
Nefinanšu mērķi 2016.gads 2017.gads 2018.gads
 Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes 
paaugstināšana. Debitoru parādi uz 31.12.2016. - 121 019 Eur Debitoru parādi uz 31.12.2017. - 105 222 Eur Debitoru parādi uz 31.12.2018. - 86 287 Eur
Sabiedrības informēšana, izglītošana vides jautājumos, 
iesaistot novada iedzīvotājus atkritumu šķirošanā. Lai 
popularizētu atkritumu šķirošanu, izveidot bukletus un 
skrejlapas.

2016. gadā ir sniegta informācija par SIA “Rūpe” darbību laikrakstā 
“Malienas ziņas” 23.03.2016. un 22.06.2016.

Laikrakstā “Alūksnes domes vēstīs” tika ievietota informācija par
projekta īstenošanu un aicinājums iedzīvotajiem pieslēgties
centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem.

2018.gadā laikrakstā “Alūksnes domes vēstīs” tika ievietota informācija par projekta īstenošanu ar aicinājums
iedzīvotajiem pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, par reorganizācijas procesu un decetralizētas
kanalizācijas reģistru. Divreiz tika sniegta informācija par SIA “Rūpe” darbību laikrakstā “Malienas ziņas”.

Kopā ar pašvaldību turpināt darbu, lai panāktu 100% 
pilsētas un novada iedzīvotāju līdzdalību sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā, gadā noslēdzot vismaz 10 
jaunus līgumus atkritumu apsaimniekošanā.

2016. gada maijā SIA “Rūpe” piedalījās atklātajā konkursā “Atkritumu 
apsaimniekošana Alūksnes novada teritorijā” (ID Nr. ANP 2016/5). 

Turpināt darbu, pārslēdzot atkritumu 
apsaimniekošanas līgumus atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem, kas stājušies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

2016. gadā noslēgti  93 jauni līgumi par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

  Laika periodā līdz 2017.gadam izveidot jaunu 
pakalpojumu klientiem – atkritumu šķirošanas maisus 
privātīpašumos.

Iegādāti trīsdesmit 240 l konteineri un četrdesmit četri 140 l 
konteineri, kā arī lietoti divdesmit 240 l konteineri.

 Piesaistot ES fondu līdzekļus, ierīkot papildus 
atkritumu šķirošanas vietas Alūksnes novadā.
Aprīkot lielgabarīta laukumu ar būvgružu 
konteineriem.
Pārņemt SIA “Rūpe” īpašumā visus ūdens mēraparātus, 
kuriem iestājies verifikācijas termiņš.

Iegādāti un uzstādīti 231 jauni c klases ūdens skaitītāji, tajā skaitā 187 
skaitītāji privātmājās, 21 – juridiskām personām, 23 daudzdzīvokļu 
mājās.

Iegādāti un uzstādīti 312 jauni c klases ūdens skaitītāji, tajā skaitā 232
skaitītāji privātmājās, 53 – juridiskām personām, 27 - daudzdzīvokļu
mājās.

Iegādāti un uzstādīti 179 jauni c klases ūdens skaitītāji, tajā skaitā 103 skaitītāji privātmājās, 59 juridiskām personām, 
17 daudzdzīvokļu mājās

Rekonstruēt ūdensapgādes sistēmu Ziemeru pagasta 
Ziemera ciemā, Pededzes pagasta Pededzes ciemā, 
Bejas skolā un Pleskavas ielas rajonā. 

Izbūvētas atdzelžošanas stacijas Pededzes, Ziemera pagastos un
Alūksnē, Pleskavas ielā.Uzstādīta atdzelžošanas iekārta Jaunalūksnes
pagasta Bejas skolā.Veikta ūdens mezglu pārbūve Alsviķu, Ilzenes un
Pededzes pagastos. Veikta Mālupes atdzelžošanas stacijas drenāžas
sistēmas renovācija.

Izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija Ilzenes pagastā “Muižā; Izbūvētas ūdens atdzelžošanas stacijas Annas pagastā  un Kalncempju pagastā;

Rekonstruēt vai no jauna izbūvēt dziļurbumu 
Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemā. 

Veikta dziļurbuma renovācija Jaunalūksnes pagastā.

Infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana Renovēti notekūdeņu attīrīšanas iekārtās dūņu dīķi Mālupē;
Veikta septiķu pārbūve Alūksnē, Tirgotāju ielā 6;
Alsviķu pagasta Strautiņos veikta kanalizācijas sistēmas atjaunošana;
Veikta ūdensvada izbūve Ganību ielā.

Veikta piebraucamā ceļa rekonstrukcija Alsviķu pagasta “Iztekās”;
Uzstādīti paceļamie vārti un nomainīti logi Jāņukalnā ielā 12A,
Alūksne.

Iegādāta lietota automašīna Mercedes BENZ  ar kravas cisternu;
Iegādāts jauns kāpurķēžu kompaktekskavators Bobcat E32 ar planējamo un diviem rakšanas kausiem;
Iegādāts kravas pašizgāzējs Mercedes Benz 814.

Meklēt iespējas samazināt ūdens zudumus. Ūdens zudumi - 30.77% Ūdens zudumi - 18.51% Ūdens zudumi - 21.72%
Veicināt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu skaita 
pieaugumu.

2016. gadā noslēgti 29 jauni līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanu un 93 jauni līgumi par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. 2016. gadā lauzti 17 līgumi par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

2017.gadā noslēgti 23 jauni līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu.

2018. gadā noslēgti 36 jauni līgumi ar klientiem, tajā skaitā līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu ar 3 juridiskām personām un 13 privātpersonām, līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 17
privātpersonām un 3 līgumi ar privātpersonu par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu. Pārņemtos pagastos ir
pārslēgti 337 līgumi.

E-pakalpojumu ieviešana (ūdens patēriņa skaitītāju 
rādījumu nodošanu elektroniski).

Nodrošināta iespēja nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu e-pastā 
un pa telefonu

2018. gada janvārī SIA “Rūpe” ir noslēgusi līgumu ar SIA “SOLLO LV”, kurš sniedz maksājumu pakalpojumus bezkonta
naudas pārvedumu veidā ar pārstāvja SIA „MAXIMA Latvija” starpniecību. Alūksnes novada iedzīvotājiem ir
nodrošināta iespēja  SIA “Rūpe” rēķinus apmaksāt SIA „MAXIMA Latvija” veikalu kasēs.

Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana.
2016. gadā veiktas šādas darbinieku apmācības:
2 darbinieku apmācība –kursi elektrodrošības B grupa;
3 darbinieki apmācīti darbam ūdens sagatavošanas staciju 
apkalpošanā;
2 darbinieki piedalījās seminārā par lietus ūdeņu apsaimniekošanu;
2 darbinieki piedalījās seminārā par pašvaldību saistošo noteikumu 
izstrādāšanu ūdenssaimniecībām;
1 darbinieks piedalījās seminārā par grāmatvedības darba 
aktualitātēm un nodokļiem ;
2 darbinieki piedalījās seminārā par saistošo noteikumu izstrādi 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
jomā;
2 darbinieki piedalījās seminārā par aktualitātēm ūdenssaimniecības 
infrastruktūras uzturēšanā un remontā;
2 darbinieki piedalījās seminārā par ACO lietus ūdens novadīšanas 
sistēmu.

2017. gadā veiktas šādas darbinieku apmācības:
3 darbinieku apmācība –kursi elektrodrošības C grupa;
1 darbinieka apmācība – kursi ugunsdrošība;
2 darbinieki piedalījās seminārā par aktualitātēm ūdenssaimniecības 
infrastruktūras būvniecībā;
1 darbinieks piedalījās seminārā par grāmatvedības darba 
aktualitātēm un nodokļiem.

2018. gadā veiktas šādas darbinieku apmācības:
4 darbinieku apmācība –kursi elektrodrošības B grupa;
1 darbinieka apmācība –kursi elektrodrošības C grupa;
3 darbinieku apmācība –apmācību kurss ISO50001:2011;
2 darbinieki piedalījās seminārā “Publiskā iepirkuma likuma izpratne un piemērošana iesācējiem”;
1 darbinieks piedalījās seminārā par PVN likuma grozījumiem un to pielietošanu;
1 darbinieks piedalījās seminārā par grozījumiem darba likumdošanā;
2 darbinieki piedalījās seminārā “Elektronisko iepirkumu sistēma kā izaicinājums iesācējiem no valsts un pašvaldību 
iesācējiem”;
1 darbinieks piedalījās seminārā “Praktiskie aspekti izpildokumentācijas sagatavošanā “.

Pārskats par SIA "RŪPE" darbības rezultātiem 2016.-2018.gados.

Sakarā ar to, ka Alūksnes novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma par 
atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novada teritorijā rezultātiem, 
noslēdza līgumu ar uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss”, 2017. gada 
novembrī SIA “Rūpe” likvidēja atkritumu nozari.



Turpināt Alūksnes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības 
atbalsta pasākumu plānošanu 2014.-2020.gada 
plānošanas periodam.

2016. gada 29. jūnijā tika izsludināts iepirkums “Būvprojektu 
“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”.

2017. gadā tika veikta iepirkuma procedūra un uzsākti projektēšanas
darbi būvprojektiem “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un
“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” . Noslēgts ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru līgums par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/17/I/010 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”.

Saskaņā ar CFLA noslēgto līgumu par ES fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/17/I/010 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”, 2018. gadā februārī tika pabeigti projektēšanas darbi būvprojektiem
“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē”. 2018. gada jūnijā tika
noslēgtas iepirkumu procedūras būvdarbiem un būvuzraudzībai un noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības līgumi.
Periodā no 2018. gada 12. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim ir veikta Merkeļa ielā Alūksnē maģistrālo tīklu un
pievadu izbūve, uzsākti darbi pie maģistrālo tīklu un pievadu izbūves Krišjāņa Barona un Gulbenes ielās Alūksnē.
2018. gada 23. janvārī Alūksnes novada pašvaldība pieņēma reorganizācijas lēmumu pievienot sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „IEVEDNE”, reģ. Nr. 43203002198, (pievienojamā sabiedrība) SIA „Rūpe” (Iegūstošā sabiedrība).
SIA “IEVEDNE” nodrošināja ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Alūksnes novada Jaunannas, Annas un
Kalncempju pagastos. Ar 2018. gada 01. aprīli visas SIA “IEVEDNE” tiesības un saistības pārņēma SIA “Rūpe”.
Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 233 “Par Alūksnes novada pašvaldībai
piederošā īpašuma – ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu Malienas un Liepnas pagastos, Alūksnes novadā,
atsavināšanu”, Alūksnes novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumu Nr. 48 “Par Alūksnes novada pašvaldībai
piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu objektam Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas Rijukalna ielā un ūdensvada Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novada atsavināšanu” un Alūksnes novada
domes 2018. gada 22. marta lēmumu Nr. 88 “Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes
un kanalizācijas tīklu Alūksnes Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu” ar 2018. gada 01. novembri SIA
„RŪPE” pārņēma Alūksnes novada pašvaldībai piederošās ūdenssaimniecības tehnoloģiskās iekārtas Malienas un
Liepnas pagastos Alūksnes novadā; ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus Rūpniecības ielā 1A, Rijukalna un Vējakalna
ielās Alūksnē; ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus Alūksnes Pilssalā, Alūksnē. 






