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1. Ievads
Dokumenta tekstā izmantotie termini un to saīsinājumi
Saīsinājums
Saīsinājuma skaidrojums
BIS
Būvniecības informācijas sistēma
ELFLA
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ES
Eiropas Savienība
ES KP fondi
ERAF,ESF+ un KF
ESF+
Eiropas Sociālais fonds plus
EUR
Eiro
ERAF
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESSF
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds
FM
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
KF
Kohēzijas fonds
IKS
Iekšējās kontroles sistēma
IT
Informācijas tehnoloģijas
KLP
ES Kopējā lauksaimniecības politika
LAD
Lauku atbalsta dienests
LVM
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
LR
Latvijas Republika
LV2030
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
Melioratīvās hidrometrijas postenis - veic sistemātiskus mazo upju,
MH postenis
ezeru, ūdenskrātuvju un meliorācijas sistēmu ūdens līmeņa
novērojumus un caurplūdumu mērījumus
Meliorācijas kadastrs ir valsts informācijas sistēma, kas ietver
informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo
MKAD
stāvokli, statusu un melioratīvo hidrometriju, kā arī zemes īpašnieku
vai tiesisko valdītāju
Meliorācijas kadastrs ir valsts informācijas sistēma, kas ietver
MKIS
informāciju par meliorācijas sistēmas kvantitatīvo un kvalitatīvo
stāvokli, statusu un melioratīvo hidrometriju
MK
Ministru kabinets
NAP2020
Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014. – 2020. gadam
NAP2027
Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2021. – 2027. gadam
NEKP2030
Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.- 2030.gadam
Nekustamā īpašuma objekti: telpas un zemes, kuras šobrīd izmanto
valsts iestādes valsts pārvaldes funkciju īstenošanai un, telpas un
NĪ
zemes, kuras ir piedāvājamas nomai brīvajā tirgū un nākotnē var tikt
izmantotas valsts iestāžu vajadzībām
PKC
Pārresoru koordinācijas centrs
Polderis ir meliorācijas sistēma, kas veidota, lai aizsargātu teritoriju
Polderis
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
SEG emisija
Siltumnīcefekta gāzu izplūde
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
Stratēģija
nekustamie īpašumi” vidējā termiņa darbības stratēģija 2020 - 2023
Analīzes matrica (iekšējo faktoru – stiprās un vājās puses un ārējo
SVID
faktoru – iespēju un draudu analīze)
VARAM
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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VNĪP
VPUD

VNM sistēma

VM sistēma
VMD
VZD
ZM
ZMNĪ

Zemkopības ministrijas un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Līgums par valsts
nekustamo īpašumu pārvaldīšanu
Zemkopības ministrijas un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Līgums par valsts
pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
Valsts nozīmes meliorācijas sistēma – valstij piederoša meliorācijas
sistēma - regulētas ūdensnotekas, kuras atbilst normatīvajos aktos
noteiktajiem kritērijiem un parametriem. Tās ir paredzētas ūdens
novadīšanai no lauksaimniecības zemēm, meža platībām un citām
mitrajām platībām
Valsts meliorācijas sistēma – valstij piederoša meliorācijas sistēma,
kas ietver poldera sūkņu stacijas (nodrošina ūdens noteces
novadīšanu no nosusinātām platībām [polderiem], veicot ūdens
atsūknēšanu un aizsargdambjus (hidrotehniskas būves, lai pasargātu
teritorijas no applūšanas)
Valsts meža dienests
Valsts zemes dienests
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”

Ir sasniegts pozitīvs rezultāts ZMNĪ 2017. -2019. vidējā termiņa darbības stratēģijā valsts
noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa: “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” izpildē.
Lai turpinātu uzsākto attīstību, ZMNĪ ir noteikusi vispārējos stratēģiskos mērķus:
nefinanšu un finanšu rādītājus, un to sasniegšanai izvirzītos uzdevumus laika periodam no 2020.
gada līdz 2023. gadam.
Stratēģija sniedz informāciju par pašreizējo situāciju, ZMNĪ pildot VPUD noteiktos
valsts pārvaldes uzdevumus:
- meliorācijas kadastra un tā datu uzturēšanu un aktualizēšanu;
- valsts meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu;
- valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu;
- melioratīvās hidrometrijas hidrometrisko posteņu uzturēšanu, sistemātisku novērojumu,
mērījumu un aprēķinu veikšanu tajos un hidrometrijas datu pieejamības nodrošināšanu
sabiedrībai;
- tehnisko noteikumu izdošanu darbībām meliorētajās zemēs un ekspluatācijas
aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm;
- melioratīvās tehniskās dokumentācijas glabāšanu;
- pirmreizēju valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas
inventarizāciju;
- Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatāciju,
kā arī pārvaldījumā esošo valsts nekustamā īpašuma objektu: telpu un zemju, kuras šobrīd
izmanto valsts iestādes valsts pārvaldes funkciju īstenošanai, telpu un zemju, kuras ir
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piedāvājamas nomai brīvajā tirgū un nākotnē var tikt izmantotas valsts iestāžu vajadzībām,
uzturēšanu un apsaimniekošanu.
Stratēģijā ZMNĪ ir noteikusi uzņēmuma attīstības vīziju, misiju, ilgtermiņa mērķus,
vidējā termiņa stratēģiskos mērķus, finanšu un nefinanšu mērķus un finanšu rādītājus, attīstības
virzienus un to darbības ietekmējošos faktorus.
Ievērojot Stratēģiju, tiek sagatavots ZMNĪ ikgadējais budžets un darba plāns, kā arī
prognozēti nefinanšu un finanšu mērķi, kā arī finanšu rādītāji.
Stratēģija izstrādāta pamatojoties uz:
- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu;
- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. un 107.
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”;
- ZM 07.02.2017 Kārtība Nr.8 “Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas kārtība”;
- ZM un ZMNĪ Līgumu par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;
- ZM un ZMNĪ Līgumu par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu.

-

-

Izstrādājot Stratēģiju, ņemti vērā šādi PKC vadlīniju ieteikumi:
28.08.2016 Nr.1.2-23/1/1 “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 mērķu pēctecība;
Normatīvo dokumentu tiesiskā regulējuma izmaiņas, kuras neietekmē ZMNĪ rīcības
iespējas.

Saņemot PKC pozitīvu atzinumu, ZMNĪ izstrādāto Stratēģiju apstiprina Dalībnieku
sapulce.
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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.
Vīzija – drošs un vides prasībām atbilstošs Latvijas valsts meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs,
līderis efektīvā melioratīvo sistēmu un inovatīvā meliorācijas kadastra valsts sistēmas
pārvaldīšanā. Visu ZM padotības iestāžu administratīvo ēku pārvaldītājs, vienlaikus
administratīvās teritorijas nozares pārvaldes institūcijas konsolidējot vienā īpašumā.
Vērtības – ZMNĪ vērtības uzņēmuma darbības veidošanā:
- Lepnums par savu darbu – Ikkatrs ir lepns, ka veicis savu ieguldījumu apkārtējās videslauku, mežu, ūdeņu, būvju un ēku sakārtošanā;
- Profesionalitāte – ZMNĪ 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;
- Atvērtība – ZMNĪ darbība ir caurskatāma, dinamiski mainīga nākotnes konkurētspējas
stiprināšanai valsts, nozares un uzņēmuma līmenī. Esošās problēmas tiek risinātas atklāti
un tās tiek skaidrotas sabiedrībai. Tiek uzklausītas sabiedrības un darbinieku iniciatīvas;
- Atbildība – Katrs speciālists ir atbildīgs par uzticēto uzdevumu izpildi solītajā termiņā un
apjomā, saviem pieņemtajiem lēmumiem. ZMNĪ uzņemas atbildību par saviem
lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu;
- Draudzīgums videi – ZMNĪ darbinieki atbildīgi izturas pret apkārtējo vidi, būvprojektos
pieprasa iestrādāt videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus un nodrošināt grunts
atkārtotu izmantošanu, kā arī nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem un
naftas produktiem;
- Sasniegumi un darba rezultāti – Kopējie mērķi ir augstāki par individuālajiem. Iniciatīva,
radoša rīcība nepieciešamā rezultāta sasniegšanā.
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2. Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību
2.1. Pamatinformācija
Kapitālsabiedrības firma

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Juridiskā adrese

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā

2004. gada 10. decembrī, vienotais reģistrācijas
Nr.40003338357

Pamatkapitāla lielums

Reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls
EUR 3 422 006 sastāv no 3 422 006 daļām ar vienas
daļas nominālvērtību EUR 1.

Dalībnieki un piederošo daļu skaits

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

Valdes sastāvs

Valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis

Darbības veidi (NACE klasifikators)

- Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un
pārvaldīšana (68.20 NACE 2.red.)
- Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma
pamata (NACE 68.3)
- Informācijas pakalpojumi (NACE 63)

Padomes sastāvs

Sabiedrībai nav izveidota padome

Līdzdalība citās sabiedrībās

Nav līdzdalība citās sabiedrībās, kā arī nav filiāles
vai pārstāvniecības ārvalstīs

Veiktās iemaksas valsts
budžetā, t.sk.
Dividendes:
Samaksātie nodokļi un
nodevas, EUR, kas ietver
uzņēmumu ienākumu,
iedzīvotāju ienākuma,
pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokļus
un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas
KOPĀ:

2017. gadā
(EUR)

2018. gadā
(EUR)

2019. gadā
(EUR)

15 702

20 563

7741

3 179 600

5 035 391

5 541 633

3 195 302

5 055 954

5 549 374
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Saņemts valsts budžeta
finansējums

2017. gadā
(tūkst. EUR)

2018. gadā
(tūkst. EUR)

2019. gadā
(tūkst. EUR)

Valsts pamatbudžeta
apakšprogramma 26. 02.00
“Meliorācijas kadastra
uzturēšana, valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu
ekspluatācija un uzturēšana”

3 155

3 098

3 366

Valsts pamatbudžeta
apakšprogramma 26. 03.00
“Ikgadējie maksājumi par
Daugavas kaskādes HES
zemes resursiem nodarīto
kaitējumu kompensēšanu”

752

752

752

Valsts pamatbudžeta
programma 02 00.00
“Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”

729

x

x

2017. gadā
(tūkst. EUR)

2018. gadā
(tūkst. EUR)

ELFLA

8 362

10 608

2019. gadā
(tūkst. EUR)
8 470

ERAF

5 231

10 276

10 482

ESSF

x

x

13 730

Saņemts ES fondu
finansējums

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

2017. gadā

Uzsākta meliorācijas sistēmu datu aktualizācija MKIS kopējā datubāzē

2018. gadā

saskaņā ar Energoefektivitātes likuma prasībām, ir veikta energoefektivitātes
pasākumu īstenošana, ar mērķi ietaupīt enerģiju, un ievērojot Ministru kabineta
2016. gada 11. oktobra noteikumus Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un
piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” ZMNĪ ir ieviesta
sertificēta energopārvaldības sistēma: LVS EN ISO 50001:2012, sertifikāta
numurs LVRJG12871BE

2018. gadā

saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
20. pantu un Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630
“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” ir izveidota iekšējās
kontroles sistēma

2018. gadā

ņemot vērā valdes locekļu iegūtās iemaņas un prasmes, pārvaldot Eiropas
Savienības fondu finansējuma apguvi, kā arī lai mērķtiecīgāk izlietotu piešķirtos
valsts budžeta līdzekļus, turpmāk valde turpina strādāt divu locekļu sastāvā

2018. gadā

sākta mobilo ierīču izmantošana meliorācijas sistēmu apsekošanā un to stāvokļa
fotofiksācijas piesaiste uzņemšanas vietai

2018. gadā

sākta dronu izmantošana valsts nozīmes ūdensnoteku apsekošanā un tehniskā
stāvokļa novērtēšanā
9
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2018. gadā

sākta ZMNĪ traktortehnikas pielietošana valsts aizsargdambju uzturēšanai, un
cīņai ar latvāņiem

2019. gadā

saskaņā ar Eiropas Parlamentu un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti, izstrādāta ZMNĪ “Privātuma politika”

2019. gadā

saskaņā ar LR “Trauksmes celšanas likums” noteikto, ZMNĪ izveidota iekšējās
trauksmes celšanas sistēma

2019. gadā

uzsākta saņemtā finansējuma no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda
līdzekļiem pārvaldījumā esošo meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
atjaunošanai, bojājumu novēršanai līdz tādam stāvoklim, kādā tās bija pirms
2017. gada ilgstošo lietavu izraisītajiem plūdiem apgūšana

2020. gadā

uzsākta dalība EK LIFE programmas līdzfinansētā projekta Nr.LIFE18
IPE/LV/000014 – LIFE GOODWATER, “Latvijas upju baseinu
apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa
sasniegšanai” īstenošanā
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3. 2017. -2019. Vidējā termiņa darbības stratēģijas īstenošanas rezultāti
ZMNĪ finanšu mērķu izpilde:
1.

ZMNĪ finanšu likviditāte pilnībā ir nodrošinājusi laicīgu visu saistību izpildi gan pret
sadarbības partneriem, gan valsti.
2.
Finanšu mērķis “Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību”:
ZMNĪ darbība ir peļņas nesoša. Peļņas un ar to saistītie rādītāji sākotnēji stratēģijā
plānotajā apjomā nav sasniegti, jo 2017. gadā pārvaldījumā saņemtajos NĪ veikti nozīmīga
apjoma remonta darbi minēto īpašumu sakārtošanai, ēku noslodzes palielināšanai, radot
priekšnosacījumus peļņas saņemšanai ilgtermiņā.
Darbības (biznesa) rādītāju izpilde:
1.
Mērķis: “Saglabāt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu esošā līmenī 83%”:
Visā pārskata periodā ēku noslodzi ir izdevies saglabāt tuvu noteiktajai robežai, neskatoties
uz izaicinājumu piesaistīt nomniekus 2017. gadā pārvaldījumā saņemtos nekustamos
īpašumos, kuru tehniskais stāvoklis bija neapmierinošs.
Visā stratēģijas īstenošanas periodā pārsniegti/sasniegti nefinanšu mērķi:
1.
Mērķis: “Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes iespējas polderētajās zemes
platībās”:
1.1. Nodrošināta 32 polderu sūkņu staciju darbība;
1.2. Uzturēti polderu aizsargdambji 386,2 km garumā.
2.
Mērķis: “Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu produktivitāti, kā arī infrastruktūras
attīstību”:
Uzturētas valsts nozīmes ūdensnotekas 4 460,1 km garumā.
3.
Mērķis: “Ar Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju palīdzību novērst plūdu
riskus Ogres un Ikšķiles pilsētās, un novērst apdraudējumu apkārtējās infrastruktūras
appludināšanas varbūtību”:
3.1. Nodrošināta 8 polderu sūkņu staciju darbība;
3.2. Uzturēti pārvaldījumā esošie aizsargdambji 8,1 km garumā.
4.
Mērķis: “Novērst applūdināšanas varbūtības apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu
izdošanas un projektēšanas stadijā, tai skaitā ņemot vērā MH posteņu novērojumus”:
Izsniegts 55 512 tehnisko noteikumu un kadastra datu.
5.
Mērķis: Sniegt sabiedrībai informāciju par interesējošās valsts teritorijas daļas attīstības
iespēju un ierobežojumiem pielietojot MKAD datus digitālā veidā”:
Sakārtota informācija par meliorētām zemēm 2,19 miljonu hektāru platībā.
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Fragments no MKIS

Īstenojot nefinanšu mērķi “Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu vērtību”, ZMNĪ ir sekmīgi
piedalījusies konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva”, kurš jau vairākus gadus ir lielākais
un ievērojamākais būvniecības objektu konkurss (gan pēc pieteikto objektu (vairāk nekā 100),
gan nomināciju skaita (10)) Latvijas valstī.
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Valsts mēroga konkursa Latvijas būvniecības GADA BALVA 2018 ZMNĪ Nominācijā
“Inženierbūve pārbūve” ieguva atzinību par projektu Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles
1.poldera aizsargdambja atjaunošana.
Kā arī ZMNĪ piedalījās konkursā par ilgtspējīgāko jeb vērtīgāko objektu. Ar šāda veida
konkursu Baltijas valstīs Latvija pagaidām ir vienīgā. Konkursa mērķis ir meklēt un izcelt
objektus, kuru vērtība izpaužas ekonomiskos ekspluatācijas izdevumos, pietiekamā gaisa
apmaiņas daudzumā un draudzīgumā videi un cilvēkam, ko nosaka kvalitatīvu materiālu
izmantojums.
Konkursā Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2019, ZMNĪ ieguva 2.vietu
nominācijā ILGTSPĒJĪGA publiskā ārtelpa 2019, projekts Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles
aizsargdambja atjaunošana.

‒ Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana. Pasūtītājs – VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi”, projektētājs un projekta autoruzraugs – SIA “Inženieru birojs
“Kurbada tilti””, būvuzraugs – SIA “Inženieru birojs “PROFECTO””, būvnieks – SIA “Riga
rent”.
ZMNĪ turpina IT procesu optimizāciju un darbību automatizāciju, esošo IT drošības
sistēmu modernizācija un uzturēšana: mobilo ierīču izmantošana meliorācijas sistēmu
apsekošanā un to stāvokļa fotofiksācijas piesaiste uzņemšanas vietai; īstenota poldera sūkņu
staciju automātiskā vadības sistēma; lietvedībā ieviesta jauna Dokumentu vadības sistēma.
2019. gadā ZMNĪ ir saņēmusi un uzsākusi Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķirto
līdzekļu pārvaldījumā esošo meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju atjaunošanai, bojājumu
novēršanai līdz tādam stāvoklim, kādā tās bija pirms 2017. gada ilgstošo lietavu izraisītajiem
plūdiem Latvijā, apgūšanu. Piešķirtais finansējums 13 730 519 EUR apmērā apgūts līdz 2020.
gada 19. jūnijam.
Valsts ieņēmumu dienests, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra
noteikumiem Nr.748 “Padziļinātas sadarbības programmas darbības noteikumi”, ZMNĪ ir
iekļāvis programmas “Baltais saraksts” sudraba līmenī.

13

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.

4. Stratēģijas pamatnostādnes
4.1. 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.
4.2. ZMNĪ vispārējā stratēģiskā mērķa sasaiste ar attīstības plānošanas un normatīvajiem
dokumentiem:
Attīstības plānošanas/
Prioritāte/mērķis
normatīvais dokuments
LV2030
Prioritāte: Telpiskās attīstības perspektīva
Mērķis: Radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem
iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot
uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu transporta un
komunikāciju infrastruktūru un publiskos pakalpojumus.
Rīcības virziens: Nacionālo interešu telpas: lauku attīstības telpa
Risinājumi: (375. punkts) Zemes ielabošanas pasākumi. Jāsniedz
atbalsts lauku saimniecībām meliorācijas un zemes ielabošanas
pasākumu veikšanai.
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.
NAP2027
Prioritāte: Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība
Prioritātes mērķis: Dzīves vides kvalitātes uzlabošana līdzsvarotai
reģionu attīstībai.
Rīcības virziens: “Daba un Vide – “Zaļais kurss””
NAP2027 prioritāšu pamatojuma avoti (80.punkts; 115 lpp.): Kopš
1961. gada ir pastiprinājusies nokrišņu intensitāte, kā arī
palielinājies to dienu skaits, kad ir stipri un ļoti stipri nokrišņi.
Jāņem vērā, ka klimata pārmaiņu rezultātā palielināsies nokrišņu
daudzums, līdz ar to meliorācijai un spējai novadīt lieko ūdens
daudzumu būs arvien lielāka nozīme.
(Datu avots: http://petijumi.mk.gov.lv/node/3011)
Uzdevums (282. punkts): Klimata pārmaiņu ietekmju mazināšana,
īstenojot pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus un panākot
materiāltehniskā un infrastruktūras nodrošinājuma uzlabojumus
(katastrofu draudu, t.sk., plūdu un krasta erozijas, novēršanas un to
pārvaldīšanas pasākumu īstenošanai), kā arī tautsaimniecības
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Attīstības plānošanas/
normatīvais dokuments

NEKP2030
( MK 2020. gada 04.
februāra rīkojums Nr.46)

ZM Informatīvais
ziņojums “Latvijas
Bioekonomikas stratēģija
2030”

ZM Informatīvā
ziņojuma projekts “Par
prioritāriem rīcības
virzieniem meliorācijas
politikā”

Prioritāte/mērķis
nozaru pārvaldībā, un ilgtspējīgā nokrišņu notekūdeņu
apsaimniekošanā, ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus un
prognozes par klimata noturīguma sasniegšanu un stiprināšanu.
Rīcības virziens (8.): Resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju
samazināšana lauksaimniecībā.
Galvenie problēmjautājumi:
(3) Meža zemēm tāpat kā lauksaimniecības zemēm liela problēma
ir nesakoptā vai neatjaunotā meliorācijas sistēma, kas vēsturiski
tika izveidota lielā apjomā, būtiski uzlabojot zemju kvalitāti un
izmantošanas iespējas. Tomēr šobrīd šī sistēma ir būtiski novecojusi
vai vietām vispār iznīcināta, tādēļ ir nepieciešams strādāt pie
pasākumiem meliorācijas sistēmu atjaunošanai.
Galvenās rīcības un pasākumi:
(2) Augsnes auglības uzlabošana (8.7.,8.13.,8.8. pasākums)
Augsnes auglības uzlabošanas pasākumi galvenokārt saistīti ar
barības vielu izskalošanās samazināšanu. Uzlabota augsnes
struktūra nodrošina labāku mēslojuma uzņemšanu un rada mazāku
N noteci, tādejādi samazinot N2O emisijas. Meliorācijas sistēmu
uzturēšanai ir kompleksa ietekme uz augsni un tās auglību. Gan
pārmitra, gan pārāk sausa augsne ir nepiemērota kultūraugu
audzēšanai. Pie optimāla ūdens daudzuma pieejamības, augu
saknēm ir pieejams daudz vairāk skābekļa un netiek ietekmēta
augsnē dzīvojošo organismu bioloģiskā daudzveidība.
Pasākums 8.7.: Meliorācijas sistēmu uzturēšanas uzlabošana
lauksaimniecības zemēs, tādējādi samazinot netiešās NO2 noteces.
5.4. Produkcijas ražošanas veicināšana bioekonomikā
5.4.3. Zemes izmantošanas ilgtermiņa politikas izstrāde
Bioekonomikas attīstībā noteicošie faktori ir zemes izmantošanas
veids un augsnes sniegtās funkcijas. Zemes izmantošanas veidi var
būt dažādi – aramzeme, zālājs, mežs, zivsaimniecība, dabas
aizsardzība u.c. Savukārt atkarībā no augsnes tipa tiek nodrošinātas
dažādas funkcijas – primārā ražošana, ūdens režīmu regulācija,
oglekļa piesaiste, bioloģiskās daudzveidības un dzīvotņu
nodrošināšana, barības vielu aprite.
Meliorācijas attīstības virsmērķis: Klimata pārmaiņu seku
mazināšana.
Mērķis: Zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšana
lauksaimniecības,
mežsaimniecības
un
tautsaimniecības
infrastruktūras objektu saglabāšanai, izmantošanai un attīstībai,
vienlaikus rūpējoties par kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un
iedzīvotāju civilo drošību.
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Attīstības plānošanas/
normatīvais dokuments

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
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;
3) Eiropas Parlamenta un
Padomes 2013. gada
17. decembra Regulai
(ES) Nr. 1301/2013 par
Eiropas Reģionālās

Prioritāte/mērķis
Apakšmērķi:
1) Klimata pārmaiņu mazināšanai un klimata pārmaiņām pielāgota
efektīvas meliorācijas nodrošināšana.
2) Kvalitatīvas hidromelioratīvās informācijas nodrošināšana.
3) Sabiedrības izpratnes par meliorācijas nozīmību veicināšana,
jauno meliorācijas speciālistu piesaiste un speciālistu
profesionālās kompetences pilnveidošana.
1) Mērķis: Plūdu riska pārvaldības mērķis ir vadīt plūdu risku tā,
lai panāktu līdzsvaru starp vides, sociālajām un ekonomiskajām
interesēm, kuras plūdu riska samazināšanas pasākumi ietekmēs
ilgā laika posmā.

2) Mērķis: Paredzēt kopīgus noteikumus pasākumu dalīto
pārvaldību, koordinētāku un saskaņotāku izmantošanu. Gudra,
ilgtspējīga un integrējoša izaugsme, vienlaikus veicinot
harmonisku attīstību un mazinot reģionālas atšķirības.

3) Mērķis: Mazinātu atšķirību starp dažādo reģionu attīstības
līmeņiem un mazāk labvēlīgo reģionu atpalicību, īpašu
uzmanību veltot tiem mazāk labvēlīgiem reģioniem, kuros
pastāvīgi ir ļoti nelabvēlīgi dabas apstākļi.
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Attīstības plānošanas/
normatīvais dokuments
attīstības fondu un
īpašiem noteikumiem
attiecībā uz mērķi
"Investīcijas izaugsmei
un nodarbinātībai";
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)

Prioritāte/mērķis

4) Mērķis: Nodrošināt lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību, visa veida
lauksaimniecības darbības konkurētspēju, un ar lauksaimniecību
saistīto ekosistēmu atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu.
Atbalstīt lauku attīstību, tai skaitā atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai.

Nacionālie normatīvie
akti:
1) Meliorācijas likums;

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.

2) ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–
2020. gada plānošanas
perioda vadības likums
Citi attīstības plānošanas
dokumenti:
1) Lauku attīstības
programma 2014.–2020.
gadam;

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

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) ES fondu 2014.–2020.
gada plānošanas perioda
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Attīstības plānošanas/
normatīvais dokuments
darbības programma
“Izaugsme un
nodarbinātība”;

3) Upju baseinu apgabalu
apsaimniekošanas plāns
un Plūdu riska
pārvaldības plāns 2016.–
2021. gadam;
Sākotnējais plūdu riska
novērtējums 2019.-2024.
gadam

Deklarācija par Artura
Krišjāņa Kariņa vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību

Prioritāte/mērķis
2) Specifiskā atbalsta īstenošanas mērķis ir samazināt plūdu
apdraudējumu valstij piederošo hidrobūvju aizsargātajās un
regulēto potamālo 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.
Pretplūdu pasākumu mērķis ir plūdu riska samazināšana un plūdu
pārvaldība tiem pakļautajās teritorijās, paredzot esošo hidrobūvju
renovāciju, rekonstrukciju un atjaunošanu (atsevišķos gadījumos
arī būvniecību), lai samazinātu piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu, dzīvojamās apbūves, transporta, gāzes, elektrības apgādes
infrastruktūras, kultūrvēsturisku un saimnieciskās darbības objektu
applūduma risku, kā arī samazinātu to iedzīvotāju skaitu, ko
apdraud plūdu un krasta erozijas risks.
IV. Moderna pārvaldība
Valsts pārvalde un valsts aktīvu pārvaldība
238. punkts: Turpināsim OECD vadlīnijās iekļauto labas
korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrībās un sekmēsim valsts kapitālsabiedrību vērtības
pieaugumu, stiprinot valsti kā aktīvu un informētu īpašnieku un
izstrādājot skaidru valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību
pārvaldības politiku.

4.3. Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi
Latvijas ģeogrāfiskajos apstākļos, kad nokrišņu daudzums, kā arī plūdu, palu biežums
palielinās, meliorācija kļūst arvien nozīmīgāka zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšanā
lauksaimniecības, mežsaimniecības un tautsaimniecības infrastruktūras objektu saglabāšanai,
izmantošanai un palielināšanai, kvalitatīvas cilvēka dzīves vides un iedzīvotāju civilās drošības
nodrošināšanā.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritorijām ir
palielinājusi plūdu risku un agrākās piepilsētu lauksaimniecības zemes meliorācijas sistēmas tiek
izmantotas arī teritorijas un iedzīvotāju aizsardzībai no plūdiem. Bijušo lauksaimniecības zemju
meliorācijas infrastruktūra neatbilst jaunajam zemes lietošanas mērķim. Pārmitrās teritorijas,
plūdi un pali ietekmē publisko infrastruktūru, dzīvojamās mājas, dzeramā ūdens kvalitāti un var
veicināt infekcijas slimību uzliesmojumu.
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Meliorācijas likumā noteikts mērķis: nodrošināt tādu meliorācijas sistēmu pārvaldības
mehānismu, kas veicina dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, nodrošina
iedzīvotāju drošību un labklājību, infrastruktūras attīstībai nepieciešamo ūdens režīmu, kā arī
racionālu meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldību.
Virszemes un pazemes noteces regulēšanai Latvijā ir izbūvēts plašs meliorācijas sistēmu
tīkls. To kopā ar ZMNĪ pārvalda saistītās institūcijas:
- LAD – pārbauda meliorācijas sistēmu kopšanu kā vienu no laba lauksaimniecības un
vides stāvokļa nosacījumiem;
- Valsts meža dienests – valdījumā nodotajā valsts meža zemē ekspluatē meliorācijas
sistēmas;
- LVM – valdījumā nodotajā valsts meža zemē ekspluatē un uztur meliorācijas sistēmas;
- VSIA “Meliorprojekts” – sniedz inženierizpētes un būvprojektēšanas pakalpojumus
hidromelioratīvajā būvniecībā;
- Latvijas Lauksaimniecības universitāte – organizē studijas programmā “Vide un
ūdenssaimniecība”, tai skaitā sniedz zināšanas meliorācijas jomā. Veic zinātnisko
pētījumu aktivitātes saistītas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, vidi un
ūdenssaimniecības jautājumiem (siltumnīcefekta gāzēm (SEG) un lauksaimniecības
notecēm, ainavu arhitektūru, zemes pārvaldību);
- SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs” – organizē mācību seminārus par
meliorācijas jautājumiem;
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – apstiprina apsaimniekošanas plānu
katram upju baseinu apgabalam;
- Valsts vides dienests – izsniedz un kontrolē ūdens resursu lietošanas darbības, kuras
ietekmē vai var ietekmēt ūdens kvalitāti, daudzumu vai ūdens ekosistēmas;
- Dabas aizsardzības pārvalde – visos Latvijas mežos apstiprina meža apsaimniekošanas
plānus “Natura 2000” teritorijās. Valdījumā nodotajā valsts meža zemē ekspluatē un uztur
meliorācijas sistēmas;
- Pašvaldības – pašvaldības būvvaldes kontrolē meliorācijas sistēmu būvniecību.
Pašvaldību institūcijas uzrauga pašvaldību īpašumā esošās meliorācijas sistēmu
ekspluatāciju un uzturēšanu.
Neskatoties uz meliorācijas sistēmu veidu un piederību, tās ir savstarpēji saistītas un veido
vienotu kopumu. Vidēji viens kilometrs valsts nozīmes ūdensnoteku ir saistīts aptuveni ar 3,5 km
koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmu ūdensnotekām un ar tām saistītām drenāžas
sistēmām.
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Poldera sūkņu stacija nodrošina mitruma režīmu poldera teritorijā;
Poldera teritorija palielina izmantojamās zemes platību;
Meliorācijas sistēmas nodrošina labākas ražas lauksaimniekiem;
Aizsargdambis nodrošina apdzīvotas teritorijas aizsardzību no plūdiem;
Drenāža nodrošina augsnes un filtrācijas ūdeņu uztveršanu un novadīšanu;
Meliorācijas sistēmas nodrošina būvju un ceļu infrastruktūras ekspluatāciju;
Valsts nozīmes meliorācijas sistēma nodrošina mitruma režīmu meža masīvā;
Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas nodrošina arī koplietošanas meliorācijas sistēmas darbību;
Viena īpašnieka un koplietošanas sistēmas nodrošina mitruma režīmu “jaunajos “ciematos;
Meliorācijas sistēma ļauj veikt kūdras ieguvi.
4.4. Ilgtermiņa nefinanšu mērķi:
1) Pārstāvēt valsts intereses, kas saistītas ar ZMNĪ pārvaldījumā esošajiem nekustamajiem
īpašumiem, visās valsts un pašvaldību iestādēs;
2) Nodrošināt datu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem, to 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.
4.4.1.Meliorācijas sistēmu pārvaldība:
1) Nodrošināt būvniecības procesu videi draudzīgā veidā: projektos paredzot videi draudzīgas
meliorācijas sistēmas elementus un grunts atkārtotu izmantošanu; nepieļaut apkārtējās vides
piesārņošanu ar atkritumiem un naftas produktiem;
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Videi draudzīgi elementi valsts nozīmes ūdensnotekā Ailes strauts (ŪSIK 38264)

Mitrzeme

Divpakāpju grāvja profils

Gultnes līkumainība
2) ievērojot “Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030” noteikto, veicināt SEG emisiju
samazināšanu lauksaimniecības un meža zemēs - tā iesaistoties un sekmējot klimata
neitrālas tautsaimniecības attīstību visos tās sektoros;
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 (piem., Sosnovska latvāni). Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu
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4)

5)

6)

7)
8)

produktivitāti, kā arī infrastruktūras attīstību, nodrošinot iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes
un lauku teritorijas attīstības iespējas polderētajās zemes platībās;
nodrošināt hidrotehnisko būvju darbību, lai pasargātu polderētās platības no applūšanas,
radot iespēju zemes ūdens režīma regulēšanai un meliorēto zemju izmantošanai ilgtspējīgai
un konkurētspējīgai ražošanai;
piedalīties Plūdu riska mazināšanas pasākumu programmas 2016.–2021. gadam un
Sākotnējā plūdu riska novērtējuma 2019.-2024. gadam īstenošanā, kā arī Upju (Daugavas,
Lielupes, Ventas, Gaujas) baseinu apgabala konsultatīvās padomes darbā, tā iesaistoties
klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā plūdu un ūdensnoteku krasta erozijas novēršanas un
to pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā;
nodrošināt Rīgas HES ūdenskrātuves inženiertehnisko aizsargbūvju ekspluatāciju un
uzturēšanu, ar to palīdzību novērst plūdu riskus Ogres, Ikšķiles un Rīgas pilsētās, kā arī
Ķekavas, Ķeguma, Salaspils novada apdzīvotajās vietās, novērst apkārtējās infrastruktūras
appludināšanas varbūtību;
atjaunot vai pārbūvēt lauku teritorijās izveidotās VM un VNM sistēmas, kuru īstenošanas
projektiem nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
nodrošināt par ES līdzekļiem pārbūvēto vai atjaunoto VM un VNM sistēmu atbilstību
projektu mērķiem vismaz piecus gadus, tostarp prioritāri gādāt par minēto objektu
uzturēšanu un ūdensnoteku apauguma novākšanu.

Meliorācijas sistēmu bojājumu veidi:

VNŪ Bērze gultnes pielūžņojumi
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Bebru aizsprostojumi VNŪ Griba

Aizsargdambja lokālais bojājums
9) atjaunot, modernizēt un uzturēt MH posteņus. Veikt novērojumus, mērījumus un aprēķinus.
Nodrošināt hidrometrijas datu pieejamību sabiedrībai;
10) izdot tehniskos noteikumus meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap
meliorācijas būvēm un ierīcēm, lai novērstu applūdināšanas apdraudējuma varbūtību jau
būvju projektēšanas stadijā, kā arī nodrošinātu pēc šiem projektiem iegūto objektu drošumu;
11) uzturēt melioratīvo tehnisko dokumentāciju;
12) uzturēt MKIS, veikt meliorācijas kadastra datu digitalizāciju par lauksaimniecības un mežu
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) pēc apdzīvoto vietu meliorācijas sistēmu uzskaites, iekļaut tās kopējā MKIS;
14) uzsākt iestrādāt MKIS vertikālo komponenti – grāvju, drenu kolektoru un drenu izbūves
augstuma atzīmes, radot iespēju apzināt meliorācijas sistēmu elementu ūdens noteces
virzienus, kritumus un sezonālo platību nosusināšanas ātrumu;
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15) ņemot vērā MKIS datus un MH posteņu novērojumus, izsniegt tehniskos noteikumus būvju
projektēšanas procesam, lai novērstu teritoriju applūdināšanas varbūtības apdraudējumu, kā
arī nepasliktināt zemes ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību;
16) sabiedrības interesēs integrēt MKIS vienotā lokā ar citām valsts informācijas sistēmām: BIS;
LAD lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmu; LVM GEO informācijas sistēmu;
VMD ģeogrāfiskās informācijas sistēmu; VZD apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu.
17) sniegt interesantiem digitālā veidā informāciju par valsts teritoriju daļas attīstības iespējām
un ierobežojumiem, tā palīdzot pieņemt saimnieciski izdevīgus lēmumus un nodrošinot
zemju kvalitatīvu apsaimniekošanu;
18) nodrošināt sabiedrībai informāciju meliorācijas sistēmām mobilajās ierīcēs ar atrašanās
vietas ģeolokāciju, kā arī tīmekļa vietnē www.melioracija.lv
19) piedaloties meliorācijas praktiskās zinātnes pētījumos, īstenot EK LIFE programmas
līdzfinansēto projektu Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 – LIFE GOODWATER “Latvijas upju
baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa
sasniegšanai”, veicot meliorācijas praktiskās izstrādnes ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai
un integrēt tās turpmākajā upju baseinu apsaimniekošanā, kā arī īstenot demonstrācijas
pasākumus un nodrošināt paraug prakšu turpmāku pielietošanu un plašāku piemērošanu,
kas būtu atzīti par efektīviem ūdens stāvokļa uzlabošanai, un var būt piemērojami arī citiem
ūdensobjektiem;
20) veidot sabiedrības izpratni par meliorācijas ietekmi ilgtspējīgas lauksaimniecības un
mežsaimniecības veidošanā, tai skaitā:
20.1) piedāvājot plašsaziņas līdzekļos informāciju par interesantākiem un veiksmīgākiem
īstenotajiem projektiem dažādos Latvijas reģionos;
20.2) piedaloties ikgadējā karjeras izglītības programmā “Ēnu diena”, kuras laikā skolēni var
ēnot sev interesējošu profesiju pārstāvjus;
20.3) piedaloties un apmainoties ar interesējošu informāciju ar lauksaimnieku, mežsaimnieku,
nevalstiskajām un citu ar lauku attīstību saistītajām organizācijām;
20.4) piedalīties un organizēt starpvalstu seminārus par meliorācijas jomas jautājumiem.
4.4.2. NĪ pārvaldība:
1) Nodrošināt NĪ administratīvo ēku noslodzes koeficientu ne zemāku par 80%;
2) īstenot administratīvo ēku tehnisko apsekošanu, lai lietderīgi veiktu būvju un ēku uzturēšanu,
remontdarbu plānošanu un apsaimniekošanu;
3) veikt NĪ administratīvo ēku plānveida remontdarbus, tā pagarinot to faktisko lietošanas
laiku.
4) veikt nekustamo īpašumu izmantošanas ikgadēju efektivitātes analīzi (pārvaldīšanas
ieņēmumu un izdevumu analīzi) un nekustamā īpašuma izmantošanas perspektīvu
izvērtēšanu;
5) nodrošināt pārvaldīšanā nodoto īpašumu ekonomisku, lietderīgu un efektīvu izmantošanu,
ievērojot normatīvo aktu prasības, kas reglamentē nekustamā īpašuma pārvaldīšanu,
apsaimniekošanu un uzturēšanu;
6) īstenot komercdarbību administratīvo ēku apsaimniekošanā un atjaunošanā, vienlaikus
nodrošinot valsts un sabiedrības interešu ievērošanu un to pienācīgu aizsardzību;
7) paaugstināt administratīvo ēku energoefektivitāti, ieviešot enerģijas taupības pasākumus;
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8) ZM resora ietvaros, pārņemt apsaimniekošanā no iestādēm to pārvaldījumā esošos NĪ, lai
atbrīvotu tās no tām neraksturīgo funkciju veikšanas, vienlaikus uzlabojot NĪ izmantošanas
efektivitāti, konsolidējot administratīvās teritorijas nozares pārvaldes institūcijas vienā
īpašumā.

Administratīvā ēka Skolas ielā 9, Krāslavā
ZMNĪ, pārņemot no ZM padotības iestādes savā pārvaldīšanā administratīvo ēku,
konsolidējot administratīvās teritorijas nozares pārvaldes funkcijas vienā īpašumā.
Administratīvajā ēkā atrodas LAD Dienvidlatgales pārvaldes klientu papildus pieņemšanas
sektors, VAAD Latgales reģiona nodaļa, kā arī ZMNĪ meliorācijas departamenta Latgales
reģiona Krāslavas sektors.
2020. gadā savu darbību šeit uzsāks PVD Dienvidlatgales pārvaldes filiāle un VMD
Dienvidlatgales virsmežniecība un Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs,
Krāslavas birojs.
4.4.3.Ilgtspēja un korporatīvā sociālā atbildība
Korporatīvā sociālā atbildība ir veids kā nodrošināt ZMNĪ konkurētspēju, izaugsmi ciešā
saiknē ar sabiedrības labklājību un valsts attīstību ilgtermiņā.
ZMNĪ viens no korporatīvās atbildības balstiem ir dialogs ar meliorācijas pārvaldības un
NĪ apsaimniekotāju profesionāļiem, skolēniem, studentiem, zinātniekiem, kā arī nevalstiskām
organizācijām, medijiem un sabiedrību kopumā. Ņemot vērā ZMNĪ darbības ietekmi uz
sabiedrību un vidi, ZMNĪ ievēro korporatīvās atbildības principus, nodrošinot kvalitāti
pakalpojumu sniegšanā un savu darbību īstenojot videi maksimāli draudzīgā veidā.
Profesionāli, zinoši darbinieki ir ZMNĪ pamats un nozīmīgākā vērtība. Rūpējoties par
saviem darbiniekiem un darba vidi, tiek veicināta darbinieku personīgā un profesionālā
izaugsme, kas savukārt palīdz sasniegt ZMNĪ izvirzītos finanšu un nefinanšu mērķus.
ZMNĪ ir izvirzījusi šādus mērķus:
1) nodrošināt ilgtspējīgu valsts meliorācijas sistēmu un NĪ pārvaldību, veicinot jaunas darba
iespējas iedzīvotājiem;
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2) rūpēties par drošu darba vidi ZMNĪ, kā arī kontrolēt un aicināt radīt drošus darba apstākļus
sadarbības partneru uzņēmumos;
3) iepazināt jauno paaudzi ar meliorācijas sistēmu un NĪ pārvaldību un ar to saistītām jomām.
Iesaistīties valstī notiekošajā projektā “Ēnu diena”, tā palīdzot skolēniem izvēlēties savu
nākotnes profesiju;
4) radīt iespēju topošajiem speciālistiem mācību procesā veikt praksi ZMNĪ, tā piesaistot
potenciālos jaunos speciālistus darbam uzņēmumā;
5) ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību informēt sabiedrību par meliorācijas sistēmu ietekmi
tautsaimniecības attīstībā, iepazīstinot ar interesantākajiem un veiksmīgākajiem īstenotajiem
projektiem dažādos Latvijas reģionos;
6) īstenot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides jomu attīstību.
Ņemot vērā ZMNĪ finanšu iespējas, kā arī darbinieku kapacitāti, Stratēģijā netiek noteikti
tādi mērķi kā: ziedojumu/sponsorēšanas īstenošana.
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5. Vadības modelis
ZMNĪ vadība tiek organizēta atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei saskaņā ar
likumu “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likums”,
Komerclikumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
Labas pārvaldības princips ietver atklātību pret privātpersonām un sabiedrību, datu
aizsardzību un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai tiktu ievērotas privātpersonu tiesības
un tiesiskās intereses, principi, kuri piemērojami arī attiecībā uz uzņēmuma iekšējo organizāciju
un norāda, ka darbs jāorganizē tā, lai būtu efektīvs. Tas ietver to, ka pārvaldība nemitīgi jāuzlabo
un jāseko līdzi resursiem un tēriņiem. Vislielākie draudi labai pārvaldībai rodas no korupcijas un
likumpārkāpumiem.
ZMNĪ pārvaldību nodrošina valsts kapitāla daļu turētāja (ZM) nozīmēts kapitāla daļu
turētāja pārstāvis. Pārvaldes augstākā institūcija ir dalībnieku sapulce. ZMNĪ valde sastāv no
dalībnieku sapulcē apstiprinātiem valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa.
ZMNĪ lēmumu pieņemšanas process ir sistematizēts un plānveidīgi vadīts atbilstoši
izskatāmā jautājuma būtībai:
Izskatāmo jautājumu loks
1. Dalībnieku sapulce

Dalībnieku sapulces uzdevums ir nodrošināt ZMNĪ darbību,
kā arī veikt normatīvajos aktos noteiktos padomes
uzdevumus, tās kompetencē ir jautājumi par:
- ZMNĪ gada pārskata apstiprināšanu;
- peļņas izlietošanu;
- valdes
locekļu
un
valdes
priekšsēdētāja
ievēlēšanu/atsaukšanu;
- revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu;
- prasības celšana pret valdes locekļiem vai par
atteikšanos no prasībām pret viņiem;
- statūtu apstiprināšanu un grozīšanu;
- atlīdzības apmēru revidentam un valdes locekļiem;
- pamatkapitāla palielināšanu/samazināšanu;
- ZMNĪ
darbības
izbeigšanu
(reorganizāciju/
likvidāciju);
- likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu
- ZMNĪ vidējā termiņa darbības stratēģijas
apstiprināšanu un tās īstenošanas uzraudzību;
- Darījumu slēgšanu starp ZMNĪ un valdes locekli vai
revidentu;
- ikgadējā budžeta apstiprināšanu un tā izpildi;
- normatīvo tiesību aktu un ZMNĪ statūtu nosacījumu
ievērošanu;
- ZMNĪ darbības uzlabošanu;
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-

2. Valdes sēdes

iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas
darbību, to atbilstību un efektivitātes pārskatīšanu;
- nolikumu ZMNĪ darbības principu attiecībā uz risku
pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas
apkarošanu, korporatīvo pārvaldību izstrādāšanu un
ievērošanu;
- darījumiem, kas pārsniedz statūtos noteikto summu
vai būtiski ietekmē (vismaz par 15 procentiem un nav
paredzēti vidējā termiņa darbības stratēģijā) vidējā
termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;
- citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jautājumiem.
Valde ir ZMNĪ izpildinstitūcija, kura pārstāv un vada darbību
kopīgi. Tās kompetencē ir izstrādāt un sagatavot
apstiprināšanai Dalībnieku sapulcē:
- vidējā termiņa darbības stratēģiju;
- gada pārskatu un priekšlikumus peļņas izlietošanai;
- ikgadējo ZMNĪ budžetu;
- konkrētu darbības veidu pārtraukšanu un jaunu darbības
veidu uzsākšanu;
- attīstības projektu īstenošanu;
- tādu darījumu slēgšanu, kuri pārsniedz statūtos noteikto
summu vai būtiski ietekmē vidējā termiņa stratēģijā noteikto
aktīvu apjomu;
- vispārīgo komercdarbības principu noteikšanu.
Valde:
- vada ZMNĪ darbību apstiprinātās stratēģijas budžeta un
darba plāna ietvaros;
- pārvalda ZMNĪ mantu un pārvaldīšanā esošo valsts
nekustamos īpašumus;
- rīkojas ar tās resursiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un
Dalībnieku sapulces lēmumiem;
- apstiprina ZMNĪ organizatorisko struktūru un lemj par
ZMNĪ personāla vadības jautājumiem;
- apstiprina ZMNĪ iekšējās kvalitātes vadības dokumentus;
- apstiprina ZMNĪ investīciju plānu, remontdarbu budžetu;
- apstiprina ikgadējo Publiskā iepirkuma plānu;
-lemj
par
informācijas
tehnoloģiju
izmantošanu,
pilnveidošanu un attīstību;
- pilda citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
Komisijas:

1. Publisko iepirkumu

Ievērojot Publisko iepirkuma likuma prasības, nodrošina
iepirkumiem paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu
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komisija

2.

3.

4.

5.

izlietošanu, iepirkumu procedūru atklātumu un iepirkumu
izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
Nodrošina ZMNĪ īpašumā un pārvaldīšanā esošo NĪ
NĪ iznomāšanas komisija
iznomāšanu atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem
dokumentiem.
NĪ izsoles un novērtēšanas Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
veic nekustamā īpašuma objektu novērtēšanu un izsoļu
komisija
organizēšanu.
Nodrošina īpašumā un pārvaldījumā esošo objektu apjomu
Inventarizācijas komisija
pārbaudi dabā, salīdzina prasījumu un saistību summas ar
debitoriem un kreditoriem, pārbauda nemateriālo ieguldījumu,
finanšu ieguldījumu, naudas līdzekļu, kā arī īpašumā vai
pārvaldījumā
esošo
nekustamo
īpašumu
objektu
grāmatvedības uzskaites datu atbilstību aktualizētajiem valsts
reģistru datiem.
Vispusīgi un objektīvi izvērtē Ētikas kodeksā noteikto normu
Ētikas komisija
ievērošanu, izskatot sūdzības (iesniegumus) par darbinieku
neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam.

5.1. Iekšējās kontroles sistēma
IKS ir ZMNĪ risku vadības, kontroles un labas pārvaldības pasākumu kopums, kura
uzdevums ir nodrošināt ZMNĪ: mērķu sasniegšanu; efektīvu darbību; pārskatu ticamību; darbības
atbilstību tiesību aktiem.
ZMNĪ kopējā IKS sastāvdaļas:
1) saskaņā ar Energoefektivitātes likuma prasībām, ir veikta ZMNĪ energoefektivitātes
pasākumu īstenošana, un ieviesta energopārvaldības sistēma saskaņā ar standartu ISO
50001:2012, sertifikāta numurs LVRIGI128718E. Energopārvaldības mērķis ir veidot
pastāvīgu un efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu enerģijas lietderīgu izmantošanu, uzlabotu
energoefektivitāti un samazinātu ietekmi uz vidi.
2) saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20. pantu
un Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās
kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai
publiskas personas institūcijā” izveidotā iekšējās kontroles sistēma.
3) saskaņā ar Eiropas Parlamentu un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,
izstrādātā ZMNĪ “Privātuma politika”.
4) lai nodrošinātu ZMNĪ informācijas un komunikācijas tehnoloģiju minimālās drošības
prasības un to atbilstību MK 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr.442 “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām
drošības prasībām” ir apstiprināti iekšējie normatīvie dokumenti: Informācijas sistēmu
klasifikācijas noteikumi; Informācijas sistēmu drošības politika; Informācijas sistēmu
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lietošanas noteikumi; Informācijas sistēmu drošības risku vadības noteikumi; Informācijas
sistēmu drošības padomes nolikums.
5) saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu ir izveidota Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas
darbība.
6) ZMNĪ Ētikas kodekss.
Lai uzlabotu labas pārvaldības principus ZMNĪ, turpmāk tiks izstrādāti un ieviesti praksē
šādi IKS elementi:
1) Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2017;
pamatprincipi: plānot; darīt; pārbaudīt; rīkoties.
mērķis: kvalitātes vadības sistēmai palīdzēt ZMNĪ vadībai un darbiniekiem precīzāk definēt
ZMNĪ mērķus un nepieciešamos pasākumus to sasniegšanai. Palielināt darbinieku izpratni
par kvalitātes nozīmīgumu to darbības efektivitātes paaugstināšanā.
2) Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015;
pamatprincipi: izvērtēt; noteikt; samazināt; apmācīt; pārbaudīt.
mērķis: nodrošināt savas darbības procesu norisi kontrolētos apstākļos ar iespējamu mazu
kaitīgo ietekmi uz vidi un Latvijas vides likumdošanas prasību ievērošana. Pozitīva
sadarbība ar pārraudzības institūcijām un sabiedrību kopumā. Dot darbiniekiem iespēju
strādāt sakoptā un videi draudzīgā vidē.
3) Energopārvaldības sistēmas jaunās prasības ISO 50001:2018;
pamatprincipi: plānot; darīt; ietaupīt; pārbaudīt.
mērķis: izvērtējot iepriekšējā energopārvaldības sistēmas standarta galvenos sasniegumus
un problēmas, ieviest jaunā standarta prasības, saglabājot galveno uzdevumu- samazināt
enerģijas patēriņu un kaitīgo ietekmi uz vidi, īstenot priekšnosacījumus standarta integrācijai
vienotā uzņēmuma vadības sistēmā.
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6. Nākamais Eiropas Savienības fondu finansējuma plānošanas periods
FM Informatīvajā ziņojumā par Eiropas KP fondu ieviešanu 2021.-2027. gadā Latvijā
norādīts, ka nākamā ES fondu plānošanas periodā ir paredzētas būtiskas izmaiņas attiecībā uz
tajā iekļautiem fondiem. Atšķirībā no 2014.-2020. gada plānošanas perioda regulējumā, kopā ar
ES KP fondiem vairs netiek iekļauts ELFLA.
FM ir informējusi, ka ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde 2021.-2027. gadam notiks,
balstoties uz NAP2027 noteiktajām prioritātēm un mērķiem, kas aptver nozaru attīstības plānus,
administratīvi teritoriālās attīstības reformu un teritoriālās attīstības plānošanas dokumentus,
tādējādi identificējot valsts budžeta līdzekļu, ES fondu un citu ES budžeta instrumentu
investīcijas.
ZMNĪ viedoklis, ka iespēja saņemt ES struktūrfondu finansējumu un nacionālo
līdzfinansējumu projektiem, kā arī piesaistīt ES finanšu vai citu finansējuma avotu līdzekļus
stratēģisko mērķu īstenošanai ir šāda:
1) NEKP 2030 – plāna ilgtermiņa vīzija ir ilgtspējīgā, konkurētspējīgā un drošā veidā veicināt
klimata neitrālas tautsaimniecības attīstību. Paredzama ZMNĪ dalība pasākuma 8.7.
Meliorācijas sistēmu uzturēšanas uzlabošana lauksaimniecības zemēs, tādējādi samazinot
netiešās NO2 noteces, īstenošanā.
Augsnes auglības uzlabošanas pasākumi, galvenokārt, saistīti ar barības vielu izskalošanās
samazināšanu. Uzlabota augsnes struktūra nodrošina labāku mēslojuma uzņemšanu un rada
mazāku N noteci, tādejādi samazinot N2O emisijas, kas ir SEG emisijas sastāvdaļa.
Meliorācijas sistēmu uzturēšanai ir kompleksa ietekme uz augsni un tās auglību. Gan
pārmitra, gan pārāk sausa augsne ir nepiemērota kultūraugu audzēšanai. Pie optimāla ūdens
daudzuma pieejamības, augu saknēm ir pieejams daudz vairāk skābekļa un netiek ietekmēta
augsnē dzīvojošo organismu bioloģiskā daudzveidība.
2) Iespējama dalība:
ES KP fondu ieguldījumu priekšnosacījuma Nr.5 Efektīvs katastrofu risku pārvaldības
satvars.
Saistītie specifiskie atbalsta mērķi (ERAF, KF): 2.4. Veicināt pielāgošanos klimata
pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām īstenošanā. Pasākumi
aizsardzībai pret plūdiem saskaņā ar Nacionālajiem Plūdu riska pārvaldības plāniem.
3) Iespējama dalība:
ES KLP programmas Lauku attīstība pasākuma “Vides, klimata un citiem pārvaldības
saistības” īstenošanā.
4) Iespējama dalība :
Eiropas atveseļošanas plāna Atveseļošanas un noturības mehānismā, lai īstenotu projektus
ar videi draudzīgiem zaļās un zilās infrastruktūras elementiem

Pastāvot iespējamībai, ka jaunā perioda nacionālie normatīvie akti, kas regulē specifisko
atbalsta mērķu ieviešanu, varētu tikt pieņemti un attiecīgi stāties spēkā tikai 2021. gada otrajā
pusē, Stratēģijas finanšu un nefinanšu mērķi noteikti balstoties uz 2014 – 2020. gada plānošanas
periodā paredzēto finansējumu.
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7. 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);
Tehnoloģijas - (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 MKIS uzturēšanā

Informācijas aprite struktūrvienībās,
būvvaldēs

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 sasniegšana saistīta ar
atalgojuma politiku uzņēmumā
Ārējie faktori
Iespējas

Draudi

Vadībai ir vīzija par ZMNĪ tālāko attīstību

Nespēja prognozēt ES līdzfinansējumu un
valsts budžeta finansējuma apjomu
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Ārējie faktori
Iespējas

Draudi

Piesaistīt ES fondu un citus ārējo finanšu
resursus

Nespēja rast vienotu viedokli par ZM resora
iestāžu pārvaldījumā esošo NĪ pārņemšanu
ZMNĪ valdījumā, lai paaugstinātu NĪ tehnisko
stāvokļa kvalitāti un uzlabotu NĪ izmantošanas
efektivitāti, konsolidējot administratīvās
teritorijas nozares pārvaldes institūcijas vienā
īpašumā

Valsts ekonomikas pozitīvas izaugsmes
rezultātā palielināt finansējuma apjomu valsts
īpašuma pārvaldīšanai

Klimatisko apstākļu ietekme

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

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

Speciālistiem piedalīties kvalifikācijas
paaugstināšanas kursos un semināros

Ierobežots vides ekspertu skaits, lai izvērtētu
hidrotehnisko būvju pārbūves un atjaunošanas
darbu ietekmi uz apkārtējo vidi
IT sistēmu drošības apdraudējumi, pieaugot
ģeopolitiskai spriedzei

Efektīva sadarbība ar valsts, pašvaldību un
nevalstiskām organizācijām

Valsts nodokļu politikas, ekonomisko un
ģeopolitisko apstākļu izmaiņas, kas var
ietekmēt finansējuma apjomu valsts īpašumu
pārvaldīšanai

Vides faktoru ietekmes vājās puses ir apzinātas un noris darbs pie to samazināšanas. Lai
atrisinātu problēmu, ka meliorācijas nozarē trūkst jaunu speciālistu, kas būtu spējīgi ar
mūsdienīgām un videi draudzīgām metodēm strādāt pie meliorācijas un hidrobūvju projektiem,
bez kuriem nav iespējama produktīva lauksaimniecības, mežsaimniecības, ceļu un civilā
būvniecība, ZMNĪ ir veikusi un turpinās īstenot pasākumus problēmas risināšanai.
Sadarbojoties ZMNĪ, ZM, Latvijas melioratoru biedrībai, Latvijas Hidromelioratīvo
būvnieku asociācijai, Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir akreditēta profesionālā bakalaura
studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība”, bet Saldus un Smiltenes tehnikumos ir atjaunota
mūsdienu vides prasībām atbilstoša specialitāte – hidrobūvju būvtehniķis (meliorators).
Topošajiem speciālistiem ZMNĪ nodrošina mācību praksi uzņēmumā.
Uzsākta dokumentu aprites digitalizācija, ieviešot informācijas tehnoloģijas sistēmu
“Dokumentu vadības sistēma” (“Namejs”).
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8. ZMNĪ saimnieciskās 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 un reģistrējusi VID 37 uzņēmuma
struktūrvienības, kuras izvietotas visā Latvijā. Meliorācijas departaments izvietots 25 biroja
adresēs, kurās strādā daudzi no valsts profesionālākajiem meliorācijas speciālistiem, darbības
zona aptver visu valsts teritoriju (skat. karti VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
meliorācijas departamenta biroju adreses).

ZMNĪ īpašumā ir 6 NĪ, un pārvaldījumā ir 28 NĪ dažādās apdzīvotajās vietās un pilsētās:
Daugavpilī, Dobelē, Jelgavā, Krāslavā, Liepājā, Lubānā, Ozolnieki, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā.
ZMNĪ darba uzdevumu īstenošanai ir izveidotas šādas struktūrvienības:
1) Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas departaments, kurš aptver īpašuma
apsaimniekošanas nodaļu;
2) Finanšu un attīstības departaments, kurš aptver finanšu un attīstības nodaļu un
grāmatvedības nodaļu;
3) Meliorācijas departaments, kurš aptver: Meliorācijas kadastra nodaļu, Kurzemes reģiona
meliorācijas nodaļu, Latgales reģiona meliorācijas nodaļu, Vidzemes meliorācijas nodaļu,
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļu, Rīgas HES ūdenskrātuves meliorācijas nodaļu;
4) Valdes birojs, kurā ietilpst: biroja administrators, darba aizsardzības inženieris, datorsistēmu
un datortīklu administratori, lietvedes, personāla speciālists, iepirkuma speciālisti, vecākie
juriskonsulti.
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Ievērojot 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 – 111 vienības ar kopējo platību 1071,3 ha:
1) lauksaimniecības zeme – 274,5 ha;
2) zeme, kas piesaistīta administratīvām ēkām, palīgēkām – 34,2 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 35 621,0 m² platībā - 18 gab., tai skaitā augstceltne 26 stāvu augstumā;
2) palīgēkas 4013,8 m² platībā – 33 gab.;
3) garāžas ēkas 452,1 m² platībā – 5 gab.;
4) īslaicīgās apmešanās ēkas 367,7 m² platībā – 1 gab.;
5) polderu sūkņu stacijas 40 gab.
III. Inženierbūves:
1) dambji – 425,96 km garumā;
2) hidromezgli, regulatori un laipas – 35 gab.;
3) regulētas ūdensnotekas – 13 873,03 km garumā;
4) MH posteņi – 46 upju posteņi, 6 ezeru posteņi, 4 drenu posteņi.
Detalizēta informācija par pārvaldījumā un īpašumā esošajiem objektiem atrodama tīmekļa
vietnē www.zmni.lv.
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9. 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 sistēmu
sastāvdaļa ir arī melioratīvās hidrometrijas posteņu dati, kuri tiek izmantoti sabiedrības interesēs,
veicot būvju projektēšanu, prognozējot iespējamo plūdu draudus.
Meliorācijas sistēmu darbība ietekmē iesaistītās pašvaldības, visus iedzīvotājus un
komersantus, kuru dzīves un saimnieciskās darbības vieta atrodas meliorēto zemju platībās vai
to ietekmes teritorijā.
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, 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 attīstības virzība būs tieši uz esošo telpu modernizāciju, klientu apkalpošanas
centru izveidi, konsolidējot esošās administratīvās ēkas, galvenokārt valsts reģionos;
- publiskām personām optimizējot savu darbību, samazinās to darbībai nepieciešamo telpu
platība. Lai iegūtu papildus ieņēmumus telpu modernizācijai, atbrīvotās platības tiek
iznomātas arī komersantiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
ZMNĪ, ievērojot likuma “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums”
11. pantā noteikto pienākumu, veicot iepirkumus vai iepirkuma procedūras, kuru veikšanai
piemēro Publisko iepirkumu likumu, pārbauda personas: kandidāts vai tāds pretendents, kuram
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības; kandidāta vai pretendenta valdes un padomes loceklis,
pārstāvēt tiesīgā persona un prokūrists; kandidāta vai pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura
veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma
vērtības; persona, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst dokumentos noteiktajām prasībām. Mērķis ir pirms līguma noslēgšanas
pārliecināties, ka iepirkuma uzvarētāji nav nacionālās valsts sankciju subjekti vai būtiski finanšu
un kapitāla tirgus intereses ietekmējoši ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
noteikto sankciju subjekti, kuri var ietekmēt līguma izpildi.
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10.

Ieņēmumu – izdevumu un apgrozāmo līdzekļu struktūra
tūkst.euro

Laika periods
2017
Īpatsvars - %
2018
Īpatsvars - %
2019
Īpatsvars - %
2020
Īpatsvars - %
2021
Īpatsvars - %
2022
Īpatsvars - %
2023
Īpatsvars - %

Ieņēmumu (neto apgrozījums) struktūra
valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
ieņēmumi
no ERAF
ieņēmumi no NĪ
apakšprogramma apakšprogramma programma
projektu
apsaimniekošanas
KOPĀ
26 02 00
26 03 00
02 00 00
īstenošanas
3 155,2
752,3
0,7
3 907,5
x
1 811,8
55,2
13,1
0,02
68,3
x
31,7
3 098,1
752,3
x
3 850,4
7 070,8
1 841,6
24,3
5,9
x
30,2
55,4
14,4
3 366,5
752,3
x
4 118,7
8 451,6
2 013,5
23,1
5,1
x
28,2
58,0
13,8
3 856,5
752,2
x
4 608,7
8 600,0
1 892,6
25,5
5,0
x
30,5
57,0
12,5
4 330,7
752,2
x
5 082,9
8 000,0
2 053,0
28,6
5,0
x
33,6
52,8
13,6
4 632,3
752,2
x
5 384,5
4 100,0
2 094,0
40,0
6,5
x
46,5
35,4
18,1
4 778,5
752,2
x
5 530,7
5 400,0
2 177,0
36,5
5,7
x
42,2
41,2
16,6
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Pavisam
5 719,3
100
12 762,8
100
14 583,8
100
15 101,3
100
15 135,9
100
11 578,5
100
13 107,7
100

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.

tūkst.euro
Laika
periods
2017
Īpatsvars %
2018
Īpatsvars %
2019
Īpatsvars %
2020
Īpatsvars %
2021
Īpatsvars %
2022
Īpatsvars %
2023
Īpatsvars %

valsts budžeta
dotācija no
vispārējiem
ieņēmumiem
3 907,5

ELFLA
finansējums

Apgrozāmo līdzekļu struktūra
ES KPL
lauku
ERAF
ESSF
attīstība
finansējums
finansējums

Life Good
ieņēmumi no NĪ
Water
apsaimniekošanas
finansējums

Pavisam

8 362

x

5 231

x

x

1 811,8

19 312,3

20,2

43,3

x

27,1

x

x

9,4

100

3 850,4

10 608

x

10 276

x

x

1 841,6

26 576,0

14,5

39,9

x

38,7

x

x

6,9

100

4 118,7

8 470

x

10 482

13 730

x

2 013,5

38 814,2

10,6

21,8

x

27,0

35,4

x

5,2

100

4 608,7

3 580

x

8 580

x

0,2

1 892,6

18 661,5

24,7

19,2

x

46,0

x

0,001

10,1

100

5 082,9

3 000

x

7 000

x

0,1

2 053,0

17 136,0

29,7

17,5

x

40,8

x

0,001

12,0

100

5 384,5

211,3

x

1 706

x

0,2

2 094,0

9 396,0

57,3

2,2

x

18,2

x

0,002

22,3

100

5 530,7

x

5 300

3 200

x

0,2

2 177,0

16 207,9

34,1

x

32,7

19,7

x

0,001

13,4

100
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ZMNĪ neto apgrozījuma un apgrozāmo līdzekļu struktūrā lielākais īpatsvars ir ES fondu finansējumam, kā arī valsts budžeta dotācijām (pārskata
periodā no 71,8% līdz 94,8% no kopējā apjoma) valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, meliorācijas kadastra uzturēšanai
un atjaunošanai.
Kā norādīts Stratēģijas 6. sadaļā “Nākamais Eiropas Savienības finansējuma plānošanas periods”, pastāvot iespējamībai, ka jaunā perioda
nacionālie normatīvie akti, kas regulē specifisko atbalsta mērķu ieviešanu, varētu tikt pieņemti un attiecīgi stāties spēkā tikai 2021. gada otrajā pusē,
vai pat 2022. gadā, Stratēģijas finanšu un nefinanšu mērķi, finanšu rādītāji, bilance, peļņas zaudējumu aprēķini un naudas plūsma prognozēti, balstoties
uz 2014 – 2020. gada plānošanas periodā paredzēto ES fondu finansējumu.
Prognozēts valsts budžeta dotācijas saņemt pieaugoša apjomā, lai nodrošinātu par valsts un ES finansējumu pārbūvēto vai atjaunoto valsts
meliorācijas sistēmu izmantošanu paredzētajam mērķim ilgstošā periodā pēc projektu īstenošanas, t.i. prognozēts lielākā apjomā veikt meliorācijas
sistēmu uzturēšanas darbus. Ja netiks saņemts finansējuma pieaugums uzturēšanas darbiem, ES var pieprasīt atmaksāt nelietderīgi izmantoto
finansējumu valsts meliorācijas sistēmu pārbūvei vai atjaunošanai. Vienlaikus tiks mazināta COVID-19 izraisītās krīzes negatīvā ietekme, valsts
reģionos sekmējot ekonomiskās aktivitātes, tai skaitā veicinot nodarbinātību.
ES fondu finansējums, kā arī valsts budžeta dotācijas, lai arī nav peļņu nesoši finansējuma avoti, nenoliedzami ietekmē ZMNĪ darbības rādītājus.
Peļņu nesošs darbības virziens ir NĪ administratīvo ēku apsaimniekošana. Galvenais ieņēmumu avots ir ieņēmumi no īpašumu nomas.
NĪ īpašumu portfelis nosacīti ir sadalīts trīs daļās:
- pamatportfelis, kurā ietilpst īpašumi, kuri nepieciešami valsts sektoram publisko funkciju nodrošināšanai;
- aktīvu portfelis, kurā ietilpst objekti, kurus pārveidojot var pielāgot publiskā sektora vajadzībām, vai arī tiek palielināta šo īpašumu vērtība;
- atsavināmo īpašumu portfelis, kurā ietilpst īpašumi, kuri publiskajam sektoram nav vajadzīgi, kā arī to uzturēšana rada zaudējumu. Īpašumus
plānots pārdot izsolēs, bet iegūtos līdzekļus ieguldīt pamata vai aktīvu portfeļa īpašumu uzlabošanai. Daļu īpašumu šobrīd nav iespējams atsavināt
likumdošanas ierobežojumu dēļ – objektam pieguļošajā teritorijā atrodas nelielas meža zemju platības.
Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 9. maija rīkojuma Nr.319 “Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
koncepciju” 8.6. apakšpunktam, un, ņemot vērā 2020. gada 22. janvārī Zemkopības ministrijas Vadības grupas sanāksmē nolemto, ievērojot labās
prakses piemērus, kad ZMNĪ veiksmīgi pārņemot no ministrijas padotības iestādēm nekustamos īpašumus savā pārvaldīšanā ir izdevies konsolidēt
administratīvās teritorijas nozares pārvaldes funkcijas vienā īpašumā, vienlaikus uzlabojot nekustamo īpašumu izmantošanas efektivitāti, uzlabojot
pakalpojuma kvalitāti lauksaimniekiem, kā arī atbrīvojot padotības iestādes no tām neraksturīgo funkciju (nekustamo īpašumu apsaimniekošanas)
veikšanas, uzsākta minēto īpašumu pārņemšana ZMNĪ pārvaldījumā. Nepieciešams sakārtot šos īpašumus, atbilstoši mūsdienu prasībām, un tad
piesaistīt nomniekus. Pārejas laikā tiek prognozēta administratīvo ēku noslodzes koeficienta īslaicīgs samazinājums.
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Prognozējot ZMNĪ darbības rādītājus, ir ņemts vērā COVID-19 krīzes izraisītās ekonomiskas sekas: paredzams ieņēmumu samazinājums no
nomas maksājumiem.
COVID-19 krīzes ietekmē un, ņemot vērā jaunu neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu NĪ pārņemšanu pārvaldījumā, tiek samazināta ZMNĪ
darbības prognozējamā peļņa un ar to saistītie finanšu rādītāji.

11. Vidējā termiņa finanšu un nefinanšu mērķi, finanšu rādītāji un to raksturojošie rādītāji
ZMNĪ izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi ir savstarpēji līdzsvaroti. Finanšu mērķi noteikti tā, ka tie nodrošina nepieciešamos resursus ZMNĪ
nefinanšu mērķu sasniegšanai. Nefinanšu mērķi ir noteikti, balstoties uz finanšu iespējām stratēģijas periodā. Finansiālā darbība ir orientēta uz
racionālu un efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma attīstību, tai skaitā nefinanšu mērķu sasniegšanu. ZMNĪ finanšu
mērķis ir nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības, tā palielinot valsts meliorācijas sistēmu un NĪ objektu vērtību, tos pārbūvējot/
atjaunojot.
Nefinanšu mērķi
Fakts
2017.
gadā

Fakts
2018.
gadā

Fakts
2019.
gadā

Plāns
2020.
gadā

Plāns
2021.
gadā

Plāns
2022.
gadā

Plāns
2023.
gadā

Mērķis

Mērķa
raksturojošie
rādītāji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Nodrošināt
iedzīvotāju dzīves
vides kvalitātes
iespējas polderētajās
zemes platībās

Darbināto polderu
sūkņu staciju skaits

32

32

32

32

32

32

32

109,3

135,7

141,2

142

159

159

159

Uzturēto polderu
aizsargdambju
garums – km

40

Izmaksu segšanas
avoti
10
Dotācija no valsts pamat
budžeta apakšprogrammas 26.02.00
Dotācija no valsts pamat
budžeta
apakšprogrammas
26.02.00

Saistība ar
noteikto funkciju
izpildes
nodrošināšanu
11
Meliorācijas
likums: panti:2.;
19.
Meliorācijas
likums: panti:2.;
19.
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Nefinanšu mērķi
Mērķis
2. Veicināt ilgtspējīgu
zemes resursu
produktivitāti, kā arī
infrastruktūras
attīstību
3. Ar Rīgas HES
ūdenskrātuves
inženieraizsardzības
būvju palīdzību
novērst plūdu riskus
Ogres un Ikšķiles
pilsētās, novērst
apdraudējumu
apkārtējās
infrastruktūras
appludināšanas
varbūtību
4. Novērst
applūdināšanas
varbūtības
apdraudējumu būvju
tehnisko noteikumu
izdošanas un
projektēšanas stadijā,
tai skaitā ņemot vērā

Mērķa
raksturojošie
rādītāji
Regulēto, uzturēto
ūdensnoteku
garums – km
Darbināto polderu
sūkņu staciju skaits
– gab.

Uzturēto polderu
aizsargdambju
garums – km

Tehnisko
noteikumu un
kadastra datu
sniegšana, skaits –
gab.

Fakts
2017.
gadā

1343,9

8

8,4

17 106

Fakts
2018.
gadā

1414,8

8

8,7

18476

Fakts
2019.
gadā

1701,4

Plāns
2020.
gadā

2225,6

8

8

8,1

19 930

8,1

17 000
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Plāns
2021.
gadā

2829,2

8

8,2

17 000

Plāns
2022.
gadā

3081,9

8

8,2

17 000

Plāns
2023.
gadā

Izmaksu segšanas
avoti

Saistība ar
noteikto funkciju
izpildes
nodrošināšanu

3221,1

Dotācija no valsts pamat
budžeta
apakšprogrammas
26.02.00

8

Dotācija no valsts pamat
budžeta
apakšprogrammas
26.03.00

8,2

Dotācija no valsts pamat
budžeta
apakšprogrammas
26.03.00

Meliorācijas
likums: panti: 2.;
19.

17 000

Dotācija no valsts pamat
budžeta
apakšprogrammas
26.02.00

Meliorācijas
likums: pants 4.

Meliorācijas
likums: panti:2.;
19.
Meliorācijas
likums: pants 2.
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Nefinanšu mērķi
Mērķis

Mērķa
raksturojošie
rādītāji

Fakts
2017.
gadā

Fakts
2018.
gadā

Fakts
2019.
gadā

Plāns
2020.
gadā

Plāns
2021.
gadā

Plāns
2022.
gadā

Plāns
2023.
gadā

Izmaksu segšanas
avoti

Saistība ar
noteikto funkciju
izpildes
nodrošināšanu

MH posteņu
novērojumus
5. Sniegt sabiedrībai
informāciju par
interesējošās valsts
teritorijas daļas
attīstības iespēju un
ierobežojumiem,
pielietojot MKIS
datus digitālā veidā

6. Atjaunot
valsts
meliorācijas sistēmu
vērtību

Sakārtota
informācija par
meliorētām zemju
platībām, milj. ha

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

Dotācija no valsts pamat
budžeta
apakšprogrammas
26.02.00

Ieguldīts ELFLA,
finansējums valsts
meliorācijas
sistēmu
atjaunošanā, tūkst.
EUR

8 362

10 608

8 470

3 580

3 000

211,3

0

ES ELFLA Lauku
attīstības programma,
atbalsta pasākuma
“Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”
apakš pasākums
“Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un
mežsaimniecības
infrastruktūras attīstība”

Ieguldīts ES KLP
finansējums valsts
meliorācijas
sistēmu
atjaunošanā, tūkst.
EUR

x

x

x

x

x

x

5 300

Eiropas
lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Meliorācijas
likums: pants
14.;15.

MK 2014. gada
30. septembra
noteikumi Nr.598
un Nr.600.
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Nefinanšu mērķi
Mērķis

Mērķa
raksturojošie
rādītāji
Ieguldīts ERAF
finansējums valsts
meliorācijas
sistēmu
atjaunošanā, tūkst.
EUR

7. Veicināt
klimatneitrālas
tautsaimniecības
noturību

Ieguldīts ES
atveseļošanās
finansējums valsts
meliorācijas
sistēmu
atjaunošanā, tūkst.
EUR
Projekta “Latvijas
upju baseinu
apsaimniekošanas
plānu ieviešana
laba virszemes
ūdeņu kvalitātes
stāvokļa
sasniegšanai”
īstenošana,
tūkst. EUR

Fakts
2017.
gadā

Fakts
2018.
gadā

Fakts
2019.
gadā

Plāns
2020.
gadā

Plāns
2021.
gadā

Plāns
2022.
gadā

Plāns
2023.
gadā

Izmaksu segšanas
avoti
ES darbības programma
“Izaugsme un
nodarbinātība”
specifiskā atbalsta
mērķis “Samazināt
plūdu riskus lauku
teritorijās”

5 231

10 276

10 482

8 580

7 000

1 706

0

x

x

x

x

x

x

3 200

Kohēzijas politikas
fondi

206,8

EK LIFE programmas
līdzfinansētā projekta
Nr.LIFE18
IPE/LV/000014 – LIFE
GOOD-WATER

-

-

-

17,3
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92,8

132,8

Saistība ar
noteikto funkciju
izpildes
nodrošināšanu
MK 2016. gada
05. janvāra
noteikumi Nr.19

Meliorācijas
likums:
31. pants
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Korporatīvās sociālās atbildības mērķi
Mērķis
1

Mērķa
raksturojošie
rādītāji

2
Sniegt informāciju
1. Veicināt
plašsaziņas līdzekļos
sabiedrības izpratni
par meliorācijas
par meliorācijas
sistēmu darbības
sistēmu darbības
aktualitātēm dažādos
aktualitātēm
Latvijas reģionos,
skaits

Fakts
2017.
gadā

Fakts
2018.
gadā

Fakts
2019.
gadā

Plāns
2020.
gadā

Plāns
2021.
gadā

Plāns
2022.
gadā

Plāns
2023.
gadā

3

4

5

6

7

8

9

14

10

3

7

7

7

3

Saistība ar
noteikto funkciju
Izmaksu segšanas avoti
izpildes
nodrošināšanu
10
11
Dotācija no valsts pamat
budžeta
apakšprogrammas
26.02.00

Valsts pārvaldes
iekārtas likums:
2.;10. pants.
Būvniecības
likums: 14. pants

Finanšu mērķi
Mērķis

Mērķa raksturojošie rādītāji

1

2
Peļņa, tūkst. EUR
Pašu kapitāla atdeve,
(ROE)%
Kopējais likviditātes rādītājs
Nodrošināt NĪ administratīvo
ēku noslodzes koeficientu ne
zemāku par 80%

Nodrošināt ienesīgu
saimniecisko darbību

Fakts
2017. gadā

Fakts
2018. gadā

Fakts
2019. gadā

Plāns
2020.
gadā

Plāns
2021.
gadā

Plāns
2022.
gadā

Plāns
2023.
gadā

3
25,7

4
9,1

5
21,5

6
16,8

7
16,0

8
18,0

9
20,0

0,77

0,27

0,64

0,50

0,48

0,54

0,60

1,57

0,99

1

1

1

1,14

1

82,3

83,8

84,2

82,4

80,0

81,0

83,0
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Finanšu rādītāji
Rādītājs

1
Neto apgrozījums, tūkst. EUR
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un
amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), tūkst. EUR
Pašu kapitāls, tūkst. EUR
Saistības pret pašu kapitālu, % *
Pamatdarbības neto naudas plūsmas izpilde, tūkst. EUR
Investīciju plāna izpilde, tūkst. EUR
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, tūkst.
EUR
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem –
programmas 26 00 00 “Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana”
kopā, tūkst. EUR, tai skaitā
apakšprogramma 26 02 00 Meliorācijas kadastra uzturēšana,
valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, tūkst. EUR
apakšprogramma
26 03 00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes
resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu, tūkst. EUR
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem –
programma 02 00 00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”,
tūkst. EUR
Ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, tūkst. EUR
Ieņēmumi no ERAF projektu īstenošanas, tūkst. EUR

Fakts
2017. gadā

Fakts
2018. gadā

Fakts 2019.
gadā

Plāns
2020.
gadā

Plāns
2021.
gadā

Plāns
2022.
gadā

Plāns
2023.
gadā

2

3

4

5

6

7

8

6175,9

12 853,4

14 583,8

15 101,3

15 135,9

11 578,5

13 107,7

366,9

391,6

378,5

272,2

272,4

347,3

393,2

3 340,8
471,2
667,0
176,4

3 329,3
558,5
-573,3
286,2

3 344,7
879,4
6 010,1
285,6

3 344,0
744,8
-4 642,0
285,0

3 344,0
595,3
256,8
240,0

3 344,0
419,3
-2557,4
220,0

3 344,0
168,1
1 529,2
200,0

15,7

20,6

7,7

17,2

13,4

12,8

14,4

3 907,5

3 850,4

4 118,7

4 608,7

5 082,9

5 384,5

5 530,7

3 155,2

3 098,1

3 366,5

3 856,5

4 330,7

4 632,3

4 778,5

752,3

752,3

752,3

752,2

752,2

752,2

752,2

0,7

x

x

x

x

x

x

1 811,8
x

1 841,6
7 070,8

2 013,5
8 451,6

1 892,6
8 600,0

2053,0
8 000,0

2094,0
4 100,0

2177,0
5 400,0
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*) ZMNI specifiskās saimnieciskās darbības ietekmē rādītājs “Saistības pret pašu kapitālu,%”, neraksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem
aizņēmumiem, saskaņā ar MK noteikumiem, uzņēmuma bilancē atspoguļojas ES fondu apguvē piešķirtā finansējuma kustība, lai īstenotu pārvaldījumā
esošo ZM valdījumā VM un VNM sistēmu pārbūvi, atjaunošanu un valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.

12. Peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas pārskats
12.1.
Peļņas vai zaudējumu prognoze
tūkst. EUR
Plāns
2023.
gadā

Rādītāja nosaukums

Fakts
2017. gadā

Fakts
2018. gadā

Fakts
2019. gadā

Plāns
2020.
gadā

Plāns
2021.
gadā

Plāns
2022.
gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

6 175,9

12 853,5

14 583,8

15 101,3

15 135,9

11 578,5

13 107,7

(4 981,5)

(11 570,5)

(13 200,1)

(13 739,9)

(13 721,5)

(10 147,5)

(11 660,0)

1 194,4

1 283,0

1 383,7

1 361,4

1 414,4

1 431,0

1 447,7

Pārejās izmaksas

(1 261,0)

(1 341,7)

( 1 433,9)

( 1 404,0)

(1 457,8)

(1 472,4)

(1 487,1)

Pārējie ieņēmumi

92,3

69,7

73,2

60,9

60,9

60,9

60,9

Peļņa vai zaudējumi pirms
uzņēmuma ienākuma nodokļa

25,7

11,0

23,0

18,3

17,5

19,5

21,5

-

(1,9)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

25,7

9,1

21,5

16,8

16,0

18,0

20,0

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par
pārskata gadu
Peļņa vai zaudējumi pēc
uzņēmuma ienākuma nodokļa
aprēķināšanas
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu 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” 3.punktu, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 2020-2023. gadā ir 80% no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas.
Pārējo pārskata gada peļņas daļu tiek prognozēts novirzīt ZMNĪ attīstībai.
12.2.Bilance
tūkst. EUR
Fakts
31.12.2017

Fakts
31.12.2018

Fakts
31.12.2019

Plāns
31.12.2020

Plāns
31.12.2021

Plāns
31.12.2022

Plāns
31.12.2023

I Ilgtermiņa ieguldījumi

3 499,2

3 526,8

3 324,0

3 324,0

3 324,0

3 324,0

3 324,0

II Apgrozāmie līdzekļi

15 583,7

18 395,1

29 433,8

24 925,5

19 925,5

16 040,7

14 140,7

Aktīvs kopā

19 082,9

21 921,9

32 757,8

28 249,5

23 249,5

17 364,7

17 464,7

I Pašu kapitāls

3 340,8

3 329,3

3 344,7

3 344,0

3 344,0

3 344,0

3 344,0

II Ilgtermiņa kreditori

5 820,1

56,6

0

0

0

0

0

III Īstermiņa kreditori

9 922,0

18 536,0

29 413,1

24 905,5

19 905,5

14 020,7

14 120,7

Pasīvs kopā

19 082,9

21 921,9

32 757,8

28 249,5

23 249,5

17 364,7

17 464,7

Bilances posteņi
AKTĪVS

PASĪVS
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12.3.

Naudas plūsma
tūkst. EUR
Fakts
31.12.2017

Fakts
31.12.2018

Fakts
31.12.2019

Plāns
31.12.2020

Plāns
31.12.2021

Plāns
31.12.2022

Plāns
31.12.2023

Pamatdarbības neto naudas
plūsma

667,0

-573,3

6 010,1

-4642,0

256,8

-2557,4

1 529,2

Ieguldījumu darbības naudas
plūsma

-184,6

-241,0

-52,4

-40, 0

-30,0

-20,0

-10,0

Finansēšanas darbības naudas
plūsma

5,4

-86,7

-92,0

-90,0

-85,0

-80,0

-75,0

Naudas un tās ekvivalentu neto
pieaugums/ samazinājums

487,8

-900,9

5 865,5

-4 772,0

141,8

-2 657,4

1 444,2

Naudas un tās ekvivalentu
atlikums perioda sākumā

5 146,8

5 634,6

4 733,8

10 599,3

5 827,3

5969,1

3311,7

Naudas un tās ekvivalentu
atlikums perioda beigās

5 634,6

4 733,8

10 599,3

5 827,3

5 969,1

3 311,7

4 755,9

Posteņi

Kā norādīts Stratēģijas 6. sadaļā “Nākamais Eiropas Savienības finansējuma plānošanas periods” un 10. sadaļā “Ieņēmumu – izdevumu
struktūra”, Stratēģijā finanšu rādītāji, bilance, peļņas zaudējumu aprēķini un naudas plūsma prognozēti balstoties uz 2014 – 2020. gada plānošanas
periodā paredzēto ES fondu finansējumu. ZMNĪ ir īstenojusi pamatlīdzekļu atjaunošanu un modernizāciju. Pārskata periodā ieguldījumu darbības
naudas plūsmas samazinājums neradīs draudus ZMNĪ darbības nodrošināšanai. Turpmākā pamatlīdzekļu atjaunošana un modernizācija tiek
prognozēta 2024. gadā.
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13. Risku novērtēšana
ZMNĪ risku vadības process ir sistēma, kas veido pasākumu kompleksu, lai identificētu,
novērtētu un vadītu ZMNĪ riskus, kā arī lai ierobežotu vai novērstu dažādu faktoru nevēlamu
ietekmi uz ZMNĪ.
ZMNĪ risku vadības pamatprincipi:
Vadības loma: visu līmeņu 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.
Sankciju likuma 11 pantā noteikto prasību īstenošana: Novērst varbūtību, ka ar Likumā
noteikto publisko tiesību subjektu tiek noslēgti līgumi un veikti maksājumi publisko vai privāto
tiesību jomā, ja ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi un maksājumus.
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.

49

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.

Risku vadības sistēma
Riska apraksts

Riska cēloņi

1

2

Nekvalitatīvi/ aktualitāti
zaudējuši uzņēmuma izdotie
normatīvie dokumenti
Publisko
iepirkuma
procedūru
organizēšana,
korupcijas
risku
identificēšana
iepirkuma
procesā, varbūtība, ka ar

Likumā noteikto publisko
tiesību subjektu tiek
noslēgti līgumi, ja ir
piemērotas starptautiskās
vai nacionālās sankcijas
vai būtiskas finanšu un
kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas
Eiropas
Savienības
vai
Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts
noteiktās sankcijas, kuras
ietekmē līguma izpildi

Zema administratīvā
kapacitāte
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 stāvokļa
ļaunprātīga
izmantošana savtīgos
nolūkos.

Varbūtība
(reti,
iespējams,
gandrīz
droši)
3
reti
iespējams

Seku apraksts
4
Operacionālais risks
Nepamatotu un kļūdainu
prasību un procesu
īstenošana
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.
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5

Riska
līmenis
(zems,
viduvējs,
augsts)
6

viduvējas

viduvējs

Savlaicīga kontrole

lielas

viduvējs

1. Publicēt informāciju par
iepirkumu procedūru, kuru
atbilstoši likumdošanas
prasībām drīkst
publicēt/atklāt ZMNĪ
mājaslapā www.zmni.lv un
Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā
www.iub.gov.lv;
2. Iepirkumu procedūru
dokumentāciju īsteno
elektroniskā veidā
3. Korupcijas risku
identificēšana iepirkuma
procesā: Konfidenciālas
informācijas neizpaušana;
nepastāv iespēja
amatpersonai kontaktēties ar
atsevišķiem iepirkuma
pretendentiem; pretendentu
piedāvājumu izvērtēšana;
iepirkuma procesa
caurspīdīguma
nodrošināšana

Sekas
(nenozīmīgas,
viduvējas,
lielas)

Darbību apraksts
(riska novēršanai vai
samazināšanai)
7
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Riska apraksts

Projektu vadības risks

Būvniecības risks

Lēmumu pieņemšana un
kvalitātes kontroles risks
Personālu (atlases)
organizēšanas un
koordinēšanas risks

Atbilstošas darbinieku
profesionālās kvalifikācijas
risks
Darba ētikas un kvalitātes
kontroles risks

Riska cēloņi

Varbūtība
(reti,
iespējams,
gandrīz
droši)

Sekas
(nenozīmīgas,
viduvējas,
lielas)

Riska
līmenis
(zems,
viduvējs,
augsts)

Projekti netiek īstenoti
pienācīgā kvalitātē un
atbilstoši normatīvajiem
aktiem
Būvniecības darbi netiek
izpildīti pienācīgā
kvalitātē un atbilstoši
normatīvajiem aktiem
Iespēja augstāka līmeņa
darbiniekam pieņemt sev
vēlamu rezultātu
(lēmumu) pieņemšanu
Iespēja pieņemt
subjektīvus lēmumus par
darbinieku pieņemšanu,
atbrīvošanu un
paaugstināšanu

viduvējas

viduvējs

Projektu pārvaldības process

viduvējas

viduvējs

Būvniecības procesa
organizēšana

viduvējas

zems

viduvējas

zems

Seku apraksts

Vadošo speciālistu
neprofesionāla
darbība, normatīvo
aktu nepārzināšana
Vadošo speciālistu
neprofesionāla rīcība,
normatīvo aktu
nepārzināšana
Augstākā līmeņa
darbinieku ietekme uz
zemāka līmeņa
darbiniekiem
Netiek ievēroti spēkā
esošie normatīvie akti
par personāla darba
organizēšanu un
koordinēšanu

iespējams

Neefektīva personāla
apmācība;
Nepietiekama
personāla kvalifikācija
Iespējama uzvedības
un ētiskas rīcības
kritēriju un tās
pamatvērtību
neievērošana;

iespējams

Darba uzdevumu
nekvalitatīva izpilde

viduvējas

zems

iespējams

Iespējama pieņemt
subjektīvus lēmumus
uzticēto pienākumu
īstenošanai

viduvējas

viduvējs

iespējams

iespējams

iespējams
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Darbību apraksts
(riska novēršanai vai
samazināšanai)

Nodrošināt iespēju
darbiniekiem sniegt
informāciju, ZMNI vadībai
nodrošinot tās anonimitāti
1. Nepieļaut ZMNĪ strādājošo
amatpersonu nonākšanu
interešu konflikta situācijā.
2. Konsultāciju nodrošināšana
par ētiskas rīcības
jautājumiem
Izstrādāt ikgadēju darbinieku
apmācības plānu
1. Sekot ZMNĪ Ētikas
kodeksa ievērošanai.
2. Nodrošināt darbinieku
izglītošanu par korupcijas
riskiem un sekām
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Riska apraksts

Riska cēloņi

Varbūtība
(reti,
iespējams,
gandrīz
droši)

Seku apraksts

Sekas
(nenozīmīgas,
viduvējas,
lielas)

Riska
līmenis
(zems,
viduvējs,
augsts)

lielas

viduvējs

Darbību apraksts
(riska novēršanai vai
samazināšanai)

Pietiekamas
uzmanības
nepievēršana
korupcijas risku
pārvaldīšanai
Likumdošanas izmaiņas

Samazinās
finansējums

Inflācija, kuras dēļ plānotās
izmaksas var būtiski
atšķirties no reālajām

Ekonomikas attīstības
pasākumi

Likviditātes risks

Budžeta plānošana un
izlietoto līdzekļu
uzskaite (kontrole)

Lauksaimnieku/ nomnieku
sūdzības

Neapmierinātība

Sadarbības partneru
zaudēšana
Darbinieku motivācijas
zaudēšana
Profesionāla sabiedrisko
attiecību speciālista trūkums

Nosacījumu neizpilde
Neizpildīti solījumi
darbā un tā samaksā
Speciālista
nevienmērīgs
noslogojums

iespējams
iespējams

zems

iespējams
reti
iespējams
iespējams

Finanšu risks
Apdraudēts konkrētais
pamatdarbības veids
Izmainās plānoto darbības
rezultāti

viduvējas

viduvējs

Līdzekļu nelietderīga un
neefektīva izlietošana;
līdzekļu piesavināšanās
risks

Viduvējas

viduvējs

nenozīmīgas

zems

viduvējas

vidējs

viduvējas

vidējs

nenozīmīgas

vidējs

Reputācijas risks
Veidojas nelabvēlīgs
priekšstats par ZMNĪ
Tiek kavēta uzņēmuma
darbība
Darbiniekiem rodas
neticība darba devējam
Sabiedrības pozitīvas
attieksmes neveidošana
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Iniciēta ZM rīcība
Valdes lēmums par
turpmāko izmaksu
sabalansēšanu un
optimizāciju
Saimnieciskās darbības
vērtēšanas prioritāšu un
kritēriju definēšana.
Budžeta disciplīnas
ievērošana
Nomnieku regulāras
aptaujas/ sūdzību cēloņu
apzināšana
Pārdomāti plānot saistības
Nesolīt neizpildāmo, lai
spodrinātu uzņēmuma tēlu
Ārpakalpojuma
izmantošana
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Riska apraksts

Riska cēloņi

Sabiedrības informēšanas
risks

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

Nepareizi noteikta
ieņēmumu sadale

Maldinoša vai
neskaidra uzdevumu
informācija

Varbūtība
(reti,
iespējams,
gandrīz
droši)
iespējams

iespējams

Seku apraksts
Negatīva attieksme pret
ZMNI visā sabiedrībā, tai
skaitā valsts
lēmējinstitūcijās

Stratēģiskais risks
Kļūdas budžeta projektā
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viduvējas

Riska
līmenis
(zems,
viduvējs,
augsts)
vidējs

lielas

augsts

Sekas
(nenozīmīgas,
viduvējas,
lielas)

Darbību apraksts
(riska novēršanai vai
samazināšanai)
Regulāri nodrošināt
skaidras un saprotamas
informācijas pieejamību
masu informācijas
līdzekļos un ZMNĪ
mājaslapā par uzņēmuma
darbību

Savlaicīga un
nepārprotama ieņēmumu
nosacījumu saņemšana
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14. 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 plānošana ir nepārtraukts process, kas sastāv no
četriem galvenajiem posmiem:
1. Plānošanas;
2. Īstenošanas;
3. Rezultātu izvērtējuma;
4. Pilnveidošanas.
Valde nodrošina ZMNĪ stratēģijas plānošanas posmu, termiņu ieviešanu un izpildi.
Stratēģijas plānošanas posmā: Stratēģijas izstrāde ir daudzpusīga vidēja termiņa
plānošanas procesa sastāvdaļa, kuras projekts tiek izstrādāts, savstarpēji sadarbojoties
dalībnieku sapulcei un valdei. Vidējā termiņa stratēģijā tiek prognozēta reālajai situācijai
atbilstoša ZMNĪ iespējamā izaugsme un riski, darbības virzieni, noteikti mērķi un to rezultatīvie
rādītāji. Prognozē, kā ZMNĪ darbības rezultātā radīs vērtību sabiedrībai un tautsaimniecības
attīstībai.
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 uzdotajam uzdevumam,
veic vienu reizi ceturksnī. Valde izvērtē noviržu cēloņus, to objektivitāti, un pieņem lēmumu
par turpmākām darbības plāna izmaiņām, nepilnību novēršanai vai citām nepieciešamajām
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: Kopējās stratēģijas ietvaros operatīvi aktualizē departamentu un
vadošo speciālistu uzdevumus. Nodrošina iesniegto vadošo speciālistu priekšlikumu analīzi un
lēmumu pieņemšanu par darbības pilnveidošanu.
Valde tradicionāli reizi gadā (sapulcē) nodrošina darbinieku informēšanu 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 noteiktās prioritātes un veicamie
pasākumi. Šādos gadījumos stratēģijā tiks veikti nepieciešamie grozījumi.
Nākamā posma stratēģijas izstrāde: nākamā posma stratēģijas izstrāde laika posmam no
2024. līdz 2028. gadam tiks sākta 2023. gadā.
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