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.KOPSAVILKUMS 
 
Darba uzdevumā formulētais uzstādījums jauna valsts oficiālās informācijas 
izplatīšanas kanāla izveidošanas saturisks un finansiāls pamatojums VSIA “Latvijas 
Vēstensis” ir veikts balstoties uz, ka visi darba uzdevuma veikšanai iesniegtie 
dokumenti un informācija ir patiesi. 
Iespējami objektīvākai LV darba uzdevuma veikšanai būtu nepieciešmas veikt 
funkcionāu LV auditu un izmaksu izvērtējumu. 
Sabiedrība uzskata, ka plašākai pakalpojuma ieviešanas izvērtēšanai nepieciešams 
veikt juridiskā pamatojuma izpēti. 
 
Sabiedrības piedāvātajā modelī LV tiek piedāvāts jau esošos pakalpojumus, “LV 
portāls.lv”, papildināt ar ziņu aģentūras funkcijām. Faktiski par pamatu tiek ņemts 
esošais LV modelis (bāzes modelis) un uz tā pamat tiek izveidots jauns pakalpojums.  
Jaunā pakalpojuma pamatojums un saturiskie mērķi tiek apskatīti sekojošajās 
nodaļās. 
Jaunā produkta izveidošanai nepieciešamās investīcijas, kā arī pirmā darbības gada 
zaudējumi, tiek segtas no LV pašu līdzekļiem. 
Sabiedrība uzskata, ka viena gada periods ir pietiekams, lai jaunais produkts spētu 
nosegt savas izmaksas.  
 
Jauna produkta ieviešanā nepieciešams ieguldījums pamatlīdzekļos un palielinājums 
štatu sarakstā, kas faktiski arī veido lielāko daļu no izmaksām. 
 
Faktiksi šajā modelī redzams, ka ar salīdzinoši nelielām izmaiņām darbaspēka 
resursos un relatīvi nelielu paša LV finanšu iegudījumu, iespējams panākt pamatojumā 
izvirzītās tēzes. 
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2. VALSTS OFICIĀLĀ INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANAS 
KANĀLA IZVEIDOŠANAS PAMATOJUMS 
 
Šobrīd Latvijā trūkst vienotas mediju platformas valstiski nozīmīga satura 
radīšanai. Sabiedriskie mediji aizvien vairāk komercializējas, ziņu aģentūru īpašnieki 
ir ārzemnieki un sabiedrībai trūkst uzticamas informācijas pirmavota. Tas, ņemot vērā 
apdraudējumus nacionālajai informācijas telpai, rada arī nopietnus riskus valsts 
drošībai.  
Līdz ar to ir nepieciešams normatīvajos aktos radīt bāzi vienota valsts oficiālās 
informācijas kanāla izveidošanai uz līdzšinējās trīs portālu (www.lvportals.lv, 
www. likumi.lv un www.vestnesis.lv) bāzes, tos visus apvienojot vienā vietnē. 
Savukārt žurnālu Jurista vārds sagabājot kā nemainīgu vērtību. Lai to izdarītu visi trīs 
portāli būtu jāapvieno un jāintegrē portālā www.lvportals.lv uz kura bāzes arī tiktu 
veidots valsts oficiālais informācijas izplatīšanas kanāls. Šī kanāla saturs tiks 
piedāvāts par maksu, taču vienlaikus lietotājiem tiks saglabāta bezmaksas pieeja 
visai informācijai, kas līdz šim bijusi atrodama vietnēs www.vestnesis.lv un 
www.likumi.lv. 
Valsts oficiālās informācijas izplatīšanas kanālam būtu jākļūst par uzticamu ziņu un 
izziņas pirmavotu, kuru abonētu valsts iestādes un citi masu mediji. Līdzīgu 
produktu šobrīd apsver iespēju veidot Valsts SIA Latvijas Televīzija, kas nozīmē, ka 
ideja ir aktuāla un, ja šāda aģentūra netiks izveidota uz www.lvportals.lv bāzes, to 
izdarīs citi.  
Lai to izdarītu politiskā līmenī jāmaina normatīvo aktu bāze, kā arī būtiski jāstiprina 
portāla finansiālā un redakcionālā kapacitāte. Padziļināta izpēte par to, kāda 
normatīvie akti jāmaina, šajā dokumentā nav veikta un to nepieciešams veikt atsevišķi. 
 
 

3. SATURISKIE MĒRĶI 
 
Valsts oficiālās informācijas izplatīšanas kanāla izveidošanas mērķis ir kļūt par 
ilgtermiņā pelnošu, bet īstermiņā zaudējumus nenesošu, vadošo Latvijas ziņu 
aģentūru, kura būtiski ietekmē un veido sabiedrisko domu, kā arī nodrošina 
sabiedrību ar uzticamu, valstij būtisku informāciju. Valsts oficiālajam informācijas 
izplatīšanas kanālam jākļūst par nacionāla mēroga mediju, kurš būtiski ietekmē un, 
kas īpaši svarīgi, veido citu mediju saturu, kā arī sabiedrisko domu. Īpaši svarīgi šādu 
produktu būtu izveidot šobrīd – abas lielākās Latvijas ziņu aģentūras LETA un BNS 
pieder ārvalstu īpašniekiem un šo īpašnieku vienīgā interese ir gūt pēc iespējas lielāku 
peļņu, nevis domāt par Latvijas interesēm un nākotni. Pašreizējos ģeopolitiskajos 
apstākļos, kad notiek Krievijas informatīvais karš, Latvijas valstij ir izšķiroši svarīgi 
izveidot pašai savu, uzticamu informācijas kanālu. Šis kanāls nedrīkst kļūt par tajā 
brīdī valdošā politiksā spēka ruporu, jo tādā gadījumā sabiedrība un citi masu mediji 
tam neuzticētos, informācija nenonāktu ne elektroniskajos, ne drukātajos masu 
informācijas līdzekļos un līdz ar to zustu projekta jēga – nodrošināt sabiedrību ar 
uzticamu, valstiski nozīmīgu informāciju. Tādēļ projekts jāveido absolūti neatkarīgs 
no politikajām partijām un to ietekmes uz produkta saturu, par ilgtermiņa ambīciju 
izvirzot kļūšana par ietekmīgāko un uzticamāko ziņu sautura vietni Latvijā.  

http://www.lvportals.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.lvportals.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.lvportals.lv/


 5 

Paralēli ikdienas un rutīnas ziņu gatavošanai, par projekta saturisko stūrakmeni 
jākļūst valsts un pašvaldību institūciju informācijai. Gan jau šobrīd publiski 
pieejamajai, gan tikai jaunajam, valstij piederošajam portālam ekskluzīvi pieejamajai. 
Projekta saturā noteikti jāintegrē arī visu valsts datu bāzēs pieejamā informācija. Tas 
ļautu apkopot vienā vietnē visu valstiski svarīgo informāciju un, kas īpaši svarīgi, 
būtiski dažādot pašreizējo ziņu plūsmu Latvijas interneta portālos un arī citos masu 
elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos. 
Par valsts oficiālā informācijas izplatīšanas kanāla zīmolu jākļūst nosaukumam 
www.lvportals.lv (iespējams, nākotnē ir iespējams iegūt tiesības lietot nosaukumu 
www.lv.lv) un, lai sasniegtu šo mērķi nepieciešams radīt jaunu zīmola identitāti un 
jaunu logotipu. 
Ar terminu valsts oficiālā informācija šajā dokumentā tiek saprasta ne tikai valsts un 
pašvaldības iestāžu izplatītā oficiālā informācija, bet jebkura sabiedrībai būtiska 
informācija, kura palīdz izprast valstī notiekošo, veidot kopsakarības un patstāvīgi 
domāt.  
 

4. PAŠREIZĒJĀ PRODUKTA STIPRĀS UN VĀJĀS PUSES 
 
Pašreizējiem portāliem ir sava, stabila vieta kopējā Latvijas mediju telpā un spēcīgs 
brends. Lasītāji var būt droši, ka viņiem tiek piedāvāta uzticama un droša informācija, 
uz kuru var paļauties. Darbiniekiem ir uzskrāta kompetence un pieredze, kā arī iegūti 
vērtīgi kontakti ar nozares profesionāļiem un valsts pārvaldes iestādēm. Šādi kontakti 
mediju vidē uzskatāmi par unikāliem. Tāpat portāla darbiniekiem ir spēcīga izpratne 
par valsts pārvaldes uzbūvi un valsts funcionēšanas pamatprincipiem. Portāla 
komandai uzticas tieslietu sistēmas darbinieki no kuriem iegūstama noderīga 
informācija. Salīdzinājumā ar daudzām citām interneta vietnēm, portālam ir 
kvalitatīva auditorija. 
Portālam ir bagātīga un unikāla arhīva un datu bāze, kā arī liels noderīgas „vecās”, 
nenovecojošās informācijas īpatsvars. Ir laba satura integrācija ar valsts vietnēm. 
Veiksmīgi tiek izmantotas dažādas info grafikas un pielietoti grafiski vizuālie 
risinājumi materiālu noformēšanā. 
Taču vienlaikus ir skaidrs, ka informācijai portālā jābūt pasniegtai vienkāršā, 
saprotamākā, vieglāk uztveramā un latviešu sabiedrības vairākumam pieņemamā 
formā, vienlaikus nebaidoties arī no kontraversālas un pretrunīgas informācijas 
publicēšanas. Portālam ir svarīgs, taču grūti uztverams saturs, tāpat žurnālistu 
izmantotā valoda mēdz būt sausa, trūkst atraktivitātes. Saturs ne vienmēr ir 
mūsdienīgs. Tiek izmantotas viduvējas foto ilustrācijas, ir acīmredzams fotoredaktora 
trūkums.  
Ļoti slikti pamanāma sasaiste ar portālu vietnē likumi.lv, tāpat portālam kopumā ir 
vērojama novecojusi funkcionalitāte. Vāja citējamība un atpazīstamība citu mediju 
vidē, kas traucē piesaistīt jaunu auditoriju, kā arī neliels orģinālsatura daudzums.  
Portāla līdzšinējā darbība un struktūra ir piemērota tā pārveidošanai par valsts 
oficiālās informācijas izplatīšanas kanālu šī piedāvājuma izpratnē. To darot ir 
jāizmanto esošā produkta stiprākās puses, kas, pirmkārt, ir profesionālie darbinieki. 
Tāpēc jaunais projekts noteikti jāveido uz viņu bāzes, piesaistot jaunus profesionāļus, 
nevis pilnībā mainot esošās redakcijas sastāvu. Pilnībā jāsaglabā un jāizmanto arī 

http://www.lvportals.lv/
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esošais arhīvs, kurš ir viens no bagātīgākajiem Latvijas masu medijos un jāizmanto 
pieredze, kas iegūta sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām. 
 
 

5. VALSTS OFICIĀLĀS INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANAS 
KANĀLA REDAKCIJAS STRUKTŪRA 
 
 
Valsts oficiālās informācijas izplatīšanas kanāla stratēģiskā vadībā jānodrošina 
uzņēmuma valdei, kurā darbojas saskaņā ar esošo struktūru – valdes priekšsēdētājs 
un divi valdes locekļi. Pēc lielāka valdes sastāva nav nepieciešamības un kā labu 
piemēru šeit var minēt SIA Izdevniecība Dienas Žurnāli, kura pēc īpašnieku maiņas 
būtiski samazināja izmaksas pārtraucot darba attiecības ar Ražošanas daļas vadītāju 
un finanšu direktoru, šīs funkcijas uzticot valdei. Šajā uzņēmumā valde darbojas divu 
cilvēku sastāvā un tās pakļautībā atrodas deviņu žurnālu redakcijas, kā arī visi to 
ražošanas, finanšu, mārketinga un reklāmas procesi. Tāpēc šajā gadījumā pietiks ar 
trim valdes locekļiem, kuri pārraudzīs finanses, ražošanas procesus, reklāmas un 
mārketinga procesus, kā arī galvenā redaktora darbu.  
Savukārt valsts oficiālā informācijas izplatīšanas kanāla galvenajam redaktoram jābūt 
tieši pakļautam uzņēmuma valdes priekšsēdētājam un ikdienā abiem jāstrādā kopā, 
tādā veidā pieņemot arī lēmumus par projekta tālāko attīstību un virzību. 
Valsts oficiālā informācijas izplatīšanas kanāla saturiskā struktūra ir jāsadala 
atsevišķos blokos, katra bloka vadību uzticot nozares redaktoram, kurš būs atbildīgs 
par konkrēto ziņu nodaļu. Šis cilvēks atbildēs par konkrētās nozares aktualitāšu 
atspoguļošanu, savas nodaļas ikdienas darba organizēšanu, kā arī saturisko 
plānošanu, kā arī atsevišķu ziņu materiālu gatavošanu. Piedāvājam izveidot šādas 
nozaru ziņu nodaļas – Latvija, Ārzemes, Sports, Tieslietas, Politika, Ekonomika, 
Izklaide un kultūra.  Tāpat jāizveido sadaļa – Svarīgākais -, kurā tiktu apkopotas visas 
konkrētās dienas svarīgākās ziņas, taču šim mērķim veidot atsevišķu nodaļu nav 
nepieciešams.  
Katrā nodaļā kā štata darbinieki būtu jāpieņem darbā divi žurnālisti, kuri nodrošinātu 
ikdienas ziņu plūsmu (ja finanšu resursi to atļauj, tad var domāt par trīs žurnālistiem, 
savukārt nākotnē jārēķinās ar straujāku izaugsmi, kas var prasīt papildus resursus). 
Ņemot vērā lielo ziņu daudzumu, kādu saražo šāds projekts, nepieciešams pieņemt 
darbā divus korektorus. 
Tas nozīmē, ka štatā nepieciešami septiņi (7) redaktori, četrpadsmit (14) žurnālisti un 
divi (2) korektori.  
Iesakām izveidot arī reģionu ārštata korespondentu tīklu un korespondentu punktus 
Latvijai politiski nozīmīgās ārvalstu pilsētās (piemēram, Brisele, Strasbūra, Maskava, 
Vašingtona). Šāda tīkla izveide dotu iespēju piedāvāt unikālu saturu, kādas nav citiem 
medijiem, kā arī ātri un operatīvi reaģēt uz Latvijā svarīgiem notikumiem, ziņojot par 
tiem tieši no notikumu vietas. Kā reģionu ārštata korespondentus iespējams piesaistīt 
reģionālo mediju žurnālistus. Uz vietas dzīvojošus darbiniekus iespējams meklēt arī 
ārvalstīs. 
Nepieciešama arī biroja administratore. 
Darbinieku algu struktūrai jāveidojas gan no fiksētajām darba algām, gan 
autoratlīdzībām. Valdes priekšsēdētāja un galvenā redaktora ienākumus jāveido 
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fiksētai algai, taču visiem pārējiem darbiniekiem ienākumu proporcijām jābūt 
divdaļīgām. Redaktoriem šī proporcija var būt puse uz pusi, savukārt žurnālistiem var 
dominēt arī autoratlīdzības. Būtiski, lai autoratlīdzības atbilstu vidējam pašreizējā 
tirgus līmenim un nebūtu ievērojami mazākas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Iespējamā VSIA “Latvijas Vēstnesis” struktūrshēma 
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Galveno pozīciju amata pienākumi: 
 

 valdes darba pienākumos ietilpst valsts oficiālā informācijas izplatīšanas 

kanāla stratēģisko mērķu izstrāde un nodrošināšana, finansiālā vadība un 

galvenā redaktora darba pārraudzība un kontrole; 

 galvenā redaktora darba pienākumos ietilpst valsts oficiālā informācijas 

izplatīšanas kanāla redakcionālās politikas veidošana, ilgtermiņa un operatīvā 

satura plānošana, redakcijas darba koordinēšana, piedalīšanās būtiskāko 

materiālu sagatavošanā, redakcijas budžeta plānošana, piedalīšanās 

mārketinga un publicitātes plāna izstrādē un īstenošanā, redakcijas darbinieku 

darba kontrole un izvērtēšana, ikdienas darbs ar avotiem; 

 nozares redaktoru darba pienākumos ietikpst valsts oficiālā informācijas 

izplatīšanas kanāla operatīvā darba nodrošināšana, ziņu plūsmas plānošana un 

ziņu materiālu rediģēšana, žurnālistu darba kontrole un organizēšana; 

 žurnālistu darba pienākumos ietilpst piedalīšanās valsts oficiālā informācijas 

izplatīšanas kanāla satura plānošanā, ziņu gatavošana; 

 korektoru darba pienākumos ietilpst materiālu rediģēšana un literārā stila 

tīrības ievērošanas nodrošināšana; 

  
Galvenajam redaktoram un nozaru redaktoriem ļoti svarīgi būtu būt ar pieredzi 
žurnālistikā un redaktora darbā, bet žurnālisti var būt arī bez šādas pieredzes, 
iespējams, tie var būt studenti vai tikko studijas pabeiguši jaunieši, kuriem ir ambīcijas 
kļūt par žurnālistiem un, kuri var un vēlas mācīties no pieredzējušakajiem kolēģiem. 
 
 
Materiāli tehniskā bāze 
 

 Katram darbiniekam nepieciešams savs darba dators, žurnālistiem un nozaru 

redaktoriem portatīvais, lai būtu iespējams operatīvi sagatavot un nosūtīt 

sagatavotos materiālus; 

 Žurnālistiem un nozaru redaktoriem nepieciešami diktofoni; 

 Visiem darbiniekiem jābūt apmaksātām mobilu telefonu sarunām; 

 Uz redakciju nepieciešams četras foto kameras ar iespēju arī filmēt, lai būtu 

iespējams nepieciešamības gadījumā sagatavot gan savu foto, gan video. 

Savukārt pārējie video un galvenokārt foto materiāli jāpērk no foto 

aģentūrām. Nākotnē, iespējams, var domāt arī par savas foto aģentūras 

dibināšanu, taču tas prasīt pārāk lielus sākotnējos ieguldījumus un ir 

apskatāms tikai kā tālejošs mērķis; 

 Katrai nozares nodaļai būtu nepieciešams nodrošināt vienu karti taksometru 

kompānijas pakalpojumu izmantošanai, jo šāda veida projektā operitivitāte ir 

prioritāte; 
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 Nepieciešama pieeja lielākajiem un būtiskākajiem starptautiskajiem ziņu 

resursiem, taču to sarakstu sastādīt varēs tikai galvenais redaktors un to nav 

iespējams izdarīt šī dokumenta ietvaros; 

 Redakcijai jābūt nodrošinātai pieejai konkrējošajām ziņu aģentūrām – LETA 

un BNS; 

 Redakcijai jāabonē lielākie Latvijas masu mediji, lai ikdienā varētu sekot tajos 

rakstītajam; 

 Katram darbiniekam jābūt nodrošinātam ar pašam savu, darbam pilnībā 

aprīkotu darba vietu; 

 Visiem darbiniekiem jābūt pieejamiem ikdienas lietošanai nepieciešamie 

kacelejas piederumi; 

 Uz redakciju nepieciešama vismaz viena kopējamā mašīna un vismaz viens 

printeris. 

 

6. MĒRĶAUDITORIJA 
 
Ņemot vērā faktu, ka viens no valsts oficiālās informācijas kanāla izveidošanas 
mērķiem ir nodrošināt sabiedrību ar uzticamu, valstiski svarīgu informāciju – 
par auditoriju jāuzskata visa latviski lasošā Latvijas sabiedrība. Gemius dati rāda 
(šeit un turpmāk izmantoti dati par aprīli, kas izvēlēts kā neitrāls mēnesis, kuram nav 
raksturīgs ne vasaras sezonālais lietotāju kritums, ne ziemas mēneši, kam rakturīgs 
tradicionāls lietotāju skaita pieaugums), ka šobrīd www.likumi.lv auditorija ir 251 800, 
jeb 15, 59 % no visiem interneta lietotājiem, www.lvportals.lv auditorija ir 141 025, jeb 
9, 81 % no visiem interneta lietotājiem, savukārt portāls www.latvijasvestnesis.lv 
informācijas drošības apsvērumu dēļ pētījumam nav atvērts un drošus datus par tā 
rādītiem iegūt nav iespējams. Savukārt Gemius apkopotājā interneta lapu topā 
redzams, ka www.likumi.lv atrodas piecpadsmitajā vietā, bet www.lvportals.lv nav 
atrodams pirmajā divdesmitpieciniekā un ierindojas divdesmit devītajā vietā. 
Produkta satura patērētājs būs cilvēks, kurš ikdienā lasa jau esošos interneta portālus 
un lieto tajos atrodamo informāciju. Ņemot vērā, ka produkts piedāvās kvalitatīvu 
informāciju, ar laiku tā kļūs par nozīmīgu daļu no visām Latvijas portālos lasāmajām 
ziņām un līdz ar to potenciālā mērķauditorija ir ievērojama. 
Veidojot valsts oficiālās informācijas izplatīšanas kanālu jāapzinās, ka tā nebūs, 
līdzīgi kā līdzšinējie portāli, pieejama lasītājiem bez maksas – tās lietotāji un 
satura pircēji būs valsts un pašvaldību iestādes, privātuzņēmumi un Latvijas 
elektroniskie un drukātie masu mediji. Līdz ar to valsts oficiālās informācijas 
izplatīšanas kanāla saražotais saturs kļūs par būtisku Latvijas interneta portāla un citu 
mediju satura sastāvdaļu un par tās auditoriju var uzskatīt visus šo dažādu resursu 
lasītājus. Šajā gadījumā iespējami divi scenāriji. Viens no tiem paredz iespēju valstij 
uzdot par pienākumu valsts iestādēm abonēt produktu. Taču ņemot vērā, ka to 
izdarīt varētu nebūt iespējams – produkta saturam būs jābūt unikālākam un 
kvalitatīvākam nekā tirgū jau esošo konkurentu piedāvātajam. Tāpat produktā būs 
apkopota visa valsts un pašvaldību informācija un kvalitatīvi apstādāta un 
sistematizēta, tā būs ne tikai iestādēm pievilcīga, bet arī nepieciešama ikdienas darbā. 

http://www.likumi.lv/
http://www.latvijasvestnesis.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.lvportals.lv/
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7. KONKURENTI 
 
Valsts oficiālās informācijas izplatīšanas kanāla vienīgie konkurenti ir ziņu aģentūras 
BNS un LETA, kurām abām ir viens – ārvalstu īpašnieks. Sākotnējais mērķis ir kļūt par 
trešo populārāko informācijas izplatīšanas aģentūru Latvijā nostiprinot savu daļu 
mediju satura tirgū. Vēlāk jau jādomā arī par kļūšanu par vadošo informācijas 
izplatīšanas aģentūru Latvijā, taču vai tas izdosies lielā mērā būs atkarīgs no 
pieejamajiem resursiem. 
 
 

8. RISKI 
 

 Kā būtiskākais risks valsts oficiālā informācijas kanāla attīstībai minama 

iespējamā resursu nepietiekamība, kas var izraisīt nepietiekamu redakcionālo 

kapacitāti, kā arī nepietiekamu jaunā zīmola atpazīstamību. Tā rezultātā var 

izrādīties, ka iecerētā auditorija sasniegta netiek, turklāt ir zaudēti arī jau 

esošie trīs portālu lasītāji, kurus atdūt pēc tam jau būs ļoti grūti, iespējams, pat 

neiespējami; 

 Lai attīstītos nepieciešams politisks atbalsts sadarbībā ar valsts sistēmas 

struktūru darbiniekiem vairāk viņus iesaistot sadarbībā ar valsts oficiālo 

informācijas izplatīšanas kanālu. Ņemot vērā, ka produkta īpašnieks būs valsts, 

ir jābūt iespējai operatīvi piekļūt valsts institūciju un iestāžu informācijai; 

 Attīstības iespējas var apdraudēt arī ārēji apstākļi, piemēram, politiskā 

nestabilitāte un līdz ar to arī iespējama tieslietu ministrijas politiskās vadības 

maiņa, kuras rezultātā jaunā minisrijas vadība var nebūt ieinteresēta portāla 

attīstībā vai pat pastāvēšanā; 

 Draudus var radīt nepietiekams juridiskais pamatojums portāla pastāvēšanai;  

 Veiksmīgai projekta realizācijai var traucēt nespēja nokomplektēt profesionālu 

un spēcīgu redakcijas un projekta vadības štatu. Spējīgu darbinieku Latvijas 

žurnālistikā nav ļoti daudz un labākie jau ir nodarbināti, tādēļ projekta 

sākumposmā var nepietikt ar tirgus līmenim atbilstošu atalgojumu, jo būs grūti 

pārvilināt kvalificētus cilvēkus. Savukārt cilvēki šajā nozarē ir pats būtiskākais; 

 Projekta izdošanos var paralizēt atsevišķu, ar masu medijiem saaugušu 

politisku grupu nevēlēšanās, ka rodas šāda veida medijs. Var tikt organizēta 

masīva kampaņa sabiedriskajos medijos, kā arī žurnālā IR un, iespējams, citos 

medijos, lai projektu vispirms diskreditētu un, tad apturētu. 

 
 

9. JAUNĀ PROJEKTA UZSĀKŠANA 
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Uzsākot projektu būs nepieciešams veikt virki nopietnu mārketinga pasākumu, lai 
nostiprinātu produkta zīmolu tirgū. Bez aktīvas mārketinga komunikācijas ieņemt 
stabilas pozīcijas tirgū būs grūti un mārketinga pasākumiem jāsastāv no trim 
pozīcijām: 

  aktīvas sociālo tīklu izmantošanas; 

 sadarbības projektu veidošanas ar citiem masu medijiem; 

 reklāmas laukumu, klipu, baneru un vides reklāmu izvietošanas.   

Sociālo tīklu izmantošana būtiskus papildus ieguldījumus neprasa – šiem 
pasākumiem ir jānorīko viens cilvēks. Jāizmanto ir gan Facebook, gan Twitter, gan 
Instagram konti, kuros sekojot pārdomātai komunikācijas stratēģijai ir jārunā gan 
par piedāvātā projekta saturu, gan būtību.  
Sadarbības veidošana ar citiem medijiem ir ierasta prakse masu mediju tirgū un 
neprasa papildus finansiālus ieguldījumus. Tās būtība ir tāda, ka mediji savstarpēji 
vienojoties izvieto informāciju viens otra produktos un tādejādi vairo sava produkta 
publicitāti un lasītāju skaitu. Tāpat valsts oficiālā informācijas izplatīšanas kanāla 
gadījumā tas var nebūt saturs, bet, piemēram, intervija ar tās vadītāju vai kādu citu 
no atslēgas cilvēkiem. 
Reklāmas laukumu, klipu, baneru, vides reklāmu un citu līdzīgu risinājumu 
izmantošana prasīs papildus finanšu ieguldījumus, kurus precizēt būs iespējams tikai 
tad, kad būs izstrādāta projekta komunikācijas stratēģija. Taču ir jārēķinās ar vismaz 
10 000 eiro lielu ieguldījumu.  

10. APRĒĶINOS IZMANTOTIE APSVĒRUMI UN REZULTĀTS 
 
 
Aprēķinos apskatītais periods 
 
Aprēķinos attiecībā uz jauna produkat ieviešanu apskatītais periods ir divi pilni gadi, 
kas savukārt sadalīts ceturkšņos. Modelī apskatīta pakāpeniska jaunā produkta 
ieviešana, kur pirmajā gadā jaunais produkts nespēj sevi atpelnīt, bet jau otrajā gadā 
paredzēts, ka jaunais produkts pilnībā nosedz savas izmaksas. Sabiedrība uzskata, ka 
nepieciešama strauja produkat ieviešana un viena gada periods ir pilnībā pietiekams 
ieviešanas stadijai. Garāka perioda apskatīšana būtu lietderīga, ja tiktu veidots 
biznesa plāns konkrētam periodam. Aprēķinos apskatītais otrais gads faktiski būs 
raksturīgs nākamjiem 3-5 gadiem, līdz ar to nav lietderīgi pievienot papildus 
aprēķinu kolonnas, kas būtiski neatšķirsies no otrā gada rezultātiem. 
 
Pieņēmumi  
 
Finanšu aprēķini bastīti uz sekojošiem pieņēmumiem: 

 Periods – divu gadu periods, kas sastāv no 12 mēnešiem, turklāt par pirmo 

projekta mēnesi tiek pieņemts janvāris un par pēdējo apskatītā perioda mēnesi 

tiek pieņemts decembris; 

 LV produkti – 1) sludinājumi, 2) atkalizmantošanas līgumi, 3) interneta žurnāls, 

4) ziņu aģentūra 5) reklāmas “JV” elektroniskajā versijā, 6) reklāmas žurnālā 
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“JV”, 7) grāmatu un brošūru realizācija, 8) abonēšana un žurnāla “JV” 

mazumtirdzniecība, 9) bankas procenti, 10) citi ienākumi 

 Pakalpojumu pārdošanas cenas un apjomi paliek nemainīgas, t.i. tiek balstīti uz 

LV 2016.gada budžeta sagatavošanai izmanotājām cenām un apjomiem; 

 Sadarbības partneri materiālu piegādēm un pakalpojumiem tiek izmantoti 

esošie; 

 Ieņēmumu un izmaksu sadalījums pa ceturkšņiem netiek mainīts, tajā skaitā 

jaunā produkta ieņēmumu sadalījums plānots balstoties esošo produtu 

ieņēmumu korelāciju; 

 Izmaiņas štatu sarakstā – apskatītajā modelī štatu sarakstu papildina 15 amata 

vietas t.i. amata vietu skaits pieaug par 21% un papildus štatu vietām algas ir 

pielīdzinātas esošajai situācijai uzņēmumā; 

 Nepieciešamie ieguldījumi tiek finansēti no LV līdzekļiem, neparedzot papildu 

līdzekļu pieprasījumu no akcionāra vai finanšu iestādēm. Modelī pieņemts, ka 

ieguldījumi pamatlīdzekļos tiek veikti pirms apskatāmā perioda, t.i. 2016.gadā, 

tiem tiek   uzskaitīts nolietojums pamatojoties uz sekojošām normām – 

datoriem un biroja tehnikai 5 gadi un darbavietu aprīkojumam 10 gadi; 

 Pirmajā gadā jaunais produkts spēj segt tikai 50% savu izmaksu. Otrajā gadā 

tas sedz 100% savas izmaksas. 

 
Finanšu rezultāts  
 
Peļņa vai zaudējumi: 
Saistībā ar jauno produktu, finanšu modelī plānots izmaksu pieaugums salīdzinājumā 
ar bāzes modeli (2016.gada budžets). Jaunā produkta izmaksas kopā sastāda 240’178 
EUR gadā, no kurām:  

 pieaugums amatalgām sastāda 165’600  EUR/gadā; 

 VSOI un riska nodokļa izmaksu pieaugums sastāda 39’130 EUR apmērā 

salīdzinājumā ar LV 2016.gada budžetu.  

Kā arī izmaksu palielinājums vairākās citās pozīcijās:   
 “reklāma un mārketings” (10’000 EUR)veselības apdrošināšanas pozīcijā 

(6’367 EUR); 

 parejās sociālās izmaksas (2’279 EUR); 

 komandējumu izmaksas (2’012 EUR); 

 darba aizsardzības izdevumi (588 EUR); 

 sakari (6’240 EUR); 

 biroja izdevumi (2’382 EUR),  

kā palielinājās pamatlīdzekļu nolietojuma atskaitījumi saistībā ar datortehnikas, 
biroja tehnikas un darba vietu aprīkojuma iegādi papildus darbaspēkam. 
Citiem vārdiem sakot izmaiņas saistībā ar jauno produktu pirmajā pilnajā gadā veido 
papildu izmaksas 230’178 EUR  apmērā. 
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Amatalgu pieaugumu sastāda papildus pozīcijas: 
 Galvenie redaktori, 3 amata vienības ar brutto darba algu 1400 EUR/mēn. 

apmērā; 

 Nozaru žurnālisti, 12 amata vienības ar brutto darba algu 800 EUR/mēn. 

apmērā. 

Darbinieku skaita piegums plānots 21% apmērā salīdzinājumā ar bāzes modeli, līdz ar 
to izmaksu palielinājums pārejās minētajās pozīcijās tiek plānots attiecīgā (21%) 
apmērā. Kā arī palielinājums mārketinga aktivitātēm plānots 10’000 EUR apjomā. 

 

Apskatītajā modelī pirmā gada rezultāts ir negatīvs, t.i. zaudējumi sastāda 120’089 
EUR, jo tiek paredzēts, ka jaunais produkts spēs segt tikai 50% no tā realizācijai 
nepieciešamajiem līdzekļiem, savukārt otrajā gadā rezultāts ir neitrāls, taču lai to 
nodrošinātu jaunajam produktam nepieciešams nodrošināt vismāz tādus pašus 
ieņēmus, kā tie izdevumi, ko tas rada, t.i. 230’178 EUR. Jāpiemin, ka otrā gada rezultāts 
nav uzskatāms par projekta realizācijas otrā gada uzstādījumu, jo modeļa galvenā 
ideja ir parādīt, ka projekt arealizācijas otrajā gadā ieņēmumiem jāspēj nosegt visas 
attiecīgās izmaksas. 
 
Naudas plūsma: 
Piedāvātajā modelī naudas plūsmas aprēķini veikti divu gadu periodam sadalījumā pa 
cetukšņiem, tam pievienots periods pirms pārskatāmā gada, kurā tiek veikti 
ieguldījumi pamatlīdzekļu izveidošanai 32’000 EUR apmērā. Naudas plūsmas modelī  
atsevišķi izdalīti PVN maksājumi, nepieciešāmās investīcijas pamatlīdzekļu 
izveidošanai un to avots – šajā gadījumā LV pašu līdzekļi. 
Faktiski naudas plūsma labi parāda, cik lieli ieguldījumi un kad būtu veicami, lai 
nodršinātu pozitīvu naudas plūsmu. Kā redzams lai realizētu projektu 2016.gadā 
nepieciešami ieguldījumi pamatlīdzekļu izveidošanā. 2017.gada naudas plūsma no 
pamatdarbības ir negatīva, līdz ar to LV būs nepieciešams izmantot uzkrātos līdzekļus, 
lai finansētu pamatdarbību. Kopā pirmajā projekta realizācijas gadā pozitīvas naudas 
plūsmas nodrošināšanai būs nepieciešami līdzekļi 120’000 EUR apmērā. Otrajā 
projekta realizācijas gadā jaunā produkta izmaksas tiek segtas no ieņēmumiem, līdz 
ar to papildus ieguldījumi pamatdarbības naudas plūsumai nav nepieciešami un 
naudas plūsmas plānā atspoguļotais LV ieguldījums 2’000 EUR apmērā nepieciešams, 
lai īslaicīgi kompensētu sezonalitātes fluktācijas pamatdarbības naudas plūsmā. 
 
 
 
 
 
 
 
Nepieciešamais ieguldījums 
 
Apskatāmajā modelī aprēķināts nepeciešamais ieguldījums pamatīdzekļu 
izveidošanai. Paredzēts iegādāties papildus 15 jaunus datorus jaunajām amata 
pozīcijām, vienu jaudīgu multifunkcionālu biroja iekartu 
(kopēšana/drukāšana/skanēšana), četras fotokameras ar filmēšanas funkciju, 21 
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dikatfonu žurnālstu un nozaru redaktoru vajadzībām, kā arī aprīkot 15 jaunas darba 
vietas un. 
Kopējais nepieciešamais ieguldījums pamatlīdzekļu izveidošanai tiek pieņemts 
31’700 EUR apjomā, tajā skaitā: 

 Portatīvie datori, 15 gabali, cena par vienu 800 EUR; 

 Biroja tehnika(multifunkcionāla iekārta), 1 gab., cena 1000 EUR; 

 Foto kameras ar filmēšanas funkciju, 4 gab., cena par vienu 2000 EUR; 

 Diktafoni, 21 gab., cena par vienu 150 EUR; 

 Darba vietu aprīkojums, 15 vienības, vena par vienu 500 EUR(galds 200 EUR, 

krēsls 200 EUR, dokumentu skapis 100 EUR). 
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11. PIELIKUMI 
 
 
 
 
AMATU SARAKSTS 

 
 
 
IEGULDĪJUMI UN NOLIETOJUMS 

 
 

 
IEGULDĪJUMU IZVEIDOŠANA 
 
 
 


