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SIA „SALDUS KOMUNĀLSERVISS” mērķi un politika
Misija ir nodrošināt augstu ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu kvalitāti visiem Saldus
pilsētas un pieguļošo teritoriju patērētājiem, kā arī raudzīties, lai šie pakalpojumi ir efektīvi,
rentabli un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.

Stratēģiskie mērķi

Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un padeve tīklā:
• Paplašināt centralizēto tīklu pieejamību visā Saldus pilsētā un pieguļošajās teritorijās,
nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu jebkuram iedzīvotājam;
• Uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklu un būves, lai nodrošinātu kvalitatīvu un
izmaksu ziņā efektīvu pakalpojumu sniegšanu;
• Pilnveidot uzskaites un norēķinu sistēmu par sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot tehnikas
attīstību un interneta resursu pieejamību un tā sniegtās iespējas.
Notekūdeņu savākšana, novadīšana, attīrīšana un izlaide:
• Paplašināt centralizēto tīklu pieejamību visā Saldus pilsētā un pieguļošajās teritorijās,
nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu jebkuram iedzīvotājam;
• Uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklu un būves, lai nodrošinātu kvalitatīvu un
izmaksu ziņā efektīvu pakalpojumu sniegšanu;
• Pilnveidot uzskaites un norēķinu sistēmu par sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot tehnikas
un interneta resursu pieejamību un tā sniegtās iespējas.

Politika
Savā darbībā balstās uz šādiem politikas pamatprincipiem:
Izmaksu segšana un ilgtspējība – uzturēt tarifus tādā līmenī, lai segtu visas darbības un
uzturēšanas izmaksas, segtu jaunu investīciju un modernizācijas kapitālizdevumus, kā arī veiktu
kredītmaksājumus un izpildītu uzņemtās saistības;
Tarifi un izmaksu samazināšana – ievērot tarifu aprēķināšanas metodiku, piemērot apstiprināto
tarifu un samazināt nepieciešamību paaugstināt tarifus, īstenojot efektīvus izmaksu ietaupīšanas
pasākumus;
Patēriņa uzskaite, rēķinu izrakstīšana un maksājumu iekasēšana – nodrošināt, ka ūdens patēriņš
tiek uzskaitīts līdz pat 95% patērētāju, ieskaitot mājsaimniecībā patērēto ūdens daudzumu. Ūdens
patēriņa uzskaite daudzdzīvokļu namos tiek veikta, izmantojot ievadu skaitītājus.
Iekasēšanas apjomam jāsasniedz 98%;
Personālpolitika – uzlabot darba ražīgumu un efektivitāti, uzlabot darba apstākļus, lai samazinātu
kadru mainību. Izskaust funkcijas, kas dublējas. Ieviest elastīgu atalgojuma sistēmu, lai varētu
motivēt apzinīgākos darbiniekus un piesaistīt jaunus talantīgus speciālistus. Izstrādāt un ieviest
ikgadēju apmācību programmu, lai paaugstinātu darbinieku kvalifikāciju;
Finansējums - saņemt maksimāli iespējamo ES līdzfinansējumu struktūrfondu projektos.
Panākt, lai peļņa no saimnieciskās darbības (peļņa pirms nolietojuma, kredītprocentu un nodokļu
atskaitījuma) sastāda 10% no realizācijas ieņēmumiem, kas ļautu īstenot investīciju programmas,
kā arī veikt pakāpenisku cauruļvadu tīkla un iekārtu atjaunošanu un tālāku apkalpes zonas
paplašināšanu;
Pakalpojuma pieejamība – nodrošināt augstas kvalitātes ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas pakalpojumus visiem Saldus pilsētā un pieguļošajās teritorijās par samērīgu
pakalpojuma cenu.

Vispārīga informācija par kapitālsabiedrību:
Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saldus komunālserviss”
Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācija numurs komercreģistrā: 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads LV – 3801
Sabiedrības komercdarbības veidi, NACE klasifikators:
3600 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
3700 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
5221 Sauszemes transporta palīgdarbības
9603 Apbedīšana un ar to saistītā darbība
Sabiedrības pamatkapitāls un daļas: Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 469 413 (trīs miljoni četri
tūkstoši sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīspadsmit) EUR, kas sadalīts 3 469 413 daļās.
Katras daļas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR.
Kapitāla daļu turētājs: Saldus novada pašvaldība – pieder 100% kapitāla daļas
Sabiedrības izpildinstitūcija ir valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs vada un pārstāv
sabiedrību un tam ir visas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 79., 80., 81. un 82. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.
Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra (var arī teksta veidā norādīt, kādas struktūrvienības
ir sabiedrībā)
2015.gadā SIA “Saldus komunālserviss” valsts vai pašvaldības budžetā ir veikusi sekojošas
iemaksas:
2015
Nodoklis / nodeva
Uzņēmējdarbības riska nodeva

162

Pievienotās vērtības nodoklis

114 626

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

104 759

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

49 505

Nekustamā īpašuma nodoklis

2 850

Dabas resursu nodoklis
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodoklis
KOPĀ

20 295
2094
294 291

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums netiek saņemts.

Esošās situācijas analīze
Īsa SIA „Saldus komunālserviss” vēsture
Uzņēmums “Komunālo uzņēmumu kantoris” dibināts 1945.gadā – Kuldīgas apriņķa DDP
izpildu komitejas pakļautībā. Ar 1950.gadu “Komunālo uzņēmumu kantoris” pāriet Saldus
rajona DDP izpildu komitejas pakļautībā. 1961.gadā uzņēmumu pārdēvē par Saldus rajona
“Komunālo Uzņēmumu kombinātu”.
No 1992.gada “Komunālo uzņēmumu kombināts” ir Saldus pilsētas pašvaldības
uzņēmums. 2003.gada 6.novembrī uzņēmumu “Saldus komunālserviss” pārreģistrē
komercreģistrā kā sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Saldus komunālserviss”.

Sabiedrības īpašumā ir ēkas un zeme Dzirnavu ielā 31, Zvejnieku ielā 26B, Brīvības ielā 1B,
zeme Ezera ielā 51A un ēka Skrundas ielā 2B.
SIA „Saldus komunālserviss” sniegtie pakalpojumi:
- Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
- Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
- Asenizācijas pakalpojumi
- Transporta pakalpojumi
- Kapu apsaimniekošana

Apkalpes teritorija un patērētāji
Ūdens ieguve un sagatavošana
Projekta teritorija aptver Saldus pilsētas teritoriju un nelielu Saldus novada Novadnieku pagasta un
Saldus pagasta teritoriju, kurā tehniski un ekonomiski lietderīgi ir nodrošināmi centralizēti ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumi no Saldus pilsētas sistēmām. Projekta teritorija atbilst pakalpojuma
sniegšanas teritorijai un aglomerācijai un tajā dzīvo 12432 iedzīvotāji.
Pilsētā ir vairāki rūpniecības uzņēmumi, kuru darbības rezultātā rodas lielāks apjoms ražošanas
notekūdeņu ar piesārņojuma slodzi, kas atbilst 581 CE.
Pārējie projekta teritorijā esošie uzņēmumi un iestādes no kanalizācijas un notekūdeņu piesārņojuma
viedokļa ir nenozīmīgi un to darbības procesā nerodas ražošanas notekūdeņi. To radītā piesārņojuma
slodze nepārsniedz 1% no iedzīvotāju radītās piesārņojuma slodzes, kas atbilst 122 CE. Līdz ar to pilsētas
teritorijas kopējā piesārņojuma slodze ir 13 135 CE.
Saldus NAI attīrīto notekūdeņu izlaides vieta ir Dīcmaņu grāvis, kurš ietek Cieceres upē. Sateces baseins:
Venta.

Ūdensapgāde
Ūdensapgādes tīkla garums, km uz pārskata gada 31.decembri: 52
Pašu iegūtā ūdens daudzums, kas padots ūdensvada tīklā, m3 pārskata gadā: 573414

Ūdens padeves uzskaite ugunsdzēsības vajadzībām
Analizējot kopējo zudumu apjomu un tā struktūru, nepieciešams papildus ūdenssaimniecības
pakalpojuma tiešajiem saņēmējiem apskatīt arī speciālo subjektu jeb ūdens apjomu, kas tiek
izmantots ugunsdzēsības vajadzībām. Atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikai, ūdens, kas izmantots ugunsdzēsības vajadzībām, iekļaujams zudumos.

Sadzīves notekūdeņu savākšana
Kanalizācijas pašteces tīkla garums, km uz pārskata gada 31.decembri: 53
Kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums savās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, m3 pārskata gadā:
660515
Kanalizācijas spiedvada tīkla garums, km uz pārskata gada 31.decembri: 5

Sadzīves notekūdeņu attīrīšana

Saldus pilsētā kanalizācijas sistēmā darbojas desmits kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS):
Celtnieku ielā, Brīvības ielā, Dzirnavu ielā 31, Mežvidos, Irbenieku ielā, Gravas ielā, Meža ielā,
Līkā ielā, Strautu ielā un ziemeļu ielā.kas sūknē vienas administratīvās ēkas notekūdeņus.

Tuvākajā nākotnē paredzēts izbūvēt vēl 2 - 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, lai varētu pieslēgt
jaunu abonentu grupas no individuālo dzīvojamo māju rajoniem, kas atrodas pilsētas zemākajās
vietās un nogāzēs.
Kanalizācijas notekūdeņu caurplūdes datu elektroniskā pārraide - uz NAI administratīvo ēku
operatoram, kurš veic datu apstrādi, piereģistrē žurnālā un par katru mēnesi iesniedz uzņēmuma
galvenajam inženierim izdruku un atskaites apkopojumu.
Saldus pilsētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) būvniecība sākta 1999.gadā, bet
tās nodotas ekspluatācijā - 2001.gadā.
Attīrīšanas iekārtas paredzētas komunālo notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai. NAI max
projektētā jauda ir 2925 m³/dnn, pašreizējais NAI noslogojums 40 – 50% robežās, bet tuvākajā
nākotnē 2012.–2015.g. plānots (prognozēts) pieslēgt 500 - 600 jaunu abonentu, kas varētu dot
NAI noslogojumu līdz 60 – 67 % no max jaudas.
Uz NAI tiek novadīti arī asenizācijas ūdeņi no pilsētā esošajām izvedamajām tilpnēm.
Saldus pilsētas NAI tehnoloģiskajā procesā ietilpst:
• Notekūdeņu mehāniskā attīrīšana ar restēm un aerētos smilšu ķērājos;
• Bioloģiskā attīrīšana, apvienojot aerobos un anaerobos procesus;
• Aerobi stabilizēto dūņu atūdeņošana lentveida filtrpresē;
• Apvedkanāls.
Saldus pilsētas NAI sastāv no sekojošām iekārtām:
1. Mehāniskā attīrīšana (Jauda 600m3/ h):
• mehāniskās restes ar spraugu caurlaidību 5 mm,
• smilšu un tauku ķērāji - 2 paralēlas līnijas.
2. Bioloģiskā attīrīšana:
• Anaerobiskā BIO- P (fosfora) tvertne ar selektoru un iepriekšēju denitrifikāciju
(140m3),
• Aerotenki (1550m3) - 2 gab.,
• Gala nostādinātājs (1455m3),
• Dūņu recirkulācija un lieko dūņu atdalīšana (jauda 127 m3/ h).
3. Dūņu atūdeņošana:
• Mehāniskā atūdeņošana- lentas filtrprese, jauda 130-200 kg /h,
• Dūņu lauki, 1 gab.
NAI tehnoloģisko procesu apraksts:
Notekūdeņi pa pašteces kolektoriem nonāk pārsūknēšanas stacijās, un tad tiek pārsūknēti uz
bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Sūkņu stacijas ar iegremdējamiem sūkņiem strādā
automātiskā režīmā. Vispirms notekūdeņi ieplūst pieņemšanas kamerā, kur nonāk arī septiskās
dūņas, kas tiek atvestas ar asenizācijas mašīnām no izsmeļamajām tilpnēm.
Pieņemtie notekūdeņi plūst caur mehāniskajām restēm, kur no tiem tiek atdalītas lielās daļas,
kas var būt par iemeslu sistēmas mezglu aizsērēšanai. Ja ūdens ceļas virs maksimālā līmeņa, tad
notekūdeņi tiek automātiski novadīti pa apvadkanālu, uz kura ir izbūvētas 8 papildrestes ar
spraugu izmēriem 25 mm. Šīs restes tiek ekspluatētas manuāli un tikai galveno restu avārijas
gadījumos.
Tālāk notekūdeņi nokļūst divos smilšu un tauku ķērājos, kuros tiek atdalītas smiltis,
grants un tauki. Ķērāji sastāv no divām paralēlām līnijām ar vienādu ražību. Notekūdeņi ieplūst
tajos pa vienu galu, un attīrītais ūdens izplūst no smilts kameras pa pārgāzni pretējā galā. Gaisa
pieplūde nodrošina nepārtrauktu plūsmas kustību, un smagās smilts daļas izgulsnējas, kamēr
izšķīdušās organiskās vielas aizplūst ar notekūdeņiem uz nākošo attīrīšanas pakāpi. Tauki tiek
atdalīti neitrālā zonā, kur tie paceļas virspusē, tiek savākti un uzkrāti aizgādāšanai prom.
Pēc smilšu ķērājiem notekūdeņi nokļūst BIO-P tvertnē, kas sastāv no mazākām tvertnēm, kas ir
apvienotas savā starpā, lai tiktu nodrošināta bioloģiskā fosfora atdalīšana, kā arī dūņu laba
nogulsnēšanās. BIO- P tvertnē notiek notekūdeņu sajaukšanās ar recirkulācijas dūņām. BIO- P
sistēmai ir 3 funkcijas:

1. Priekšdenitrifikācija.
Priekšdenitrifikācijas tvertnē (1 kamera) pāri palikušie nitrāti tiek atdalīti no recirkulācijas
dūņām, lai nodrošinātu sekojošu attīrīšanu anaerobos apstākļos (pilnībā bez skābekļa vai nitrātu
klātbūtnes). Apmēram 10% no kopējā notekūdens apjoma tiek novadīti šajā tvertnē, lai
nodrošinātu substrātu recirkulācijas dūņu denitrifikācijai.
2. Selekcija.
Selektorā (1 kamera) lielākā daļa no pienākošajiem notekūdeņiem (~90%) tiek sajaukti ar
izplūstošajiem no denitrifikācijas tvertnes. Rezultātā iegūst augstu dūņu aktivitāti, kas sekmē
mikroorganismu vairošanos un labu dūņu nostādināšanu. Tai pat laikā progresējošā substrāta
degradācija anaerobos apstākļos ierobežo šķiedrveida mikroorganismu augšanu un samazina
pārmēra dūņu aktivitātes iespējamību.
3. BIO- P sekcija.
BIO- P sekcijā (2 kameras) tiek doti vislabvēlīgākie apstākļi fosforu piesaistošajiem
mikroorganismiem. Šie mikroorganismi spēj izmantot substrātu anaerobiskos apstākļos un uzkrāt
vairāk fosfora savās šūnās nekā citi mikroorganismi. Tas nozīmē, ka lielāks fosfora daudzums
var tikt uzkrāts dūņās un vēlāk būs nepieciešams mazāks ķimikāliju daudzums fosfora
izdalīšanai.
Lai nodrošinātu visu procesu optimālu darbību un nepieļautu dūņu izgulsnēšanos BIO- P tvertnē
pastāvīgi darbojas plūsmas veidotāji jeb mikseri.
Tālāk notekūdeņi nokļūst nostādināšanas tvertnēs jeb aerotenkos. Saldus NAI ir divi aerotenki,
katrā no viņiem ir uzstādīts savs darba režīms. Tie darbojas alternatīvos darbības režīmos periodiski ar vai bez skābekļa, kas ļauj atdalīt gan skābekli, gan fosforu. Uz aerotenkiem
skābeklis tiek padots ar kompresoriem. Lai nodrošinātu pilnu sajaukšanos denitrifikācijas
periodā, kad aerācijas sistēma ir izslēgta, tiek izmantots lāpstiņveida maisītājs. Lai uzturētu
aerotenkā nemainīgu dūņu saturu, attīrīto ūdeni atdala no aktivētām dūņām un atgriež
nostādinātās dūņas aerotenkā.
Pēc aerotenkiem notekūdeņi caur sadalītājkameru tiek padoti uz gala nostādinātāju, kur tiek
veikta dūņu atdalīšana no attīrītā ūdens. Tajā ir uzstādīti mehāniskie skrēperi virsmai un
dibenam. Virsmas skrēperis savāc peldošās daļas un pārvieto tās netīrumu atdalītājā, no kurienes
peldošās vielas nonāk tvertnē. Attīrītie notekūdeņi pa pārplūdi tiek padoti tālāk. Recirkulācijas
dūņas tiek sūknētas atpakaļ uz BIO- P tvertni.
Liekās dūņas, kas tiek atdalītas no recirkulējošām dūņām, tiek novadītas uz dūņu
atūdeņošanas sistēmu. Dūņas nokļūst uz iepriekšējās atūdeņošanas ierīci, kas ir uzstādīta
lentveida filtrpreses galā. Tālāk dūņas nokļūst uz lentveida filtrpresi. Atūdeņotās dūņas tiek
transportētas uz dūņu uzglabāšanas vietu - betonētu dūņu lauku pagaidus uzglabāšanai vienu
caursalšanas periodu. Vidēji dienā dūņu laukos nonāk 1- 3 tonnas dūņu. Ūdens no filtrpreses
nonāk iekšējā sūkņu stacijā un pēc tam kopā ar pārējiem procesā atdalītiem ūdeņiem -atpakaļ
BIO-P tvertnē.9
Ķīmisko vielu izmantošana.
Tā kā noteiktā fosfora izdalīšanas pakāpe no notekūdeņiem nevar tikt sasniegta tikai ar
bioloģisko fosfora samazināšanas metodi, papildus fosfora izdalīšana, atkarībā no fosfora satura
notekūdeņos, notiek - dozētās devās pievienojot dzelzs hlorīdu (FeCl3). Lai iegūtu vislielāko
fosfora samazināšanu ar iespējami mazāku ķīmisko vielu daudzumu, šo vielu pievienošana tiek
īstenota divos attīrīšanas procesa punktos:
• Aerotenku ieplūdē (vienlaicīgi),
• Gala nostādinātāja ieplūdē (vienlaicīgi).
Lai efektīvi atūdeņotu dūņas, polimērs (flokulants) - ar ūdeni sajauktā emulsijā tiek iejaukts
liekajās dūņās pirms pašas atūdeņošanas.
Notekūdeņu caurplūdi ar plūsmas mērītājiem mēra NAI – pirms un pēc mehāniskās attīrīšanas.
Mērītājs ir arī NAI avārijas (apvedlīnijas) izplūdē. Ir plānots uzstādīt plūsmas mērītāju NAI
novadāmo notekūdeņu izlaidē. Saldus NAI darbība tiek datorizēti vadīta no operatora pults ar
nepārtrauktu tehnoloģiskā cikla parametru kontroli.

Apkure Saldus NAI un atdzelžošanas stacijā tiek nodrošināta ar elektrisko sildītāju palīdzību,
elektroenerģijas patēriņš telpu apsildīšanai atsevišķi netiek uzskaitīts.
Saldus NAI strādā 3 darbinieki, atdzelžošanas stacijā - 1 darbinieks.
NAI tehnoloģisko iekārtu (piem: dūņu preses) profilaktiskā tīrīšana notiek regulāri, cik atļauj
NAI darbības nepārtrauktība. Lai varētu ērtāk veikt tehnoloģisko iekārtu mazgāšanas darbus,
SIA “Saldus komunālserviss” ir iegādājies augstspiediena mazgājamo iekārtu PROLINER.

Lietus notekūdeņi
Daļā Saldus pilsētas pastāv šķirtsistēmas lietus kanalizācija, kas izbūvēta virsūdeņu novadīšanai
no apbūvētām teritorijām. Tā iedalāma slēgtā sistēmā, kas novada lietus ūdeņus pa cauruļvadiem,
un atklātā sistēma, kas novada lietus ūdeņus pa atklātiem grāvjiem. Atklātā sistēma ir saistīta ar
pilsētas rajonu meliorācijas sistēmu.

Finanšu analīze
Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegtajai licencei, SIA „Saldus
komunālserviss” teritoriāli nodrošina pakalpojumus Saldus pilsētā un tuvākjās teritorijās ap
Saldus pilsētu. Šobrīd tiesiskais regulējums neaizliedz tirgū ienākt arī citiem ūdensapgādes
sniedzējiem, ja tiek saņemta attiecīgā licence, tomēr, ņemot vērā ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas specifiku (nepieciešamību izbūvēt tīklus, lai pakalpojumu būtu iespējams sniegt),
tuvākajā laikā būtiska konkurence ir maz iespējama, jo pakalpojumu ir iespējams nodrošināt
salīdzināmi nelielam pakalpojumu saņēmēju skaitam. Līdz ar to secināms, ka arī nākotnē
pakalpojuma saņēmēju skaits būtiski nevarētu samazināties. Uzņēmuma ienākumi, galvenokārt
veidojas no ienākumiem par sniegtajiem pakalpojumiem.
Galvenie SIA „Saldus komunālserviss” finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie
rezultatīvie rādītāji:
- Neto apgrozījuma minimāls pieaugums – vismaz 0.1% apmērā
- Katru gadu peļņa sasniedz vismaz 0.5% no neto apgrozījuma
Nefinanšu mērķi:
- 2017.gadā ūdensvada tīklos uzstādīt trīs plūsmas mērītājus;
- 2017.-2018.gadiem iegādāties ūdens noplūžu noteikšanas iekārtu;
- Līdz 2019.gadam samazināt ūdens zudumus zem 20% (2017.gadā, 2018.gadā ūdens
zudumu samazinājums ne mazāk kā 5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu)
- Pieslēgumu skaits palielināsies par 1%
- Izbūvēti vai nomainīti ūdensapgādes tīkli – 0.3 km katru gadu
Finanšu plūsmas plāns
Vēsturiskie finanšu dati:
1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins:
Rādītāji

2013

2014

2015

945 692

895 024

932 807

- ūdensapgāde, ūdensvadu remontdarbi,
skaitītāju uzstādīšana

313 462

310 952

312 628

- kanalizācijas pakalpojumi
- transporta pakalpojumi, noma
- kapu apsaimniekošana

333 352
255 875
43 003

341 074
213 804
29 194

346 272
242 018
31 889

Neto apgrozījums, t.sk.:

Rādītāji
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:
- personāla izmaksas
- materiālu izmaksas, rezerves daļas
- samaksa par pakalpojumiem
- elektroenerģija
- dabas resursu nodoklis, citi nodokļi un
nodevas
- pamatlīdzekļu nolietojums
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas, t.sk.:
- personāla izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, t.sk.:
- investīciju projektu nolietojuma daļa
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Nodokļi
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

2013

2014

2015

829 256
278 433
163 997
65 663
107 243

783 118
285 517
151 632
58 047
109 224

912 492
283 203
125 743
69 060
109 082

18 645

22 567

23 615

194 323
116 436
11 596
103 400
88 837
3 741
2 197
1 518
340
3 778
2 853
925

139 543
111 906
16 334
106 304
88 606
29 003
28 122
1 994
13 706
3 321
2 850
471

264 025
20 315
9 100
104 759
91 613
127 227
125 145
3 536
22 423
7 724
2 850
4 874

2. Bilance
Rādītāji
Aktīvu kopsumma, t.sk.:
- ilgtermiņa ieguldījumi
- apgrozāmie līdzekļi
Nauda
Pašu kapitāls, t.sk.:
- pamatkapitāls
Kreditori, t.sk.:
- ilgtermiņa kreditori
- īstermiņa kreditori
Pamatlīdzekļi
Iegādāti pamatlīdzekļi pārskata gadā

2013

2014

2015

7 336 041
6 873 871
462 170
101 704
2 906 774
3 370 766
4 415 311
3 716 214
699 097
6 873 871
1 404 581

8 220 794
7 641 378
579 416
276 839
2 906 764
3 370 766
5 299 104
4 621 633
677 471
7 639 579
900 074

8 973 783
8 756 982
216 801
16 455
3 008 219
3 469 413
5 944 248
5 431 254
512 994
8 755 935
1 390 714

SIA „Saldus komunālserviss” plānotie finanšu ieņēmumi 2016.gadā un prognoze 2017., 2018. un
2019.gadam.
SIA „Saldus komunālserviss” finanšu rādītāju prognozē izmantoti sekojoši pieņēmumi:
- Par bāzes gadu izmantoti 2015.gada pārskata dati un prognozētie 2016.gada pārskata dati
- Neto apgrozījums 2017.gadā plānots ar minimālu – 0,1% palielinājumu, 2018.gadam – ar
0,3% pieaugumu un 2019.gadam – ar 0,6% pieaugumu
- Iedzīvotāju skaits tuvākajos gados samazinās

1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins:
Rādītāji
Neto apgrozījums, t.sk.:
- ūdensapgāde, ūdensvadu remontdarbi,
skaitītāju uzstādīšana
- kanalizācijas pakalpojumi
- transporta pakalpojumi, noma
- kapu apsaimniekošana
Pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksas, t.sk.:
- personāla izmaksas
- materiālu izmaksas, rezerves daļas
- samaksa par pakalpojumiem
- elektroenerģija
- dabas resursu nodoklis, citi nodokļi un
nodevas
- pamatlīdzekļu nolietojums
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas, t.sk.:
- personāla izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības
ieņēmumi, t.sk.:
- investīciju projektu nolietojuma daļa
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas
izmaksas
Nodokļi
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

2016

2017

2018

2019

929800

931100

933500

934100

312600

313000

314000

314500

345900
242000
29300

346200
242500
29400

347000
243000
29500

348000
242000
29600

889900

883700

890900

890100

285000
138000
69000
109900

284500
137000
65500
110000

285000
139000
66000
111000

285100
136000
67000
111000

23600

23700

23900

24000

265000
39300
15000
105000
91500

263000
47400
12450
105000
92000

266000
42600
11900
105000
92500

267000
44000
11900
105000
92500

157000

145000

160000

160100

144600
4450

144600
4000

160000
4500

160000
4700

16000

15000

25000

24500

2850
53000

2850
53100

2850
53350

2900
55100

2. Bilance
Rādītāji
Ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk.:
- pamatlīdzekļi
Nauda
Pašu kapitāls, t.sk.:
- pamatkapitāls
Kreditori, t.sk.:
- ilgtermiņa kreditori
- īstermiņa kreditori
Iegādāti pamatlīdzekļi pārskata gadā

2016
8637900
8481500
175000
3062069
3469413
6118300
5563600
554700
146000

2017
8380000
8201700
180000
3115119
3469413
5843000
5334000
509000
5000

2018
9614000
9422000
20000
3402696
3703640
6913800
6342800
571000
1500000

2019
10826000
10634000
25000
3457796
3703640
6856000
6270000
586000
1479000

Saldus ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas finanšu plāns, EUR:

Kopējās attiecināmās izmaksas (bez PVN)
SIA "Saldus komunālserviss” aizņēmums
Saldus novada domes ieguldījums
pamatkapitālā
KF finansējums
Neattiecināmās izmaksas (PVN)
Kopā finansējums

2036765.00
236468.35
234227.98
1566068.67
427720.65
2464485.65

SVID analīze
Stiprās puses
• Līgums ar Saldus pilsētas domi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
• Pietiekošs dzeramā ūdens resurss ūdensgūtnēs;
• Salīdzinoši jaunas NAI
• ŪSI un NAI jaudas ir atbilstošas un pietiekošas pakalpojumu teritorijas nodrošināšanai un
paplašināšanai;
• Darbinieku pieredze un profesionalitāte;
• Daudzviet meliorācijas sistēmu darbība ir normalizēta - nepieciešama to uzturēšana;
• Tiek veidota sadarbība ar Saldus pašvaldības institūcijām, un tiek saņemts atbalsts dažādu
jautājumu risināšanai.

Vājās puses
• Augsta dzelzs un sulfātjonu koncentrācija iegūtajā pazemes ūdenī;
• Biežas avārijas tīklā un ilga, kā arī sarežģīta to novēršana, tai skaitā vietās ar ļoti intensīvu
transporta kustību;
• Apjomīgi ūdens zudumi un liela pieplūde notekūdeņiem;
• Dūņu neefektīva apsaimniekošana;
• Nepietiekama autoparka atjaunošana, kā arī nodrošināšana ar specializēto transportu;
• Jaunu kvalitatīvu speciālistu trūkums;
• Darbu veikšana ir atkarīga no iespējām tos saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem.
Pilsētas vidē ir ierobežotas iespējas atjaunot vai izbūvēt grāvjus izbūvēto inženierkomunikāciju
dēļ;
• Ierobežotas iespējas ietekmēt privātīpašniekus un tīrīt vai nodrošināt pieeju uz
privātīpašniekiem piederošiem zemesgabaliem.

Iespējas
• Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana ūdenssaimniecības attīstības projektā,
piesaistot ES KF līdzfinansējumu;
• Pievilcīga darba un apkārtējā vide, stabils tirgus dalībnieks ilgtermiņā;
• Darbs ar sabiedrību un atzīstama reputācija;
• Finansējuma piesaiste ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu paplašināšanai;
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma spēkā stāšanās;
• Saldus novada domes saistošo noteikumu pieņemšana;
• Jaunu materiālu, rekonstrukcijas metožu nonākšana tirgū;
• Sabiedrība sāk apzināties meliorācijas sistēmu nozīmi. Sāk rūpīgāk uzturēt privātīpašumos
esošus grāvjus un meliorācijas būves. Ziņo par nelikumīgām darbībām,kas kaitē meliorācijas
sistēmu darbībai;

• Informācija par meliorācijas sistēmām tiek nostiprināta VZD kadastra kartē kā apgrūtinājums,
tādējādi dodot pamatu atbilstoši Aizsargjoslu likumam iekļūt teritorijās,lai veiktu meliorācijas
sistēmu uzturēšanas darbus.

Draudi
• Kūtri tiek izmantota pievienošanās iespēja rajonos, kur izbūvēti jauni tīkli;
• Augstas preču izmaksas un pakalpojumu tarifi (gāze, elektrība, degviela), regulārs to piegums
ilgtermiņā;
• IT programmu un programmnodrošinājuma novecošanās;
• Nepietiekams ārējais finansējums komunikāciju atjaunošanai;
• Finanšu krīzes un klientu maksātnespēja;
• Kvalitatīva darbaspēka trūkums;
• Nelabvēlīga attieksme un nesamērīgas prasības no inženierkomunikāciju turētājiem, kas var
paildzināt tehnisko projektu un darbu shēmu saskaņošanu vai pat to padarīt neiespējamu;
• Grāvju piegružošana ar sadzīves atkritumiem - tie nosprosto caurtekas, pasliktina ūdens
caurplūdumu;
• Grāvju un to būvju nelikumīga iznīcināšana.

Attīstības mērķi
Saldus ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārta
Projekta ietvaros izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli: 23867.26m;
maģistrālie ūdensvadi- 19037.58m
ūdensvada pievadi – 4829.68m.
Notekūdeņu kanalizācijas tīkli: 28707.44m;
maģistrālie notekūdeņu kanalizācijas tīkli – 21926.52m
notekūdeņu kanalizācijas pievadi – 6780.92m.
Projekta ietvaros izbūvētas jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņu stacijas Celtnieku ielā,
Irbenieku ielā, Gravas ielā, Meža ielā, Līkā ielā, Strauta ielā un „Mežvidos”.
Projekta ietvaros faktiski pieslēgtie lietotāji :
Notekūdeņu kanalizācijas sistēmai: 1360;
Ūdensapgādes sistēmai: 858.

Saldus ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta
Projekta ietvaros izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli: 3347m;
maģistrālie ūdensvadi- 2407m
ūdensvada pievadi – 945m.
Notekūdeņu kanalizācijas tīkli: 3467m;

maģistrālie notekūdeņu kanalizācijas tīkli – 2571m
notekūdeņu kanalizācijas pievadi – 896m.
Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņu stacijas Ziemeļu ielā.

Saldus ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunus notekūdeņu kanalizācijas tīklus: 7272m;
Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņu stacijas Krasta,
Mežrūpniecības, Māras, Satiksmes un Druvas ielās.

Uzņēmējdarbības risku analīze
-

Likumdošanas riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu,
t.sk. vides un drošības prasību ievērošanu, un normatīvo aktu izmaiņu ievērošanu.

-

Finanšu riski – riski, kas saistīti ar neplānotiem finanšu izdevumiem piemēram, kavēšanās
ES fondu līdzfinansējuma saņemšanā un papildus finansējuma pieejamības trūkums, lai
nodrošinātu dažādu projektu realizēšanu.

-

Stratēģiskie riski – riski, kas saistīti ar stratēģisko darbību, lomu un attīstību noteicošo
lēmumu pieņemšanu, kā arī attīstību ietekmējošiem pamatelementiem.

-

Reputācijas riski - riski, kas saistīti ar negatīva viedokļa izveidošanos par kapitālsabiedrības
attīstību un attīstības ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kura rašanās rezultātā var tikt
zaudēta daļa esošo klientu, kā arī spēja piesaistīt jaunus klientus.

