
Pārskats par  SIA „VALMIERAS ŪDENS” darbību  
2013.gadā 



Uzņēmuma pamatdarbības veids ir ūdens sagatavošanas, apgādes, notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un juridiskām 
personām Valmierā, Viesturu un Valmiermuižas ciemā, Valmieras pagastā, Burtnieku 
novadā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.  
 
Darbības nodrošināšanai ir saņemta: 
• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licence Nr.U10029 
• Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.1634-R 
• Atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr.VA10AP0012 
• Laboratorijas akreditācijas apliecība LATAK-T-237-10-2002 

 

Uzņēmuma pamatdarbība: 

Ikdienas darbā uzņēmums nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: 
Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi 
Ūdens patēriņa un kvalitātes monitorings 
Notekūdeņu kvalitātes monitorings 
Tehnisko noteikumu sniegšana par pievienošanos centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem 
Ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu  ekspluatācija un rekonstrukcija 
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība un paplašināšana  



Ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas tiek izlietoti : 
• ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu tarifa samazināšanai; 
• sabiedrības attīstībā, tajā skaitā jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

būvniecībā . 

Dažādu maksas pakalpojumu sniegšana juridiskām un fiziskām personām: 
• Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu būvniecība un ekspluatācija 
• Objektu apsekošana, komunikāciju meklēšana un ūdens noplūžu noteikšana 
• Projektēšana un konsultācijas 
• Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu skalošana 
• Kanalizācijas un lietus kanalizācijas cauruļvadu TV inspekcija 
• Lietus kanalizācijas tīklu ekspluatācija  
• Komunālie pakalpojumi (sniega tīrīšana, zāles pļaušana, autoceltņa, transporta, kravas 

pārvietošana, asenizācijas pakalpojumi, dzeramā ūdens piegāde ar 1,5m3 tvertni) 

• Laboratorijas pakalpojumi  
o Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un 

mikrobioloģiskā testēšana 
o Aktīvā, brīvā un saistītā hlora noteikšanu pēc dezinfekcijas. 
o Notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana 
o Dūņu analīzes u.c. laboratorijas pakalpojumi 

• Un citi maksas pakalpojumi www.valmierasudens.lv 



Atbilstoši sabiedrības Attīstības stratēģijai 2013.-2020.gadam ,  kā arī citiem 
uzņēmuma  pārskata gada darbības plānošanas dokumentiem: 
 
• Kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nodrošināšana, produktu klāsta 

paplašināšana un kvalitātes paaugstināšana; 
• Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības īpatsvara 

palielināšana; 
• Efektīva Sabiedrības resursu izmantošana;  
• Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta“  

īstenošana; 
• Stabilas naudas plūsmas nodrošināšana - darbs ar debitoriem; 

 

Uzņēmuma darbības mērķi  2013.gadā : 



Uzņēmuma attīstība 2013.gadā 

 Īstenotas aktivitātes projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Valmieras pilsētā II kārta» :  

o 2013.g.aprīlī parakstīta divu būvdarbu līgumu realizācija (22 mēneši): 
 
Nr.7-11-1/2013 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā 2 kārta. 

Būvdarbi Palejas ielas rajonā (1.kārta), Burkānciema rajonā un J.Ziemeļnieka ielas 
rajonā, Centra (1.kārta), Centra daļas, Rūpniecības ielas rajonā, Kārlienas rajonā un 
Savariņas ielas rajonā” Izpildītājs – SIA „Ostas celtnieks” 

 
o  Izbūvēti 7 km komunikāciju 
o   Notikušas 34 sapulces 
o   Izskatīti 20 DVP, 33 materiālu skaņošanas akti, 79 autoruzraudzības izmaiņas, 
355 māju pievadu skaņojumi 
o    Darba komisija pārbaudījusi un pagaidu ekspluatācijā pieņēmusi 13 objektus 
(Lāčplēša, Raiņa, Robežu, Smiltenes, Jaunvāles, Rūpniecības, Gaujas, Diakonāta, 
L.Paegles, Garās, A.Upīša, Zaķu, Ūdens ielu posmus) ), t.sk. izpilduzmērījumu un 
tāmes pārbaudes. 



 

  
 Īstenotas aktivitātes projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Valmieras pilsētā II kārta» :  

 
      Nr.7-12-1/2013 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā 2 

kārta. Būvdarbi Jāņparka rajonā un Putriņu meža rajonā (1.kārta), Mūrmuižas 
rajonā (1.kārta) un Kaugurmuižas rajonā (1.kārta)” Izpildītājs – CBF SIA „Binders” 

 
o  Izbūvēti 4,7 km komunikāciju 
o  Notikušas 34 sapulces 
o  Izskatīti 10 DVP, 34 materiālu skaņošanas akti, 61 autoruzraudzības izmaiņas, 
204 māju pievadu skaņojumi. 
o   Darba komisija pārbaudījusi un pagaidu ekspluatācijā pieņēmusi 12 objektus 
(Sūnu, Kocēnu, Beites, Salnu, Mednieku, Sloku, Nauču, Medņu, Imantas, Dūķera, 
Jaunā Smilšu, V.Baloža, L.Paegles ielu posmus), t.sk. izpilduzmērījumu un tāmes 
pārbaudes. 



 Īstenotas aktivitātes projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Valmieras pilsētā II kārta» :  

Būvdarbu izpilde uz 31.12.2013. 
Ostas 
celtnieks Binders 

Ūdens padeves maģistrāļu būvniecība Maģ-Ū            425             542  

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Papl-Ū         2 129         1 355  

Ūdensapgādes tīklu rehabilitācija Reh-Ū         2 016             331  

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Papl-K         1 758          2 509  

Kanalizācijas tīklu ŗehabilitācija Reh-K            697               -    

K O P Ā :         7 025         4 737  

o Pārbaudīti un saskaņoti 25 KF projekta izpilduzmērījumi; 
o Izstrādāts būvprojekts 6.lotes  būvniecībai; 
o Uzsākts būvdarbu 6.lotes iepirkums;  
o Noslēgts līgums ar SIA «O trīs»  par BNAI smaku samazināšanas iekārtu piegādi 



Uzņēmuma attīstība 2013.gadā 

Ekspluatācijā nodoti  ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, LVL , (bez Projekta): 

   

SIA «Valmieras ūdens» veiktie tīklu būvniecības darbi: 

Bilancē esošie ūdensapgādes un kanalizāciju tīkli 31.12.2013.: 

  
Kanalizācijas tīkli,             

m 

Ūdensapgādes 
tīkli, m 

 Izbūvēti jauni un rekonstruēti tīkli     98 792 

Nr.p.k. Tīklu grupa Kopējais garums,  km 

1 Ūdensapgādes tīkli 110 

2 Kanalizācijas tīkli 102 

  (LVL) 

SIA „Valmieras ūdens” ekspluatācijā nodoti tīkli (pašu būvniecība) 116454 

Pirktie būvniecības pakalpojumi  (ekspluatācijā nodoti tīkli) 12926 

Kopā : 129380 



Pakalpojumu sniegšana 2013.gadā 

Tehnisko noteikumu izstrāde klienta īpašuma pievienošanai ūdensapgādes un kanalizācijas 

maģistrālajiem tīkliem, tehnisko projektu saskaņošana, u.tml. pakalpojumi: 

Akreditētās SIA „Valmieras ūdens” laboratorijas veiktās analīzes:   

Gads  2010 2011 2012 2013 
(skaits)  (skaits)  (skaits)  (skaits)  

Sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi  82 107 106 156 
Izstrādāti un saskaņoti ūdensapgādes un kanalizācijas 
tehniskie projekti  

32 38 33 50 

t.sk. ielu projekti  7 9 9 6 

Pārbaudīti un saskaņoti objektu topogrāfiskie uzmērījumi  91 93 66 116 
Pārbaudīti un saskaņoti projekti  114 81 88 104 
Saskaņotas rakšanas atļaujas  49 44 70 81 

Paraugu veids  2010.gads  2011.gads  2012.gads  2013.gads  

Analīžu 
skaits  

Izmek-
lējumu 
skaits  

Analīžu 
skaits  

Izmek-
lējumu 
skaits  

Analīžu 
skaits  

Izmek-
lējumu 
skaits  

Analīžu 
skaits  

Izmek- 
lējumu 
skaits  

Dzeramais ūdens   179 1159 207 1262 208  1204  216 1193 

Notekūdens   291 1812 255 1718  290  1709  353 1750 

Notekūdeņu monitorings   97 326 87 317  76  293  48 264 

Dūņu analīzes (mērījumi): koncentrācija, dūņu līmenis   226 904 226 904  224  896  219 876 

Aktīvo dūņu hidrobioloģiskās un ķīmiskās analīzes  235 795 235 795  96  721  96 720 

Notekūdeņu dūņas (sausnas saturs)  62 62 62 62  39  39  39 39 

Kopā :  1090 5058 1072 5058  933  4862  971 4842 



Tīklu ekspluatācija 2013.gadā 
o Operatīva avāriju novēršana – 1 darba dienas laikā 
o Tīklu būvniecības – tekošo metru izbūve atbilstoši plānotajiem 
o Ūdensapgādes pārtraukumi – samazināti līdz minimumam 
o Kanalizācijas aizsprostojumu, avāriju likvidācija 2-3 stundu laikā 
o Pašu būvniecības darbu kvalitātes pārbaudes (Ražošanas nodaļas būvobjekti), ko veic Attīstības nodaļas 

speciālisti, uzlabo būvtehniķu un būvbrigādes darbinieku izpratni par VŪ prasībām inženierkomunikāciju 
nodošanai ekspluatācijā  

o Inženiertehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (KF II kārtas Būvdarbu līgumu objektos) būvdarbu 
uzraudzībā, t.sk. jaunu izbūves un rekonstrukcijas metošu ieviešana, jaunu būvmateriālu pielietošana 
(Mūrmuižas ielas spiedvads, hidranti, PP 800mm kanalizācijas skatakas 

         
          Novērsto avāriju (būtiskāko) skaits tīklos (gb.):  

 Gads Ū tīkli K tīkli 

2010 41 5 

2011 50 3 

2012  51 1  

2013 52 2 



Darbs ar klientiem 2013.gadā 

Darbs ar debitoriem 2013.gadā, kas tika izvirzīts kā viens no uzņēmuma darbības pamatuzdevumiem, lai nodrošinātu 
atbilstošu naudas plūsmu uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai, salīdzinot ar 2012.gadu ir bijis 
veiksmīgāks, jo uzņēmums pārskata gadā ir  iekasējis debitoru parādu   102,3% apmērā no 2013.gadā izrakstīto rēķinu 
kopsummas (2012.g.  97,8%).   

Rādītāji 2010 2011 2012 2013* 

Debitoru parādu aprites koeficients (31.12.) , dienās 67  57  57  58 

Darbu ar debitoriem raksturojošie finanšu rādītāji: 

Rādītāji  2010 2011 2012 2013 

Noslēgti līgumi ar klientiem:              

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, (sākot no 2008.g. tiek 
pārslēgti līgumi ar klientiem) gb  

428 214  127  640  

Noslēgti līgumi ar klientiem:         

Par pievienošanos ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas maģistrālajiem 
tīkliem, gb  

35 17  37  65 

Par pārējiem maksas pakalpojumiem, gb  93 83  79  90 

Darbs ar debitoriem:            

Izsūtīti atgādinājumi debitoriem par kavētiem maksājumiem, gb  2000 1500  1527   1604 

Sagatavotas vienošanās par maksājumu termiņa pagarināšanu, gb  38 41  26   25 

Patēriņa uzskaites kontrole            

Noplombēti skaitītāji, gb  663 593  889  979  

Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb  2600 2280 2844  1800 



Patērētāju grupa 
Ūdensapgādes pakalpojumi , m3

 Kanalizācijas pakalpojumi, m3
 

2012 2013  + /-, m3
  + /- , % 2012 2013  + /-, m3

  + /- , % 

Ražotāji  31727 19595 -12132 -38,2% 210680 215132 4452 2,1% 

Uzņēmumi 149073 141388 -7684,99 -5,2% 142957 135329 -7628 -5,3% 

Budžeta iestādes 74129 71303 -2825,66 -3,8% 129454 120535 -8919 -6,9% 

Mājsaimniecības 140677 138017 -2659,83 -1,9% 117560 114508 -3052 -2,6% 

Izglītības iestādes 17251 17789 538 3,1% 17056 17789 733 4,3% 

Daudzdzīvokļu mājas  471345 461864 -9481,43 -2,0% 491116 486195 -4921 -1,0% 

Kopā :  884203 849957 -34245,91 -3,9% 1108823 1089488 -19335 -1,7% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ūd 1272058 1215315 1231119 1233454 958178 920936 879151 884202 849957

Kan 1426885 1329376 1313625 1339022 1140872 1126753 1105539 1108823 1089488

1272058 

1215315 1231119 1233454 

958178 920936 
879151 884202 849957 

1426885 
1329376 1313625 1339022 

1140872 1126753 

1105539 

1108823 
1089488 

0

1600000

m
3

 

Gadi 

Pārdotie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, m3 
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Patērētāju grupa 
Ūdensapgādes pakalpojumi , m3

 Kanalizācijas pakalpojumi, m3
 

2012 2013  + /-, m3
  + /- , % 2012 2013  + /-, m3

  + /- , % 

Ražotāji  31727 19595 -12132 -38,2% 210680 215132 4452 2,1% 

Uzņēmumi 149073 141388 -7684,99 -5,2% 142957 135329 -7628 -5,3% 

Budžeta iestādes 74129 71303 -2825,66 -3,8% 129454 120535 -8919 -6,9% 

Mājsaimniecības 140677 138017 -2659,83 -1,9% 117560 114508 -3052 -2,6% 

Izglītības iestādes 17251 17789 538 3,1% 17056 17789 733 4,3% 

Daudzdzīvokļu mājas  471345 461864 -9481,43 -2,0% 491116 486195 -4921 -1,0% 

Kopā :  884203 849957 -34245,91 -3,9% 1108823 1089488 -19335 -1,7% 



Ieņēmumu struktūra  , latos 

Finanšu rādītāji :  

o Kopējā likviditāte           1,10    (vidēji nozarē  2011.g. 1,07) 

o Absolūtā likviditāte          1,02    (vidēji nozarē 2010.g.  0,64) 
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 * nav ietverti starppakalpojumi 

 

2013.gadā ieņēmums no dažādiem maksas pakalpojumiem,   salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem ir palielinājies, jo Sabiedrība, reaģējot uz pieprasījumu, piedāvā saviem klientiem 
sezonai atbilstošus pakalpojumus, kā arī pakalpojumus, lai maksimāli efektīvi izmantotu tās 
rīcībā esošos darbaspēka resursus, tehniku un mehānismus. 
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Ieņēmums no pievienošanās maksām, latos 



Mārketinga pasākumi:  
 

• informācija uzņēmuma mājas lapā www.valmierasudens.lv par uzņēmuma 
aktivitātēm , piedāvātajiem pakalpojumiem , rakstu sērija par ūdens kvalitāti 
u.c. ; 

 

• informatīvi materiāli rēķinu otrā pusē – gan par pakalpojumiem, gan 
ūdensapgādes tīklu skalošanu u.c. informācija;  

 

• seminārs pašvaldību vadītājiem un novadu komunālo dienestu atbildīgajām 
personām par uzņēmuma piedāvātajiem attīrīšanas iekārtu, tīklu apkalpošanas 
pakalpojumiem (15.11.2013.);  

 

• elektroniski izsūtīti paziņojumi klientu un novadu pašvaldību epastos; 
 

• informācija Valmieras pilsētas laikrakstā „Liesma” un citos masu medijos. 

http://www.valmierasudens.lv/


 

Darbinieku apmācība: 
 

  
Sadarbībā ar L4 mācību centru organizētas divas apmācības uzņēmuma darbiniekiem: 
o 18.07.2013. „EFEKTĪVA SASKARSME AR IEKŠĒJIEM UN ĀRĒJIEM KLIENTIEM”  
o 19.09.2013. „PROCESU VADĪBA, PROJEKTU SAGATAVOŠANA UN IEVIEŠANAS PLĀNOŠANA” 
 
Seminārs par kanalizācijas sistēmu (cauruļvadu un skataku) rekonstrukciju ar beztranšejas metodi un praktiskā 
darbu izpilde Beātes ielā , SIA “ Radess” (2013.gada novembris) 
 
Seminārs par Blutop inovācijām ūdensapgādes tīklos, Saint Gobain Pam (2013.gada aprīlis) 
 
Seminārs par pazemes komunikāciju meklēšanas iekārtām, SIA «Lokaator» (2013.gada aprīlis) 
 
  



 

Darbinieku apmācība: 
 

Laboratorijas darbinieku apmeklētie semināri: 
o PSI Mācību centrs, seminārs ,,Prasības mērījumu izsekojamības jomā akreditācijas procesā, to 

nodrošināšanas iespējas”.Lektore: Z. Gorina(14.03.2013.) 
o Firmas ,,Prokvali Oy” (Somija) seminārs ,,References un prasmes pārbaudes paraugu izmantošana 

akreditētu laboratoriju darbībā”.Lektori: Somijas Metroloģijas un akreditācijas centra ģenerāldirektors 
profesors T. Hirvi, 

o Firmas ,,Prokvali Oy” pārstāvis, firmas ERA/Europe menedžere (18.04.2013.). 
o Seminārs Lietuvā, UAB Kauno vandenys (Kauņas ūdens) laboratorijā , iepazīšanās ar laboratorijas darbu.  
o Piedalās UAB Kauno vandenys un SIA Valmieras ūdens testēšanas laboratoriju darbinieki (09.05.-

10.05.2013.) 
o LATLAB Asociācijas pasākums. Organizē SIA ,,LDZ ritošā sastāva serviss” Ķīmiski tehniskā mērījumu 

laboratorija (18.06.2013). 
o LATAK seminārs ”Prasmes pārbaudes akreditācijas procesā. Prasmes pārbaužu organizācija un vadība LVS 

EN ISO/IEC 17043:2010”. Lektors: LATAK vadošais vērtētājs J. Vaļinieks (20.09.2013.) 
o LATLAB Asociācijas seminārs ,, Kas ir atbilstības novērtēšanas reglamentētā sfēra un, ko tas nozīmē 

testēšanas operatoriem”. Lektore: V. Reinika LZA Sertifikācijas centrs (31.10.2013.) 
 Pieredzes apmaiņas braucieni uz ūdenssaimniecību uzņēmumiem Latvijā:  

o Jelgavā 
o Gulbenē 
o Dobelē 

Darbinieku sertifikācija 
o 2 darbinieki pagarinājuši būvuzraudzības sertifikātu darbību (LSGŪTIS) 
o 2 darbinieki pagarinājuši ŪK sistēmu projektēšanas sertifikātu darbību  (LSGŪTIS) 

 
Finanšu nodaļas un Pārvaldes darbinieki apmeklējuši seminārus par izmaiņām likumdošanā grāmatvedības un 
lietvedības organizēšanai, mārketinga metodēm u.c..  

 



 

Darbinieku apmācība: 
 

 VUGD inspektores Lienes Kaužēnas  lekcija ar praktiskiem  vingrinājumiem ugunsdrošības 
līdzekļu izmantošanā, 2013.aprīlī: 

 



 

Saņemtās atzinības 2013.gadā: 
 

24. maijā norisinājās 2013. gada Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākums, kurā tika 
paziņoti Latvijas ilgtspējīgākie uzņēmumi. SIA „Valmieras Ūdens” jau otro gadu 
ieguva sudraba diplomu, kā arī īpašu balvu «Atzinību par ātrāko izaugsmi gada laikā 
starp sudraba diploma ieguvējiem» . 



 

Aktivitātes Vides izglītības jomā: 
 

o Uzņēmuma organizētajās atvērto durvju dienās un ekskursijā pa sabiedrības 
ražošanas objektiem piedalījās ~700 apmeklētāji – gan pieaugušie , gan skolnieki un 
studenti (2012.gadā - 590). Šo pasākumu laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar ūdens 
iegūšanas, sagatavošanas un pārvadīšanas, kā arī notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas procesiem;  
o Uzņēmums, atzīmējot 20. Vispasaules Ūdens dienu, organizēja pasākumu kopumu 

«Pasaules Ūdens diena Valmieras pilsētā».  Noslēguma pasākumā tika parakstīts  
sadarbības līgums ar Vidzemes Augstskolu , 2013.gada marts;  

o Uzņēmumam ir noslēgts arī sadarbības līgums ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju; 
o Uzņēmums piedalījās Zinātnieku naktī  Vidzemes augstskolā, 2013.septembris. 



Sabiedriskās aktivitātes: 
o Dalība Valmieras pilsētas svētkos, organizējot dažādas aktivitātes , 2013.gada Augustā 

o Dalība Vidzemes Biznesa dienās, 2013.gada  Maijā 



Sabiedriskās aktivitātes: 
 

o 26.-28.jūlijā Ventspils pusē norisinājās ikgadējās Latvijas ūdensvadu un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācijas atpūtas un sporta spēles.   

o SIA "Valmieras Ūdens" komandai godalgotā 2.vieta 


