
Pārskats par  SIA „VALMIERAS ŪDENS” darbību  
2012.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 plānam 2007.- 2012.gadam un Rīcības plānam 
2012.gadam : 
 
• 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  2012.gadā : 



Uzņēmuma attīstība 2012.gadā 

• Izstrādāta Attīstības stratēģija 2013.-2020.gadam, kas apstiprināta 30.01.2013. 
valdes sēdē; 

• Saskaņotas Valmieras aglomerācijas robežas ar Valmieras pilsētas pašvaldību, 
Burtnieku, Kocēnu un Beverīnas novadu pašvaldībām; 

• Īstenotas aktivitātes projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Valmieras pilsētā II kārta» : 
o nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli  un 2 kanalizācijas 

sūknētavas (būvdarbu 2.lotes ietvaros) 
    Mērvienības Ūdensapgādes Kanalizācijas 

Jauni tīkli km 4.0 4.8 

Rekonstruēti esošie tīkli km 1.3 1.5 

Pieslēguma vietas skaits 118 193 

o Piegādāts specializētais transports 1 vienība  01.2012.; 
o Piegādātas laboratorijas iekārtas 05.2012. ; 
o Tika veikts  iepirkums projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Valmieras pilsētā 2 kārta” ietvaros, kurā paredzēts izbūvēt 38,5km 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (t.sk. Jāņparka rajons, Putriņu meža rajons, 

Burkānciema rajons, Jāņa Ziemeļnieka ielas rajons, Rūpniecības ielas rajons, Savariņas ielas rajons, 
Centra daļa un Centrs, Kārlienas ielas rajons, Kaugurmuižas ielas rajons, Mūrmuižas ielas rajons, 
Grīšļu rajons, Palejas ielas rajons); 

o Uzsākti būvdarbu 6.lotes projektēšanas darbi 



Uzņēmuma attīstība 2012.gadā 

Investīcijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos (bez Projekta): 

     (LVL) 

SIA „Valmieras ūdens” rekonstruētie vai izbūvētie ekspluatācijā nodotie  
tīkli (pašu būvniecība) 

84533 

Pirktie būvniecības pakalpojumi 24190 

Valmieras pilsētas pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā 37840 

Kopā : 146563 

SIA «Valmieras ūdens» veiktie tīklu būvniecības darbi: 

  
Kanalizācijas tīkli,             

m 

Ūdensapgādes tīkli, 
m 

 Izbūvēti jauni un rekonstruēti tīkli     695 710 

 t.sk. nepabeigtā celtniecība 234 228 

Bilancē esošie ūdensapgādes un kanalizāciju tīkli 31.12.2012.: 

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

1 Ūdensapgādes tīkli 108.6 

2 Kanalizācijas tīkli 101.4 



Pakalpojumu sniegšana 2012.gadā 
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Pārdoto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu dinamika, m3 

Ūd Kan

Patērētāju grupa 
Ūdensapgādes pakalpojumi , m3 Kanalizācijas pakalpojumi, m3 

2011 2012  + /-, m3  + /- , % 2011 2012  + /-, m3  + /- , % 

Ražotāji  14114 31727 17613 124,8% 198094 210680 12586 6,4% 

Uzņēmumi 151780 149073 -2707 -1,8% 145068 142957 -2111 -1,5% 

Budžeta iestādes 76082 74129 -1953 -2,6% 135205 129454 -5751 -4,3% 

Mājsaimniecības 140740 140677 -63 0,0% 114669 117560 2891 2,5% 

Izglītības iestādes 19804 17251 -2553 -12,9% 19755 17056 -2699 -13,7% 

Daudzdzīvokļu mājas  476631 471345 -5286 -1,1% 492748 491116 -1632 -0,3% 

Patēriņa struktūras izmaiņas 2012.gadā , salīdzinot ar 2011.gadu, m3: 



Pakalpojumu sniegšana 2012.gadā 

Tehnisko noteikumu izstrāde klienta īpašuma pievienošanai ūdensapgādes un kanalizācijas 

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

Gads 2010  
(skaits) 

2011 
(skaits) 

2012 
(skaits) 

Sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi 82 107 106 

Izstrādāti un saskaņoti ūdensapgādes un 
kanalizācijas tehniskie projekti 

32 38 33 

t.sk. ielu projekti 7 9 9 
Pārbaudīti un saskaņoti objektu 
topogrāfiskie uzmērījumi 

91 93 66 

Pārbaudīti un saskaņoti projekti 114 81 88 
Saskaņotas rakšanas atļaujas 49 44 70 

Akreditētās SIA „Valmieras ūdens” laboratorijas veiktās analīzes:   

Paraugu veids 2010.gads 2011.gads 2012.gads 

Analīžu 
skaits 

Izmeklēju-
mu skaits 

Analīžu 
skaits 

Izmeklēju-
mu skaits 

Analīžu 
skaits 

Izmeklēju-
mu skaits 

Dzeramais ūdens  179 1159 207 1262 208  1204  

Notekūdens  291 1812 255 1718  290 1709  

Notekūdeņu monitorings  97 326 87 317  76 293  

Dūņu analīzes (mērījumi): koncentrācija, 
dūņu līmenis  226 904 226 904  224 896  
Aktīvo dūņu hidrobioloģiskās un ķīmiskās 
analīzes 235 795 235 795  96 721  
Notekūdeņu dūņas (sausnas saturs) 62 62 62 62  39 39  
Kopā : 1090 5058 1072 5058  933 4862  



Tīklu ekspluatācija 2012.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 

 

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

 Gads Ū tīkli K tīkli 

2010 41 5 

2011 50 3 

2012  51 1  



Darbs ar klientiem 2012.gadā 

Rādītāji 2010 2011 2012 

Noslēgti līgumi ar klientiem:       

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

428 214  127 

Noslēgti līgumi ar klientiem:       

Par pievienošanos ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas 
maģistrālajiem tīkliem, gb 

35 17  37 

Par pārējiem maksas pakalpojumiem, gb 93 83  79 

Darbs ar debitoriem:       

Izsūtīti atgādinājumi debitoriem par kavētiem maksājumiem, gb 2000 1500  1527 

Sagatavotas vienošanās par maksājumu termiņa pagarināšanu, gb 38 41  26 

Patēriņa uzskaites kontrole       

Noplombēti skaitītāji, gb 663 593  889 

Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb 2600 2280 2844 

Darbs ar debitoriem 2012.gadā, kas tika izvirzīts kā viens no uzņēmuma darbības pamatuzdevumiem, lai nodrošinātu 
atbilstošu naudas plūsmu uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai, salīdzinot ar 2011.gadu ir bijis 
neveiksmīgāks, jo uzņēmums pārskata gadā ir  iekasējis debitoru parādu tikai 97,6% apmērā no 2012.gadā izrakstīto rēķinu 
kopsummas. Iemesls: atsevišķu lielāko klientu maksātspējas pasliktināšanās. 

Rādītāji 2010 2011 2012 

Debitoru parādu aprites koeficients (31.12.) 67  57  57 

Debitoru parādu izmaiņas bilancē attiecībā pret iepriekšējo gadu  -25938 -36179 58706 

Darbu ar debitoriem raksturojošie finanšu rādītāji: 



Ieņēmumu struktūra un finanšu rādītāji 2012.gadā 

Finanšu rādītāji 2012.gadā :  

o Peļņa                                   65122 Ls 

o Kopējā likviditāte           1,14    (vidēji nozarē  2011.g. 1,07) 

o Absolūtā likviditāte          1,06    (vidēji nozarē 2010.g.  0,64) 

o Rentabilitāte          4,7 %  (vidēji nozarē 2011.g. 13,4%) 
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2012.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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No pieslēgumu maksas iegūtie līdzekļi 100 % tiek novirzīti tīklu attīstībai 



Sabiedrības informēšanas 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 (15.11.2012.);  

 

• elektroniski izsūtīti paziņojumi klientu un novadu pašvaldību epastos; 
 

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

http://www.valmierasudens.lv/


 

Informācija par personālu : 
 
Vidējais darbinieku skaits 2012.gadā  73 cilvēki , 
tajā skaitā :  
18 sievietes 
55 vīrieši 
8 sertificēti būvuzraugi 
2 sertificēti projektētāji 
 



 

Darbinieku apmācība: 
 

• 2012.gada martā pieredzes apmaiņas brauciens uz  būvmateriālu ražotnēm Vācijā; 
• 2012.gada martā seminārs „Aktualitātes rūpniecisko, komunālo notekūdeņu un to dūņu apstrādē”. 
• 2012.gada aprīlī  specializēta izstāde Viļņā par jaunākajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

izbūves un uzturēšanas tehnoloģijām ; 
• 2012.gada aprīlī Evopipes SIA , Merks SIA , Geo Consultant SIA organizēts seminārs par cauruļvadiem, 

to izbūves tehnoloģijām ; 
• 2012.gada jūnijā SIA Merks organizēja semināru uzņēmuma sanitārtehniķiem un 

inženiertehniskajiem darbiniekiem, iepazīstinot ar no jauna izbūvēto pazemes kanalizācijas sūkņu 
staciju apkalpi. 

• 2012.gada septembrī LŪKA organizēts  pieredzes apmaiņas brauciens uz PAM koncerna kaļamā ķeta 
cauruļu ražotni Francijā. 

• 2012.gada septembrī LŪKA organizēts  pieredzes apmaiņas brauciens uz Grundfoss sūkņu ražotni 
Dānijā; 

• 2012.gada oktobrī pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu ūdenssaimniecības uzņēmumu. 
• 2012.gada oktobrī LŪKA organizēts  pieredzes apmaiņas brauciens Da Vinči  mūžizglītības 

programmas ietvaros  uz Vāciju,  par vairāku pilsētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju. 
• Pieredzes apmaiņas braucieni uz ūdenssaimniecību uzņēmumiem Latvijā:  

o Madonā 
o Liepājā 
o Rēzeknē 

• 6 darbinieki ieguvuši būvuzraudzības sertifikātus 
• Finanšu nodaļas un Pārvaldes darbinieki apmeklējuši seminārus par izmaiņām likumdošanā 

grāmatvedības un lietvedības organizēšanai, mārketinga metodēm u.c..  
• uzņēmuma iekšējie semināri par dokumentu noformēšanu, būvniecības procesa organizēšanu u.c. 

 
 
 



Dalība «Latvijas operatoru sacensībās 2012» 
 

o 29.maijā 2 SIA „Valmieras Ūdens” darbinieki, Sandis Dreika un Aigars Ipatovs, piedalījās 
"Latvijas operatoru sacensībās 2012". Puiši startēja pirmo gadu, darīja to ļoti labi, bet 
diemžēl finālā netika, centīsimies atkal nākamgad 



 

Saņemtās atzinības 2012.gadā: 
 

o 25. maijā, Latvijas Vēstures un kuģniecības muzejā norisinājās 2012. gada Ilgtspējas indeksa 
noslēguma pasākums, kurā tika paziņoti Latvijas ilgtspējīgākie uzņēmumi. SIA „Valmieras 
Ūdens” šajā gadā ieguvis augstāku vērtējumu nekā iepriekšējos gados- sudraba diplomu. 

o 4.jūnijā Valmierā Latvijas Darba devēju konfederācija 
apbalvoja labākos darba devējus Vidzemes reģionā. 
Līdztekus laureātam AS „Cēsu alus” arī SIA „Valmieras 
Ūdens” saņēma atzinību par darba vides atbilstību. 



 

Aktivitātes Vides izglītības jomā: 
 

o Uzņēmuma organizētajās atvērto durvju dienās un ekskursijā pa sabiedrības ražošanas 
objektiem piedalījās 590 apmeklētāji – gan pieaugušie , gan skolnieki un studenti (2011.gadā - 
520). Šo pasākumu laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar ūdens iegūšanas, sagatavošanas un 

pārvadīšanas, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesiem;  
o Uzņēmums, atzīmējot 19. Vispasaules Ūdens dienu, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā organizēja 

viktorīnu par tēmu „Ūdens manā pārtikā”.  
o Uzņēmumam ir noslēgts sadarbības līgums ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju. 
o Uzņēmums piedalījās arī biznesa dienās „Vidzeme 2012” , kuru ietvaros tika prezentēta 

uzņēmuma tīklu apsaimniekošanas tehnika, uzņēmumiem un iedzīvotājiem piedāvātie 
pakalpojumi. 



 

2012.gadā atbalstījām: 
 

o No 26. līdz 30.novembrim piecās Latvijas pilsētās, to vidū arī Valmierā, Valsts izglītības 
attīstības aģentūra sadarbībā ar izglītības pārvaldēm, skolām un vietējiem uzņēmumiem 
rīkoja Karjeras nedēļu.                                                                                                                           
Kampaņas dienās „Valmieras ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un minerālūdens 
ieguves aku apmeklēja vairāki desmiti jauniešu, tādejādi izzinot ne tikai speciālistu darbu un 
ikdienu, bet arī papildinot zināšanas par vidi. Savukārt Karjeras nedēļas noslēguma 
pasākumā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā SIA „Valmieras ūdens” darbinieki aicināja jauniešus 
praktiski iepazīt ūdenssaimniecības speciālista arodu, piedaloties spēlē „Cauruļu lego”.  



Sabiedriskās aktivitātes: 
o Dalība Valmieras pilsētas svētkos, organizējot dažādas aktivitātes 2012.gada Jūlijā 

o Dalība Valmieras pilsētas kodā un godalgotā 2.vieta  



Sabiedriskās aktivitātes: 
 

o 26.-28.jūlijā Priekuļu novadā norisinājās ikgadējās Latvijas ūdensvadu un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācijas atpūtas un sporta spēles. 2012.gada sporta spēles organizēja SIA 
«Valmieras ūdens».  

o Tajās jau trešo gadu uzvarētāja laurus plūca SIA "Valmieras Ūdens" komanda 


