
 

 

 
 

 

 

Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Kolberģa ciemā īstenotais 

ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts 

           

Šī gada 26.jūlijā Alūksnes novada Kolberģa ciemā ekspluatācijā tika nodoti izbūvētie un 

rekonstruētie ūdens un kanalizācijas tīkli, dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas un bioloģiskās 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.  Uzlabojumi ūdenssaimniecības sistēmā tika veikti ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansiālo atbalstu.  

Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi, dzeramā ūdens attīrīšanas 

iekārtu un bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves darbi veikti projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/086/037 

(turpmāk – projekts) ietvaros.  

Projekta ietvaros darbi veikti sekojošā apjomā: 

 1 jauna artēziskā urbuma izbūve ar jaudu 2,3 l/s un 1 esošā urbuma rekonstrukcija 2,3 l/s; 

 Jaunu ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 8 m
3
/h; 

 80 l spiedkatls ar spiediena devēju; 

 Dīzeļģenerators 7,5 kW; 

 Esošo maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1 178,2 m garumā; 

 Jaunu bioloģisko notekūdens attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 70 m
3
/dnn; 

 Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu esošo sistēmu apvienošanai, 

izbūvējot tīklus 1 227,75 m garumā; 

 2 sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju izbūve ar jaudu 2,91 l/s un 2,85 l/s; 

 Sadzīves kanalizācijas spiedvads 731,40 m garumā. 

Īstenojot ūdenssaimniecības projektu ir palielinātas sekojošas Kolberģa ciema iedzīvotāju dzīves 

vides kvalitātes: 

 nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde atbilstoši Padomes Direktīvai 

98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un nacionālajiem normatīvajiem aktiem; 

 nodrošināta ūdens padeves drošība un nepieciešamais ūdens apjoms sistēmā; 

 samazinājies ūdensapgādes tīklu avāriju risks; 

 samazināts virszemes ūdeņu piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no ekspluatācijai 

neatbilstošiem kanalizācijas tīkliem un nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem. 

Kopējās Projekta attiecināmās izmaksas ir 352 tūkstoši latu. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

līdzekļiem - 299 tūkstošus latu, savukārt Finansējuma saņēmējs SIA „Rūpe” ieguldījis attiecīgi 53 tūkstošus 

latu. 

 

 
Sīkākai informācijai:  

Valfrīds VILKS 

SIA “Rūpe” valdes loceklis 

Tālr. 64381087, e-pasts: rupealuksne@apollo.lv 

 
 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA KOLBERĢA 

CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „RŪPE”. 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA 

CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA. 

Ieguldījums Tavā nākotnē! 


