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• TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI

• TARIFU PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS IZMAKSAS

• IZMAKSU SALĪDZINĀJUMS, BŪTISKĀKIE IZMAKSU IZMAIŅU IEMESLI

• PAKALPOJUMU APJOMA IZMAIŅAS

• VEIKTIE UN PLĀNOTIE EFEKTIVITĀTES PASĀKUMI, TO IETEKME UZ IZMAKSĀM UN 

LIETOTĀJU IEGUVUMI



TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI (I)

SIA «Talsu ūdens» esošais 

tarifs stājās spēkā 2015. 

gada 1. augustā. Kopš tā 

brīža, pamatojoties uz 

Talsu novada domes 2015. 

gada 15. janvāra lēmumu 

Nr. 18 «Par vienotu 

ūdenssaimniecības 

pakalpojuma tarifu zonu», 

uzņēmumam mainījusies 

pakalpojumu sniegšanas 

teritorija.

ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
PAKALPOJUMI 2015. G.

6 Nošķirtās sistēmas

12 Ūdens ieguves urbumi

4 Dzeramā ūdens 

sagatavošanas stacijas

69,61 km Ūdensapgādes 

inženiertīkli

1921 Ūdens ievadi

414 004 m3 Piegādātais 

ūdens

ŪDENSSAIMNIECĪBAS 
PAKALPOJUMI 2019. G.

27 Nošķirtās sistēmas

40 Ūdens ieguves urbumi

26 Dzeramā ūdens 

sagatavošanas stacijas

141,9 km Ūdensapgādes 

inženiertīkli

3134 Ūdens ievadi

575 596 m3 Piegādātais 

ūdens



TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI (II)

Laika posmā no 2016. 

gada uzņēmuma 

pamatkapitālā veikts 

naudas un mantiskais 

ieguldījums 6 544 230 EUR 

apmērā, kā rezultātā 

palielinājies pamatlīdzekļu 

nolietojums.

KANALIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMI 2015. G.

4 nošķirtās sistēmas

15 sūkņu stacijas

6 notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas

61,08 km kanalizācijas 

inženiertīkli

1185 kanalizācijas izvadi

444 846 m3 savāktie 

notekūdeņi

KANALIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMI 2019. G.

21 nošķirtās sistēmas

39 sūkņu stacijas

21 notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas

119,1 km kanalizācijas 

inženiertīkli

2061 kanalizācijas izvadi

513 502 m3 savāktie 

notekūdeņi



TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI (III)

Kopējais gada PL nolietojums no 384 900 EUR 

2015. gadā pieaudzis līdz 718 217 EUR 2019. 

gadā, no kuriem uz tarifa projektu attiecas 

475 738 EUR jeb 66.24%. Tajā skaitā 

projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Stendē, II kārta" ietvaros izveidoto 

pamatlīdzekļu gada nolietojums 32 832,59 

EUR, no kuriem uz tarifa projektu attiecas 23 

488,50 EUR jeb 71.54%.



Tarifu projektā iekļautās izmaksas (I)
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Tarifu projektā iekļautās izmaksas (II)

– uz tarifa projektu attiecas  88.49% no kopējām uzņēmuma pārējām 
izmaksām.

Citas izmaksas ( 
darba aizsardzības, 
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Izmaksu salīdzinājums (I)

Izmaksu veids / 
sektors

Ūdensapgāde Kanalizācija

Esošais 
tarifs

EUR/tūkst.

Jaunais tarifs
EUR/tūkst.

Izmaiņ
as %

Esošais 
tarifs

EUR/tūkst.

Jaunais
tarifs

EUR/tūkst.

Izmaiņ
as %

Nolietojums 86,4 206,8 139% 81,6 271,5 233%

Personāls 162,9 210,8 29% 207,9 287,1 38%

Remonti un materiāli 5,9 29,5 403% 22,9 45,1 97%

Elektroenerģija 54,4 87,1 60% 105,0 166,8 59%

Transports 11,6 28,3 144% 22,5 34,0 51%

Ūdens zudumu 
izmaksas

59,8 114,2 91% n/a n/a n/a

Pārējās izmaksas 60,2 71,9 19% 67,3 105,9 57%

Kopā 441,1 748,6 70% 507,2 910,4 79%



Izmaksu salīdzinājums (II) (2015 – 2019) attiecības



Izmaksu struktūras (%) salīdzinājums 



Izmaksu pieauguma iemesli (I)
• Apkalpes teritoriju skaita pieaugums – mazās ūdenssaimniecības sistēmas vienmēr ir 

mazāk efektīvākas un to izmaksas uz 1 m3 ūdeni un notekūdeņiem VIENMĒR ir 

augstākas nekā pilsētās;

Faktors
Ūdens 

sagatavošana

Notekūdeņu 
savākšana un 

attīrīšana

Elektroenerģija kWh/m3 - vidēji 1,15 2,63

Elektroenerģija kWh/m3 - Talsi 0,72 2,16

Elektroenerģija kWh/m3 - ciemi vidēji 1,77 3,66

Min. vērtība pārējos ciemos un pilsētās 
(kWh/m3)

0,50 1,77

Max. vērtība pārējos ciemos un pilsētās 
(kWh/m3)

11,38 9,25

Ūdens zudumi / infiltrācija Talsos (%) 30,8% 32,0%

Ūdens zudumi / infiltrācija ciemos (%) 43,0% 44,6%



Izmaksu pieauguma iemesli (II)
• Degvielas cenas pieaugums no 2015.gada līdz 2019.gadam – 1,003 EUR litrā – 1,18 EUR litrā.

• Elektroenerģijas cenas – OIK komponentes palielināšanās;

• 2018. gada 5. jūlija Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanās;

• “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, lika mainīt 
komercuzskaites mēraparātu iegādes un uzstādīšanas kārtību;

• 2016. gada 29. martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, ar kuru Latvijā tiek ieviestas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/ 27/ES par energoefektivitāti. 
Likuma 12. pants paredz lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ieviest un uzturēt sertificētu 
energopārvaldības sistēmu, papildināt un sertificēt esošu vides pārvaldības sistēmu, lai kontrolētu un 
samazinātu enerģijas patēriņu, vai regulāri nodrošināt uzņēmuma energoauditu.

• PĀRŅEMOT JAUNAS TERIOTRIJAS – LĪDZI NETIKA DOTAS TEHNIKAS VIENĪBAS UN TRANSPORTA 
VIENĪBAS LAI ŠĪS TERITORIJAS APKALPOTU. 

• SIA «Talsu ūdens» personāla izmaksu pieaugums četros gados ir ~34% jeb inflācijas pieauguma 
Kurzemē robežās, no kuriem ~16% ir attiecināmi uz esošā personāla darba atalgojuma pieaugumu, 
bet ~18% attiecināmi uz papildus darbinieku, kas ir saistīti ar paplašināto apkalpes teritoriju, 
atalgojumu.



Pakalpojuma apjoma izmaiņas (I)

• Izmaksu pieaugumu var 

kompensēt ar sniegto 

pakalpojumu (piegādātais ūdens 

un savāktie notekūdeņi) apjoma 

pieaugumu;

• Diemžēl darbības apjomu 

pieaugums ir daudz mazāks nekā 

izmaksu pieaugums;

• Talsu pilsētas patēriņi ir stabili. 

Kopējais patēriņš ir audzis tikai uz 

apkalpes teritoriju paplašināšanas 

rēķina. 



Tarifu izmaiņas
• SPRK iesniegtajā tarifu projektā:

• ūdensapgādes tarifs - 1,18 EUR/m³ 
bez PVN

• kanalizācijas tarifs - 1,90 EUR/m³ 
bez PVN.

• Pieaugums:

• Ūdensapgādes tarifs +26,9%;

• Kanalizācijas tarifs +62,4%.

• Būtisks pieaugums 2015. gadā apkalpes 
teritorijā esošajām apdzīvotajām 
vietām;

• Neliels pieaugums vai pat tarifa 
samazinājums pārējiem ciemiem un 
pilsētām, kurās apkalpošana ir uzsākta 
laika periodā no 2016. gada.

Teritorijas (tarifi balstīti uz 
2014. gada izmaksām)

Apstiprinātie
tarifi EUR m3, 

bez PVN

Tarifu
projekts, EUR 
m3, bez PVN

Izmaiņas %

Ū K Ū K Ū K

Apkalpes teritorija līdz 
2015. gadam

0,93 1,17

1,18 1,90

27% 62%

Sabile un Abavas pagasts 0,83 1,77 42% 7%

Valdemārpils un Ārlavas 
pagasts

0,99 1,53 19% 24%

Balgales pagasts 1,18 1,64 0% 16%

Ģibuļu pagasts 1,11 1,50 6% 27%

Īves pagasts 1,23 1,67 -4% 14%

Ķūļciema pagasts 1,30 1,63 -9% 17%

Laidzes pagasts 0,94 1,56 26% 22%

Laucienes pagasts 1,20 1,45 -2% 31%

Lubes pagasts 1,15 1,81 3% 5%

Strazdes pagasts 0,88 2,11 34% -10%

Valdgales pagasts 1,14 1,62 4% 17%

Virbu pagasts 1,01 1,71 17% 11%



LIELĀKĀS ATŠĶIRĪBAS NO CITĀM LATVIJAS
ŪDENSSAIMNIECĪBĀM

• TALSU NOVADĀ IR 4 PILSĒTAS UN 14 PAGASTI – SIA «TALSU ŪDENS» APKALPES ZONĀ NAV 

TIKAI VANDZENES PAGASTS. KATRĀ NO TIEM VĒL IR ATSEVIŠĶI CIEMI – NELIELAS, IZKLIEDĒTAS, 

MAZAPDZĪVOTAS TERITORIJAS, KURU UZTURĒŠANAS IZMAKSAS PĀRSNIEDZ IEŅĒMUMUS. 

• IEDZĪVOTĀJU SKAITA UN BLĪVUMA SAMAZINĀŠANĀS CIEMOS – NOPIETNS DRAUDS ESOŠĀM 

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS SISTĒMĀM, JO TĀS NAV IESPĒJAMS EKSPLUATĒT ATBILSTOŠI 

PROJEKTĒTĀM JAUDĀM UN TEHNOLOĢIJĀM.



Tarifu salīdzinājums ar citām Latvijas ūdenssaimniecībām

• Tikai pašvaldības, kurās:

• Tarifs ir pārskatīts 2018. 

vai 2019. gados;

• Pakalpojumu 

sniedzējam ir jāapkalpo 

ievērojams skaits 

neatkarīgu sistēmu.

• Tarifu pārskatīšanas 

process – vismaz līdz 

2020. gada pavasarim;

• Iespējamas izmaiņas 

aprēķinātajā tarifā.



SIA «Talsu ūdens» līdz šim paveiktais tarifu 
pieauguma samazināšanā

• Kopš 2015.gada, pārņemot Talsu novadā ūdenssaimniecības, pievienojot 2 pilsētas un 11 
pagastus, tika izvērtēts nepieciešamais apkalpojošais personāls. SIA «Talsu ūdens» 
darbā  pieņēmis 6,5 santehniķus, 1 inženieri un 1 inženierkomunikāciju piesaistes 
inženieri. Kopējais darbinieku skaits pieaudzis no 35 uz 36,5. 

• Ūdenssaimniecības objektos ir izvērtēta elektroenerģijas pieslēgumu jaudas atbilstība 
slodzei, tās rezultātā veikts jaudas samazinājums virknē objektu (samazināti maksājumi 
par jaudas komponenti un maksa par IA strāvas lielumu).

• Veikta norēķinu sistēmas optimizācija – biroja darba optimizācija, pieņemot ūdens 
skaitītāju rādījumus - Bill me sistēmā, abonentu skaits pieaudzis 2x, bet finanšu un 
grāmatvedības darbinieku skaits nav palielinājies.

• Ūdens atdzelžošanas staciju darbības optimizācija un kvalitātes uzlabošana – jau 
uzlabotas 3 stacijas, plānotas vēl 4 stacijas.  

• Regulāri tiek samazināti ūdens zudumi un notiek darbs ar infiltrācijas samazināšanu. 



Plānotie efektivitātes pasākumi tarifa projekta ietvaros 
– garants nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojuma 

nodrošināšanā (I)
• Veikts tehniskais slēdziens par Cīruļu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Attīrīšanas ietaises 

izbūvētas 2009. gadā un to ražība paredzēta 20-25m3/dnn pie konkrēta piesārņojuma, 
bet reālā diennakts pieplūde sastāda 6,6 m3/dnn. Lai novērstu konstatētos defektus, 
plānots samazināt esošās sūkņu stacijas izmērus vismaz uz pusi, nomainīt kanalizācijas 
sūkņus uz mazāk ražīgiem, izņemt plastmasas pildvirsmu no aerācijas sistēmas, uzstādīt 
jaunus gaisa pūtējus, sakārtot otrreizējos nostādinātājus u.c.

• Veikts tehniskais slēdziens par Sabiles NAI «Priedes» notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 
Attīrīšanas ietaises rekonstruētas 2009. gadā un to ražība paredzēta līdz 75m3/dnn pie 
konkrēta piesārņojuma, bet reālā diennakts pieplūde sastāda 20-25 m3/dnn. Uz NAI 
nonāk notekūdeņi ar ļoti lielu piesārņojuma koncentrāciju un esošā tehnoloģija nespēj 
nodrošināt pietiekošu apstrādi. Plānots veikt tehnoloģisko pārbūvi, izbūvēt spiedvadu uz 
otru tvertni, uzstādīt gaisa pūtējus esošai tvertnei un uzstādīt jaunu vadības bloku u. c. 
tehnoloģiskus procesus.



Plānotie efektivitātes pasākumi tarifa projekta ietvaros 
– garants nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojuma 

nodrošināšanā (II)
• Veikts tehniskais slēdziens par Virbu pagasta Lēdu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 

Attīrīšanas ietaises izbūvētas 2014. gadā un to ražība paredzēta 2,2-3m3/dnn pie 
konkrēta piesārņojuma, bet reālā diennakts pieplūde sastāda 1,0 m3/dnn. Lai arī 
bioloģiskais process notiek apmierinoši, plānots sakārtot aerācijas bloka konstrukciju, 
nodrošinot operatoram periodisku iespēju iekāpt, paregulēt un iztīrīt nepieciešamās 
konstrukcijas.

• Sastādīts darba uzdevums par Talsu NAI Pastendē notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 
Attīrīšanas ietaises izbūvētas 2001. gadā un to ražība paredzēta līdz 4746 m3/dnn jeb 
375,73 m3/h pie konkrēta piesārņojuma. Plānots izstrādāt tehnisko projektu, kurā 
būs paredzēts: gaisa pūtēju un aerācijas sistēmu nomaiņa, NAI automātiskās vadības 
sistēmas nomaiņa, septisko dūņu pieņemšanas punkta pie sūkņu stacijas izbūve, 
notekūdens sadales sistēmas uzlabošana visām trīs bioloģiskās apstrādes līnijām u. c. 
pasākumi.



Iepazīšanās ar tarifu projektu

• Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī 

sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var:

• SIA "TALSU ŪDENS" telpās darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst. 

17.00, Raiņa ielā 17, Talsos, Talsu novadā, iepriekš sazinoties ar SIA 

"TALSU ŪDENS" pa tālr. 63222216 vai rakstot uz elektroniskā pasta 

adresi: info@talsuudens.lv.

• kā arī Regulatorā: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039; tālr.67097200; e-

pasts: sprk@sprk.gov.lv.



Paldies par uzmanību!

SIA «Talsu ūdens» valdes loceklis
Igors Kude


