
 

SIA “TALSU ŪDENS” NEFINANŠU MĒRĶI UN UZDEVUMI UN FINANŠU MĒRĶI UN UZDEVUMU IZPILDE  2020.GADA 

 

1. Nefinanšu mērķi 2020.gadam no SIA “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022.gadam http://www.talsuudens.lv/wp-

content/uploads/2016/12/Talsu_udens_strategija2020-2022.pdf : * 

2. Mērķis Uzdevumi 2020.gadā  Izpilde 2020.gadā 

Nodrošināt nepārtrauktus 

un videi draudzīgus 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumus Talsu 

novadā 

  

 Rekonstruēt novecojošos ūdensvadus un kanalizācijas 

sistēmas – plānots rekonstruēt vismaz 1000 UKT gadā 

visā Talsu ūdens apkalpes zonā, saskaņā ar Investīciju 

plānu 2020-2022.gadam un Ūdens zudumu samazināšanas 

plānu. 

  rekonstruēti (atjaunoti) novecojušie ūdensvadu posmi, kuros 

regulāri bija avārijas: 

•  Laidzes pag. Paugurciemā pie “Vijolēm” - 85m; 

• Sabilē, Talsu ielas šķērsojums -  20m; 

• Sabilē, Lāčplēša ielas šķērsojums - 17m; 

• Lubezerē,  Centra alejas šķērsojums - 58m. 

• Veikta ūdensvada maģistrāles Mierkalni - Stārasti posma 

nomaiņa Laucienē - 68m. 

Veikta ūdensvadu sadales aku sakārtošana (noslēgarmatūras, 

veidgabalu u.c. nomaiņa) – rezultātā novērstas noplūdes, un ir 

iespēja noslēgt ūdens padevi atsevišķiem posmiem:  
• Sabile - Lāčplēša iela 8 un Zemnieku un Zirņu ielu 

krustojums;  

• Abavas pag., Valgale, Zīles;  

• Laidzes pag., Roceži, Rugāji (2 akas) un Gali;  

• Laucienes pag. Mierkalni;  

• Valdemārpils, Stacijas iela 12 (2 akas),  

• Valdgales pag., Pūņas. 

http://www.talsuudens.lv/wp-content/uploads/2016/12/Talsu_udens_strategija2020-2022.pdf
http://www.talsuudens.lv/wp-content/uploads/2016/12/Talsu_udens_strategija2020-2022.pdf


 

 Paplašināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklus un pieslēgumus, tai skaitā izmantojot 

līdzfinansējuma pieejamību Plānoti 20 līdz 30 pieslēgumi 

gadā un ap 2000 metri UKT izbūve Talsu ūdens apkalpes 

zonā 

2020.gadā reģistrēti 45jauni  pieslēgumi centrālajam ūdensvada 

un 78  kanalizācijas tīklam 

  ūdens kanaliz. 

Talsi 14 32 

Stende 8 35 

Valdemārpils 6 2 

Laidzes pag. 3   

Lībagu pag. 3 3 

Ģibuļu pag.  9 5 

Sabile 1  

Valdgales 

pag 1 1 

Līdzfinansējums netika izmantots, ņemot vērā, ka 2020.gada laikā 

netika rasti risinājumi līdzfinansējuma pieteikšanās 

vienkāršošanai. 

 

Veicināt jaunus 

pieslēgumus ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīkliem 

  

 Nodrošināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma 

pieejamību un iespējamo klientu informētību par 

pieslēgumiem (ap 30 jauni pieslēgumi katru gadu) Talsu 

ūdens apkalpes zonā 

2020.gadā reģistrēti 45 jauni pieslēgumi ūdensapgādes tīkliem 

 Palielināt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas 

īpatsvaru Katrā teritorijā individuāli, bet plānots jauni 

kanalizācijas pieslēgumi 20 -30 gadā, Talsu ūdens 

apkalpes zonā 

2020.gadā reģistrēti 78 jauni pieslēgumi kanalizācijas tīkliem – no 

tiem 35 Stendē, īstenojot publicitātes pasākumus un Stendes 

ūdenssaimniecības projekta II kārta 5.3.1.0/17/I/018 rezultatīvo 

rādītāju sasniegšanu 

 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra regulāra 

aktualizēšana, datu apkopošana, klientu apsekošana, 

pārbaudot decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību 

normatīvo aktu prasībām 

Turpināts darbs pie decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 

datu papildināšanas: apsekoti klienti Stendē, gada nogalē uzsāktas 

pārbaudes Talsos – diemžēl Covid -19 ierobežojumu  un laika 

apstākļu dēļ šobrīd uz laiku klātienes apsekojumi atlikti. 

 Samazināt ūdens zudumus, t.sk. likvidējot patvaļīgos 

pieslēgumus 44 sasniegt ūdens zudumu samazināšanās 

Līdz šim, tai skaitā arī 2020.gadā Ūdens zudumu samazināšana 

notika pakāpeniski atjaunojot bojāto ūdensapgādes infrastruktūras 



tehniski pamatotu līmeni (20% ) tai skaitā pārņemtajās 

teritorijās . Tarifu projektā šobrīd 68%, jo 33% zudumi. 

Saistīts ar pārņemtajām teritorijām un nolietotu 

infrastruktūru 

posmus. Stratēģijā ietvertais samazinājums 20 % nav attiecināms 

uz visām zonām, bet tikai tām, kur 95-100 % ir atjaunota  

ūdensapgādes infrastruktūra. Samazināt ūdens zudumus, sasniegt 

ūdens zudumu samazināšanās tehniski pamatotu līmeni (25%-30% 

) tai skaitā pārņemtajās Talsu novada teritorijās. Šobrīd 33% - 44 

% zudumi, kas saistīts ar pārņemtajām teritorijām un nolietotu 

infrastruktūru – ap 40 km veci ūdensapgādes tīkli. Progress 

plānots sākot no 2021.gada, saskaņā ar Investīciju plānu 2020-

2022.gadam un Ūdens zudumu samazināšanas plānu, ieviešot 

iekšējās kontroles sistēmu. 

 Sasniegt īstenotajos ES projektos noteiktos mērķus un 

rezultatīvos rādītājus, tai skaitā uzturēt infrastruktūru 

Talsu ūdens apkalpes zonā apdzīvotās vietās kur realizēti 

ES projekti. 

Stendes ūdenssaimniecības projekta II kārta 5.3.1.0/17/I/018 

rezultatīvo rādītāju sasniegšana 2020.gadā – turpināsies arī 

2021.gadā.  

SIA “Talsu ūdens” nodrošina realizēto ES projektu infrastruktūras 

uzturēšanu. 

Pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana 

  

 Samazināt infiltrāciju visā Talsu ūdens apkalpes zonā pa 

5-10 % līdz 2022 . gadam  

 

2020.gadā uzsākts darbs pie plāna izstrādes, lai identificētu 

posmus, kuros ir lielākais infiltrācijas apjoms un noteiktu 

pakāpenisku infiltrācijas samazināšanas pasākumu secību. 

2021.gadā plānots sistemātiski apsekojot notekūdeņu novadīšanas 

sistēmas,  identificēt lietus ūdens novadīšanu kanalizācijas 

sistēmās,  šim nolūkam iegādājoties dūmu ģeneratoru.   

 Uzlabot notekūdeņu savākšanu un novadīšanas 

pakalpojumu un uzsākt kompleksus notekūdeņu dūņu 

pārstrādes jautājuma risināšanas pasākumus –  

 2020.gadā uzsākts 2021.gadā turpinās Talsu NAI tehniskā 

izpēte un priekšlikumu izstrāde, dūņu apsaimniekošanas 

un citu vides kvalitātes prasību uzlabošanai. 

 2020.gadā uzsākta  Valdemārpils NAI attīrītā ūdens 

novadīšanas sistēmas sakārtošana un nosēddīķu tīrīšana. 

Plānots turpināt 2021.gadā. 

 Virbu pagasta Lēdu NAI darbības uzlabošana – aerācijas 

tvertnes pārveidošana atbilstoši SIA “Lakalme” 

speciālistu norādījumiem un vecā septiķa likvidēšana, 

aizstājot ar jaunu kanalizācijas vadu 12m garumā. 

 Veikta Mundigciema NAI darbības uzlabošana – 2 

papildu nosēdbedru izbūve. 

 Veikts kanalizācijas tīklu remonts Talsos Pumpura ielā 4 

par 14 773 EUR. 



 

 Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju atbilstību 

visās apkalpes zonās 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens 

nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un 

kontroles kārtība”, saskaņā ar Investīciju plānu 2020-

2022.gadam 

 Laidzes pagasta Sārcenē – uzstādīta ūdens atdzelžošanas 

iekārta un izbūvēts urbuma aizsargjoslas nožogojums par 

1996 EUR bez PVN.  

 Veikta ūdens atdzelžošanas iekārtu un filtrējošā materiāla 

no maiņa Valdemārpils Parka ielas ŪAS un Sabiles Priežu 

ŪAS.  

 Veikta Sabiles urbuma Ventspils ielā 14 skalošana un 

Anužu, Lubes pag. artēziskā urbuma skalošana 

 

 Palielināt elektronisko rēķinu izmantotāju īpatsvaru (par 

20 % no kopējo rēķinu skaita) Talsu ūdens apkalpes zonā 

 

2020.gadā jau sasniegts progress likvidējot kases darbu Talsu 

birojā. Šobrīd elektroniski rēķinus saņem jau 92% klientu no 

kopējā 3700 klientu apjoma) 

 

 Pilnveidot informācijas apriti ar klientiem un rēķinu 

izsūtīšanas sistēmu (e-rēķinu sistēma) Talsu ūdens 

apkalpes zonā 

 

Kopš 2019.gada ieviesta Bill.me norēķinu sistēma, kas darbojas 

efektīvi un samazina manuālās darbības uzņēmumu darbiniekiem 

– telefonu zvani, e-pasti, klātienes apmeklējumi.  

 2020.gadā  par 5% samazināts to klientu skaitu, kas ziņo 

telefoniski rādījumus. 

 Vides piesārņošanas novēršanas pasākumi Talsu ūdens 

apkalpes zonā 

saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam 

 Uzlabot notekūdeņu kvalitātes rādītājus  

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 

 

saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam2019.gadā 

sagatavots tehniskais projekts s Dzelzupes sanācijai, kur nonācis 

piesārņojums no Talsu NAI, šobrīd tiek kontrolēts upes stāvoklis. 

 Atjaunot nolietojošās tehniskās iekārtas,  saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam. 

Uzņēmuma iekšējās 

kontroles sistēmas un 

darba vides apstākļu 

uzlabošana 

  

 Efektīvi plānot debitoru kontroles pasākumus un sekot 

līdzi uzņēmuma darbības radītājiem 2020.gadā: 

 

1) Regulāra debitoru salīdzināšana ar apsaimniekotājiem 

SIA “Talsu namsaimnieks” SIA “Adax 2”;  

2) Regulāras kontroles un atgādinājumi par parādu 

apmaksu, vienošanās par parādu apmaksu pa daļām, 

ūdens padeves pārtraukšana, u.c pasākumi; 

3) Plānotas piedziņas darbības; 



 Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un motivāciju  

 

2020.gadā – stiprinātas zināšanas lietvedības jomā 

(sistemātiska parēja uz elektronisko dokumentu apriti),  

semināri par aktualitātēm par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistra izveidi, u.c dažādu jauno tehnoloģiju 

izmantošanu.  

 Sakārtot darba vidi nodrošinot darba drošības prasību 

ievērošanu Talsu ūdens apkalpes zonā,   

saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam – 

attiecināms uz pārņemtajām apkalpes zonām tehniskajiem 

darbiniekiem. 

 Efektīvi izmantot finanšu līdzekļus un mērķtiecīgi uzlabot 

finanšu rādītājus,  

saskaņā ar Investīciju plānu 2020-2022.gadam. 

 Nodrošināt ekonomiski pamatotus saimnieciskās darbības 

izdevumus 

saskaņā ar Budžeta plānu 2020.gadam  un Investīciju 

plānu 2020-2022.gadam. 

   

Uzņēmuma pozitīvas 

reputācijas veidošana 

sabiedrībā 

Regulāri uzturēt un atjaunot uzņēmuma mājas lapas 

informāciju, informāciju Talsu novada pašvaldības 

informatīvajās vietnēs kā arī nodrošināt IT risinājumu 

uzlabojumus. 

 

Regulāri uzturēta un atjaunoti dati uzņēmuma mājas lapa, 

informācija Talsu novada pašvaldības informatīvajās vietnēs kā 

arī nodrošināta IT risinājumu uzlabojumi. 

 

Veikt iedzīvotāju aptaujas un pētījumus par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

 

2020.gadā nav veiktas 

Veikt sadarbību ar ūdenssaimniecības nozares asociāciju 

un līdzīgiem nozares uzņēmumiem 

 

2020.gadā regulāri LUKA semināri, sapulces, aktivitātes, domu 

apmaiņas grupās tiešsaistē vai klātienē  

*Jāņem vērā, ka ne visas aktivitātes vai plānotie uzdevumi varēs tikt realizēti, ņemot vērā valstī noteikto un jau šobrīd ilgstoši esošo ārkārtas 

situāciju Covid-19 dēļ, kas var ilgtermiņā ietekmēt uzņēmuma spēju sasniegt finanšu un nefinanšu rādītājus un to ietekmi nav iespējams prognozēt.  

Valdes loceklis                                                                                             I.Kude 

 

Sagatavoja:  

Administratīvās  nodaļas vadītāja Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa  

2021.gada 12.aprīlī 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


