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IEVADS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu ūdens”, turpmāk tekstā – Talsu ūdens, vidēja
termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā
noteikti Talsu ūdens stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2020. gada 1. janvāra
līdz 2022. gada 31. decembrim, turpmāk tekstā – Plānošanas periods. Stratēģija izstrādāta:
1) atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam;
2) ņemot vērā Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 un Talsu novada attīstības
programmā 2014.-2020. gadam noteiktos stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un
rīcību virzienus;
3) ievērojot 2015. gada 13. februāra Deleģēšanas līgumu un 2016 . gada 15.augusta līgumu
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;
4) atbilstoši 2015. gada 28. decembrī apstiprinātiem noteikumiem “Talsu novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”;
5) pamatojoties uz 2016. gada 28. aprīļa Talsu novada domes lēmumu Nr. 232 “Par Talsu
novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA
“Talsu ūdens”;
6) Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumi Par SIA “Talsu
ūdens” vidēja termiņa stratēģijas izstrādes vadlīnijām – 2019. gada 16. augusta vēstule
Nr.12-20e/3669;
7) balstoties uz citiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
Stratēģijā ietverta informācija par Talsu ūdens darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu
un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kādas būtu
īstenojamas Stratēģijas darbības laika posmā.
Izstrādājot Stratēģiju Plānošanas periodam, tika izvērtēti Talsu ūdens darbības
pamatuzdevumi un funkcijas, tai skaitā būtiskas izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu
normatīvajā regulējumā un ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu visā Talsu novada
teritorijā (izņemot Vandzenes pagastu).
Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, pašvaldības
atbalsts, investīciju piesaiste, kā arī citi faktori, kas ietekmē Talsu ūdens finanšu situāciju.
Stratēģijas darbības periodā valstī tiek plānotas būtiskas pārmaiņas administratīvi teritoriāla
reforma, kas vistiešākā mērā var ietekmēt Talsu ūdens darbību, pie nosacījuma, ja apvienojot
vairākus novadus, tiek plānota komunālās saimniecības centralizēta apsaimniekošanu un
uzturēšana. Talsu ūdens nekāda veidā nevar paredzēt vai plānot šo ietekmi vai paredzēt apjomus
– līdz ar to plānošana būs esošā Talsu novada ietvaros un šobrīd sniegto pakalpojumu apjomā.
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1.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SIA “TALSU ŪDENS”

1.1.

PAMATDATI – PAMATKAPITĀLS, VADĪBA UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Kapitālsabiedrības firma
Juridiskais statuss:
Vienotais reģistrācijas
numurs:
Adrese:
Reģistrācijas datums
Uzņēmumu reģistrā:
Reģistrācijas datums
Komercreģistrā:
Darbības zonas

Būvkomersants Nr.
B kategorijas atļaujas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu ūdens”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (100% kapitāla daļas pieder
Talsu novada pašvaldībai)
49003000076
Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201
23.04.1991.
22.01.2004.
Balgales pagasts - Dursupe (no 2019. gada 1. novembra)
Ģibuļu pagasts – Pastende un Spāre
Īves pagasts – Tiņģere
Ķūļciema pagasts – Ķūļciems (no 2019 . gada 1.novembra)
Laidzes pagasts – Laidze, Roceži un Sārcene
Laucienes pagasts – Lauciene, Pļavas un Šķēde (no 2019. gada
1. novembra)
Lībagu pagasts – Dižstende un Mundigciems
Lubes pagasts – Anuži
Sabiles pilsēta un Abavas pagasts – Gobiņas
Stendes pilsēta un Birzmaļi
Strazdes pagasts – Strazde un Kāķīši
Talsi
Valdemārpils un Ārlavas pagasts (Lubezere)
Valdgales pagasts – Cīruļi un Pūņas
Virbu pagasts – Jaunpagasts, Lēdas, Kalniņi
0822-R
VE13IB0003 – Talsu pilsētas NAI (Pastende);
VE15IB0011 – Stendes pilsētas Ziemeļu daļas NAI;
VE11IB0011 – Stendes pilsētas dienvidu daļas NAI;
VE12IB0006 – Mundigciems NAI, Lībagu pagasts;
VE12IB0049 – Dižstende NAI, Lībagu pagasts;
VE13IB0026 – Laidzes NAI, Laidzes pagasts;
VE15IB0005 – Īves pagasts NAI Tiņģere;
VE12IB0037 – Virbu pagasts, Jaunpagasts;
VE13IB0033 – Strazdes pagasts, Strazde;
VE12IB0012 – Sabiles NAI, Sabiles pilsēta;
VE14IB0041 – Priedes NAI, Sabile pilsēta;
VE10IB0033 – Valdgales pagasts, Cīruļu NAI;
VE12IB0046 – Valdgales pagasta, Pūņu NAI;
VE12IB0022 – Lubes pagasts, Anužu NAI;
VE16IB0002 – Lubezeres pagasts, Lubezeres NAI.
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Pamatkapitāls
Talsu ūdens reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 10 381 686,00 EUR (desmit miljoni
trīs simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit seši eiro un nulle centi), ko veido
10 381 686 daļas. Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) EUR.
Talsu ūdens dalībnieks – 100% kapitāla daļu turētājs ir Talsu novada pašvaldība.
Talsu ūdens pamatkapitāls pēdējo gadu laikā regulāri tiek palielināts, ieguldot gan
mantisko, gan naudas ieguldījumu, kas saistīts ar ūdenssaimniecības nozares pārņemšanu Talsu
novada teritorijā un ES projekta realizāciju Stendes pilsētā. Ieguldījumus veic Talsu novada
pašvaldība.
Kopš 2017. gada līdz 2019. gadam ieskaitot, Talsu ūdens pamatkapitāls ir palielināts 7
reizes:
1) Talsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmums Nr.276 par Talsu ūdens pamatkapitāla
palielināšanu ar mantisko ieguldījumu – 1 938 000 EUR (Lubes pagasta, Valdemārpils un
Ārlavas pagasta, Valdgales pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi). Reģistrēts
Uzņēmumu reģistrā 2017. gada 1. septembrī.
2) Talsu novada domes 2018. gada 15. februāra lēmums Nr.47 par Talsu ūdens
pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu – 368 100 EUR (Īves pagasta
ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi). Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 2018 . gada 15.martā.
3) Talsu novada domes 2018. gada 13. septembra lēmums Nr.386 par Talsu ūdens
pamatkapitāla palielināšanu projekta Nr.5.3.1.0/17/I/018 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” īstenošanai ar naudas ieguldījumu – 509 010 EUR.
Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 2018. gada 22. oktobrī.
4) Talsu novada domes 2018. gada 25. oktobra lēmums Nr.447 par Talsu ūdens
pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu – 1 714 600 EUR (Strazdes pagasta,
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Virbu pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi) un
20 000 EUR naudas ieguldījums. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 2018. gada 16. novembrī.
5) Talsu novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmums Nr.291 par Talsu ūdens
pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu – 133 300 EUR (Laidzes pagasta
ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi, atlikusī daļa). Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 2019. gada
29. maijā.
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6) Talsu novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmums Nr.445 par Talsu ūdens pamatkapitāla
palielināšanu ar naudas ieguldījumu – 45 000 EUR – ieguldījumi Pastendes NAI avārijas
situācijas novēršanai un darbības nodrošināšanai. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 2019.
gada 12. augustā.
7) Talsu novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmums Nr.598 par Talsu ūdens
pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu – 707 320 EUR (Balgales pagasta,
Ķūļciema pagasta un Laucienes pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi). Reģistrēts
Uzņēmumu reģistrā 2019.gada 25.novembrī.
Vadība un organizatoriskā struktūra
Talsu ūdens augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda
kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Talsu ūdens ikdienas pārstāvību, pamatojoties uz Komerclikuma un Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām, nodrošina Valde, kas sastāv no
viena valdes locekļa, kas pārstāv sabiedrību bez ierobežojuma, ņemot vērā Sabiedrības statūtos
noteikto pilnvarojuma apjomu. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce, ievērojot Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas un Talsu novada domes noteikto
kārtību.
Talsu ūdens strādā 36 darbinieki. Talsu ūdens organizatoriskā struktūra sadalīta 3 nozarēs,
pārvaldi organizējot pēc funkcionalitātes principa:
1) Finanšu un grāmatvedības nodaļa, kuras pamatuzdevumi ir veikt abonentu uzskaiti,
ūdens patēriņa uzskaiti, rēķinu izrakstīšanu, abonentu kontroli, kā arī ūdens patēriņa
skaitītāju nomaiņu un uzstādīšanu; galvenie uzdevumi ir nodrošināt finanšu plānošanu,
veikt grāmatvedības uzskaiti, izstrādāt, organizēt un koordinēt uzņēmuma finanšu politiku,
t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu atbilstoši SPRK
prasībām;
2) Tehniskais direktors kurš pārrauga Tehnisko nozari, kura uzdevums ir ūdens un
kanalizācijas tīklu un infrastruktūras uzturēšana, tehnisko noteikumu izdošana,
projektēšanas darbības. Tās apakšstruktūras ir Tehniskā nodaļa, Remonta brigāde, Talsu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Pastendē, Talsu, Lībagu, Laidzes, Ģibuļu Stendes zona,
Valdemārpils un Ārlavas pagasta, Lubes pagasta, Valdgales pagasta zona, Sabiles un Abavas
pagasta, Strazdes un Virbu pagasta zona, Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagasta zona;
3) Administratīvā nodaļa, veic klientu apkalpošanu, nodrošina publicitātes pasākumus,
organizatoriski nodrošina dokumentu plūsmu uzņēmumā, lietvedības un arhīva funkciju,
visas juridiskās darbības, parādu piedziņas darbības, ES fondu projektu administrēšanu un
pēc-projekta pārraudzību, nodrošina jaunu apkalpes teritoriju pārņemšanas
organizatorisko pasākumu kopumu, u.c darbības.
1.2.

PAMATDARBĪBA UN PAKALPOJUMI

Centralizēta ūdenssaimniecības attīstība Talsos vēsturiski aizsākās jau 1945. gadā, kad
dibināts Komunālo uzņēmumu kombināts, kura viena no darbības nozarēm bija arī
ūdenssaimniecības uzturēšana Talsu pilsētā. 1985. gadā izveidojās patstāvīgs ūdens apgādes un
kanalizācijas uzņēmums ŪKSP.
1994. gadā uzņēmums sadalījās – izveidojās SIA “Avots”, kas nodarbojās ar Pastendes
notekūdeņu apsaimniekošanas iekārtu uzturēšanu, bet ūdensapgādes un kanalizācijas nozari
pievienoja SIA “Talsu BIO-Enerģija”.
No 2008. gada marta ūdensapgādes un kanalizācijas būves un tīkli nonāca SIA “Talsu
namu pārvalde” pārziņā.
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Ar 2010. gada 15. septembra Uzņēmumu reģistra lēmumu stājās spēkā SIA “Talsu namu
pārvalde” reorganizācija, kad pakalpojumu sniedzēja īpašumā tika atstāti tikai pamatlīdzekļi, kas
ir nepieciešami ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, nodalot namu apsaimniekošanas
funkciju un siltumapgādes funkciju SIA “Talsu namsaimnieks”. Savukārt 2011. gada janvārī
uzņēmuma nosaukums tika mainīts uz SIA “Talsu ūdens”.
Stratēģiski virzoties uz ūdenssaimniecības jomas pārņemšanu visā novada teritorijā, 2014.
gadā tika veikta SIA “Talsu ūdens” reorganizācija, pievienojot SIA “Stendes nami” un SIA
“Siltumiņš”, kas sniedza ūdenssaimniecības pakalpojumus Lībagu pagastā Mundigciemā un
Dižstendē un Stendes pilsētā.
Kā turpmākais solis ūdenssaimniecības jomas pārņemšanā plašākā apkalpojamās zonas
teritorijā tika plānotas tuvākie pagasti ap Talsu pilsētu, ar nosacījumu, ka tajos ir jau pabeigti ES
fondu ūdenssaimniecības projekti.
2016. gadā tika pārņemtas Laidzes pagasta ūdenssaimniecības, kopš 2017. gada 1. janvāra
pārņemta Ģibuļu pagasta Pastende. 2016. gada 12. maijā Talsu novada dome pieņēma lēmumu
Nr.259 “Par Īves pagasta pārvaldes, Lubes pagasta pārvaldes, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas
pagasta pārvaldes un Valdgales pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens”: kopš 2017. gada 1. aprīļa tiek
sniegti pakalpojumi Lubes pagasta, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta un Valdgales pagasta
teritorijās, savukārt kopš 2017. gada 1. decembra Īves pagasta Tiņģerē.
2017. gada 28. septembrī Talsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.404 “Par Sabiles pilsētas
un Abavas pagasta, Strazdes pagasta un Virbu pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens”: kopš 2018. gada
1.maija tiek sniegti pakalpojumi Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Strazdes pagasta un Virbu
pagasta teritorijās, kopš 2019. gada 1.janvāra – Ģibuļu pagasta Spāres ciemā.
Kā pēdējās teritorijas tiek pievienotas Talsu novada Balgales pagasta, Ķūļciema pagasta un
Laucienes pagasta teritoriju ūdenssaimniecības – Talsu novada domes 2018 . gada 13.decembra
lēmums Nr.544 “Par Balgales pagasta, Ķūļciema pagasta un Laucienes pagasta ūdensapgādes un
kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens”,
nosakot pārņemšanas termiņu līdz 2019 . gada 1.novembrim.
SIA “Talsu Ūdens” 2018.gadā ir izstrādājis energopārvaldības sistēmu un sertificējis to
atbilstoši standarta ISO 50001:2011 prasībām 2018. gada 28. martā.
Energopārvaldības sistēma ietver dzeramā ūdens sagatavošanas, notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas iekārtas, kopumā 86 objektus Talsu novadā. Sistēmas mērķis ir uzraudzīt
energoresursu patēriņu un sekmēt tā samazināšanu. Sistēmas objekti sadalīti pēc funkcijas un
atrašanās vietas un tiek sekots to elektroenerģijas patēriņam, izmantojot energosnieguma
rādītājus, kā, piemēram, elektroenerģijas patēriņš pret klientiem piegādātā ūdens apjomu.
Katru mēnesi tiek izdarīti secinājumi un veiktas operatīvas darbības, ja tiek konstatēts
energosnieguma rādītāja palielinājums. Veicot analīzi gada griezumā, tiek sagatavoti un īstenoti
ekonomiski pamatoti priekšlikumi investīciju veikšanai iekārtās, lai samazinātu energoresursu
patēriņu.
2019. gada 4. maijā stājās spēkā Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11
“Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada
pašvaldībā”, ar kuriem SIA Talsu ūdens tiek deleģēts pienākums – izveidot decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistru un to uzturēt, veikt notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, izvirzīto prasību ievērošanas kontrolei; veikt decentralizēto kanalizācijas
7

sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli, kā arī veikt citus pienākumus
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija obligāti jāveic līdz 2021. gada 31. decembrim.
Tāpat līdz šim datumam ir jānodrošina nosēdbedru un krājtvertņu atbilstība normatīvo aktu
prasībām.
Par šo uzdevumu izpildi 2019. gada 21. augustā noslēgts līgums - Nepieciešamais
finansējums katra gada ietvaros ir sākot no 12 889,56 EUR.
Talsu ūdens galvenie komercdarbības veidi ir sekojoši (pēc NACE 2. red.):















36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;
37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
39.0 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi;
42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība;
41.10 Būvniecības projektu izstrādāšana;
42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība;
43.9 Citi specializētie būvdarbi;
43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana;
43.3 Būvdarbu pabeigšana;
43.9 Citi specializētie būvdarbi;
49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas;
71.20 Tehniskā pārbaude un analīze;
74.10 Specializētie projektēšanas darbi;

Pamatdarbība
 dzeramā ūdens ieguve un atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un
kvalitātes prasībām;
 dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvada tīklā ne mazāku par
būvnormatīvos paredzēto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;
 no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija;
 notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
 notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
 kanalizācijas pakalpojumu realizācija;
 ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija.
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Pakalpojumi
Pārējo maksas pakalpojumu struktūra
2018. gads
2019. gada 1. pusgads

2019. gada 1. pusgads

2018. gads

Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalp.

92,38%

87,56%

Izpildītie būvniecības darbi

2,36%

6,70%

Asenizācijas pakalpojumi

2,22%

2,14%

Ūdensskaitītāju uztādīšana

1,41%

1,54%

Rēķina apkalpošana tiešiem
norēķiniem

0,67%

0,59%

Telpu noma

0,58%

0,54%

Pārējie pakalpojumi

0,39%

0,93%

1.attēls Pārējo maksas pakalpojumu struktūra
1.3.

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS
Talsu ūdens šobrīd apsaimnieko 23 autonomas ūdenssaimniecības sistēmas - Apraksts par
teritorijām to pārņemšanas secībā.
Talsu pilsētās ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

1. Daģi - 3 artēziskās akas ar kopējo debitu 41 l/s. ŪAS
ar jaudu 3300 m³/dnn (ekspluatācijā no 2002. gada) un
2 rezervuāriem ar kopējo tilpumu 1000 m³.
2. Celtnieku iela - 2 artēziskās akas ar kopējo debitu 8
l/s (netiek ekspluatētas).
3. Cepļi – 1 artēziskā aka ar debitu 0.5 l/s, Pastendes
NAI (Talsu NAI) vajadzībām.
42,305 km, maģistrālie vadi - plastmasas, ķeta izbūvēti
no 1999. gada līdz 2015. gadam;
Iekškvartālu un ievadi - plastmasas, ķeta, tērauda.
43,807 km – pašteces vadi, 2,662 km - spiedvadi
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – atrodas Pastende,
Ģibuļu pagasts, Talsu novads.
Apkalpo Talsu pilsētas un Zvirgzdu ciema (Laidzes
pagasts), kā arī Pastendes ciema (Ģibuļu pagasts)
notekūdeņus.
Tās ir lielākās attīrīšanas iekārtas Talsu novadā,
Rekonstruētas 2001.gadā, Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu projektētā jauda 4750 m3/dnn. B kategorijas
atļaujai pieprasītais vidē novadāmo notekūdeņu
daudzums - 3000 m3/dnn un 1095000 m3/gadā.
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Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

No izvedamajās krājtvertnēm gadā tiek plānots
pieņemt 2680 t septisko tvertņu notekūdeņu.
1. Projekts Nr. 3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/039
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos”.
2. Projekts Nr. 3DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/007
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II
kārta”.

Stendes pilsētās ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Kasparu iela - 2 artēziskās akas ar kopējo debitu 12,5 l/s
(1 aka šobrīd netiek ekspluatēta ) ŪAS ar jaudu 600
m³/dnn (ekspluatācijā no 2010. gada) un 2
rezervuāriem ar kopējo tilpumu 380 m³.
17,18 km
8,328 km
1. Stendes pilsētas ziemeļu daļas bioloģiskās NAI BIO –
100, 2003.gads, 100 m³/dnn.
2. Stendes dienvidu daļas bioloģiskās NAI BIO – 200,
1987.gads, 200 m³/dnn.
Projekts “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības
projekts” Nr.3DP./5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/036
Īstenošanas procesā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Stendē, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018.

Lībagu pagasta, Mundigciema ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Mundigciems - 2 artēziskās akas ar kopējo debitu 5.36
l/s. ŪAS ar jaudu 72 m³/dnn (ekspluatācijā no 2010.
gada).
Konstatēts, ka ūdens ieguves apjomi reāli ir lielāki nekā
projektā jauda.
4,718 km
3,304 km – pašteces vadi,
0,480 km – spiedvadi.
1. Mundigciema bioloģiskās NAI ASD PC 250,
2010.gads, 55 m³/dnn.
2. Mundigciema individuālo māju bioloģiskās NAI ASD
PC 75, 2011.gads, 17 m³/dnn.
Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/053/041
“Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu
pagasta Mundigciemā”.

Lībagu pagasta, Dižstendes ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Dižstende - 1 artēziskā aka ar debitu 5.83 l/s
(ekspluatācijā no 2004. gada). ŪAS ar jaudu 230 m³/dnn
(ekspluatācijā no 2006. gada).
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Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

5,491 km
8,669 km – pašteces vadi,
0,430 km – spiedvadi.
Dižstendes bioloģiskās NAI ASD PC 350, 2010. gads, 75
m³/dnn.
Projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/123/120
“Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu
pagasta Dižstendē”.

Laidzes pagasta, Laidzes ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un to P300309 Ūdensapgādes urbums Laidzes ciems, Laidzes
raksturojums
pag.
P300723
Urbuma dziļums – 160 m, debits 3,3 l/s.
UAS - ekspluatācija no 2011. gada, ar atdzelžošanas
sistēmu, rekonstruēts 2019. gadā.
Ūdensapgādes
tīklu
kopējais Realizējot projektu rekonstruēti 2100 m, un izbūvēti
garums, raksturojums
463 m jauni ūdensapgādes tīkli.
Kanalizācijas tīklu kopējais garums, Rekonstruēti un papildus izbūvēti jauni kanalizācijas
raksturojums
tīkli – kopumā 1771 m.
NAI raksturojums
Laidzes bioloģiskā NAI BIO DRY-SB-100/125 125m3/dnn.
Realizētie ES ūdenssaimniecības Projekts Nr. “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
attīstības projekti
Laidzes pagasta, Laidzes ciemā”
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/036/053.
Laidzes pagasta, Rocežu ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Rocežos laikā posmā no 1975. gada 27. marta līdz 1975.
gada 8.aprīlim ir izveidots urbums – 110 metri, ar
debitu 5 l/sek. Urbums atrodas privātīpašumā. Ūdens
apgāde tiek nodrošināta izmantojot hidroforu.
Kopējais garums 2,4 km.
NAV
NAV
NAV

Laidzes pagasta, Sārcenes ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Dzeramā ūdens ieguves urbums Sārcenē ir izveidots
visticamāk vēl kolhozu laikos, kad izbūvēja dzīvojamās
ēkas. Urbumam nav izdota urbuma pase (informācija
iegūta 2015. gada maijā sazinoties ar LVĢMC). Nav arī
saglabājušies nekādi citi dokumenti par ūdens ieguves
vietu. Nav aprēķinātas aizsargjoslas, nav iežogota sūkņu
māja.
Urbuma ēka (sūkņa māja, ēkas izmērs – 12,25 m².
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Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Ūdens apgādes tīkli izbūvēti nezināmā laika periodā, to
izvietojuma un materiālu veids rada pārliecību, ka
šādus darbus veikuši nevis profesionāļi, bet, iespējams,
paši iedzīvotāji, kas padomju laikā dzīvoja teritorijā
esošajā fermā nav dati par garumu.
NAV
NAV
NAV

Laidzes pagasta, Stūrīšu ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un to
raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums

NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Dziļurbums nodots ekspluatācijā 26.11.1960., urbuma
dziļums 179,75 m, sūkņa darbības dziļums ir 80 metri.
Uzstādīta Ūdens atdzelžošanas iekārta PRIOP IR-30T (2
gab.). Iekārtas veic attīrīšanu no dzelzs.
Nav detalizētas informācijas par ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu tehnisko stāvokli, kopējo garumu ,
nav izpildshēmas. Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma ir tehniski sliktā stāvoklī, jo nav rekonstruēta
kopš izbūves. Iespējami ūdens zudumi, kā arī
notekūdeņu noplūdes, kuras notiek zem zemes, tāpēc
nav identificējamas.
Nav detalizētas informācijas par ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu tehnisko stāvokli, kopējo garumu,
nav izpildshēmas. Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma ir tehniski sliktā stāvoklī, jo nav rekonstruēta
kopš izbūves. Iespējami ūdens zudumi, kā arī
notekūdeņu noplūdes, kuras notiek zem zemes, tāpēc
nav identificējamas.
Stūrīšu bioloģiskā NAI BIO VRT 100 18 m3 diennaktī.
Nenodrošina pietiekošu attīrīšanu.
Notiek rekonstrukcijas projekta izstrāde, organizē
Laidzes pagasta padome.
NAV

Ģibuļu pagasta, Pastendes ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Pastendes dziļurbums (Pastende 2) atrodas īpašumā
Katlumāja, Pastendes ciemā, Ģibuļu pagastā – ierīkots
23.04.2012. – 09.05.2012. 160 m dziļums, Debits – 3
l/sek.LVĢM – 11842, P300716.
Ūdensapgādes urbums „Cepļi” (VSIA „Latvijas vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes
identifikācijas numurs P300113), debits – 0,5 l/s,
dziļums – 80 m, ūdens ieguves horizonts – Gaujas
(D3gj). Ūdensapgādes urbums izveidots 1985. gadā.
Uzstādīti divi atdzelžotāji NSB 130, ūdens tiek attīrīts no
dzelzs. Gaisa kompresors – Polaris 300 1,5 kW 1.gab
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Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Izbūves laiks – no 1963. līdz 1975. gadam ciematā
centrā un to kopgarums sasniedza 7640 m.
Rekonstruējamo ūdensapgādes tīklu kopgarums ir 1720
m. Kopumā ES projekta ietvars tika veikta 2640 m
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (t.sk.750 m pievadi),
335 m esošo ūdensapgādes sistēmu savienojošās
maģistrāles izbūve.
Rekonstruētie kanalizācijas tīkli – 1420 m. 2495 m
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (t.sk. 740 m pievadi)
Apkalpo TALSU NAI
Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona
Ģibuļu pagasta Pastendē”,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/074.

Ģibuļu pagasta, Spāres ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Urbums “Bērzkalni”, kas atrodas nekustamā īpašumā
Valči, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads (VSIA
“Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
datu bāzes identifikācijas numurs P300116), ir izurbts
jau 1975. gadā, tā ekspluatācija tiek turpināta arī pēc
rekonstrukcijas ES projekta ietvaros. 14 m3 diennaktī
vai 5110 m3 gadā, urbuma dziļums ir 80 m, debits 3
l/sek.
UAS - WATEX FA 600 modelis ar jaudu 6 m3 stundā.
No 2010. gada 15. jūlija līdz 2012. gada 14. jūlijam
īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Talsu
rajona Ģibuļu pagasta Spārē” veikta veco ūdens
apgādes tīklu rekonstrukcija 1008 m, kanalizācijas
pašteces cauruļvadu rekonstrukcija 200 m, kā arī ūdens
apgādes tīklu paplašināšana 2500 m.
Kanalizācijas tīkliem ir pieslēgtas tikai 3 daudzdzīvokļu
mājas ar 50 iedzīvotājiem – 150 metri.
Spāres bioloģiskā NAI BIO M17 5 m3/dnn.
“Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu
pagasta Spārē”.

Lubes pagasta, Anužu ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums

2 urbumi. Ūdensapgādes urbums P300101 ierīkots
1965.gadā. otrs - Ūdensapgādes urbums “Anuži Nr.1”
(vecais), Anuži, Lubes pag. (rezervē). Urbuma dziļums –
75 m, debits – 2,0 l/s.
UAS – atdzelžošanas stacija ES projekta ietvaros.
Vēsturiski tika izbūvēti laika periodā no 1965. gada līdz
1988. gadam. 2011. gadā ES projekta ietvaros veikta
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve 2,3987 km
garumā - pārbūvēts centrālais vads, daļēji rekonstruēti
māju pievadi.
Rekonstruēti un papildus izbūvēti jauni kanalizācijas
tīkli – 1,284 m, kā arī divu kanalizācijas sūkņu staciju
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NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

izbūve. Papildus rekonstruētiem un jaunizbūvētiem
tīkliem, joprojām kalpo ar “vecie” tīkli – 1,543 m.
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ASD PC
250. Pilda funkciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
“Lubes pagasta Anužu ciema ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/027/054 (2010.-2011.
gads).

Valdemārpils pilsētas ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums

NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

P300458 Ūdensapgādes urbums Parka ielā 5,
Valdemārpils;
P300453 Ūdensapgādes urbums Rožu ielā (Ūdens iela)
Valdemārpils;
P300460 Ūdensapgādes urbums DET, Valdemārpils;
P300457 Ūdensapgādes urbums Nr.1 Raiņa ielā 8
(rezervē), Valdemārpils;
P300550 Ūdensapgādes urbums Nr.2 Raiņa ielā 8
(rezervē), Valdemārpils;
P300549 Ūdensapgādes urbums Nr.3 Raiņa ielā 8,
Valdemārpils.
Divas ŪAS stacijas uzstādītas 2012. un 2014. gadā.
12200 m.
Tīkli vairumā jauni, vecie tīkli apmēram 2000 m, nodoti
ekspluatācijā 70 gados, pārējie no 2012. līdz 2014.
gadam.
600 m 2016. gadā.
Kanalizācijas tīkli 7740 m.
Spiedvadi 3700 m.
Kanalizācija tīkli ļoti novecojuši.
Izbūvēti ap 1970 gadu. 400 m izbūvēti 2012. gadā. 3578
m izbūvēti 2014. gadā.
Bioloģiskas attīrīšanas iekārtas, nav rekonstruētas.
1978. gadā izbūvēta KSS, 8 m – kritiskā tehniskā
stāvoklī.
Nepieciešama pārbūve vai rekonstrukcija.
“Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī”
3DP/3.4.1.1.0 /09/APIA/CFLA/085/106.
Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī, 2.kārta
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/173.

Ārlavas pagasta Lubezeres ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un to
raksturojums
Ūdensapgādes
tīklu
kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums

P300599 urbums.
UAS - jauda 5 m3/h.
1353,5 m.
1665,2 m.
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NAI raksturojums

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ASD PC 200,
projektētā jauda ir 40 m3/dnn.
Realizētie ES ūdenssaimniecības Projekts Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/202/130
attīstības projekti
“Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada Lubezeres
ciemā”.
Valdgales pagasta Pūņu ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

P300119 Ūdensapgādes urbums “Pūņu lielā artēziskā
aka”, Pūņu ciems, Valdgales pag. izbūvēts 1990. gadā,
tā dziļums – 120, m, debits – 2 l/s.
P300661 Ūdensapgādes urbums “Pūņu ūdenstornis”,
Pūņu ciems, Valdgales pag. izbūvēts 2007.gadā, tā
dziļums – 140 m, debits – 2,0 l/s.
UAS - atdzelžošanas iekārtās EcoIRON-PDA ar ražību 7
m3/h
No 1965. gada līdz, apmēram, 1980. gadam,
rekonstrukcija – 2011., 2012. gadā.
3672 m.
Vecais atzars – Ķirķi – 2025 m.
2367 m
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO M-80 projektētā
jauda 80 m3/dnn, daļēji apmierinoši.
Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona
Valdgales pagasta Pūņās” Nr.
3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/101/112.

Valdgales pagasta Cīruļu ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums

NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

P300118 Ūdensapgādes urbums “Cīruļu ūdenstornis”,
Cīruļu ciems, Valdgales pag. Ūdensapgādes urbums
“Cīruļi” ierīkots 1966. gadā, tā dziļums – 45 m, debits –
2 l/s.
UAS - ūdens atdzelžošanas iekārta.
Vēsturiski izbūvēti no 1966. gada līdz 1968. gadam. No
2009. līdz 2011 . gadam veikti ūdenssaimniecības
infrastruktūras uzlabošanas darbi.
1562 m.
1968. gads pašteces tīkli – 1500 m.
No 2009. līdz 2011 . gadam tika veikti
ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas darbi –
izbūvēti jauni un rekonstruēti esošie kanalizācijas tīkli.
Kopējais - 2617 m.
BioPurit – 135 sastāv no pirmreizējā nostādinātāja
(V=6,5m³-1gab.), biobloka (V=6,5m³-2gab.) un
otrreizējā nostādinātāja (V=4,8 m³-1gab.) NAI
nenodrošina normatīviem atbilstošu attīrīšanu.
NAV
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Īves pagasta Tiņģeres ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Ūdensapgādes urbums “Centra Ūdenstornis”
identifikācijas numurs P300733, debits – 2,0 l/s, dziļums
– 80 m, ierīkots 2014. Gadā.
UAS, kas sastāv no diviem elektroniskās vadības
spiedfiltriem WATEX FA-500, jauda 5m3/h.
Visi vēsturiskie ūdensapgādes tīkli Tiņģerē ir atjaunotilaika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam, tai skaitā
realizējot ES projektu. 2014. gadā ES projekta ietvaros
veikta ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija un izbūve
1195,8 m garumā.
Rekonstruēti 1576 m.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-KRB-40,
projektētā jauda ir 40 m3/dnn NAI nenodrošina
normatīviem atbilstošu attīrīšanu.
Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta ciemā
Tiņģere, vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/171.

Strazdes pagasta ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Ūdensapgādes urbums “Strazdes muižas komplekss,
identifikācijas numurs P300726, debits – 1,0 l/s, dziļums
– 180 m, ierīkots 2013. gadā.
UAS - iekārtās NSB EUROWATER, kas sastāv no diviem
paralēliem moduļu filtriem.
Visi vēsturiskie ūdensapgādes tīkli Strazdes ciemā ir
atjaunoti laika periodā no 2011. gada līdz 2013. gadam,
realizējot ES projektu.
1 175 m.
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1098,7 m.
Strazdes bioloģiskā NAI ASD PC 100 20m3/dnn NAI
nodrošina normatīviem atbilstošu attīrīšanu.
Suspendēto vielu saturs atsevišķos gadījumos pārsniedz
pieļaujamo.
Ūdenssaimniecības attīstība Strazdes pagasta ciemā
Strazdē, vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/047.

Virbu pagasta ūdenssaimniecības sistēma –Jaunpagasts
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes urbums “Centrs – 1” identifikācijas
Nr.P300100, ierīkots 1966. gadā, urbuma dziļums – 185
m, debits – 3.0 l/s.
Ūdensapgādes urbums “Centrs – 2” identifikācijas
Nr.P300479, ierīkots 1977. gadā, urbuma dziļums – 185
m, debits – 1.0 l/s.
2009. gadā izbūvētā UAS ar automātiskās darbības
spiedfiltriem. Nepārtrauktas ūdensapgādes
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Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

nodrošināšanai ūdens tiek padots uz ūdenstorni
(rezervuārs 100 m3).
No 1972. gada, pabeigta 1982. gadā. Ūdensapgādes
sistēmas pievadu un ielu tīklu cauruļvadu kopējais
garums ir 5165 m.
ES projektu ietvaros tika veikta ūdensapgādes tīklu
rekonstrukcija 1370 m, ūdensapgādes tīklu
paplašināšana 1360 m.
3,987 km, ES projekta ietvaros tika veikta kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija 262 m, kanalizācijas tīklu
paplašināšana 297 m.
Jaunpagasta bioloģiskā NAI BIO 100X2 200m3/dnn NAI
nodrošina normatīviem atbilstošu attīrīšanu.
Aerācijas sistēmas nolietojums.
Projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Virbu pagasta Jaunpagasta ciemā” vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/097/040

Virbu pagasta ūdenssaimniecības sistēma –Kalniņi un Lēdas
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

P300480 Ūdensapgādes urbums “Lēdas 1”, Virbu pag.
P300595Ūdensapgādes urbums “Lēdas 2”, Virbu pag.
P300492 Ūdensapgādes urbums “Kalniņi”, Virbu pag.
UAS - iekārta PRIOR IR-30T-2 gb; dozat. iek. Grundfos
DMS 2A-1gb.
UAS - Dziļurbuma sūkņa vadības skapis, spiedbāka (500
l) 2 gab., iekārta PRIOR IR-30T_2 gab.
Lēdas – 690 metri, Kalniņi – 400 metri.
Kalniņi – NAV.
Lēdas – 780 metri.
Kalniņi – NAV.
Lēdu bioloģiskā NAI ASD PCK 2,0-20 5 m3/dnn NAI jauda
neatbilst novadāmo notekūdeņu daudzumam (0,9
m3/dnn).
Notekūdeņi plūst uz izteku caur veco skeptiķi.
NAV

Sabiles pilsētas ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un to Ūdensapgādes urbums “Nr. 1” (Ventspils ielā 14)
raksturojums
identifikācijas numurs P300093, kura debits 6,0 l/s,
Rekonstrukcijas rezultātā pie ūdens ņemšanas vietas
izbūvēta UAS EcoIRON PDA 1002 ar jaudu 10,2 m3/h un
palielināts dzeramā ūdens rezervuāra tilpums līdz 210
m 3.
Ūdensapgādes urbums “Nr. 2” (Ventspils ielā 17)
identifikācijas numuru P300463, kura debits 5,85 l/s.
Uzstādīts ūdens rezervuārs, kura tilpums 180 m3.
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Rekonstrukcijas gaitā savienotas ūdens ņemšanas
vietas Ventspils ielā 14 un Ventspils ielā 17.
Sabiles pilsētā dzeramo ūdeni ir iespējams iegūt vēl no 4
ūdensapgādes urbumiem, kas atrodas rūpnīcas teritorijā
(Rīgas iela 20). Dzeramā ūdens ieguve no ūdensapgādes
urbumiem nav plānota, urbumi ir iekonservēti,
hidroizolēti:
Ūdensapgādes urbums “Nr. 1” identifikācijas numurs
P300319;
Ūdensapgādes urbums “Nr. 2” identifikācijas numurs
P300320;
Ūdensapgādes urbums “Nr. 3” identifikācijas numurs
P300321;
Ūdensapgādes urbums “Nr. 4” identifikācijas numurs
P300322.
Ūdensapgādes
tīklu
kopējais Kopējais ūdensapgādes tīklu garums no ūdensapgādes
garums, raksturojums
urbumiem Sabilē - Ventspils ielā 14 un Ventspils ielā 17 2739 m, ES projektu ietvaros izbūvēti jauni tīkli ir tikai
591 metri – tas ir tikai 22%. Visi vecie tīkli vēl nav
apzināti, jo nav izpildshēmas.
Kanalizācijas tīklu kopējais garums, Kopējais kanalizācijas tīklu garums ir 3987 m, no tiem raksturojums
1096 m ES projektu ietvaros izbūvēti jauni tīkli.
NAI raksturojums
Sabiles bioloģiskā NAI Rīgas ielā
BIO DRY-SB-90 90 m3/dnn.
Mehāniskās attīrīšanas iekārta 12 m3/dnn.
Iekārtas konstrukcija nenodrošina iespēju to remontēt,
nepārtraucot tās darbību (ūdens padevi pilsētā)
Sabiles mehāniskā NAI K.Barona ielā 12 m3/dnn.
Realizētie ES ūdenssaimniecības 2010.-2012. gadam – “Ūdenssaimniecības
attīstības projekti
infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā, vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/103.
Sabiles pilsētas daļas “Priedes” ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

Ūdensapgādes urbums “Centrs-1” identifikācijas
numurs P300108, ierīkots 1971. gadā, tā debits – 3,0
l/s, dziļums – 180 m.
No urbuma iegūtais ūdens tiek apstrādāts UAS “Aqua
Ferrum” ar ražību 5-6 m3/h.
Kopējais ūdensapgādes tīklu garums no ūdensapgādes
urbumiem Sabilē “Priedes” 2534,2 m, no tiem jaunie –
1564,2, jeb 62%.
Tīklu garums ir 2691 m, no tiem – 1751 m ES projektu
ietvaros izbūvēti jauni tīkli.
Sabiles bioloģiskā NAI Priedes.
Eko Fast 75 75 m3/dnn Iekārta funkcionē, bet
apkalpošanai nedroša un neefektīva – būtu jāveic
rekonstrukcija.
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Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

2013.-2015 . gadam – “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā II kārta,
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/151/115

Abavas pagasta ūdenssaimniecības sistēma – Gobiņas un Briņķi
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Ūdensapgādes urbums “Briņķi” identifikācijas numuru
P300464, kura debits 5,0 l/s. 1961.gads, 102 metri.
UAS PRIOR IR-30T.
Artēziskā aka – Alejas 1962. gads, 132 metri.
Ūdensapgādes tīkla garums no ūdenapgādes urbuma
“Briņķi”- 0,77 km.
Gobiņas (Alejas) tīklu garums – 2665 m.
NAV
NAV
NAV

Balgales pagasta ūdenssaimniecības sistēma – Dursupe
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums

Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums

NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Ūdensapgādes urbums “Dursupe”, Dursupes ciems,
Balgales pag. identifikācijas Nr. P300106, debits 2,0 l,
81 metrs.
Atdzelžošanas iekārta WATEX FA 800.
vēsturiskie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1983.gadā
1420 m.
Dursupes ciema kanalizācijas sistēma ekspluatācijā
nodota 1975. gadā. 2011. gadā veikta pieslēguma
kanalizācijas tīklu renovācija uzsākot inventarizāciju,
uzskaitē ņemti 1240 m.
Bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S100, ekspluatācija uzsākta 2009.gadā.
NAV

Ķūļciema pagasta ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums
Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums

Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums
Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Ūdensapgādes urbums, Ķūļciems Ķūļciema pag.
Identifikācijas Nr. P300129 izveidots 1970. gadā, tā
debits – 6,6 l/s, dziļums – 45 m.
Ūdensapgādes tīkli izbūvēti ap 1984 gadu.
Izpilddokumentācija ūdensapgādes tīklu izvietojums ir
vien aptuvens Centralizēto ūdensvadu kopgarums ir
1050 m.
Ķūļciema kanalizācijas sistēmas ekspluatācija uzsākta
1984. gadā Kanalizācijas sistēmas kopējais garums - 0,75
km.
Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
projektētā jauda ir 50 m3/dnn
NAV
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Laucienes pagasta ūdenssaimniecības sistēma (Lauciene)
Dzeramā ūdens ieguves vietas un
to raksturojums
Ūdensapgādes tīklu kopējais
garums, raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums,
raksturojums
NAI raksturojums

Realizētie ES ūdenssaimniecības
attīstības projekti

Ūdensapgādes urbums “Grodi” (bij. “Reproduktors”),
Laucienes pag. P300143 Ūdensapgādes urbums
“Centrs”, Laucienes pag. P300398.
Faktiski – Lauciene 6906 – tai skaitā ES projekta – 2375,6
m
Šķēde – 354 m; Pļavas – 1145 m; kopā – 8405 m.
Kopā 3724 – ES projektu ietvaros 2249,8 m.
Ūdenssaimniecības projekts veikts 2015. gadā un
uzstādīta bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIOKRD-100 ar jaudu 100 m3/dnn.
Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Talsu novada
Laucienes ciemā", Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/188/128, 2015.gads.

Kopējais ūdensapgādes tīklu garums Talsu ūdens apkalpes zonā 2019. gadā - 150.62 km
Kopējais kanalizācijas tīklu garums Talsu ūdens apkalpes zonā 2019. gadā - 114.92 km
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garuma izmaiņas, plānojot ūdenssaimniecības pārņemšanu
visā Talsu novadā
Cauruļvadu apjoma izmaiņas laika posmā no 2016.-2019 . gadam
(km)
150.62
120,72
106,54
88,21

97,94

114.92

73,86
62,85

2016

2017
ūdensvadi

2018

2019

kanalizācijas cauruļvadi

2.attēls Cauruļvadu apjoma izmaiņas
1.4.

UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

Talsu novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 15.
panta pirmās daļas 1. punktu, viena no autonomajām funkcijām ir komunālo pakalpojumu –
ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana
iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Atbilstoši
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma (spēkā no 2016. gada 1. janvāra) 6. panta pirmajai daļai
vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā
teritorijā. Talsu novada pašvaldība daļu no Talsu novada teritorijas ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu ir nodevusi Talsu ūdens.
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Talsu ūdens kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar
Talsu novada pašvaldību par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, sniedz šādus pakalpojumus:
 dzeramā ūdens ieguve un ražošana atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma
un kvalitātes prasībām;
 dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvada tīklā ne mazāku par
būvnormatīvos paredzēto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;
 no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija;
 notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
 notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
 kanalizācijas pakalpojumu realizācija;
 ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
 Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas
rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tai skaitā tādu projektu īstenošanas
rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita
pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Talsu novada dome nav lēmusi
citādāk vai tas nav pretrunā ar projekta īstenošanas nosacījumiem.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likuma “Par pašvaldībām “15. panta pirmās
daļas 1.punktu - Talsu ūdens no Talsu novada pašvaldības ir deleģēti pārvaldes uzdevumi un
funkcijas:
 asenizācijas pakalpojuma realizācija;
 virsūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšana Talsu pilsētā;
Savukārt, saskaņā ar uzdevumu, kas uzdots Talsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.
11 “Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada
pašvaldībā” - Talsu ūdens kopš 2019. gada 21. augusta nodrošina decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistra uzturēšanu un aktualizēšanu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību
un atbilstības kontroli.
1.5.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Izvērtējot Talsu ūdens finanšu rādītājus, kā būtiskākais aspekts jāņem vērā uzņēmuma spēja
segt savas īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Vislielākās finanšu saistības uzņēmumam bija
jāuzņemas realizējot ES Kohēzijas fonda projektus, kā arī pārņemot realizēto projektu saistības,
reorganizācijas procesos. Šī brīža kredītsaistības būtiski ietekmēs uzņēmuma likviditāti ilgtermiņā
līdz pat 2037. gadam.
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1.tabula
SIA “Talsu ūdens” bilance par 2016., 2017. un 2018. gadiem
AKTĪVS
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I Nemateriālie ieguldījumi
II Pamatlīdzekļi
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I Krājumi
II Debitori
III Naudas līdzekļi
AKTĪVS KOPĀ
PASĪVS
1. PAŠU KAPITĀLS
1.Akciju vai daļu kapitāls
(pamatkapitāls)
2. Nesadalītā peļņa:
2. UZKRĀJUMI
3. KREDITORI
I Ilgtermiņa kreditori
II Īstermiņa kreditori
t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi
PASĪVS KOPĀ

2016.
16 025 562
7 656
16 017 906
388 239
3 957
132 591
251 691
16 413 801
2016
4 426 735
5 653 676

2017.
17 911 648
8 433
17 903 215
359 122
8 207
125 605
225 310
18 270 770
2017
6 246 809
7 591 676

2018.
19 914 980
5 303
19 909 677
685 071
7 906
166 665
510 500
20 600 051
2018
8 679 083
10 203 386

- 1 226 941
34 027
11 953 039
11 487 831
465 208
9 660 802
9 660 802
16 413 801

- 1 344 867
20 723
12 003 238
11 508 906
494 332
9 284 928
9 284 928
18 270 770

- 1 524 303
12 109
11 908 859
11 335 868
572 991
9 328 732
18 945 730
20 600 051

2.tabula
SIA “Talsu ūdens” peļņas vai zaudējuma aprēķins par 2016., 2017. un 2018.gadiem
Rādītāja nosaukums
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi (no
apgrozījuma)
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās
darbības ieņēmumi
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās
darbības izmaksas
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas
izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi
pēc nodokļiem

2016.
1077608
-984573
93035

2017.
1134258
-1185896
-51638

2018.
1249523
-1371026
-121503

-47022
-208002
248957

-50975
-230494
263751

-43949
-248869
272800

-43529

-10130

-1634

-42929

-38439

-36281

510
510

-117925
-117925

-179436
-179436
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3.tabula
SIA “Talsu ūdens” pamata ekonomiskie rādītāji 2016., 2017. un 2018. gadiem
Ekonomiskie rādītāji
Realizācijas apjoms (tūkst, kub.m.)
ūdensapgāde
kanalizācija
Ienākumi (EUR), t.sk. no
ūdensapgādes
kanalizācijas
pārējiem maksas pakalpojumiem
Izdevumi, t.sk
Procentu maksājumi
Pamatlīdzekļu nolietojums (atskaitot
saņemto finansējumu)
Nodokļi
Peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls
Finanšu saistības (aizdevumu pamatsummas
atmaksa)
ROE (Pašu kapitāla atdeve)
Likviditāte

2016.

2017.

2018.

400555
439252
1077608
372517
513925
191166
1077098
42929
188374

472567
470521
1134258
439487
550510
144261
1252183
38439
280204

532483
492534
1249523
495209
576265
178049
1428959
34217
353857

-22154
510
4426225
123838

-28015
-117925
6246809
123838

-32377
-179436
8679083
142006

0,01
0,83

-1,89
0,73

-2,07
1,2
4.tabula

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
Gads

2017. (EUR)

2018. (EUR)

Kopējie maksājumi valsts
kopbudžetā, t.sk.

330 601

351 624

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

53 299

55 861

Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

111 617

133 443

Pievienotās vērtības nodoklis

117 257

141 566

Dabas resursu nodoklis

14 968

20 393
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SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMU
STRUKTŪRA (EUR)
ūdensapgādes

kanalizācijas

pārējiem maksas pakalpojumiem

2019

506352

582831

177040

2018

495209

576265

178049

2017

439487

550510

2016

372517

513925

144261

191166

3.attēls Saimnieciskās darbības ieņēmumu struktūra
1.6. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS PASĀKUMI
Talsu ūdens vienmēr par vienu no uzņēmuma prioritātēm uzskatījis sabiedrības
informēšanas pasākumus. Uzņēmums plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos regulāri ziņo par
uzņēmuma aktualitātēm, finanšu situāciju, plānotajiem attīstības jautājumiem, realizētajiem
projektiem, kā arī klientu apkalpošanas pilnveidošanas pasākumiem. Informācija regulāri tiek
sagatavota publicēšanai pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas”, par
aktualitātēm tiek ziņots arī reģionālajam laikrakstam “Talsu Vēstis”, kā arī atsevišķiem ziņu
portāliem, piemēram, www.talsi24.lv, www.leta.lv. Tāpat regulāra sadarbība ir arī ar SIA “Talsu
TV”, kas par aktualitātēm gatavo sižetus, ko pēcāk pārraida “RE: TV” raidīšanas zonā.
Uzņēmumam svarīgā informācija tiek ievietota ne tikai uzņēmuma mājaslapā un pašvaldības
mājaslapā, bet arī Talsu ūdens sociālajos kontos: Facebook.com, draugiem.lv, twitter.
Informācijas nodošanai izvēlēti dažādi nodošanas kanāli, lai nosegtu pēc iespējas plašāku
auditoriju.
Kopš 2014. gada Sabiedrībai ir izstrādāta vienota identitāte (logo), kas tiek izmantota,
izstrādājot uzņēmuma veidlapas, autotransporta uzlīmes, mājas lapas vizuālajiem elementiem,
saziņai ar klientiem un sadarbības partneriem, kā arī marķējot uzņēmuma darbinieku darba
apģērbu. Logo papildina arī Talsu ūdens izstrādātais sauklis: “Tīru ūdeni visiem!”, kas atspoguļo
galveno uzņēmuma pamatdarbību. Šādā veidā tiek veicināta uzņēmuma atpazīstamība.
2015. gadā tika izveidota jauna mājas lapa, kuru klientiem ir ērtāk lietot, tai skaitā mobilajās
ierīcēs, piemēram, paziņojot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus elektroniski vai meklējot
informāciju. Mājaslapa regulāri tiek uzlabota, saņemot dažādus ieteikumus no uzņēmuma
darbiniekiem un klientiem. Mājaslapas administrēšanas funkciju veic uzņēmuma darbinieks, līdz
ar to tiek garantēta operatīva informācijas ievietošana.
Sabiedrība tiek informēta par Talsu ūdens darbību šādos veidos:
1) Talsu ūdens mājas lapā – www.talsuudens.lv par visām aktualitātēm uzņēmumā;
2) Talsu novada mājās lapā – www.talsi.lv un Talsu novada pašvaldības izdevumā “Talsu
Novada Ziņas” par būtiskākajiem jautājumiem vai izmaiņām klientu apkalpošanas jomā un
jaunumiem normatīvajos aktos;
3) Laikrakstā “Talsu Vēstis” sniedzot intervijas un rakstus un televīzijā “Talsu TV”;
4) Sociālajos tīklos – Draugiem.lv, Facebook, Twitter;
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5) Uzņēmuma rīkotajās iedzīvotāju sapulcēs par atsevišķiem un tā brīža aktuālajiem
jautājumiem;
6) Talsu ūdens piedalās Latvijas ūdens un kanalizācijas asociācijas darbībā.
Kopš 2016. gada Talsu ūdens attīstījis sadarbību ar Talsu novada banku filiālēm un,
nodrošinot klientiem ērtāku pakalpojumu, ieviest e-rēķinu pieejamību.
Kopš 2018. gada novembra Talsu ūdens ieviesis norēķinu sistēmu Bill.me - tiešsaistes rēķinu
apkalpošanas platformu.
Klientu ērtībai rēķinus var saņemt un izdrukāt bez maksas, reģistrējoties Bill.me platformā,
savukārt rēķina apmaksu varēsiet veikt izvēloties, vai izmantot iepriekšējos apmaksas veidus, vai
piedāvātās Bill Me platformas iespējas.
Piereģistrējoties platformā Bill.me, tās sadaļās BEZ MAKSAS ir iespējama:
Rēķinu saņemšana un pārskatīšana; Operatīva saziņa ar mūsu dienestu; Precīza skaitītāju
rādījumu nodošana un kontrole; Talsu ūdens jaunumu ātra saņemšana.
Visas platformas iespējas un priekšrocības pieejamas arī mobilajā lietotnē uz Android un
iOS.
Bill.me veic personas datu apstrādi, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) prasībām. Bill.me personas datu apstrādi attiecībā uz
Talsu ūdens klientiem primāri veic ar mērķi ļaut klientiem izmantot tīmekļa
vietnes www.bill.me piedāvātos rīkus un norēķināties par Talsu ūdens sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Visi Talsu ūdens klientu personas dati tiek glabāti drošos serveros, un Bill.me piemēro
atbilstošus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu personas
datu aizsardzību. Detalizētāku informāciju par Bill.me praksi attiecībā uz personas datu apstrādi,
tostarp par apstrādājamo personas datu kategorijām, izmantošanas mērķiem, uzglabāšanas
ilgumu, personas datu nodošanu trešajām personām, kā arī Talsu ūdens klientu tiesībām saistībā
ar personas datu apstrādi, ir iespējams gūt Bill.me tīmekļa vietnē sadaļā Privātuma
pamatnostādnes https://www.bill.me/lv/privacy.
Maksājumu drošība atbilst visiem Starptautisko maksājumu sistēmu standartiem un tiek
nodrošināta ar licencētas maksājumu iestādes palīdzību kuru darbību reglamentē Latvijas
Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
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2. SIA “TALSU ŪDENS” DARBĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI
2.1. ĀRĒJIE FAKTORI
Investīciju un ES struktūrfondu pieejamība attīstībai nākamajā plānošanas periodā
Neskatoties uz faktu, ka ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pēdējo 10 gadu laikā Talsu
novadā ir intensīvi atjaunoti, piesaistot ES fondu finansējumu, joprojām ir apdzīvotas vietas, tai
skaitā Talsu ūdens apkalpes zonā, kur projektu rezultātā izbūvētie vai rekonstruētie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli neaptver visu aglomerāciju – piemēram, Valdemārpils un
Sabile, kur sastopami vēsturiski pat 50 gadus veci ūdensapgādes tīkli, kas joprojām ir
ekspluatācijā. Kanalizācijas tīklu pieejamība šajās pilsētās joprojām ir nepietiekama, līdz ar to
būtiski svarīgs ir jautājums par notekūdeņu novadīšanu, to uzskaiti un kontroles pasākumiem.
Diemžēl jāsecina, ka nepārdomāti realizētu ES projektu rezultātā, ūdens atdzelžotavu un
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācija ir dārga un neekonomiska, tie prasa
lielus finanšu līdzekļus uzlabošanā un pat pārbūvē.
Talsu ūdens 2019. gada augustā – septembrī, piesaistot ekspertus no SIA “Lakalme”,
apzinājis to notekūdeņu attīrīšanas iekārtu situāciju, par kurām aizrādījis Valsts vides dienests.
Diemžēl ES projektu finansējums ūdenssaimniecībā Talsu novada teritorijā, izņemot Talsu pilsētu,
visticamāk vairs nebūs pieejams. Investīcijas būs jāmeklē vai nu Talsu novada pašvaldības vai
Talsu ūdens budžeta vai aizdevuma veidā, kas nenoliedzami ietekmēs ūdenssaimniecības tarifu.
Kā viens no galvenajiem investīciju objektiem tuvākā laikā būs Talsu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kuras nodotas ekspluatācijā 2002. gadā un tām nepieciešama rekonstrukcija. Talsu
ūdens pēdējos 3 gados tajās ir veicis apjomīgas investīcijas, remontējot un iegādājoties dažādas
iekārtas: sūkņus, gaisa pūtējus, dūņu centrifūgu, automātiskās rupjo nosēdumu restes. Ir daļēji
atjaunota automātika, uzlabots iekšējais un ārējais apgaismojums, restaurēta 1.līnija, 2019. gadā
arī 2.līnija veikti apjomīgi ieguldījumi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā (dūņu maisu iegāde,
dūņu izvešana).
Tomēr tas neatrisina vairums problēmu.
2018. gada vasaras sākuma, Talsu ūdens, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas uzsākto ES fondu nākamā plānošanas perioda (2021.–2027.) investīciju
vajadzību apzināšanu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju aptauju par
turpmākām ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības vajadzībām, sagatavoja un iesniedza
informāciju par nepieciešamajām investīcijām Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Tā kā šis jautājums Talsiem ir ļoti aktuāls - gan saistībā ar vides piesārņojuma riskiem, jo Talsu NAI
iekārtas ir novecojušas un Talsu ūdens ar saviem resursiem tās nevar atjaunot, gan saistībā ar
Decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas papildus funkciju, kā rezultātā pieaugs,
koncentrēto asenizācijas notekūdeņu apjoms.
Šobrīd notiek saziņa ar VARAM lai Talsu gadījumu vērtētu kā prioritāru, ņemot vērā Valsts
Vides dienesta norādījumus par neatliekamām darbībām Talsu NAI rekonstrukcijai.
Gadījumā, ja finansējums netiks piešķirts, Talsu pilsētas NAI uzturēšana būs kritiska.
Faktori, kas ietekmē Talsu ūdens pakalpojuma patēriņu – demogrāfiskie rādītāji, iedzīvotāju
izceļošana, ekonomiskā attīstība.
Šie ārējie faktori ir vieni no būtiskākajiem, kas ikdienā nosaka Talsu ūdens darbību un
turpmāko attīstību, jo pakalpojuma patēriņš ietekmē tarifa un investīciju politiku.
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Ilgtermiņa faktori
Demogrāfiskie faktori
Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties, par ko
liecina gan oficiālie dati Iedzīvotāju reģistrā (PMLP),
gan arī informācija par faktisko iedzīvotāju skaitu.
Piemērām, Talsu pilsētā 2010. gadā iedzīvotāju skaits
pēc Iedzīvotāju reģistra datiem bija 11 287, bet 2016.
gadā vairs tikai – 10 231 (-1056). Novadā tendence
kopumā – no 34 620 iedzīvotājiem 2010. gadā līdz
31 954 iedzīvotājiem (-2666). 2019. gada dati – Talsu
pilsētā – 9126. Talsu novadā kopumā – 30 190.
Patērētāju skaits ir kļuvis mazāks, kas pie noteikta
izmaksu apjoma izraisa tarifa pieaugumu.
Pakalpojumu ekonomija
Patērētāji, reaģējot uz tarifa izmaiņām, kļūst taupīgāki
un ūdeni patērē mazāk. Vērojot patēriņu vienam
cilvēkam, tas ir samazinājies par 0,5 līdz pat līdz 1 m3.
Mazais patēriņš atkal būtiski ietekmē tarifu, jo
ražošanas izmaksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz
lielākām patēriņa prognozēm. Vērojams arī sezonālais
patēriņš, jo daļa iedzīvotāju vairākus mēnešus gadā
uzturas ārpus Latvijas,= un ūdeni uz laiku atslēdz.
Joprojām lielāks ūdens patēriņš ir vasaras sezonā, jo
kāda daļa tomēr tiek izmantota dārzu laistīšanai.
Ekonomiskā situācija
Samazinājies arī juridisko personu patēriņš, jo
uzņēmumu vai ražotņu skaits samazinās vai paliek
nemainīgs, savukārt samazinās ražošanas apjomi, līdz
ar to samazinās ūdenssaimniecības pakalpojumu
apjoms šajā segmentā.

Īstermiņa faktori
Reakcija uz tarifa pieaugumu
Tarifa palielinājums par 1% samazina
patēriņu vidēji par 0,4%, bet
pirmajos mēnešos par 0,6%. Tarifa
pieaugums izraisa debitoru parāda
pieaugumu.

Faktori, kas ietekmē jaunu pieslēgumu izveidošanu.
Piesaistot ES fondu finansējumu, viens no būtiskākajiem rādītājiem ir jaunu pieslēgumu
izveidošana aglomerācijā, uz ko tiek vērsti projekta ieguvumi – kvalitatīvāki ūdenssaimniecības
pakalpojumi.
Diemžēl realitātē faktiski visā Latvijas teritorijā, un izņēmums nav Talsu novads, pieslēgumu
izveide nenorit tik raiti, kā sākotnēji tika plānots.
Veicot aptaujas, iedzīvotāji zemo pieslēgumu aktivitāti visbiežāk pamato ar finansējuma
nepietiekamību pieslēguma izbūvei no centralizētajiem UK tīkliem līdz dzīvojamai mājai. Turklāt
bieži vien jāpārbūvē dzīvojamās mājas iekšējā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Vairums
iedzīvotāju, attālāk no ciemu centriem, pat nevēlas ūdensapgādes vai kanalizācijas pieslēgumu,
jo apzinās, ka būs jāmaksā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko vecāka gada gājuma cilvēki
un maznodrošinātie iedzīvotāji nevar atļauties.
Ar Talsu novada domes 2017. gada 29. jūnijā saistošo noteikumu Nr.16 “Par
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” tiek
risināts jautājums par jaunu kanalizācijas pieslēgumu izbūvi iedzīvotājiem, Talsu novada
pašvaldībai piešķirot līdzfinansējumu. Process ir salīdzinoši laikietilpīgs, jo nepieciešams izstrādāt
tehnisko dokumentāciju – apliecinājuma karti vai tehnisko projektu, lai precīzi noteiktu
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būvniecības izmaksas. Nereti iedzīvotāji izvēlas vieglāko ceļu – izbūvēt nepiesaistot
ārpakalpojumu.
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifs, un tā aprēķina faktori
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Talsu ūdens apkalpes zonā atbilstoši ekonomiski
pamatotām izmaksām apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2015.
gada 4. jūnijā ar lēmumu Nr.86:
Ūdens apgādei bez PVN 0,93 EUR/m3
Kanalizācijas pakalpojumiem bez PVN 1,17 EUR/m3
Tarifs aprēķināts saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodiku” un tarifs ir noteikts apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski
pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu
rentabilitāti.
No vienas puses, realizējot ES fondu ūdenssaimniecības projektus, uzņēmums īsteno mērķi
- maksimāli nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus ūdenssaimniecības
pakalpojumus. Tomēr veiktās investīcijas ir nesamērīgas ar gūstamajiem ieņēmumiem. Pēc savas
būtības visu šo projektu realizācija nav uzskatāmi par klasiskiem investīciju projektiem, kuriem ir
paredzēts ievērojams ekonomiskais efekts ar “plus” zīmi. Drīzāk tie būtu vērtējami kā sociāls
projekts, attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju interesēs.
Pārņemot pagastu ūdenssaimniecības, tiks piemērots šobrīd noteiktais uzņēmuma tarifs,
kas daudzviet ir nedaudz zemāks nekā šobrīd noteikusi Talsu novada pašvaldība. Procesa
rezultātā būtiski tiks palielināti uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu apjomi, kas viennozīmīgi ir
atstājuši ietekmi uz šobrīd noteikto tarifu. Pakalpojumu tarifi jāpārskata saskaņā ar
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” ja vairāk kā par 10 % mainās
spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai
spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas.
Stratēģijas sagatavošanas laikā ir izstrādāts un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā 2019. gada 17. septembrī iesniegts jauns tarifa projekts, kas aptver Talsu novada Talsu
pilsētas, Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema teritoriju, Lībagu pagasta, Stendes pilsētas,
Laidzes pagasta, Ģibuļu pagasta Pastendes un Spāres, Lubes pagasta, Valdemārpils pilsētas,
Ārlavas pagasta, Valdgales pagasta, Īves pagasta, Sabiles pilsētas, Abavas pagasta, Strazdes
pagasta, Virbu pagasta, Laucienes pagasta, Balgales pagasta un Ķūļciema pagastu.
Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības teritoriju pārņemšanu Talsu novadā un
uzņēmuma darbības zonas paplašināšanos, kas rada darbaspēka, nolietojuma, energoresursu
izmaksu pieaugumu, kurš vairs nav nosedzams ar esošajiem uzņēmuma darbības apjomiem. Visās
teritorijās tiks piemērots vienots tarifs. Plānotais tarifs  Ūdensapgādes pakalpojumam 1.18 EUR/m³ (bez PVN),
 Kanalizācijas pakalpojumam 1.90 EUR/m³ (bez PVN).
2.2. IEKŠĒJO FAKTORU IETEKME
Tehniskā nodrošinājuma atjaunošanas problemātika
Talsu ūdens ļoti aktuāls jautājums ir tehniskais nodrošinājums – novecojušas un savu laiku
nokalpojušas tehnikas vienības, kas pakāpeniski jānomaina pret jaunām. Specializētās tehnikas
izmaksas ir dārgas, līdz ar to jāizsver to ekonomiskā lietderība un izmantošanas intensitāte. Tādēļ
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nepieciešama prioritāšu izvērtēšana tehnikas iegādē katra kalendārā gada ietvaros. Papildu tam
jāņem vērā ka pārņemta visa Talsu novada ūdenssaimniecība (izņemot Vandzenes pagastu) un
apkalpošanai nepieciešamās transporta vienības, iekārtas, atdzelžošanas stacijas u.c. NAI.
Talsu ūdens jau vairākus gadus plāno Hidrodinamiskās mašīnas iegādi, kas nepieciešama
kanalizācijas tīklu profilaktiskai uzturēšanai un aizsprostojumu novēršanai visā Talsu novada
teritorijā. Šobrīd šis pakalpojums tiek ņemts kā ārpakalpojums tikai un vienīgi avārijas gadījumos,
kas ir papildus izmaksas SIA Talsu ūdens, bet novērš tikai sekas, neatrisinot centralizēto
kanalizācijas tīklu aizsprostojumu problēmu kopumā. Hidrodinamiskās mašīnas ārpakalpojuma
vidēja stundas cena ir 90.00 EUR bez PVN. Talsu ūdens izmanto Rīgas, Tukuma un Kuldīgas
ūdenssaimniecību vai atkritumu saimniecību uzņēmumu hidrodinamiskās mašīnas.
Hidrodinamiskā mašīna ir specifiska iekārta, kurā tiek apvienotas vairākas darbības, tai
vienlaikus jāskalo ar ūdens strūklu un jāatsūc aizsprostojumi (biezumi), skalojamās iekārtas
komplektācijā jābūt dažāda diametra un veida uzgaļiem, ar kuru palīdzību var gan izgriezt koku
saknes, gan atbrīvot cauruļvadu no smiltīm, taukiem un pat izvākt akmeņus, jābūt aprīkotai ar
“mehānisko roku”, kuras mehānisms ļauj iegremdēt mehāniski šļūteni lielā dziļumā (kanalizācijas
sūkņu stacijās). Diemžēl finansējums šādai mašīnai ir ap 300 000 EUR, līdz ar to nepieciešams
sagaidīt jaunā tarifa spēkā stāšanos, lai turpinātu ieceri par šīs iekārtas iegādi.
Ēku un iekārtu tehniskais stāvoklis. Nekustamā īpašuma sakārtošana
Ūdenssaimniecības infrastruktūras pamatlīdzekļu sastāvā ir vairākas ēkas un būves, kas
izmantotas ūdenssaimniecības vajadzībām vēl padomju laikā. Atsevišķas būves ir avārijas stāvoklī
un vairs netiek izmantotas. Talsu ūdens jārisina jautājums par to demontāžu vai atjaunošanu,
ņemot vērā to lietderību tālākai ekspluatācijai. Vairums šādu ēku funkcionālā lietderība un
uzturēšana ir nesaimnieciska, līdz ar to Talsu ūdens kopīgi ar Talsu novada pašvaldību jārisina
jautājums par šo ēku un būvju likvidāciju. Jautājums ir aktuāls arī šajā plānošanas periodā, jo
pārņemot jaunas teritorijas, šādu būvju skaits ir palielinājies.
Līdzīgs stāvoklis ir arī atsevišķām tehnoloģiskajām iekārtām – atdzelžošanas stacijas,
notekūdeņu baseini, u.c.,
Vairākiem īpašumiem nepieciešams sakārtot jautājumu par īpašuma tiesībām, jāizbūvē
piebraucamie ceļi.
Notekūdeņu dūņu utilizācijas un savākšanas problēma
Viena no būtiskākām problēmām Latvijā ūdenssaimniecībās ir notekūdeņu dūņu utilizācija
vai pārstrāde. Šobrīd Talsu ūdens ir noslēdzis līgumu ar ZS “Upnieki” par attīrīšanas iekārtu dūņu
izmantošanu lauksaimniecībā atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. Tomēr šai sadarbībai ir
vairāki riski, tai skaitā apkārtējo māju iedzīvotāju pretestība par nepatīkamu smaku ZS laukos, uz
kuriem tiek izvestas dūņas. Gadījumā, ja ZS neturpinās sadarbību ar Talsu ūdens, alternatīva
risinājuma šobrīd nav.
Pārņemot visa Talsu novada ūdenssaimniecības, dūņu utilizācijas jautājuma risinājums ir
īpaši aktuāls, jo Talsu novada mazajās attīrīšanas iekārtas dūņu sastāvs ir šķidrs, tādēļ šķidrās
dūņas būtu jāved uz Talsu NAI apstrādei.
Jautājums jārisina kopīgi ar pašvaldību, izvērtējot ilgtermiņa risinājuma variantus, veicot
pētījumus, analizējot ieguvumus un alternatīvus risinājumus – piemēram, kompostēšana,
sadarbība ar atkritumu pārstrādes uzņēmumiem un citi varianti.
2.3. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS
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Talsu ūdens sniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus, kas ir Talsu ūdens
pamatdarbības pakalpojumi, ar piesaisti konkrētai lokālai teritorijai un infrastruktūrai –
centralizētā ūdensapgādes un centralizētā kanalizācijas sistēma. Līdz ar to nav iespējams izvērtēt
alternatīvas tirgus iespējas tiešā veidā, un konkurences iespējas šajā tirgū šobrīd ir ierobežotas.
Būtiska ietekme klientu struktūrā ir lielajām juridiskajām personām, kuru darbība var būtiski
ietekmēt pamatdarbības ieņēmumu apjomu.
Talsu ūdens kā pašvaldības kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību. Kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam gadījumam, kad
publiska persona komercdarbību var veikt stratēģiski svarīgā nozarē, jo kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem
ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanā. Kapitālsabiedrība attiecīgo uzdevumu veic
efektīvi, un tādējādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir
labākais risinājums, un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.
Talsu ūdens sniegtie papildus pakalpojumi, piemēram, lietus ūdens apsaimniekošana,
asenizācijas pakalpojumi, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana, citi pakalpojumi, tiek sniegti
gadījumos, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības interešu īstenošanu
attiecīgajā jomā, vai nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt
augstāku kvalitātes standartu.

juridiskas
personas
22%
fiziskas personas

fiziskas personas
78%

juridiskas personas

4.attēls.Fiziskām un juridiskām personām piegādātais ūdens 2018. gadā, m3
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juridiskas
personas
31%
fiziskas personas

fiziskas personas
69%

juridiskas personas

5.attēls. Fiziskām un juridiskām personām attīrītais ūdens 2018. gadā, m3

3. VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI
3.1. MISIJA UN VĪZIJA
Misija
Nodrošināt kvalitatīvus, klientu vajadzībām atbilstošus, nepārtrauktus un videi draudzīgus
ūdenssaimniecības pakalpojumus, veicinot Talsu ūdens ilgtspējīgu attīstību.
Vīzija
Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība Talsu novada iedzīvotājiem Talsu
ūdens apkalpes teritorijā.
3.2. STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Vispārējais Stratēģiskais mērķis
Nodrošināt augstu ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu kvalitāti visiem Talsu
pilsētas un novada patērētājiem, kā arī gādāt, lai šie pakalpojumi ir nepārtraukti, efektīvi, rentabli
un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.
3.3. TALSU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJĀ 2030 NOTEIKTIE STRATĒĢISKIE
MĒRĶI
Talsu novada pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi ir noteikti Talsu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2030. Tie noteikti vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas
ir vērsti uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un
turpmāk veicamo darbību identificēšanai, tai skaitā ūdenssaimniecības attīstībai, uz ko vistiešāk
vērsts - Stratēģiskais mērķis Nr.1 “Izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība”.
3.4. TALSU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ 2014. - 2020. GADAM NOTEIKTĀS PRIORITĀTES,
RĪCĪBU VIRZIENI UN RĪCĪBAS
Galvenās Ilgtermiņa prioritātes, rīcību virzieni un rīcības, kas noteikti ūdenssaimniecības
attīstībai Talsu novadā:
Ilgtermiņa prioritāte i-7 “Ūdenssaimniecība”:
Rīcību virziens i-7-1 “Ūdenssaimniecības projektu ieviešana”:
i-7-1-1 Ūdenssaimniecības projektu ieviešana apdzīvotās vietās.
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Rīcību virziens i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi:
i-7-2-1 Apdzīvoto vietu lokāla gruntsūdeņu kvalitātes kontrole un monitorings;
i-7-2-2 Alternatīvās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi;
i-7-2-3 Lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas;
I-7-2-4 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana.
Rīcību virziens i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība:
i-7-3-1 Vienota pieeja ūdenssaimniecības apsaimniekošanas organizēšanai;
i-7-3-2 Ūdenssaimniecības pārvaldības attīstība;
i-7-3-3 Atbalsts centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izmantošanai.
Ilgtermiņa prioritāte i-9 “Vide un publiskā ārtelpa”
Rīcību virziens i-9-2 Publiskā ārtelpa:
i-9-2-5 Lietus ūdeņu novadīšanas (meliorācijas) sistēmu sakārtošana.
Kā papildus minama Ilgtermiņa prioritāte i-1 “Mobilitāte”
Rīcību virziens i-1-1 Pašvaldību ielu un ceļu programma:
i-1-1-1 Pašvaldības ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve.
Talsu novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam ilgtermiņa prioritātei i-7
“Ūdenssaimniecība” izvirzīti trīs galvenie vidēja termiņa mērķi:
 Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni ;
 Nodrošināt notekūdeņu savākšanu un vides normatīviem atbilstošu attīrīšanu;
 Veicināt apkārtējās vides piesārņojuma risku samazināšanu.
Iespēju robežās turpināsies ūdenssaimniecības projektu ieviešana, kas uzlabos dzeramā
ūdens kvalitāti, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši vides normatīviem. Vietās, kur
ūdenssaimniecības projektu ieviešana nav iespējama, plānojami alternatīvi risinājumi, izvērtējot
lokālās ūdensapgādes sistēmas kvalitāti, kā arī izvērtējot ciema ūdenssaimniecības pieslēgšanu
tuvākās apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības sistēmai, izbūvējot maģistrālos tīklus.
Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma (spēkā no 2016. gada 1. janvāra) 6. panta
pirmajai daļai vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā
administratīvajā teritorijā. Likumā noteikts, ka vietējās pašvaldības dome nosaka pašvaldības
iestādi, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus un citus noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, vai pilnvaro komersantu
sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās
daļā.
Talsu novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam Talsu ūdens noteiktās rīcības –
galveno prioritāšu apkopojums.
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5.tabula. i-7 Ūdenssaimniecība
Stratēģiskais mērķis: Izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un pārtikusi
sabiedrība
Ilgtermiņa prioritāte: i-7 “Ūdenssaimniecība”
Vidēja termiņa mērķi
Rīcību virzieni
Rīcības
Pasākumi
VM-i-7-1 Nodrošināt
i-7-1
i-7-1-1
Ūdenssaimniecības
iedzīvotājus ar
Ūdenssaimniecī Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība.
kvalitatīvu dzeramo
bas projektu
projektu īstenošana
ūdeni.
ieviešana
apdzīvotās vietās
VM-i-7-2 Nodrošināt
notekūdeņu savākšanu
un vides normatīviem
atbilstošu attīrīšanu.
VM-i-7-3 Veicināt
apkārtējās vides
piesārņojuma risku
samazināšanu.
VM-i-7-1 Nodrošināt
i-7-2
i-7-2-1 Apdzīvoto
Regulārs monitorings
iedzīvotājus ar
Alternatīvās
vietu lokāla
par notekūdeņu
kvalitatīvu dzeramo
ūdensapgādes
gruntsūdeņu
savākšanu un
ūdeni.
un kanalizācijas kvalitātes kontrole
nogādāšanu uz
VM-i-7-2 Nodrošināt
risinājumi
un monitorings
attīrīšanas iekārtām.
notekūdeņu savākšanu
i-7-2-2 Alternatīvās
Ūdenssaimniecības
un vides normatīviem
ūdensapgādes un
pakalpojumu un
atbilstošu attīrīšanu.
notekūdeņu
infrastruktūras attīstība.
VM-i-7-3 Veicināt
savākšanas
apkārtējās vides
risinājumi
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piesārņojuma risku
samazināšanu.

VM-i-7-1 Nodrošināt
iedzīvotājus ar
kvalitatīvu dzeramo
ūdeni.
VM-i-7-2 Nodrošināt
notekūdeņu savākšanu
un vides normatīviem
atbilstošu attīrīšanu.
VM-i-7-3 Veicināt
apkārtējās vides
piesārņojuma risku
samazināšanu.

I-7-2-4 Dzeramā
ūdens kvalitātes
uzlabošana

i-7-3
Ūdenssaimniecī
bas pārvaldība

i-7-3-1 Vienota
pieeja
ūdenssaimniecības
apsaimniekošanas
organizēšanai

i-7-3-2
Ūdenssaimniecības
pārvaldības attīstība

Regulāra dzeramā ūdens
ieguves kvalitātes
kontrole un kvalitātes
nodrošināšana atbilstoši
ES direktīvu un
normatīvo aktu
prasībām SIA “Talsu
ūdens” apkalpes zonā.
Komercuzskaites
mēraparātu un ūdens
patēriņa skaitītāju
ierīkošana.
Talsu novada
ūdenssaimniecības
centralizēta
apsaimniekošana.
Attālinātās nolasīšanas
sistēmas izveide SIA
“Talsu ūdens” apkalpes
zonas ūdens patēriņa
skaitītājiem.

3.4.1 FINANŠU MĒRĶI
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Finanšu mērķi Stratēģijā ietverti pamatojoties uz Talsu novada attīstības programmas
2014.-2020. 3.pielikumā Investīciju plāns noteiktiem konkrētiem uzdevumiem un risinājumiem,
indikatīvām izmaksām un plānoto īstenošanas laiku.
Finanšu mērķu izpilde 2017-2019. plānošanas periodā
Stratēģiskais mērķis: izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība.
Rīcības virziens: i-7-1 “Ūdenssaimniecības projektu ieviešana”.
Rīcība: i-7-1-1 “Ūdenssaimniecības projektu īstenošana apdzīvotās vietās”.
6.tabula. Rīcība i-7-1-1 “Ūdenssaimniecības projektu īstenošana apdzīvotās vietās”
Pasākums

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība Lībagu
pagastā

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība Ģibuļu
pagastā

Indikatīvais
finansējums,
EUR
5000 katru gadu

Gads

Darbības/
iznākuma rādītāji

537 512.00, ES
fondi un
pašvaldība

2016.- Pastendes ciemā
2020. 2.kārta
TEP izstrāde,
tehniskā projekta
izstrāde, projekta
realizācija

2016.- Lībagu pagasta
2020. Mundigciema
pieslēgumi pie
jaunās
kanalizācijas
sistēmas un
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtām

Izpilde

Pieslēgti tikai 3 klienti
no plānotajiem 20
klientiem. Pieslēgumu
skaits neliels, jo
privātmājas 50 -70 m
līdz centralizētiem
tīkliem, izmaksas šādā
gadījumā līdz pat 8000
EUR kas iedzīvotājam
nav iespējams
realizēt. CFLA
uzraudzības periods
beidzies
Nav bijis pieejams ES
fondu finansējums.
Pasākums nav
realizēts

Aktivitāti
plānojusi Ģibuļu
pagasta pārvalde,
ja pārņem
Ja būs pieejams
ES finansējums,
Talsu ūdens,
iespējams varētu
turpināt
SAM 5.3.1. “Stendes
pilsētas
ūdenssaimniecības
attīstības projekts II
kārta. Kanalizācijas
tīklu paplašināšana,

1 992 563,00,
470 000,00 ES
finansējums,
1522563
līdzfinansējums

2017.- Jaunu notekūdeņu
2020. attīrīšanas iekārtu
(NAI) būvniecība
Stendes pilsētas
ziemeļu rajonā;

2019. gada
2.septembrī pabeigti
būvdarbi.
Projekta realizācija
jānodrošina
pieslēgumu (lietotāju)
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notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
un ūdensapgādes
tīklu izbūve

Projekta II kārtas
ietvaros
pieslēdzamais
kanalizācijas tīklu
pārklājums pēc
projekta II kārtas
plānots 89,8% no
Stendes pilsētas
aglomerācijas;

(Pašvaldība un
Talsu ūdens)

skaits, ko plānots
pakāpeniski realizēt
2020.-2022. gadā

Jauni
ūdensapgādes
tīkli (tiks precizēts
atkarībā no
pieejamā
finansējuma)
Stratēģiskais mērķis: izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība.
Rīcības virziens: i-7-2 “Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi”.
Rīcība: i-7-2-1 “Apdzīvoto vietu lokāla gruntsūdeņu kvalitātes kontrole un monitorings”.
7.tabula. Rīcība i-7-2-1 “Apdzīvoto vietu lokāla gruntsūdeņu kvalitātes kontrole un monitorings”
Pasākums

Regulārs
monitorings par
notekūdeņu
savākšanu un
nogādāšanu uz
attīrīšanas iekārtām

Indikatīvais
finansējums,
EUR
24 000

Gads

Aktivitāte

Izpilde

Regulāri

Talsu ūdens savā
apkalpes zonā
veic regulāru
monitoringu par
notekūdeņu
savākšanu un
nogādāšanu uz
attīrīšanas
iekārtām,
fiziskām un
juridiskām
personām, kuru
īpašumi nav
pieslēgti
centrālajiem
kanalizācijas
tīkliem
Kopīgi ar
pašvaldību jāveic
jomas
sakārtošana –
izmaiņas saistošo
noteikumu
regulējumā.

Tiek regulāri īstenots
Talsu ūdens budžeta
ietvaros
2019. gada 4. maijā
stājušies spēkā
saistošie noteikumi
Nr.11
“Decentralizētās
kanalizācijas
pakalpojumu
sniegšanas un
uzskaites kārtība Talsu
novada pašvaldībā”
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Stratēģiskais mērķis: izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība.
Rīcības virziens: i-7-2 “Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi”.
Rīcība: i-7-2-2 “Alternatīvās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi”.
8.tabula. Rīcība i-7-2-2 “Alternatīvās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi”
Pasākums

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Laidzes
pagastā

Indikatīvais
finansējums,
EUR
200 000

Gads

Aktivitāte

2016.- Ūdensapgādes un
2020. kanalizācijas
sistēmas
rekonstrukcija
ciematā "Stūrīši"
Jaunu centrālo
ūdens un
kanalizācijas tīklu
izbūve, ūdens
atdzelžošanas
stacijas izbūve,
notekūdeņu
attīrīšanas
stacijas izbūve
Rocežu
ūdensapgādes
sistēmas pārbūve

Izpilde

Daļēji realizēts
Izbūvēti
ūdensapgādes tīkli
Zvirgzdu ciemā rekonstrukcija
03.06. 2016.1009 m,
84 637 EUR
ūdensvads Rocežos2016 . gada nogalē
16927.90 Euro ar
PVN. Nomainīti 403
metri.,
Attīrīšanas iekārtas
Stūrīšos, Laidzes
pagastā – 60 000 EUR
diemžēl jāpārbūvē
Talsu novada
pašvaldības
finansējums

Stratēģiskais mērķis: izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība.
Rīcības virziens: i-7-2 “Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi”.
Rīcība: i-7-2-4 “Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana”.
9.tabula. Rīcība i-7-2-4 “Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana”
Pasākums

Regulāra dzeramā
ūdens ieguves
kvalitātes kontrole
un kvalitātes
nodrošināšana

Indikatīvais
finansējums,
EUR
24 000 gadā

Gads

Aktivitāte

Izpilde

2017.2020.

Regulāra dzeramā
ūdens ieguves
iekārtu
dezinfekcija
atdzelžošanas

Dižstende, Laidze,
Priedes – kopā 21 000
EUR investīcijas Talsu
ūdens finansējums.
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atbilstoši ES
direktīvu un
normatīvo aktu
prasībām Talsu
ūdens apkalpes zonā

iekārtās Talsu
ūdens apkalpes
zonā;
Regulāra dzeramā
ūdens testēšana;
Jauni pieslēgumi
centrālajiem
ūdensapgādes
tīkliem
pieejamības
nodrošināšana

Stratēģiskais mērķis: izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība.
Rīcības virziens: i-7-3 “Ūdenssaimniecības pārvaldība”.
Rīcība: i-7-3-1 “Vienota pieeja ūdenssaimniecības apsaimniekošanas organizēšanai”.
10.tabula.Rīcība i-7-3-1 “Vienota pieeja ūdenssaimniecības apsaimniekošanas organizēšanai”
Pasākums

Komercuzskaites
mēraparātu un
ūdens patēriņa
skaitītāju ierīkošana
Talsu novada
teritorijā

Talsu novada
ūdenssaimniecības
centralizēta
apsaimniekošana

Indikatīvais
finansējums,
EUR
24 000 gadā

Gads

Aktivitāte

Izpilde

2017.2020.

Komercuzskaites
mēraparātu vai
Ūdens patēriņa
skaitītāju
ierīkošana visiem
dzeramā ūdens
lietotājiem, kuru
īpašumi pieslēgti
centralizētiem
ūdensapgādes
tīkliem

Pārņemot jaunas
teritorijas, tiek
apsekoti visi klienti un
veikta UPS uzlikšana
98% Talsu ūdens
klientiem ūdens
uzskaite ar skaitītāju.

72 000,00
katru gadu

2017.2020

Talsu ūdens
pārņem Talsu
novada pagasta
pārvalžu
ūdenssaimniecības
jomu laika periodā
līdz 2019 . gadam.

Līdz 2019. gada 1.
novembrim tiek
pārņemti pēdējās
teritorijas – Balgale,
Ķūļciems un Lauciene.
Nav pārņemta
Vandzenes pagasta
teritorija, jo privāts
pakalpojuma sniedzējs
Valdemārpils un Ārlavas
pag. 17399.21 tajā sk.
PVN
Valdgale 7239.74 tajā
sk. PVN
Lube 6212.91 tajā sk.
PVN
Īve 4424.66 tajā sk. PVN
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Strazde 3943.03 tajā sk.
PVN
Virbi 9731.26 tajā sk.
PVN
Sabiles pilsēta un
Ārlavas pag. 21111.35
tajā sk. PVN
Balgale 9737.23 tajā sk.
PVN
Ķūļciems 7508.26 tajā
sk. PVN
Lauciene 9573.87 tajā
sk. PVN.

Hidrodinamiskās un
asenizācijas mašīnas
iegāde Talsu novada
ūdenssaimniecības
centralizētai
apsaimniekošana

355738,79

2017.2020

Hidrodinamiskās
un asenizācijas
mašīnas iegāde
Talsu novada
ūdenssaimniecība
s centralizētai
apsaimniekošana

Diemžēl iegāde
atlikta, līdz jauna
tarifa spēkā stāšanas
laikam.

Stratēģiskais mērķis: izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība.
Rīcības virziens: i-7-3 “Ūdenssaimniecības pārvaldība”.
Rīcība: i-7-3-2 “Ūdenssaimniecības pārvaldības attīstība”.
11.tabula. Rīcība i-7-3-2 “Ūdenssaimniecības pārvaldības attīstība”
Pasākums

Attālinātās
nolasīšanas sistēmas
izveide Talsu ūdens
apkalpes zonas
ūdens patēriņa
skaitītājiem

Indikatīvais
finansējums,
EUR
282 000

Gads

Aktivitāte

Izpilde

2017.2020.

Attālinātās
nolasīšanas
sistēmas izveide
Talsu ūdens
apkalpes zonas
ūdens patēriņa
skaitītājiem

Šobrīd attālinātā
nolasīšanas sistēmā
ieviesta Pastendes
ciemā Lube, Anužu
pagasta, Lubezere
Ārlavas pagastā.

Komentārs:
Pārņemot
nākamas
pārvaldes jābūt
aprīkotam ar
attālināto
nolasīšanas
sistēmu

Šobrīd nav papildus
finansējuma, lai
paplašinātu teritoriju

Stratēģiskais mērķis: izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība.
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Rīcības virziens: i-1-1 “Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un
pārbūve”.
Rīcība: i-1-1-1 “Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve”.
12.tabula. Rīcība i-1-1-1 “Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un
pārbūve”
Pasākums

Lielās ielas
atjaunošana posmā
no Zvaigžņu ielas līdz
Tautas namam
Papildus
nepieciešams
atjaunot lietus
ūdens komunikācijas
un kanalizācijas
tīklus

Fabrikas iela –
pieslēgums
kanalizācijas tīkliem

Indikatīvais
finansējums,
EUR
111 000

50 000

Gads

2017.2020.

2017.2020.

Aktivitāte

Izpilde

Lielās ielas
atjaunošana
posmā no
Zvaigžņu ielas līdz
Tautas namam
Papildus
nepieciešams
atjaunot lietus
ūdens
komunikācijas un
kanalizācijas
tīklus
Jāizbūvē
sūknētava vai
pašteces vads,
plānotie
risinājumi atkarīgi
no Fabrikas ielas
rekonstrukcijas
darbiem nākotnes
perspektīvā.

Diemžēl 2019. gada
septembrī Lielā ielā
atjauno bruģi bet
komunikācijas netika
atjaunotas

Līdz 2019. gadam
netika realizēts. Lūgts
iekļaut 2020.gada
budžetā

Finanšu mērķi 2020-2022. plānošanas periodā
i-7 Ūdenssaimniecība
i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu ieviešana
Nr.
p.
k.
85

Finanšu instruments EUR
Pasākums
Ūdenssaim
niecības
pakalpojum
u attīstība
Talsu
novadā

Indikatīvā
kopsumma
20 000

Pašvaldības budžets
20 000

ES fondu
finansējums

Cits
finansējums

Darbības/
iznākuma rādītāji

Izpildes
termiņš

Izbūvēti jauni
pieslēgumi
centralizētajiem
kanalizācijas
tīkliem saskaņā ar
ES projektu
ietvaros
sasniedzamajiem

Ikgadējs
pasākums,
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Nr.
p.
k.

Finanšu instruments EUR
Pasākums

Indikatīvā
kopsumma

Pašvaldības budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finansējums

Darbības/
iznākuma rādītāji

Izpildes
termiņš

rezultatīvajiem
rādītājiem

i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi
Nr.
p.
k.
86

Pasākums
Ūdensapgā
de un
kanalizācija
s sistēmu
atjaunošan
as
pasākumi

Indikatīvā
kopsumma
40 000

72 100

50 000

50 000

Finanšu instruments EUR
Darbības/
ES fondu
Cits finanPašvaldības
iznākuma rādītāji
finansējums,
budžets
sējums
Talsu ūdens
40 000
izstrādāts
projekts
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijai
Pastendes NAI
72100
Remontdarbi,
iekārtu nomaiņa,
Energoefektivitāt
es pasākumi –
Pastendes,
Dižstendes,
Mundigciema,
Stendes NAI.
50 000
Rekonstruētas
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas Laidzes
pagasta
“Stūrīšos”
50 000
Valdemārpils KSS
rekonstrukcija

Izpildes
termiņš
2020

2020.-2022.

2020-2021.

2021.-2022.

25 000

25 000

Veikta
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija
Sabilē “Priedēs”

2021

29 951

29 951

Izbūvēta jauna
notekūdeņu
sūknētava Darba
ielā 3a, Pastendē
Ģibuļu pagastā

2022

Veikta
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija

2021

30 000

30000
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Nr.
p.
k.

Pasākums

Indikatīvā
kopsumma

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Cits finanPašvaldības
finansējums,
budžets
sējums
Talsu ūdens

27000

27000

30 000

30 000

Darbības/
iznākuma rādītāji

Izpildes
termiņš

Valdgales pag.
“Cīruļi”
Nolietotu
2020.-2022.
ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un
nomaiņa visā
Talsu ūdens
apkalpes zonā
Nodrošināta
Ikgadējs
regulāra dzeramā pasākums
ūdens ieguves
kvalitātes
kontrole un
kvalitātes
nodrošināšana
atbilstoši ES
direktīvu un
normatīvo aktu
prasībām Talsu
ūdens apkalpes
zonā, dzeramā
ūdens ieguves
iekārtu un filtru
dezinfekcija
atdzelžošanas
iekārtās, filtru
nomaiņa – iekārtu
rekonstrukcija
Gobiņas, Abavas
pagasts, Briņķi
Abavas pagasts,
Lēdas, Virbu
pagasts, Stūrīši,
Laidzes pagasts,
Birzmaļi, Lībagu
pagasts.

i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība
Nr.
p.
k.
87

Finanšu instruments EUR
Pasākums
Komercuzskaites
mēraparātu
un ūdens
patēriņa

Indikatīvā
kopsumma
20 000

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finansējums
20 000

Darbības/
iznākuma rādītāji

Izpildes
termiņš

Uzstādīti
komercuzskaites
mēraparāti visiem
dzeramā ūdens
lietotājiem, kuru

Ikgadējs
pasākums
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Nr.
p.
k.

Finanšu instruments EUR
Pasākums

Indikatīvā
kopsumma

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finansējums

skaitītāju
ierīkošana,
regulāra
verifikācija

88

Hidrodinam
iskās
mašīnas
iegāde

330 000

330 000

89

Attālinātās
nolasīšanas
sistēmas
izveide
Talsu ūdens
apkalpes
zonas
ūdens
patēriņa
skaitītājiem

10 000

10 000

Darbības/
iznākuma rādītāji
īpašumi pieslēgti
centralizētiem
ūdensapgādes
tīkliem. Regulāra
komercuzskaites
mēraparātu
verifikācija.
Iegādāta
hidrodinamiskā
mašīna Talsu
novada
ūdenssaimniecība
s centralizētai
apsaimniekošanai
Izveidota
attālinātās
nolasīšanas
sistēma Talsu
ūdens apkalpes
zonas ūdens
patēriņa
skaitītājiem

Izpildes
termiņš

Līdz 2022.

3 gadu
periodā

3.4.2 NEFINANŠU MĒRĶI
Mērķis
Nodrošināt nepārtrauktus un videi
draudzīgus ūdenssaimniecības
pakalpojumus Talsu novadā

Veicināt jaunus pieslēgumus
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem

13.tabula Nefinanšu mērķi
Uzdevums
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
Rekonstruēt novecojošos ūdensvadus un kanalizācijas
sistēmas – plānots rekonstruēt 1000 UKT gadā Talsu ūdens
apkalpes zonā
Nodrošināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma
pieejamību un iespējamo klientu informētību par
pieslēgumiem
(ap 30 jauni pieslēgumi katru gadu) Talsu ūdens apkalpes
zonā
Palielināt kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvaru
Katrā teritorijā individuāli, bet plānots jauni kanalizācijas
pieslēgumi 20 -30 gadā, Talsu ūdens apkalpes zonā
Samazināt ūdens zudumus, t.sk. likvidējot patvaļīgos
pieslēgumus
43

Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Uzņēmuma iekšējās kontroles
sistēmas un darba vides apstākļu
uzlabošana

Uzņēmuma pozitīvas reputācijas
veidošana sabiedrībā

sasniegt ūdens zudumu samazināšanās tehniski pamatotu
līmeni (20% ) tai skaitā pārņemtajās
teritorijās . Tarifu projektā šobrīd 68%, jo 33% zudumi.
Saistīts ar pārņemtajām teritorijām un nolietotu
infrastruktūru
Sasniegt īstenotajos ES projektos noteiktos mērķus un
rezultatīvos rādītājus, tai skaitā uzturēt infrastruktūru Talsu
ūdens apkalpes zonā
Samazināt infiltrāciju visā Talsu ūdens apkalpes zonā pa 510 % līdz 2022 . gadam
Uzlabot notekūdeņu savākšanu un novadīšanas
pakalpojumu un uzsākt kompleksus notekūdeņu dūņu
pārstrādes jautājuma risināšanas pasākumus – jāiegādājas
papildus asenizācijas mašīna, jāizstrādā priekšlikumi par
kompostēšanas lauka izveidi, u.c. Pastendes NAI.
Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju atbilstību
visās apkalpes zonās
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens
nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un
kontroles kārtība”
Palielināt elektronisko rēķinu izmantotāju īpatsvaru (par 20
% no kopējo rēķinu skaita) Talsu ūdens apkalpes zonā
Pilnveidot informācijas apriti ar klientiem un rēķinu
izsūtīšanas sistēmu (e-rēķinu sistēma) Talsu ūdens apkalpes
zonā
Vides piesārņošanas novēršanas pasākumi Talsu ūdens
apkalpes zonā
Uzlabot notekūdeņu kvalitātes rādītājus
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
Uzsākts Dzelzupes sanācijas projekts
Sakārtot lietus notekūdeņu sistēmas pilsētās un ciemu
centros, lai samazinātu lietusūdens infiltrāciju kanalizācijas
sistēmā Talsu ūdens apkalpes zonā
Plānveidīgi atjaunot nolietojošās tehniskās iekārtas
Investīciju plāns
Efektīvi plānot debitoru kontroles pasākumus un sekot līdzi
uzņēmuma darbības radītājiem
Nodrošināt finanšu pārskatu ticamību.

Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un motivāciju
Sakārtot darba vidi nodrošinot darba drošības prasību
ievērošanu Talsu ūdens apkalpes zonā
Efektīvi izmantot finanšu līdzekļus un mērķtiecīgi uzlabot
finanšu rādītājus
Nodrošināt ekonomiski pamatotus saimnieciskās darbības
izdevumus
Regulāri uzturēt un atjaunot uzņēmuma mājas lapas
informāciju, informāciju Talsu novada pašvaldības
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informatīvajās vietnēs kā arī nodrošināt IT risinājumu
uzlabojumus.
Veikt iedzīvotāju aptaujas un pētījumus par
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
Veikt sadarbību ar ūdenssaimniecības nozares asociāciju un
līdzīgiem nozares uzņēmumiem
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3.5. SVID ANALĪZE
14.tabula SVID analīze
STIPRĀS PUSES
VĀJĀS PUSES
Atjaunota centralizētās ūdensapgādes un Joprojām visā novada teritorijā
kanalizācijas infrastruktūra
nepieciešami apjomīgi ilgtermiņa
ieguldījumi ūdenssaimniecības
infrastruktūrā
Augsts pakalpojumu pieejamības līmenis Netiek pilnā apmērā izmantoti centralizētie
ūdenssaimniecības pakalpojumi vietās,
kurās tie ir pieejami
Pietiekoši dzeramā ūdens resursi
Ūdens zudumi
ūdensgūtnēs
Pietiekošas jaudas vides kvalitātes
Notekūdeņu dūņu neefektīva izmantošana
prasībām atbilstoša notekūdeņu
– nepieciešama dūņu kompostēšanas lauka
attīrīšana
izveide
Augsts pakalpojumu kvalitātes līmenis
Nav atjaunota un pilnveidota attālinātā
nolasīšanas sistēma finanšu resursu dēļ
Spēja sniegt nepārtrauktus sabiedriskos
Pilsētās un ciemos nav izveidotas dalītās
ūdenssaimniecības pakalpojumus
lietus ūdens sistēmas
Optimizētā abonentu uzskaites sistēma
Debitoru (fizisko personu) parādu
un norēķinu kārtība
pieaugums
IESPĒJAS
DRAUDI
ES struktūrfondu līdzfinansējuma
ES atbalsta samazināšanās investīcijām
piesaiste
ūdenssaimniecības infrastruktūrā
Tehnoloģisko procesu attīstība
Finanšu līdzekļu nepietiekamība
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
atjaunošanai
Valsts nodokļu politikas, ekonomisko un
ģeopolitisko apstākļu izmaiņas
Nelabvēlīgas demogrāfiskās situācijas
ietekme uz pakalpojuma pieprasījuma
apjomu
Iespēja atbilstoši Ūdenssaimniecības
Nepietiekams atbalsts no valsts politikas
pakalpojumu likumam piedāvāt
viedokļa attiecībā uz iespējām un
līdzfinansējumu pieslēgumu izbūvei
pienākumiem mājsaimniecībām pieslēgties
mājsaimniecībām
ES projektu ietvaros izbūvētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
Saistošo noteikumu pieņemšana
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanai un uzskaitei;
3.6. RISKI UN TO NOVĒRŠANAS RISINĀJUMI
Iespējamie riski saistībā ar Talsu ūdens sniegtajiem pakalpojumiem:
 Eiropas savienības projektu īstenošanas rezultātā tika palielināti ūdenssaimniecības
tarifi, kas ietekmē iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to ūdenssaimniecības pakalpojumu
apmaksas līmeni. Rezultātā var palielināties debitoru skaits.
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 Pirms projektu īstenošanas tika pārvērtēts patērētāju un dzeramā ūdens un notekūdeņu
patēriņa pieaugums. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita un ražošanas uzņēmumu skaita
samazināšanos – samazinājies arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms (m3).
Turpinoties šādai tendencei, iespējams ūdenssaimniecības tarifu pieaugums.
 Juridisko personu skaita samazināšanās un patēriņa samazināšana – ietekmē
pakalpojuma sniegšanas apjomu.
 Talsu novada ūdenssaimniecības pārņemšana visā teritorijā – nepieciešams palielināt
Talsu ūdens kapacitāti un materiāli tehnisko aprīkojumu.
Iespējamo risku mazināšanas un novēršanas risinājumi:
 Tiešā veidā Talsu ūdens risku nevar mazināt vai novērst. Iespējamie risinājumi meklējami
sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un LUKA (Latvijas ūdenssaimniecības un kanalizācijas
asociācijas līmenī), jautājumu skatot nozares attīstības ietvaros valsts līmenī;
 Tiešā veidā Talsu ūdens risku nevar mazināt vai novērst. Iespējamie risinājumi meklējami
sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un LUKA (Latvijas ūdenssaimniecības un kanalizācijas
asociācijas līmenī), jautājumu skatot nozares attīstības ietvaros valsts līmenī;
 Talsu ūdens pakalpojumu sniegšanas struktūrā juridisko personu īpatsvars nav tik
būtisks, lai kardināli ietekmētu pakalpojuma apjomu, tomēr lai mazinātu risku, iespējams,
plānojot Talsu novada teritorijas attīstību, Talsu novada pašvaldība komercdarbības
attīstības veicināšanas pasākumu ietvaros (piemēram veidojot komercdarbības centrus),
tos var izvietot teritorijās, kur ir pieejamība centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem;
 Risku var mazināt savlaicīgi plānojot kapacitātes pieaugumu un materiāli tehniskā
aprīkojuma iegādi, veidojot novadā ūdenssaimniecības servisa vai atbalsta centrus
stratēģiskajos punktos – Stende, Valdemārpils, Talsi.
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4.

FINANŠU PROGNOZES 2020.-2022 . GADAM
SIA Talsu ūdens finansiālās darbības pamatprincipi ir šādi:


nodrošināt uzņēmuma finansiālo līdzsvaru un stabilitāti, un nākotnē arī peļņas gūšanu;



investīcijas infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē nodrošinot uzņēmuma
ilgtspējīgu attīstību;


optimāla pakalpojumu cena un ekonomiski pamatotas izmaksas.
15.tabula Finanšu prognozes

Nosaukums
Realizācijas apjoms (tūkst, kub.m.)
ūdensapgāde
kanalizācija
Ieņēmumi no
ūdensapgādes
kanalizācijas
pārējiem maksas pakalpojumiem
Izdevumi, t.sk.
Procentu maksājumi
Pamatlīdzekļu nolietojums (atskaitot
saņemto finansējumu)
Nodokļi
Peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls
Finanšu saistības (aizdevumu
pamatsummas atmaksa)
ROE (Pašu kapitāla atdeve)
Likviditāte kopējā

2019.

2020.

2021.

2022.

544465
498146
1266223
506352
582831
177040
1565769
34744

575596
513502
1837208
679203
975654
182351
1775141
32634

578474
516069
1849129
682599
980532
185998
1789239
31563

581366
518649
1861164
686012
985434
189718
1802534
30503

366431
20393
-299546
10381686

478287
22393
62067
10934006

478287
22393
59890
10934006

478287
22393
58630
10934006

142006
- 2,89
<1

142006
0,57
>1

142006
0,55
>1

142006
0,54
>1

* Plānotie aprēķini sagatavoti neņemot vēra ieņēmumu un aktīvu palielinājumu, pārņemot
ūdenssaimniecības Talsu novadā
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