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Rīgā         2018.gada 12. decembrī 
 

 

Lēmums Nr. RI18VL0276 

Par grozījumiem ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr. RI10DU0026 
 

 

Adresāts:  

Akciju sabiedrība „Latvenergo”; vienotais reģistrācijas Nr. 40003032949; Pulkveža Brieža 

iela 12, Rīga, LV-1010. 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 

22.12.2010. AS „Latvenergo” izsniegtā ūdens resursu lietošanas atļauja  

Nr. RI10DU0026 (12.04.2018. pārskatīta un atjaunota).  

2. 2012. gada hidroelektrostacijas (turpmāk – HES) ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumi. 

3. 2001. gada HES hidrotehnisko būvju drošuma programma. 

 

Faktu konstatējums un izvērtējums: 

1. Pārvalde 22.12.2010. izsniedza AS „Latvenergo” ūdens resursu lietošanas atļauju  

Nr. RI10DU0026 (turpmāk – Atļauja) atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 

„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (turpmāk - MK noteikumi Nr.736) 

2.2.punktam.  

2. 12.04.2018. Atļauja tika pārskatīta un atjaunota. 

3. Pārvalde konstatēja, ka pārskatītajā un atjaunotajā Atļaujā nepieciešams iekļaut 

nosacījumu par ūdens līmeņa mērīšanas iekārtas uzstādīšanu/atrašanos augšbjefā, kā arī 

informāciju par ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumu un hidrotehnisko būvju drošuma 

programmas izstrādes datumu.  

4. Vienlaicīgi Pārvalde precizē pārrakstīšanās kļūdu nosacījumu numerācijā. 

5. Ņemot vērā iepriekšminētos faktus un to izvērtējumu, ir nepieciešams precizēt 

22.12.2010. izsniegto ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. RI10DU0026 atbilstoši MK 

noteikumu Nr. 736 23. punktam. 

6. Pārvalde precizē atļauju saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punktu un  

57. pantu, kurā ir teikts, ka iestāde, kurai lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, 

ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai 

var tikt izdots attiecīgs administratīvais akts. 

 

Pieņemtais lēmums: 

Ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, kā arī ievērojot Administratīvā procesa 

likuma 65. panta pirmo daļu un 66. pantā noteikto, Pārvalde nolemj veikt izmaiņas 

22.12.2010. izsniegtajā ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr. RI10DU0026: 
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1. Papildināt Atļaujas 1.1. punktu ar 1.1.5. nosacījumu šādā redakcijā: 

 

Uzstādinājuma kontrolei nodrošināt ūdens līmeņa mērīšanas iekārtas uzstādīšanu labi 

pārredzamā vietā atbilstoši Latvijas augstumu sistēmai LAS-2000.5. 

 

2. Izteikt sadaļas Nosacījumi dokumentācijas sakārtošanai numerāciju šādā redakcijā: 

3. Nosacījumi dokumentācijas sakārtošanai. 

 

3. Izteikt sadaļas Citi nosacījumi numerāciju šādā redakcijā: 

4. Citi nosacījumi. 

 

4. Papildināt Atļaujas 4. punktu ar 2. nosacījumu šādā redakcijā: 

 
2. Rīgas HES uz Daugavas ekspluatāciju veikt atbilstoši izstrādātiem dokumentiem:  

 „Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES (Daugavas HES) ūdenskrātuvju ekspluatācijas 

noteikumi”, izstrādāti 2012 gadā; 
  „Rīgas HES hidrotehnisko būvju drošuma programma”, izstrādāta  

2001. gadā. 

 

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums: 

Šis lēmums ir neatņemama ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr. RI10DU0026 sastāvdaļa kopš 

lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt ūdens resursu lietošanu 

atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 
 

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

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. un 79. panta pirmajai daļai un MK 23.12.2003. 

Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 31. punktu šo Pārvaldes lēmumu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot 

Pārvaldē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045).  
 

 

Piemērotās tiesību normas: 

1. Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punkts, 57., 65., 66., 76. un 79. pants. 

2. MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”  

23. un 31.punkts. 
 
 

 
 

Direktore          D.Kalēja 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

Lēmums nosūtīts elektroniski Salaspils novada domei. 
 

 

 

Janoviča 65422466 

guna.janovica@daugavpils.vvd.gov.lv 

mailto:guna.janovica@daugavpils.vvd.gov.lv

