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IEKĀRTAS. Jaunās Jaunpiebalgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem

• Projekta Rūjienas ūdenssaimniecības
attīstība, ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās, II kārta kopējās
izmaksas – Ls 5 414 927,48.
Tajā skaitā:
• Kohēzijas fonda līdzfinansējums –
Ls 3 395 474,49;
• valsts budžeta līdzfinansējums –
Ls 299 642,19.
• Finansējuma saņēmēja
līdzfinansējums: Ls 299 559,19.
• Projekta Jaunpiebalgas
ūdenssaimniecības attīstības 1. kārta
kopējās izmaksas – Ls 3 168 850,53.
Tajā skaitā:
• Kohēzijas fonda līdzfinansējums –
Ls 2 048 725,50;
• valsts budžeta līdzfinansējums –
Ls 129 053,07.
• Finansējuma saņēmēja
līdzfinansējums – Ls 816 052,09.

Jauni ieguvumi Rūjienas un
Jaunpiebalgas ūdenssaimniecībās
Ina ZELČA

Pateicoties pērn īstenotajam ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētajam ūdenssaimniecības projektam,
apmēram 500 jauniem patērētājiem Rūjienā radusies
iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Jaunie un rekonstruētie
ūdensapgādes tīkli nodrošina tīra dzeramā ūdens piegādi
esošajiem un jaunajiem patērētājiem Rūjienā, savukārt
jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošinās
kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu,
kas novērsīs Rūjas upes un citu virszemes ūdeņu
piesārņošanu.
SIA Firma L4, kas specializē
jas ūdenssaimniecības attīstības
un vides aizsardzības projektu
sagatavošanā, ieviešanā, uzrau
dzībā un vadībā, nodrošināja
būvuzraudzību un inženiera
pakalpojumus arī Rūjienas
ūdenssaimniecības
attīstības
projektam. SIA Firma L4 valdes
priekšsēdētājs Gunārs Valinks
uzsver, ka Rūjienas iedzīvotā
jiem nenovērtējams ieguvums
ir padotā ūdens kvalitātes kon
trole un novērstie gruntsūdeņu
infiltrācijas riski. Jaunie kanali
zācijas tīkli nodrošina efektīvu
pilsētas notekūdeņu savākšanu
papildus vairāk nekā 500 Rū

jienas iedzīvotājiem un novērš
grunts un gruntsūdeņu piesār
ņojumu, kas radās veco kanali
zācijas tīklu avārijas gadījumos.
Jaunās ūdens attīrīšanas ietaises
un dziļurbums nodrošinās dzera
mā ūdens atdzelžošanu, nepār
trauktu kvalitatīva ūdens padevi
ūdensapgādes sistēmā, kā arī uz
labosies padotā ūdens kvalitātes
kontrole.
SIA Firma L4 nodrošinājusi
un turpina nodrošināt būvuzrau
dzību arī citās pašvaldībās, kuras
ievieš ūdenssaimniecības projek
tus, tādēļ ir uzkrāta vērā ņema
ma pieredze šajā jomā.
Nesen noslēdzies arī ES Ko

hēzijas fonda līdzfinansētais
projekts Jaunpiebalgas ūdenssaim
niecības attīstības 1. kārta, un
G. Valinks uzskata, ka, īstenojot
šo projektu, galvenie Jaunpiebal
gas pašvaldības un iedzīvotāju ie
guvumi ir: palielinājies iedzīvo
tāju skaits, kam būs nodrošināta
tīra dzeramā ūdens piegāde un
kanalizācijas pakalpojumu piee
jamība, kā arī mazāki ūdens zu
dumi ūdensapgādes tīklos.
Projekta īstenošanas
gaitā tika atjaunoti un
paplašināti ūdens
apgādes un kana
lizācijas tīkli. Tas
nozīmē ūdensvadu
rekonstrukciju, ka
nalizācijas kolektoru
rekonstrukciju, jaunu
kanalizācijas kolektoru iz
būvi, jaunu kanalizācijas spied
vadu izbūvi un divu jaunu ka
nalizācijas sūkņu staciju izbūvi.
Dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacijas un dzeramā ūdensgūt
nes izbūves ietvaros veikta divu
jaunu artēzisko urbumu izbūve,
jaunas ūdens attīrīšanas stacijas
izbūve, esošā ūdenstorņa re
konstrukcija, trīs artēzisko aku
slēgšana, ūdensvada rekonstruk

cija un mobilā dīzeļģeneratora
piegāde. Tika izbūvētas jaunas
notekūdeņu attīrīšanas ietaises,
veikta kanalizācijas cauruļvadu
un divu kanalizācijas sūkņu sta
ciju rekonstrukcija, kā arī jau
nas kanalizācijas sūkņu stacijas
izbūve.
«Šo apjomīgo projektu īs
tenošanas gaitā secinājām, ka
to ieviešana un administrēšana
veiksmīgāk norisinās pašvaldī
bās, kur tiek izveidota atse
višķa projekta ieviešanas
vienība ar piesaistītiem
ekspertiem, kā tas bija
minētajos projektos,
jo bieži vien pašvaldī
bu uzņēmumiem, kas
īsteno ES līdzfinansētus
projektus, nav kapacitātes,
atbilstošas pieredzes un speci
ālistu,» atzīst G. Valinks.
Abu projektu finanšu, tehnis
kās un administratīvās vadības
uzraudzību nodrošina Vides
aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrija. n
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