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Informējam, ka 2019. gada 18. decembrī ekspluatācijā tika pieņemti būvdarbi 

būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu 

paplašināšana Alūksnē”, kuri tika realizēti Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) 

ietvaros. 

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

novembrī par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” 

(Nr.5.3.1.0/17/I/010). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Līguma noslēgšanas ir 48 

mēneši.  

2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas 

tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. 

2019. gada 18. decembrī objekts tika pieņemts ekspluatācijā, ko pieņēma Alūksnes 

novada pašvaldības būvvalde. 

Projektus izstrādāja SIA “Ekolat”, būvdarbu veica SIA “WOLTEC”, 

būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”.  

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tika 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) ielās un ūdensvada tīkla izbūve Pilsētas bulvārī (posmā no 

Krišjāņa Barona ielas līdz Jāņkalna ielai). 

Projekta ietvaros tika izbūvēti: 

 jauni maģistrālie kanalizācijas ārējie inženiertīkli – kopumā 4773,66 m; 

 jauni maģistrālie ūdensapgādes ārējie inženiertīkli – kopumā 3826,21 m. 

Projekta kopējās izmaksas: 1 602 299,73 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 910 558,0 EUR apmērā.  

SIA “Rūpe” aicina iedzīvotājus pieslēgties izbūvētajiem tīkliem. Jautājumu 

gadījumā griezties SIA “Rūpe” Brūža ielā 6-1, Alūksnē vai informāciju saņemt zvanot 

pa tālruni 64381089.  

Atgādinām, ka laika periodā no 2020. gada 1.aprīļa līdz 2020. gada 30. aprīlim 

iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

saņemšanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai. 

Par līdzfinansējumu sīkāku informāciju skatīt Alūksnes novada pašvaldības 

mājas lapā www.aluksne.lv (https://aluksne.lv/index.php/2020/02/06/lidzfinanses-

http://www.aluksne.lv/
https://aluksne.lv/index.php/2020/02/06/lidzfinanses-daudzdzivoklu-maju-pagalmu-labiekartosanu-pieslegumus-udensapgadei-un-kanalizacijai-nebus-projektu-konkursa-biedribam/


 

daudzdzivoklu-maju-pagalmu-labiekartosanu-pieslegumus-udensapgadei-un-

kanalizacijai-nebus-projektu-konkursa-biedribam/). 

 

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. 
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