu realizācijai. Šādā veidā 2016.un 2017. gadā tiek
realizēts iekšējais attīstības projekts “Atjaunināts LVportāls”.

Rādītāji
Žurnāla „Jurista Vārds” abonentu
skaits papīra versijai (vidēji gadā)***
Portāla „Jurista Vārds” unikālo
lietotāju skaits vidēji mēnesī **
Lietotāju apmierinātības ar žurnālu
„Jurista Vārds” vērtējums nav
zemāks par 3 skalā 1-4 (aptaujas tiek
veiktas 1 reizi 3 gados)
„LVportāla” vidējais unikālo lietotāju
skaits mēnesī**
„LVportāla” lietotāju apmierinātības
ar sniegto pakalpojumu vērtējums
nav zemāks par 3 skalā 1-4 (aptaujas
tiek veiktas 1 reizi 3 gados)
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Fakts
2015

Plānotais
2016

Fakts
2016

Novirze no plānotā

1 206

1 150

1 178

102,4

13 500

14 000

16 000

114,3

Aptauja tiek veikta 1x 3 gados; nākošā – 2018.g.

3,5

196 000

3,6

196 000

196 500
Aptauja tiek veikta 1x 3 gados; nākošā – 2018.g.

100,3
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2015.gada otrajā pusgadā tika uzsākts iekšējais projekts– “Atjaunināts “LVportāls””. Projektu plānots realizēt 2 etapos:
 2017.gadā paplašināt portāla saturu ar jaunu kanālu “tiesās” un publiskot jaunā portāla vairāku atvērumu demo versiju;
 2018.gadā pabeigt projektu un publiskot visus portāla satura un funkcionalitātes jaunievedumus.
Pabeidzot projektu, Sabiedrības valde prognozē auditorijas pieaugumu līdz 15% no Latvijas reālo interneta lietotāju skaita (šobrīd – 10%).
Projekta saturiskais mērķis: LV portāls ir autoritatīvs, uzticams un sabiedrībā zināms tiesiskās informācijas avots, kas:
 skaidro personu tiesības un pienākumus;
 veido izpratni par tiesiskumu, atspoguļo aktuālās norises tiesību nozarē;
 palīdz veidot saikni starp valsti un sabiedrību, mazinot izveidojušos plaisu starp valsts varu un iedzīvotājiem;
 veicina patriotismu un stiprina izpratni par valstiskumu.
2016. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Izdot piecus tiesību zinātnei veltītus izdevumus:
Izdoti 6 jauni izdevumi ‒ vērtīgi izziņas materiāli un mācību līdzekļi kā praktiķiem un jurisprudences studentiem tā ikvienam interesentam:
1.Latvijas valsts Satversmes ievads 9 val.;
2.M.Onževs "Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī»;
3.Civillikums- 11. izdevums;
4.Krimināllikums - visu redakciju apkopojums;
5.Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā: parlaments, parlamentārā kontrole;
6.Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā: Saeima izmeklēšanas komisiju gala ziņojumi, viedokļi, liecības.
Kā finanšu mērķis grāmatu apgādam izvirzīts rādītājs, kas raksturo visu gada projektu vidējo rentabilitāti. Ņemot vērā, ka grāmatu apgāda mērķis nav
panākt pēc iespējas lielāku peļņu, bet nodrošināt tādas specializētas literatūras izdošanu, ko neveic privātā sektora izdevniecības, bet, kas
nepieciešama Latvijas tieslietu nozarei kopumā, šī rādītāja zemākā robeža noteikta 5% apmērā. 2016. gadā šis rādītājs bija 0,67%, kas izskaidrojams
ar faktu, ka divi pēdējie izdevumi nāca klajā novembra beigās un to realizācijas apjoms 2016.gadā ir neliels. Grāmatu apgāda kopējais rentabilitātes
apjoms 2016. gadā (ieņēmumi /izdevumi %) ir 52,4%.
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2016. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
2016.gadā bija paredzēts veikt Sabiedrības reorganizāciju par valsts aģentūru, paredzot finansējumu valsts noteikto funkciju realizācijai no
2017. gada un nodrošinot sekmīgu pārmaiņu procesu vadību.
2016. gadā 16. augustā Ministru kabinets (MK) lēma atlikt VSIA "Latvijas Vēstnesis" pārveidi par valsts aģentūru līdz turpmākam MK
lēmumam (prot.Nr.40, 43.paragr.). Veikti grozījumi OPTIL pārejas noteikumos, kas paredz, ka “līdz valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis"
izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets, nosakot valsts
aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanas termiņu, pieņem lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta šā likuma 13.
panta otrajā daļā, 14. panta otrajā daļā un 15. panta trešajā daļā noteikto uzdevumu izpildei”.
2016. gadā sekmīgi noritēja ārējie auditi ‒ atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 27001:2005 sertificētās informācijas drošības vadības
sistēmas uzraudzībai pēc ISO 27001: 2013 standarta versijas, kā arī atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 sertificētās kvalitātes
vadības sistēmas uzraudzībai. Neatbilstības netika konstatētas.

Vērtējot 2016. gada nefinanšu rezultātus, Sabiedrības valde uzskata, ka tai izdevies realizēt visas 2016. gadā plānotās aktivitātes. Aktivitātes,
kas nav realizētas, ir saistītas ar Sabiedrības reorganizācijas atlikšanu, kā rezultātā nebija nepieciešamības realizēt Sabiedrības valdes izstrādāto
pārmaiņu vadības plānu. Kopējā aktivitāšu plāna izpilde ir 86%.
Sabiedrības valdes vērtējumā 2016. gadā tai ir izdevies sasniegt izvirzītos mērķus un nodrošināt, ka Sabiedrības pakalpojumu lietotāju
apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti pieaug, kā arī aug kopējais Sabiedrības pakalpojumu lietotāju skaits. Par Sabiedrības pakalpojumu lietotāju
apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti liecina arī 2016. gadā veikto pētījumu (aptauju) rezultāti (https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=45).
Paralēli tam Sabiedrība ir nodrošinājusi, ka Sabiedrības izdevumi, kas nepieciešami funkciju nodrošināšanai un nefinanšu mērķu
sasniegšanai, nav pieauguši, ir augusi finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāte.
2016. gadu Sabiedrība beigusi ar zaudējumiem 17 458 euro apmērā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības rezultātā
Sabiedrības izveidotās rezerves 1,6 miljoni euro apmērā, zaudējumi sedzami no rezervēm. Vērtējot 2016.gada finanšu rādītājus, Sabiedrības valde
norāda, ka pēdējos gados tā vairākkārtīgi aktualizējusi jautājumus par finanšu riskiem, kas saistīti ar ieņēmumu no maksas par oficiālo paziņojumu
publikācijām samazināšanos no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu ik gadus pēdējo četru gadu laikā, kas galvenokārt saistīts ar iesniedzēju apmaksāto
oficiālo paziņojumu skaita samazinājumu. Gan OPTIL pieņemšanas procesā Saeimā, gan arī Valsts prezidenta pavadvēstulē
(https://vestnesis.lv/ta/id/249373) izsludinot likumu, ir norādīts, ka “valstij tik plašu publisku funkciju izpilde būtu jāfinansē no publiskajiem finanšu
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resursiem”. Nākamo 3 gadu laikā Sabiedrības izmaksas, kas pārsniegs regulāros ieņēmumus, ir plānots segt no Sabiedrības rezervēm. Ja 2017.2018.g. netiks pieņemti no Sabiedrības valdes neatkarīgi vadības lēmumi, kas būtiski ietekmēs finanšu plūsmas, ar uzkrātajām rezervēm Sabiedrība
tai noteikto funkciju izpildi var nodrošināt līdz 2020. gadam. Prognozējot ieņēmumu samazinājums par 9,4% (174,5 tūkst.euro) salīdzinot ar
2016.gadu (prognoze balstīta uz pēdējo četru gadu dinamikas rādītājiem), 2017.gada Sabiedrības budžets apstiprināts ar plānotiem zaudējumiem
260 198 eur apmērā. Izmaksu pieaugums par 2,3% (42,8 tūkst.euro) saistīts ar prognozējamo inflāciju valstī 2,7% apmērā, kā arī ar Tieslietu
ministrijas deleģēto uzdevumi izpildi, tai skaitā paplašināta satura veidošanu LVportālā.
Saeima ir pieņēmusi grozījumus OPTIL pārejas noteikumos, paredzot, ka “līdz valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" izveidošanai tās
uzdevumu izpildi nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets, nosakot valsts aģentūras "Latvijas
Vēstnesis" izveidošanas termiņu, pieņem lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta šā likuma 13. panta otrajā daļā, 14. panta otrajā
daļā un 15. panta trešajā daļā noteikto uzdevumu izpildei”.

* - Starptautiskās interneta pētījumu aģentūras GEMIUS dati
** - Google Analytics dati
*** - Latvijas preses izdevēju asociācijas dati
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