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2020.gada nogalē Aucē īstenots vērienīgs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
ūdenssaimniecības infrastruktūras  attīstības projekts, kura projektēšana tika uzsākta jau 
2017.gada rudenī, savukārt būvdarbi  sākti 2019.gada jūnijā. 

Auces ūdenssaimniecības aglomerācijas teritorija tika noteikta kā projekta robeža, kas sevī 
ietvēra Auces pilsētu, Vītiņu un Vecauces ciemus. Projekta galvenais mērķis bija maksimāli 
paplašināt kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību aglomerācijas 
iedzīvotājiem, kā arī optimizēt ūdenssaimniecības infrastruktūru. Veicot būvdarbus tika 
īstenota sen plānota iecere pārslēgt Vītiņu un Vecauces centralizēto notekūdeņu sistēmas, 
savienojot notekūdeņu savākšanu vienkopus uz 2012.gadā projekta īstenošanas I kārtā 
izbūvētajām Auces notekūdens attīrīšanas iekārtām (turmpāk-NAI), tādējādi likvidējot līdz šim 
darbojošās novecojušās attīrīšanas iekārtas. Tāpat Vītiņu ciema dzeramā ūdens apgādes 
sistēma tika savienota ar  Auces pilsētas centarlizēto dzeramā ūdens apgādes sistēmu. 
Projekta ietvaros tika izbūvēts: 

- centralizētais ūdensvads ar kopgarumu - 6599,30 metri nodrošinot 125 jaunas 
pieslēguma vietas pie centralizētā ūdensvada tīkla ; 
-  pašteces kanalizācijas tīkls  ar kopgarumu – 9876,60 metri nodrošinot 271 jaunu 
pieslēgumu vietu pie centralizētā kanalizācijas tīkla ; 
- kanalizācijas spiedvads ar kopgarumu – 2036,10 metri, kas turpmāk ļaus savākt un 
novadīt notekūdeņus no Vecauces un Vītiņa ciema uz Auces pilsētas NAI, 
- 4 kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) – Auces pilsētā Kapsētas un Varoņu ielas 
krustojumā, Vītiņos un Vecaucē, kā arī izbūvēta jauna, jaudīgāka sūkņu stacija Auces 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. 

Augstāk minēto būvdarbu izbūve tika veikta šādās ielās: 

  Kanalizācijas iebūves ielu posmi Ūdensvada iebūves ielu posmi 

Auces pilsētā Bēnes ielā (no krustojuma ar Brīvības ielu 
līdz O.Kalpaka ielas krustojumam) 

Bēnes ielā (no  krustojuma ar Brīvības ielu 
līdz Miera ielas krustojumam) 

 Brigaderes ielā (visā ielas garumā)  Brigaderes ielā (visā ielas garumā)  

O.Kalpaka ielā (no Jelgavas ielas 
krustojuma līdz pievienojumam pie Bēnes 
ielas krustojuma) 
 

O.Kalpaka ielā (no Bēnes ielas krustojuma 
šķērsojot dzelzceļa sliedes ar pievienojumu 
pie Puškina ielas pieslēguma akas) 

Zemgales ielā (visā ielas garumā)  

Jelgavas ielā (no Rūpniecības ielas līdz 
pagriezienam uz Zemgales ielu) 

Kapsētas ielā (sākot no Puškina ielas līdz 
Varoņu ielas krustojumam) 

Varoņu ielā (visā ielas garumā) 

Puškina ielā (no Vītiņu ielas līdz 
notekūdens attīrīšanas iekārtām) 

Puškina ielā (no Vītiņu ielas līdz notekūdens 
attīrīšanas iekārtām) 

J.Zālīša ielā (visā ielas garumā)  

Lauku ielā (visā ielas garumā) 

Jaunā ielā (visā ielas garumā) Jaunā ielā (visā ielas garumā) 

Alkšņu ielā (visā ielas garumā)  

Sporta ielā (no Zemgales ielas līdz Lejas 
ielai)  

Lejas ielā (visā ielas garumā) 

J.Mātera ielā ( no Puškina ielas līdz 
īpašumiem Nr.6 un Nr.7ietverot)  

Vecauces 
ciemā 

Kanalizācijas sūkņu stacija ar spiedvadu 
līdz Pils ielas kanalizācijas spiediena 
dzēšanas akai 

Vītiņu  
ciems 

Kanalizācijas sūkņu stacija ar spiedvadu 
līdz Vītiņu/Puškina ielas krustojuma 
kanalizācijas spiediena dzēšanas akai 

No Puškina/ Vītiņu ielas krustojuma līdz 
Dārza un Bērzu ielas krustojumam Vītiņu 
ciemā. 

 



Būvdarbu ietvaros paredzētie labiekārtošanas darbi tiks pabeigti līdz 1.06.2021.  
Projekta kopējās izmaksas (bez PVN) 3 625 225,37 euro, no tām  
 

1 551 470, 00 euro Eiropas Kohēzijas fonda finansējums 

2 027 755,37 euro Auces novada pašvaldības finansējums 

 

 
Lai īstenotu projektu tika noslēgti  līgumi ar SIA “Firma L4” par būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzību, SIA “PKB Plus” par būvprojekta ekspertīzi, SIA “Dromos” par 
būvuzraudzības nodrošināšanu un  PA “Igate un Vītols” par būvdarbu veikšanu.  
Projekta uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.  

 
 

 Papildus iedzīvotājiem atgādinām un aicinam izmantot iespēju, kādu sniedz Auces 

novada pašvaldības 2020.gadā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.6, kuri paredz nodrošināt 

kanalizācijas pieslēguma izveides izmaksu daļēju finansējuma atgūšanu. Augstāk minētie 

noteikumi pieņemti, lai veicinātu mājsaimniecību pieslēgšanos pie centralizētajiem 

kanalizācijas tīkliem vietās, kur šāda iespēja ir radīta. Ar informāciju par atbalsta 

saņemšanas kārtību var iepazīties Auces novada mājaslapā. 

Savukārt mājsaimniecībām, kurās līdz 2021.gada 31.decembrim saglabāsies 

decentralizētā kanalizācijas sistēma, turpmāk būs jārēķinās ar stingru notekūdeņu uzskaites 

veikšanu un monitorēšanu, lai turpmāk nepieļautu neattīrītu notekūdeņu brīvu nonākšanu 

vidē.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


