Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 9. februāra
noteikumiem Nr. 95
Informācija, kas sniedzama
pārskatā par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
2015. 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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(2) 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 2015.gada
ieņēmumos ir 91,2%, Sabiedrībai ir ieņēmumi no pārējās komercdarbības ( 8,8%):
žurnāla „Jurista Vārds” papīra un e-versijas abonēšanas un pārdošanas mazumtirdzniecībā;
reklāmas ieņēmumiem;
Sabiedrības apgādā izdoto grāmatu pārdošanas.
Finanšu rādītāji
Rādītāji
Neto apgrozījums, EUR

Fakts
2014

Plānotais
2015

Fakts
2015

1 945 423

1 874 357

1 903 254

+1,54%

104 938

2 651

82 720

+3 020,3%

107 282

3 119

73 203

+2 247,0%

Novirze no plānotā %

Peļņa, EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem
un nodokļiem (EBIT), EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem,
nodokļiem, nolietojuma un
amortizācijas atskaitījumiem
(EBITDA), EUR
Bilances kopsumma, EUR

264 594

164 358

208 694

+27%

2 965 200

2 889 581

2 996 697

+3,7%

Pašu kapitāls, EUR

2 437 241

2 350 230

2 425 517

+3,2%

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

4,3

0,1

3,4

+3 300,0

Aktīvu atdeve (ROA), %

3,5

0,1

2,8

+2 700,0

Kopējais likviditātes rādītājs

6,0

5,8

5,5

-5,2%
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Saistības pret pašu kapitālu, %
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
Neto apgrozījums uz vienu
nodarbināto, EUR
Valsts budžeta tieši vai netieši
saņemtais un izlietotais finansējums
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem
un citi finanšu līdzekļi) sadalījumā pa
finansējuma piešķīruma mērķiem,
EUR
Citi kapitālsabiedrības stratēģijā
minētie finanšu rādītāji

21,6

22,9

23,5

+2,6%

364 346

150 522

243 730

+61,9%

(18,3)

100,0

110,3

+10,3%

94 444

15 010

29 738

0

-

Kapitālsabiedrības apgrozījums no preču un pakalpojumu pārdošanas 2015.gadā veidojies atbilstoši plānotajam, izpildot
plānotos apgrozījuma rādītājus par 99,9%. Papildus, Sabiedrības kopējā apgrozījumā ir iekļauti klientu neizmantotie avansa
maksājumi par oficiālajiem paziņojumiem, kuriem iestājies 10 gadu prasījuma tiesību noilgums saskaņā ar Civillikuma 1895.pantu
31 354 EUR apmērā. Kapitālsabiedrības plānotā apgrozījuma pārsniegums, kā arī ekonomija atsevišķās izdevumu pozīcijās ļāvusi
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Sabiedrībai gūt lielāku peļņu (82 720 EUR) nekā plānots (2 651 EUR). Galvenā izmaksu ekonomija ir sadaļās “Materiālu
izmaksas”, jo ir panākta ekonomija izdevumu pozīcijās „Papīrs un kancelejas preces” un “Degvielas iegāde”, sadaļā
“Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums”, jo netika veiktas sākotnēji paredzētās investīcijas IT infrastruktūrā un citos
pamatlīdzekļos; sadaļā “Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas” - izmaksas koriģējot par uzkrājumu samazinājumu 25 128 EUR
apjomā iepriekšējos gados paredzētajiem nākotnes zaudējumiem no Uzņēmumu reģistra bezmaksas paziņojumu publicēšanas par
pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro, kā arī par uzkrājumu samazinājumu 20 086 EUR apjomā nedrošajiem debitoru parādiem,
būtiski uzlabojoties maksājumu disciplīnai. Peļņas palielinājums, salīdzinot ar plānoto par 3 020,3 procentiem, iepriekš aprakstīto
iemeslu dēļ ir ietekmējies arī tādu rādītāju kā EBIT, EBITDA, ROE un ROA ievērojamu novirzi no sākotnēji plānotajiem
rādītājiem.
Pamatdarbības naudas plūsmas pieaugums salīdzinot ar plānoto rādītāju par 61,9 % vai 93 208 EUR radies sekojošu faktoru
ietekmē:
1) 20 tūkst. EUR debitoru parādu samazinājums;
2) 24 tūkst. EUR kreditoru parādu palielinājums;
3) par 8 tūkst. EUR mazāks kā plānots UIN avansa maksājums;
4) 41 tūkst. EUR izmaksu samazinājums (par 10 tūkst. EUR materiāliem, par 22 tūkst. EUR ārpakalpojumiem, par 9 tūkst. EUR
uzturēšanas izmaksām).
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. Atbilstoši šiem uzdevumiem
Sabiedrība sagatavo trīsgadu attīstības stratēģiju un veicamās aktivitātes stratēģisko mērķu sasniegšanai, iekļaujot tās ikgadējā
Sabiedrības darba plānā.
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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
2014

Plānotais
2015

Fakts
2015

Novirze no plānotā

178 079

200 000

231 139

+15,6%

14,84

14,29

16,51

+15,5%

2015. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Pilnveidot oficiālo publikāciju un tiesību aktu sistematizācijas valsts informācijas sistēmu vietņu www.vestnesis.lv un
www.likumi.lv funkcionalitāti:
1) izstrādāta un 2015. gada aprīlī publiskota oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” mobilā versija. Oficiālā publikācija kļuvusi
ērti lietojama no dažādām mobilajām ierīcēm;
2) pabeigts oficiālo paziņojumu sadaļas tehnoloģiskās pilnveidošanas 2.posms – katrs tīmekļa vietnē „www.vestnesis.lv”
publicētais paziņojums tagad atrodams un izdrukājams kā atsevišķa oficiālā publikācija, nevis oficiālo paziņojumu grupas ietvaros,
tādējādi atvieglojot lietotājiem iespēju orientēties oficiālajā e-izdevumā, kā arī izmantot noteiktu oficiālo publikāciju atbilstoši
savām vajadzībām;
3) uzsākta sistematizēto tiesību aktu vortāla www.likumi.lv datu formāta atjaunošana, kas dos iespēju veidot tiesību aktu versiju
salīdzināšanu un citas papildus ērtības vortāla lietotājiem.
Fakts
Plānotais
Fakts
Rādītāji
Novirze no plānotā %
2014
2015
2015
Oficiālās publikācijas ("vestnesis.lv")
unikālo lietotāju skaits vidēji mēnesī
45 000
60 000
45 000
-25%
**
Lietotāju apmierinātības ar sniegto
pakalpojumu vērtējums nav zemāks
par “3” skalā 1-4

N0229_6p

Pēdējā
aptauja
tika
veikta
2013.g. –

3,5

Aptauja plānota 2016.g. beigās pēc jaunās portāla
Aptauja nav
versijas, kas paredz virkni funkcionālu uzlabojumu
veikta
oficiālās publikācijas lietotājiem, publiskošanas
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rādītājs
3,34
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)

1

2

302 800

302 400

Pēdējā
aptauja
tika
veikta
2013.g. –
rādītājs
3,28

3,3

0,40%

0,90%

Plānotais lielums norāda maksimāli pieļaujamo
lielumu. Jo faktiski mazāks rādītājs pret šo
0
pieļaujamo lielumu, jo kvalitatīvāk veikta oficiālās
publikācijas funkcija
330 000

+9,1%

Aptauja nav
Aptauja plānota 2016.g.
veikta

Plānotais lielums norāda maksimāli pieļaujamo
lielumu. Jo faktiski mazāks rādītājs pret šo
0,44%
pieļaujamo lielumu, jo kvalitatīvāk veikta tiesību
aktu sistematizācijas funkcija

Analizējot iemeslus, kāpēc oficiālās publikācijas lietotāju skaits nav pieaudzis un nav sasniedzis plānoto rādītāju, Sabiedrības valde
secinājusi, ka tiesību aktu oficiālās publikācijas pārsvarā izmanto juridisko profesiju pārstāvji, kuriem oficiālā publikācija
jāizmanto savu tiešo pienākumu pildīšanai. Pārējā sabiedrības daļa izmanto vortālu „likumi.lv” kā informācijas avotu par tiesību
aktiem, par ko liecina vortāla lietotāju skaita ikgadējs pieaugums. Savukārt oficiālo paziņojumu publikācijas ir visvairāk
izmantotais oficiālo publikāciju veids, tāpēc Sabiedrība 2015.gadā un arī 2016.gadā veic virkni tehnoloģiskus uzlabojumus, kas šo
oficiālo publikāciju sadaļu padara pieejamāku un aizvien ērtāk lietojamu.
Ņemot vērā, ka 2015.gadā Sabiedrība veica divas nozīmīgas sabiedrības aptaujas (žurnāla „Jurista Vārds” un LVportāla lietotāju
aptaujas ar mērķi gūt sabiedrības vērtējumu par šiem pakalpojumiem, kā arī iegūt informāciju nākamās trīsgadu stratēģijas
sagatavošanai), kā arī to, ka 2016. gadā plānots publiskot oficiālās vietnes “vestnesis.lv” jauno versiju, sabiedrības (lietotāju)
aptauja par oficiālā izdevuma un „likumi.lv” lietotāju apmierinātību ar sniegto pakalpojumu tiks veikta 2016. gadā pēc oficiālā
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izdevuma jaunās versijas publiskošanas.

2015. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Īstenot valsts informācijas un tiesību aktu skaidrojumu portāla „Par likumu un valsti” un žurnāla/portāla „Jurista Vārds”
saturisko un funkcionālo pilnveidi:
1) portālā „Par likumu un valsti” publicētas 44 intervijas ar amatpersonām, inteliģences pārstāvjiem par aktuāliem jautājumiem;
bijušas 35 viedokļu publikācijas par Latvijas valstiskumu, vēsturi un tās lomu mūsdienu pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
publicēti 259 citi portāla oriģinālraksti;
2) sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts iestādēm, profesionālajām juristu organizācijām (tiesu izpildītāju padomi, zvērinātu
notāru padomi, juristu birojiem) portāla „Par likumu un valsti” redakcija sagatavojusi un publicējusi 196 normatīvo aktu
skaidrojumus; sniegusi 2169 individuālās e-konsultācijas privātpersonām;
3) žurnāla “Jurista Vārds” redakcijai sadarbībā ar Latvijas Universitātes bibliotēku organizēta “Jurista Vārda” autoru un lasītāju
tikšanās ‒ veltīta jaunajam Maksātnespējas likuma regulējumam (spēkā no 2015. gada 1. marta, atsevišķas normas ‒ no 2015. gada
1. janvāra), ar ekspertu, kuru ikdienas darbs ir cieši saistīts gan ar maksātnespējas jomas tiesiskā regulējuma izstrādi, gan arī šo
normu praktisko piemērošanu, dalību; sadarbībā ar Augstāko Tiesu un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti organizēta
starptautiska konference “Komerctiesības Baltijas tiesību telpā”;
4) organizēts jau desmitais „Jurista Vārda” studentu pētniecisko darbu konkursu, kas kā ik gadus guva lielu dalībnieku
atsaucību, kā arī savas atpazīstamības dēļ ļāva piesaistīt atbalsta partnerus ‒ advokātu birojus, kuri laureātiem piešķīra ne vien
savu specbalvu, bet arī prakses iespējas konkrētajā birojā. Kā zināms, tieši praktiskās pieredzes trūkums tiek minēts kā viena no
galvenajām nepilnībām studiju procesā, sagatavojot jaunos juristus, tādēļ „Jurista Vārds” sadarbībā ar advokātu birojiem
perspektīvajiem studentiem cenšas nodrošināt papildu prakses iespējas.
Rādītāji
Žurnāla „Jurista Vārds” abonentu
skaits papīra versijai (vidēji gadā)***
Portāla „Jurista Vārds” unikālo
lietotāju skaits vidēji mēnesī **
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Fakts
2014

Plānotais
2015

Fakts
2015

Novirze no plānotā

1 325

1 250

1 206

-3,5%

12 417

13 000

13 500

+3,8%
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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)

Aptauja
netika
veikta

3,2

3,5

120 800

140 000

196 000

+40,0%

Aptauja
netika
veikta

3,4

3,6

+5,9%

+9,4%

LV portāla lietotāju skaita būtisks pieaugums, salīdzinot ar plānoto rādītāju, ir rezultāts portāla redakcijas un attīstības departamenta
mērķtiecīgai darbībai, darbojoties sociālajos tīklos, kā arī noslēdzot sadarbības līgumus ar vairākiem plaši izmantotiem interneta
resursiem, kuriem ir interese par portālā publicēto informāciju.
Latvijas Vēstnesis" kopumā uztur 9 sociālo tīklu kontus (skat. attēlu pielikumā). Medijs - LV portāls - atbilstoši savai satura
specializācijai - uzrunā auditoriju ar trīs sociālo kontu palīdzību:




tviterī: https://twitter.com/LV_portals
facebook: https://www.facebook.com/LVportals/
draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/lvportals/

Praksē tas nozīmē: ikdienā (darbdienās, brīvdienās un svētku dienās) sistēmiski un mērķtiecīgi komunicēt ar auditoriju,
informējot par satura jaunumiem un arī izceļot iepriekšējās publikācijas to tematiskās, sociālpolitiskās vai tiesību aktu izmaiņu
aktualitātes kontekstā. Piemēram, LV portāla tviterkontā darbdienās vidēji tiek veikti 30 līdz 40 ieraksti, brīvdienās - ap 20.
Auditorija tiek informēta par skaidrojumiem, e-konsultācijām, intervijām, amatpersonu paziņojumiem u.tml., arī par jaunajiem
amatu konkursiem valsts pārvaldē (www.amatukonkursi.lv) un valsts iestāžu jaunumiem (www.lvportals.lv/visi/presesrelizes/arhivs). Vienlaikus notiek divpusēja komunikācija ar sekotājiem, jo sociālajos tīklos (īpaši tviterī), lietotāji mēdz uzdot
jautājumus - gan komentējot publikācijas un to tēmas, gan arī lūdzot precizēt vai paskaidrot sniegto informāciju. Līdz ar to LV
portāls veic informatīvā ceļveža lomu un palīdz orientēties valsts informācijā. Īpaši sociālo tīklu vajadzībām top arī informatīvi
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attēli, piemēram, lai popularizētu jaunu vakanci /-es valsts pārvaldē.
Indikators LV portāla darbam ar auditoriju sociālajos tīklos www.zimolutops.lv mērījums:
http://www.zimolutops.lv/ietekmigakie-zimoli/latvijas-vestnesa-portals/.
Šīs aktivitātes nav prasījušas papildu finanšu ieguldījumus un nav ietekmējušas Sabiedrības izdevumu apjomu.
2015. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Izdot astoņus tiesību zinātnei veltītus izdevumus:
Izdoti 8 jauni izdevumi ‒ vērtīgi izziņas materiāli un mācību līdzekļi kā praktiķiem un jurisprudences studentiem tā ikvienam
interesentam:
1) E. Danovskis "Publisko un privāto tiesību dalījums";
2) U. Krastiņš "Krimināltiesību teorija un prakse - rakstu krājums;
3) LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2014;
4) Darba likums aktuālajā un nākotnes redakcijās;
5) Komerclikums – aktuālā redakcija;
6) Ā. Meikališa, K. Strada-Rozenberga "Kriminālprocess. Raksti. 2010 - 2015";
7) Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi (24 autoru rakstu krājums).
8) Priekšlikumi Latvijas publiskās varas pilnveidošanai – grāmata izdota sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju.
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. 2015. gadā šis
rādītājs bija 59,5%.
2015. gada uzdevums un īstenotie pasākumi:
Pārskatīt kapitālsabiedrības pārvaldības procesus:
2015. gadā sekmīgi noritēja ārējie auditi ‒ atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 27001:2005 sertificētās informācijas drošības
vadības sistēmas pārsertifikācijai pēc jaunās ISO 27001: 2013 standarta versijas, kā arī atbilstoši starptautiskajam standartam ISO
9001:2008 sertificētās kvalitātes vadības sistēmas uzraudzībai. Neatbilstības netika konstatētas, informācijas drošības jomā (ISO
27001: 2013 ) uzņēmums pārsertificēts uz 3 gadiem.
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Vērtējot 2015. gada nefinanšu rezultātus, Sabiedrības valde uzskata, ka tai izdevies realizēt gandrīz visas 2015. gadā plānotās aktivitātes,
kopējā aktivitāšu plāna izpilde ir 96,3%. Objektīvu iemeslu dēļ nav izdevies realizēt divas plānotās aktivitātes:
1. Tieslietu jomas ekspertu domu apmaiņu par tiesību aktu skaidrojumu sniegšanu sabiedrībai. Kā parādīja sabiedriskās domas aptauja, 87%
iedzīvotāju uzskata, ka valstij ir pienākums publiski sniegt skaidrojumus par izstrādātajiem un pieņemtajiem tiesību aktiem.
(http://www.lv.lv/wwwraksti/LVLV/PETIJUMI/2015_2.PDF)
Diskusiju neizdevās noorganizēt plānotajā līmenī, jo valsts pārvaldes (ministriju) uzrunātie pārstāvji nebija gatavi piedalīties šādā publiskā
sarunā.
2. Netika izdota plānotā E. Levita monogrāfija „Valstsgriba”, jo Autors savlaicīgi nav iesniedzis plānotās grāmatas manuskriptu.
Sabiedrības valdes vērtējumā 2015. gadā Sabiedrībai 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 2015. gadā veikto pētījumu rezultāti (https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=45):
1) lai noteiktu žurnāla „Jurista Vārds” lomu juristu informatīvajā telpā un apmierinātību ar esošo žurnāla satura un dizaina piedāvājumu, tika
veikts pētījums, kura rezultāti tiks izmantoti žurnāla attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam izstrādē. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika veiktas
padziļinātās intervijas ar dažādu apakšnozaru juristiem un juristu kvantitatīva aptauja, kas parādīja, ka 75% no Latvijā dažādās jomās strādājošiem
juristiem informāciju par notiekošo Latvijas tieslietu sistēmā gūst no žurnāla un portāla „Jurista Vārds”, 95% aptaujāto atzina, ka žurnāla/portāla
saturs tiek izmantots ikdienas darbā, 92% aptaujāto piekrita, ka žurnāls/portāls „Jurista Vārds” ar savu saturu veicina tiesiskas domas un prakses
attīstību Latvijā;
2) ar mērķi iegūt raksturojumu par Latvijas iedzīvotāju vajadzībām pēc valsts sniegtās informācijas un “Latvijas Vēstnesis” vērtējumu tika
veikta Latvijas iedzīvotāju aptauja par iedzīvotāju nepieciešamību pēc valsts oficiālās informācijas kopumā un tās pieejamības kanāliem, kā arī tika
veikta www.lvportals.lv lietotāju aptauja par LV portāla apmeklētāju apmierinātību ar tā nodrošināto saturu, funkcionalitāti un dizainu, kā arī iegūti
dati par lietotājiem vēlamiem/noderīgiem portālā nepieciešamiem uzlabojumiem. Veiktās aptaujas parādīja, ka 88% no tiem Latvijas iedzīvotājiem,
kuri ir meklējuši valsts sniegto informāciju, ir bijuši apmierināti ar iespējām atrast sev nepieciešamo; 94% LV portāla lietotāju ir apmierināti ar
portālu kopumā (tā saturu, funkcionalitāti).
Paralēli tam Sabiedrība ir nodrošinājusi, ka Sabiedrības izdevumi, kas nepieciešami funkciju nodrošināšanai un nefinanšu mērķu
sasniegšanai, nav pieauguši, ir augusi finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāte.
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Vērtējot 2015.gada finanšu rādītājus, Sabiedrības valde uzskata, ka galvenais finanšu mērķis ir sasniegts - Sabiedrības darbība ir rentabla, lai
gan Sabiedrības ieņēmumi no maksas par oficiālo paziņojumu publikācijām no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ samazinās ik gadus pēdējo četru
gadu laikā, kas galvenokārt saistīts ar iesniedzēju apmaksāto oficiālo paziņojumu skaita samazinājumu un maksas par oficiālo paziņojumu
publicēšanu samazinājumu vidēji par 30 procentiem, stājoties spēkā Ministru kabineta 2013. gada 2. februāra noteikumiem Nr. 65 „Oficiālo
publikāciju noteikumi”. Paralēli iesniedzēju apmaksāto oficiālo paziņojumu skaita samazinājumam pēdējo triju gadu laikā ievērojami pieaudzis
normatīvi noteikto bez maksas publicējamo oficiālo paziņojumu skaits, tādējādi saglabājot kopējo darba apjomu nemainīgu.

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