
Kapitālsabiedrības nosaukums:VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Pārskata gads:2019

Mērķis Fakts pārskata gadā (2019)

Ieviesta darba produktivitātes monitoringa sistēma Veikts monitorings darba uzraudzības sistēmā

E-komercijas izveide
Turpinās iesāktais darbs pie E-komercijas sistēmas ieviešanas, darbības 

analīzes un pilnveidošanas
Atjaunota un modernizēta administratīvā ēka (Maskavas ielā 
165, Rīgā) un darba vietu aprīkojums

Turpinās administratīvās ēkas rekonstrukcija, laboratorija pārcelta no Jūrmalas 
uz Rīgu

Bīstamie atkritumi (t), kas pieņemti apglabāšanai 243.0

Mērķis Fakts pārskata gadā (2019)

Rezultāts pirms nolietojuma (EBITDA), euro 945 981

Kopējais likviditātes rādītājs 1.1

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma, euro -6 211 080

Jauna eksporta tirgus segmenta apgūšana (Dokumentācijas 
izvērtēšana biocīdu atļaujas saņemšanai, gadījumos, kad 
biocīds ir paredzēts ne tikai Latvijas tirgum) – vismaz viens 
pieteikums, radot vismaz EUR 50 000,- papildus ieņēmumus 
biocīdu izvērtēšanas jomā
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Rādītāji Fakts pārskata gadā (2019)

Neto apgrozījums, euro 6 168 364

Peļņa vai zaudējumi, euro -610 537

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma 
un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro

945 981

Pašu kapitāls, euro 17 986 374

Pašu kapitāla atdeve (ROE), % -3.4%

Kopējais likviditātes rādītājs 1.1

Saistības pret pašu kapitālu, % 74.6%

Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro 2 954 071

Investīciju plāna izpilde, euro 6 215 571
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais 
finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi 
finanšu līdzekļi) kopā, euro

7 277 210

Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes 
uzdevumu izpildei 

4 259 810

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu finansējums 131 441

ERAF projekta "2.2.1.1/17/I/027 Informācijas sistēmu izstrāde 
un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu 
datiem, pasākums 2.2.1.1 Centralizētu publiskās pārvaldes 
IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība" finansējums

285 562

Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/17/I/001 "Vides 
monitoringa un kontroles sistēmas attīstībai" finansējums

914 450

Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/18/I/001  "Valsts vides 
monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas 
infrastruktūras pilnveidošana" finansējums

1 128 906

Atbalsts pētniecības projektu īstenošanai 69 730

ES projektu līdzfinansējums 140 914

Maksa par pakalpojumiem 346 396
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā 
finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem 
un citi finanšu līdzekļi) kopā, euro

5 732 270

Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes 
uzdevumu izpildei 

3 487 945

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu finansējums 160 580

ERAF projekta "2.2.1.1/17/I/027 Informācijas sistēmu izstrāde 
un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu 
datiem, pasākums 2.2.1.1 Centralizētu publiskās pārvaldes 
IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība" finansējums

380 326

Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/17/I/001 "Vides 
monitoringa un kontroles sistēmas attīstībai" finansējums

840 745

Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/18/I/001 "Valsts vides 
monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas 
infrastruktūras pilnveidošana" finansējums

703 129

Atbalsts pētniecības projektu īstenošanai 71 324

ES projektu līdzfinansējums 88 220

Finanšu rādītāji

Finanšu mērķi

Inform ācija par kapit ālsabiedrības darbības rezultātiem

Nefinanšu mērķi


