2.pielikums Ūdens zudumu samazināšanas plāns
SIA „Jūrmalas ūdens”
ZUDUMU SAMAZINĀŠANAS PLĀNS
2015.-2018.gadiem
Tekstā lietotie apzīmējumi:
A – augsta prioritāte;
B – vidēja prioritāte;
C – zema prioritāte.
[1] INFORMĀCIJAS IEGŪŠANAS UN TĀS APSTRĀDES PASĀKUMI:
N.p.k.

Darbības apraksts

Darbības veicējs

Plānotais ieguvums

1

Informācijas apzināšana Jūrmalas
pilsētas
pašvaldības
turējumā
esošajās datu bāzēs par pašvaldības
teritorijā
izbūvētajās
mājsaimniecībās ierīkoto ūdens
ieguves,
sadzīves notekūdeņu
novadīšanas veidu un lietus ūdens
kanalizācijas novadīšanas veidu un
tās salīdzināšana ar SIA „Jūrmalas
ūdens”
Tehniskajā
daļā
un
Abonentu
daļā
reģistrēto
informāciju
par
esošajiem
abonentiem.

SIA „Jūrmalas ūdens”
sadarbībā ar Jūrmalas
pilsētas
domes
Pilsētplānošanas
nodaļu

Mājsaimniecību apzināšana,
kam ir vietēja ūdens apgāde;
Mājsaimniecību apzināšana,
kam ir vietēja sadzīves
notekūdeņu savākšana un
uzglabāšana
Mājsaimniecību apzināšana,
kurām lietus ūdens tiek
novadīts
meliorācijas
grāvjos,
centralizētajā
notekūdeņu
novadīšanas
kanalizācijā.
Mājsaimniecību apzināšana,
kurām ir iespējams nelegālais
pievienojums centralizētajam
ūdensvadam, kanalizācijas
tīkliem, meliorācijas grāvim.

Prioritāte
A

Darbības
izmaksas
Administr
atīvās
izmaksas

Izpildes stadija

Izpildes
termiņš
Konstatēts, ka Jūrmalas Līdz
pilsētas
pašvaldības 01.03.2017;
institūciju publiskajās
datu bāzēs ietverto datu
apstrāde nav veicama ar
automatizētiem
līdzekļiem.
Datu apstrāde ir veicama
tikai un vienīgi manuāli,
vienlaicīgi
salīdzinot
SIA “Jūrmalas ūdens”
rīcībā esošos datus ar
Jūrmalas
pilsētas
Būvvaldes
rīcībā
esošajiem datiem.
Lai
nodrošinātu
manuālu datu apstrādi ir
nepieciešams izveidot
noteiktas
procedūras,
kas aptver arī personas
datu
aizsardzības
prasības, kā arī datu
apstrādei ir ieplānojams
ievērojami lielāks laika
periods un nodalāms arī
personāls. Daļēji varēs
tikt rasts risinājums
plānotajos
saistošajos

2

Informācijas
apzināšana
par
noslēgto
atkritumu
apsaimniekošanas līgumu esamību
ar Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
esošo mājsaimniecību īpašniekiem
un izvesto atkritumu apjoma
fiksēšana

SIA „Jūrmalas ūdens”
sadarbībā ar Jūrmalas
pilsētas
pašvaldības
policiju, Vides nodaļu

Mājsaimniecību apzināšana,
kurām nav noslēgti līgumi
par
šķidro
atkritumu
izvešanu vai kuru īpašnieki
nevar uzrādīt dokumentus,
kas
apliecina
šķidro
atkritumu izvešanas faktu,
apjomu un biežumu.

A

Administr
atīvās
izmaksas

3

Apzināt publiskās teritorijas daļas,
kur nepieciešama lietus un citu
atmosfēras
nokrišņu
ūdeņu
efektīvāka apsaimniekošana (tīklu
izbūve, atjaunošana vai pārbūve),
veicot SIA „Jūrmalas ūdens” rīcībā
esošo datu analīzi (pētījumu) par
infiltrāta nonākšanu centralizētajos
kanalizācijas
tīklos
un
to
pārsūknēšanu
uz
notekūdeņu
attīrīšanas
ietaisēm,
prioritāri
nodalot teritorijas daļas, kur nonāk
vislielākais infiltrāta daudzums.

SIA „Jūrmalas ūdens”
sadarbībā ar Jūrmalas
pilsētas
domes
Pilsētplānošanas
nodaļu

Infiltrācijas
rezultātā
centralizētajā kanalizācijas
tīklā
nonākošo
ūdeņu
samazināšana

A

Budžeta
pieprasīju
ms
tehniskās
dokument
ācijas
izstrādei,
būvdarbu
veikšanai

noteikumos
par
sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas
kārtību, kuru izstrāde ir
jānodrošina ne vēlāk kā
līdz 01.03.2017
Ir izstrādāts Jūrmalas
pilsētas domes saistošo
noteikumu projekts par
decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību
Jūrmalas
pilsētas
pašvaldībā,
kura
sākotnējā redakcija tika
apspriesta
Jūrmalas
pilsētas
domes
izveidotajā darba grupā.
Ir veikts zinātnisks
pētījums par infiltrāta
noteikšanas
metodēm
Jūrmalas pilsētā, kas
aptver
infiltrācijas
ūdeņu
daudzuma
noteikšanu
esošās
kanalizācijas sistēmas
rehabilitācijas
vajadzībām un tehniskās
apkopes
programmas
izstrādei,
atsevišķu
defektīvu
vietu
konstatēšanai, kā arī to
atjaunošanai.
Balstoties uz Transporta
un
komunālo
lietu
komitejas atzinumu ir
sagatavots un atrodas
saskaņošanas
procesā
Jūrmalas
pilsētas
pašvaldības deleģējuma
līgums
pārvaldes
uzdevuma
veikšanas

Līdz
15.11.2016

Līdz
01.03.2017

nodošanai, kas skar
Jūrmalas
pilsētas
pašvaldības
lietus
kanalizācijas sistēmas
apsaimniekošanu, tajā
skaitā
arī
lietus
notekūdeņu novadīšanas
kontroli.
Saskaņā
ar
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
likuma
regulējumu, izstrādājot
saistošos
noteikumus
par
sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas
kārtību pašvaldībā ir
ietverams
regulējums
infiltrātam, brīvkŗāniem
un kopsistēmām.

[2] FAKTISKĀS DARBĪBAS:
N.p.k. Darbības apraksts

Darbu apjoms

Finansējuma
avots

1

Ūdensapgādes
ārējo
tīklu 70,57 km
atjaunošana un pārbūve, kuru
normatīvais kalpošanas ilgums
ir
notecējis
(vecāki
par
30.gadiem)

Ieguldījums
pamatkapitālā

2

Kanalizācijas
ārējo
tīklu 65,717 km
atjaunošana un pārbūve, kuru
normatīvais kalpošanas ilgums
ir
notecējis
(vecāki
par
30.gadiem gadiem)

Ieguldījums
pamatkapitālā

Plānotās
Prioritāte Plānotais ieguvums
darbības
izmaksas
Vidēji
EUR
B
Ūdens zudumu tīklā
200,00 par 1
samazinājums;
metru
Dzeramā
ūdens
kvalitātes
nodrošināšana sadales
tīklā līdz patērētājam;

EUR
EUR
metru

400,00
par 1

B

Izpildes stadija
Avāriju
novēršanas
režīmā

Izpildes
termiņš

Ilgtermiņā
sadalot visu
darbu
apjomu pēc
izvirzāmās
prioritātes un
veicamo
ieguldījumu
atdeves
Infiltrāta
Izveidota
Ilgtermiņā
samazinājums
speciālistu
sadalot visu
Nelikumīgo
darba
grupa darbu
pieslēgumu
plānveidīgai
apjomu pēc
likvidācija
inženierkomun izvirzāmās
Videi
nodarāmā ikāciju
prioritātes un
kaitējuma novēršana
apsekošanai
veicamo
dabā ar mērķi ieguldījumu

3

Mājsaimniecību
apsekošana
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas
pašvaldības policiju un Jūrmalas
pilsētas būvinspektoriem, kas
nav SIA „Jūrmalas ūdens”
abonenti, balstoties uz datiem
kas iegūti no Jūrmalas pilsētas
pašvaldības
Pilsētplānošanas
nodaļas un Jūrmalas pilsētas
pašvaldības policijas par šķidro
atkritumu izvešanas līgumu vai
citu pierādījumu esamību

Atkarībā
no
iegūtās
informācijas
analīzes datiem

4

SIA „Jūrmalas ūdens” Abonentu 11 000 pievadi
sistēmā esošo datu analīze par
ūdenssaimniecības pakalpojuma
patēriņa apjomiem

Budžeta
pieprasījums
videoinspekcijas
veikšanas
darbiem
(nelikumīgu
pieslēgumu
konstatācijai un
pierādījumu
iegūšanai)
Administratīvās
izmaksas

TV
videoinspekcija:
1m – 0,70 EUR
(bez
skalošanas) un
1,00
(ar
skalošanu).

A

Administratīvās
izmaksas

0.00

A

konstatēt
nelikumīgos
pieslēgumus.
Ir
pilnībā
pārbaudīta
Jūrmalas
pilsētas
teritorijas daļa
– Ķemeri un
pārbaudes
turpinās Slokā
līdz Vaivaru
robežai.
Nelikumīgu
Pašu spēkiem.
ūdenssaimniecības
Konstatējot
pakalpojumu
pārkāpumu,
lietošanas
ziņas
un
pārtraukšana;
pierādījumi
Nelikumīgu sadzīves tiek
nodoti
notekūdeņu
sadarbībā ar
novadīšanas
Jūrmalas
pārtraukšana
pilsētas domes
Videi
nodarāmā Vides pārvaldi
kaitējuma mazināšana pašvaldības
policijai
administratīvā
procesa
uzsākšanai.
Ūdenssaimniecības
Regulāri.
pakalpojumu
Konstatējot
lietojuma
pārkāpumu
konstatēšana apejot tiek
mēriekārtas.
piemērotas
ārējos
normatīvos
aktos
paredzētās
sankcijas un
tiesiskās sekas
(pakalpojuma
piegādes
apjoma
samazināšana,
pakalpojuma

atdeves

Vadoties no
darba apjoma
un esošajiem
cilvēkresursi
em, sadalot
pilsētu daļās
plānveidīga
apsekošana
ilgtermiņā.

Regulāri tiek
kontrolēts,
nolasot
mēriekārtu
rādījumus,
sagatavojot
sabiedrisko
pakalpojumu
maksājumu
rēķinu.

5

Ūdens mērītāju ierīkošana un 300
ūdens
uzskaites
mezglu
ierīkošana
ārējos
tīklos
piegādāto
sabiedrisko
pakalpojumu
apjoma
noteikšanai mājsaimniecībām,
kur
ūdenssaimniecības
pakalpojumi tiek sniegti bez
mēriekārtām

6

Kanalizācijas
pārsūknēšanas
staciju un ūdens ieguves sūkņu
staciju un sadales tīklā esošā
ūdens kompjuterizēti iegūto datu
analīze

Ieguldījums
pamatkapitālā

Visa Jūrmalas Administratīvās
pilsētas
izmaksas
administratīvā
teritorija

No 500 EUR –
900 EUR viena
ūdensuzskaites
mezgla
ierīkošana
ar
mērītāju

A

Objektīva
izlietoto
ūdenssaimniecības
pakalpojumu apjoma
uzskaite un līdz ar to
arī
atbilstošu
ienākumu
uzskaite
par
piegādātajiem
sabiedriskajiem
pakalpojumiem

0.00

B

Konstatēt paceltā un
sadales tīklā nonākošā
ūdens
daudzuma
pieauguma iemeslus
(avārija
tīklos,
nesankcionēta ūdens
ņemšana,
ūdens
ņemšana
no
hidrantiem

piegādes
pārtraukšana,
zaudējumu
piedziņa)
200
ūdens
uzskaites
mezglos
mazdzīvokļu
apbūvei
ierīkoti
komercuzskait
es mēraparāti
Daudzdzīvokļ
u dzīvojamām
mājām ūdens
uzskaites
mezglā ierīkoti
100
komercuzskait
es mēraparāti
ar attālināmi
nolasāmo
moduli
un
papildus tiek
veikta
verifikācijas
procedūra
komercuzskait
es
mēraparātiem
SIA „Jūrmalas
namsaimnieks
” pārvaldījumā
esošajām
mājām .
Regulāri.

Vadoties no
finanšu
līdzekļu
esamības
fakta
un
tehniskās
dokumentācij
as izstrādes
un būvdarbu
realizēšanas
iespējamības.

Regulāri.

7

Šķidro atkritumu pieņemšanas Tehniskās
Ieguldījums
punkta izveide
dokumentācijas pamatkapitālā
izstrāde, iekārtu
iegāde
un
būvdarbu
veikšana

[3] TIESISKĀS BĀZES IZSTRĀDE:
N.p.k.
Tiesību normas apraksts
Darbības veicējs
1

Noteikumi
par
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmu
ekspluatāciju, lietošanu un
aizsardzību, tajā skaitā
prasības
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanai

Jūrmalas
pašvaldība

Juridiskā
forma

pilsētas Saistošie
noteikumi,
pamatojoties
SIA „Jūrmalas ūdens” uz Latvijas
priekšlikumi
Republikas
Ūdenssaimni
ecības
likumu

110 000 EUR

Prioritāte
A

C

ugunsgrēka dzēšanai,
u.c.)
Konstatēt
pārsūknējamo
notekūdeņu apjoma
palielinājuma
iemeslus
(nesankcionēta šķidro
atkritumu noliešana,
infiltrāts pēc lietus,
u.c.)
Videi
nodarāmā
kaitējuma
samazināšana;
Novadāmo
šķidro
atkritumu
apjoma
precīza uzskaite;
Novadāmo
šķidro
atkritumu kvalitātes
kontrole
(analīžu
veikšanas
iespējamība)

Plānots ietvert
punkta
būvniecības un
apkalpes
izmaksas
decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu
izmaksu tarifā,
saskaņā
ar
saistošo
noteikumu
projektu

Ilgtermiņā,
atkarībā no
finansējuma
esamības
fakta
un
Jūrmalas
pilsētas
domes
saistošonotei
kumu satura.

Plānotais ieguvums

Izpildes
stadija

Realizācijas
termiņš

Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai
kanalizācijas tīkli un būves tiks
pievienotas
centralizētajai
ūdensapgādes
sistēmai
vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
Tiks
noteiktas
centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības;
Mazināsies strīdi par sabiedriskā
ūdenssaimniecības
pakalpojuma
līgumā ietveramajiem noteikumiem, kā
arī tā slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas noteikumiem;
Tiks noteikta brīvkrānu izmantošanas

Ar jūrmalas
pilsētas
domes
priekšsēdētāj
a rīkojumu
izveidota
darba grupa,
kura
nodrošinās
saistošo
noteikumu
izstrādi
saskaņā
ar
tās
noteiktajām

Jāizstrādā
ne
vēlāk kā līdz
2017.gada
1.martam,
vadoties
no
likuma
pavadošajiem
ministru
kabineta
noteikumiem

kārtība
prioritātēm.
Tiks
noteikta
decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un
uzskaites
kārtību,
paredzot
pienākumu
mājsaimniecību
īpašniekiem reģistrēties, kuri izmanto
septiskās bedres.
Tiks paredzēta administratīvā atbildība
par saistošo noteikumu pārkāpšanu.
Vietējās pašvaldības dome varēs izdot
saistošos
noteikumus
par
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma
pieslēgšanai
centralizētajai
ūdensapgādes
sistēmai
vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā
saņemšanas nosacījumus, lai veicinātu
pielsēgumus izbūvētajām jaunajām
komunikācijām.
Vietējās pašvaldības dome būs tiesīga
izdot saistošos noteikumus par lietus
ūdeņu apsaimniekošanu pašvaldības
administratīvajā teritorijā, paredzot par
to samaksu un atbildību.
2

Grozījumi
esošajos
Jūrmalas pilsētas domes
saistošajos
noteikumos
„Jūrmalas pilsētas namu
un teritoriju un būvju,
sanitārās
tīrības
un
sabiedriskās
kārtības
uzturēšanas
saistošie
noteikumi”

Jūrmalas
pašvaldība

pilsētas Saistošo
noteikumu
grozījumi
SIA „Jūrmalas ūdens”
priekšlikumi

A

Pagaidu
regulējuma
noteikšana
ūdenssaimniecības
būvju
ekspluatācijas kārtībai līdz saistošo
noteikumu spēkā stāšanās, kas
paredzēti Ūdenssaimniecības likumā

Tiks ietverti
noteikumi un
regulējums
plānotajos
Jūrmalas
pilsētas
domes
saistošajos
noteikumos
par
sabiedrisko
ūdenssaimnie
cībasd
pakalpojumu
sniegšanu.

05.05.2015 SIA
„Jūrmalas
ūdens”
priekšlikumi
neatbalstīti
ar
26.05.2015
Jūrmalas
pilsētas domes
vēstuli Nr.1.134/2336
Saistošo
noteikumu
projekts plānots
iesniegšanai
darba grupā līdz
2016.gada
25.novembrim.

[4] INFORMATĪVIE PASĀKUMI:
N.p.k.
Pasākuma apraksts
Pasākuma
veicējs
1
Iedzīvotāju informēšana SIA „Jūrmalas
par videi nodarāmo ūdens”
kaitējumu
turpinot sadarbībā ar
izmantot
septiskās Jūrmalas
bedres,
kas
aptver pilsētas domes
rakstus
laikrakstos, Vides nodaļu,
informācijas izvietošanu Sabiedrisko
mājas lapās, twitter. attiecību
Facebook
kontos. nodaļu
Atspoguļojot
informāciju
par
konstatētajiem
nelikumīgajiem
pieslēgumiem
un
negatīvajām sekām, kas
iestāsies.
2
Ūdens analīžu veikšana SIA „Jūrmalas
no
vietējām ūdens ūdens”
ietaisēm
sadarbībā ar
mājsaimniecībās
Jūrmalas
pilsētas domes
Vides nodaļu

Finansējuma avots
Budžeta
pieprasījums

Budžeta
pieprasījums

Pasākuma
Prioritāte Plānotais ieguvums
Izpildes stadija
izmaksas
Administratīvās
A
Jaunu klientu piesaiste
Pašu spēkiem
izmaksas +
Izbūvēto kanalizācijas
(esošo
līgumu
tīklu ūdenssaimniecības
ietvaros)
projekta ietvaros apguve
Ūdenssaimniecības
attīstības
projekta
realizācijas
rādītāju
sasniegšana

Izpildes
termiņš
Regulāri,
pieejamos
vietējos
laikrakstos,
piešķirtā
finansējuma
apmērā

Ūdens
sastāva
ķīmiskā analīze
(amoniji, sulfāti,
dzelzs,
kalcija
karbonāts
cietība),
krāsainība,
duļķainība, u.c.)
20 EUR par vienu
analīzi.

Piešķirtā
finansējuma
ietvaros un
balstoties uz
mārketinga
akcijās
paredzētajām
prioritātēm
un metodēm.

Ūdens
sastāva
bakteroloģiskā
analīze
(coli,
enterokoki,
koliformas
+
sterilais trauks)
20EUR par vienu
analīzi.
Cena noteikta ja
patērētājs atved
paraugus
uz
laboratoriju
Jūrmalā,

A

Jaunu klientu piesaiste
Pašu spēkiem
Izbūvēto ūdensapgādes
tīklu ūdenssaimniecības
projekta ietvaros apguve.
Ūdenssaimniecības
attīstības
projekta
realizācijas
rādītāju
sasniegšana
Patiesās ūdens kvalitātes
noteikšana patērētājam
turpinot izmantot vietējo
spici
un
atsakoties
pievienoties
pilsētas
centralizētajiem
ūdensvada tīkliem.

3

4

Atraktīva satura bukleta
izveide un izplatīšana
par videi un veselībai
nodarāmo
kaitējumu,
turpinot
izmantot
septiskās bedres un par
veicamajām darbībām,
mājsaimniecības
pievienošanai
izbūvētajām
ūdenssaimniecības
inženierkomunikācijām
Ūdenssaimniecības
pakalpojuma likuma un
tā pavadošo Ministru
kabineta
noteikumu
skaidrošana
par
turpmāko
vietējās
kanalizācijas sistēmas
ekspluatāciju
un
reģistrāciju laikrakstos,
mājas lapās, twitter.
Facebook kontos

SIA „Jūrmalas
ūdens”
sadarbībā ar
Jūrmalas
pilsētas domes
Vides nodaļu,
Sabiedrisko
attiecību
nodaļu

Budžeta
pieprasījums un/vai
Ūdenssaimniecības
projekta līdzekļi

SIA „Jūrmalas Budžeta
ūdens”
pieprasījums
sadarbībā ar
Jūrmalas
pilsētas domes
Vides nodaļu,
Sabiedrisko
attiecību
nodaļu

Nometņu ielā 5A.
1000 – 1300 EUR

Administratīvās
izmaksas + (esošo
līgumu ietvaros)

Ūdenssaimniecības
projekta ietvaros
mārketinga
pasākumi
–
bukletu izstrāde,
raksti laikrkstos,
uzaicinājuma
vēstules

C

Jaunu klientu piesaiste
Ūdenssaimniecības
attīstības
projekta
realizācijas
rādītāju
sasniegšana

C

Jaunu klientu piesaiste
Pašu spēkiem
Izbūvēto kanalizācijas
tīklu ūdenssaimniecības
projekta ietvaros apguve
Ūdenssaimniecības
attīstības
projekta
realizācijas
rādītāju
sasniegšana

Regulāri,
pieejamos
vietējos
laikrakstos,
piešķirtā
finansējuma
apmērā

3.pielikums Ūdenssaimniecības projektā izbūvēto pieslēgumu realizācijas plāns 2016.-2021.gadam

Projektā izbūvēto pieslēgumu realizācijas plāns 2016. - 2021. gads

Izbūvēto ūdensapgādes pieslēgumu skaits
Izbūvēto sadzīves kanalizāicjas novadīšanas pieslēgumu skaits

2015. gads pēc projekta
II kārtas

2016. gads pēc projekta
III kārtas

Kopā:

1519
1191

1103
1534

2622
2725

Izpilde
375
343

14%
13%

Pieslēgumu realizācijas plāns pa gadiem:
2016. - 2018. gads - SIA "Jūrmalas ūdens" Vidēja termiņa darbības stratēģijas termiņš
Izpilde uz
01.07.2016.
2016. gads
ūdensapgāde
Sadzīves kanalizāicjas novadīšana

304
238

2017. gads
ūdensapgāde
Sadzīves kanalizāicjas novadīšana

304
238

221
307

525
545

2018. gads
ūdensapgāde
Sadzīves kanalizāicjas novadīšana

304
238

221
307

525
545

304
238

375
343

123%
144%

2019. - 2021. gads - Realizējamais pielsēgumu skaits līdz ūdenssaimniecības projektu pēcieviešanas perioda
beigām
2019. gads
ūdensapgāde
Sadzīves kanalizāicjas novadīšana

304
238

221
307

525
545

2020. gads
ūdensapgāde
Sadzīves kanalizāicjas novadīšana

304
239

221
307

525
546

221
307

221
307

1103
1534

2625
2419

2021. gads
ūdensapgāde
Sadzīves kanalizāicjas novadīšana
kopā
ūdensapgāde
Sadzīves kanalizāicjas novadīšana

1519
1191

375
343

14%
14%

4.pielikums Plānotā bilance 2016.-2018.gadam
Bilances postenis

2015.gads (fakts)

2016.gads

2017.gads

2018.gads

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

57 314 267

59 421 441

62 669 000

70 536 000

2. Apgrozāmie līdzekļi:

1 465 203

5 206 727

4 340 000

2 820 000

102 877

104 800

105 000

105 000

876 981

1 389 000

1 028 000

1 077 000

485 345

3 712 927

3 207 000

1 638 000

58 779 470

64 628 168

67 009 000

73 356 000

23 748 391

27 823 181

28 823 000

31 323 000

139 179

139 180

139 000

139 000

34 891 900

36 665 807

38 047 000

41 894 000

3.1. Ilgtermiņa kreditori

30 850 386

31 613 212

32 804 075

36 120 953

3.2. Īstermiņa kreditori

4 041 514

5 052 595

5 242 925

5 773 047

58 779 470

64 628 168

67 009 000

73 356 000

Aktīvs

2.1. Krājumi
2.2. Debitori
2.3. Naudas līdzekļi
Kopā aktīvs
Pasīvs
1. Pašu kapitāls
2. Uzkrājumi
3. Kreditori

Kopā pasīvs

6.pielikums Peļņas vai zaudējumu plāns 2016.-2018.gadam

no pašvaldības finansējuma

no kapitālsabiedrības
saimnieciskās darbības

KOPĀ, t.sk.

no pašvaldības finansējuma

no kapitālsabiedrības
saimnieciskās darbības

KOPĀ, t.sk.

no pašvaldības finansējuma

no kapitālsabiedrības
saimnieciskās darbības

1

Neto apgrozījums

4 928
832

0

4 928 832

5 271 580

0

5 271
580

5 477
000

0

5 477
000

5 767
000

0

5 767 000

2

Pārdotās produkcijas
ražošanas izmaksas

4 214
697

0

4 214 697

4 750 378

0

4 750
378

4 833
900

0

4 833
900

4 964
060

0

4 964 060

3

Bruto peļņa vai
zaudējumi

714 135

0

714 135

521 202

0

521 202

643 100

0

643 100

802 940

0

802 940

4

Administrācijas
izmaksas

652 587

0

652 587

452 002

0

452 002

466 100

0

466 100

483 940

0

483 940

5

Pārējie ieņēmumi

2 188 356

Pārējās izmaksas

789
049
791
407

1 170 152

6

1 959
201
2 371
755

1 580 348

2 249 017

643
480
643
480

1 544
876
1 605
537

2 432
480
2 519
480

643
480
643
480

1 789
000
1 876
000

2 662
480
2 763
000

643
480
643
480

-351 006

-2 358

-348 648

8 539

0

8 539

90 000

0

90 000

218 480

0

218 480

7 906

0

7 906

8 000

0

8 000

8 000

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-358 912

-2 358

-356 554

539

0

539

82 000

0

82 000

218 480

0

218 480

npk

KOPĀ, t.sk.

2018.gads

no kapitālsabiedrības
saimnieciskās darbības

2017.gads

no pašvaldības finansējuma

2016.gads

KOPĀ, t.sk.

2015.gads (fakts)

7

8

Rādītāja nosaukums

Peļņa vai zaudējumi
pirms ārkārtas
posteņiem un
nodokļiem
Nekustamā īpašuma
nodoklis

9

Atliktais ienākuma
nodoklis

10

Pārskata perioda peļņa
vai zaudējumi

2 019 000
2 119 520

