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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 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, turpmāk
tekstā – Plānošanas periods. Stratēģija izstrādāta:









atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumam;
ņemot vērā Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 un Talsu
novada attīstības programmā
2014.-2020.
gadam
noteiktos
stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un rīcību virzienus; ievērojot
2015. gada 13. februāra Deleģēšanas līgumu un 2016.gada 15.augusta
līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;
atbilstoši 2015. gada 28. decembrī apstiprinātiem noteikumiem “Talsu
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
kārtība”;
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”;
kā arī 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, galveno uzsvaru liekot uz
ūdenssaimniecības jomas pārņemšanu visā Talsu novada teritorijā.
Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija,
pašvaldības atbalsts, investīciju piesaiste, kā arī citi faktori, kas ietekmē Talsu ūdens
finanšu situāciju.
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1. Vispārīga informācija par 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 zona
Būvkomersants Nr.
B kategorijas atļauja

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.
Talsi, Lībagu pagasts un Stendes pilsēta
0822-R

VE13IB0003
VE15IB0011
NAI,
VE11IB0011
VE12IB0006
VE12IB0049

– Talsu pilsētas NAI,
– Stendes pils. Ziemeļu daļas
– Stendes dienvidu daļas NAI,
– Mundigciema NAI,
– Dižstendes NAI.

Pamatkapitāls
Talsu ūdens reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 5 653 676,00 EUR
(pieci miljoni seši simti piecdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit seši eiro un
nulle centi), ko veido 5 653 676 (pieci miljoni seši simti piecdesmit trīs tūkstoši seši
simti septiņdesmit sešas) daļas. Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) EUR.
Talsu ūdens dalībnieks – 100% kapitāla daļu turētājs ir Talsu novada pašvaldība.

Vadība un organizatoriskā struktūra
Talsu ūdens augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas
pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Talsu novada domes priekšsēdētāja 1.
vietnieks.
Talsu ūdens ikdienas pārstāvību, pamatojoties uz Komerclikuma un Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām, nodrošina
Valde, kas sastāv no 3 locekļiem (faktiski šobrīd darbojas 2 valdes locekļi). Valdi ieceļ
Dalībnieku sapulce, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma normas. Talsu ūdens ikdienas darbu vada valdes priekšsēdētājs,
saskaņā ar Valdes doto pilnvarojumu un Komercpilnvaras noteikto pilnvarojuma
apjomu.
Talsu ūdens strādā 31 darbinieks. Talsu ūdens organizatoriskā struktūra sadalīta
4 nodaļās, pārvaldi organizējot pēc funkcionalitātes principa:
1) Abonentu nodaļa, kuras pamatuzdevumi ir veikt abonentu uzskaiti, ūdens
patēriņa uzskaiti, rēķinu izrakstīšanu, abonentu kontroli, kā arī ūdens patēriņa
skaitītāju nomaiņu un uzstādīšanu;
2) Tehniskā nodaļa, kuras uzdevums ir ūdens un kanalizācijas tīklu un
infrastruktūras uzturēšana, tehnisko noteikumu izdošana, projektēšanas
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darbības. Tās apakšstruktūras ir Remonta brigāde, Pastendes notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, Lībagu un Stendes struktūrvienība;
3) Finanšu un grāmatvedības nodaļa – 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;
4) Administratīva nodaļa, kas veic klientu apkalpošanu, lietvedības funkciju,
visas juridiskās darbības, parādu piedziņas darbības, ES projektu pārraudzību,
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.
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 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 un Stendes pilsētā.
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;
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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;

PAKALPOJUMI

Pārējo maksas pakalpojumu struktūra
2015.gadā (%)
asenizācijas pakalpojumi

27%

ūdensskaitītāju uzstādīšana

10%
7%

būvniecības pakalpojumi

1%
15%

40%

lietus notekūdeņu tīklu
apkalpošana
pārvietojamo tualešu
apkalpošana
citi papildus pakalpojumi
(remondarbi)

1.attēls Pārējo maksas pakalpojumu struktūra

1.3.

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS

Talsu ūdens šobrīd apsaimnieko četras autonomas ūdenssaimniecības
sistēmas: Talsu pilsētā un Zvirgzdu ciemā (Laidzes pagasts), Stendes pilsētā,
Mundigciemā un Dižstendē (Lībagu pagasts).
Talsu pilsētās ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un to 1.Daģi - 3 artēziskās akas ar kopējo
raksturojums
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).
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3.Cepļi – 1 artēziskā aka ar debitu 0.5
l/s, Pastendes NAI (Talsu NAI)
vajadzībām.
Ūdensapgādes tīklu kopējais garums, 42,305km, maģistrālie vadi - plastmasas,
raksturojums
ķeta izbūvēti no 1999 gada līdz 2015
gadam ;
Iekškvartālu un ievadi - plastmasas,
ķeta, tērauda.
Kanalizācijas tīklu kopējais garums, 43,807km – pašteces vadi, 2,662km spiedvadi
raksturojums
NAI raksturojums

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.
No izvedamajās krājtvertnēm gadā tiek
plānots pieņemt 2680 t septisko tvertņu
notekūdeņu.

Realizētie
ES
ūdenssaimniecības 1.
Projekts
Nr.
attīstības projekti
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 Kasparu iela - 2 artēziskās akas ar
raksturojums
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.
Ūdensapgādes tīklu kopējais garums, 14,477km
raksturojums
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Kanalizācijas tīklu kopējais garums, 4,943km – pašteces vadi
raksturojums
NAI raksturojums
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.
Realizētie
ES
ūdenssaimniecības Projekts
“Stendes
pilsētas
attīstības projekti
ūdenssaimniecības attīstības projekts”,
Nr.3DP./5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/036
Lībagu pagasta, Mundigciema ūdenssaimniecības sistēma
Dzeramā ūdens ieguves vietas un to 1.Mundigciems - 2 artēziskās akas ar
raksturojums
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.
Ūdensapgādes tīklu kopējais garums, 4,718km
raksturojums
Kanalizācijas tīklu kopējais garums, 3,304km – pašteces vadi,
0,480km - spiedvadi
raksturojums
NAI raksturojums

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.

Realizētie
ES
ūdenssaimniecības Projekts
Nr.
attīstības projekti
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 1.Dižstende - 1 artēziskā aka ar debitu
raksturojums
5.83 l/s (ekspluatācijā no 2004 gada).
ŪAS ar jaudu 230 m³/dnn (ekspluatācijā
no 2006 gada).
Ūdensapgādes tīklu kopējais garums, 5,491km
raksturojums
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Kanalizācijas tīklu kopējais garums, 8,669km – pašteces vadi,
0,430km - spiedvadi
raksturojums
NAI raksturojums

1.Dižstendes bioloģiskās NAI ASD PC
350, 2010.gads, 75 m³/dnn.

Realizētie
ES
ūdenssaimniecības Projekts
Nr.
attīstības projekti
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/123/120
“Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona
Lībagu pagasta Dižstendē”

Kopējais ūdensapgādes
2016.gadā - 66,99 km

tīklu

garums

Talsu

ūdens

apkalpes

zonā

Kopējais kanalizācijas tīklu garums Talsu ūdens apkalpes zonā 2016.gadā
- 61,63 km
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garuma
ūdenssaimniecības pārņemšanu visā Talsu novadā

izmaiņas,

plānojot

Cauruļvadu apjoma izmaiņas laika posma
no 2015.-2016.gadam (m)
129197
106886
91828
69605

61080

72569

2015

104031

62852

2016
ūdensvadi

2017

2018

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 “
Talsu ūdens deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:
 asenizācijas pakalpojuma realizācija;
 virsūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšana.

1.5.

TALSU ŪDENS 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 2013., 2014. un 2015.gadiem
2013
2014
2015
AKTĪVS
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

11 826 510

14 578 122

I Nemateriālie ieguldījumi

7 666

8 322

7 534

11 815 352

14 566 308

15 240 404

II Pamatlīdzekļi
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
I Krājumi
II Debitori
III Naudas līdzekļi

AKTĪVS KOPĀ

15 251 430

3 492

3 492

3 492

283 061

493 302

406 062

2 174

5 066

5 082

143 863

153 699

213 899

137 024

334 537

187 081

12 109 571

15 071 424

15 657 492

PASĪVS

2013

1. PAŠU KAPITĀLS
1.Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls)

3 187 158

3 394 585

3 293 614

3 638 748

4 544 776

4 544 776

451 590 -

1 150 191 -

1 251 162

21 467

28 763

24 097

8 900 946

11 648 076

12 339 781

8 655 000

11 053 793

11 824 975

245 946
158 101

594 283
9 284 928

514 806
9 846 851

12 109 571

15 071 424

15 657 492

2. Nesadalītā peļņa:
2. UZKRĀJUMI
3. KREDITORI
I Ilgtermiņa kreditori
II Īstermiņa kreditori
t.sk. Nākamo periodu ieņēmumi

PASĪVS KOPĀ

-

2014

2015

Uzņēmuma ieņēmumu un sniegto pakalpojumu apjomu palielināšanos laika posmā
no 2014.gada ietekmēja reorganizācijas process, kā rezultātā tika pārņemta Stendes
pilsētas un Lībagu pagasta ūdenssaimniecības.
2.tabula
SIA ,,Talsu ūdens” peļņas vai zaudējuma aprēķins
par 2013., 2014. un 2015.gadiem
Rādītāja nosaukums
2013
2014
2015
Neto apgrozījums
550863
718596
972782
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
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

Pārskata perioda peļņa vai
zaudējumi pēc nodokļiem

-789368

-693765

-807366

-238505
-22203
-176447

24831
-270
-251025

165416
-27694
-219960

490652

23627

18397

-1316

-4662

-2310

-41771
10410
0
-149

-54884
-262383
-37734
-7

-48843
-114994
14023
0

10261

-300124

-100971
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3.tabula
SIA ,,Talsu ūdens” pamata ekonomiskie rādītāji 2013., 2014. un 2015
gadiem.
2013.gads

2014.gads

2015.gads

ūdensapgāde

374205

422665

414004

kanalizācija

416691

455524

444846

550863

718596

972782

ūdensapgādes

238399

277516

318913

kanalizācijas
pārējiem maksas
pakalpojumiem

296434

346887

412099

16030

94193

241770

540602

1018720

1073753

41771

54884

48843

263567

173551

181084

149

37741

-14023

10261

-300124

-100971

3 187 158

3 394 585

3 293 614

108620

71662

97209

ROE (Pašu kapitāla atdeve)

0,32

-8,84

-3,07

Likviditāte

1,15

0,83

0,79

Ekonomiskie rādītāji
Realizācijas apjoms (tūkst,
kub.m.)

Ienākumi (EUR), t.sk. no

Izdevumi, t.sk
Procentu maksājumi
Pamatlīdzekļu nolietojums
(atskaitot saņemto finansējumu)
Nodokļi
Peļņa vai zaudējumi
Pašu kapitāls
Finanšu saistības (aizdevumu
pamatsummas atmaksa)

4.tabula
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
Gads

2014 (tūkst. EUR)

2015 (tūkst. EUR)

Kopējie maksājumi valsts
kopbudžetā, t.sk.

222.56

279.09

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

48.7

52.7

Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

95.02

109.3

Pievienotās vērtības nodoklis

67.1

105.8

Dabas resursu nodoklis

11.7

11.1

12

Saimnieciskās darbības ieņēmumu struktūra (EUR)
2016 (planots)

2015

2014

2013
0

200000
ūdensapgādes

400000
kanalizācijas

600000

800000

1000000

1200000

pārējiem maksas pakalpojumiem

3.attēls Saimnieciskās darbības ieņēmumu struktūra

1.5. Sabiedrības informēšanas pasākumi
Talsu ūdens par vienu no uzņēmuma prioritātēm, kas nepieciešama sekmīgai
darbībai, uzskata sabiedrības informēšanas pasākumus. Uzņēmums pieejamajos
plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos regulāri ziņo par uzņēmuma aktualitātēm,
finanšu situāciju, plānotajiem attīstības jautājumiem, 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
Sabiedrībā;
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2) Talsu novada mājās lapā – www.talsi.lv un Talsu novada pašvaldības izdevumā
“Talsu Novada Ziņas” par būtiskākajiem jautājumiem vai izmaiņām klientu
apkalpošanas jomā;
3) Laikrakstā “Talsu Vēstis” sniedzot intervijas un rakstus un televīzijā “Talsu TV”;
4) Sociālajos tīklos – Draugiem.lv, Facebook, Twitter;
5) Uzņēmuma rīkotajās iedzīvotāju sapulcēs par atsevišķiem un tā brīža
aktuālajiem jautājumiem;
6) Talsu ūdens piedalās Latvijas ūdens un kanalizācijas asociācijas darbībā.
2016. gadā paredzēts attīstīt sadarbību ar Talsu novada banku filiālēm un,
nodrošinot klientiem ērtāku pakalpojumu, ieviest e-rēķinu pieejamību.

2. 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 piecu 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 tīkli neaptver visu aglomerāciju. Aktuāls jautājums ir
Stendes pilsēta, kur, iespējams, neveiksmīgas plānošanas rezultātā pilsētā nav
izveidotas pietiekami jaudīgās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikta tikai pagaidu
rekonstrukcija, ar nākotnes perspektīvu, kādā no nākamām projekta kārtām būvēt
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Diemžēl jaunajā plānošanas periodā
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām finansējums vairs netiek piešķirts. Problēma ir arī
kanalizācijas tīkli, kuri aptver nedaudz virs 50 % no pilsētas aglomerācijas, kā arī
novecojuši ūdens apgādes tīkli – Stendes ziemeļu daļā.
Talsu ūdens ir iesniedzis pieteikumu VARAM programmā Latvijas pilsētu
aglomerācijas 2014. – 2020. gada specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” (SAM 5.3.1.) aktivitātēs. Gadījumā, ja finansējums netiks
piešķirts, Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība un uzturēšana būs
apgrūtināta.
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.
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

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.
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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). 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 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.
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.
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.
Talsu ūdens šobrīd ir apzinājies pieslēguma izveides problēmu Lībagu pagastā
Mundigciemā un turpina apzināt arī citās apkalpes zonās. Uzņēmums sagatavojis
priekšlikumus Talsu novada pašvaldībai par iespējamiem risinājumiem, ņemot vērā
citu novadu un pilsētu pieredzi.
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Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifs, un tā aprēķina
faktori
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu SIA „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.
Sākotnēji, 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 ar laiku atstās 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.
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 nepieciešama prioritāšu izvērtēšana tehnikas
iegādē katra kalendārā gada ietvaros. Papildu tam jāņem vērā turpmākās attīstības
prioritātes – visas Talsu novada ūdenssaimniecības pārņemšanai un apkalpošanai
nepieciešamās transporta vienības, iekārtas, atdzelžošanas stacijas u.c. NAI.
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.
Līdzīgs stāvoklis ir arī atsevišķām tehnoloģiskajām iekārtām – atdzelžošanas
stacijas, notekūdeņu baseini, u.c.,
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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.
Perspektīvā pārņemot visa Talsu novada ūdenssaimniecības, dūņu utilizācijas
jautājuma risinājums būs 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
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.
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2014.gads
juridiskas
personas
22%
fiziskas personas

fiziskas personas
78%

juridiskas personas

4.attēls.Fizisko un juridisko personu attiecība 2014.gadā

2015.gads
juridiskas
personas
22%
fiziskas personas

fiziskas personas
78%

juridiskas personas

5.attēls.Fizisko un juridisko personu attiecība 2015.gadā

3. Vīzija un stratēģiskie mērķi
3.1. VĪZIJA UN MISIJA
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.
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3.2. STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Vispārējais Stratēģiskais mērķis
Nodrošināt augstu ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu kvalitāti visiem
Talsu pilsētas un novada patērētājiem, kā arī raudzīties, 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 īstenošana apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu virs 500.
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.
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Talsu novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam 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.
Pašvaldība apņemas turpināt nodrošināt kvalitatīvus centralizētos ūdenssaimniecības
pasākumus – uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un attīrīto notekūdeņu izplūdes
standartu atbilstoši Eiropas Savienības normatīviem.
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 SIA “Talsu ūdens”
noteiktās rīcības – galveno prioritāšu apkopojums.
5.tabula. i-7 Ūdenssaimniecība

Stratēģiskais
mērķis: izglītota,
radoša un pilsoniski
aktīva, veselīga,
ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība

Rīcību virziens
i-7-1
Ūdenssaimniecības
projektu ieviešana
i-7-2 Alternatīvās
ūdensapgādes un
kanalizācijas risinājumi

i-7-3
Ūdenssaimniecības
pārvaldība

Rīcības
i-7-1-1 Ūdenssaimniecības projektu īstenošana apdzīvotās
vietās
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
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

3.2.1 FINANŠU MĒRĶI
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.
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i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu ieviešana
i-7-1-1 Ūdenssaimniecības projektu īstenošana apdzīvotās vietās
i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi
i-7-2-1 Apdzīvoto vietu lokāla gruntsūdeņu kvalitātes kontrole un monitorings
i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi
i-7-2-2 Alternatīvās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi
i-7-2-4 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība
i-7-3-1 Vienota pieeja ūdenssaimniecības apsaimniekošanas organizēšanai
i-7-3-2 Ūdenssaimniecības pārvaldības attīstība
i-1-1-1 Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve

3.2.2 NEFINANŠU MĒRĶI
13.tabula Nefinanšu mērķi

Mērķis
Nodrošināt nepārtrauktus un
videi draudzīgus
ūdenssaimniecības
pakalpojumus Talsu novadā

Veicināt jaunus pieslēgumus
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem

Pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana

Uzdevums
Paplašināt centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus un pieslēgumus
Rekonstruēt novecojošos ūdensvadus un
kanalizācijas sistēmas
pagastu ūdensapgādes sistēmu pārņemšana
Nodrošināt centralizētas ūdensapgādes
pakalpojuma pieejamību un iespējamo klientu
informētību
Palielināt kanalizācijas pakalpojumu
izmantošanas īpatsvaru
Samazināt ūdens zudumus, t.sk. likvidējot
patvaļīgos pieslēgumus
sasniegt ūdens zudumu samazināšanās tehniski
pamatotu līmeni (20% )
Sasniegt īstenotajos ES projektos noteiktos
mērķus un rezultatīvos rādītājus
Samazināt infiltrāciju
Uzlabot notekūdeņu savākšanu un novadīšanu
un veikt notekūdeņu dūņu pārstrādes jautājuma
risināšanu
Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju
atbilstību visās apkalpes zonās
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens nekaitīguma un
kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība”

Nodrošināt realizētā ūdens attiecību pret paceltā
ūdens apjomu
Palielināt elektronisko rēķinu izmantotāju
īpatsvaru (% no kopējo rēķinu skaita)
Pilnveidot informācijas apriti ar klientiem un
rēķinu izsūtīšanas sistēmu (e-rēķinu sistēma)
Vides piesārņošanas novēršanas pasākumi
Uzlabot notekūdeņu kvalitātes rādītājus
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī”
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Uzņēmuma iekšējās kontroles
sistēmas un darba vides
apstākļu uzlabošana

Uzņēmuma pozitīvas
reputācijas veidošana
sabiedrībā

Sakārtot lietus notekūdeņu sistēmas pilsētās un
ciemu centros
Plānveidīgi atjaunot nolietojošās tehniskās
iekārtas
Pilnveidot uzņēmuma mājas lapu u.c. IT
risinājumus
Veikt darbu ar debitoru uzskaitiun debitoru
kontroles pasākumus
Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un
motivāciju
Sakārtot darba vidi nodrošinot darba drošības
prasību ievērošanu
Efektīvi izmantot finanšu līdzekļus un mērķtiecīgi
uzlabot finanšu rādītājus
Nodrošināt ekonomiski pamatotus saimnieciskās
darbības izdevumus
Regulāri izdot preses relīzes, rakstus, aktualizēt
mājaslapu
Veikt iedzīvotāju aptaujas
Veikt sadarbību ar ūdenssaimniecības nozares
asociāciju un līdzīgiem nozares uzņēmumiem

3.3. SVID ANALĪZE

14.tabula SVID analīze
STIPRĀS PUSES
VĀJĀS PUSES
Atjaunota centralizētās ūdensapgādes Joprojām visā novada teritorijā nepieciešami
un kanalizācijas infrastruktūra
apjomīgi
ilgtermiņa
ieguldījumi
ūdenssaimniecības infrastruktūrā
Augsts
pakalpojumu
pieejamības Netiek pilnā apmērā izmantoti centralizētie
līmenis
ūdenssaimniecības pakalpojumi vietās, kurās
tie ir pieejami
Pietiekoši dzeramā ūdens resursi Ūdens zudumi
ūdensgūtnēs
Mazajās atdzelžošanas stacijās netiek
uzskaitītās tehnoloģiskām vajadzībām
patērētais ūdens
Pietiekošas jaudas vides kvalitātes
Notekūdeņu dūņu neefektīva izmantošana
prasībām
atbilstoša
notekūdeņu
attīrīšana
Augsts
pakalpojumu
kvalitātes Nozari regulējošos normatīvo aktu
līmenis
nesakārtotība valsts līmenī, kas ietekmē
sabiedrības darbības ilgtermiņa plānošanu un
līdzdalību ES principa “piesārņotājs maksā”
ieviešanā
Spēja sniegt nepārtrauktus
Nav atjaunota un pilnveidota attālinātā
sabiedriskos ūdenssaimniecības
nolasīšanas sistēma finanšu resursu un
pakalpojumus
nepietiekama IT risinājuma dēļ
Optimizētā abonentu uzskaites
Debitoru (fizisko personu) parādu pieaugums
sistēma un norēķinu kārtība
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Pilsētās un ciemos nav izveidotas
lietus ūdens sistēmas

dalītās

IESPĒJAS
ES struktūrfondu līdzfinansējuma
piesaiste

DRAUDI
ES atbalsta samazināšanās investīcijām
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
Nepietiekams atbalsts no valsts politikas
viedokļa attiecībā uz iespējām un
pienākumiem mājsaimniecībām pieslēgties
ES projektu ietvaros izbūvētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

Iespēja atbilstoši Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likumam piedāvāt
atlikto maksājumu pieslēgumu
izbūvei mājsaimniecībām
Saistošo
noteikumu
pieņemšana
decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei;

3.4. RISKU 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;
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 – 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;
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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.

4.

Finanšu prognozes 2017.-2019.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.
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