APSTIPRINĀTI ar 2021.gada 8.februāra
valdes lēmumu Nr.21/1-2/2
2022.gada 4.aprīlī, Nr. 22/3-23/6
PĀRSKATS PAR SIA “TALSU ŪDENS” PLĀNOTO NEFINANŠU UN FINANŠU MĒRĶU UN UZDEVUMU 2021.GADAM IZPILDI
1. Nefinanšu mērķi 2021.gadam no SIA “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022.gadam http://www.talsuudens.lv/wpcontent/uploads/2016/12/Talsu_udens_strategija2020-2022.pdf : *
2. Mērķis
Nodrošināt
nepārtrauktus un
videi draudzīgus
ūdenssaimniecības
pakalpojumus
Talsu novadā

Uzdevumi
2021.gadā

1.cet izpilde

2.ceturkšņa izpilde

3.ceturkšņa izpilde

4.ceturkšņa izpilde

Kopsavilkums

Rekonstruēt
novecojošos
ūdensvadus un
kanalizācijas sistēmas –
plānots rekonstruēt
vismaz 1000 UKT gadā
visā Talsu ūdens
apkalpes zonā, saskaņā
ar Investīciju plānu
2020-2022.gadam un
Ūdens zudumu
samazināšanas plānu.

1.ceturksnī veikti
remontdarbi
Roceži - ūdensvada
atzara uz "Lazdiņiem"
un "Rocežiem"
nomaiņa (88m)

Uzsākti vairāku
novecojošu posmu
remontdarbu
sagatavošanas darbi –
pasūtītas topogrāfiskās
uzmērīšana,
apliecinājuma kartes
sagatavošanas u.c
darbi. Plānotas izpildes
3. un 4.ceturksnī.

novecojušo posmu
nomaiņa – Kārļa
Mīlenbaha, Talsi - 45 m
un Rīgas iela, Sabile - 30
m, Ezeru iela Talsi
kanalizācijas tīkli – 104
m, Ezeru iela
Valdemārpils – 100 m
kanalizācijas tīkli –
Ūdensvada remonts apeja 2. urbumam ar
caurduri DN40 120m
(Mundigciems)

2021.gadā
rekonstruēti apmēram
500 m / Vidēja
termiņa stratēģijā un
Investīciju plānā bija
paredzēts līdz 1000 m
- to nebija iespējams
sasniegt jo plānoto
investīciju apjoms
budžeta ietvaros ir
ierobežots un neļauj
paredzēt lielāku
investīciju apjomu
tieši UKT
rekonstrukcijai.

Samazināt ūdens
zudumus, sasniegt
ūdens zudumu

Uzsākts darbs pie
iekšējās kontroles
sistēmas izveides

Turpinās darbs pie
iekšējas kontroles
sistēmas procesu

Uzsākti vairāku
novecojošu posmu
remontdarbu
sagatavošanas darbi –
pasūtītas topogrāfiskās
uzmērīšana,
apliecinājuma kartes
sagatavošanas u.c darbi.
Plānotas izpildes
4.ceturksnī. Vairākiem
līgumiem noteikts
garāks izpildes termiņš
nekā sākotnēji plānots,
jo Covid19 pandēmija
ietekmē tirgus situāciju
un kavējās materiālu
piegādes.
Regulāri tiek veikts
monitorings par
iespējamo ūdens

Regulāri tiek veikts
monitorings par iespējamo
ūdens zudumu cēloņiem,

2021.gada 31.maija
valdes lēmumu
Nr.21/1-2/11 ir

samazināšanās tehniski
pamatotu līmeni (20%30% ) tai skaitā
pārņemtajās Talsu
novada teritorijās –
šobrīd 33% - 44 %
zudumi. Saistīts ar
pārņemtajām teritorijām
un nolietotu
infrastruktūru – ap 40
km veci ūdensapgādes
tīkli. Progress plānots,
saskaņā ar Investīciju
plānu 2020-2022.gadam
un Ūdens zudumu
samazināšanas plānu,
ieviešot iekšējās
kontroles sistēmu.

Decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
reģistra regulāra
aktualizēšana, datu
apkopošana, klientu
apsekošana, pārbaudot
decentralizēto

Apzināts kopējais
prognozētais apjoms
Talsu pilsētā, kas
izmanto
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
- tās ir 276 adreses:

pilnveidošanas un
uzlabošanas –
sagatavots ūdens
zuduma samazināšanas
plāns vairākiem
gadiem. ar 2021.gada
31.maija valdes
lēmumu Nr.21/1-2/11
ir veikusi grozījumus
2021.gada 15.marta
Valdes lēmumā
Nr.21/1-2/4 “Par ūdens
zudumu
samazināšanas plānu
un avārijas un
pirmsavārijas situācijā
esošo ūdensvadu
nomaiņas
pasākumiem” un
apstiprinājusi SIA
“Talsu ūdens”
apkalpes zonas vidēja
termiņa ūdens zudumu
samazināšanas plānu
un pielikumu - avārijas
stāvoklī un pirms
avārijas stāvoklī esošo
ūdensvadu sarakstu –
atjaunošanas plānu

zudumu cēloņiem,
plānoti remontdarbi
ūdensvadu posmos, kur
ir regulāri plīsumi.
Pastāvīgi.

plānoti remontdarbi
ūdensvadu posmos, kur ir
regulāri plīsumi.
Pastāvīgi.

veikusi grozījumus
2021.gada 15.marta
Valdes lēmumā
Nr.21/1-2/4 “Par
ūdens zudumu
samazināšanas plānu
un avārijas un
pirmsavārijas situācijā
esošo ūdensvadu
nomaiņas
pasākumiem” un
apstiprinājusi SIA
“Talsu ūdens”
apkalpes zonas vidēja
termiņa ūdens zudumu
samazināšanas plānu
un pielikumu avārijas stāvoklī un
pirms avārijas stāvoklī
esošo ūdensvadu
sarakstu –
atjaunošanas plānu.
Plāns tiek pakāpeniski
pildīts – atjaunots
posms Rocežos ūdensvada atzara uz
"Lazdiņiem" un
"Rocežiem" nomaiņa
(88m), Sabilē, un
Talsos (45 m)veikta
atsevišķu kritisko
posmu nomaiņa

Apsekotas potenciāli
iespējamās DKS
adreses Valdemārpilī –
139;
Ārlavas pagasta,
Lubezere – 13;

Apsekotas potenciāli
iespējamās DKS adreses
Stendē – 50;
Ģibuļu pagasta,
Pastende – 23;
Laidzes pagasta, Laidze
– 30;

apzināts DKS apjoms
Sabiles pilsētā, Virbu
pagastā, Laucienes
pagastā, Ģibuļu pagastā
- kas izmanto
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas-

Kopā 2021.gadā no
APLIECINAJUMIEM
veikti 450 ieraksti ĢIS
sistēmā/ PĀRĒJIE
IERAKSTI VEIDOTI
NO ASENIZĀCIJAS
REĢISTRA; līdz

kanalizācijas sistēmu
atbilstību normatīvo
aktu prasībām

No tiem - 153
klientiem nosūtīts
paziņojums reģistrēt
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
uz e-pastu (no Bill.me
vietnes) un 110 klienti
sazvanīti telefoniski, ar
kuriem veiktas
pārrunas par
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
reģistrāciju;
Pēc sarunām:
Tehniskie noteikumi
izsniegti 8 klientiem;
Tikai 4 klienti
iesnieguši
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas
apliecinājumu;
Daudzi klienti ir
informējuši ka
reģistrēs
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
līdz 31.12.2021. vai
pieslēgsies
centralizētai
kanalizācijas sistēmai.
Papildus jau 2020.gada
veiktajām aptaujām
Stende, precizēts
kopējais prognozētais
apjoms Stendes pilsētā,
kas izmanto
decentralizētās

Lubes pag. Anuži –
29;
Īves pagasta Tiņģere –
24;
Valdgales pag., Pūņas
- 19:
No apsekotām adresēm
DKS būtu jāreģistrē:
Valdemārpilī – 129;
Ārlavas pagasta,
Lubezere – 4;
Lubes pag. Anuži –
16;
Īves pagasta Tiņģere –
11;
Valdgales pag., Pūņas
-11:
No apsekotajām
adresēm ir iesnieguši
apliecinājumus par
reģistrēšanu DKS
reģistrā un reģistrēti
GIS sistēmā:
Valdemārpilī – 46;
Ārlavas pagasta,
Lubezere – 1;
Lubes pag. Anuži – 7;
Īves pagasta Tiņģere –
4;
Valdgales pag., Pūņas
-2:
No apsekotajām
adresēm apliecinājuma
forma un kontakti
atstāti pastkastītē;
Valdemārpilī – 83;
Ārlavas pagasta,
Lubezere – 3;
Lubes pag. Anuži – 9;

Laidzes pagasta,
Zvirgzdi – 14;
Lībagu pagasts,
Mundigciems – 36;
Lībagu pagasts,
Dižstende – 15;
No apsekotām adresēm
DKS būtu jāreģistrē:
Stendē – 50;
Ģibuļu pagasta,
Pastende – 20;
Laidzes pagasta, Laidze
– 30;
Laidzes pagasta,
Zvirgzdi – 14;
Lībagu pagasts,
Mundigciems – 36;
Lībagu pagasts,
Dižstende – 15;
No apsekotajām
adresēm īpašnieki ir
iesnieguši
apliecinājumus par
reģistrēšanu DKS
reģistrā un reģistrēti
GIS sistēmā:
Stendē – 5;
Ģibuļu pagasta,
Pastende – 2;
Laidzes pagasta, Laidze
– 13;
Laidzes pagasta,
Zvirgzdi – 6;
Lībagu pagasts,
Mundigciems – 9;
Lībagu pagasts,
Dižstende – 5;

klātienē apsekotas 200
adreses:
No apsekotajām adresēm
apliecinājuma forma un
kontakti atstāti pastkastītē
visiem klientiem, kuri tika
apsekoti;

2021.gada 31.dec ĢIS ir jau vairāk kā
835 ieraksti; kopējais
apzinātais dks skaits,
kam jābūt reģistrā –
1200 objekti –
sasniegti 70 %;

Veicināt jaunus
pieslēgumus
ūdensapgādes un
kanalizācijas
tīkliem

Nodrošināt centralizētas
ūdensapgādes
pakalpojuma
pieejamību un
iespējamo klientu
informētību par
pieslēgumiem
(ap 20 jauni
pieslēgumi) Talsu
ūdens apkalpes zonā
Palielināt kanalizācijas
pakalpojumu
izmantošanas īpatsvaru
Katrā teritorijā
individuāli plānot
jaunus kanalizācijas
pieslēgumi līdz 20
gadā, Talsu ūdens
apkalpes zonā, tai skaitā
nodrošinot iespēju
fiziskām personām
pretendēt uz Talsu
novada pašvaldības
līdzfinansējumu.
Sasniegt īstenotajos ES
projektos noteiktos
mērķus un rezultatīvos
rādītājus, tai skaitā
uzturēt infrastruktūru
Talsu ūdens apkalpes
zonā apdzīvotās vietās

kanalizācijas sistēmas
- tās ir 152 adreses:
sazvanīts 21 klients
telefoniski, ar kuriem
veiktas pārrunas par
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
reģistrāciju;
Sagatavošanās process

Īves pagasta Tiņģere –
7;
Valdgales pag., Pūņas
-9:

No apsekotajām
adresēm apliecinājuma
forma un kontakti atstāti
pastkastītē visiem
klientiem, kuri tika
apsekoti;

Uzsākta 2 jaunu
pieslēgumu izbūves
sagatavošanās darbi
Stendē – Rožu iela 3
un Pionieru iela 1.

Izbūvēti 2 jauni
pieslēgumi Stendē –
Rožu iela 3 un Pionieru
iela 1.
Uzsākti sagatavošanas
darbi – Talsi, Krasta 12
un Laidzes 36.

Izbūvēti Talsi, Krasta 12
un Laidzes 36.

KOPĀ izbūvēti – 4
pieslēgumi

Regulāri tiek izsniegti
tehniskie noteikumi un
saskaņoti jauni
kanalizācijas tīklu un
ūdensapgādes
pieslēgumi

Regulāri tiek izsniegti
tehniskie noteikumi un
saskaņoti jauni
kanalizācijas tīklu un
ūdensapgādes
pieslēgumi

Regulāri tiek izsniegti
tehniskie noteikumi un
saskaņoti jauni
kanalizācijas tīklu un
ūdensapgādes
pieslēgumi

Regulāri tiek izsniegti
tehniskie noteikumi un
saskaņoti jauni
kanalizācijas tīklu un
ūdensapgādes pieslēgumi

Kopā – 72 jauni
pieslēgumi
kanalizācijas tīkliem:
Talsi – 33, Stende –
20, Valdemārpils – 4,
Lībagu pag. – 2,
Ģibuļu pag. – u.c.
Un 46 jauni
ūdensapgādes
pieslēgumi – Talsi 17,
Stende – 3, Ģibuļu
pag – 15, u.c.

Tiek nodrošināts
pamatdarbības ietvaros

Tiek nodrošināts
pamatdarbības ietvaros

Tiek nodrošināts
pamatdarbības ietvaros

Tiek nodrošināts
pamatdarbības ietvaros

Tiek nodrošināts
pamatdarbības
ietvaros

Pakalpojumu
kvalitātes
uzlabošana

kur realizēti ES
projekti.
Samazināt infiltrāciju
visā Talsu ūdens
apkalpes zonā pa 5-10
% līdz 2022 . gadam
2021.gada ietvaros
plānots veikt
samazinājumu par 12%, veicot plānveidīgas
darbības Talsu un
Pastendes zonā.
Uzlabot notekūdeņu
savākšanu un
novadīšanas
pakalpojumu un uzsākt
kompleksus notekūdeņu
dūņu pārstrādes
jautājuma risināšanas
pasākumus – 2020.gadā
uzsākts 2021.gadā
turpināts Talsu NAI
tehniskā izpēte un
priekšlikumu izstrāde,
dūņu apsaimniekošanas
un citu vides kvalitātes
prasību uzlabošanai.
Nodrošināt dzeramā
ūdens kvalitātes rādītāju
atbilstību visās apkalpes
zonās
Atbilstoši MK
noteikumiem Nr.235
“Dzeramā ūdens
nekaitīguma un
kvalitātes prasības
monitoringa un
kontroles kārtība”,
saskaņā ar Investīciju
plānu 2020-2022.gadam

Sagatavošanās process

Sagatavošanās process

Veikti atsevišķu posmu
apsekošanas darbi
Talsos.

Veikti atsevišķu posmu
apsekošanas darbi
Pastendē.

Sagatavošanās process
/ turpinās Talsu NAI
tehniskā izpēte un
priekšlikumu izstrāde,
dūņu
apsaimniekošanas un
citu vides kvalitātes
prasību uzlabošanai.

Pabeigta Talsu NAI
tehniskā izpēte un
priekšlikumu izstrāde,
dūņu
apsaimniekošanas un
citu vides kvalitātes
prasību uzlabošanai.
Veikta Talsu NAI
teritorijas un ēku
inventarizācija.
Uzsākta zemes
sadalīšana.

Uzsākts darbs pie darba
uzdevuma izstrādes
Talsu NAI
rekonstrukcijai un Talsu
NAI rekonstrukcijas
plāna (laika grafika )
izstrādes.

Uzsākts darbs pie darba
uzdevuma izstrādes Talsu
NAI rekonstrukcijai un
Talsu NAI rekonstrukcijas
plāna (laika grafika )
izstrādes.

Tiek nodrošināts
pamatdarbības ietvaros

Tiek nodrošināts
pamatdarbības ietvaros
– papildus investīcijas
Abavas alejas UAS
izbūve – 1994 EUR;

Tiek nodrošināts
pamatdarbības ietvaros:
papildus investīcijas
Atdzelžošanas stacijas
Gobiņas, atdzelžošanas
tehnoloģijas nomaiņa –
3857,6 EUR;

Tiek nodrošināts
pamatdarbības ietvaros –
papildus investīcijas
Atdzelžošanas stacija
«stūrīši» rekonstrukcija –
5874 un Pastendes
ūdenstorņa remonts –
5438 EUR

Kopumā process tiek
nodrošināts, tomēr
nav iespējams precīzi
noteikt šo %
samazinājumu. Tāpēc
strādājot pie nākamā
perioda stratēģijas –
tiks precizēti mērķi un
to sasniegšanas
process.
Pabeigta darba
uzdevuma un laika
grafika izstrāde/ darba
uzdevums sadalīts II
kārtās.

Pasākums tiek
nodrošināts regulāri
pamatdarbības
ietvaros – papildus
veiktas investīcijas
2021.gadā – 17 163
EUR

Palielināt elektronisko
rēķinu izmantotāju
īpatsvaru (par 20 % no
kopējo rēķinu skaita)
Talsu ūdens apkalpes
zonā
2020.gadā jau sasniegts
progress likvidējot
kases darbu Talsu
birojā. Šobrīd
elektroniski rēķinus
saņem jau 92% klientu
no kopējā 3700 klientu
apjoma),
2021.gadā plānots
īpatsvaru palielināt par
1-2 %, samazinot
rēķinu izsūtīšanu pa
pastu
Pilnveidot informācijas
apriti ar klientiem un
rēķinu izsūtīšanas
sistēmu (e-rēķinu
sistēma) Talsu ūdens
apkalpes zonā
Kopš 2019.gada
ieviesta Bill.me
norēķinu sistēma, kas
darbojas efektīvi un
samazina manuālās
darbības uzņēmumu
darbiniekiem – telefonu
zvani, e-pasti, klātienes
apmeklējumi.
2021.gadā plānots par
2% samazināt to klientu
skaitu, kas ziņo
telefoniski rādījumus.

Process tiek
nodrošināts

Process tiek
nodrošināts

Process tiek nodrošināts

Process tiek nodrošināts

Palielināts
elektronisko rēķinu
izmantotāju īpatsvars
Šobrīd elektroniski
rēķinus saņem jau
93% klientu no kopējā
3700 klientu apjoma).

Katru mēnesi klienti,
kuri ziņo rādījumus
telefoniski, tiek
aicināti reģistrēties
Bill.me sistēmā

Katru mēnesi klienti,
kuri ziņo rādījumus
telefoniski, tiek
aicināti reģistrēties
Bill.me sistēmā

Katru mēnesi klienti,
kuri ziņo rādījumus
telefoniski – tie ir
apmēram kādi 300
klienti, tiek aicināti
reģistrēties Bill.me
sistēmā. Ar katru
mēnesi īpatsvars kuri
zvana par 5-10
klientiem samazinās.

Katru mēnesi klienti, kuri
ziņo rādījumus telefoniski,
tiek aicināti reģistrēties
Bill.me sistēmā

Regulārs informatīvs
darbs ar klientiem,
kuri rādījumus ziņo
telefoniski. 2021.gadā
izdevies par 1 -2 %
samazināt to klientu
skaitu, kas ziņo
telefoniski rādījumus.
Izskaust nav
iespējams – jo vecāka
gada gājuma
cilvēkiem nav e-pastu.

Vides piesārņošanas
novēršanas pasākumi
Talsu ūdens apkalpes
zonā, saskaņā ar
Investīciju plānu 20202022.gadam

Process tiek
nodrošināts

Uzlabot notekūdeņu
kvalitātes rādītājus
Atbilstoši MK
noteikumiem Nr.34
“Noteikumi par
piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī”
saskaņā ar Investīciju
plānu 2020-2022.gadam
2019.gadā sagatavots
tehniskais projekts s
Dzelzupes sanācijai,
kur nonācis
piesārņojums no Talsu
NAI, šobrīd tiek
kontrolēts upes
stāvoklis.
Atjaunot nolietojošās
tehniskās iekārtas,
saskaņā ar Investīciju
plānu 20202022.gadam.

Process tiek
nodrošināts:

Process tiek
nodrošināts:

Veikta izplūdes
pārbūve (kontaktdīķu
apiešana) NAI
Dumpīši Stende;
Dīķu sistēmas
rekonstrukcija
Valdemārpils NAI –
1800, 00 EUR

Uzsākti darbi pie
kanalizācijas trases
posma atjaunošanu
Ezeru iela Valdemārpilī;

Process tiek
nodrošināts

Process tiek regulāri
nodrošināts

Process tiek regulāri
nodrošināts

Iegādāts Transports
(autocisterna) 6m38m3/kanalizācijas-NAI
darbību
nodrošināšanaiasenizācijai

Ģeneratora remonts
NAI Dumpīši Stende;
Ūdens sūknis
Mundigciemā;

Ezeru ielas kanalizācijas
trases un aku pārbūve – 23
236 EUR;
CĪRUĻU NAI PĀRBŪVE
– 4729 eur;
Ezeru ielas, Valdemārpils
kanalizācijas tīklu posma
pārbūve – 17 966 EUR;
Uzsākta Pastendes KSS
pārbūve/avārijas stāvokļa
novēršana - piekļuves
sakārtošana -1457 EUR
Process tiek regulāri
nodrošināts

Kopējās investīcijas
Vides piesārņošanas
novēršanas
pasākumiem – 49 188
EUR;

Daģi un Kasparu iela
Stende - nepārtrauktas
elektroenerģijas strāvās
nodrošināšanas pasākumi
– dīzeļģenaerātoru
pieslēgumu izbūves –
9762,16 eur;
gaisa pūtējs Pūņās – 3769
eur; 3 kompresori – 10
000 eur; gaisa pūtējs

Atjaunot nolietojošās
tehniskās iekārtas,
investīcijas jaunās
iekārtās - saskaņā ar
Investīciju plānu
2020-2022.gadam. –
kopējas investīcijas
2021.gadā 42 716,41
EUR

2021.gadā notekūdeņu
kvalitātes rādītāji ir
bijuši atbilstoši
normatīvo aktu
prasībām, gadījumos,
kad kādās n NAI tie ir
pārsnieguši
normatīvus –
nekavējoties veikti
pasākumi.
Dzelzupes sanācija
šobrīd ir atlikta, jo
upes stāvoklis kur
nonācis piesārņojums
no Talsu NAI, šobrīd
uzlabojies.

Ķūļciemā – 2500 eur, kā
arī citi pamatlīdzekļi;
Uzņēmuma
iekšējās kontroles
sistēmas un darba
vides apstākļu
uzlabošana

Efektīvi plānot debitoru
kontroles pasākumus un
sekot līdzi uzņēmuma
darbības radītājiem
2021.gadā:
1) Regulāra debitoru
salīdzināšana ar
SIA “Talsu
namsaimnieks”
SIA “Adax 2”;
2) Regulāras
kontroles un
atgādinājumi par
parādu apmaksu,
vienošanās par
parādu apmaksu
pa daļām, ūdens
padeves
pārtraukšana, u.c
pasākumi;
3) Plānotas piedziņas
darbības;
Paaugstināt darbinieku
kvalifikāciju un
motivāciju
2021.gadā – stiprināt
zināšanas lietvedības
jomā (sistemātiska
parēja uz elektronisko
dokumentu apriti) ,
iekšējās kontroles
sistēmu izveides jomā,
aktualitātes par
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
reģistra izveidi un
aktualizāciju, u.c

Tiek nodrošināts
regulārs darbs ar
debitoriem

Tiek nodrošināts
regulārs darbs ar
debitoriem

Tiek nodrošināts
regulārs darbs ar
debitoriem

Tiek nodrošināts regulārs
darbs ar debitoriem

Kopā nosūtīti 200
brīdinājumi par
parādu apmaksu, 13
parādnieki nodoti
tiesu izpildītājam uz
piedziņu. Kopējā
summa 16 592,84
EUR.
Tiesā iesniegts viens
pieteikums par 262,96
EUR.
Vienam parādniekam
atslēgts ūdens.
Noslēgtas 11
vienošanās par kopējo
summu 3081,17
EUR. 15 parādnieki
ievietoti Debitoru
portfelī Lursoft.

Sagatavošana

Veikta viena
darbinieka apmācība
darbam GIS sistēmā;
Attālinātas apmācības
lietvedības un
elektronisko
dokumentu aprites
jaunumos (1
darbinieks).
Grāmatveži testēšanas
režīmā iepazīstas ar
HOP sistēmu;

Viens darbinieks
apmeklējis semināru
par korupcijas un
interešu konflikta
novēršanu

Semināri LUKA par
Saules enerģijas resursu
izmantošanu, kā arī Dūņu
jautājumu risināšanu.

Covid 19 pandēmijas
arkārtējās situācijas
dēļ – pasākums nav
pilnvērtīgi īstenots –
apmeklēti semināri
attālināti.

2 darbinieki
apmeklējuši semināru
par jaunumiem
grāmatvedības
kārtošana un izmaiņām
nodokļu politikās.

Uzņēmuma
pozitīvas
reputācijas
veidošana
sabiedrībā

Sakārtot darba vidi
nodrošinot darba
drošības prasību
ievērošanu Talsu ūdens
apkalpes zonā, saskaņā
ar Investīciju plānu
2020-2022.gadam –
attiecināms uz
pārņemtajām apkalpes
zonām tehniskajiem
darbiniekiem.
Efektīvi izmantot
finanšu līdzekļus un
mērķtiecīgi uzlabot
finanšu rādītājus,
saskaņā ar Investīciju
plānu 20202022.gadam.

Sagatavošana

Uzsākts ieviest
atsevišķus
uzlabojumus;

Uzsākts ieviest
atsevišķus uzlabojumus;

Ieviesti atsevišķi
uzlabojumi.

Birojā uzsākta darba
vides uzlabošana –
krēsli, kāju paliktņi,
peles, muguras
atbalsti. Uzsākta
darbinieku darba
apģērbu kvalitātes
uzlabošana.

Process tiek
nodrošināts

Process tiek
nodrošināts
nepārtraukti;

Process tiek nodrošināts
nepārtraukti;

Process tiek nodrošināts
nepārtraukti;

Nodrošināt ekonomiski
pamatotus
saimnieciskās darbības
izdevumus, saskaņā ar
Budžeta plānu
2021.gadam un
Investīciju plānu 20202022.gadam.

Process tiek
nodrošināts

Process tiek
nodrošināts
nepārtraukti;

Process tiek nodrošināts
nepārtraukti;

Process tiek nodrošināts
nepārtraukti;

Regulāri uzturēt un
atjaunot uzņēmuma
mājas lapas
informāciju,
informāciju Talsu
novada pašvaldības
informatīvajās vietnēs
kā arī nodrošināt IT

Process tiek
nodrošināts /uzsākta
sadarbība mājas lapas
modernizācijas
risinājumiem.

Noslēgts līgums un
uzsākta jauna mājas
lapas versijas izstrāde.
lai uzlabotu
pieejamības
risinājumus un
modernizētu
pārskatāmību.

Izstrādāta jauna mājas
lapas versija,
nodrošināti pieejamības
risinājumi un ieviesti
citi uzlabojumi.

---

Process tiek
nodrošināts
nepārtraukti –
uzņēmums 2021.gada
februāri izstrādāja
2021.gada budžetu un
investīciju plānu, lai
mērķtiecīgāk plānotu
un kontrolētu finanšu
resursu izlietojumu.
Process tiek
nodrošināts
nepārtraukti –
uzņēmums 2021.gada
februāri izstrādāja
2021.gada budžetu un
investīciju plānu, lai
mērķtiecīgāk plānotu
un kontrolētu finanšu
resursu izlietojumu.
Izstrādāta jauna mājas
lapas versija,
nodrošināti
pieejamības risinājumi
un ieviesti citi
uzlabojumi.

risinājumu
uzlabojumus.
2021.gadā plānots veikt
izmaiņas Talsu ūdens
mājas lapā, lai uzlabotu
pieejamības risinājumus
un modernizētu
pārskatāmību.
Veikt iedzīvotāju
aptaujas un pētījumus
par ūdenssaimniecības
pakalpojumu kvalitāti
un pieejamību.
2021.gadā plānotas
aptaujas par
līdzfinansējuma
nepieciešamību
kanalizācijas
pieslēgumu izbūvei, par
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
izmantošanu.
Veikt sadarbību ar
ūdenssaimniecības
nozares asociāciju un
līdzīgiem nozares
uzņēmumiem
2021.gadā regulāri
planots piedalīties
LUKA semināros,
sapulcēs, aktivitātes,
domu apmaiņas grupās
tiešsaistē vai klātienē
(ja tas būs iespējams
Covid-19)

Sagatavošana

Sagatavošana

Konstatēts, ka pēc
administratīvās
reformas nepieciešams
pārstrādāt saistošos
noteikumus, lai tie būtu
vienoti visa novada
teritorijā – pēc to
izstrādes būs iespējams
veikt iedzīvotāju
aptaujas lai apzinātu
situāciju .

Process tiek
nodrošināts regulāri

Process tiek
nodrošināts regulāri

SIA “Talsu ūdens”
regulāri sadarbojas ar
ūdenssaimniecības
nozares asociāciju –
katru nedēļu tiek
organizēta aktualitāšu
sapulce, tiek organizēti
semināri tiešsaistē.

Covid 19 pandēmijas
un ārkārtas situācijas
dēļ – nav veiktas
iedzīvotāju aptaujas
un pētījumus par
ūdenssaimniecības
pakalpojumu kvalitāti
un pieejamību.

SIA “Talsu ūdens”
regulāri sadarbojas ar
ūdenssaimniecības
nozares asociāciju – katru
nedēļu tiek organizēta
aktualitāšu sapulce, tiek
organizēti semināri
tiešsaistē.

SIA “Talsu ūdens”
regulāri sadarbojas ar
ūdenssaimniecības
nozares asociāciju –
katru nedēļu tiek
organizēta aktualitāšu
sapulce, tiek
organizēti semināri
tiešsaistē.

*Jāņem vērā, ka ne visas aktivitātes vai plānotie uzdevumi varēs tikt realizēti, ņemot vērā valstī noteikto un jau šobrīd ilgstoši esošo ārkārtas
situāciju Covid-19 dēļ, kas var ilgtermiņā ietekmēt uzņēmuma spēju sasniegt finanšu un nefinanšu rādītājus un to ietekmi nav iespējams prognozēt.

2. Finanšu mērķi un uzdevumi 2021.gadam no SIA “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2022.gadam
http://www.talsuudens.lv/wp-content/uploads/2016/12/Talsu_udens_strategija2020-2022.pdf;
Finanšu mērķi 2020-2022. plānošanas periodā, tabulā atzīmēti mērķi un uzdevumi 2021.gadam (zilā krāsā):
i-7 Ūdenssaimniecība
i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu ieviešana
Finanšu instruments EUR
Nr.
p. k.

Pasākums
Ūdenssaimni
ecības
pakalpojumu
attīstība
Talsu
novadā

85

Indikatīvā
kopsumma
20 000

Pašvaldī-bas
budžets

1.cet
Cits
finansējums

ES fondu
finansējums

20 000

Plānotais
finansējums
2021.gadā
10 000

Darbības/
iznākuma rādītāji
Izbūvēti jauni
pieslēgumi
centralizētajiem
kanalizācijas
tīkliem saskaņā ar
ES projektu
ietvaros
sasniedzamajiem
rezultatīvajiem
rādītājiem

2.cet

3.cet.

4.cet

Izpildes
termiņš
Ikgadējs
pasākums,

5398,60

3782,86

Plānota izpilde
tai skaitā
2021.gadā

i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi
Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Pasākum
s

Indikatīvā
kopsumma

86

Ūdensap
gāde un
kanalizāc
ijas
sistēmu
atjaunoša

40 000

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits finansējums,
Talsu ūdens
40 000

1.cet
Plānotais
finansējum
s
2021.gadā
30 000

Darbības/
iznākuma rādītāji
izstrādāts projekts
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijai
Pastendes NAI

2cet.

Izpildes termiņš

2020-2021.
2020.gadā uzsākts
priekšizpēte un
tehniskās
apsekošana +
rekonstrukcijas

27 000

3.cet

4.cet

Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Pasākum
s

Indikatīvā
kopsumma

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits finansējums,
Talsu ūdens

1.cet
Plānotais
finansējum
s
2021.gadā

Darbības/
iznākuma rādītāji

nas
pasākumi

2cet.

3.cet

4.cet

Izpildes termiņš

projekta
uzsākšana
72 100

72100

29 951

30 000

27000

29 951

30000

27000

Remontdarbi,
iekārtu nomaiņa,
Energoefektivitātes
pasākumi –
Pastendes,
Dižstendes,
Mundigciema,
Stendes NAI.

Regulāri
pasākumi 2020.2022.

29 951

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

2021.-2022.gadā.
ieguldījumu
apjoms var
mainīties, ņemot
vērā, ka
kontroltāme ir
sagatavota pirms
3 gadiem.

Uzsākta
– plānots
pabeigt
2022.gad
ā
4651,23

10 000

Veikta notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija
Valdgales pag.
“Cīruļi”

2021 – plānots
pārvietot
demontētās
iekārtas no
Stūrīšu NAI.

4729,42

38 400

Nolietotu
ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un

2021.gadā
plānotas
investīcijas
38 400 EUR, kas

30 000

6845,21

19451,60

2021.gadā plānots
indikatīvi ap
30 000 EUR.

2811

42591,76

Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Pasākum
s

Indikatīvā
kopsumma

30 000

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits finansējums,
Talsu ūdens

30 000

1.cet
Plānotais
finansējum
s
2021.gadā

22 000

Darbības/
iznākuma rādītāji

2cet.

3.cet

4.cet

3857,6

11312,0
0

Izpildes termiņš

nomaiņa visā Talsu
ūdens apkalpes
zonā

izriet no Ūdens
zudumu plāna –
avārijas stāvoklī
esošo ūdensvadu
nomaiņa.

Nodrošināta
regulāra dzeramā
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,

Ikgadējs
pasākums

1994

Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Pasākum
s

Indikatīvā
kopsumma

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

1.cet
Plānotais
finansējum
s
2021.gadā

Cits finansējums,
Talsu ūdens

Darbības/
iznākuma rādītāji

2cet.

3.cet

4.cet

Izpildes termiņš

Birzmaļi, Lībagu
pagasts.

i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība
1.ce
t

Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Pasākums

Indikatīvā
kopsumma

87

Komerc-uzskaites
mēraparātu un ūdens
patēriņa skaitītāju
ierīkošana, regulāra
verifikācija

20 000

88

Hidrodinamiskās
mašīnas iegāde

330 000

Pašvaldīb
as
budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finan
sēju
ms
20
000

330
000

Darbības/
iznākuma rādītāji

2.cet

3.cet

4.cet

5010

3020

8659,00

Izpildes termiņš

20 000

Uzstādīti
komercuzskaites
mēraparāti visiem
dzeramā ūdens
lietotājiem, kuru
īpašumi pieslēgti
centralizētiem
ūdensapgādes
tīkliem. Regulāra
komercuzskaites
mēraparātu
verifikācija.

Ikgadējs pasākums –
vidēji 20 000 EUR
gadā

---

Iegādāta
hidrodinamiskā
mašīna Talsu
novada
ūdenssaimniecība

Līdz 2022.gadam nav
plānots, 2022.gadā
uzsākta iepirkuma
procedūra.

1.ce
t

Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Pasākums

Indikatīvā
kopsumma

Pašvaldīb
as
budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finan
sēju
ms

Darbības/
iznākuma rādītāji

2.cet

3.cet

4.cet

Izpildes termiņš

s centralizētai
apsaimniekošanai

89

Attālinātās
nolasīšanas sistēmas
izveide Talsu ūdens
apkalpes zonas ūdens
patēriņa skaitītājiem

Valdes loceklis

10 000

10 00
0

10 000

Izveidota
attālinātās
nolasīšanas
sistēma Talsu
ūdens apkalpes
zonas ūdens
patēriņa
skaitītājiem

3 gadu periodā, tai
skaitā 2021.gadā –
attālinātas sistēmas
pakāpeniska ieviešana,
tai skaitā uzsākta visu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
aprīkošana ar
“viedajiem”
komercuzskaites
mēraparātiem

Kopā
3000

I.Kude

K.Riekstiņa-Sniedziņa
26604603

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

