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1. Ievads 

Dokumenta tekstā izmantotie termini un to saīsinājumi 
Saīsinājums Saīsinājuma skaidrojums 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  
ES Eiropas Savienība 
EUR Eiro 
ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds 

MH postenis 
Melioratīvās hidrometrijas postenis - veic sistemātiskus mazo upju, 
ezeru, ūdenskrātuvju un meliorācijas sistēmu ūdens līmeņa 
novērojumus un caurplūdumu mērījumus  

LR Latvijas Republika 
LV2030 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

MKAD 

Meliorācijas kadastrs ir valsts informācijas sistēma, kas ietver 
informāciju par meliorācijas sistēmas kvantatīvo un kvalitatīvo 
stāvokli, statusu un melioratīvo hidrometriju, kā arī zemes īpašnieku 
vai tiesisko valdītāju 

MK  Ministru kabinets 
NAP2020 Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.  – 2020. gadam 
NĪ Nekustamie īpašumi – administratīvās ēkas un būves 
PKC Pārresoru koordinācijas centrs 

Polderis 
Polderis ir meliorācijas sistēma, kas veidota, lai aizsargātu teritoriju 
no applūšanas vai nosusinātu kādu platību; kas norobežota ar 
aizsargdambi, un no kuras ūdens notece tiek novadīta ar sūknēšanu 

Rīgas HES Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būves 

Stratēģija 2016-2019 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”  

vidējā termiņa darbības stratēģija 2016 - 2019 

SVID  
Analīzes matrica (iekšējo faktoru – stiprās un vājās puses un ārējo 
faktoru – iespēju un draudu analīze) 

VNM sistēma 
Valsts nozīmes meliorācijas sistēma – valstij piederoša meliorācijas 
sistēma - regulētas ūdensnotekas, kuras atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 
kritērijiem un parametriem 

VM sistēma 
Valsts meliorācijas sistēma – valstij piederoša meliorācijas sistēma, 
kas ietver poldera sūkņu stacijas un aizsargdambjus 

ZM Zemkopības ministrija 

ZMNĪ 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”  

 

ZMNĪ Stratēģija, tās izstrādes laikā, tika saskaņota ar Zemkopības ministrijas Meža 
departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļu; Budžeta un finanšu departamenta 
Valsts īpašuma nodaļu; Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas 
analīzes nodaļu; un Pārresoru koordinācijas centru ( 2017. gada 03. jūlija Nr.1-14/240e “Par 
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
vidēja termiņas darbības stratēģijas 2017.-2019. gadam projekta vērtējumu”. 
Minēto institūciju iebildumi un priekšlikumi ir ņemti vērā. 
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Stratēģija nosaka ZMNĪ darbības mērķus un to sasniegšanai nepieciešamos darba 
uzdevumus laika periodā no 2017. gada līdz 2019. gadam. 

Stratēģijā sniedz informāciju par pašreizējo situāciju ZMNĪ uzticēto valsts 
nekustamo īpašumu pārvaldīšanā: valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, 
meliorācijas kadastra un administratīvo ēku uzturēšanā un apsaimniekošanā. Dokumentā ir 
noteikti būtiskākie rādītāji un rīcības uzdevumi, kuri nosaka ZMNĪ darbības prioritātes.  

ZMNĪ ir noteikusi uzņēmuma attīstības vīziju, misiju, ilgtermiņa mērķu un 
stratēģijas vadlīnijas, attīstības stratēģiskie virzieni un darbības, attīstības un darbību 
ietekmējošie faktori, finanšu un nefinanšu mērķi un plāni. 

Ievērojot Stratēģiju, tiek sagatavots ZMNĪ ikgadējais budžets un darba plāns, kā arī 
noteikti darbības rezultatīvie rādītāji. 

Stratēģija izstrādāta pamatojoties uz: 

- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu; 
- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantu; 
- MK 22.12.2015. noteikumiem Nr.806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un 

publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē, un 
nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts 
kapitāla izmantošanu”; 

- MK 09.02.2016. noteikumiem Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un 
finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”; 

- ZM 07.02.2017 Kārtība Nr.7 “Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
kārtība Zemkopības ministrijā”. 

Izstrādājot Stratēģiju, ņemti vērā šādi PKC vadlīniju ieteikumi: 

- 30.03.2016 Nr.1.2-23/2/2 “Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības 
stratēģijas izstrādes vadlīnijas”; 

- 30.03.2016 Nr.1.2-23/2/2 “Valsts līdzdalības vispārējo stratēģisko mērķu 
noteikšanas vadlīnijas”; 

- 01.06.2016 Nr.1.2.-23/3/1 “Vadlīnijas darbības rezultātu izvērtēšanai 
kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme”. 

Nozīmīgākie pieņēmumi vidējā termiņa stratēģijas plānošanā:  
- stabila valsts ekonomiskā situācija;  
- ZMNĪ mērķi līdzšinējie; 
- normatīvie dokumenti, kas regulē ZMNĪ darbību bez būtiskām izmaiņām. 

 

1.1. Misija, Vīzija, Vērtības 
Misija - nodrošināt optimālo zemes mitruma režīmu atbilstoši zemes teritoriālajā 

plānojumā noteiktajam izmantošanas mērķim, saglabājot tradicionālo atklāto lauku ainavu 
un līdzsvaru starp ekonomiskajām, sociālajām un vides interesēm, sniegt cilvēkiem plašākas 
iespējas mūsdienīgai dzīvei. Pārvaldīt, apsaimniekot ZM valdījumā esošos NĪ, būt par 
atbalstu publisko funkciju veikšanai nepieciešamo telpu nodrošināšanā. 
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Vīzija - drošs un vides prasībām atbilstošs Latvijas valsts meliorācijas sistēmu 
apsaimniekotājs, līderis efektīvā un inovatīvā melioratīvo sistēmu un meliorācijas kadastra 
pārvaldīšanā. Uzticams sadarbības partneris valsts NĪ pārvaldīšanā, ilgtspējīgā attīstībā 
nodrošinot ZM un tās pakļautības iestādes ar biroja telpām. 

Vērtības - ZMNĪ vērtības uzņēmuma darbības un darba vides veidošanā: 

 Lepnums par savu darbu – Ikkatrs ir lepns, ka veicis savu ieguldījumu apkārtējās 
vides sakārtošanā: laukiem, mežiem, ūdeņiem, būvēm un ēkām; 

 Profesionalitāte – Uzņēmumam ir ilggadēja pieredze meliorācijas jomā un 
profesionāli, sertificēti speciālisti. Meliorēto zemju īpašniekiem atpazīstams 
uzņēmums, kā arī stabils, uzticams un prognozējams biznesa partneris meliorācijas 
jomas būvuzņēmējiem. Inovatīvi un uzticami sadarbības partneri; 

 Atvērtība – ZMNĪ darbība ir caurskatāma un saprotama visiem – darbiniekiem, 
sabiedrībai un sadarbības partneriem; 

 Atbildība – Katrs speciālists ir atbildīgs par uzticēto uzdevumu izpildi solītajā 
termiņā un apjomā, saviem pieņemtajiem lēmumiem un ar maksimālu rūpību attiecas 
pret uzticēto īpašumu; 

 Videi draudzīgs – Veidot darbinieku vides apziņu katrā darbavietā, rūpēties par vidi, 
kurā dzīvojam; 

 Sasniegumi un darba rezultāti – Kopējie mērķi augstāki par individuālajiem. 
Iniciatīva, radoša rīcība nepieciešamā rezultāta sasniegšanā. 
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2. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību 
 

2.1.  Pamatinformācija 
 

Kapitālsabiedrības nosaukums 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Sabiedrības juridiskais statuss Valsts kapitālsabiedrība 

Juridiskā adrese Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 

Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 
2004. gada 10. decembrī, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003338357 

Pamatkapitāla lielums 

31.12.2015. ir EUR 3 422 006,  
3 422 006 kapitāla daļas 
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1,00 

Dalībnieki un piederošo daļu skaits 
100% ZMNĪ kapitāla daļas pieder valstij, un 
valstij piederošo kapitāla daļu turētāja ir ZM 

Darbības veidi (NACE klasifikators) 

- Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma 
pamata (NACE 68.3) 

- Informācijas pakalpojumi (NACE 63) 

 
 

Veiktās iemaksas valsts 
budžetā, t.sk. 

2014. gadā 
(tūkst. EUR) 

2015. gadā 
(tūkst. EUR) 

2016. gadā 
(tūkst. EUR) 

Dividendes: 3 13 14 

Nodokļi un nodevas: 1 721 2 303 1 827 

KOPĀ: 1 724 2 316 1 841 

 
 
2.2. Būtiskākie notikumi 

2004. gadā 

reorganizējot bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu “Lauksaimnieku centrs”, 
izveidota valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”, uzsākta pārvaldījumā nodoto ZM valdījumā esošo valsts 
NĪ apsaimniekošana 

2008. gadā 
uzsākti Latvijas VM sistēmu un VNM sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 
darbi 

2009. gadā 
uzsākta Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju 
ekspluatācija un uzturēšana 
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2009. gadā 
uzsākta Valsts un ES atbalsta Latvijas lauku attīstības programmas 2007.–2013. 
gadam pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un 
mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” projektu īstenošana 

2010. gadā 
uzsākta valsts informācijas sistēmas “Meliorācijas kadastrs” uzturēšana, 
nodrošinot datu pieejamību sabiedrībai tīmekļa vietnē www.meliorācija.lv 

2010. gadā uzsākta valsts melioratīvā hidrometrisko posteņu uzturēšana un modernizācija 

2015. gadā 

uzsākta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākuma 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakš pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība” 2014.–2020. gada 
plānošanas periodam projektu īstenošana 

2016. gadā 
uzsākta ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā 
atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda projektu īstenošana 

2016. gadā 

uzsākta pārvaldīšanā nodoto nekustamo īpašumu energoefektivitātes pasākumu 
īstenošana ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un 
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
valsts ēkās” ietvaros projektu īstenošana 
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3. Stratēģijas pamatnostādnes 
 

3.1. Vispārējais stratēģiskais mērķis 
 
ZMNĪ vispārējais stratēģiskais mērķis apstiprināts MK 2017. gada 17. janvāra sēdes 
protokolā Nr.3: Īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu 
valsts īpašumu – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju – un meliorācijas kadastra 
uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski 
izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju. 
 
3.2. ZMNĪ vispārējā stratēģiskā mērķa sasaiste ar attīstības plānošanas un 
normatīvajiem dokumentiem 

Attīstības plānošanas/ 

normatīvais dokuments 
Prioritāte/mērķis 

LV2030 Radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem 
iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas, sekmējot 
komercdarbību reģionos. 

NAP2020 Prioritāte: izaugsmi atbalstošas teritorijas. 

Virziens: Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana. 

Uzdevums (441. punkts): palielināt augsnes auglību un 
meža resursu vērtību, pēc iespējas mazinot ietekmi uz vidi 
un pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas. 

Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas darbības virziens: 
dabas resursu ilgtspējības 
saglabāšana 

Prioritāte: veicināt Latvijas zemes resursu pieejamību 
Latvijas iedzīvotājiem, tās ilgtspējīgai un efektīvai 
izmantošanai tādas lauksaimnieciskās un meža nozares 
uzņēmējdarbības apjoma saglabāšanai un paplašināšanai, 
kas nodrošina lauku iedzīvotāju nodarbinātību un 
labklājību. 

Uzdevums: veicināt Latvijas zemes un ūdeņu resursu 
aizsardzību, augu veselību un šo resursu pieejamību 
Latvijas iedzīvotājiem, tās racionālu un efektīvu 
izmantošanu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
platību ilgtspējīgu saglabāšanu un paplašināšanu. 

Eiropas Savienības regulas un 
lēmumi: 

1) Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 23. oktobra 
Direktīvai 2007/60/EK par plūdu 
riska novērtējumu un pārvaldību; 

2) Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 
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17. decembra Regulai (ES) 
Nr. 1303/2013, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 
fondu, Eiropas Lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 
un atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006 (turpmāk – Regula 
Nr. 1303/2013); 

3) Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 
17. decembra Regulai (ES) Nr. 
1301/2013 par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu un īpašiem 
noteikumiem attiecībā uz mērķi 
"Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai" un ar ko atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1080/2006;; 

4) Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2013. gada 
17. decembra Regulai (ES) Nr. 
1305/2013 par atbalstu lauku 
attīstībai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1698/2005 

Nacionālajiem normatīvie akti:  

1) Meliorācijas likumam;  

 

 

 

 

 

 

2) Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

 

1) Mērķis ir nodrošināt tādu meliorācijas sistēmu 
pārvaldības mehānismu, kas veicina dabas resursu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, nodrošina 
iedzīvotāju drošībai un labklājībai, infrastruktūras 
attīstībai nepieciešamo ūdens režīmu, kā arī racionālu 
meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu 
un pārvaldību lauku apvidu un pilsētu zemē. Valsts 
meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju nodrošina 
ZMNĪ. 
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2014.–2020. gada plānošanas 
perioda vadības likumam 

2) Mērķis ir nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizu 
finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas 
Savienības fondu ieviešanu Latvijā.   

Citi attīstības plānošanas 
dokumenti: 

1) Lauku attīstības programma 
2014.–2020. gadam; 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) Eiropas Savienības fondu 
2014.–2020. gada plānošanas 
perioda darbības programmai 
“Izaugsme un nodarbinātība”; 

 

 

 

3) Upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plāniem un 
Plūdu riska pārvaldības plāniem 
2016.–2021. g.; 

 

 

4) Ministru kabineta 2016. gada 3. 
maija rīkojumam Nr. 275 
“Valdības rīcības plāns 
deklarācijas par Māra Kučinska 
vadītā Ministru kabineta iecerēto 
darbību īstenošanai” 

(dotā uzdevuma numurs 006; 
pasākuma numurs 6.2.) 

 

 

1) Pasākums “Ieguldījumi materiālajos aktīvos apakš 
pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, lai īstenotu ZM 
īpašumā esošo meliorācijas sistēmu atjaunošanas un 
pārbūves projektus. Uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz 
lauksaimniecības attīstību, meža ražības palielināšanu, 
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, 
saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību 
un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī 
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 
konkurētspējas palielināšanu.  

 

2) Specifiskā atbalsta īstenošanas mērķis ir samazināt 
plūdu apdraudējumu valstij piederošo hidrobūvju 
aizsargātajās un regulēto potomālo upju piegulošajās 
platībās, tā veicinot uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī palielinot dabas 
teritoriju vērtību, pievilcīgumu un lauksaimniecības un 
meža zemju produktīvu izmantošanu Latvijas teritorijā. 

 

3) Ūdeņu aizsardzības un ilgtspējas nodrošināšana, 
tostarp ūdens caurplūdes nodrošināšana, mazinot plūdu 
draudus un krastu eroziju, samazinot vides un 
sociālekonomisko zaudējumu risku ar meliorācijas sistēmu 
palīdzību. 

 

4) Tautsaimniecības stiprināšana: efektīvi un racionāli 
izmantosim zemi laukos un mežos un Baltijas jūras, 
piekrastes un iekšējos ūdeņus zivsaimniecībā, lai kāpinātu 
izmantoto resursu produktivitāti. 

Nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu 
un valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanu. 
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3.3.  Stratēģiskie mērķi: 

1) Nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības; 

2) Palielināt valsts meliorācijas sistēmu vērtību tās pārbūvējot/ atjaunojot; 

3) Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētajās zemes platībās; 

4) Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību; 

5) Ar Rīgas HES palīdzību novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, un novērst 
apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras appludināšanas varbūtību; 

6) Novērst teritoriju applūdināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu 
izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā ņemot vērā MH posteņu novērojumus; 

7) Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības iespēju 
un ierobežojumiem pielietojot MKAD datus digitālā veidā; 

8) Uzlabot NĪ administratīvo ēku izmantošanas efektivitāti, palielinot to noslodzes 
koeficientu. 
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4. Vadības modelis 

ZMNĪ pārvaldību nodrošina kapitāla daļu turētāja (ZM) pilnvarotā persona. Pārvaldes 
augstākā institūcija ir dalībnieku sapulce. ZMNĪ valde sastāv no kapitāla daļu turētāja virzīta 
un dalībnieku sapulcē apstiprinātiem valdes priekšsēdētāja un valdes locekļiem. 

ZMNĪ lēmumu pieņemšanas process ir sistematizēts un plānveidīgi vadīts atbilstoši 
izskatāmā jautājuma būtībai: 

Izskatāmo jautājumu loks 

1. Dalībnieku sapulces Dalībnieku sapulces nodrošina ZMNĪ darbību un tās 
kompetencē ir jautājumi par ZMNĪ gada pārskata 
apstiprināšanu, peļņas izlietošanu, valdes 
ievēlēšanu/atsaukšanu un atlīdzības noteikšanu, prasības 
celšana pret valdes locekļiem, pamatkapitāla 
palielināšanu/samazināšanu, ZMNĪ darbības izbeigšanu 
(reorganizācija/likvidācija), ZMNĪ vidējā termiņa 
darbības stratēģijas apstiprināšanu un citi normatīvajos 
aktos noteiktie jautājumi 

 

2. Valdes sēdes Valde pārstāv un vada visu ZMNĪ darbību. Tās 
kompetencē ir izstrādāt un sagatavot apstiprināšanai 
ZMNĪ vidējā termiņa darbības stratēģiju, gada pārskatu un 
priekšlikumu peļņas izlietošanai; apstiprināt ZMNĪ 
budžetu, darba plānu un vadīt ZMNĪ darbību apstiprinātās 
stratēģijas budžeta un darba plāna ietvaros; pārvaldīt 
ZMNĪ mantu un pārvaldīšanā esošo valsts nekustamos 
īpašumus, rīkoties ar tās resursiem atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, Dalībnieku sapulces lēmumiem; 
apstiprināt ZMNĪ organizatorisko struktūru un lemt par 
ZMNĪ personāla vadības jautājumiem; pieņemt lēmumus 
par attīstības projektu īstenošanu; apstiprināt ZMNĪ 
iekšējās kvalitātes vadības dokumentus, apstiprināt ZMNĪ 
investīciju plānu, remontdarbu budžeta un iepirkuma 
plānus; lemt par informācijas tehnoloģiju izmantošanu, 
pilnveidošanu un attīstību; pildīt citus normatīvajos aktos 
noteiktos pienākumus 

 

Komisijas: 

1.Publisko iepirkumu 

komisija 

Ievērojot Publisko iepirkuma likuma prasības, nodrošināt 
iepirkumiem paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu 
izlietošanu, iepirkumu procedūru atklātumu un iepirkumu 
izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 
attieksmi pret tiem 
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2. NĪ iznomāšanas komisija Nodrošināt ZMNĪ īpašumā, pārvaldīšanā esošo NĪ 
iznomāšanu atbilstoši iekšējiem un ārējiem 
normatīvajiem dokumentiem 

 

3. Inventarizācijas komisija Nodrošināt īpašumā un pārvaldījumā esošo objektu 
apjomu pārbaudi dabā, salīdzināt prasījumu un saistību 
summas ar debitoriem un kreditoriem, pārbaudīt 
nemateriālo ieguldījumu, finanšu ieguldījumu, naudas 
līdzekļu, kā arī īpašumā vai pārvaldījumā esošo 
nekustamo īpašumu objektu grāmatvedības uzskaites datu 
atbilstību aktualizētajiem valsts reģistru datiem 

 

4. Ētikas komisija Vispusīgi un objektīvi izvērtēt Ētikas kodeksā noteikto 
normu ievērošanu, izskatot sūdzības (iesniegumus) par 
darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā 
Ētikas kodeksam 

 
  



Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2019. 

 

14 
 

5. Vides faktoru ietekme (SVID) 

ZMNĪ darbības plānošanā nozīmīga ietekme ir uzņēmuma iekšējai un ārējai videi. 
Iekšējā vide - mikrovide, kurā notiek uzņēmuma lēmumu pieņemšana. Iekšējo vidi 

veido tādi faktori, kurus ZMNĪ valde var ietekmēt vai mainīt: 

Uzņēmuma struktūra (darba dalīšana, struktūrvienības, funkciju sadale un izpilde) - 
darbinieki ir informēti par atbildību savas kompetences ietvaros; katram darbiniekam ir 
zināms tiešais darba vadītājs. 

Darbinieki - (viņu zināšanas, prasmes, iemaņas); 

Tehnoloģija - (iekārtu izmantošana, informācijas sistēmas); 
Uzņēmuma kultūra, vadība. 

 
Ārējā vide - raksturo demogrāfiskie, politiskie, sociālie, kultūras un 

makroekonomikas faktori, kā arī tehnoloģiju attīstība un globalizācija. 
Esošās situācijas izvērtējuma galvenās atziņas ir atspoguļotas SVID (stiprās, vājās 

puses, iespējas, draudi) analīzes veidā. SVID mērķis ir saskaņot uzņēmuma stiprās puses ar 
iespējām. 

 

Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses  

Pieredze valsts teritorijas attīstībai stratēģisku 
svarīgu valsts īpašumu – VM un VNM 
sistēmu, MH posteņu – pārvaldības un 
attīstības jomā 

Darbinieku vidējā vecuma palielināšanās 

Pieredze MKAD uzturēšanā Informācijas aprite struktūrvienībās 

Pieredze NĪ (biroji, administratīvās ēkas) 
pārvaldības un attīstības jomā 

Darbinieki ne vienmēr atbalsta jaunāko 
tehnoloģiju ieviešanu, jaunas idejas, novitāti  

Kvalificēti un pieredzes bagāti darbinieki 
visos līmeņos 

 

Laba reputācija  

Apmācību organizēšana  

ZMNĪ mērķu sasniegšanu saistīta ar 
atalgojuma politiku uzņēmumā 

 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

Piesaistīt ES fondu un citus ārējo finanšu 
resursus 

Klimatisko apstākļu ietekme 
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Valsts ekonomikas pozitīvas izaugsmes 
rezultātā palielināt finansējuma apjomu valsts 
īpašuma pārvaldīšanai 

Neliels hidrotehnisko būvju projektētāju 
skaits valstī, kas ierobežo konkurenci un 
tehnisko projektu kvalitāti 

Pamatot lietderību palielināt finansējumu no 
valsts pamatbudžeta programmas “Zemes 
resursu ilgtspējības saglabāšana” īstenošanai 

Ierobežots vides ekspertu skaits, lai izvērtētu 
hidrotehnisko būvju pārbūves un atjaunošanas 
darbu ietekmi uz apkārtējo vidi 

Speciālistiem piedalīties kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos un semināros 

IT sistēmu drošības apdraudējumi pieaugot 
ģeopolitiskai spriedzei 

 Valsts nodokļu politikas, ekonomisko un 
ģeopolitisko apstākļu izmaiņas, kas var 
ietekmēt finansējuma apjomu valsts īpašumu 
pārvaldīšanai 
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6. ZMNĪ saimnieciskā darbības modelis  

 

Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, valde apstiprina ZMNĪ organizatorisko 
struktūru, nosakot struktūrvienības un amatus, to pakļautību, atbildības jomas, kā arī 
veicamās funkcijas un uzdevumus. 

Lai paveiktu minētos uzdevumus, ZMNĪ ir izveidojusi 46 uzņēmuma struktūrvienības, 
kuras izvietotas visā Latvijā. Meliorācijas departamenta 29 struktūrvienībās, kurās strādā 
daudzi no valsts profesionālākajiem meliorācijas speciālistiem, darbības zona aptver visu 
valsts teritoriju (skat. karti VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” meliorācijas 
departamenta struktūrvienības). 

 

 
ZMNĪ darba uzdevumu īstenošanai ir izveidotas šādas struktūrvienības: 

1) Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas departaments, kurā ietilpst īpašuma 
apsaimniekošanas nodaļa; 

2) Finanšu un attīstības departaments, kurā ietilpst finanšu un attīstības nodaļa un 
grāmatvedība; 

3) Meliorācijas departaments, kurā ietilpst departamenta centrālais birojs, kadastra nodaļa, 
Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa, Latgales reģiona meliorācijas nodaļa, Vidzemes 
meliorācijas nodaļa, Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa, Rīgas HES meliorācijas 
nodaļa; 

4) Valdes tiešajā pakļautībā ir ZMNĪ Centrālais birojs, kā arī šādi speciālisti: biroja 
administrators, personāla speciālists, Iepirkuma speciālists, Darba aizsardzības 
inženieris, Informācijas tehnoloģiju inženieris, vecākie juriskonsulti.   



Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2017.-2019. 

 

17 
 

 
Ievērojot 2012. gadā starp ZM un ZMNĪ noslēgto valsts nekustamo īpašumu 

pārvaldīšanas līgumu, ZMNĪ pārvalda turējumā (lietojumā) nodotās ZM valdījumā valstij 
piekrītošās un valsts īpašumā esošās zemes vienības, tostarp būves, kas atrodas uz tām. 

Pārvaldījumā esošo valsts nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstoši nekustamā īpašuma 
objekta veidi ir: 

I. Zemes vienības – 105 vienības ar kopējo platību 1054,6 ha: 
1) lauksaimniecības zeme – 272,8 ha; 
2) zeme piesaistīta administratīvām ēkām, palīgēkām – 33,9 ha; 
3) zeme zem/pie sūkņu stacijām – 21,9 ha; 
4) zeme zem/pie dambjiem – 400,6 ha; 
5) zeme pie hidromezgliem – 8,9 ha; 
6) zeme zem/pie kanāliem – 316,5 ha. 

 
II. Būves: 

1) biroja ēkas 31289,8 m²; 
2) palīgēkas 1310,1 m² platībā;  
3) garāžas ēkas 408,0 m² platībā; 
4) īslaicīgās apmešanās ēkas 435,4 m² platībā; 
5) polderu sūkņu stacijas 40 gab. 

 
III. Inženierbūves: 

1) dambji – 423,9 km garumā; 
2) hidromezgli – 2 gab.;  
3) regulētas ūdensnotekas – 13 663,2 km garumā; 
4) hidroposteņi – 64 upju posteņi, 7 ezeru posteņi, 12 drenu posteņi. 

Detalizēta informācija par pārvaldījumā un īpašumā esošajiem objektiem Pielikumā 
Nr.1 “Valsts meliorācijas sistēmas uz 2016. gada 1. novembri Polderu aizsargdambji”; 
Pielikums Nr.2 Valsts meliorācijas sistēmas uz 2016. gada 1. novembri Polderu sūkņu 
stacijas”; Pielikums Nr.3 “Valsts meliorācijas sistēmas uz 2016. gada 1. novembri 1.3. 
hidromezgli, caurtekas-regulatori un laipas”; Pielikums Nr.4 “Valsts nozīmes ūdensnoteku 
datu kopsavilkums uz 2016. gada 1. novembri ūdensnotekas, kuru garums ir 5 km un lielāks, 
sateces baseins 10 km² un lielāks (t.sk. starpvalstu ūdensnotekas)”; Pielikums Nr.5 “valsts 
SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārvaldījumā esošie nekustamie īpašumi 
(bez hidromelioratīvajām būvēm) uz 2017. gada 01. maiju”; Pielikums Nr.6 “Melioratīvās 
hidrometrijas upju, ezeru un drenu hidrometrisko posteņu saraksts”. 

ZMNĪ galvenie uzdevumi:  

1) nodrošināt VNM un VM sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu, lai mazinātu klimatisko 
apstākļu negatīvo ietekmi: 

a) nodrošinot labvēlīgus augsnes mitruma apstākļus lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai 1,56 miljonu ha platībā; 

b) sekmēt optimālus augsnes mitruma apstākļus meža zemēs 0,45 miljonu ha platībā; 
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2) nodrošināt Rīgas HES ūdenskrātuves inženiertehnisko aizsarg būvju ekspluatāciju un 
uzturēšanu; 

3) nodrošināt optimālo zemes mitruma režīmu atbilstoši zemes teritoriālajā plānojumā 
noteiktajam izmantošanas mērķim, saglabājot tradicionālo atklāto lauku ainavu un 
novēršot zemes un ūdensnoteku pārpurvošanos, kā arī aizaugšanu ar mazvērtīgiem 
krūmājiem un invazīvajiem augiem (Sosnovska latvāņi); 

 

4) nodrošināt hidrotehnisko būvju darbību, lai pasargātu polderētās platības no applūšanas, 
radot iespēju zemes ūdens režīma regulēšanai un meliorēto zemju izmantošanai 
ilgtspējīgai un konkurētspējīgai ražošanai; 
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5) atjaunot un pārbūvēt lauku teritorijās izveidotās VM un VNM sistēmas, kuru 
īstenošanas projektiem nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; 

6) nodrošināt par ES līdzekļiem pārbūvēto un atjaunoto VM un VNM sistēmu atbilstību 
projektu mērķiem vismaz piecus gadus, tostarp prioritāri gādāt par minēto objektu 
uzturēšanu un ūdensnoteku apauguma novākšanu; 
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7) piedalīties plūdu riska mazināšanas pasākumu programmas 2016.–2021. gadam 

īstenošanā, kā arī Upju (Daugavas, Lielupes, Ventas, Gaujas) baseinu apgabala 
konsultatīvās padomes darbā; 

8) atjaunot, modernizēt un uzturēt MH posteņus. Veikt novērojumus, mērījumus un 
aprēķinus. Nodrošināt hidrometrijas datu pieejamību sabiedrībai; 

9) izdot tehniskos noteikumus meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm, lai novērstu applūdināšanas varbūtības apdraudējumu 
jau būvju projektēšanas stadijā, kā arī nodrošinātu pēc šiem projektiem iegūto objektu 
drošumu; 

10) uzturēt melioratīvo tehnisko dokumentāciju; 
11) veidot sabiedrības izpratni par meliorācijas ietekmi ilgtspējīgas lauksaimniecības un 

mežsaimniecības veidošanā; 
12) uzturēt valsts informācijas sistēmu “Meliorācijas kadastrs”, veikt meliorācijas kadastra 

datu digitalizāciju par lauksaimniecības un meža zemēm 2,1 miljonu ha platībā, kā arī 
nodrošināt datu pieejamību sabiedrībai tīmekļa vietnē www.melioracija.lv. Sniegt 
meliorācijas kadastra informāciju Valsts vienotajam ģeoportālam; 

 
 

13) Pārvaldīt ZM valdījumā esošās valsts nedzīvojamās ēkas un lauksaimniecības zemi; 
14) Īstenot valsts ēku energoefektivitātes palielināšanu ERAF darbības programma 

4.2.1.2. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”; 
15) Veikt nekustamo īpašumu izmantošanas efektivitātes ikgadēju analīzi (pārvaldīšanas 

ieņēmumu un izdevumu analīzi); 
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16) Nodrošināt pārvaldīšanā nodoto īpašumu ekonomisku, lietderīgu un efektīvu 
izmantošanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas reglamentē nekustamā īpašuma 
pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

17)  Paaugstināt administratīvo ēku energoefektivitāti, ieviešot enerģijas taupības 
pasākumus; 

18)  Īstenot administratīvo ēku tehnisko apsekošanu, lai lietderīgi veiktu būvju un ēku 
uzturēšanu, remontdarbu plānošanu un apsaimniekošanu; 

19) Nodrošināt datu uzturēšanu un aktualizāciju ZM centralizētajā finanšu un personālā 
vadības informācijas sistēmā “HORIZON” Nekustamā īpašuma pārvaldības modulī 
un Valsts vienotajā nekustamā īpašuma uzskaites informācijas sistēmā tīmekļa vietnē.  

20)  Veikt NĪ administratīvo ēku plānveida remontdarbus, tā pagarinot to faktisko 
lietošanas laiku. 
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7. Tirgus analīze, klientu apraksts 
Saskaņā ar Meliorācijas likumu valsts deleģējusi ZMNĪ Meliorācijas kadastra, valsts 

meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu.  
Veicot uzticētos uzdevumus, kuri nav peļņu nesoši, konkurence nepastāv, jo veicamie 
uzdevumi nav komerciāls pasākums: tiek novērsti stratēģisku svarīgu infrastruktūras objektu 
(ceļu; maģistrālu; ciematu; pilsētu, lauksaimniecības zemju) applūšanu. Tiek novērsta 
nevienlīdzīga konkurence valstī lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas 
ražošanā. 

ZMNĪ nodrošina specifisku valsts informācijas datu kopumu – meliorācijas kadastrs, 
kurā aptverta informācija par visu valsts sauszemes teritoriju, un tiek nodrošināta datu atkal 
izmantojamība komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem. Valsts informācijas sistēmās 
sastāvdaļa ir arī melioratīvās hidrometrijas posteņu dati, kuri tiek izmantoti sabiedrības 
interesēs, veicot būvju projektēšanu, prognozējot iespējamo plūdu draudus. 

Meliorācijas sistēmu darbība ietekmē visus iedzīvotājus un komersantus, kuru dzīves un 
saimnieciskās darbības vieta atrodas meliorēto zemju platībās vai to ietekmes teritorijā: 
lauku attīstībā iesaistītām pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. 

Izvērtējot administratīvo ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tirgus apstākļus, 
secinām, ka: 

- vislielākā aktivitāte šajā segmentā vērojama galvenokārt Rīgā, tās tuvākajā apkārtnē un 
citās Latvijas lielākajās pilsētās. 

- Šobrīd tirgū biroja telpu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, un esošo brīvo telpu 
īpatsvars ir samērā augsts. 

- Ņemot vērā, ka ZMNĪ galvenais uzdevums ir pārvaldīt un apsaimniekot publisku 
personu, saistītu ar lauksaimniecību, darbībai nepieciešamo telpu nodrošinājumu, tuvākajā 
nākotnē būs tieši uz esošo telpu modernizāciju, klientu apkalpošanas centru izveidi, 
konsolidējot esošās telpas, galvenokārt valsts reģionos. 

- Publiskām personām optimizējot savu darbību, samazinās to darbībai nepieciešamo 
telpu platību. Atbrīvotās platības, lai iegūtu papildus ieņēmumus telpu modernizācijai, tiek 
iznomātās arī komersantiem par nomas maksu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 
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8. Finanšu, darbības un nefinanšu mērķus raksturojošie rādītāji  

Stratēģiskie 
mērķi 

Stratēģiskā mērķa 
raksturojošie 

rādītāji 

Bāzes 
līmenis 
2016. 
gads 

Plānotais 
2017. gadā 

Plānotais 
2018. 
gadā 

 
Plānotais 

2019. 
gadā 

 

Izpildes sagaidāmās izmaksas 
(tūkst. EUR) Izmaksas 

segšanas avoti 

Saistība ar 
noteikto 
funkciju 
izpildes 

nodrošināšanu 2017. g. 2018. g. 2019. g. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Finanšu mērķi 

1.Nodrošināt 
ienesīgu 

saimniecisko 
darbību 

Peļņa, kas 
izmaksājama 

dividendēs, EUR 
13 855 15 702 16 000 14 000      

Peļņa, EUR 18 473 20 000 20 000 20 000      
Pašu kapitāla 

atdeve (ROE),% 
0,55 0,60 0,60 0,60      

Kopējais 
likviditātes 

rādītājs 
1,03 1> 1> 1>      

    Finanšu rādītāji    

 
Neto apgrozījums, 
EUR 

4 843 476 5 299 670 5 424 570 5 841 353      

Peļņa, EUR 18 473 20 000 20 000 20 000      

 

Peļņa pirms 
procentu 
maksājumiem un 
nodokļiem 
(EBIT), EUR 

129 804 130 000 130 000 130 000      
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Peļņa pirms 
procentu 
maksājumiem, 
nodokļiem, 
nolietojuma un 
amortizācijas 
atskaitījumiem 
(EBITDA), EUR 

277 489 280 000 280 000 280 000      

 
Bilances 
kopsumma, EUR 

11 400 772 11 477 000 11 467 600 11 458 200      

 
Pašu kapitāls, 
EUR 

3 343 045 3 345 000 3 345 000 3 345 000      

 Pašu kapitāla 
atdeve (ROE), % 

0,55 0,60 0,60 0,60      

 Aktīvu atdeve 
(ROA),% 

0,16 1≤ 1≤ 1≤      

 
Kopējais 
likviditātes 
rādītājs 

1,03 1> 1> 1>      

 Saistības pret pašu 
kapitālu, % * 

240,4 259,8 200,8 201,7      

 

Pamatdarbības 
neto naudas 
plūsmas izpilde, 
EUR 

2 775 613  776 000 300 000 - 300 000      

 
Ieguldījumu 
darbības naudas 
plūsma, EUR 

- 52 418 - 30 000 - 52 000 - 52 000      
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 Sadalītās 
dividendes, EUR 

13 855 15 702 16 000 14 000      

 

Vidējā bruto 
atlīdzība 
(neieskaitot darba 
devēja veiktās 
valsts sociālās 
apdrošināšanas 
obligātās 
iemaksas) uz 
vienu nodarbināto 
gadā, EUR 

10 750 11 070 11 630 12 210      

 
Neto apgrozījums 
uz vienu 
nodarbināto, EUR 

34 596 37 060 37 410 40 285      

 

Valsts budžeta 
subsīdijas no 
vispārējiem 
ieņēmumiem – 
programmas 26 00 
00 “Zemes resursu 
ilgtspējības 
saglabāšana” 
kopā, tai skaitā 

2 517 020 3 725 476 3 850 377 4 267 160      

 

apakšprogramma 
26 02 00 
“Meliorācijas 
kadastra 
uzturēšana, valsts 
meliorācijas 
sistēmu un valsts 
nozīmes 

2 517 020 2 973 216 3 098 117 3 514 900      
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meliorācijas 
sistēmu 
ekspluatācija un 
uzturēšana” 

 

apakšprogramma 
26 03 00 
“Ikgadējie 
maksājumi par 
Daugavas 
kaskādes HES 
zemes resursiem 
nodarīto 
kaitējumu 
kompensēšanu” 

- 752 260 752 260 752 260      

 

AS “Latvenergo” 
atskaitījumi no 
Daugavas 
hidroelektrostaciju 
saražotās 
elektroenerģijas 
realizācijas Rīgas 
HES 
ekspluatācijai un 
uzturēšanai 

752 260 - - -      

 Ieņēmumi no NĪ 
apsaimniekošanas 

1 574 196 1 574 194 1 574 193 1 574 193      

 

*) ZMNI specifiskās saimnieciskās darbības ietekmē rādītājs “Saistības pret pašu kapitālu,%”, neraksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem 
aizņēmumiem, saskaņā ar MK noteikumiem, uzņēmuma bilancē atspoguļojas piešķirtā finansējuma ES fondu apguvē kustība, lai īstenotu pārvaldījumā 
esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi, atjaunošanu un valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. 
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Stratēģiskie mērķi 

Stratēģiskā 
mērķa 

raksturojošie 
rādītāji 

Bāzes 
līmenis 
2016. 
gads 

Plānotais 
2017. 
gadā 

Plānotais 
2018. 
gadā 

 
Plānotais 

2019. 
gadā 

 

Izpildes sagaidāmās izmaksas 
(tūkst. EUR) Izmaksas 

segšanas avoti 

Saistība ar noteikto 
funkciju izpildes 
nodrošināšanu 

2017. g. 2018. g. 2019. g. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Darbības (biznesa) rādītāji 

1. Saglabāt NĪ 
administratīvo 
ēku noslodzes 
koeficientu esošā 
līmenī 

Ēku 
noslodze, % 

83,0 83,0 83,0 83,0 320 320 320 

Ieņēmumi no NĪ 
pārvaldīšanas 

ZM un ZMNĪ 
2012. gada 13. 
jūlija Valsts 
nekustamo 
īpašumu 
pārvaldīšanas 
līgums 

 

Stratēģiskie mērķi 

Stratēģiskā 
mērķa 

raksturojošie 
rādītāji 

Bāzes 
līmenis 
2016. 
gads 

Plānotais 
2017. 
gadā 

Plānotais 
2018. 
gadā 

 
Plānotais 

2019. 
gadā 

 

Izpildes sagaidāmās izmaksas 
(tūkst. EUR) 

Izmaksas 
segšanas avoti 

Saistība ar 
noteikto 
funkciju 
izpildes 

nodrošināšanu 2017. g. 2018. g. 2019. g. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nefinanšu mērķi 

1.Nodrošināt 
iedzīvotāju dzīves 
vides kvalitātes 
iespējas 
polderētajās 
zemes platībās 

Darbināto 
polderu sūkņu 
staciju skaits 

32 32 32 32 856 856 856 

Dotācija no 
valsts pamata 
budžeta 
programmas 
26.02.00 

Meliorācijas 
likums: 
panti:2.; 19.  

Uzturēto 
polderu 
aizsargdambju 
garums – km 

60 105 105 105 76 76 76 

Dotācija no 
valsts pamata 
budžeta 
programmas 
26.02.00 

Meliorācijas 
likums: 
panti:2.; 19. 
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2.Veicināt 
ilgtspējīgu zemes 
resursu 
produktivitāti, kā 
arī infrastruktūras 
attīstību 

Regulēto, 
uzturēto 
ūdensnoteku 
garums – km 

800 1 262 1 399 1 859 621 690 915 

Dotācija no 
valsts pamata 
budžeta 
programmas 
26.02.00 

Meliorācijas 
likums: 
panti:2.; 19. 

3.Ar Rīgas HES 
ūdenskrātuves 
inženieraizsardzīb
as būvju palīdzību 
novērst plūdu 
riskus Ogres un 
Ikšķiles pilsētās, 
un novērst 
apdraudējumu 
apkārtējās 
infrastruktūras 
appludināšanas 
varbūtību 

Darbināto 
polderu sūkņu 
staciju skaits – 
gab. 

8 8 8 8 430 430 430 

Dotācija no 
valsts pamata 
budžeta 
programmas 
26.03.00 

Meliorācijas 
likums: pants 
2. 

Uzturēto 
polderu 
aizsargdambju 
garums – km 

8,4 8,4 8,4 8,4 322 322 322   

4.Novērst 
applūdināšanas 
varbūtības 
apdraudējumu 
būvju tehnisko 
noteikumu 
izdošanas un 
projektēšanas 
stadijā, tai skaitā 
ņemot vērā MH 
posteņu 
novērojumus 

Tehnisko 
noteikumu un 
kadastra datu 
sniegšana, skaits 
– gab. 

17 000 17 000 17 000 17 000 122 122 122 

Dotācija no 
valsts pamata 
budžeta 
programmas 
26.02.00 

Meliorācijas 
likums: pants 
4. 

5.Sniegt 
sabiedrībai 
informāciju par 

Sakārtota 
informācija par 
meliorētām 

1,89 2,19 2,19 2,19 455 455 455 
Dotācija no 
valsts pamata 
budžeta 

Meliorācijas 
likums: pants 
14.;15. 
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interesējošās 
valsts teritorijas 
daļas attīstības 
iespēju un 
ierobežojumiem 
pielietojot MKAD 
datus digitālā 
veidā 

zemju platībām 
milj. ha 

programmas 
26.02.00 

Sakārtotās 
informācijas 
īpatsvars % pret 
visu 
nepieciešamo 

90 100 100 100 

6.  Atjaunot valsts 
meliorācijas 

sistēmu vērtību  
 

 

ELFLA, 
finansējums, 
tūkst. EUR 

2 365 9 000 10 000 11 000 - - - 

ES ELFLA 
Lauku attīstības 

programma, 
atbalsta 

pasākuma 
“Ieguldījumi 
materiālajos 

aktīvos” apakš 
pasākums 
“Atbalsts 

ieguldījumiem 
lauksaimniecība

s un 
mežsaimniecības 
infrastruktūras 

attīstība” 

MK 2014. 
gada 30. 

septembra 
noteikumi 
Nr.598 un 
Nr.600. 

ERAF 
finansējums, 
tūkst. EUR 

115 6 000 10 000 15 000 - - - 

ES darbības 
programma 

“Izaugsme un 
nodarbinātība” 

specifiskā 
atbalsta mērķis 

“Samazināt 
plūdu riskus 

lauku 
teritorijās” 

MK 2016. 
gada 05. 
janvāra 

noteikumi 
Nr.19 
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9. Peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas pārskats 

 

9.1.Peļņas vai zaudējumu prognoze  
 

Rādītāja nosaukums 
Bāzes 

līmenis 
2016. gads 

Plāns 
2017. gadā 

Plāns 
2018. gadā 

Plāns 
2019. gadā 

Neto apgrozījums 4 843 476 5 299 670 5 424 570 5 841 350 

Pārdotās produkcijas ražošanas 
izmaksas 

- 3 755 644 - 4 083 670 - 4 198 570 - 4 605 350 

Bruto peļņa vai zaudējumi 1 087 832 1 216 000 1 226 000 1 236 000 

Pārejās izmaksas - 1 202 049 - 1 250 000 - 1 260 000 - 1 270 000 

Pārējie ieņēmumi 118 824 40 000 40 000 40 000 

Peļņa vai zaudējumi pirms 
uzņēmuma ienākuma nodokļa 

4 607 6 000 6 000 6 000 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par 
pārskata gadu 

0 0 0 0 

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma 
ienākuma nodokļa aprēķināšanas 

4 607 6 000 6 000 6 000 

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā 
nodokļa aktīvu vai saistību atlikuma 
izmaiņām 

13 866 14 000 14 000 14 000 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 18 473 20 000 20 000 20 000 

 
Pamatojoties uz Saeimas 24.11.2016 pieņemto likumu “Par vidējā termiņa budžeta 

ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam” jāveic maksājums valsts budžetā par valsts kapitāla 
izmantošanu” un, tā kā ZMNĪ gada saimniecisko darbību ir noslēgusi/prognozē pabeigt ar 
peļņu, ir aprēķinātas dividendes: 2016. gadā (par 2015. gada pārskata gadu) 90 procentu 
apmērā, 2017. gadā ( par 2016. gada pārskata gadu) 85 procentu apmērā, 2018. gadā (par 2017. 
gada pārskata gadu) 80 procentu apmērā un 2019. gadā (par 2018. gada pārskata gadu) 70 
procentu apmērā no ZMNĪ tīrās peļņas. 

Pārējā tīrās peļņas daļa tiek novirzīta ZMNĪ attīstībai. 
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9.2.Bilance  

 

Bilances posteņi 
Bāzes 

līmenis 
31.12.2016 

Plāns 
31.12.2017 

Plāns 
31.12.2018 

Plāns 
31.12.2019 

AKTĪVS     

I Ilgtermiņa ieguldījumi 3 551 349 3 600 000 3 650 000 3 650 000 

II Apgrozāmie līdzekļi 7 849 423 7 877 000 7 817 600 7 808 200 

Aktīvs kopā 11 400 772 11 477 000 11 467 600 11 458 200 

     

PASĪVS     

I Pašu kapitāls 3 343 045 3 345 000 3 345 000 3 345 000 

II Ilgtermiņa kreditori 448 427 513 400 504 000 494 600 

III Īstermiņa kreditori 7 609 300 7 618 600 7 618 600 7 618 600 

Pasīvs kopā 11 400 772 11 477 000 11 467 600 11458 200 

 

9.3.Naudas plūsma 

 

Posteņi 

Bāzes 
līmenis  

2016. gads 

Plāns  

2017. gadā 

Plāns  

2018. gadā 

Plāns  

2019. gadā 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 2 775 613 776 000 300 000 -300 000 

Ieguldījumu darbības naudas plūsma - 52 418 - 30 000 - 52 000 - 52 000 

Finansēšanas darbības naudas plūsma - 124 078 - 148 772 - 133 470 - 133 470 

Naudas un tās ekvivalentu neto 
pieaugums/ samazinājums 

2 599 122 597 228 114 530 -485 470 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums 
perioda sākumā 

2 547 718 5 146 840 5 744 068 5 858 598 

Naudas un tās ekvivalentu atlikums 
perioda beigās 

5 146 840 5 744 068 5 858 598 5 373 128 
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10. Risku izvērtējums 
 

ZMNĪ risku vadības process ir sistēma, kas veido pasākumu kompleksu, lai identificētu, 
novērtētu un vadītu ZMNĪ riskus un lai ierobežotu vai novērstu dažādu faktoru nevēlamu 
ietekmi uz ZMNĪ. 

ZMNĪ risku vadības pamatprincipi: 

 Vadības loma: visu līmeņa vadošiem speciālistiem veidot un uzturēt tādu ZMNĪ iekšējo darba 
vidi, kas rada uzņēmuma nākotnes vīziju un nodrošina mērķu sasniegšanu. 

Pretkorupcijas pasākumu īstenošana: uzņēmuma vadībai īstenot pasākumu kopumu, kuru 
mērķis ir novērst korupcijas iespējas ZMNĪ. Novērst varbūtību, ka kāds no darbiniekiem ar 
nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas interešu labā, gūstot sev nepienākošos 
labumu un nodarot kaitējumu vai zaudējumu ZMNĪ saimnieciskajai darbībai un uzticēto 
funkciju izpildei. 

Darbinieku iesaistīšana: veicināt darbinieku iesaistīšanu ZMNĪ mērķu sasniegšanā, lai 
nodrošinātu viņu zināšanu un prasmju izmantošanu uzņēmuma labā un paaugstinātu darbinieku 
atbildības līmeni. 

Procesu pieeja sistēmas vadībā: vadīt ZMNĪ resursus un darbību kā vienotu procesu, lai 
nodrošinātu efektīvāku stratēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

Lēmumi tiek pieņemti balstoties uz faktiem: nodrošināt efektīvu lēmumu pieņemšanu, balstoties 
uz datu un informācijas analīzi, līdz ar to identificējot un novēršot iespējamās problēmas. 

Nepārtraukta pilnveidošanās: pilnveidot ZMNĪ procesus, nepārtraukti meklējot uzlabojumu 
iespējas un īstenojot tās praksē, lai paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti un kvalitāti. 

Risku vadības integrācija visos procesos: nodrošināt savlaicīgu risku identifikāciju, analīzi un 
nepieciešamo pasākumu noteikšanu, lai samazinātu iespējamo risku radītos zaudējumus, līdz 
pieņemamam līmenim. 

Ikdienas uzraudzība un analīze: nodrošināt ikdienas risku identifikāciju un uzraudzību ikvienā 
darbavietā, centralizēti uzkrājot un apkopjot datus par identificētajiem riskiem. Veikt aktīvu 
risku vadību, balstoties gan uz operatīvās, gan uzkrātās informācijas analīzi. 
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Risku vadības sistēma 
 

Riska apraksts Riska cēloņi 

Varbūtība 
(reti, 

iespējams, 
gandrīz 
droši) 

Seku apraksts 

Sekas 

(nenozīmīgas
, viduvējas, 

lielas) 

Riska 
līmenis 
(zems, 

viduvējs, 
augsts) 

Darbību apraksts 

(riska novēršanai vai 
samazināšanai) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Operacionālais risks 

Nekvalitatīvi/ aktualitāti 
zaudējuši uzņēmuma izdotie 
normatīvie dokumenti 

Zema administratīvā 
kapacitāte 

reti Nepamatotu un kļūdainu 
prasību un procesu 
īstenošana 

viduvējas viduvējs Savlaicīga kontrole 

Publisko iepirkuma 
procedūru organizēšana, 
korupcijas risku 
identificēšana iepirkuma 
procesā 

Normatīvajiem 
aktiem neatbilstošu 
iepirkumu procedūru 
veikšana;  
Nepilnīgu 
(nekvalitatīvu) 
tehniski specifikāciju 
(noteikumu) 
sagatavošana; 
Vienošanās par 
konkrēta pretendenta 
izvēli līguma 
slēgšanai; 
Valsts amatpersona 
veic darbības, kas 
vērstas uz 
prettiesiska labuma 
pieņemšanu, 
kukuļņemšana, 
dāvanu pieņemšana, 
citu labumu gūšana, 
kā arī dienesta 

iespējams Iepirkuma konkursā 
atsevišķiem kandidātiem 
tiek sniegtas ievērojamas 
priekšrocības attiecībā uz 
prasībām un izvērtēšanu; 
Pastāv iespēja pielāgot 
tehnisko specifikāciju 
konkrētam pretendentam 
(ierobežot potenciālo 
pretendentu skaitu); 
Iespēja amatpersonai no 
institūcijas resursiem gūt 
neatļautu ekskluzīvu 
personisku labumu sev 
vai nodrošinātu to citām 
personām. 

 

lielas viduvējs 1.Publicēt informāciju par 
iepirkumu procedūru, kuru 
atbilstoši likumdošanas 
prasībām drīkst 
publicēt/atklāt ZMNĪ  
mājaslapā www.zmni.lv un 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja www.jub.gov.lv 
mājaslapā; 
2.tehnisko specifikāciju 
izstrādē konsultēties ar 
attiecīgās jomas, kuru skar 
iepirkums, speciālistu; 
3.Korupcijas risku 
identificēšana iepirkuma 
procesā: 
Konfidenciālas 
informācijas neizpaušana; 
iespēja amatpersonai 
kontaktēties ar atsevišķiem 
iepirkuma pretendentiem; 
pretendentu piedāvājumu 
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stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana savtīgos 
nolūkos. 
  

izvērtēšana ; iepirkuma 
procesa caurspīdīguma 
nodrošināšana. 
 

Projektu vadības risks Vadošo speciālistu 
neprofesionāla 
darbība, normatīvo 
aktu nepārzināšana 

iespējams Projekti netiek īstenoti 
pienācīgā kvalitātē un 
atbilstoši normatīvajiem 
aktiem 

viduvējas viduvējs Projektu pārvaldības 
process 

Būvniecības risks Vadošo speciālistu 
neprofesionāla rīcība, 
normatīvo aktu 
nepārzināšana 

iespējams Būvniecības darbi netiek 
izpildīti pienācīgā 
kvalitātē un atbilstoši 
normatīvajiem aktiem 

viduvējas viduvējs Būvniecības procesa 
organizēšana 

Lēmumu pieņemšana un 
kvalitātes kontroles risks 

Augstākā līmeņa 
darbinieku ietekme 
uz zemāka līmeņa 
darbiniekiem  

iespējams Iespēja augstāka līmeņa 
darbiniekam pieņemt sev 
vēlamu rezultātu 
(lēmumu) pieņemšanu 

viduvējas zems Nodrošināt iespēju 
darbiniekiem sniegt 
informāciju, ZMNI 
vadībai nodrošinot tās 
anonimitāti 

Personālu (atlases) 
organizēšanas un 
koordinēšanas risks 

Netiek ievēroti spēkā 
esošie normatīvie 
akti par personāla 
darba organizēšanu 
un koordinēšanu 

iespējams Iespēja pieņemt 
subjektīvus lēmumus par 
darbinieku pieņemšanu, 
atbrīvošanu un 
paaugstināšanu 

viduvējas zems 1.Nepieļaut ZMNĪ 
strādājošo amatpersonu 
nonākšanu interešu 
konflikta situācijā. 
2.Konsultāciju 
nodrošināšana par ētikas 
rīcības jautājumiem. 

Atbilstošas darbinieku 
profesionālās kvalifikācijas 
risks 

Neefektīva personāla 
apmācība; 
Nepietiekama 
personāla 
kvalifikācija 

 

iespējams Darba uzdevumu 
nekvalitatīva izpilde 

viduvējas zems Izstrādāt ikgadēju 
darbinieku apmācības 
plānu 

Darba ētikas un kvalitātes 
kontroles risks 

Iespējama uzvedības 
un ētikas rīcības 
kritēriju un tās 

iespējams Iespējama pieņemt 
subjektīvus lēmumus 
uzticēto pienākumu 
īstenošanai 

viduvējas viduvējs 1.Sekot ZMNĪ Ētikas 
kodeksa ievērošanai. 
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pamatvērtību 
neievērošana; 
Pietiekamas 
uzmanības 
nepievēršana 
korupcijas risku 
pārvaldīšanai 
 

2.Nodrošināt darbinieku 
izglītošanu par korupcijas 
riskiem un sekām 

 

Riska apraksts Riska cēloņi 

Varbūtība 
(reti, 

iespējams, 
gandrīz 
droši) 

Seku apraksts 

Sekas 

(nenozīmīgas
, viduvējas, 

lielas) 

Riska 
līmenis 
(zems, 

viduvējs, 
augsts) 

Darbību apraksts 

(riska novēršanai vai 
samazināšanai) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Finanšu risks 

Likumdošanas izmaiņas 
Samazinās 
finansējums 

iespējams 
Apdraudēts konkrētais 
pamatdarbības veids 

lielas viduvējs ZM rīcība 

Inflācija, kuras dēļ plānotās 
izmaksas var būtiski 
atšķirties no reālajām 

Ekonomikas 
attīstības pasākumi 

iespējams 
Izmainās plānoto darbības 
rezultāti 

viduvējas viduvējs 

Valdes lēmums par 
turpmāko izmaksu 
sabalansēšanu un 
optimizāciju 

Likviditātes risks 
Budžeta plānošana 
un izlietoto līdzekļu 
uzskaite (kontrole) 

zems 

Līdzekļu nelietderīga un 
neefektīva izlietošana; 
līdzekļu piesavināšanās 
risks 

Viduvējas viduvējs 

Saimnieciskās darbības 
vērtēšanas prioritāšu un 
kritēriju definēšana. 
Budžeta disciplīnas 
ievērošana. 

Reputācijas risks 
Lauksaimnieku/ nomnieku 
sūdzības 

neapmierinātība  iespējams Veidojas nelabvēlīga 
gaisotne par ZMNĪ 

nenozīmīgas zems Nomnieku regulāra aptauja/ 
sūdzību cēloņu apzināšana 

Sadarbības partneru 
zaudēšana 

Nosacījumu 
neizpilde 

reti Tiek kavēta uzņēmuma 
darbība 

viduvējas vidējs Pārdomāti plānot saistības 

Darbinieku motivācijas 
zaudēšana 

Neizpildīti solījumi 
darbā un tā samaksā 

iespējams Darbiniekiem rodas 
neticība darba devējam 

viduvējas vidējs Nesolīt tikai uzņēmuma tēla 
spodrināšanai 
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Profesionāla sabiedrisko 
attiecību speciālista trūkums 

Speciālista 
nevienmērīgs 
noslogojums 

iespējams Sabiedrības pozitīvas 
attieksmes neveidošana 

nenozīmīgas vidējs Ārpakalpojuma izmantošana 

Sabiedrības informēšanas 
risks 

Nepietiekams 
sabiedrības 
informētības līmenis 
par ZMNĪ funkcijām, 
procesiem, veiktajām 
darbībām un 
pieņemtajiem 
lēmumiem 

iespējams Negatīva attieksme pret 
ZMNI visā sabiedrībā, tai 
skaitā valsts 
lēmējinstitūcijās 

viduvējas vidējs Regulāri nodrošināt skaidras 
un saprotamas informācijas 
pieejamību masu informācijas 
līdzekļos un ZMNĪ mājaslapā 
par uzņēmuma darbību 

Stratēģiskais risks 
Nepareizi noteikta 
ieņēmumu sadale 

Maldinoša vai 
neskaidra uzdevumu 
informācija 

iespējams Kļūdas budžeta projektā Lielas augsts Savlaicīga un nepārprotama 
ieņēmumu nosacījumu 
saņemšana 
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11. Stratēģijas attīstības un atbalsta politika 

 

Saskaņā ar valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes 
vadlīnijām par stratēģijas ieviešanu un izpildi kapitālsabiedrībā ir atbildīga kapitālsabiedrības 
valde. 

 ZMNĪ valde nodrošina, ka stratēģijas plānošanas process ir nepārtraukts process, kas sastāv no 
četriem galvenajiem posmiem: 

1. Plānošanas;  

2. Īstenošanas;  

3. Rezultātu izvērtējuma;  

4. Pilnveidošana. 

Valde ir apstiprinājusi kārtību, kā ZMNĪ tiek nodrošināti stratēģijas plānošanas posmi, 
termiņi, metodes, atbildīgie darbinieki. 

Stratēģijas īstenošanas posmā: Atbilstoši stratēģijas ietvaram, veic ikgadējā darbības 
plāna sagatavošanu, nosakot konkrētus, izmērāmus finanšu un nefinanšu mērķus. Pārskata gada 
uzdevumi tiek noteikti atbilstoši meliorācijas sistēmu programmu finansēšanas līgumam tā 
darbības periodā. Administratīvo ēku pārvaldīšanas ikgadējos plānos nosaka konkrētus 
izmērāmus finanšu un nefinanšu mērķus. 

Valde apzina rezultātu sasniegšanai nepieciešamo resursu nodrošinājumu, rada 
kapitālsabiedrības iekšējās vides apstākļus stratēģisko mērķu sasniegšanai.  

Rezultātu izvērtējuma posmā: darbības novērtēšanu atbilstoši tām uzdotajam 
uzdevumam, veic vienu reizi ceturksnī. Valde izvērtē noviržu cēloņus, to objektivitāti un 
pieņem lēmumu par turpmāko rīcību plāna izmaiņām, nepilnību novēršanai vai 
nepieciešamajām citām darbībām, ja objektīvi apstākļi nav cēlonis rezultatīvo rādītāju 
neizpildei. 

ZMNĪ darbinieku materiālā stimulēšana ir saistīta ar katra personiskā darba ieguldījumu 
stratēģijas mērķu izpildē.  

Pilnveidošanas posmā: Operatīvi aktualizē departamentu un vadošo speciālistu 
uzdevumus, kopējās stratēģijas ietvaros. Nodrošina iesniegto vadošo speciālistu priekšlikumu 
analīzi un lēmumu pieņemšanu par darbības pilnveidošanu.  

Valde tradicionāli reizi gadā nodrošina darbinieku informēšanu sapulcēs par ZMNĪ 
darbības stratēģijas nefinanšu un finanšu mērķiem, to izpildi un atbilstību plānotajam pārskata 
periodā.  

 Stratēģijas pārskatīšana: stratēģija var tikt precizēta saistībā ar kārtējā gada plāniem. Ja 
grozījumi nav būtiski, tie netiks atspoguļoti stratēģijā katru gadu. 

 Stratēģijas ārkārtas pārskatīšana: stratēģijas izpildes gaitā ārējās vides vai iekšēju 
nosacījumu izmaiņu rezultātā var būtiski mainīties stratēģijā noteiktās prioritātes un 
veicamie pasākumi. Šādos gadījumos tiks veikti nepieciešamie grozījumi stratēģijā. 

 

Nākamā posma stratēģijas izstrāde: nākamā posma stratēģijas izstrāde laika posmam 2020. 
- 2023. gadam tiks sākta 2019. gadā. 

 


