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2019.gada 17.decembrī                                               Nr 244 

 

Par piekrišanas sniegšanu virszemes ūdeņu ieguvei no Mazā Baltezera 

 

Ādažu novada dome izskatīja SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 20. novembra 

iesniegumu ar lūgumu domei izsniegt atļauju  virszemes ūdeņu ieguvei no Mazā Baltezera (kadastra 

Nr. 8044 013 0312). 

Sabiedrība norāda, ka ir iesniegusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldei (turpmāk 

– Pārvalde) iesniegumu Par ūdens resursu atļaujas saņemšanu. Pārvalde izvērtēja iesniegumu un 

Sabiedrībai iesniedza vēstuli ar lūgumu iesniegt pašvaldības piekrišanu par virszemes ūdeņu ieguvi no 

Mazā Baltezera (kadastra Nr. 8044 013 0312). 

Sabiedrība ir Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura, pamatojoties uz līgumu par 

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp Rīgas pilsētas pašvaldību un 

Sabiedrību, pilda likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās pašvaldības 

autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija). No Mazā Baltezera virszemes ūdeņi tiek iegūti, lai papildinātu gruntsūdeņu krājumus, 

kas pēc tam tiek iegūti no pazemes ūdeņu ieguves urbumiem. 

Papildus Sabiedrība norāda, ka virszemes ūdens ieguve no Mazā Baltezera gruntsūdeņu krājumu 

papildināšanai, izmantojot infiltrācijas baseinus, tiek veikta vismaz jau no 1962. gada. 

 

Šobrīd virszemes ūdens ieguvi no Mazā Baltezera reglamentē B kategorijas piesārņojošas darbības 

atļauja Nr. RI12IB0012. Atļautais iegūstamais virszemes ūdens daudzums -  24 000 000 m3/gadā. B 

kategorijas piesārņojošas darbības atļauja ir izsniegta sekojošām darbībām: 

 sūkņu stacijas “Baltezers” NAI (150 m3/dnn) un sadedzināšanas iekārtas (apkures 

katli ar kopējo ievadīto siltuma jaudu 0,44 MW); 

 sūkņu stacijas “Zaķumuiža” NAI (13 m3/dnn); 

 ūdens ieguve no ūdensgūtves “Baltezers”, pazemes ūdeņu atradnēm “Remberģi” un 

“Zaķumuiža”, virszemes ūdens ieguve no Mazā Baltezera. 

 

Ņemot vērā to, ka sūkņu stacijas “Baltezers” NAI ir demontētas, B kategorijas piesārņojošas darbības 

atļauja nebūs nepieciešama. Sabiedrība, saskaņā ar Pārvaldes norādījumiem, ir iesniegusi iesniegumu 

ūdens resursu lietošanu atļaujas un divu C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu 

saņemšanai – viens apliecinājums nepieciešams sūkņu stacijas “Baltezers” apkures katlu darbībai, 

savukārt otrs sūkņu stacijas “Zaķumuiža” NAI darbībai. 

 

Sabiedrība iesniegumā ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai ir norādījusi tādu pašu plānoto 

iegūstamo virszemes ūdeņu ieguves daudzumu, kā tas ir norādīts B kategorijas piesārņojošas darbības 

atļaujā Nr. RI12IB0012 - 24 000 000 m3/gadā. Saskaņā ar uzskaites datiem, faktiskais iegūtais 

virszemes ūdens no Mazā Baltezera: 

 2018. gadā 6 438 350 m3; 

 2017. gadā 4 238 108 m3; 

 2016. gadā 5 418 538 m3. 



 

Iegūtais virszemes ūdens tiek izmantots tikai infiltrācijas baseinu papildināšanai. No Mazā Baltezera 

ūdens netiek iegūts reizēs, kad urbumos ir pietiekošs pazemes ūdens līmenis, vai arī gadījumos, kad 

ezera ūdens kvalitāte nav pietiekami labā stāvoklī. Mazā Baltezera ūdens  kvalitāte tiek regulāri 

uzraudzīta, veicot analīzes Sabiedrības Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorijā, kas ir 

akreditēta šajā jomā.  

 

Sabiedrība informē, ka neplāno mainīt Mazā Baltezera virszemes ūdens ieguves atrašanās vietu, kā arī 

mainīt ūdens ieguves tehnoloģisko procesu. Ieguves vieta Mazajā Baltezerā atrodas sūkņu stacijas 

“Baltezers” teritorijā, kas ir norobežota no citiem īpašumiem. Ņemot vērā, ka virszemes ūdens ieguvē 

B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0012 iepriekš netika noteikti papildus 

ierobežojumi vai aprobežojumi, kas negatīvi ietekmētu Ādažu novada domi, ir paredzams, ka jauni 

ierobežojumi/aprobežojumi netiks noteikti.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmā daļas 1. 

punktu, Ministru kabineta 2003.gada 23. decembra noteikumu Nr. 736 ”Noteikumi par ūdens resursu 

lietošanas atļauju” 5. punktu, kā arī Attīstības komitejas 05.12. 2019. atzinumu,  Ādažu novada dome  

  NOLEMJ: 
 

Piekrist, ka  SIA “Rīgas ūdens” veic virszemes ūdeņu ieguvi no Mazā Baltezera (kadastra Nr. 8044 

013 0312) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
 


