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1. Ievads
Vispārīga informācija par SIA „Bauskas ūdens”
SIA “Bauskas

Kapitālsabiedrības nosaukums:
ūdens”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Juridiskais statuss:
Reģistrācijas numurs:

43603011586

Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs:
Adrese:

LV 43603011586

Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Dibināšanas datums:

01.07.1998.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:

03.07.1998.

Reģistrācijas datums Komercreģistrā:

14.02.2003.

Uzņēmuma vēsture
Bauska atrodas 68 km uz dienvidiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Pilsētas
teritorija ir izvietota 6,32 km² un tajā 1998. gadā dzīvoja 12500 iedzīvotāju.
Reorganizējot uzņēmumu “Komunālie pakalpojumi”, ar 1998. gada 1. jūliju tika
izveidots Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmums “Bauskas ūdensssaimniecība”,
kā patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskas personas tiesībām.
Uzņēmuma atrašanās vieta: Bauska, Biržu iela 8A.
Uzņēmuma pamatkapitāls 1998. gada 1. jūlijā bija 236422 lati. (336398 eiro).
1998. gadā Bauskas pilsētas ūdensapgādi nodrošināja 7 artēziskās akas, kas
izvietotas dažādās pilsētas vietās.
Akās tika izmantoti sūkņi ECV-8-25-100 ar 11 kW jaudu katrs.
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Artēziskā aka Rūpniecības ielā

Ūdens sagatavošana netika veikta. Ūdeni uzkrāja ūdenstornī, kurš būvēts 1967.
gadā un kura augstums 22,3 metri.
Bauskas ūdenstornis

Ūdeni iedzīvotājiem

nogādāja pa sadales

tīklu, kura garums 11,1

km. Kanalizācijas

ūdeņi tika savākti kolektoros un ar centrālās pārsūknēšanas stacijas palīdzību
nogādāti uz 4 km attālajām attīrīšanas ietaisēm.
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1998. gada beigās esošajā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā veco, neefektīvo
sūkņu vietā tika uzstādīti 2 jauni Zviedrijā ražoti “FLYGT” firmas sūkņi.
1999. gadā tika pārbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, izmantojot lielāka
diametra caurules.
2000. gadā ierīkotas 3 artēziskās akas, viena tamponēta. Izbūvēti ūdensvada
sacilpojumi trīs vietās 0,7 km garumā.
2001.gadā tika pabeigta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība.

`

Izstrādāts projekts un uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana
privātajā dzīvojamo māju sektorā.
2002. gadā tika nodota ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija Zaļajā ielā.
2002. gadā tika izbūvēti kanalizācijas kolektori Krasta un Skolas ielā.
2004. gadā tika izbūvēts kanalizācijas kolektors Dārza ielā un ūdens sacilpojums
Lāčplēša ielā.
2008. gadā iegādāts ekskavators NEW HOLLAND LB 110.
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2009. gadā iegādāta trašu skalošanai augstspiediena hidrauliskā mašīna KO-502.

2011.gadā atjaunota uzņēmuma saimniecisko darījumu uzskaitei nepieciešamā
datortehnika. Uzsākti projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Bauskā” paredzētie būvniecības darbi.
2014.gada oktobrī pabeigts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Bauskā” kā rezultātā Bauskā tika izbūvēti:










jauni ūdensvada tīkli 12032 m
rekonstruēti ūdensvada tīkli 2075 m
izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 13790 m
rekonstruēti kanalizācijas tīkli 3489 m
rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas 2 gb.
tamponētas artēziskās akas 2 kompl.
jaunas artēziskās akas 2 kompl.
rekonstruētas NAI 1 kompl.
iegādāta asenizācijas vakummašīna RENAULT.

Pamatkapitāls
„Bauskas ūdens” pamatkapitāls 01.01.2016. ir 2 158 546,00 EUR (divi miljoni
viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro un nulle
centi), ko veido 2 158 546,00 (divi miljoni viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši
pieci simti četrdesmit seši euro un nulle centi) daļas. Vienas daļas nominālvērtība
ir 1 (viens) EUR.
Dalībnieki
SIA “Bauskas ūdens” dalībnieks ir Bauskas novada pašvaldība.
Vadības modelis
SIA “Bauskas ūdens” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras
funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
SIA “Bauskas ūdens” pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes
loceklis. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce.
SIA “Bauskas ūdens" ir Komercreģistrā reģistrēta prokūra.
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1.1. SIA “Bauskas ūdens” attīstības vīzija, misija, vērtības
Vīzija
Moderns un attīstīts uzņēmums, kurš nodrošina kvalitatīvus ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus un ar kuru ir patīkami sadarboties un kurā
cilvēki vēlas strādāt.
Misija
Nodrošināt atbilstošu Bauskas pilsētas un daļu Bauskas novada teritoriju ar
kvalitatīvu dzeramo ūdeni un atbilstošiem
pakalpojumiem, kā arī

ūdensapgādes un kanalizācijas

uzturēt un attīstīt pakalpojuma sniegšanas

infrastruktūru.
Vērtības
 Profesionalitāte un attīstība;
 Godprātīga attieksme pret klientiem un savu darbu;
 Ieinteresētība sava darba gala rezultātā;
 Uzņēmuma pakalpojumu pieejamība un kvalitāte;
 Vides saglabāšana un dabas resursu optimāla izmantošana.

1.2. SIA “Bauskas ūdens” vispārējie stratēģiskie mērķi un uzdevumi
SIA ”Bauskas ūdens” definētie mērķi:
 Apgādāt Bauskas iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, nodrošināt
pastāvīgu un drošu ūdens piegādi.
 Nodrošināt Bauskas iedzīvotājus ar kanalizācijas un lietus kanalizācijas
pakalpojumiem, nodrošināt radīto notekūdeņu novadīšanu(t.sk lietusūdeņu)
un atbilstošu attīrīšanu.
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 Izveidot un uzturēt efektīvu strādājošo komandu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai Bauskas pilsētā.
 Radīt apstākļus, ka uzņēmumā strādājošie ir atbildīgi par veicamo darbu un
lepni par to, ka strādā SIA “Bauskas ūdens”.
 Nodrošināt darbinieku kompetences un iemaņu attīstīšanu un uzkrātās
informācijas un iemaņu saglabāšanu un pārmantojamību.

SIA “Bauskas ūdens” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu
“Par pašvaldībām” deleģēti šādi

valsts pārvaldes mērķi, uzdevumi un

funkcijas:


ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā - atbilstoši dzeramā
ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;



dzeramā ūdens
saņēmējam,

padeve, no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma
nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne

mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;


notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
notekūdeņu attīrīšana un novadīšana no virszemes objektiem - atbilstoši
noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;



Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts
finansējuma piesaiste, piedalīšanās Eiropas Savienības un citu ārvalstu
fondu projektos, projektu realizācija, koordinēšana un uzraudzība - savas
kompetences ietvaros;



jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamības
apzināšana, sastādot jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas plānus,
saskaņā ar esošajiem tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plāniem;



ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras
un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai,
uzturēšana, apkalpošana un atjaunošana;
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līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem slēgšana un norēķinu
sistēmas uzturēšana;



komunikācija ar lietotājiem;



sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām;



notekūdeņu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākšana,
attīrīšana un uzskaite.



Lietusūdeņu novadīšanas sistēmas uzturēšana gan pa cauruļvadiem, gan no
atklātiem grāvjiem.
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2. Uzņēmums un tā vadība
2.1.Uzņēmuma vadība

Uzņēmuma pārvaldi veic valdes loceklis Imants Svētiņš, kas iecelts amatā,
pamatojoties uz 2015. gada 23. janvāra SIA “Bauskas ūdenssaimniecība”
dalībnieku ārkārtas sapulces lēmumu Nr.2 .
SIA ”Bauskas ūdens” uzņēmuma vadība veidota pēc vertikālās un horizontālās
darba dalīšanas metodes, kas izslēdz pienākumu dublēšanās iespējas.
Darbinieku darba izpilde tiek regulāri kontrolēta, nosakot lielāku atbildību
valdes loceklim. Valdes locekļa amata pienākumi noteikti Bauskas pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bauskas ūdenssaimniecība” pilnvarojuma
līgumā Nr. 4-10/1.
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2.2.Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

VALDE
Valdes loceklis

Galvenais
grāmatvedis
1

Personāla speciālists –
lietvedis
1

Klientu apkalpošanas
daļas vadītājs
1

Komunālinženieris

Tehniskais direktors
1

Inženierkomunikāciju
piesaistes galvenais
speciālists
1

(Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu dienesta
vadītājs)

1

Klientu apkalpošanas
daļa
Santehniķis- kontrolieris
-1
Klientu apkalpošanas
operators -1
Grāmatvedis- kasieris 1

NAI, KSS un
Atdzelžošanas iekārtu
dienests

Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
dienests

Notekūdeņu
rūpnieciskās pārstrādes
operators - 2
Ūdens pārstrādes
operators -1
Elektriķis - 1/2

Santehniķis - 3
Metālmateriālu
metinātājs - 1
Specializētā automobiļa
vadītājs - 2
Ekskavatora vadītājs - 1

Apkopējs
1
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2.3.Uzņēmuma darbinieki
SIA “Bauskas ūdens” nodrošina darbu 23 Bauskas novada un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem.

1. attēls SIA “Bauskas ūdens” nodarbināto skaits un iegūtās izglītības

2.4. Normatīvie akti
SIA “Bauskas ūdens” darbību Bauskas novadā reglamentē šādi normatīvie
akti:
 Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums;
 Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
 Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
 Ministru kabineta 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts
meteoroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
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 Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”;
 Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.338;
 Ministru kabineta 30.06.2016. noteikumi Nr.326;
 Ministru kabineta 30.06.2016. noteikumi Nr.3.

3. Uzņēmuma saimnieciskā darbība
3.1. Ūdensapgāde
SIA „Bauskas ūdens” kā pirmais darbības pamatvirziens ir dzeramā ūdens ieguve,
sagatavošana un piegāde patērētājiem. SIA „Bauskas ūdens” savu darbību, kas
saistīta ar ūdensapgādes nodrošināšanu veic nepārtraukti 24 stundas diennaktī, 365
dienas gadā. Ūdensapgādi Bauskas pilsētā nodrošina no pazemes ūdensgūtnes.
Pilsētā atrodas 6 ūdens ieguves avoti - artēziskās akas. SIA „Bauskas ūdens”
pārziņā ir viena ūdensapgādes sistēma ar vienu dzeramā ūdens sagatavošanas
staciju. Kopējais Bauskas pilsētas ūdensvada tīkls sasniedz ap 26,4 km garumu.
Ūdensapgādes pakalpojumu zonā ietilpst Bauskas pilsētas teritorija starp Mēmeles
un Mūsas upēm līdz Biržu ielai (ieskaitot), kā arī Zaļā iela līdz pilsētas robežai un
Ceraukstes pagasta Mūsas ciema Pūriņu, Robežu un Vārenu ielas.
Bauskas pilsētas ūdensapgādes sistēma – ūdens sagatavošanas stacija atrodas
Zaļajā ielā 27. Šajā sistēmā ūdens no 6 artēziskajām akām tiek padots uz trīs
ūdens atdzelžošanas slēgtajiem filtriem. Pēc filtriem attīrītais ūdens tiek novadīts
uz otrā pacēluma sūknētavas tīrā ūdens rezervuāriem. No šiem rezervuāriem
ūdens ar centrbēdzes sūkņu palīdzību tiek padots patērētājiem uz pilsētas centru
un Ceraukstes pagasta Mūsas ciematu . Vidējais ūdens patēriņš diennaktī- 1240
m3/dnn.
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3.2. Dzeramā ūdens kvalitāte
Lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību
noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē,
SIA „ Bauskas ūdens” tiek īstenots dzeramā ūdens monitorings, kas tiek saskaņots
ar Latvijas Republikas Veselības inspekciju, regulāri veicot dzeramā ūdens
kvalitātes pārbaudes laboratorijā.
Kārtējais monitorings (regulāras pārbaudes) tiek veikts, lai iegūtu informāciju par
dzeramā ūdens mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem
rādītājiem atbilstoši MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".
Veselības inspekcija neatkatīgi no SIA „Bauskas ūdens” veic dzeramā ūdens
monitoringu.
3.3. Kanalizācija

SIA „Bauskas ūdens” otrs darbības pamatvirziens ir kanalizācijas notekūdeņu
savākšana un attīrīšana Bauskas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuras
atrodas Codes pagasta “Konstrucijas”. SIA „Bauskas ūdens” veic arī pilsētas lietus
kanalizācijas sistēmas apkalpošanu. SIA „Bauskas ūdens” savu darbību, kas
saistīta ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, veic nepārtraukti 24 stundas
diennaktī, 365 dienas gadā.
Bauskas pilsētas kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces kanalizācijas tīkla 37,4
km, 7 kanalizācijas sūkņu stacijām, kanalizācijas spiedvadiem 5,54 km un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pēc attīrīšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
notekūdeņi tiek novadīti Lielupē. Bauskas pilsētas sadzīves kanalizācijas tīklu
garums ir 43 km.
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Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (KSS):


Dambja ielas KSS



Codes KSS



Mēmeles KSS



Krasta ielas KSS



Rīgas ielas 58 KSS



Upmalas ielas KSS



Rīgas ielas 64b KSS

Upmalas KSS un Rīgas ielas 64b operatīvo KSS apkalpošanu veic SIA “Bauskas
ūdens”, bet ir nepieciešams pabeit šo sūkņu staciju un tām pieguļošo kanalizācijas
tīklu pārņemšanu no ieprieksējā apsaimniekotāja, jo bez šīs pārņemšanas
procedūras nav iespējams ieguldīt līdzekļus šo sūkņu staciju ekspluatācijas
uzlabošanā.
Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)– Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
jauda ir 3500 m3/dnn. Vidēji diennaktī attīrīšanas iekārtās notekūdeņi no pilsētas
ieplūst 1420 m3/dnn, bet lietus laikā notekūdeņu pieplūdums var sasniegt pat 4500
m3/dnn. Bauskas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no mehāniskās un
bioloģiskās attīrīšanas. Mehāniskā attīrīšana ietver šādas būves un iekārtas:


Notekūdeņu pieņemšanas kamera;



Automātiskās smalkās restes;



Smilšu un tauku atdalīšanas iekārta.

Bioloģiskā attīrīšana ietver šādus notekūdens apstrādes posmus:


Anaerobā faze jeb Bio-P faze;



Divām paralēlām nitrifikācijas- denitrifikācijas tilpnēm;



Otrreizējā nostādinātāja.

Liekās aktīvās dūņas no otrreizējā nostādinātaja recirkulācijas sūkņu stacijas tiek
padotas uz filtrpresi, pēc tam, ar autotransporta palīdzību, izvestas uz dūņu krātuvi,
kura atrodās NAI teritorijā.
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Bauskas pilsētā ir izbūvētas vairākas lietusūdeņu savākšanas un attīrīšanas
sistēmas:
1. Pionieru- Krasta ielā
2. Rīgas ielā
3. Salātu ielā
4. Strautnieku ielā
5. Dambja ielā
6. Uzvaras ielā
7. Mēmeles ielā
8. Slimnīcas ielas kolektora izlaide Rīgas ielā

gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab

1
3
1
1
1
1
1
1

Tāpat jāatzīmē, ka Bauskas pilsētā pastāv vairākas izlaides no drenāžas, grāvju un
LK tīkla, kuras nav aprīkotas ar lietusūdens attīrīšanas iekārtām un tās atrodas –
Mēmeles, Krasta, Sporta, Rīgas, Miera, Mūsas un Liepu ielās. Šo izlaižu
aprīkošanas nepieciešamība ar lietus kanalizācijas attīrīšanas ietaisēm vēl ir jāpēta
ilgtermiņā, jo SIA “Bauskas ūdens” rīcībā nav datu par šo izlaižu ūdens sastāvu.
3.4. Pakalpojumu apraksts un maksa
SIA “Bauskas ūdens” piedāvāto un sniegto pakalpojumu maksa noteikta

ar

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu un SIA “Bauskas ūdenssaimniecība”
valdes locekļa rīkojumu 2008. gadā, kā arī SIA “Bauskas ūdens” sniegtie
komercpakalpojumi, kuru izmaksas noteiktas ar Valdes locekļa rīkojumu.
1.tabula SIA “Bauskas ūdens” pakalpojumi un to izmaksas

SIA “Bauskas ūdens” piedāvāti pakalpojumi un to izmaksas
N.p.k.
Piedāvāta pakalpojuma veids
Pakalpojuma izmaksas +
PVN
1.
Dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu
ūdens tarifs EUR 0,86 +
pieņemšana
PVN, kanalizācijas tarifs
EUR 0,95 + PVN
2.
Asinizācijas pakalpojumi Bauskas pilsētas
EUR 25,00+ PVN
robežās tilpumam līdz 3 m3.
3.
Papildus transporta izdevumi asenizācijas
EUR 0,34+PVN par km
pakalpojuma sniegšanai ārpus Bauskas pilsētas
4.
Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi
EUR 75,00 +PVN/h
6.
Traktora NEW Holander noma ar operatoru
EUR 21,49 +PVN/h
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3.5. Klientu plūsmas analīze un attīstības tendences.
SIA “Bauskas ūdens” noslēgto līgumu skaits ar juridiskām un fiziskām personām
par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu pieņemšanas pakalpojumiem
iepriekšējos gados un arī pašlaik pieaug. Kopumā pašreiz SIA “Bauskas ūdens” ir
4440 klienti (t.sk dzīvokļi). Kopā ir noslēgti 1488 līgumi t. sk. ar juridiskām
personām 179 un ar fiziskām personām 1310, bet atlikušie - 2952 vēsturiski saņem
pakalpojumu, bez līguma noslēgšanas (pārsvarā dzīvokļu īpašnieki) , vienkārši
norēķinoties par saņemto pakalpojumu.
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800

juridiskās personas

600

fiziskās personas

400
168

171

179

2013. gads

2014. gads

2015. gads
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2. attēls SIA “Bauskas ūdens” noslēgto līgumu skaita pieauguma dinamika ar juridiskām un fiziskām
personām par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu pieņemšanu.

Tuvāko gadu mērķis ir mainīt līgumu koncepciju un noslēgt līgumus ar visiem
uzņēmuma klientiem, precizējot atbildības robežas un sniegtā pakalpojuma
nosacījumus un komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietu. Lai to
izdarītu, ir jāapzina zemes īpašnieki, UK tīklu novietojums un UK tīkla piederība
zemes īpašumā.
Papildus plānots slēgt līgumus par ūdens piegādi un kanalizāciju ar daudzdzīvokļu
mājām, jo SIA “Bauskas ūdens” nevar piegādāt ūdeni līdz katram dzīvoklim, bet
tikai līdz ēkai vai tās zemesgabala robežai. Ja būs nepieciešams, SIA “Bauskas
ūdens” var vienoties par norēķinu kārtību daudzdzīvokļu mājā, paredzot rēķina
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izrakstīšanu un ūdens zudumu sadali katrai daudzdzīvokļu mājas

vienībai –

dzīvoklim.
Liels izaicinājums būs atbildības robežas noteikšana starp SIA ”Bauskas ūdens” un
klientiem, jo ar daļu klientu var nākties izbeigt iepriekš noslēgtos līgumus, jo
esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir izvietoti privātīpašumos un nav
nofiksēti zemesgrāmatās, kā servitūti un apgrūtinājumi. Tādejādi esošajiem
klientiem, lai turpinātu lietot ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, būs jāslēdz
līgumi ar kaimiņiem, un jākļūst par blakus lietotājiem, ja vien netiek panākta
saprātīga savstarpēja vienošanās par šo tīklu UK tīklu apkalpošanas un remonta
nosacījumiem.

4. Uzņēmuma attīstības stratēģija
4.1. Darbības stratēģija 2016. - 2018. gadam
Stratēģija ir uzņēmuma ilgtermiņa pamatmērķu un darbības virzienu noteikšana, to
sasniegšanai nepieciešamo resursu izdalīšana.
Stratēģija ir māksla vadīt uzņēmumu, noteikt attīstības mērķus un vēlamo peļņu.
Mērķu sasniegšanai, SIA „Bauskas ūdens” ir izstrādāts veicamo pasākumu plāns
2016. līdz 2018. saimnieciskās darbības gadiem. (skat 2.tabula).
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2.tabula. SIA “Bauskas ūdens” plānotā darbība 2016.- 2018. gadam
N.p.k.
1.

2.

Veicamā pasākuma
nosaukums
Projekti

Plānotā darbība
- 2017 - 2019- K tīklu paplašināšana Bauskas pilsētā. K
tīklu paplašināšana- Upes, Plūdoņa, Mēmeles , Ošu un
iespējams Draudzības ielā.
-Par pakalpojumu tarifiem - 2017. - Plānots sagatavot un
iesniegt regulatoram jaunu tarifa projektu

Ūdensvadu, kanalizācijas - sadarbībā ar Bauskas novada domi, domes plānotajos
budžeta līdzekļu ietvaros turpināt veikt ūdensvadu un
tīkli un sūknētavas
kanalizācijas pieslēgumu izbūvi pēc iedzīvotāju un vai
komersantu ierosinājuma;
Aktīvi
iesaistīties
pilsētas
darbībās,
kā
inženierkomunikāciju turētājam iesaistoties rakšanas
darbu atļauju sistēmā un būvdarbu kontrolē pilsētā;
-veikt ūdensvada pārbūvi Pilskalna, Skolas ielās, lai
atslēgtu veco ūdensvadu un sakārtotu ūdens uzskaiti;
-veikt nepieciešamos darbus, lai atslēgtu veco ūdensvadu
Sporta ielā un sakārtotu ūdens uzskaiti;
- Veikt nepieciešamos darbus, lai atteiktos no veco
ūdensvadu ekspluatācijas Bērzu, Akāciju, Kļavu un
Pīlādžu ielu rajonos.
- Veikt nepieciešamos darbus, lai atteiktos no veco
ūdensvadu ekspluatācijas Pilskalna un Skolas ielu rajonos.
- Bauskas pilsētas galvenajā notekūdeņu pārsūknēšanas
stacijā - Dambja ielā uzstādīt notekūdeņu uzskaites
mēraparātu;
- Rekonstruēt un automatizēt Mēmeles, Upmalas un Rīgas
64b sūkņu stacijas;
- Veikt nepieciešamos funkcionālos remontdarbus un
iekārtu nomaiņu UK tīklos un KSS;
- Sakārtot līgumattiecības ar klientiem un noteikt precīzas
atbildības
robežas
un
pakalpojuma
sniegšanas
nosacījumus. Grāmatvedībai iegādāties un sākt lietot
instrumentu daudzdzīvokļu māju rēķinu sagatavošanai;
- Veikt nepieciešamos UK tīklu remontus;
- Izpētīt iespējas un meklēt finansējumu ģeneratora
iegādei Dambja KSS.
- Izpētīt iespējas un meklēt finansējumu pārvietojama
ģeneratora iegādei elektroapgādes nodrošināšanai strāvas
pārtraukuma gadījumā pārējās KSS.
- Sakārtot Biržu 8A biroja fasādi un jumtu;
- Salātu ielas Nr.18 kanalizācijas tīkla rekonstrukcija
posmā no salātu ielas pieslēguma akas līdz pirmajai
skatakai zaļajā zonā;
- Noskaidrot cēloņus un veikt nepieciešamos
remontdarbus Dārza ielas Nr.(20 – 26) un Salātu ielas
Nr.33 regulārajiem kanalizācijas piesērējumiem;
- Apzināt un inventarizēt U, K un LK sistēmas un
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3.

Notekūdeņu
iekārtas

shēmas, digitalizēt tās;
- iespēju robežās novērst nelegālos kanalizācijas
pieslēgumus pie LK tīkliem;
- Iespēju robežās apzināt un novērst LK pieslēgumu K
tīkliem.
-Izveidot sistēmu un dienestu komercuzskaites mēraparātu
kontrolei, uzstādīšanai, nomaiņai un verifikācijai,
-Iegādāties jaunu (lietota šasija + jauns aprīkojums)
asenizācijas mašīnu;
- Iegādāties jaunu (lietotu labā stāvoklī) pašizgāzēja
transportu šķembu, melnzemes un smilts materiālu
transportam UK remontdarbu veikšanai;
-Iegādāties darbam nepieciešamo aprīkojumu: planējošais
kauss, komunikāciju lokators ar ģeneratoru, zemes
mikrofons ar trokšņu ģeneratoru, cauruļu EM aprīkojums,
cauruļvadu griezējs;
- Nodrošināt darbiniekus ar specapģērbu darbu veikšanai;
- Nomainīt vismaz vienu vieglā transporta vienību;
- Izveidot un uzturēt U,K un LK avāriju datu bāzi.
- Piešķirtā finansējuma robežās nodrošināt esošās LK
sistēmas ekspluatāciju un monitoringu;
- Sadarbībā ar domi realizēt ielu sakārtošanas un LK
paplašināšanas projektus;
- Uzsākt realizēt K tīklu paplašināšanas projektu saņemot
ES fondu finansējumu;
- Pētīt iespējas papildus ES finansējuma saņemšanai
dažādu projektu realizācija;
- Realizēt veco ūdensvada tīklu atslēgšanu no
ekspluatācijas
un patēriņa uzskaites uzlabošanu,
samazinot ūdens zudumus līdz 25% no kopējā apjoma.
attīrīšanas - Nomainīt nolietoto polimēra sagatavošanas iekārtu dūņu
presei;
- Nomainīt padeves reduktoru un motoru dūņu padeves
šnekam;
- Nomainīt nolietotās filtru lentas filtrpresei;
- Nomainīt nolietotos pneimocilindrus filtrpresei;
- Nomainīt nepieciešamos gultņus filtrpresei;
- Plānot un realizēt smilšu un tauķu ķērāja betona daļu
remontu,
- atremontēt vai nomainīt smalkās redeles;
- Nomainīt dūņu transporta vienību uz dūņu laukiem, jo
esošais nolietojies. Izskatīt jautājumu par multifuncionālas
iekārtas iegādi dūņu transportam un citu darbu veikšanai.
- Veikt NAI art. akas ēkas remontu;
- Izpētīt iespējas un izmaksas aerācijas sistēmas
remontam vienā no nitrifikācijas- denitrifikācijas
tvertnēm.
- Izskatīt iespējas optimizēt tehnoloģisko procesu un
samazināt NAI ekspluatācijas izmaksas;
- Precizēt avārijas pārplūdes darbību.
- Veikt NAI operatoru ēkas jumta labošanas darbus.
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4.

5.

Kosmētiski atremontēt vienu no telpām;
- Ja RVP piesārņojošās darbības atļaujā pieprasīs, tad
atjaunot ķīmisko P atdalīšanas procesu NAI;
- Izpētīt iespējas un izmaksas dūņu krātuves aprīkošanai
ar Jumtu lai sekmīgāk un efektīvāk varētu veikt dūņu
pārstrādi.
- Izpētīt un meklēt iespējas ģeneratora iegādei NAI.
Ūdens
sagatavošanas - Uzstādīt frekvenču pārveidotājus četrās artēziskās akās.
stacija un artēziskās akas - Nomainīt hidrostatisko UL devēju trešajā artēziskajā
akā
- Plānot un pie nepieciešamības rekonstruēt vai nomainīt
II pacēluma sūkņus.
- Sakārtot rezervuāru un ūdens dezinfekcijas jautājumus
lai turpmāk nav jāizmanto ārpakalpojums.
- Sakārtot II pacēluma SS drenāžas risinājumus.
- Sakārtot skalošanas ūdens spiedvadus, lai pasargātu tos
no aizsalšanas ziemas laikā.
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
Saistošie noteikumi
stāšanos spēkā, SIA “Bauskas ūdens” iesaistīsies dažādās
darba grupās, lai Bauskas novada domei, izstrādājot
saistošos noteikumus, ko paredz iepriekš minētais likums,
ietvertu visus nepieciešamos gadījumus, kas palīdzētu SIA
“Bauskas ūdens” darbā un noteiktu atbildību pakalpojumu
nelikumīgiem izmantotājiem un decentralizētu
pakalpojumu lietotājiem.
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4.2. Stratēģijas izstrādnes pamatnostādnes un SVID analīze
Uzņēmuma stratēģija izstrādāta, balstoties uz iepriekš definētiem uzņēmuma mērķiem,
kā arī uz šādām pamatnostādnēm par uzņēmuma esošajām stiprajām un vājajām pusēm,
iespējām un draudiem.
3.tabula SVID analīze SIA „ Bauskas ūdens”

Stiprās puses

Vājās puses

 kompetentu
un
kvalificētu
speciālistu
nodrošināšana pakalpojuma sniegšanā
 skaidri deleģēti pienākumi
 sirsnīgas un cienošas darbinieku savstarpējās
attiecības
 saprotamas un skaidras vadības prasības
 atbilstošu tehnoloģiju izmantošana pakalpojuma
nodrošināšanā
 pakalpojuma kvalitāte
 piedāvājuma pakete
 pakalpojums par atbilstošu cenu
 pakalpojuma nodrošināšana ātrā laikā
 ilgtermiņa pakalpojuma nodrošinājums
 iegūto finanšu līdzekļu ieguldījums uzņēmuma
attīstībā
 darbinieku finansiāla stimulēšana pieaugot peļņai
 personīgs kontakts starp pakalpojuma sniedzēju
un saņēmēju
 personīgs atbalsts pakalpojuma saņēmējam

 ekonomiskā ietekme uz pakalpojuma
saņēmēju maksātspēju
 juridisko
uzņēmumu
skaita
samazināšanās Bauskas pilsētā
 iedzīvotāju skaita samazināšanās
Bauskas pilsētā

Iespējas

Draudi

 uzņēmuma darbības uzlabošana un paplašināšana
 personāla profesionālā pilnveidošana
 kompetentu
speciālistu
piesaiste
darbam
uzņēmumā
 jaunu darbinieku piesaiste uzņēmumam
 vairāku sadarbības partneru piesaiste atsevišķu
pakalpojumu īstenošanā
 nav konkurences konkrētajā piedāvājuma
komplektā

 uzņēmējdarbību veicēju skaita
samazināšanās ārējās ietekmes rezultātā
 iedzīvotāju migrācija
 normatīvā regulējuma izmaiņas, kas
neļauj saglabāt darbību vai nosaka
būtiskas izmaiņas
 no sabiedrības neatkarīgs ietekmējošs
faktors
 dabas katastrofu draudi
 dažādi ārējie draudi sistēmai un pilsētas
iedzīvotājiem
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4.3. Darbības riski
4.tabula Uzņēmuma darbības būtiskākie riski un iespējamie pasākumi to mazināšanai

Riska nosaukums

Riska raksturojums Iespējamie pasākumi riska novēršanai
vai mazināšanai vai rīcība riska
iestāšanās gadījumā

Nespēja nodrošināt
pakalpojumus
nepietiekama
kapacitātes rezultātā

Minētais risks var
izveidoties, ja strauji
pieaug gan juridisku, gan
fizisku klientu skaits

Riska mazināšanas pasākumu ietvaros,
pakalpojuma sniedzējs savlaicīgi plāno
paredzamo pieaugumu un ieplāno līdzekļus tā
īstenošanai

Nespēja ilgstoši noturēt
kvalitāti sniedzamajiem
pakalpojumiem

Intensīvas darbības
rezultātā ir iespējama
speciālistu „izdegšana”.

Riska mazināšanas pasākumu ietvaros ir
domāts par nodarbināto stimulēšanu kvalitatīva
darba veikšanai un to kapacitātes celšanu
vajadzības gadījumā, piesaistot papildus
darbaspēku.

Atbilstoša, zinoša un
strādāt spējīga
personāla trūkums

Izveidojas situācija, kad
personāls nav pietiekoši
kompetents lai veiktu
savus pienākumus.

Personāla motivācijas
trūkums

Personāls nav motivēts
strādāt un tādēļ darbi
notiek lēni vai nenotiek.
Darba uzdevumi tiek
izpildīti daļēji vai
neprecīzi. Darba
uzdevumu mērķis
regulāri netiek sasniegts,
jo personāls nav
ieinteresēts rezultātā.

Debitoru apjoma
pieauguma risks

Debitoru apjoms ir tik
liels, ka apdraud

Regulāri veikt esošā personāla izvērtēšanu un
kompetences noskaidrošanu.
Paaugstināt esošā personāla kompetenci
dažādos mācību semināros, veikt speciālas
apmācības.
Pieņemt darba tikai kompetentu personālu vai
personālu, kurš spējīgs mācīties un attīstīties.
Nepieciešamības gadījumā, nodrošināt
personālam papildus motivācijas pasākumus,
samazinot kadru mainību.
Ja kādu funkciju izpildei trūkst atbilstoša
personāla un to nevar atrast, tad izvērtēt un
apmaksāt ārpakalpojumu konkrētās funkcijas
izpildei.
Nodrošināt lai darba samaksa būtu
konkurētspējīga, kā “motivācijas higiēnas”
elements.
Pieņemt darbā tika motivētu un zinošu
personālu.
Nodrošināt, lai darba apstākļi būtu atbilstoši
mūsdienu prasībām.
Nodrošināt, lai darba samaksa būtu
konkurētspējīga, kā “motivācijas higiēnas”
elements.
Ātri un efektīvi atbrīvoties no nekompetenta un
nemotivēta personāla.
Rūpēties par dažādiem papildus stimuliem
personālam (apmācības, veselības
apdrošināšana, kopīgi pasākumi, citi bonusi
u.t.t).
Regulārs un mērķtiecīgs darbs ar klientiem, lai
tie veiktu maksājumus laikā un nepieļaut
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Riska nosaukums

Riska raksturojums Iespējamie pasākumi riska novēršanai
vai mazināšanai vai rīcība riska
iestāšanās gadījumā
kapitālsabiedrības
funkciju veikšanu un/vai
mērķu sasniegšanu.
Parasti šāds risks pieaug
paceļot pakalpojumu
tarifus vai pasliktinoties
iedzīvotāju
ekonomiskajai situācijai.
Avāriju rezultātā tiek
traucēta sistēmu darbība
pilsētā vai pilsētas daļā.

debitoru skaita un apjoma pieaugumu.
Ik mēnesi sekot debitoru apjomam un tā
pieauguma vai samazinājuma tendencei.
Noteikt ikmēneša pieļaujamo izdevumu
griestus.

Neatbilstoša
pakalpojumu
sniegšanas tarifa risks

Regulatora apstiprinātais
tarifs nesedz
pamatdarbības
sniegšanas izmaksas.
Dažādu avāriju,
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu, un
būvju tehniskā stāvokļa
dēļ, nav iespējams
nodrošināt kvalitatīvu
pakalpojumu.

Nepietiekams finanšu
resursu risks
pamatdarbības
uzdevumu izpildei

Izveidojusies situācija,
kad nepieciešami
materiāli konkrētu
remontdarbu veikšanai,
bet kapitālsabiedrības
finanšu situācija neļauj
iepirkt šos materiālus.
Esošais personāls nav
spējīgs veikt
nepieciešamos
remontdarbus
nepietiekama tehniskā
aprīkojuma un/vai
kompetences dēļ.

Sekot līdzi ražošanas izmaksām savlaicīgi
jāvēršoties pie sab.pakalp.regulatora par
pakalpojumu tarifu izmaiņām.
Regulāri jāvērtē visu ražošanas izmaksu
nepieciešamība un to samazināšanas iespējas.
Iespēju robežās jāiesaista kapitāldaļu turētājs
plānoto remontdarbu finansēšanā.
Nekavējoties jāsagatavo un jāiesniedz jauns
tarifa projekts regulatoram.
Jāiesaista kapitāldaļu turētājs sarežģīto situāciju
risināšanā.
Jāsamazina ražošanas izmaksas līdz optimālam
minimumam.
Regulāri jāizvērtē citu komercpakalpojumu
sniegšanas iespējas, uzlabojot uzņēmuma
finanšu situāciju un iespējas.
Jāveic esošo tīklu un būvju tehniskā stāvokļa
inventarizācija un jāidentificē sistēmu vājās
vietas un savlaicīgi jāplāno remontdarbi tajās.
Jāizvērtē kādi darbi tiks pasūtīti, kā
ārpakalpojums, jo nav pietiekams tehniskais
nodrošinājums un/vai personāla kompetence.
Jāizveido un jāuztur neliela finanšu rezerve
dažādu neparedzētu avāriju likvidēšanai vai
jāizvērtē kredītresursu nodrošināšana šādām
situācijām.
Iespēju robežās jāiesaista kapitāldaļu turētājs
plānoto remontdarbu finansēšanā
Jāvēršas pie kapitāldaļu turētāja neparedzētu
avāriju likvidēšanas finansēšanai.

Dažādu UK un LK
būvju un tīklu avāriju
risks
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Uzturēt kompetentu personālu remontdarbu
veikšanai.
Uzturēt remontmateriālu rezerves.
Uzturēt UK tīklu, būvju un to elementu
ekspluatācijas un remontdarbu tehniku un
tehnisko nodrošinājumu darba kārtībā.
Savlaicīgi un regulāri izvērtēt pieejamos
ārpakalpojumu resursus, lai vajadzības
gadījumā varētu izmantot.

Riska nosaukums

Riska raksturojums Iespējamie pasākumi riska novēršanai
vai mazināšanai vai rīcība riska
iestāšanās gadījumā
Jāmeklē kredītresursi šādu remontdarbu
apmaksai.
Jāpiesaista kompetenti ārpakalpojumu sniedzēji
nepieciešamās kompetences un tehnisko
resursu nodrošināšanai.

Neatbilstošu uzdevumu
un rīkojumu risks no
kapitāldaļu turētāja
puses. Dažādas un
mainīgas prasības.
Politiski tendētas
prasības un uzdevumi.

Kapitāldaļu turētājs
iejaucas
kapitālsabiedrības
darbībā un dod
neatbilstošus rīkojumus
un uzdevumus:
 Darbībai traucējoši
uzdevumi un rīkojumi
 Darbībai neatbilstoši
uzdevumi un rīkojumi
 Neoficiāli un darbībai
neatbilstoši uzdevumi

Dažādu dabas
katastrofu risks

Dabas katastrofu dēļ tiek
traucēta pilsētas
ūdensapgāde un
kanalizācijas sistēma.

Risks nodarīt kaitējumu
trešām personām
kapitālsabiedrībai
veicot savu
pamatdarbību.

Veicot remontdarbus un
būvdarbus tiek nodarīti
zaudējumi trešajām
personām

Trešo personu
nepamatotas un/vai
pamatotas prasības pret
kapitālsabiedrību.

Tiek izvirzītas
nepamatotas prasības
pret SIA “Bauskas
ūdens”

Trešo personu apzināta
vai neapzināta darbība,
lai nodarītu bojājumus

Tiek nodarīti bojājumi U,
K un LK tīkliem, būvēm
un vai to elementiem,
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Veikt skaidrojošo darbu par U, K un LK
sistēmām, tās uzdevumiem un darbību.
Regulāri publiskot un skaidrot savas darbības
un to motivāciju, preventīvi novēršot
neatbilstošu uzdevumu saņemšanas iespēju.
Pārrunāt ar atbildīgajiem kapitāldaļu turētāja
cilvēkiem uzdevumu neatbilstību un to
iespējamo ietekmi uz uzņēmumu.
Uzņēmuma vadītājam un atbildīgajiem
darbiniekiem izvērtēt šo uzdevumu izpildes vai
neizpildes sekas.
Ja nepieciešams, atteikties realizēt neatbilstošus
rīkojumus par to informējot kapitāldaļu turētāju
un atbildīgajam personālam rēķināties ar
iespēju, ka būsiet atstādināts no darba
pienākumu veikšanas uzņēmumā.
Nelikumību gadījumos ziņot atbilstošām valsts
institūcijām.
Sistēmu rezervēšana un rezerves elementu
izveide.
Līgumos atrunāt, ka dabas katastrofu
gadījumos iespējami pakalpojumu
pārtraukumi.
Pirms darbiem apzināt konkrētos riskus.
Plānot darbus un pasākumus lai riski neiestātos.
Iestājoties riskam pēc iespējas ātrāk to novērst.
Pārrunāt un censties vienoties ar trešo pusi
sarunu ceļā.
Nepieciešamības gadījumā piesaistīt
kompetentu juristu, kā ārpakalpojuma
sniedzēju.
Katrā gadījumā reaģēt asi un kategoriski
noraidīt nepamatotās prasības. Prasīt atsaukt
savas prasības prasītājam.
Piesaistīt kompetentus juristu, kā
ārpakalpojumu.
Vērsties ar pretprasībām pret prasītāju par
zaudējumu piedziņu, ja prasības tiek uzturētas.
Regulāri apsekot būves un tīklus.
Veikt objektu apsardzi, izmantojot apsardzes
firmu pakalpojumus.

Riska nosaukums
ūdensapgādes,
kanalizācijas un lietus
kanalizācijas sistēmām
un/vai to elementiem.
Terorisma draudi

Riska raksturojums Iespējamie pasākumi riska novēršanai
vai mazināšanai vai rīcība riska
iestāšanās gadījumā
kuri apdraud to
funkcionalitāti.
Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas, un
to elementi var interesēt
arī teroristu organizācijas
dažādu pasākumu
plānošanai sākot ar
cilvēku apdraudējumu
izmantojot ūdensapgādes
sistēmas un beidzot ar
pilsētas dzīves
paralizēšanu, sabojājot
dažādus UK sistēmas
elementus.
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Veikt ūdensapgādes II. pacēluma stacijas un
artēzisko aku lauka regulāru apsardzi
izmantojot apsardzes firmu pakalpojumus.
Pieaugot draudu līmenim apsvērt 24 stundu
fiziskas apsardzes ieviešanu II. pacēluma
stacijā.
Nodrošināt apsardzes signalizāciju un apsardzi
KSS un NAI.
Identificēt UK sistēmas vājos punktus un
regulāri, bet ne noteiktos laikos, veikt UK
sistēmas apsekošanu un vājo punktu inspekciju,
sasaistot regularitāti ar terorisma draudu līmeni.

5. Finanšu prognozes
5.1 Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie
finanšu rādītāji, veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā (EUR)
5.tabula
Nr.

Rādītāji
1

2016. gads
2

Plāns
2017. gads
3

2018. gads
4

1.

Neto apgrozījums, kopā

597 700

615 000

625 000

1.1.

ūdensvads

234 000

241 000

245 000

1.2.

kanalizācija

269 000

273 000

277 000

1.3.

94 700

101 000

103 000

2.

palīgdarbība
Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem
(EBITDA )

160 730

134 000

139 000

3.

Bruto peļņa

69 100

99 800

104 800

4.

Peļņa pirms nodokļiem

- 28 500

3 500

8 500

5.

Neto peļņa

- 30 000

2 000

7 000

6.

Rentabilitātes rādītāji
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto
peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %
Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi),
%
Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto
apgrozijums), %
Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda
peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto
apgrozījums), %
Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto
apgrozijums), %

- 1.4

0.1

0.3

- 0.4

0.0

0.1

11.6

16.2

16.8

- 4.8

0.6

1.4

-5.0

0.3

1.1

26.9

21.8

22.2

x

x

x

Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %

30.6

31.8

34.5

Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %

69.3

68.1

65.3

Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu
kapitāls), %

16.2

14.9

12.6

1.3

1.1

1.0

0.5

0.4

0.4

EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %
7.

8.

Kapitāla struktūra

Likviditāte
Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļikrājumi /īstermiņa saistības)
Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/
īstermiņa saistības)

9.

Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)

1 500

1 500

1 500

9.2.

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 500

1 500

1 500

10.

Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)

242 000

249 100

258 500

10.1.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

10.2.

Pievienotās vērtības nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba
devēja daļa)

107 000

109 000

112 000

80 000

84 000

88 000

10.3.
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10.4.

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

43 000

44 000

46 000

10.5

Dabas resursu nodoklis

9 700

9 800

10 000

10.6

citi nodokļi un nodevas

2 300

2 300

2 500

11.

Darbinieku skaits
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5.2. Bilances prognoze (EUR)
6. tabula Bilance
Nr.

2016. gads

Plāns
2017. gads

2018. gads

2

3

4

6 885 000

6 800 000

6 850 000

12 000

14 000

15 000

6 873 000

6 786 000

6 835 000

Rādītāji

1

Aktīvs
1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

2.

Nemateriālie ieguldiījumi

3.

Pamatlīdzekļi

4.

Finanšu ieguldījumi

5.

Apgrozāmie līdzekļi

335 000

340 000

390 000

6.

Krājumi

44 000

40 000

50 000

7.

Debitori

181 000

180 000

190 000

8.

Naudas līdzekļi

110 000

120 000

150 000

9.

Aktīvs kopā

7 220 000

7 140 000

7 240 000

Pasīvs
10.

Pašu kapitāls

2 206 200

2 268 400

2 500 400

11.

Akciju vai daļu kapitāls

2 214 800

2 275 000

2 500 000

12.

Rezerves

13.

Nesadalītā peļņa

-8 600

-6 600

400

14.

Uzkrājumi

12 000

12 000

12 000

15.

Kreditori

5 001 800

4 859 600

4 727 600

16.

Ilgtermiņa kreditori

4 778 796

4 580 238

4 381 680

16.1.

t.sk. Aizņēmumi

336 936

315 878

294 820

4 441 860

4 264 360

4 086 860

16.2.

Nākamo periodu ieņēmumi
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17.

Īstermiņa kreditori

223 004

279 362

345 920

17.1.

t.sk. Aizņēmumi

21 060

21 060

21 060

177 000

177 000

177 000

24 944

81 302

147 860

7 220 000

7 140 000

7 240 000

17.2.

Nākamo periodu ieņēmumi

17.3

citi kreditori

18.

Pasīvs kopā

5.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)
7.tabula
Nr.

Rādītāji
1

2016. gads
2

Plāns
2017. gads
3

2018. gads
4

1.

Neto apgrozījums

597 700

615 000

625 000

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

528 600

515 200

520 200

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi

69 100

99 800

104 800

4.

Administrācijas izmaksas

92 770

95 000

95 000

5.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

181 500

177 000

177 000

6.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

186 000

178 000

178 000

7.

Pārējie procentu un tamlīdzīgie ieņēmumi

8.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

9.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

10.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (avanss)

11.

Pārējie nodokļi

12.

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem
(neto peļņa)
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-

-

-

330

300

300

-28 500

3 500

8 500

-

-

-

1 500

1 500

1 500

-30 000

2 000

7 000

5.4. Naudas plūsma (EUR)
8.tabula
Nr.

Rādītāji
1

1.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Ienākošā naudas plūsma

2016. gads
2

Plāns
2017. gads
3

2018. gads
4

155 458

110 000

120 000

2.

Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās
vērtības nodoklis)

623 000

660 000

675 000

2.1.

ieņēmumi no pamatdarbības

607 000

610 000

615 000

2.2.

ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības
Citi piesaistītie finanšu līdzekļi (aizņēmumi, ES
fondu projektu ieņēmumi u.c.)

16 000

50 000

60 000

57 000

60 000

150 000

3.
3.1.
3.2.

t.sk. Bauskas novada domes līdzekļi
ES fondu projektu izdevumi kanalizācijas pašteces
tīklu izbūvei

4.

Ārkārtas ieņēmumi

5.

Kopējie naudas ienākumi
Izejošā naudas plūsma

680 000

720 000

825 000

6.

Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)

368 000

390 000

414 000

7.

Preces un pakalpojumi

96 068

96 640

104 640

8.

Nodokļi (PVN, NĪN, UIN, DRN) un nodevas

112 000

122 000

130 000

9.

Procentu maksājumi

330

300

300

10.

Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas

128 000

80 000

105 000

11.

Aizņēmumu pamatsummu atmaksa

21 060

21 060

21 060

12.

ES fondu projektu izdevumi

13

Kopējie naudas izdevumi

725 458

710 000

795 000

14.

Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums

- 45 458

10 000

30 000

15.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

110 000

120 000

150 000

20 000

SIA "Bauskas ūdens"
Valdes loceklis Imants Svētiņš
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