
SIA “Rūpe” 2018. un 2019. gadā Alūksnes pilsētā 

īstenos ūdenssaimniecības projektu 

 

 
 

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III 

kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/010, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA 

“Rūpe” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to 

pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. 

samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju 

(ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu)  riskus. 

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīts 2017. gada 17. 

novembrī. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 mēneši.  

Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt: 

 jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējos inženiertīklus – kopumā 3,914 km 

garumā (papildus pievadi – 0,783 km); 

 jaunus maģistrālos ūdensapgādes ārējos inženiertīklus – kopumā 2,987 km 

garumā (papildus pievadi – 0,806 km). 

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta Alūksnes pilsētā 

Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, 

Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas 

(posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz 

Ojāra Vācieša ielai) ielai. 

Projekta ietvaros tiks veikta maģistrālo tīklu izbūve pa ielām, paredzot uz 

katru zemes īpašumu pievada atzaru līdz īpašuma zemes robežai. Pašiem 

iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem būs jāfinansē ūdensvada un kanalizācijas pievada 

ierīkošana pa sava zemes īpašuma robežām. Atgādinām, ka kopš 2017. gada Alūksnes 

novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Alūksnes novada pašvaldības sniegto 

līdzfinansējumu (saistošie noteikumi Nr. 10/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma 

apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai.”. 

Alūksnes pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem laika 

periodā līdz 2022. gada 31. martam plānots nodrošināt pieslēgšanās iespējas 209 

Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem. 

Projekta kopējās izmaksas: 1 265 267,81 EUR (ar PVN). 

Kohēzijas fonda atbalsts: 70,51% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 

413 656,00 EUR. 

Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums, veicot ieguldījumu, SIA 

“Rūpe” pamatkapitālā ir plānots 632 019,87 EUR apmērā.  

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros. 

  

 


