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Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 
valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

1.Nodrošināt iedzīvotāju dzīves vides 
kvalitātes iespējas polderētajās zemes 
platībās
darbināto polderu sūkņu staciju skaits 32 32 32 0 0% 0%

uzturēto polderu aizsagdambju garums - km 160,3 159 221,00 62,00 39,0% 0%

Ievērojot Dabas aizsardzības pārvaldes 27.05.20 vēstuli 
Nr.1.6/2724/2020-B "Par Sosnovska latvāņa izplatības 
ierobežošanu Lubānas ezera apkārtnē", tika rasta iespēja 
palielināt latvānu apauguma novākšanu no aizsargdambjiem 
dabas liegumā "Lubāna mitrājs".

2. Veicināt ilgtspējīgu zemes resursu 
produktivitāti, kā arī infrastruktūras 
attīstību
regulēto, uzturēto ūdensnoteku garums 2 243,2 2 829,2 2 890,4 61,2 2,2% 0%
3. Ar Rīgas HES ūdenskrātuves 
inženieraizsardzības bīvju palīdzību 
novērst plūdu riskus Ogres un Ikšķiles 
pilsētās, un novērst apdraudējumu 
apkārtējās infrastruktūras appludināšanas 
varbūtību
darbināto polderu sūkņu staciju skaits 8 8 8 0 0% 0%

uzturēto polderu aizsagdambju garums - km 8,1 8,2 8,1 0 -1% 0%

4. Novērst appludināšanas varbūtības 
apdraudējumu būvju tehnisko noteikumu 
izdošanas un projektēšanas stadijā, tai 
skaitā
tehnisko noteikumu un kadastru datu 
sniegšana,skaits - gab.

21 943 17 000 27 346 10 346 60,9% +
Būvniecības nozarē bija vērojama lielāka aktivitāte nekā bija 
plānots.

5. Sniegt sabiedrībai informāciju par 
interesējošās valsts teritorijas daļas 
attīstības iespēju un ierobežojumiem, 
pielietojot MKIS datus digitālā veidā 
sakārtota informācija par meliorātām zemju 
platībām, milj. ha

2,19 2,19 2,19 0 0% 0%

6. Atjaunot valsts meliorācijas sistēmu 
vērtību 

ELFLA finansējums, tūkst. EUR 5 020 3 000 4 013 1 013 33,8% +

Ar ZM vadības apspriedes protokollēmumu Nr.17 2021. gada 
8.aprīlī "Par Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam 
pasākumu propjektu iesniegumu kārtu izsludināšanu" piešķirts 
papildus finansējums  7 milj. eiro apmērā.

ERAF finansējums, tūkst.EUR 9 040 7 000 5 010 -1 990 -28,4% 0%

Ilgtermiņā novirzes no stratēģijā plānotā ietekmēja, ka  uz laiku 
tika apturēta projektu iesniegšana un izskatīšana darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība"specifisko atbalsta 
mērķu ietvaros. FM 30.03.2020 vēstulē Nr.5.1-25/21/1504 "Par 
turpmāko rīcību Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektu ietvaros COVID-19 seku 
mazināšanai"  noteica, ka var turpināt vai uzsākt projektu 
iesniegumu atlasi. Saskaņā ar minēto ir būtiskas novirzes 
ERAF finansējuma saņemšanā.

7. Veicināt klimatneitrālas tautsaimniecības 
noturību
Projekta "Latvijas upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu ieviešana laba 
virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa 
sasniegšanai" īstenošanai, tūkst. EUR

19,80 92,8 34,6 -58,2 -62,7% 0%
Sadarbības partneri kavē sagatavot tehnisko risinājumu  
projekta tālākai virzībai praktiskai rīcībai.

8. Veicināt sabiedrības izpratni par 
meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm

Sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par 
meliorācijas sistēmu darbības aktualitātēm 
dažādos Latvijas reģionos, skaits

10 7 12 5 71,4% +
Tika īstenoti nestandarta meliorācijas sistēmu atjaunošanas 
projekti, radot nepieciešamību par aktualitātēm informēt 
sabiedrību.
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Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 
valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

Nodrošināt ienesīgu saimniecisko darbību 

Peļņa, tūkst. EUR 13,6 16,0 9,7 -6,3 -40% 0%

Peļņas samazinājumu būtiski ietekmēja no 2021.g. vidus 
straujais un iepriekšm neparedzētais energoresursu 
sadārdzinājums, ko izraisīja pasaules naftas cenu kāpums, kas 
noteica dabasgāzes cenu pieaugumu, kas savukārt ietekmēja 
siltumenerģijas sadārdzinājumu un cenu kāpumu 
elektroenerģijai, kā arī no MK noteikumi Nr.453 "Noteikumi 
par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 
samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību" 
piešķirot administratīvo ēku telpu nomniekiem nomas maksas 
atlaides. 

Pašu kapitāla atdeve, (ROE)% 0,41 0,48 0,29 -0,19 -40% 0% Attiecināms neiegūtās peļņas skaidrojums.

Kopējais likviditātes rādītājs 1 1,00 1,00 0 0% 0%

Pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā

Nefinanšu mērķi
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Nodrošināt NĪ administratīvo ēku noslodzes 
koeficientu ne zemāku par 80%

84,20 80,00 84,20 4,2 5% 0%
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Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 
valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

neto apgrozījums, EUR 13 400 640 15 135 900 18 536 365 3 400 465 22% 0%

Ilgtermiņā novirzes no stratēģijā plānotā ietekmēja, ka  uz laiku 
tika apturēta projektu iesniegšana un izskatīšana darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība"specifisko atbalsta 
mērķu ietvaros. FM 30.03.2020 vēstulē Nr.5.1-25/21/1504 "Par 
turpmāko rīcību Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektu ietvaros COVID-19 seku 
mazināšanai"  noteica, ka var turpināt vai uzsākt projektu 
iesn.iegumu atlasi. Saskaņā ar minēto ir būtiskas novirzes 
ieņēmumu pozīcijā "Ieņēmumi no ES ERAF projektiem".

peļņa vai zaudējumi, EUR 13 616 16 000 9 671 -6329 -40% 14%

Peļņas samazinājumu būtiski ietekmēja no 2021.g. vidus 
straujais un iepriekšm neparedzētais energoresursu 
sadārdzinājums, ko izraisīja pasaules naftas cenu kāpums, kas 
noteica dabasgāzes cenu pieaugumu, kas savukārt ietekmēja 
siltumenerģijas sadārdzinājumu un cenu kāpumu 
elektroenerģijai, kā arī no MK noteikumi Nr.453 "Noteikumi 
par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 
samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību" 
piešķirot administratīvo ēku telpu nomniekiem nomas maksas 
atlaides. 

peļņa pirms procentu maksājumiem, 
nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas 
atskaitījumiem (EBITDA), EUR

333 180 272 400 302 502 30102 11% 0%

pašu kapitāls, EUR 3 344 493 3 344 000 3 344 418 418 0,01% 0%

pašu kapitāla atdeve (ROE), % 0,41 0,48 0,29 -0,190 -40% 0% Attiecināms neiegūtās peļņas skaidrojums.

kopējais likviditātes rādītājs 1 1 1 0 0% 0%

saistības pret pašu kapitālu, % 464,0 595,3 296,0 -299,3 -50% 0%

specifiskās saimnieciskās darbības ietekmē rādītājs “Saistības 
pret pašu kapitālu,%”, saistību attiecība pret pašu kapitālu 
neraksturo uzņēmuma finansiālo neatkarību no ārējiem 
aizņēmumiem un attiecību starp saistībām un pašu kapitālu, tā 
kā uzņēmuma bilancē atspoguļojas saskaņā ar MK 
noteikumiem piešķirtais finansējums ES fonda ELFLA apguvē, 
lai īstenotu pārvaldījumā esošo ZM valdījumā VM un VNM 
sistēmu pārbūvi, atjaunošanu.

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR -8 599 425 256 800 798 838 542038 211% 0%

Ilgtermiņā novirzes no stratēģijā plānotā ietekmēja, ka  uz laiku 
tika apturēta projektu iesniegšana un izskatīšana darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība"specifisko atbalsta 
mērķu ietvaros. FM 30.03.2020 vēstulē Nr.5.1-25/21/1504 "Par 
turpmāko rīcību Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektu ietvaros COVID-19 seku 
mazināšanai"  noteica, ka var turpināt vai uzsākt projektu 
iesniegumu atlasi. Saskaņā ar minēto ir būtiskas novirzes 
pozīcijās "krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums"un 
"piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums".

investīciju plāna izpilde, EUR 314 696 240 000 239 928 -72 -0,03% 0%
valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata 
periodā, EUR

17 229 13 400 10 893 -2507 -19% 0% Attiecināms neiegūtās peļņas skaidrojums.

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 
netieši saņemtais finansējums (dotācijas, 
maksa par pakalpojumiem un citi finanšu 
līdzekļi) kopā, EUR

4 608 760 5 082 900 5 082 900 0 0% 0%

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai 
netieši saņemtā finansējuma izlietojums 
(dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi 
finanšu līdzekļi) kopā, EUR

25 815 516 5 082 900 5 082 900 0 0% 0%

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

4 330 700 4 330 700 4 330 700 0 0% 0%

apakšprogramma 26 03 00                            
Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes 
HES zemes resursiem nodarīto kaitŗjumu 
kompensēšanu, EUR

752 200 752 200 752 200 0 0% 0%

ieņēmumi no NĪ apsaimniekošanas, EUR 2 003 305 2 053 000 1 774 511 -278489 -14% 0%

bilances kopsumma, EUR 18 848 814 23 249 500 13 512 553 -9736947 -42% 0%

Ilgtermiņā novirzes no stratēģijā plānotā ietekmēja, ka  uz laiku 
tika apturēta projektu iesniegšana un izskatīšana darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība"specifisko atbalsta 
mērķu ietvaros. FM 30.03.2020 vēstulē Nr.5.1-25/21/1504 "Par 
turpmāko rīcību Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektu ietvaros COVID-19 seku 
mazināšanai"  noteica, ka var turpināt vai uzsākt projektu 
iesniegumu atlasi. Saskaņā ar minēto ir būtiskas novirzes 
bilances pozīcijās "Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi"un 
"Nākamo periodu ieņēmumi".

aktīvu atdeve (ROA),% 0,07 0,07 0,07 0 0% 0%

ieguldījumu darbības naudas plūsma, EUR -133 456 -30 000 -92 079 -62079 207% 0%
Saskaņā ar Publiskā iepirkuma rezultātiem, autotaransporta 
faktiksā piegāde paredzēta 2022. gadā.
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Valdes skaidrojums par novirzēm. Atsevišķi iekļaujama Covid-19 un 
valsts atbalsta ietekme, ja attiecināms.

vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba 
devēja veiktās sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas) uz vienu darbinieku

13 953 14 040 13 953 -87 -1% 0%

neto apgrozījums uz vienu darbinieku gadā, 
EUR

90 544 102 270 125 246 22976 22% 0%

Ilgtermiņā novirzes no stratēģijā plānotā ietekmēja, ka  uz laiku 
tika apturēta projektu iesniegšana un izskatīšana darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība"specifisko atbalsta 
mērķu ietvaros. FM 30.03.2020 vēstulē Nr.5.1-25/21/1504 "Par 
turpmāko rīcību Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektu ietvaros COVID-19 seku 
mazināšanai"  noteica, ka var turpināt vai uzsākt projektu 
iesniegumu atlasi. Saskaņā ar minēto ir būtiskas novirzes 
ieņēmumu pozīcijā "Ieņēmumi no ES ERAF projektiem".

Ar Ministru kabineta lēmumu atstātās peļņas 
daļas izlietojums kopā, EUR

0,00 0,00 0,00 0 0% 0%


