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2016. gada 5.decembrī        Madonā                                                                                                

Lēmums Nr. MA16VL0123 

Par grozījumiem Ūdens resursu lietošanas atļaujā  

Nr.MA10DU0019 
 

Iesniedzējs: 
Akciju sabiedrība „LATVENERGO” 

reģ. Nr. 40003032949 

info@latvenergo.lv  

Iesniedzēja prasījums: 

Valsts vides dienesta Madonas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk arī - Pārvalde) 2016. gada 

16. novembrī ir saņemts AS „LATVENERGO” (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegums 

izmaiņu veikšanai Pļaviņu HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0019 (turpmāk 

– Atļauja). Izmaiņas esošajā Atļaujā nepieciešamas, jo Iesniedzējs, atbilstoši EVRS 

realizācijai, ir veicis ūdens līmeņa latu uzstādīšanu un piesaisti LAS-2000.5 augstumu 

sistēmai. 

Izvērtētā dokumentācija:  

1) AS „LATVENERGO” iesniegums izmaiņu veikšanai Pļaviņu HES Ūdens resursu 

lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0019. 

2) Pārvaldes 26.11.2010. izsniegtā Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr.MA10DU0019 

AS „LATVENERGO” Pļaviņu hidroelektrostacijas darbībai uz Daugavas upes 

Aizkraukles novada Aizkrauklē. 

Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums: 

1) 2010. gada 26. novembrī Pārvalde ir izsniegusi Ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. 

MA10DU0019 AS „LATVENERGO” Pļaviņu hidroelektrostacijas darbībai uz 

Daugavas upes, nosakot ūdens līmeņu augstumus ūdenskrātuvē Baltijas 1977. gada 

normālo augstumu sistēmā. 

2) Atļauja izsniegta pamatojoties uz Ūdens apsaimniekošanas likuma 21.pantu atbilstoši 

Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens 

resursu lietošanas atļauju” prasībām. 

3) Atļauja ir izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku, ja darbībā netiek veiktas 

vai konstatētas iepriekš minētajos MK noteikumos noteiktās izmaiņas. 

mailto:info@latvenergo.lv


2 
 

4) 2014.gada 22.oktobrī ir veikti grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likuma 11.panta 

trešajā daļā nosakot pāreju no Baltijas augstumu sistēmas uz Latvijas augstumu 

sistēmu, piesaistoties Eiropas Vertikālās atskaites sistēmai (EVRS). 

5) Ņemot vērā iepriekš minētos grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, 2015. gada 

6. oktobrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 564 „Grozījumi Ministru kabineta 

2003. gada 23. decembra noteikumos Nr. 736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas 

atļauju"” tiek aizstāti noteikumu tekstā vārdi "Baltijas 1977. gada normālo augstumu 

sistēmai" ar vārdiem "EVRS realizācijai Latvijas teritorijā". 

6) Līdz ar to ir nepieciešams izmainīt Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0019 

noteiktos, Baltijas augstumu sistēmai piesaistītos, ūdens līmeņu augstumus HES 

ūdenskrātuvē realizējot pāreju uz Latvijas augstumu sistēmu (LAS) saskaņā ar Eiropas 

Vertikālo augstumu sistēmu (EVRS). 

7) Pārskatot Atļaujas 1.1.punktā ierakstītās tiesību normas ir konstatēts, ka MK noteikumi 

Nr. 94 “Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus 

aizsprostiem” (23.02.2003.) ir zaudējuši spēku ar 2011.gada 15.novembrī 

pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.870 “Par Ministru kabineta 2003.gada 

25.februāra noteikumu Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās 

augšpus un lejpus aizsprostiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem”, un ir svītrojami 

Atļaujā. 

8) Tāpat Atļaujas 1.5.1.punktā ir atsauces uz spēku zaudējušiem MK noteikumiem: MK 

noteikumi Nr.91/2004 un Nr.852/2006, kuri ir aizstājami ar spēkā esošajiem Ministru 

kabineta 2015.gada 17.janvāra noteikumiem Nr. 30 „Kārtība, kāda Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” un 2015.gada 30.jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 

224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"”. 

Pieņemtais lēmums:  

Veikt izmaiņas 2010. gada 26. novembrī izsniegtajā Ūdens resursu lietošanas atļaujā 

Nr.MA10DU0019: 

1) Izteikt Atļaujas 1.2. punkta „Pļaviņu HES ūdenskrātuves raksturīgie ūdens 

līmeņi” tekstu  – sekojošā redakcijā : 

1.2.1. Normālais uzstādinājuma līmenis NŪL = 72,14 m LAS 

1.2.2. Zemākais uzstādinājuma līmenis ZŪL = 69,14 m LAS  

1.2.3. Augstākais (maksimālais) uzstādinājuma līmenis (AŪL) = 73,44 m LAS 

1.2.4.  Zemākais līmenis pirms ledus iešanas vai izlietojot avārijas rezervi 67.14 m LAS. 

2) Izteikt Atļaujas 1.3.1. punkta tekstu  – sekojošā redakcijā : 

1.3.1. Pļaviņu HES ūdenskrātuves augšbjefā minimāli pieļaujamie ūdens līmeņi un 

maksimālās līmeņu svārstības diennaktī. 

2. tabula. 

Periodi   Minimālie pieļaujamie 

 līmeņi, m LAS 

Maksimālā diennakts 

nostrāde, m 

No ledus iziešanas līdz 20.aprīlim*   69.14 1.5 

No 21.aprīļa līdz 10. jūnijam 71.14 1.0 

No 11. jūnija līdz 31. augustam 69.14 1.0 

No 1. septembra līdz pirmspalu nostrādei   69.14 1.5 

Pirmspalu nostrāde 67.14 1.5 

http://likumi.lv/ta/id/82574-noteikumi-par-udens-resursu-lietosanas-atlauju
http://likumi.lv/ta/id/82574-noteikumi-par-udens-resursu-lietosanas-atlauju
http://likumi.lv/ta/id/72988-aizsargjoslu-noteiksanas-metodika-udens-akvatorijas-augspus-un-lejpus-aizsprostiem
http://likumi.lv/ta/id/72988-aizsargjoslu-noteiksanas-metodika-udens-akvatorijas-augspus-un-lejpus-aizsprostiem
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3) Izteikt Atļaujas 1.3.7. punkta tekstu  – sekojošā redakcijā : 

1.3.2. Pļaviņu HES hidromezgla ūdens līmeņu režīms lejas bjefā. 

3. tabula 

Maksimālais ūdens līmenis: 

 Pie 1% aprēķina varbūtības 

 Pie 0.1% aprēķina varbūtības 

 Pie 0.01% aprēķina varbūtības 

 

40.24 m LAS 

41.14 m LAS 

42.14 m LAS 

Maksimālais ūdens līmenis strādājot HES turbīnām ar pilnu jaudu 36.04 m LAS 

Minimālais ūdens līmenis pie diennakts regulēšanas 30.64 m LAS 

 

4) Izteikt Atļaujas 1.4.1. punkta tekstu  – sekojošā redakcijā : 

1.4.1. Pļaviņu HES hidromezgla caurlaides spēja (m
3
/s). 

4. tabula 

  Tai skaitā  

Pļaviņu HES Kopā 

m
3
/s 

Caur turbīnām 

m
3
/s 

Pār ūdens 

pārgāzni, m
3
/s 

Pie normāla uzstādinājuma līmeņa 

– 72.14 m LAS 

10 550  2 680 7 870 

Pie augstākā uzstādinājuma līmeņa 

– 73.44 m LAS 

12 600 3 030 9 570 

5) Izteikt Atļaujas 1.5.1. punkta tekstu  – sekojošā redakcijā : 

1.5.1.Pirms HES rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas vai remontdarbu projektēšanas 

uzsākšanas saņemt tehniskos noteikumus Madonas reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši 

Ministru kabineta 2015.gada 17.janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kāda Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” un 2015.gada 30.jūnija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas 

sistēmas un hidrotehniskās būves"” prasībām. 

6) Izteikt Atļaujas 1.6.3. punkta tekstu  – sekojošā redakcijā : 

1.6.3. Masveida zivju nārsta laikā (aprīlis līdz jūnijam) 20 diennaktis nodrošināt ūdens 

līmeņa maksimālo diennakts svārstību amplitūdu ne lielāku par 0.75 m – t.i. 71.14 – 71.89 m 

LAS. Par nārsta perioda sākumu Pļaviņu HES ūdenskrātuvē Valsts vides dienests rakstiski 

informē AS „Latvenergo” AS „Augstsprieguma tīkls” Sistēmvadības funkcijas Centrālo 

dispečeru dienestu (CDD) ne vēlāk kā 4 diennaktis pirms nārsta perioda sākuma. Pēc 

masveida nārsta beigām līdz inkubācijas perioda beigām (7 diennaktis) pieļaujamas ūdens 

līmeņa svārstības robežās no nārsta periodā sasniegtās atzīmes līdz 72.14 m LAS atzīmei ar 

diennakts svārstību amplitūdu ne lielāku par 1.00 m.  

7) Svītrot Atļaujas 1.1.4. punktu un atsauci uz MK noteikumiem Nr. 94 “Aizsargjoslu 

noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem” (23.02.2003.) 

1.7.2. punktā. 

8) Izteikt Atļaujas 2.1. punkta tekstu  – sekojošā redakcijā : 

2.1. Nosakot ūdens līmeni hidrobūves augšbjefā, izmantot nepārtrauktas uzskaites ūdens 

līmeņu mērītāju vai manuālu ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu - mērlatu, kuras augstums 

piesaistīts valstī pieņemtajai LAS-2000,5 augstuma sistēmai. 
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9) Izteikt Atļaujas 2.2. punkta tekstu  – sekojošā redakcijā : 

2.2. Pļaviņu HES darbības uzskaites datus reģistrēt diennakts atskaišu datu lapās un 

Operatīvajā žurnālā vai elektroniskā datu uzskaites sistēmā, atbilstoši MK noteikumu 

Nr.736 5. pielikuma apjomam. 

10) Svītrot Atļaujas 2.3. punktu. 

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:  

Lēmums Nr.MA16VL0123 ir neatņemama Ūdens resursu lietošanas atļaujas 

Nr.MA10DU0019 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir 

uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām. 

 

Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:  

Šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā 

pieņemšanas dienas, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma  76. panta pirmo daļu. 79. 

panta pirmo daļu un 23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu 

lietošanas atļauju” 31. punktu, iesniegumu iesniedzot Blaumaņa ielā 7, Madona, LV-4801. 

 

Piemērotās tiesību normas:  

1) Administratīvā procesa likuma 65., 76. un 79. pantu pirmā daļa. 

2) 23.12.2003. MK noteikumi Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 

(6.2.2., 6.2.4., 6.2.7., 6.
1
, 23.2., 23.

1
, 25.

1
, 30., 31. un 36.3.2. punkti) 

 

 

Direktors                                                                                                      J. Sobko 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
 

 

 

 

 

 

Gaujēns, 64807475 

peteris.gaujens@madona.vvd.gov.lv 

 


