
Rādītāji Fakts pārskata gadā 2016
Ikgadējās peļņas pirms nodokļiem nodrošinājums -527 320

Neto apgrozījums, EUR 6 547 455
Neto peļņa vai zaudējumi, EUR -591 014
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem 
(EBIT), EUR

-527 320

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

790 798

Bilances kopsumma, EUR 22 880 957
Pašu kapitāls, EUR 18 998 730
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % -3.1%
Aktīvu atdeve (ROA), % -2.6%
Kopējās likviditātes rādītājs 2.2
Saistības pret pašu kapitālu 0.2
Plānotās pamatdarbības naudas plūsmas izpilde, EUR

288 183

Ieguldījumu pamatlīdzekļos un nemateriālo ieguldījumu 
plāna izpilde, %

113%

Pārskata gada sadalītas dividendes, EUR -
Vidējā bruto atlīdzība (neieskaitot darba devēja veiktās 
VSAOI) uz vienu nodarbināto gadā, EUR

8 856

Neto apgrozījums uz vienu nodarbināto, EUR 22 346
No valsts budžeta tieši vai netieši saņemtais un 
izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par 
pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), sadalot to pa 
finansējuma piešķīruma mērķiem, EUR

4 259 021

Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts 
pārvaldes uzdevumu izpildei 

3 423 874

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu finansējums
79 532

EEZ FI LV02 programmas "Nacionālā klimata politika" 
projektu finansējums 

361 360

Kohēzijas fonda projekts 
nr.3DP/3.5.1.4.0./11/IPIA/VARAM/003 "Virszemes 
ūdens monitoringa uzlabošana preventīvo un glābšanas 
pasākumu uzlabošanai"

223 374

Maksa par pakalpojumiem 170 881

Ieviesta darbinieku novērtēšanas sistēma un izstrādāta 
darba samaksas vadlīnijas 

Uzsākta sistēmas un vadlīniju izstrāde

Ieviesta darba produktivitātes monitoringa sistēma
Apzinātas sistēmas un ieviesta darba 

produktivitātes monitoringa sistēma DeskTime

Informācija, kas sniedzama pārskatā par VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs" darbības rezultātiem 2016.gadā

Finanšu rādītāji

Nefinanšu mērķi

Finanšu mērķi



Veiktas izmaiņas komercpakalpojumos un produktos 
atbilstoši izvērtējumam

Uzsākts komercpakalpojumu un produktu 
izvērtējums, tiek vērtēti pārdošanas ieņēmumi

E-komercijas izveide Izstrādāts E-komercijas pilotprojekts
Respondentu skaits, kuri ir apmierināti ar Centra 
sniegtajiem pakalpojumiem, %

84%

Klientu līgumu termiņu ievērošana, % no līgumu skaita
99.9%

Veikto klientu aptauju skaits gadā 8
Sadarbības partneru skaita pieaugums gadā 1
Izvērtēto vielu skaita pieaugums gadā 0
Eksporta tirgus apgrozījuma pieaugums gadā pret 
iepriekšējo gadu, %

+0.6%

Centra sniegto pakalpojumu un produktu apgrozījuma 
pieaugums pret iepriekšējo gadu, %

+10.4%

Centra studentu – praktikantu skaits 13
Centra speciālistu sniegto lekciju skaits 5
Centra atpazīstamība, % no 1000 aptaujāto skaita 57%
Publikāciju, viedokļu un interviju skaits gadā 
plašsaziņas līdzekļos

7 412

Publikāciju skaits mēnesī Centra e-vidē (t.sk. interneta 
mājaslapā un sociālajos tīklos)

>5

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

Uzsākta ēkas modernizācijas stāvu plāna izstrāde, 
tai skaitā dizaina vadlīnijas un darba vietu 

modernizācijas plāns 
Sagatavoto plānošanas dokumentu skaits gadā >1
Jaunu sadarbības līgumu skaits gadā >1
Īstenoto projektu skaits gadā >1
Īstenoto pasākumu un projektu skaits gadā >1


