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Par ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras atjaunošanu Rugāju ciemā 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka pašvaldībām ir 

pienākums organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

2012. gadā Rugāju novada administratīvajā teritorijā tika realizēti trīs projekti 

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā”,  

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā” un 

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā”. Projektu rezultāti 

deva vides stāvokļa uzlabošanu, piesārņojuma samazināšanu un uzlabotu sistēmas efektivitāti, 

kas nodrošina pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā  arī sistēmas atbilstību normatīvu 

prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš un atbilstošo ES direktīvu 

visu prasību ieviešana. Rugāju ciemā centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

ierobežota finansējuma dēļ realizēja daļā ciema teritorijas. Rugāju novada attīstības programmas 

2013.-2019.gadam (apstiprināta 18.04.2013. protokols Nr.5 9.§) rīcības un investīciju plānā ir 

plānots ilgtermiņā veicināt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas attīstību Rugāju ciemā II 

un III kārtā, kur nodrošinās jaunu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu un 

pieslēgumu ierīkošanu visā ciema teritorijā. Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt 

ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu 

un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu Rugājos, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un 

Latvijas Republikas tiesiskajos aktos. 

Lai ievērotu vides aizsardzības intereses, nepieciešams turpināt attīstīt centralizētu ūdens 

pakalpojumu un kanalizācijas tīklu, jo individuālo kanalizācijas iekārtu ierīkošana rada lielāku 

vides apdraudējuma risku, nekā centralizēta kanalizāciju sistēma, jo to pienācīga ekspluatācija ir 

katra individuāla īpašnieka rīcības ietvaros (skatīt Latvijas republikas Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamenta 2018. gada 20 jūnija sprieduma lietā Nr. A420349813, SKA-

170/2018 tēzes). 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. Panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu savā administratīvajā teritorijā. Vietējās pašvaldības dome nosaka pašvaldības iestādi, 

kas pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus 

un citus noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, vai pilnvaro komersantu sniegt 

sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās 

daļā, un Finanšu komitejas 2019. gada 15. marta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: 
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Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta 

Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai uzsākt ūdensapgādes un kanalizācijas 

infrastruktūras atjaunošanu Rugāju ciema atlikušajā teritorijā; 

2. Uzsākt būvprojekta izstrādi, paredzot pieslēgumu ierīkošanu pie ūdensvada un  

attīrīšanas iekārtām. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.03.2019.  


