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Saistību atruna 

Šo dokumentu ir sagatavojis PricewaterhouseCoopers SIA (turpmāk – PwC), ievērojot SIA “Rīgas ūdens” 

sniegtās instrukcijas par nepieciešamību veikt juridisko izpēti saskaņā ar līgumu Nr. 2019-JD/522, kas 

2019. gada 21. novembrī noslēgts starp SIA “Rīgas ūdens” un PwC (turpmāk – “Līgums”). Līguma 

noteikumi ir konfidenciāli. 

Šis starpziņojums tika izstrādāts korporatīvās pārvaldības, iekšējās kontroles un izvēlētu darījumu 

pārbaudes nolūkiem, ietverot pamatdarbības informācijas izpēti un vispārīgu izvērtējumu, 

kapitālsabiedrības lietderības, korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un 

krāpšanas riska novēršanas izvērtējumu, augsta riska jomu identifikāciju, tai skaitā: 

1. ES līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” līgumā par projekta 

īstenošanu un projekta iesniegumā noteiktos mērķus un sasniedzamus rezultatīvos rādītājus, to 

faktisko izpildi, kā arī finanšu un juridiskos riskus, kas var iestāties, mērķu un rezultatīvu rādītāju 

neizpildes vai daļējās izpildes rezultātā;  

2. SIA “Rīgas ūdens” izdodamo tehnisko noteikumu, būvniecības ieceres dokumentācijas 

saskaņojumu un atzinumu par būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā juridisko dabu, 

minēto dokumentu atbilstību attiecīgās tiesību nozares normatīvajiem aktiem; 

3. SIA “Rīgas ūdens” statusa atbilstību Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par 

fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK 37.pantam attiecībā uz datu aizsardzības speciālista iecelšanas 

nepieciešamību;  

4. SIA “Rīgas ūdens” ierobežotās pieejamības informācijas sarakstā iekļauto dokumentu un 

informācijas atbilstību komercnoslēpuma statusam un citiem normatīvajiem aktiem, kuri 

ierobežo sarakstā ietverto dokumentu un informācijas publisku pieejamību. 

Augstāk minētās procedūras veicām laika posmā no 2019. gada 21. novembra līdz 2020.gada 10.janvārim. 

Tādējādi mūsu ziņojumā nevar tikt atspoguļoti secinājumi, kas varētu rasties pēc 2020. gada 10. janvāra. 

Mūsu ziņojumā ietverta informācija, kas iegūta no dažādiem avotiem. PwC nav mēģinājis nodrošināt šādu 

avotu uzticamību vai pārbaudīt šādi sniegto informāciju. Tādējādi PwC nevienai personai, izņemot SIA 

“Rīgas ūdens” un tās kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem, saskaņā ar noslēgto Līgumu, nesniedz nekāda 

veida apsolījumus vai garantijas (tiešas vai netiešas) par ziņojuma pareizību vai pilnīgumu. 

Mēs neesam veikuši nekādus darba uzdevumus vai intervējuši SIA “Rīgas ūdens” vadību kopš 2020. gada 

10. janvāra. Ziņojumā nav aprakstīta tādu notikumu un apstākļu ietekme, kas varēja notikt pēc šī datuma, 

kā arī nav ietverta informācija, kas varēja tikt atklāta pēc šī datuma. Mēs nekādā veidā neapliecinām, ka 

ziņojumā būtu izdarītas būtiskas izmaiņas, ja mēs būtu veikuši šādus darbus vai intervijas pēc norādītā 

datuma. 

Mēs vēršam Jūsu uzmanību uz mūsu ziņojumā iekļautiem būtiskiem komentāriem par mūsu darba 

apjomu, nodevuma izmantošanas mērķi, mūsu pieņēmumiem un ierobežojumiem attiecībā uz 

informāciju, kas ir mūsu nodevuma pamatā. 
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Šī ziņojuma kopijas publiskošana notiek saskaņā ar Līgumā aprakstītajiem nosacījumiem. 

PwC neuzņemas nekādu atbildību pret citām personām (izņemot pret SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar 

Līgumu) par ziņojuma izstrādāšanu. Tādējādi normatīvajos aktos pieļautajos gadījumos un neatkarīgi no 

darbības formas un no tā, vai atbildība ir radusies no līguma pārkāpuma vai delikta, PwC neuzņemas 

nekādu atbildību par citām personām nodarītiem zaudējumiem (izņemot zaudējumiem, kas radušies SIA 

“Rīgas ūdens” uz iepriekš minētajiem pamatiem) vai par jebkādiem lēmumiem, kas pieņemti vai nav 

pieņemti, balstoties uz šo ziņojumu. 

Sagatavojot šo dokumentu, mēs neuzņemamies Līgumā paredzēto atbildību, ja dokumentu ir plānots 

izmantot kādiem citiem mērķiem vai ja dokumentu izmanto kāda trešā persona, kurai šis dokuments ir 

kļuvis pieejams. 

Ja kādai trešajai personai šis dokuments ir kļuvis pieejams, šī persona, iepazīstoties ar šo dokumentu, 

piekrīt šādiem noteikumiem: 

• dokumenta lasītājs saprot, ka darbs, ko veicis PwC, tika veikts saskaņā ar instrukcijām, ko sniedza 

SIA “Rīgas ūdens”, un tikai SIA “Rīgas ūdens” interesēs; 

• dokumenta lasītājs apzinās, ka šis dokuments tika sagatavots SIA “Rīgas ūdens” uzdevumā un var 

nesaturēt ziņas vai procedūras, kas varētu būt nepieciešamas dokumenta lasītājam; 

• dokumenta lasītājs piekrīt, ka ne PwC, ne tā partneri, zvērināti advokāti vai tā darbinieki 

neuzņemas atbildību, kas var rasties no līguma vai delikta, par zaudējumiem vai izdevumiem, kas 

lasītājam var rasties saistībā ar iepazīšanos ar šo dokumentu; 

• papildus iepriekš minētajam, dokumenta lasītājs piekrīt, ka uz šo dokumentu nedrīkst atsaukties 

vai to citēt, ne pilnībā, ne kādā tā daļā, bez iepriekšējas PwC rakstiskas piekrišanas. 

 

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo ziņojumu, lūdzu, sazinieties ar Raimondu Daukstu 

(+37167094400, raimonds.dauksts@pwc.com).  

mailto:raimonds.dauksts@pwc.com
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Saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.1 “Darba uzdevums – tehniskā specifikācija” 3.3.1.-
3.3.4.punktiem PwC ir sagatavojis šādu juridisko viedokli un iesniedz to SIA “Rīgas ūdens”. 

 

3.3.1. Par riskiem, kas SIA “Rīgas ūdens” var iestāties ES līdzfinansētā projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” līgumā par projekta īstenošanu un projekta 
iesniegumā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultatīvo rādītāju neizpildes vai daļējas 
izpildes rezultātā.  

1. Atzinuma pamatojums 
1.1. SIA “Rīgas ūdens” valdes 14.10.2019. sēdes protokola Nr.2.4.1/2019/80 sarunu procedūras 
“SIA“Rīgas ūdens” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/152) 
nolikuma pielikuma Nr.1 “Darba uzdevums – tehniskā specifikācija” 3.3.1.punkts, kas tostarp paredz 
pārbaudīt ES līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” līgumā par projekta 
īstenošanu un projekta iesniegumā noteiktos mērķus un sasniedzamus rezultatīvos rādītājus, to faktisko 
izpildi, kā arī finanšu un juridiskos riskus, kas var iestāties, mērķu un rezultatīvu rādītāju neizpildes vai 
daļējās izpildes rezultātā. 
 
2. Atzinuma mērķis 
2.1. Apzināt riskus, kas SIA “Rīgas ūdens” var iestāties ES līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Rīgā, 4.kārta” līgumā par projekta īstenošanu un projekta iesniegumā noteikto mērķu un 
sasniedzamo rezultatīvo rādītāju neizpildes vai daļējas izpildes rezultātā. 
 
3. Atzinuma apjoms 
3.1. Atzinums sniegts, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Atzinumā analizēti juridiskie riski, kas SIA “Rīgas ūdens” var iestāties ES līdzfinansētā projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” līgumā par projekta īstenošanu un projekta iesniegumā 
noteikto mērķu un sasniedzamo rezultatīvo rādītāju neizpildes vai daļējas izpildes rezultātā. 
 
4. Vispārīga informācija 
4.1. SIA “Rīgas ūdens” 100% kapitālsabiedrības daļas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai.1  
4.2. Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk tekstā – “RPP”) ir deleģējusi SIA “Rīgas ūdens” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā RPP administratīvajā teritorijā. Proti, RPP ar SIA “Rīgas 
ūdens” ir noslēgusi 2019.gada 24.jūlija līgumu Nr.RD-19-765-n “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu” par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.  
4.3. Uz deleģētā uzdevuma pamata un saskaņā ar iepriekš minēto līgumu SIA “Rīgas ūdens” sniedz 
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā 
pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras 
infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. SIA “Rīgas ūdens”, izmantojot SIA “Rīgas 
ūdens” īpašumā esošo Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, nodrošina šādu ūdenssaimniecības 
sabierisko pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: ūdens ieguve, uzkrāšana un 
sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā; ūdens piegāde no padeves vietas 
centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai; notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas 
sistēmās (izņemot notekūdeņu savāksānu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un 
novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā 
virszemes ūdensobjektos. 
4.4. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija cita starpā uzņēmās saistības līdz 2015.gada 31.decembrim 
pilnībā ieviest Eiropas Padomes 1991.gada 21.maija direktīvas 91/271/EEC “Par pilsētu notekūdeņu 
attīrīšanu” prasības.  

 
1 Atbilstoši Lursoft datu bāzē pieejamajai informācijai: https://company.lursoft.lv/rigas-udens/40103023035 

https://company.lursoft.lv/rigas-udens/40103023035
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4.5. Minētās direktīvas mērķis ir aizsargāt vidi Eiropas Savienībā no nelabvēlīgās komunālo 
notekūdeņu kaitīgo ietekmes (piemēram, eitrofikācijas2), kuru rada komunālo notekūdeņu novadīšana no 
apdzīvotām vietām (pilsētām) un bioloģiski attīrāmi rūpnieciskie notekūdeņi no lauksaimniecības un 
pārtikas nozares (piemēram, no piena pārstrādes, gaļas ražošanas, alus darītavām u. c.).  Ar to nosaka 
Eiropas Savienības mēroga noteikumus par notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu, paredzot arī 
obligāto attīrīšanas veidu, kā arī emisiju maksimālās robežvērtības vai galvenos piesārņotājus (organiskos 
piesārņotājus un barības vielas). Līdz ar to šī direktīva ir viens no galvenajiem ūdens resursu politikas 
rīkiem Eiropā.  
4.6. Šīs direktīvas īstenošana daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm nav bijusi viegla galvenokārt 
finansiālo un plānošanas grūtību dēļ, kas saistītas ar lieliem ieguldījumiem tādās infrastruktūrās kā 
notekūdeņu sistēmas un attīrīšanas iekārtas.3 Papildus grūtības pieslēgumu skaita palielināšanai rada 
iedzīvotāju neatsaucība faktisko pieslēgumu veidošanā, kas skaidrojama ar ierīkošanas izmaksām, kā arī 
būvniecības procesa sarežģītību. Lai palīdzētu novērst minētās grūtības, Eiropas Savienība ir paredzējusi 
un sniegusi ievērojamu finansējumu ES kohēzijas politikas fondu ietvaros.4 
4.7. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” kopējais 
mērķis ir panākt atbilstību direktīvas 91/271/EEC, kā arī citu normatīvo aktu, kas galvenokārt saistīti ar 
kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, 
prasībām. 
4.8. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” 1. un 2.kārta tika pabeigta 2006.gadā, 3.kārta tika 
realizēta no 2006.-2009.gadam, bet 4.kārta no 2011.-2015.gadam. Projekta galvenais uzdevums ir radīt 
drošu un kvalitatīvu ūdensapgādi Rīgā un veikt centralizētās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši 
mūsdienu prasībām.  
4.9. 2010.gada 15.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde, 
SIA “Rīgas ūdens” kā finansējuma saņēmējs un Rīgas dome noslēdza Civiltiesisko līgumu 
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” īstenošanu. 
4.10. Konstatējot, ka projekta 4.kārta atbilst “lielā” projekta kritērijiem, SIA “Rīgas ūdens” 2012.gada 
11.jūnijā iesniedza lielā projekta iesniegumu, par ko Eiropas Komisija 2012.gada 12.decembrī pieņēma 
lēmumu par apstiprināšanu. 
4.11. Projekta 4.kārtas ietvaros notika ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve un paplašināšana 
Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā, kā arī ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā būvniecība. Tās rezultātā 
izbūvēti jauni ūdensvada tīkli ar kopējo garumu 39,8 kilometri un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 54,4 
kilometri, astoņas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī jau minētā ūdens sagatavošanas stacija 
Baltezerā. Izbūvēti arī ūdensvada pievadi un kanalizācijas izvadi no ielas vadiem līdz katra gruntsgabala 
robežai vai ielas sarkanajai līnijai, kas atvieglo īpašniekiem pievienošanos centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai.5 
4.12. Projekta 4.kārta tika pabeigta (saņemts fonda noslēguma maksājums) 2016.gada 15.martā. 
4.13. Vispārzināms ir kļuvis fakts, ka 2017.gada 28.aprīlī ir saņemts Eiropas Komisijas formālais 
paziņojums pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030, no kā izriet, ka pret Latviju ir uzsākta pārkāpuma 
procedūra par pienākumu, kas izriet no direktīvas 91/271/EEC, neizpildi. 
4.14. Ievērojot iepriekš minēto faktu, SIA “Rīgas ūdens” vēlas apzināt juridiskos riskus, kas SIA “Rīgas 
ūdens” var iestāties ES līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” līgumā par 
projekta īstenošanu un projekta iesniegumā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultatīvo rādītāju neizpildes 
vai daļējas izpildes rezultātā. 
 
5. Atbildība par Eiropas Padomes 1991.gada 21.maija direktīvas 91/271/EEC “Par pilsētu 

notekūdeņu attīrīšanu” prasību neievērošanu 
5.1. Eiropas Savienības Tiesa saistībā par nespēju izpildīt Eiropas Padomes direktīvas 91/271/EEC 
prasības ir piemērojusi noteiktas summas maksājumus un uzlikusi sodus, piemēram, Beļģijai, 

 
2 Eitrofikācija: ūdens bagātināšana ar barības vielām, kas izraisa aļģu paātrinātu augšanu un rada nevēlamu traucējumu ūdenī esošo 
organismu līdzsvaram un ūdens kvalitātei. 
3 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Septītais 
ziņojums par Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas (91/271/EEC) īstenošanu. Pieejams:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=celex:52013DC0574 
4 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Astotais 
ziņojums par to, kā īstenota Padomes Direktīva 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, un tās īstenošanas programmām. 
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:52016DC0105 
5 https://www.rigasudens.lv/lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekta-dokumentacija-virzas-uz-buvvaldi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:52013DC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:52013DC0574
https://www.rigasudens.lv/lv/udenssaimniecibas-attistibas-projekta-dokumentacija-virzas-uz-buvvaldi
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Luksemburgai un Grieķijai. Iepriekš minētās lietas bija tikai pirmās no daudzajām, kurās Eiropas 
Savienības Tiesa ir piemērojusi naudas sodus saistībā ar nespēju izpildīt direktīvas prasības. 
5.2. Pārkāpuma procedūrai ir izšķirami divi posmi: 1) pirmstiesas procedūra (obligāta; tās laikā Eiropas 
Komisija elektroniski komunicē ar dalībvalsti); 2) tiesvedība Eiropas Savienības Tiesā.6 
5.3. Pirmstiesas procedūrai ir divas stadijas: 1) formālais paziņojums; 2) argumentētais atzinums. 
Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2017/2030 direktīvas 91/271/EEC 
prasību ieviešanas neizpildes sakarā Latvija ir saņēmusi 2017.gada 28.aprīlī. Eiropas Komisijas 
argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2017/2030 Latvija ir saņēmusi 2019.gada 
24.janvārī. Tajā norādīts, ka Latvija nav izpildījusi pienākumus saskaņā ar Padomes 1991.gada 21.maija 
direktīvu 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, 14 aglomerācijas ar cilvēkekvivalentu 
virs 10 000 nav nodrošinājušas atbilstošu (98%) notekūdeņiem radītās piesārņojuma slodzes savākšanu 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 
5.4. Tiesvedības stadija tiek ierosināta, pamatojoties uz Eiropas Komisijas iesniegto pieteikumu ES 
Eiropas Savienības Tiesai, taču šajā sakarā jānorāda, ka Eiropas Komisijai ir rīcības brīvība attiecībā uz 
pārkāpuma procedūras uzsākšanu kopumā un pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības Tiesā. Tāpat arī 
nav noteikts konkrēts laika periods, kādā Eiropas Komisija izvērtē dalībvalsts sniegto atbildi. Tomēr līdz 
brīdim, kad tiek saņemts paziņojums par pārkāpuma procedūras slēgšanu, tā uzskatāma par aktuālu, un 
jebkurā brīdī Eiropas Komisija uzsākto pārkāpuma procedūru var turpināt. 
5.5. Pārkāpuma procedūras un sākotnējās tiesvedības pamats izriet no Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 258.panta, kas noteic, ka gadījumā, ja Eiropas Komisija uzskata, ka dalībvalsts nav izpildījusi 
kādu  līgumos paredzētu pienākumu, tā sniedz argumentētu atzinumu par attiecīgo jautājumu, 
vispirms dodot attiecīgai valstij iespēju sniegt savus paskaidrojumus. Ja attiecīgā valsts Eiropas 
Komisijas noteiktajā termiņā neizpilda šā atzinuma prasības, Eiropas Komisija var griezties Eiropas 
Savienības Tiesā. 
5.6. Secīgi gadījumā, ja dalībvalsts nepilda vai nespēj izpildīt Eiropas Savienības Tiesas iepriekšējo 
spriedumu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 260.pantu tiek ierosināta jauna tiesvedība. 
Proti, šī norma noteic, ka gadījumā, ja Eiropas Komisija uzskata, ka attiecīgā dalībvalsts nav veikusi 
vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, tā var vērsties Eiropas Savienības 
Tiesā pēc tam, kad ir devusi minētajai valstij iespēju iesniegt savu apsvērumus. Tādā gadījumā tā norāda 
sodanaudu vai kavējuma naudu, kas jāmaksā attiecīgajai dalībvalstij un ko Eiropas Komisija konkrētajos 
apstākļos uzskata par piemērotu. Ja Tiesa konstatē, ka attiecīgā dalībvalsts nav izpildījusi tās spriedumu, 
tā var šai valstij uzlikt sodanaudu vai kavējuma naudu. 
5.7. Tādējādi secināms, ka vispirms, pamatojoties uz Eiropas Komisijas prasību, Eiropas Savienības 
Tiesa ar spriedumu atzīst, ka dalībvalsts nav izpildījusi direktīvas 91/271/EEC prasības, bet ar nākamo 
spriedumu Eiropas Savienības Tiesa var noteikt konkrētu sankciju. 
5.8. Piemēram, lietā C-533/11 Eiropas Savienības Tiesa piesprieda Beļģijai samaksāt noteiktas summas 
maksājumu EUR 10 miljonu apmērā, kā arī EUR 859,404.00 par katru 6 mēnešu periodu, līdz spriedums 
tiks pilnīgi izpildīts. Lietā C-576/11 Eiropas Savienības Tiesa piesprieda Luksemburgai samaksāt noteiktas 
summas maksājumu EUR 2 miljonu apmērā, kā arī EUR 2,800.00 par katru dienu, līdz spriedums tiks 
pilnīgi izpildīts. Lietā C-167/14 Eiropas Savienības Tiesa piesprieda Grieķijai samaksāt noteiktas summas 
maksājumu EUR 10 miljonu apmērā, kā arī EUR 3,640,000.00 par katru semestri, līdz spriedums tiks 
pilnīgi izpildīts. 
5.9. Eiropas Padomes direktīvas 91/271/EEC prasību ieviešana ir Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas kompetencē. Tādējādi, ievērojot Eiropas Komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpumu 
procedūru, saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu regulējumu tā Latvijas kā sākotnējā publisko 
tiesību subjekta personā būs atbildīga par direktīvas prasību neizpildi un potenciālo tiesvedības procesu.7 
5.10. SIA “Rīgas ūdens” īstenotie projekti “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” nenoliedzami palīdz 
Latvijai ieviest direktīvas 91/271/EEC prasības, taču Latvijas iespējamā atbildība par direktīvas 91/271/EEC 
prasību neizpildi nav pārnesama uz SIA “Rīgas ūdens, un līdz ar to jebkāda SIA “Rīgas ūdens” atbildība ir 
izvērtējama šauri – tikai konkrētā projekta izpildes un ar izpildi saistītās atbildības ietvaros, ko regulē 
civiltiesisks līgums.  
5.11. No visa iepriekš minētā ir secināms, ka Eiropas Savienības normatīvo aktu līmenī SIA “Rīgas 
ūdens” nav patstāvīgi atbildīga par Eiropas Padomes direktīvas 91/271/EEC prasību neizpildi. 

 
6 Skat. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas secinājumi no Direktīvas 91/271/EEC 
2018.gada ziņojuma un no tiem izrietošās tālākās rīcības. Pieejams: https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Iveta_Teibe.pdf 
7 https://www.esfondi.lv/upload/00-informativie-zinojumi/fmizz_290519_fondi21-27_.1025.pdf 

https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Iveta_Teibe.pdf
https://www.esfondi.lv/upload/00-informativie-zinojumi/fmizz_290519_fondi21-27_.1025.pdf
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6. SIA “Rīgas ūdens" līgumiskās atbildības pamats 
6.1. Starp SIA “Rīgas ūdens”, Latvijas Republikas Vides ministriju (šobrīd Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju) un Rīgas domi 2010.gada 15.decembrī  tika noslēgts Civiltiesiskais 
līgums Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” 
īstenošanu. 
6.2. Saskaņā ar minētā līguma vispārīgo noteikumu 1.1.punktu Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija ir “Atbildīgā iestāde” - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas”, bet SIA “Rīgas ūdens” ir 
“Finansējuma saņēmējs” – Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs – ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī 
kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums, kas nosaka ūdenssaimniecības sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanas pienākuma būtību, ilgumu, pakalpojumu sniegšanas teritoriju, kompensācijas 
maksājumu aprēķināšanas nosacījumus un citus nosacījumus, kura izstrādātais Projekta iesniegums ir 
apstiprināts un kas nodrošina Projekta īstenošanu atbilstoši Līgumam un sekmīgas Projekta īstenošanas 
rezultātā pretendē uz Eiropas Savienības fonda finansējumu. 
6.3. Civiltiesiskā līguma vispārīgo noteikumu 7.punkts “Atbalsta summas samazināšana” satur šādus 
noteikumus:  

“7.1. Atbildīgā iestāde var samazināt vai pilnībā nepiešķirt Atbalsta summu vai pieprasīt 
Finansējuma saņēmējam atmaksāt tam jau samaksāto Atbalsta summu vai tās daļu, ja: 
7.1.1. Finansējuma saņēmējs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus vai neievēro Eiropas 

Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu par Eiropas Savienības fondu vadību 

prasības; 

7.1.2. Finansējuma saņēmējs nav novērsis Atbildīgās iestādes konstatētus pārkāpumus vai 

kļūdas Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā; 

7.1.3. Līguma 4.3.4.apakšpunktā8 noteiktajos gadījumos; 

7.1.4. Atbildīgā iestāde ir konstatējusi, ka Projekta mērķi nav sasniegti. 

7.2. Ja Finansējuma saņēmējs nenodrošina pārmaksātās vai nepamatoti izmaksātās 

Atbalsta summas vai tās daļas, tajā skaitā Avansa, atmaksu Atbildīgajai iestādei Līgumā 

noteiktajā kārtībā un ja Finansējuma saņēmējs ir fiziska persona, Latvijas Republikā reģistrēta 

juridiska persona vai šādu personu apvienība, Finansējuma saņēmējs maksā Atbildīgajai 

iestādei līgumsodu 0,1% apmērā no neatmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk ka 10% no neatmaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Finansējuma saņēmēju 

no Līguma saistību izpildes.” 

6.4. No minētajiem līguma noteikumiem var secināt, ka līguma 7.1.punkts piešķir Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam jeb SIA “Rīgas ūdens”  atmaksāt 
atbalsta summu vai tās daļu arī pēc projekta mērķu (plašākā nozīmē) izpildes.  
6.5. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 19.panta ceturtā daļa noteic, 
ka lēmumu par piešķirtā finansējuma atgūšanu pieņem, ja Eiropas Savienības fonda finansējuma 
saņēmējam ir izmaksāts piešķirtais finansējums, bet tas nav izmantots atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
vai līguma noteikumiem. Šā likuma 20.pants noteic, ka atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde atbilstoši 
Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzēja juridiskajam statusam izdod administratīvo aktu vai pieņem 
pārvaldes lēmumu. Šā panta otrā daļa noteic, ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs ir fiziskā 
persona, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai šādu personu apvienība, atbildīgās iestādes un 
sadarbības iestādes lēmums ir administratīvais akts.  
6.6. No iepriekš minētā var secināt, ka Administratīvā procesa likuma kārtībā lēmumu par piešķirtā 
finansējuma atgūšanu var pieņemt tikai tad, ja piešķirtais finansējums ir izmantots neatbilstoši mērķim. 
Savukārt gadījumā, ja piešķirtais finansējums ir izmantots atbilstoši mērķim, Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 25.pants noteic, ka piešķirto finansējumu atgūst 
civiltiesiskā kārtībā. 
6.7. Ievērojot iepriekš minēto, ir secināms, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir 
civiltiesiskā līguma izrietošas tiesības prasīt finansējuma atmaksāšanu līgumā noteiktajos gadījumos, tādēļ 

 
8 4.3.4.neatbilstības konstatēšanas gadījumā par neatbilstoši veikto izdevumu summu samazināt kopējo Projekta attiecināmo izmaksu 
summu. 
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ir būtiski izprast, kādi tieši ir projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” mērķi un sasniedzamie 
rezultatīvie rādītāji, par kuru neizpildi vai daļēju izpildi varētu iestāties līgumiskā atbildība. 
 
7. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” mērķi 
7.1. Sakarā ar iepriekš minēto jānoskaidro, kas ir atzīstams par “projekta mērķi” civiltiesiskā līguma 
izpratnē. Ne līguma speciālie noteikumi, ne vispārīgie noteikumi definīciju šim jēdzienam nesniedz. 
7.2. Projekta 4.kārtas mērķis izriet no projekta iesnieguma, kura 2.6.punktā “Mērķis” ir norādīts: 
ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana; notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana; notekūdeņu 
attīrīšanas kvalitātes uzlabošana; ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana; notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumu paplašināšana.  
7.3. Konstatējot, ka projekta 4.kārta atbilst “lielā projekta” kritērijiem, 2012.gada 11.jūnijā SIA “Rīgas 
ūdens” iesniedza Eiropas Komisijai atbilstoši aizpildītu “lielā projekta” iesniegumu. 
7.4. Tādējādi projekta 4.kārtas mērķis izriet arī no “lielā projekta” iesnieguma 1.pielikuma, kura 
3.1.punktā ir norādīts, ka projekta mērķis ir uzlabot Rīgas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu, kas apkalpo 
aptuveni 700 tūkstošus iedzīvotāju, izbūvējot jaunu dzeramā ūdens sagatavošanas staciju Baltezerā un 
paplašinot ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā. Projekta rezultātā 
centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padotais dzeramais ūdens pilnībā atbildīs Padomes Direktīvās 
98/83/EK kvalitātes prasībām. Savukārt 3.2.punktā ir projekta mērķa sasniegšanas tehniskais apraksts, 
proti, norādītas indikatīvas darbības, kas jāizpilda, lai īstenotu projekta mērķi. 
7.5. Iepriekš minētais projekta mērķis ir jāsaprot tādējādi, ka SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši tās 
kompetencei bija uzdevums nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi un 
pieejamību. 
7.6. Kā iepriekš jau norādīts, projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” tika pabeigts 
2016.gada 15.martā. Projekta mērķu izpildes rezultātā tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli ar kopējo garumu 
39,8 kilometri un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 54,4 kilometri, astoņas jaunas kanalizācijas sūkņu 
stacijas, kā arī jau ūdens sagatavošanas stacija Baltezerā. Detalizēta informācija par īstenotajiem projekta 
mērķiem ir ietverta SIA “Rīgas ūdens” 2016.gada 8.marta noslēguma progresa pārskatā Nr.15 par Eiropas 
Savienības līdzfinansētā projekta ieviešanu, kas tika apstiprināts ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 2016.gada 9.marta vēstuli Nr.9.1.-1/18-1e/1963.  
7.7. Tādējādi secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” ir pilnībā izpildījusi projekta mērķi attiecībā uz 
ūdenssaimniecības sistēmu izbūvi, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šo faktu ir 
apstiprinājusi. 
7.8. Ievērojot iepriekš minēto, SIA “Rīgas ūdens” līgumiskā atbildība varētu iestāties tikai par projekta 
sasniedzamo rezultatīvo rādītāju neizpildi vai daļēju neizpildi. 
 
8. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji 
8.1. Kā pamatoti norādīts 2007.-2013.gada plānošanas perioda noslēguma ziņojumā, faktisko 
pieslēgumu izveide turpinās projektu pēcuzraudzības periodā (pieci gadi pēc projekta pabeigšanas), jo 
projektu ietvaros tiek izbūvēti maģistrālie vadi, savukārt faktisko pieslēgumu izveide tiek veikta ārpus 
projekta par iedzīvotāju finanšu līdzekļiem. Tomēr iedzīvotāju finansiālā dalība un iedzīvotāju skaits 
pašvaldībās un reģionos, kas pēdējos gados ir būtiski samazinājies, ir būtiskākie iemesli, kas negatīvi 
ietekmē iedzīvotāju aktivitāti izveidotās pieslēgumu pieejamības faktiskajā izmantošanā.9 
8.2. Projekta 4.kārtas “lielā projekta” iesnieguma 1.pielikumā ir norādīts, ka projekta mērķa īstenošanas 
rezultātā centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgto iedzīvotāju daļa palielināsies no 96.7% līdz 98.2% 
un centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju daļa palielināsies no 95.6% līdz 97.9%. 
Galvenie iznākuma rādītāji (indikatīvi) ir noteikti šādi: papildu iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināts 
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 4,200; papildu iedzīvotāju skaits, kuriem tiks 
nodrošināts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 6,000.  
8.3. Ministru kabineta 2007.gada 4.decemra noteikumu Nr.836 “Noteikumi par darbības programmas 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"” 63. punkts noteic, ka Kohēzijas fonda 
finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc Kohēzijas fonda projekta pabeigšanas reizi gadā saskaņā ar šo 
noteikumu 6.pielikumu sniedz atbildīgajai iestādei informāciju cita starpā par: Kohēzijas fonda projekta 

 
9 Noslēguma ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu 
2007.-2013.gada plānošanas periodā 
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ietvaros sasniegto rezultātu atbilstību iesniegumā noteiktajiem mērķiem; Kohēzijas fonda projekta ietvaros 
sasniegtajiem projekta iznākuma un rezultātu rādītājiem; Kohēzijas fonda projekta ietvaros sasniedzamo 
rezultātu atbilstību projektā noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un vides normatīvo aktu prasībām;   
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības atbilstību plānotajam un iedzīvotāju skaitu, kas izmanto 
centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus (faktiskie pieslēgumi). 
8.4. Saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” 2019.gada 17.jūnija vēstules “Par projekta 
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 pēcieviešanas uzraudzības pārskata precizēšanu” pielikumā 
norādītajiem pēcuzraudzības pārskata Nr.3 datiem, SIA “Rīgas ūdens” uz 2019.gada 15.martu sasniegtie 
projekta rādītāji ir: 

8.4.1. iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu 
apsaimniekošanas pakalpojumi – 97.8%; 

8.4.2. iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes 
pakalpojumi – 97.9%. 

8.5. No iepriekš minētā var secināt, ka šobrīd pēcuzraudzības periodā projekta mērķa 
īstenošanas rezultātā: 

8.5.1. centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju daļa ir palielinājusies no 95.6% 
līdz 97.8% (no plānotajiem 97.9%), tādējādi šobrīd konkrētais rezultatīvais rādītājs nav izpildīts 
par 0,1 procentpunktu; 

8.5.2. centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgto iedzīvotāju daļa ir palielinājusies no 96.7% 
līdz 97.9% (no plānotajiem 98.2%), tādējādi šobrīd konkrētais rezultatīvais rādītājs nav izpildīts 
par 0,3 procentpunktiem. 

8.6. Rīgas domes 2019.gada 10.jūlija paskaidrojuma rakstā saistošajiem noteikumiem Nr.80 ir 
norādīts, ka, izvērtējot situāciju uz 2019.gada 1.jūniju, secināms, ka, realizējot līdzfinansējuma programmu 
projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta”, līdz 2021.gadam netiks sasniegti nepieciešamie 
faktisko pieslēgumu rādītāji.  
8.7. Ņemot vērā iepriekš minēto ir secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” varētu iestāties līgumiskā atbildība 
par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” sasniedzamo rezultatīvo rādītāju daļēju neizpildi. 
Lai apzinātu iespējamo SIA “Rīgas ūdens” apmēru, ir nepieciešams izprast rezultatīvo rādītāju neizpildes 
cēloņus un apzināt iespējamos riskus.   
 
9. SIA “Rīgas ūdens” atbildība par projekta mērķu daļēju neizpildi 
9.1. Kā norādīts iepriekš, iedzīvotāju neatsaucība faktisko pieslēgumu veidošanā, līdz ar to arī SIA 
“Rīgas ūdens” rezultatīvo rādītāju daļēja neizpilde ir skaidrojama cita starpā ar ierīkošanas izmaksām, 
būvniecības procesa sarežģītību, kā arī citiem faktoriem. Šajā sakarā jānorāda, ka SIA  Rīgas ūdens” 
kompetencē nav nozares normatīvo aktu, ar kuru palīdzību iedzīvotājus var motivēt izveidot jaunus 
pieslēgumus, izdošana.  
9.2. Veiktie izvērtējumi par 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitātēm atsevišķos gadījumos ir 
norādījuši uz vājo rādītāju saikni ar aktivitātes mērķi, kā arī šo rādītāju pārāk lielo atkarību no ārējiem 
faktoriem.10 Par ārējiem faktoriem cita starpā ir uzskatāmi tādi apstākļi, kas ir ārpus finansējuma saņēmēja 
kontroles, piemēram, normatīvo aktu bāzes izveide projekta sasniedzamo rezultatīvo rādītāju izpildei.  
9.3. Saskaņā ar direktīvas 91/271/EEC specifiskā ieviešanas un finansēšanas plāna11 3.3.1.punktu, kas 
noteic iesaistīto institūciju lomu ūdenssaimniecības sektorā: 

9.3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīga par Latvijas ūdenssaimniecības 
stratēģijas izstrādi un tās ieviešanas koordināciju; sadarbībā ar citām institūcijām, 
ūdenssaimniecības sektora un sabiedrisko pakalpojumu likumdošanas izstrādi u.c.; 

9.3.2. Pašvaldības ir atbildīgas par ūdenssaimniecības stratēģiju un iedzīvotāju nodrošināšanu ar 
pakalpojumiem; 

9.3.3. ūdenssaimniecības uzņēmumi, tostarp SIA “Rīgas ūdens” ir atbildīgi par ūdenssaimniecības 
investīciju projektu praktisku īstenošanu saskaņā ar stratēģiju u.c. 

9.4. SIA “Rīgas ūdens” 2016.gada 8.marta progresa pārskatā Nr.15 par Eiropas Savienības līdzfinansētā 
projekta ieviešanu ir norādīts, ka iedzīvotāju pieslēgšanās centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem tiek 
veicināta valsts, pašvaldības un SIA “Rīgas ūdens” griezumā, norādot, ka 2015.gada 18.jūnijā tika pieņemts 

 
10 Noslēguma ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu 
2007.-2013.gada plānošanas periodā 
11 Eiropas Savienības direktīvas 91/271/EEC specifiskais ieviešanas un finansēšanas plans. Pieejams: 
http://www.varam.gov.lv/files/text/notekud.pdf 
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī (sākotnēji plānots 
2012.gada beigās). 
9.5. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā daļa noteic vietējās pašvaldības domēm 
izdot saistošos noteikumus cita starpā par kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības prasības; decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Šā panta 
piektā daļa noteic, ka vietējās pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo 
atbildību par iepriekš minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu. Savukārt šā panta sestā daļa noteic, ka 
vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma 
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot 
līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus. 
9.6. Kā norādīts Rīgas domes 2019.gada 10.jūlija paskaidrojuma rakstā saistošajiem noteikumiem 
Nr.80, laika periodā no 2015.gada līdz 2017.gadam tika veikti Projekta iesniegumā norādītie pasākumi 
faktisko pieslēgumu veicināšanai:  

9.6.1. no 2015.gada SIA "Rīgas ūdens" piedāvā iedzīvotājiem sagatavot nepieciešamo būvniecības 

ieceres dokumentāciju pieslēgumu izbūvei; 

9.6.2. 2016.gada 1.janvārī ir stājies spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums, kurš paredz 

deleģējumu pašvaldībām izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kā arī kārtību, kādā 

ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes 

sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

9.6.3. 2017.gada 15.decembrī tika pieņemti Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.18 "Par Rīgas pilsētas 

pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un 

ūdensapgādes sistēmai", kuri noteica Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā 

saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, un Rīgas domes saistošie noteikumi 

Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 

lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi", kuri noteic obligāto prasību, veicot jaunās būves 

(izņemot palīgēkas), kurā paredzēta ūdens lietošana, būvniecību, pievienoties centralizētajai 

ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, ja līdz zemesgabala robežai ir izbūvēts ūdensvada vai 

kanalizācijas pievads. 

9.6.4. 2019.gada 29.janvārī stājās spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.67 "Par Rīgas 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai", ar kuriem tika paplašināts personu loku, kuras ir 

tiesīgas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. 

9.7. Ievērojot iepriekš minēto, jaunu pieslēgumu veicināšana un nodrošināšana galvenokārt bija 
nozares kompetento iestāžu un likumdevēja kompetencē. Proti, būtiskākais nozares sakārtošanas 
sākumpunkts bija Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pieņemšana. Tikai pēc minētā likuma 
pieņemšanas vietējās pašvaldības varēja uzsākt saistošo noteikumu izstrādāšanu un pieņemšanu.  Savukārt 
SIA “Rīgas ūdens” galvenais uzdevums bija ūdenssaimniecības sistēmas izbūve, un nav šaubu, ka šis 
projekta mērķis ir izpildīts. 
9.8. Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā 
konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā 
5.pielikums “Projekta ietvaros piemērojamās finanšu korekcijas apjoma noteikšana” attiecībā uz 
gadījumiem par nespēju pildīt līguma nosacījumus, tostarp projekta mērķa vai iznākumu rādītāju 
nesasniegšanu, noteic izņēmuma situācijas, kad par projekta mērķa vai iznākuma rādītāju nesasniegšanu 
finanšu korekciju nepiemēro. Tie ir gadījumi, kad neizpildes vai daļējas izpildes pamatā ir sociāli 
ekonomisko  vai vides faktoru ietekme, būtiskas izmaiņas valsts ekonomikas vai vides apstākļos vai 
nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļi (force majeure), kas nopietni ietekmē attiecīgo 
prioritāšu un darbības (projekta) īstenošanu. 
9.9. Iepriekš minēto vadlīniju pielikumā arī norādīts, ka pie sociāli ekonomiskajiem apstākļiem 
pieskaitāmi tādi rādītāji, kas skar šādas jomas, piemēram, iekšzemes kopprodukts, cenu pārmaiņas, 
finanses, investīcijas, iedzīvotāji, nodarbinātība, darba samaksa u.c. force majeure apstākļi tiks vērtēti 
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kopsakarībā ar tiem principiem, kas nostiprināti līgumā vai vienošanā par projekta īstenošanu. Tas ir, puses 
tiek atbrīvotas no atbildības par līguma vai vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 
nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma vai vienošanās 
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 
9.10. Tāpat arī norādīts, ka, ņemot vērā 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības fondu ieviešanas pieredzi 
pie šādiem apstākļiem varēs tikt pielīdzināti arī tie gadījumi, kas saistīti ar Ministru kabineta, ministrijas, 
Saeimas vai Eiropas Komisijas lēmumu, tas ir, ja projekta īstenošana tiks kavēta tādu Saeimas, Ministru 
kabineta, ministrijas vai Eiropas Komisijas lēmuma rezultātā, kuru pieņemšanu nebija iespējams paredzēt 
un šādu lēmumu izdošana nav saistīta ar  konkrēta finansējuma saņēmēja prettiesisku rīcību. 
9.11. Civiltiesiskā līguma vispārīgo noteikumu 12.1.apakšpunkts noteic, ka “Puses tiek atbrīvotas no 
atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas 
nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.” 
Šo noteikumu 12.2.apakšpunkts definē nepārvaramas varas saturu, norādot, ka “nepārvarama vara 
nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar 
nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi 
un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos 
apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un 
godīgiem paņēmieniem.” 
9.12. Ievērojot faktu, ka Latvijas ūdenssaimniecības stratēģijas izstrāde un tās ieviešanas koordinācija, 
un arī ūdenssaimniecības sektora un sabiedrisko pakalpojumu likumdošanas izstrāde bija Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē, kā arī ar faktu, ka Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma pieņemšana un spēkā stāšanās bija novēlota un līdz ar to uz tā pamata izdotie 
pašvaldību saistošie noteikumi tika izdoti novēloti, SIA “Rīgas ūdens” projekta sasniedzamo rezultatīvo 
rādītāju daļēja neizpilde ir bijusi pakļauta nepārvaramai varai. Proti, SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar 
civiltiesisko līgumu ir rīkojusies saprātīgi un godīgi, un tā nespēja paredzēt un novērst apstākļus – novēlotu 
projekta īstenošanai nepieciešamās normatīvo aktu bāzes izstrādi un spēkā stāšanos.  
9.13. Tāpat arī SIA “Rīgas ūdens” projekta sasniedzamo rezultatīvo rādītāju daļējas neizpildes pamatā ir 
bijuši sociāli ekonomiskie apstākļi – iedzīvotāju maksātspēja, kas cieši saistīta ar ierīkošanas izmaksām, 
taču šis jautājums ir daļēji ticis atrisināts ar pieslēguma izveidošanas līdzfinansējuma ieviešanu. 
9.14. No visa iepriekš minētā ir secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” nevar iestāties līgumiskā atbildība 
Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” līgumā par projekta 
īstenošanu un projekta iesniegumā noteikto sasniedzamo rezultatīvo rādītāju daļējas izpildes rezultātā. 
 
10. Secinājumi 
10.1. Eiropas Padomes direktīvas 91/271/EEC prasību ieviešana ir Latvijas pienākums, kas primāri ir 
tiešās pārvaldes iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas – kompetencē. Tādējādi, 
ievērojot Eiropas Komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpumu procedūru, saskaņā ar Eiropas Savienības 
normatīvo aktu regulējumu tā Latvijas kā sākotnējā publisko tiesību subjekta personā būs atbildīga par 
direktīvas prasību neizpildi un potenciālo tiesvedības procesu.  
10.2. Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu regulējumu SIA “Rīgas ūdens” nevar būt patstāvīgi 
atbildīga par Eiropas Padomes direktīvas 91/271/EEC prasību neizpildi.  
10.3. SIA “Rīgas ūdens” īstenotie projekti “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” palīdz Latvijai ieviest 
direktīvas 91/271/EEC prasības, taču SIA “Rīgas ūdens” atbildība par šo projektu neizpildi vai daļēju izpildi 
ir izvērtējama šauri – tikai konkrētā projekta mērķu ietvaros, un šīs tiesiskās attiecības regulē 
civiltiesisks līgums. 
10.4. Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu strīds par 
SIA “Rīgas ūdens” projekta ietvaros piešķirtā finansējuma atgūšanu ir risināms civiltiesiskā kārtībā 
Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 
10.5. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” mērķis attiecībā uz SIA “Rīgas ūdens” 
pienākumiem ir jāsaprot tādējādi, ka SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši tās kompetencei bija jānodrošina 
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieejamību (izbūvi un esamību dabā), ar to 
galvenokārt saprotot iespēju pieslēgties. To apstiprina direktīvas 91/271/EEC specifiskā ieviešanas un 
finansēšanas plāna 3.3.1.punkts, kas noteic iesaistīto institūciju lomu ūdenssaimniecības sektorā, nosakot, 
ka ūdenssaimniecības uzņēmums jeb SIA “Rīgas ūdens” veic ūdenssaimniecības investīciju projektu 
praktisku īstenošanu saskaņā ar stratēģiju. 
10.6. SIA “Rīgas ūdens” ir pilnībā izpildījusi projekta mērķi attiecībā uz ūdenssaimniecības sistēmu 
izbūvi, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šo faktu ir apstiprinājusi. 
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10.7. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums tika pieņemts tikai 2015.gada 18.jūnijā un stājās spēkā 
2016.gada 1.janvārī, neraugoties uz to, ka sākotnēji bija plānots to pieņemt 2012.gadā. Tā rezultātā tika 
būtiski aizkavēta vietējo pašvaldību saistošo noteikumu izdošana par tādiem jautājumiem, kā: kārtība, kādā 
ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizēto tīklu sistēmai; decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība; administratīvā atbildība par šo normatīvo aktu 
pārkāpšanu; noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunu pieslēgumu izveidei. 
10.8. SIA “Rīgas ūdens” kompetencē nebija un joprojām nav nozares normatīvo aktu, ar kuru palīdzību 
iedzīvotājus varētu motivēt izveidot jaunus pieslēgumus centralizēto tīklu sistēmai, izdošana. Tā ir nozares 
kompetento iestāžu un vietējo pašvaldību kompetence un atbildība. 
10.9. Ievērojot faktu, ka Latvijas ūdenssaimniecības stratēģijas izstrāde un tās ieviešanas koordinācija, 
un arī ūdenssaimniecības sektora un sabiedrisko pakalpojumu likumdošanas izstrāde bija Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē, kā arī ar faktu, ka Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma pieņemšana un spēkā stāšanās bija novēlota un līdz ar to uz tā pamata izdotie 
pašvaldību saistošie noteikumi tika izdoti novēloti, SIA “Rīgas ūdens” projekta sasniedzamo rezultatīvo 
rādītāju daļēja neizpilde ir bijusi pakļauta nepārvaramai varai. Proti, SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar 
civiltiesisko līgumu ir rīkojusies saprātīgi un godīgi, un tā nespēja paredzēt un novērst apstākļus – novēlotu 
projekta īstenošanai nepieciešamās normatīvo aktu bāzes izstrādi un spēkā stāšanos.  
10.10. SIA “Rīgas ūdens” projekta sasniedzamo rezultatīvo rādītāju daļējas neizpildes pamatā ir bijuši arī 
sociāli ekonomiskie apstākļi – iedzīvotāju maksātspēja, kas cieši saistīta ar ierīkošanas izmaksām, taču šis 
jautājums ir daļēji ticis atrisināts ar pieslēguma izveidošanas līdzfinansējuma ieviešanu. 
10.11. Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “Rīgas ūdens” nevar iestāties atbildība ES līdzfinansētā projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” līgumā par projekta īstenošanu un projekta iesniegumā 
noteikto mērķu un sasniedzamo rezultatīvo rādītāju neizpildes vai daļējas izpildes rezultātā. 
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3.3.2. Par SIA “Rīgas ūdens” izdodamo tehnisko noteikumu, būvniecības ieceres 
dokumentācijas saskaņojumu un atzinumu par būvobjekta gatavību nodošanai 
ekspluatācijā juridisko dabu, minēto dokumentu atbilstību attiecīgās tiesību nozares 
normatīvajiem aktiem 

1. Atbilstības vērtējuma pamatojums 
1.1. SIA “Rīgas ūdens” valdes 14.10.2019. sēdes protokola Nr.2.4.1/2019/80 sarunu procedūras 
“SIA “Rīgas ūdens” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/152) 
nolikuma pielikuma Nr.1 “Darba uzdevums – tehniskā specifikācija” 3.3.2.punkts, kas paredz pārbaudīt 
SIA “Rīgas ūdens” izdodamo tehnisko noteikumu, būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumu un 
atzinumu par būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā juridisko dabu, minēto dokumentu atbilstību 
attiecīgās tiesību nozares normatīvajiem aktiem. 
 
2. Atbilstības vērtējuma mērķis 
2.1. Pārbaudīt SIA “Rīgas ūdens” izdodamo  tehnisko noteikumu (turpmāk tekstā – “TN”), būvniecības 
ieceres dokumentācijas saskaņojumu (turpmāk tekstā – “BID saskaņojumi”) un atzinumu par 
būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā (turpmāk tekstā – “Atzinumi”) juridisko dabu, minēto 
dokumentu atbilstību attiecīgās tiesību nozares normatīvajiem aktiem. 
2.2. Sniegt secinājumus un priekšlikumus turpmāk veicamajām darbībām. 
 
3. Atbilstības vērtējuma apjoms 
3.1. Atbilstības vērtējums veikts, pamatojoties uz  Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Administratīvā 
procesa likumu, Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 
“Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – “Vispārīgie būvnoteikumi”), Ministru kabineta 2014.gada 
2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – “Ēku būvnoteikumi”) un 
citiem normatīvajiem aktiem, kā arī administratīvo tiesu praksi un judikatūru. 
3.2. Atbilstības vērtējumā pārbaudīta SIA “Rīgas ūdens” izdodamo TN, BID saskaņojumu un Atzinumu 
juridiskā daba, minēto dokumentu atbilstība attiecīgās tiesību nozares normatīvajiem aktiem, kā arī sniegti 
secinājumi un priekšlikumi turpmāk veicamajām darbībām. 
 
4. Vispārīga informācija 
4.1. SIA “Rīgas ūdens” 100% kapitālsabiedrības daļas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai.12  
4.2. Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk tekstā – “RPP”) ar SIA “Rīgas ūdens” ir noslēgusi līgumu13 par 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar iepriekš minētā līguma 1.1.punktā 
noteikto, RPP uzdod un SIA “Rīgas ūdens” apņemas, izmantojot SIA “Rīgas ūdens” īpašumā esošo Rīgas 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, nodrošināt šādu ūdenssaimniecības sabierisko pakalpojumu 
sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai 
līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā; ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā 
līdz piederības robežai; notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu 
savāksānu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām; notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos. 
4.3. Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 15.punktu būvvalde pieprasa būvniecības ierosinātājam 
saņemt tehniskos noteikumus projektēšanai no inženiertīklu īpašnieka, ja būvniecība skar attiecīgo objektu 
un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas. Šo noteikumu 16.punkts noteic, ka valsts un pašvaldību 
institūcijas tehniskos un īpašos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta 1.1 daļai izdod 20 dienu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet 17.punkts noteic, ka inženiertīklu īpašnieki pieslēgšanās 
(atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta 1.1 
daļai izdod bez maksas 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 
4.4. Vispārīgo būvnoteikumu 17.1punkts noteic, ka inženiertīklu īpašnieki vai valdītāji būvniecības 
ieceres dokumentācijā (BID) iestrādātos tehniskos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta 

 
12 Atbilstoši Lursoft datu bāzē pieejamajai informācijai: https://company.lursoft.lv/rigas-udens/40103023035 
13 SIA “Rīgas ūdens” un Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.jūlija līgums Nr.RD-19-765-n “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumus sniegšanu”. 
 

https://company.lursoft.lv/rigas-udens/40103023035
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1.2daļai izvērtē saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā 30 dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas 
saņemšanas. Attiecīgi būvniecības likuma 14.panta 12.daļa noteic, ka BID saskaņojumus valsts un 
pašvaldību institūcijas un ārējo inženiertīklu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji izdod strukturētu datu veidā 
vai augšupielādē būvniecības informācijas sistēmā. 
4.5. Ēku būvnoteikumu 165.punkts noteic, ka pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, 
kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās 
atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Ministru kabineta 
2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 151.punkts noteic, ka 
inženiertīklu īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja 
pieprasījuma saņemšanas par atzinuma sniegšanu atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par 
inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai vai atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai. 
4.6. Ņemot vērā faktu, ka SIA “Rīgas ūdens” ir Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu īpašniece, tās 
kompetencē ir TN, BID saskaņojumu un Atzinumu izdošana, pamatojoties uz iepriekš (4.3.-4.5.punktos) 
minētajām normām, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
4.7. Sarakstes ar Rīgas domes Juridisko pārvaldi, Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju 
rezultātā SIA “Rīgas ūdens” ir radīta nenoteiktība par tās izdodamo TN, BID saskaņojumu un Atzinumu 
juridisko dabu.  
4.8. Piemēram, Rīgas domes Juridiskā pārvalde 2018.gada 6.februāra vēstulē Nr.PJ-18-5-nd “Par 
skaidrojuma sniegšanu” ir norādījusi: “Līdz ar to  SIA “Rīgas ūdens” kā kompetentā iestāde ūdens un 
kanalizācijas pakalpojumu jomā, izdodot administratīvos aktus (tehniskos noteikumus) 
ūdenssaimniecības jomā, jāpiepilda tie ar saturu, tostarp lietderības apsvērumiem un prasībām, lai tiktu 
nodrošināta ūdenssaimniecības darbības nepārtrauktība un attīstība.” 
4.9. Piemēram, Ekonomikas ministrija 2018.gada 2.jūlija vēstulē Nr.2.13.8.1-1/2018/3095 “Par 
darbības nošķiršanu publisko un privāto tiesību jomā” ir norādījusi: “Ņemot vērā minēto, SIA “Rīgas 
ūdens” ir deleģēta pašvaldības autonomā funkcija – organizēt iedzīvotājiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus. Minētās funkcijas izpilde notiek publisko tiesību jomā. No minētā izriet, ka 
tehniskie noteikumi, kurus SIA “Rīgas ūdens” pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā 
izsniedz objekta ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanai centralizētajai 
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (vai atslēgšanai no tās), tiek izdoti publisko tiesību jomā. Līdz 
ar to, uz minētajiem tehniskajiem noteikumiem un saskaņojumiem (kā atļauju pievienoties tīklam) ir 
attiecināms administratīvais process, kas regulē attiecības starp privātpersonu (fizisku un juridisku 
personu) un publisko tiesību subjektu (valsts iestādi, pašvaldību, pašvaldības iestādi, vai personu, kurai 
deleģēta valsts vai pašvaldības funkcijas izpilde). Tas nozīmē, ka minēto tehnisko noteikumu un 
saskaņojumu izdošanā ir jāievēro Administratīvā procesa likumā administratīvajiem aktiem 
noteiktās prasības.” 
4.10. Piemēram, Tieslietu ministrija 2018.gada 28.novembra vēstulē Nr.1-13/2981 “Par atbildes 
sniegšanu uz SIA “Rīgas ūdens” iesniegumu par tehnisko noteikumu juridisko statusu” ir norādījusi: 
“Ievērojot minēto, SIA “Rīgas ūdens”, izsniedzot pieslēgšanās (atslēgšanās) tehniskos noteikumus, kā arī 
saskaņojot būvprojektus un apstiprinot, ka būvprojektā ievērotas visas tehnisko noteikumu prasības, 
rīkojas deleģētā pārvaldes uzdevuma ietvaros.” Taču šajā skaidrojumā nav pienācīgi analizētas citas 
administratīvā akta pazīmes, jo sevišķi pazīme “nodibina, groza, izbeidz vai konstatē tiesiskās attiecības vai 
konstatē faktisko situāciju.” Vēstule nesatur konkrētu apstiprinājumu tam, kuras SIA “Rīgas ūdens” 
darbības ir un kuras nav atzīstamas par administratīvajiem aktiem. 
4.11. Ievērojot iepriekš minēto, turpmāk tiks analizēts, vai SIA “Rīgas ūdens” ir tiesības izdot 
administratīvos aktus un vai tehnisko noteikumu izdošana ir ekskluzīva pārvaldes uzdevuma īstenošana, 
kā arī vai tehnisko notiekumu izdošana atbilst visām administratīvā akta pazīmēm. 
 
5. SIA “Rīgas ūdens” tiesības izdot administratīvos aktus 
5.1. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta pirmā daļa noteic, ka publiska persona var deleģēt 
pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot 
pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā persona. Šā panta trešajā daļā 
ir noteikti deleģēšanas priekšmeta izņēmumi, tostarp šā panta 1.punktā ir noteikts, ka privātpersonai 
nevar deleģēt administratīvo aktu izdošanu, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā. 
5.2. Kā piemēru iepriekš minētajam var minēt Elektronisko sakaru likuma 6.panta pirmo daļu, kurā ir 
noteiktas VAS „Elektroniskie sakari” funkcijas, savukārt šā panta otrā daļa noteic, ka VAS „Elektroniskie 
sakari”, pildot šā panta pirmajā daļa noteiktās funkcijas, izdod administratīvos aktus. Tādējādi secināms, 
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ka administratīvo aktu izdošana, kas saistīta ar Elektronisko sakaru likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto 
funkciju pildīšanu, ir deleģēta privātpersonai - VAS „Elektroniskie sakari”, pamatojoties uz Elektronisko 
sakaru likumu, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta trešās daļas 1.punkta prasībām. 
5.3. Tāpat arī Sporta likuma 10.1 panta otrajā daļā ir noteikts, ka biedrība „Latvijas Sporta federāciju 
padome” pieņem lēmumu par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt, kā arī pieņem lēmumu par 
sporta federācijas statusa atņemšanu. Savukārt šā panta piektā daļa paredz, ka biedrība „Latvijas Sporta 
federāciju padome”, pieņemot lēmumu par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai sporta 
federācijas statusa atņemšanu, ir tiesīga izdot administratīvos aktus. Tādējādi secināms, ka administratīvo 
aktu izdošana ir deleģēta privātpersonai, pamatojoties uz Sporta likumu, kas atbilst Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 41.panta trešās daļas 1.punkta prasībām. 
5.4. Jāatzīmē, ka Augstākās tiesas judikatūrā ir noteikts, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
41.panta trešās daļas 1.punktam deleģējumam izdot administratīvos aktus jābūt pietiekami konkrētam, lai 
likumdevēja griba būtu konstatējama nepārprotami.14 
5.5. No iepriekš minētajiem piemēriem var secināt, ka labā prakse deleģējumam izdot administratīvos 
aktus ir tāda, ka šādas tiesības normatīvajā aktā ir noteiktas tieši – expressis verbis. Ir pieļaujams, ka 
atsevišķos gadījumos tiesības izdot administratīvos aktus var netieši izrietēt no deleģētā pārvaldes 
uzdevuma, tomēr valsts pārvaldē nebūtu pieļaujamas situācijas, kad ilgstošā laika periodā kādas darbības 
tiek uzskatītas par darbībām privāto tiesību jomā, taču pēc iestādes norādēm šīs darbības tiek faktiski 
pārkvalificētas par administratīvajiem aktiem. Šādas situācijas izņēmuma kārtā varētu rasties gadījumos, 
kad izveidojas vienveidīga tiesu prakse saskaņā ar kuru konkrētas darbības tiek atzītas par 
administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību. Taču arī tādos gadījumos pareizs secinājums būtu tāds, ka 
konkrētā darbība bija administratīvais akts vai faktiskā rīcība no pirmsākuma. 
5.6. Pārbaudot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Rīgas domes 2017.gada 15.decembra 
noteikumus Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumu, kā arī citus ar 
SIA “Rīgas ūdens”  darbību saistītos normatīvos aktus, nav atrodamas norādes par to, vai SIA “Rīgas ūdens” 
atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta trešās daļas 1.punktam ir deleģētas tiesības izdot 
administratīvos aktus. 
5.7. Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 
121.punkts noteic, ka privātpersona pie domes priekšsēdētāja var apstrīdēt kapitālsabiedrību (kas minētas 
šo noteikumu 3.pielikumā), ja tās rīkojas publisko tiesību jomā, valdes faktisko rīcību un izdoto sākotnējo 
administratīvo aktu. Saistošo noteikumu 122.punkts noteic, ka domes priekšsēdētāja lēmumu par faktisko 
rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā. SIA “Rīgas ūdens” ir norādīta šo saistošo noteikumu 3.pielikuma “Kapitālsabiedrības, kurās 
Pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi”  
3.punktā. Tomēr no minētā regulējuma SIA “Rīgas ūdens” neizriet deleģējums izdot administratīvos aktus, 
jo šajās normās ir noteikta tikai apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība, kas būtu īstenojama gadījumā, ja 
SIA “Rīgas ūdens” kādā normatīvajā aktā būtu noteiktas tiesības izdot administratīvos aktus. Tāpat arī šī 
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība varētu tikt piemērota gadījumos, kad SIA “Rīgas ūdens”, neraugoties 
uz tiesību neesību, izdotu visām administratīvā akta pazīmēm atbilstošu aktu vai veiktu faktisko rīcību.  
5.8. Kā iepriekš norādīts, Vispārīgo būvnoteikumu 16.punkts noteic, ka valsts un pašvaldību institūcijas 
tehniskos un īpašos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta 1.1 daļai izdod 20 dienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas, bet 17.punkts noteic, ka inženiertīklu īpašnieki pieslēgšanās (atslēgšanās) vai 
inženiertīklu šķērsošanas tehniskos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta 1.1 daļai izdod bez 
maksas 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, taču arī šīs normas tikai uzskaita subjektus, kas ir 
tiesīgi izdot tehniskos noteikumus un nosaka to izdošanas termiņu, nevis deleģē šiem subjektiem tiesības 
izdot administratīvos aktus.  
5.9. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” nav ārējā normatīvajā aktā noteiktu 
tiesību izdot administratīvos aktus.  
5.10. Kompetentās iestādes, norādot, ka SIA “Rīgas ūdens” izdodamie tehniskie noteikumi ir atzīstami 
par administratīvajiem aktiem, kam ir jāatbilst Administratīvā procesa likumā noteiktajiem administratīvā 
akta kritērijiem, nav ņēmušas vērā faktu, ka SIA “Rīgas ūdens” šādas tiesības nav paredzētas ārējā 
normatīvajā aktā.  
5.11. Tādējādi, nepastāvot ārējā normatīvajā aktā noteiktam konkrētam deleģējumam SIA “Rīgas ūdens” 
izdot administratīvos aktus, SIA “Rīgas ūdens” nav tiesīga patvaļīgi papildināt izdodamos TN, BID 

 
14 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006.gada 26.septembra lēmums lietā Nr.SKA-492/2006 
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saskaņojumus un Atzinumus ar Administratīvā procesa likumā noteiktajiem administratīvā akta 
rekvizītiem un saturu. Pirmkārt, šāda SIA “Rīgas ūdens” rīcība būtu atzīstama par prettiesisku, jo iztrūkst 
normatīvā pamatojuma, kas šādas tiesības piešķirtu. Otrkārt, varētu veidoties situācijas, kad privātpersonas 
nepamatoti apstrīd tehniskos noteikumus iestādē un pārsūdz tiesā, bet kādā no šīm stadijām saņem 
atteikumu ar norādi, ka strīds nav izskatāms saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Tādējādi 
privātpersona nepamatoti tērētu laiku un resursus, par ko atbildīga būtu  SIA “Rīgas ūdens”, jo tā būtu 
sniegusi nepamatotas un līdz ar to prettiesisksa norādes par apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 
5.12. Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, tomēr izšķiroša nozīme 
ir tam, vai SIA “Rīgas ūdens” izdodamie TN, BID saskaņojumi un Atzinumi šobrīd faktiski atbilst 
administratīvā akta pazīmēm, neraugoties uz faktu, ka SIA “Rīgas ūdens” nav normatīvajos aktos noteiktu 
tiesību izdot administratīvos aktus. Proti, jebkurā gadījumā ir jāpārbauda, vai SIA “Rīgas ūdens” rīcība nav 
pakļauta  Administratīvā procesa likuma prasībām, jo šā likuma mērķis ir aizsargāt privātpersonu publiski 
tiesiskajās attiecībās. Tādēļ turpmāk tekstā vispirms tiks analizēts SIA “Rīgas ūdens” deleģētais pārvaldes 
uzdevums, lai secinātu, vai SIA “Rīgas ūdens” piemīt tiesībspēja publisko tiesību jomā. 
 
6. SIA “Rīgas ūdens” deleģētais pārvaldes uzdevums 
6.1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkts noteic, ka pašvaldībām, tostarp arī Rīgas pilsētas 
pašvaldībai, ir pienākums organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija 
u.c.) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 
6.2. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajai daļai publiska persona, tātad arī 
pašvaldība, var deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja tā attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Šā 
panta otrā daļa noteic, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai 
līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas 
noteikumus. 
6.3. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu vietējā 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.  
6.4. Ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmās daļā minēto pilnvarošanu ir saprotams 
deleģējums Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmās daļas izpratnē.  
6.5. No Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas pašvaldības domei izriet 
pienākums izdot saistošos noteikumus, kas regulē kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli 
un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības prasības u.c. 
6.6. Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 
17.punkts noteic, ka pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildes nodrošināšanai dome saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likumu dibina kapitālsabiedrības vai iegūst līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās. 
Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina 
pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi, ir šo noteikumu 3.pielikumā. Minētajām kapitālsabiedrībām 
Pašvaldība ar līgumu var deleģēt no Pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu valsts pārvaldes 
uzdevumu izpildi. Kapitālsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, 
Pašvaldības atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES 
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz 
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt 
pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. 
6.7. Ievērojot iepriekš minētās ārējā normatīvajā aktā noteiktās tiesības, RPP ar 2019.gada 24.jūlija 
līgumu Nr.RD-19-765-n “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu” ir deleģējusi 
SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā RPP administratīvajā teritorijā, kas 
sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, 
kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un 
kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. 
6.8. Saskaņā ar iepriekš minētā deleģēšanas līguma 1.1.punktā noteikto, RPP uzdod un SIA “Rīgas 
ūdens” apņemas, izmantojot SIA “Rīgas ūdens” īpašumā esošo Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, 
nodrošināt šādu ūdenssaimniecības sabierisko pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā 
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teritorijā: ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā; 
ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai; notekūdeņu 
savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savāksānu lietus kanalizācijas 
sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana 
un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos. 
6.9. Ievērojot visu iepriekš minēto, ir secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” pilda RPP kā publiskas personas 
deleģētu pārvaldes uzdevumu, tādējādi SIA “Rīgas ūdens” piemīt tiesībspēja publisko tiesību jomā un 
atsevišķos gadījumos SIA “Rīgas ūdens” var tikt atzīta par “iestādi” Administratīvā procesa likuma izpratnē. 
6.10. Jāuzsver, ka Administratīvā procesa likuma izpratnē (atšķirībā no, piemēram, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma) jēdziens “iestāde” ir funkcionāls, nevis institucionāls.15 Proti, Administratīvā 
procesa likuma 1.panta pirmā daļa noteic, ka iestāde ir tiesību subjekts, tā struktūrvienība vai amatpersona, 
kurai ar normatīvo aktu vai publisko tiesību līgumu piešķirtas noteiktas valsts varas pilnvaras valsts 
pārvaldes jomā. Tādējādi par iestādi var tikt atzīts arī privāto tiesību subjekts, tostarp kapitālsabiedrība, 
kas konkrētā situācijā pilda pārvaldes uzdevumu.16 No minētā izriet, ka ikkatrā situācijā ir jāizvērtē, vai 
privāto tiesību subjekts rīkojas privāto tiesību jomā, vai pilda tam deleģēto pārvaldes uzdevumu, jo tikai tad 
konkrētajā situācijā tas var tikt atzīts par iestādi šī jēdziena funkcionālā nozīmē. 
6.11. Citiem vārdiem, fakts, ka SIA “Rīgas ūdens” ir deleģēts RPP pārvaldes uzdevums, nenozīmē, ka 
ikkatra rīcība, ko veic SIA  “Rīgas ūdens” ir automātiski atzīstama par rīcību publisko tiesību jomā. Tādējādi 
ir būtiski nošķirt gadījumus, kad SIA “Rīgas ūdens” rīkojas privāto tiesību jomā no gadījumiem, kad 
SIA “Rīgas ūdens” rīkojas publisko tiesību jomā. 
 
7. Publisko tiesību jomas un privāto tiesību jomas nošķiršana 
7.1. Viens no iemesliem, kādēļ publiski tiesisko attiecību nošķiršana no privāttiesiskajām attiecībām ir 
būtiska, ir tāds, ka no tiesisko attiecību veida izriet process, kādā ir risināmi strīdi, proti, vispārējās 
jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Civilprocesa likumu vai administratīvajā tiesā saskaņā ar Administratīvā 
procesa likumu. 
7.2. Kā norādījis Dr.iur. Edvīns Danovskis, iestādei ir tiesībspēja gan publiski tiesiskās attiecībās, gan 
privāttiesiskās attiecībās.17 No minētā var secināt, ka arī privāto tiesību subjektam, kurš pilda deleģēto 
pārvaldes uzdevumu, ir tiesībspēja gan publisko tiesību jomā, gan privāto tiesību jomā.  
7.3. Publiski tiesisko un privāttiesisko attiecību dalījuma „izejas punkts” ir publiskas personas un 
privātpersonas pretstatīšana. Tiesisko attiecību dalījums publiski tiesiskās un privāttiesiskās prezumē 
valsts kā juridiski pārāka subjekta eksistenci un valsts varu kā šīs eksistences izpausmi. Valsts varas 
ekskluzīvais raksturs liek nošķirt parastas tiesiskas attiecības no tiesiskām attiecībām, kurās īstenojas valsts 
vara (publiski tiesiskas attiecības).18 
7.4. Augstākās tiesas judikatūrā ir atzīts, ka pašvaldību publiski tiesiskā funkcija tostarp ir organizēt 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu un komunālo pakalpojumu piegādi (proti, nodrošināt, lai tā vispār tiktu 
veikta). Ja pašvaldība ir nolēmusi, ka mājas pārvaldīšanu un komunālo pakalpojumu nodrošināšanu veic 
pašvaldības komercsabiedrība (proti, privāto tiesību juridiskā persona), tad tālākajām attiecībām starp 
pakalpojuma sniedzēju un saņēmēju ir privāttiesisks raksturs.19  
7.5. Augstākās tiesas judikatūrā arīdzan ir norādīts, ka viena no pašvaldību pastāvīgajām funkcijām ir 
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, ieskaitot siltumapgādi. Pienākums organizēt 
siltumapgādi nozīmē, ka pašvaldībai ir jānodrošina iedzīvotājiem iespēja saņemt siltumapgādes 
pakalpojumus. Tas, vai pašvaldība minētos pakalpojumus sniedz pati vai deleģē to sniegšanu 
privātpersonai, ir pašvaldības izvēle.20 Tādējādi pašvaldībai ir ar likumu uzlikts pienākums nodrošināt 
iedzīvotājiem iespēju saņemt siltumapgādes pakalpojumus, bet pašvaldības bezdarbība, nepildot šo 
pienākumu, ir saistīta ar publisko tiesību jomu. Šo funkciju nepildot, tiek aizskartas iedzīvotāju likumā 
garantētās tiesības.21 
7.6. No iepriekš minētajām atziņām var izdarīt secinājumu, ka rīcību publisko tiesību jomā no rīcības 
privāto tiesību jomā attiecībā uz pašvaldības organizēto komunālo pakalpojumu sniegšanu var nodalīt, 

 
15 J.Briede, E.Danovskis, A.Kovaļevska. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 
16 Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Sagatavojis autoru kolektīvs. Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 
17 Danovskis E. Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā. Promocijas darbs. Rīga, 2012. 
18 Danovskis E. Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā. Promocijas darbs. Rīga, 2012. 
19 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta2011.gada 20.janvāra lēmums lietā Nr.SKA-158/2011 
20 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 16.februāra spriedums lietā Nr.SKA-16/2009 
21 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 16.februāra spriedums lietā Nr.SKA-16/2009 
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nošķirot gadījumus “vai pakalpojums tiks sniegts?” no gadījumiem “kā pakalpojums tiks sniegts?”, Proti, 
pirmajā gadījumā privātpersonai ir subjektīvās tiesības prasīt pakalpojuma sniegšanu un pašvaldībai vai 
privātpersonai, kura pilda deleģēto pārvaldes uzdevumu, ir pienākums to nodrošināt (atļaut pieslēgties – 
ciktāl pakalpojuma sniegšana ir fiziski iespējama22), bet otrajā gadījumā privātpersonai ir pienākums pildīt 
noteikumus un saistības, kas izriet no pakalpojuma saņemšanas, un šīs attiecības ir privāttiesiskas, 
piemēram, privātperosonai ir pienākums ievērot tehniskajos noteikumos noteiktās prasības, lai atbilstoši 
būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem izveidotu pieslēgumu inženierkomunikācijām 
pakalpojuma saņemšanai. 
7.7. Kā iepriekš jau minēts, Vispārīgo būvnoteikumu 17.punkts noteic, ka inženiertīklu īpašnieki 
pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskos noteikumus atbilstoši Būvniecības 
likuma 14.panta 1.1 daļai izdod bez maksas 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, no šīs normas var izdalīt SIA “Rīgas ūdens” darbību publisko tiesību jomā un darbību 
privāto tiesību jomā. Proti, gadījumos, kad SIA “Rīgas ūdens” izdod pieslēgšanās tehniskos noteikumus, šī 
rīcība būtu atzīstama par veiktu publisko tiesību jomā, jo no pieslēgšanās ir atkarīgs tas “vai pakalpojums 
tiks sniegts”. Savukārt gadījumos, kad SIA “Rīgas ūdens” izdod atslēgšanās vai šķērsošanas tehniskos 
noteikumus, šī rīcība būtu atzīstama par veiktu privāto tiesību jomā, jo, pirmkārt, no tās nav atkarīgs “vai” 
pakalpojums tiks sniegts”, otrkārt, atslēgšanās un šķērsošanas tehniskie noteikumi nav saistīti ar ekskluzīvu 
pārvaldes uzdevumu, jo šādus tehniskos noteikumus izdod arī citi privāto tiesību subjekti.  
7.8. Ievērojot iepriekš minēto, ikkatrā situācijā ir jānošķir, vai SIA “Rīgas ūdens” izdodamie TN, BID 
saskaņojumi un Atzinumi “atbild” uz jautājumu “kā pakalpojums tiks sniegts?”. Gadījumā, ja tomēr tie 
“atbild” uz jautājumu “vai pakalpojums tiks sniegts?”, ir jāizvērtē to atbilstība pārējām administratīvā akta 
pazīmēm. 
7.9. Jebkurā gadījumā iepriekš minētais ir izvērtējams tikai kopsakarā ar pārējām administratīvā akta 
kumulatīvajām pazīmēm, jo sevišķi pazīmi “nodibina, groza izbeidz vai konstatē tiesiskās attiecības vai 
konstatē faktisko situāciju.” 
 
8. SIA “Rīgas ūdens” izdodamo aktu atbilstība administratīvā akta pazīmēm 
8.1. Lai secinātu, vai SIA “Rīgas ūdens” izdodamie TN, BID saskaņojumi un Atzinumi ir atzīstami par 
administratīvajiem aktiem, ir jāizvērtē to atbilstība Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajā daļā 
noteiktajām administratīvā akta pazīmēm, proti, vai kumulatīvi izpildās šādas pazīmes: 1) tos izdod iestāde; 
2) tie ir uz āru vērsti; 3) tie attiecas uz individuāli noteiktu personu vai personām; 4) tie izdoti publisko 
tiesību jomā; 5) tie nodibina, groza, izbeidz vai konstatē tiesiskās attiecības vai konstatē faktisko situāciju.23  
8.2. No iepriekš minētā izriet, ka gadījumā, ja SIA “Rīgas ūdens” TN, BID saskaņojumi un Atzinumi 
neatbilst kaut vienai no iepriekš minētajām pazīmēm, tie nav atzīstami par administratīvajiem aktiem. 
8.3. Attiecībā uz pirmo pazīmi “izdod iestāde” iepriekš ir secināts, ka saskaņā ar normatīvo aktu 
regulējumu un deleģēšanas līgumu SIA “Rīgas ūdens” pilda RPP kā publiskas personas deleģētu pārvaldes 
uzdevumu, tādējādi SIA “Rīgas ūdens” atsevišķos gadījumos var tikt atzīta par “iestādi” Administratīvā 
procesa likuma izpratnē, jo SIA “Rīgas ūdens” pilda RPP autonomās funkcijas uzdevumu. Juridiskajā 
literatūrā ir norādīts, ka administratīvā akta pazīme “publisko tiesību jomā” ir cieši saistīta ar pazīmi “izdod 
iestāde”, jo kolīdz tiek konstatēts, ka akta izdevējs rīkojas publisko tiesību valsts pārvaldes jomā, tā arī ir 
konstatējams, ka akta izdevējs ir “iestāde” Administratīvā procesa likuma izpratnē. Tādējādi 
izšķiroša nozīme ir konstatējumam, vai SIA “Rīgas ūdens” konkrētajā situācijā rīkojas publisko 
tiesību jomā. 
8.4. Attiecībā uz otro pazīmi “uz āru vērsti” un trešo pazīmi “attiecas uz individuāli noteiktu 
personu vai personām” nav nepieciešams veikt padziļinātāku analīzi, jo nenoliedzami SIA “Rīgas 
ūdens” izdod TN, BID saskaņojumus un Atzinumus konkrētām personām, pamatojoties uz to pieprasījumu. 
Līdz ar to šo aktu izdošana ietekmē privātpersonas, kas nav valsts pārvaldes sastāvdaļa. Tādējādi TN, BID 
saskaņojumu un Atzinumu izdošana pēc būtības atbilst administratīvā akta pazīmēm “uz āru vērsti” un 
“attiecas uz individuāli noteiktu personu vai personām”, taču atbilstība tikai divām no piecām 
kumulatīvajām pazīmēm tos nepadara par administratīvajiem aktiem. 
8.5. Attiecībā uz ceturto pazīmi “izdoti publisko tiesību jomā” iepriekš ir secināts, ka SIA “Rīgas 
ūdens” pilda tai deleģēto RPP autonomās funkcijas uzdevumu. No minētā izriet, ka SIA “Rīgas ūdens” ir 
tiesībspēja gan publiski tiesiskās attiecībās, gan privāttiesiskās attiecībās. 

 
22 Skat. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 20.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-170/2018 
23 Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Sagatavojis autoru kolektīvs. Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 
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8.6. Vispārīgo būvnoteikumu 16.punkts noteic, ka valsts un pašvaldību institūcijas tehniskos un īpašos 
noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta 1.1 daļai izdod 20 dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas, bet 17.punkts noteic, ka inženiertīklu īpašnieki pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu 
šķērsošanas tehniskos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta 1.1 daļai izdod bez maksas 20 
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. No minēto normu gramatiskās konstrukcijas ir secināms, ka 
16.punkts attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām institucionālā, nevis funkcionālā nozīmē, tādējādi, 
ievērojot faktu, ka SIA “Rīgas ūdens” ir nevis pašvaldības institūcija, bet gan privāto tiesību subjekts -  
kapitālsabiedrība, kas pilda deleģēto pārvaldes uzdevumu, SIA “Rīgas ūdens” tehniskos noteikumus izdod, 
pamatojoties uz Vispārīgo būvnoteikumu 17.punktu kā inženiertīklu īpašniece. 
8.7. Kā minēts jau iepriekš, no šīs normas var izdalīt SIA “Rīgas ūdens” darbību publisko tiesību jomā 
un darbību privāto tiesību jomā. Proti, gadījumos, kad SIA “Rīgas ūdens” izdod pieslēgšanās tehniskos 
noteikumus, šī rīcība būtu atzīstama par veiktu publisko tiesību jomā, jo no pieslēgšanās ir atkarīgs tas “vai 
pakalpojums tiks sniegts”. Savukārt gadījumos, kad SIA “Rīgas ūdens” izdod atslēgšanās vai šķērsošanas 
tehniskos noteikumus, šī rīcība būtu atzīstama par veiktu privāto tiesību jomā, jo, pirmkārt, no tās nav 
atkarīgs “vai pakalpojums tiks sniegts”, otrkārt, atslēgšanās un šķērsošanas tehniskie noteikumi nav saistīti 
ar ekskluzīvu pārvaldes uzdevumu, jo šādus tehniskos noteikumus izdod arī citi privāto tiesību subjekti.  
8.8. Proti, tiesisko attiecību dalījums publiski tiesiskās un privāttiesiskās prezumē valsts kā juridiski 
pārāka subjekta eksistenci un valsts varu kā šīs eksistences izpausmi. Valsts varas ekskluzīvais raksturs liek 
nošķirt parastas tiesiskas attiecības no tiesiskām attiecībām, kurās īstenojas valsts vara (publiski tiesiskas 
attiecības).24 Juridiskajā literatūrā ir norādīts, lai nošķirtu publiski tiesiskās attiecības no privāttiesiskām 
attiecībām, jāatbild uz jautājumu: “Vai saskaņā ar tiesību normu šādu lēmumu, līgumu vai rīcību var veikt 
tikai ar valsts varu apveltīts subjekts?” Ja tiesību normas noteic, ka to var veikt tikai ar valsts varu apveltīts 
subjekts, tad attiecīgais lēmums, līgums vai rīcība rada publiski tiesiskas attiecības (notiek publisko tiesību 
jomā). Turpretim, ja konkrētajā gadījumā šādu lēmumu, līgumu vai rīcību var veikt arī privātpersona, tad 
tā notiek privāto tiesību jomā. Kā pamatoti norādījusi Ekonomikas ministrija savā mājaslapā, tehniskos 
noteikumus izdod arī inženiertīklu īpašnieki vai valdītāji, nevis tikai publisko tiesību juridiskās personas25, 
piemēram, tehniskos noteikumus izsniedz SIA “RETN Baltic”, SIA “BALTCOM TV” u.c., kas ir privāto 
tiesību personas. Tādējādi secināms, ka TN, BID saskaņojumu un Atzinumu izdošanai vairumā gadījumu 
nav valsts varas ekskluzīvais raksturs, citiem vārdiem saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 17.punktu 
tehniskos noteikumus var izdot arī subjekts, kas nav apveltīts ar valsts varu.  
8.9. Judikatūrā ir pamatoti norādīts, ka tehnisko noteikumu izsniegšana parasti ir privāto tiesību 
jautājums, tomēr var būt situācijas, kad tajos iekļautie nosacījumi attiecas uz publisko tiesību jomu. 
Kā norādījusi Augstākā tiesa, tehnisko noteikumu tehniskais raksturs nenozīmē, ka ar to izsniegšanu 
(neizsniegšanu) nevar tikt skartas personas publiskās subjektīvās tiesības vai tiesiskās intereses. Ja ir 
konstatējams, ka ar tehniskajiem noteikumiem radīts aizskārums var būt būtisks, personai ir tiesības prasīt 
to tiesiskuma patstāvīgu kontroli. 26 Piemēram, kādā Administratīvās apgabaltiesas lietā tiesa ir secinājusi:  
“Pirmkārt, ar tehniskajos noteikumos iekļautajām prasībām ir skartas pieteicēja publiskās subjektīvās 
tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu. Otrkārt, tehniskie noteikumi ir izdoti būvatļaujas ietvaros, kuras 
izdošana pieskaitāma publisko tiesību jomai. Treškārt, tehnisko noteikumu izdevējam Rīgas satiksmei ir 
deleģēta pašvaldības funkcija, kuras nodrošināšanai Rīgas satiksme ir izvirzījusi prasības kontakttīkla 
balsta saglabāšanai.”27 
8.10. Kā izriet jau no iepriekš minētā, vērtējot, vai rīcība pakalpojumu sniegšanas gadījumā ir publiski 
tiesiska vai privāttiesiska, var tikt izmantota divpakāpju teorija. Pirmajā pakāpē tiek lemts, vai 
iedzīvotājiem tiks nodrošināta pieeja pakalpojumiem. Šajā gadījumā rīcība ir publiski tiesiska. Savukārt 
otrajā pakāpē tiek risināts jautājums, kā pakalpojumi tiks sniegti. Šajā gadījumā rīcība var būt publiski 
tiesiska vai privāttiesiska.28  
8.11. Jau iepriekš pieminētajā judikatūras nolēmumā bija secināts, ka tas, vai pašvaldība pakalpojumus 
sniedz pati vai deleģē to sniegšanu privātpersonai, ir pašvaldības izvēle.29 Tādējādi pašvaldībai ir ar likumu 
uzlikts pienākums nodrošināt iedzīvotājiem iespēju saņemt siltumapgādes pakalpojumus, bet pašvaldības 

 
24  Danovskis E. Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā. Promocijas darbs. Rīga, 2012. 

25 Pieejams: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/informacija_un_skaidrojumi/buvatlauja/ 
26Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 13.oktobra lēmums lietā Nr.SKA-624/2009 
27 Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 26.jūlija spriedums lietā Nr.A420194117  
28 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 16.februāra spriedums lietā Nr.SKA-16/2009 
29 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 16.februāra spriedums lietā Nr.SKA-16/2009 

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/informacija_un_skaidrojumi/buvatlauja/
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bezdarbība, nepildot šo pienākumu, ir saistīta ar publisko tiesību jomu. Šo funkciju nepildot, tiek aizskartas 
iedzīvotāju likumā garantētās tiesības.30 
8.12. Judikatūrā arīdzan atzīts, ka atteikums izsniegt tehniskos noteikumus tā nozīmības dēļ ir 
pārsūdzams, jo liedz turpināt būvniecības procesu.31 
8.13. No iepriekš minētā var secināt, ka SIA “Rīgas ūdens” rīcība varētu tikt atzīta par rīcību publisko 
tiesību jomā gadījumos, kad tās darbība (izdotie akti) vai bezdarbība (TN, BID saskaņojumu, Atzinumu 
neizdošana normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai neizdošana vispār) liedz privātpersonai iespēju 
saņemt RPP autonomās funkcijas pakalpojumu (ciktāl pakalpojuma sniegšana ir fiziski iespējama32) vai arī 
ar šo darbību tiek radīts privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizskārums, kurš ir atzīstams par 
būtisku (dabā neizpildāmi TN).  
8.14. Savukārt citos gadījumos jebkura SIA “Rīgas ūdens” rīcība ir atzīstama par rīcību privāto tiesību 
jomā, jo TN, BID saskaņojumu un Atzinumu izdošanai nav valsts varas ekskluzīvais raksturs, citiem 
vārdiem tehniskos noteikumus var izdot arī ikkatra privātpersona – inženiertīklu īpašnieks, kas nav 
apveltīts ar valsts varu. 
8.15. Attiecībā uz piekto pazīmi “nodibina, groza, izbeidz vai konstatē tiesiskās attiecības vai 
konstatē faktisko situāciju” jānorāda, ka ar tehniskajiem noteikumiem netiek dota atļauja (tie 
nenodibina tiesiskās attiecības) uzsākt būvdarbus, tādējādi netiek sasniegts privātpersonas mērķis.  
8.16. Kā iepriekš norādīts, tehnisko noteikumu tehniskais raksturs nenozīmē, ka ar to izsniegšanu 
(neizsniegšanu) nevar tikt skartas personas publiskās subjektīvās tiesības vai tiesiskās intereses, piemēram, 
gadījumos, kad ir konstatējams, ka tie faktiski liedz privātpersonai iespēju saņemt RPP autonomās 
funkcijas pakalpojumu (ciktāl pakalpojuma sniegšana ir fiziski iespējama33) vai arī ar šo darbību tiek radīts 
privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizskārums, kas ir atzīstams par būtisku.  
8.17. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, secināms, ka vispārējā gadījumā SIA “Rīgas ūdens” izdodamie 
TN, BID saskaņojumi un Atzinumi, ja tie ir atzīstami par tiesiskiem, nav atzīstami par administratīvajiem 
aktiem, tādēļ nav apstrīdami un pārsūdzami. Proti, tikai prettiesisa rīcība, ar kuru tiek liegts saņemt 
pašvaldības autonomās funkcijas pakalpojumu, var tikt atzīta par tādu, kam ir administratīvajam aktam 
pielīdzināmas sekas.  
8.18. Ievērojot iepriekš minēto, nav arī pamata SIA “Rīgas ūdens” izdodamajos aktos norādīt iespējamo 
apstrīdēšanas kārtību un termiņu, jo SIA “Rīgas ūdens” ir tiesīga prezumēt, ka tā ikkatrā situācijā rīkojas 
tiesiski. Nepamatota apstrīdēšanas kārtības norādīšana varētu radīt nevēlamas sekas arī privātpersonām, 
proti, ir pieļaujams, ka privātpersonas varētu mēģināt apstrīdēt tehniskos noteikumus ar mērķi saņemt 
labvēlīgākus – mazāk apgrūtinošus projektēšanas noteikumus. Šādā gadījumā apstrīdēšanas iesnieguma 
izskatīšana nemaz nebūtu pieļaujama, jo tehniskie noteikumi ir atzīstami par tiesiskiem, bet privātpersona 
būtu tērējusi savu laiku un resursus.  
 
9. SIA “Rīgas ūdens” izdodamo TN, BID saskaņojumu un Atzinumu juridiskā daba un 
kontroles kārtība 
9.1. Vairums judikatūras atziņu ir tiešā veidā attiecināmas uz būvniecības nozares regulējumu, kas bija 
spēkā līdz 2014.gada 1.oktobrim (neieskaitot). Neiedziļinoties niansēs, saskaņā ar šo vēsturisko regulējumu 
būvatļauja bija uzskatāma par būvniecības procesu noslēdzošo administratīvo aktu, kas deva tiesības uzsākt 
būvdarbus. Tas nozīmē, ka ar būvatļaujas izdošanu iestāde akceptēja arī būvatļaujas izdošanas procesā 
pieņemtajos lēmumos un izsniegtajos saskaņojumos izvirzītos nosacījumus. Tā rezultātā tehniskie 
noteikumi, saskaņojumi u.c. nosacījumi kļuva par daļu no būvatļaujas tās plašākā izpratnē. Minētais atzīts 
arī Augstākās tiesas judikatūrā.34 

9.2. Ievērojot iepriekš minēto, tehnisko noteikumu saņemšana un izpilde judikatūrā bija atzīta par 
starplēmumiem, norādot, ka starplēmumi parasti nav patstāvīgi apstrīdami (pārsūdzami), jo tiem nav 
galīgā noregulējuma, izņemot gadījumus, ja tie paši par sevi skar būtiskas personas tiesības vai tiesiskās 
intereses vai būtiski apgrūtina to īstenošanu. Proti, šīs darbības (starplēmumi) bija secīgi soļi, lai saņemtu 
privātpersonai labvēlīgu administratīvo aktu – būvatļauju, bet šo soļu neizpilde neizpilde bija šķērslis 
būvatļaujas izdošanai. Tādējādi judikatūrā bija nostiprināta atziņa, ka šādā situācijā nebūtu saprātīgi galīgā 

 
30 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 16.februāra spriedums lietā Nr.SKA-16/2009 
31 Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 16. septembra spriedums lietā Nr.A42487107 
32 Skat. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 20.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-170/2018 
33 Skat. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 20.jūnija spriedums lietā Nr.SKA-170/2018 
34 Augstākā tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.SKA-376/2018 
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lēmuma, proti, būvatļaujas kā vienīgā pārsūdzamā lēmuma saņemšanas nolūkā prasīt personai izpildīt citus 
nosacījumus, lai tikai pēc to izpildes noskaidrotu to tiesiskumu.35 
9.3. Savukārt saskaņā ar jauno būvniecības nozares regulējumu, kas stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī, 
likumdevējs būvatļauju būvniecības procesā pārvietoja uz procesa sākumu. Atbilstoši spēkā esošajam 
regulējumam būvatļauja ir lēmums, kas tiek izdots neilgi pēc tam, kad persona nodevusi būvieceres 
iesniegumu būvvaldē kopā ar projektu minimālā sastāvā, un tikai pēc būvatļaujas saņemšanas persona 
uzsāk tehnisko noteikumu saņemšanu un projektēšanu. 
9.4. Saskaņā ar Būvniecības likuma 1.panta 1.punktu būvatļauja ir administratīvais akts ar 
nosacījumiem būvniecības ieceres īstenošanai dabā – projektēšanai un būvdarbiem – līdz būves 
pieņemšanai ekspluatācijā. Parasti administratīvais akts stājas spēkā līdz ar tā paziņošanu adresātam. 
Gadījumos, kad administratīvais akts nestājas spēkā līdz ar paziņošanu, bet citā laikā, tiek nodalīta 
administratīvā akta procesuālā un materiālā spēkā esība. Procesuālā spēkā esība nozīmē, ka 
administratīvais akts kā tāds pastāv, tā iestājas līdz ar administratīvā akta paziņošanu. Savukārt materiālā 
spēkā esība iestājas tad, kad iestājas tiesiskās sekas, kas paredzētas administratīvajā aktā. Parasti 
procesuālā un materiālā spēkā esība sakrīt, tomēr tā var arī atšķirties.36 
9.5. Būvniecības likuma 17.panta pirmā daļa noteic, ka būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde 
ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama. Līdz ar to atzīme par projektēšanas nosacījumu 
izpildi ir viens no priekšnosacījumiem, lai būvatļauja stātos spēkā materiāltiesiskā nozīmē. Savukārt līdz ar 
būvatļaujas paziņošanu tā stājas spēkā procesuālā nozīmē. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi ir 
procesuāls lēmums, ar kuru iestāde apliecina, vai būvprojekts atbilst būvatļaujas nosacījumiem un 
būvdarbus tiešām var uzsākt. Citiem vārdiem, ar to tiek noskaidrota iepriekš izdotā administratīvā akta 
spēkā esība.37 Atteikums izdarīt šo atzīmi ir atzīstams par administratīvo aktu, jo liedz tiesības turpināt 
būvniecības procesu un līdz ar to tam ir galīgā lēmuma raksturs. 
9.6. Līdz ar to jaunā būvniecības regulējuma ietvaros tehniskie noteikumi vairs nav atzīstami par 
starplēmumiem, kas nepieciešami administratīvā akta izdošanai.  
9.7. Iepriekš minēto apstiprina Augstākās tiesas 2016.gada 21.jūnija lēmums lietā Nr.SKA-958/2017, 
kurā atzīts, ka būtībā tehniskie noteikumi, kas tika izsniegti būvniecībai, skatot tos kopā ar pārējo 
būvniecības dokumentāciju, ietver administratīvā akta nosacījumu (uzdevumu), ar kura palīdzību iestāde 
panākusi, ka iecerētā būvniecība ir pieļaujama, un tikai pie šāda uzdevuma izpildes būvniecība ir tiesiska.38 
9.8. Kādā citā lietā Augstākā tiesa, norādījusi, ka tehniskie noteikumi paši par sevi nav uzskatāmi par 
administratīvo aktu ar nosacījumu, bet gan, ka tajos ietvertais nosacījums ir būvniecību atļaujošā 
administratīvā akta nosacījums.39 
9.9. Līdz ar to vispārējā gadījumā no SIA “Rīgas ūdens” perspektīvas TN, BID saskaņojumu un 
Atzinumu izdošana ir atzīstama par tehniskām darbībām privāto tiesību jomā, savukārt no administratīvā 
procesa perspektīvas TN, BID saskaņojumi un Atzinumi ir atzīstami par administratīvajā aktā (būvatļaujā) 
ietvertiem nosacījumiem (uzdevumiem) Administratīvā procesa likuma 68.panta izpratnē.  
9.10. Jānorāda, ka spēkā esošie normatīvie akti neparedz iespēju atsevišķi no būvatļaujas apstrīdēt un 
pārsūdzēt kādu no būvprojektēšanas sagatavošanas procesā izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, jo šie 
noteikumi paši par sevi nerada saistošas galīga rakstura tiesiskas sekas. To tiesiskums varētu tikt izvērtēts, 
apstrīdot un pārsūdzot, atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai tās nesniegšanu, kā arī tad, ja ir 
konstatējams, ka tie nepamatoti liedz privātpersonai iespēju saņemt RPP autonomās funkcijas 
pakalpojumus vai arī ar šo darbību tiek radīts privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizskārums, kurš 
ir atzīstams par būtisku, kā arī gadījumā, ja tiek izdots atteikums izsniegt tehniskos noteikumus. 
9.11. Augstākās tiesas judikatūrā ir norādīts, ka privātpersonai ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt 
būvniecības gaitā pieņemtos starplēmumus, tostarp atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un atzīmi 
par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja tie ir viņam negatīvi un liedz iespēju turpināt būvprojekta 
izstrādi un virzību. Parasti procesuālus lēmumus administratīvajā procesā pārbauda, vērtējot galīgo 
administratīvo aktu. Tomēr atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvniecības procesā tiek veikta 
pēc būvatļaujas izsniegšanas. Tādējādi vērtējams, vai atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būtiski 
skar pieteicējas tiesības vai tiesiskās intereses vai būtiski apgrūtina to īstenošanu. Personai savukārt ir 

 
35 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 13.oktobra lēmums lietā Nr.SKA-624/2009 
36 Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. Sagatavojis autoru kolektīvs. Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 
37 Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017.gada 8.jūnija lēmums lietā Nr.SKA-958/2017 
38 Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017.gada 8.jūnija lēmums lietā Nr.SKA-958/2017 
39 Augstākā tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.SKA-376/2018 
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pienākums konkrēti norādīt, kādā veidā atzīmes uzlikšana vai neuzlikšana skar tās tiesības.40 Atteikums 
izdarīt šo atzīmi ir atzīstams par administratīvo aktu, jo liedz tiesības turpināt būvniecības procesu un līdz 
ar to tam ir galīgā lēmuma raksturs. 
9.12. Pamatojoties uz iepriekš minēto, vispārējā gadījumā SIA “Rīgas ūdens”, kā arī citu inženiertīklu 
īpašnieku izdodamo TN, BID saskaņojumu un Atzinumu kontroli efektīvi varētu veikt, apstrīdot un 
pārsūdzot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja tā, tostarp ar to saistītie minētie akti, būtiski skar 
privātpersonas tiesības vai tiesiskās intereses vai būtiski apgrūtina to īstenošanu. To tiesiskums varētu arī 
tikt izvērtēts atsevišķi arī tad, ja ir konstatējams, ka tie faktiski liedz privātpersonai iespēju saņemt RPP 
autonomās funkcijas pakalpojumus vai arī ar šo darbību tiek radīts privātpersonas tiesību un tiesisko 
interešu aizskārums, kurš ir atzīstams par būtisku, kā arī gadījumā, ja tiek izdots atteikums izsniegt 
tehniskos noteikumus. 
9.13. Iepriekš minētais saskan arī ar Augstākās tiesas judikatūrā pausto atziņu, ka pašvaldības būvvalde 
ir būvniecības procesa „saimnieks”, un ar būvatļaujā ietvertajām prasībām saņemt no kādas institūcijas 
tehniskos vai īpašos noteikumus saistoši ievirza tālāko būvniecību. Tādējādi pašvaldībai ir atbildība par to, 
lai personai tiktu norādīts pieprasīt no citām institūcijām tos tehniskos noteikumus, kuri nepieciešami, bet 
netiktu izvirzītas nepamatotas prasības uz citiem tehniskajiem noteikumiem.41 
 
10. Kompetento iestāžu skaidrojumu izvērtējums 
10.1. Izvērtējot SIA “Rīgas ūdens” un Rīgas domes Juridiskās pārvaldes, Ekonomikas ministrijas, 
Tieslietu ministrijas skaidrojumus par tehnisko noteikumu juridisko statusu, ir secināms, ka minēto iestāžu 
viedokļi ir pretrunīgi un no tiem neizriet vienprātība par SIA “Rīgas ūdens” turpmāko rīcību, kas būtu 
atbilstoša gan nozares kompetento iestāžu viedoklim, gan normatīvo aktu regulējumam, jo sevišķi ņemot 
vērā faktu, ka SIA “Rīgas ūdens” nemaz nav deleģētu tiesību izdot administratīvos aktus. 
10.2. Jāuzsver, ka neviena no minētajām iestādēm nav izvērtējusi potenciālās administratīvās un 
juridiskās sekas, kas iestātos, ja SIA “Rīgas ūdens” un citu tai līdzīgo inženiertīklu īpašnieku izdodamie TN, 
BID saskaņojumi un Atzinumi tiktu atzīti par administratīvajiem aktiem. 
10.3. Pirmkārt, raugoties no SIA “Rīgas ūdens” perspektīvas, juridiskā statusa grozīšana minētajiem 
aktiem rezultētos ar būtisku SIA “Rīgas ūdens” administratīvā sloga, kas izriet no Administratīvā procesa 
likuma īpatnībām, palielināšanos.  
10.4. Otrkārt, raugoties no būvniecības procesa regulējuma perspektīvas, juridiskā statusa grozīšana 
minētajiem aktiem, visticamāk, rezultētos ar būvniecības procesu paildzināšanos, jo gan to adresāts, gan 
trešās personas varētu apstrīdēt un pārsūdzēt lielu daļu inženiertīklu īpašnieku izdotos tehniskos 
noteikumus, tādējādi nesamērīgi kavējot būvniecības procesu.  
10.5. Ievērojot iepriekš minēto, pat gadījumā, ja notiktu tiesībpolitiska izšķiršanās par to, ka SIA “Rīgas 
ūdens” un citu tai līdzīgo inženiertīklu īpašnieku izdodamie TN, BID saskaņojumi un Atzinumi ir atzīstami 
par administratīvajiem aktiem, šādas rīcības sekām būtu jābūt ļoti rūpīgi un piesardzīgi izvērtētām 
kompetentas darba grupas ietvaros, izvērtējot ietekmi uz būvniecības procesu kopumā. Turklāt šādā 
gadījumā būtu nepieciešams harmonizēt normatīvo aktu regulējumu, veicot atbilstošus grozījumus.  
 
11. Secinājumi 
11.1. SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta trešās daļas 1.punkta 
prasībām nav ārējā normatīvajā aktā noteiktu tiesību izdot administratīvos aktus.  
11.2. SIA “Rīgas ūdens”, izdodot TN, BID saskaņojumus un Atzinumus, nav jāievēro Administratīvā 
procesa likumā administratīvo aktu saturam noteiktās prasības. 
11.3. SIA “Rīgas ūdens” pilda RPP kā publiskas personas deleģētu pārvaldes uzdevumu, tādējādi 
SIA “Rīgas ūdens” konkrētos gadījumos var tikt atzīta par “iestādi” Administratīvā procesa likuma izpratnē. 
Tomēr tas vien, ka SIA “Rīgas ūdens” pilda RPP deleģētu pārvaldes uzdevumu, nenozīmē, ka ikviena rīcība, 
ko veic SIA  “Rīgas ūdens”, ir atzīstama par rīcību publisko tiesību jomā. Ievērojot faktu, ka SIA “Rīgas 
ūdens” ir tiesībspēja gan publisko tiesību jomā, gan privāto tiesību jomā, ir būtiski nošķirt to rīcību, ko 
SIA “Rīgas ūdens” veic, īstenojot tai deleģēto pārvaldes uzdevumu, kas tādējādi ir rīcība publisko tiesību 
jomā, no rīcības, ko SIA “Rīgas ūdens” veic privāto tiesību jomā. Gadījumā, ja ir secināms, ka SIA “Rīgas 
ūdens” rīcība ir publisko tiesību jomā, vienlaikus ir nepieciešams konstatēt, vai rīcībai ir galīgā 
noregulējuma raksturs.  

 
40 Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017.gada 8.jūnija lēmums lietā Nr.SKA-958/2017 
41 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 10.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-59/2012 
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11.4. TN, BID saskaņojumu un Atzinumu izdošanai vairumā gadījumu nav pārvaldes uzdevuma 
ekskluzīvais raksturs, tādējādi vispārīgā gadījumā to izdošana ir rīcība privāto tiesību jomā. Neraugoties uz 
to, ka šo aktu izdošana parasti ir privāto tiesību jautājums, tomēr var būt gadījumi, kad šie akti tiek izdoti 
publisko tiesību jomā. 
11.5. Gadījumos, kad SIA “Rīgas ūdens” izdod pieslēgšanās tehniskos noteikumus, šī rīcība ir atzīstama 
par veiktu publisko tiesību jomā. Savukārt gadījumos, kad SIA “Rīgas ūdens” izdod atslēgšanās vai 
šķērsošanas tehniskos noteikumus, šī rīcība ir atzīstama par veiktu privāto tiesību jomā. Taču kā vienā, tā 
otrā gadījumā, ja rīcība ir tiesiska, nav konstatējams galīgā noregulējuma raksturs, jo ar tehniskajiem 
noteikumiem netiek aizliegts vai  dota atļauja uzsākt būvdarbus, proti, tie nenodibina tiesiskās attiecības. 
11.6. Ievērojot minēto, neatkarīgi no tā, vai SIA “Rīgas ūdens” rīkojas publisko tiesību vai privāto tiesību 
jomā, SIA “Rīgas ūdens” izdodamie TN, BID saskaņojumi un Atzinumi, ja tie ir atzīstami par tiesiskiem, 
nav apstrīdami un pārsūdzami. Proti, tikai prettiesiska SIA “Rīgas ūdens” rīcība var tikt atzīta par tādu, kam 
ir administratīvajam aktam pielīdzināmas sekas.  
11.7. SIA “Rīgas ūdens” rīcība var tikt atzīta par tādu, kam ir administratīvajam aktam vai faktiskajai 
rīcībai pielīdzināmas sekas gadījumos, kad darbība (piemēram, izdotie akti) vai bezdarbība (piemēram,  
aktu neizdošana normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai neizdošana vispār) liedz privātpersonai iespēju 
izmantot pašvaldības autonomās funkcijas pakalpojumus vai arī ar šo darbību tiek radīts privātpersonas 
tiesību un tiesisko interešu aizskārums, kas ir atzīstams par būtisku, piemēram, TN dabā nav izpildāmi. 
11.8. Nepamatots (prettiesisks) atteikums izsniegt tehniskos noteikumus ir apstrīdams un pārsūdzams, 
jo faktiski liedz privātpersonai turpināt būvniecības procesu. 
11.9. Nepamatots (prettiesisks) atteikums atļaut pieslēgties SIA “Rīgas ūdens” inženiertīkliem ir 
apstrīdams un pārsūdzams. Atteikums ir nepamatots gadījumos, kad pieslēgumam nepieciešamie 
inženiertīkli ir fiziski pieejami un pieslēguma izveidošana ir tehniski iespējama. 
11.10. Jaunā būvniecības regulējuma ietvaros tehniskie noteikumi un to saskaņojums vairs nav atzīstams 
par starplēmumiem, kas nepieciešami administratīvā akta (būvatļaujas) izdošanai.  
11.11. No SIA “Rīgas ūdens” perspektīvas tās izdodamie akti ir tehniskas darbības privāto tiesību jomā, 
savukārt no administratīvā procesa un būvniecības regulējuma perspektīvas TN, BID saskaņojumi un 
Atzinumi ir atzīstami par administratīvajā aktā (būvatļaujā) ietvertiem nosacījumiem (uzdevumiem) 
Administratīvā procesa likuma 68.panta izpratnē. 
11.12. SIA “Rīgas ūdens”, kā arī citu inženiertīklu īpašnieku izdodamo aktu kontroli efektīvāk varētu veikt, 
apstrīdot un pārsūdzot atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja tā, tostarp ar to saistītie minētie akti, 
būtiski skar privātpersonas tiesības vai tiesiskās intereses vai būtiski apgrūtina to īstenošanu. To tiesiskums 
var tikt arī izvērtēts patstāvīgi tad, ja ir konstatējams, ka tie faktiski liedz privātpersonai iespēju saņemt 
pašvaldības autonomās funkcijas pakalpojumus vai arī ar šo darbību tiek radīts privātpersonas tiesību un 
tiesisko interešu aizskārums, kurš ir atzīstams par būtisku, kā arī gadījumā, ja tiek izdots atteikums izsniegt 
tehniskos noteikumus. 
11.13. Ņemot vērā būvniecības nozares specifiku kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 
regulējumu, izklāstītā pastāvošā kārtība nav atzīstama par juridisku anomāliju. Šī kārtība, iespējams, ir 
racionālākais veids, kā no vienas puses nodrošināt efektīvu būvniecības procesu, bet no otras puses 
aizsargāt privātpersonu tiesības gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Ikkatrā būvniecības procesā tiek izdoti 
tehniskie noteikumi, kuru nepamatota apstrīdēšana nebūtu pieļaujama no būvniecības procesa 
efektivitātes viedokļa. Tomēr ir specifiski gadījumi, kad to apstrīdēšana ir pieļaujama, lai netiktu aizskartas 
privātpersonas tiesības. Šāda kārtība, kad privātpersonai labvēlīga rīcība nav administratīvais akts, bet 
nelabvēlīga rīcība ir atzīstama par administratīvo aktu, nav unikāla. Piemēram, gadījumā, kad 
privātpersona Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā vēršas iestādē ar iesniegumu, lūdzot sniegt 
informāciju, atbilde uz šo iesniegumu nav administratīvais akts – nav apstrīdama. Iestādes atteikums sniegt 
atbildi ir apstrīdams administratīvais akts. Iestādes atbilde, kas nesatur atbildi pēc būtības, ir apstrīdams 
administratīvais akts. Iestādes bezdarbība – neatbildēšana uz iesniegumu – ir apstrīdama faktiskā rīcība. 
 
12. Rekomendācijas 
12.1. Ievērojot secinājumos norādīto, ir konstatējams, ka līdzšinējā SIA “Rīgas ūdens” prakse, izdodot 
TN, BID saskaņojumus un Atzinumus, kā arī šo dokumentu saturs, pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām 
un judikatūrai, līdz ar to SIA “Rīgas ūdens”, izdodot šos aktus, nav jāievēro Administratīvā procesa likumā 
administratīvajiem aktiem noteiktās prasības. Tādējādi SIA “Rīgas ūdens” nav nepieciešams pilnveidot 
iekšējās procedūras un izdodamo aktu saturu. 



24 

 

12.2. Ievērojot kompetento iestāžu dažādi motivētos skaidrojumus, kā arī faktu, ka Tieslietu ministrijas 
skaidrojums ir publicēts Ekonomikas ministrijas mājaslapā42, kompetentās iestādes būtu jāaicina sniegt 
saskaņotu, publisku skaidrojumu par TN, BID saskaņojumu un Atzinumu juridisko statusu, skaidrojumā 
rūpīgi izvērtējot tā ietekmi uz būvniecības procesu kopumā.  
 
 
  

 
42 Pieejams: https://www.em.gov.lv/files/buvnieciba/TMvest_28112018_Nr_1-13_2981_KOPIJA%20(2).pdf 
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3.3.3. Par SIA “Rīgas ūdens” atbilstību GDPR 37.pantam attiecībā uz datu aizsardzības 
speciālista nepieciešamību 
 
1. Atbilstības vērtējuma pamatojums 

1.2. SIA “Rīgas ūdens” valdes 14.10.2019. sēdes protokola Nr.2.4.1/2019/80 sarunu procedūras “SIA 
“Rīgas ūdens” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/152) nolikuma 
pielikuma Nr.1 “Darba uzdevums – tehniskā specifikācija” 3.3.3.punkts, kas paredz pārbaudīt SIA “Rīgas 
ūdens” statusa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(turpmāk tekstā – “Visparīgā datu aizsardzības regula”) 37.pantam attiecībā uz datu aizsardzības 
speciālista iecelšanas nepieciešamību. 

2. Atbilstības vērtējuma mērķis 

2.1. Pārbaudīt SIA “Rīgas ūdens” statusa atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.pantam 
attiecībā uz datu aizsardzības speciālista iecelšanas nepieciešamību. 
2.2. Sniegt secinājumus un priekšlikumus turpmāk veicamajām darbībām. 

3. Atbilstības vērtējuma apjoms 

3.1. Atbilstības vērtējums veikts pamatojoties uz  Vispārīgās datu aizsardzības regulas, spēkā esošajiem 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Rīgas domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, un SIA 

“Rīgas ūdens” statūtiem43. 
3.2. Atbilstības vērtējumā pārbaudīta SIA “Rīgas ūdens” statusa atbilstība Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 37.pantam attiecībā uz datu aizsardzības speciālista iecelšanas nepieciešamību, kā arī sniegti 
secinājumi un priekšlikumi turpmāk veicamajām darbībām. 
3.3. Atbilstības vērtējumā netiek vērtēts, vai informācijas tehnoloģijas daļas vadītāja amata 
apvienošana ar personas datu aizsardzības speciālista amatu ir pieļaujama, vai tomēr tas tiks uzskatīts par 
interešu konfliktu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 38.panta 6.punktam, ņemot vērā datu 
aizsardzības speciālista uzdevumus, kas noteikti Vispārīgās datu aizsardzības regulas 39.pantā. 

4. Vispārīga informācija 

4.1. SIA “Rīgas ūdens” 100% kapitālsabiedrības daļas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai (turpmāk 

tekstā– “RPP”)44.  

4.2. Saskaņā ar Rīgas domes saistošajos noteikumos45 noteikto, SIA "Rīgas ūdens" sniedz sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību 
stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā 
pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. 

4.3. Rīgas domes saistošie noteikumi46 paredz, ka pašvaldība ar līgumu var deleģēt no pašvaldības 
autonomajām funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. 

4.4. RPP ar SIA “Rīgas ūdens” ir noslēgusi līgumu47 par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu. Saskaņā ar iepriekš minētā līguma 1.1.punktā noteikto, RPP uzdod un SIA “Rīgas ūdens” 
apņemas, izmantojot SIA “Rīgas ūdens” īpašumā esošo Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, 
nodrošināt šādu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā 
teritorijā: ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā; 

 
43 Apstiprināti SIA “Rīgas ūdens” 09.01.2018.ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1) 
44 Atbilstoši Lursoft datu bāzē pieejamajai informācijai: https://company.lursoft.lv/rigas-udens/40103023035 
45 Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.pielikuma 
“Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Pašvaldības funkciju 
(uzdevumu) izpildi” 3.punkts. 
46 Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.pielikuma 
“Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Pašvaldības funkciju 
(uzdevumu) izpildi” 17.punkts. 
47 SIA “Rīgas ūdens” un Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.jūlija līgums Nr.RD-19-765-n “Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegšanu”. 

 

https://company.lursoft.lv/rigas-udens/40103023035
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ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai; notekūdeņu 
savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas 
sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana 
un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos. 

5. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta prasības 

5.1. Lai konstatētu, vai  SIA “Rīgas ūdens” ir nepieciešams iecelt datu aizsardzības speciālistu 
nepieciešams izvērtēt, vai SIA “Rīgas ūdens” atbilst kādam no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 
1.punkta nosacījumiem, proti: 

a) apstrādi veic publiska iestāde vai struktūra; 
b) pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to 
būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu 
subjektu novērošana plašā mērogā; vai 
c) pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbības ietver īpašo kategoriju datu saskaņā ar 
9. pantu un 10. pantā minēto personas datu par sodāmību un pārkāpumiem 
apstrādi plašā mērogā. 

5.2. Papildus tam, lai konstatētu, vai  SIA “Rīgas ūdens” ir nepieciešams iecelt datu aizsardzības 
speciālistu, nepieciešams izvērtēt, vai SIA “Rīgas ūdens” nav piemērojams Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 37.panta 3.punkts, proti, ja pārzinis vai apstrādātājs ir publiska iestāde vai struktūra, vienu datu 
aizsardzības speciālistu var iecelt vairākām šādām iestādēm vai struktūrām, ņemot vērā to organizatorisko 
uzbūvi un lielumu. 
5.3. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 4.punkts nosaka, ka gadījumos, kas nav minēti 
1. punktā, pārzinis vai apstrādātājs, vai apvienības un citas struktūras, kas pārstāv pārziņu vai apstrādātāju 
kategorijas, var iecelt vai – ja tas jādara saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem – ieceļ datu 
aizsardzības speciālistu. Datu aizsardzības speciālists var rīkoties šādu apvienību un citu struktūru, kas 
pārstāv pārziņus vai apstrādātājus, uzdevumā. 

6. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta a) apakšpunkts 

6.1. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta a) apakšpunkts nosaka, ka pārzinis un 
apstrādātājs ieceļ datu aizsardzības speciālistu katrā gadījumā, kad apstrādi veic publiska iestāde vai 
struktūra.  
6.2. Attiecīgi nepieciešams izvērtēt to, vai SIA “Rīgas ūdens” atbilst “publiskas iestādes” vai “struktūras” 
definīcijai. 
6.3. Lai gan “publiska iestāde” kā termins Latvijas Republikas normatīvajos aktos netiek definēts, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 1.pants skaidro, ka ar “publisku personu” tiek saprasta Latvijas Republika un 

pašvaldība48. Savukārt, “iestāde” ir  institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar 
normatīvo aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības īstenošanai un 

ir savs personāls. 
6.4. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.pants nosaka, ka 
“pašvaldības kapitālsabiedrība ir kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas 
pieder vienai pašvaldībai”.  
6.5. SIA “Rīgas ūdens” ir RPP kapitālsabiedrība un tā neatbilst “publiskas personas” un “iestādes” 
definīcijām. Līdz ar to secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” kā RPP kapitālsabiedrība nav uzskatāma par 
“publisku iestādi” atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta a) apakšpunktam. 
6.6. Vienlaicīgi, SIA “Rīgas ūdens” kā RPP kapitālsabiedrība, var tikt vērtēta kā RPP “struktūra” 
atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta a) apakšpunktam. 
6.7. Lai gan Vispārīgā datu aizsardzības regulā netiek skaidrots, ar ko tiek saprasta “valsts iestāde vai 

struktūra”, Eiropas Komisijas 29. panta darba grupa49 uzskata, ka: “valsts iestādes un struktūras ietver 

 
48 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 1) publiska persona — tās darbojas saskaņā ar publisko tiesību 
principiem; 2) atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota 
publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un 
apstiprināšanu. Tai var būt sava manta. 
 
49 29. panta darba grupa, kura izveidota pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. 
gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29. pantu, ir 
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valsts, reģionālās un vietējās varas iestādes, taču saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, 
jēdziens parasti ietver arī vairākas citas publisko tiesību subjektu grupas. Šādos gadījumos datu 
aizsardzības speciālista iecelšana ir obligāta. Var izpildīt uzdevumu sabiedrības interesēs, kuru var 
īstenot ne tikai valsts iestādes vai struktūras, bet arī citas fiziskas vai juridiskas personas, ko reglamentē 
valsts vai privātās tiesības tādās nozarēs kā, piemēram, ūdensapgāde.” No iepriekšminētā izriet, ka SIA 
“Rīgas ūdens” var tikt uzskatīts par “publisku struktūru”, ņemot vērā to, ka SIA “Rīgas ūdens” veic RPP 
deleģēto funkciju izpildi. 
6.8. Vienlaicīgi 29. panta darba grupa skaidro, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 
1.punkta a) apakšpunkts attiecas uz tādām struktūrām, kas ietver valsts, reģionālās un vietējās iestādes, un 
uz ko attiecas publiskās tiesības. Nav šaubu, ka SIA “Rīgas ūdens” ir publisko tiesību subjekts daļā par RPP 
deleģēto funkciju izpildi. Turklāt, datu aizsardzības speciālista nepieciešamības fakts tiek pieminēts arī 
29.panta darba grupas vadlīnijās, kur ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzēji netiešā veidā ir minēti kā 

“publiska struktūra”, kam attiecīgi ir pienākums iecelt datu aizsardzības speciālistu50. 
6.9. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam, pašvaldībām ir noteiktas autonomās funkcijas, 
tostarp, bet ne tikai, organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana).  
6.10. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pants nosaka, ka publiska persona savu funkciju efektīvai 
izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā. Ņemot vērā to, ka SIA 
“Rīgas ūdens” 100% kapitālsabiedrības daļas pieder RPP un apstākli, ka SIA “Rīgas ūdens” ir uz normatīvā 
akta pamata izveidota sabiedrība, kas veic RPP noteiktās autonomās funkcijas, ir  secināms, ka SIA “Rīgas 
ūdens” varētu atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta a) apakšpunktam, un šādā 
gadījumā - tai ir nepieciešams iecelt datu aizsardzības speciālistu un veikt citus Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas 37.pantā minētos pienākumus. 
6.11. Vienlaicīgi ir vērā ņemams fakts, ka arī gadījumos, ja Vispārīgā datu aizsardzības regula īpaši 
neprasa iecelt datu aizsardzības speciālistu, jo īpaši, pastāvot šaubām par obligātā datu aizsardzības 
speciālista iecelšanas nepieciešamību, uzņēmumiem ir lietderīgi brīvprātīgi iecelt šo speciālistu. Šos 
brīvprātīgos centienus  atbalsta arī 29.panta darba grupa, kā tas ir norādīts 29.panta darba grupas 
vadlīnijās: “pat tad, ja Vispārīgā datu aizsardzības regulā netiek īpaši prasīta datu aizsardzības 
speciālista iecelšana, dažkārt organizācijām var būt lietderīgi brīvprātīgi iecelt datu aizsardzības 

speciālistu.” 51 Piemēram, līdzīgs juridiskais statuss un uzņēmuma pamatdarbības specifika, proti, uzturēt 
inženierkomunikācijas pakalpojumus, ir AS “Rīgas Siltums”. Neskatoties uz to, ka AS “Rīgas Siltums” 
pamatpakalpojumu lielākoties sniedz daudzdzīvokļu māju īpašnieku un pārvaldnieku klientu segmentam 
(ēkai) nevis privātmāju īpašnieku klientu segmentam, AS “Rīgas Siltums” ir iecēlusi savu datu aizsardzības 
speciālistu. Nav šaubu, ka Datu valsts inspekcija vērtējot to, vai SIA “Rīgas ūdens” ir nepieciešams iecelt 
savu datu aizsardzības speciālistu, vērtēs arī pastāvošo praksi, analizējot arī citus uzņēmumus līdzīgās 
situācijās.  
6.12. Turklāt, jāņem vērā arī tas, ka SIA “Rīgas ūdens” kā Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrības likuma subjekts nodrošina efektīvu pārvaldību un labas korporatīvās pārvaldības 

principu ievērošanu52. Savukārt, labas korporatīvās pārvaldības principa ievērošana palīdz politikas 
veidotājiem novērtēt un uzlabot korporatīvās pārvaldības tiesisko, regulējošo un institucionālo sistēmu. 
G20/OECD principi ir piemērojami arī pašvaldības kapitālsabiedrībām un to pielietošana nozīmē labāku 

korporatīvo pārvaldību.53  

 
darba grupa, kuru veido katras dalībvalsts nozīmētās uzraudzības iestādes pārstāvis, kura darbojas neatkarīgi un ir 
piešķirts padomdevējas statuss personas datu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi. 

 
50 Pamatnostādnes par datu aizsardzības speciālistiem (“DAS”), 16/LV, WP 243 vers. 01, dokuments pieņemts 2016. 
gada 13. decembrī, redakcija, kas pārskatīta un pieņemta 2017. gada 5. aprīlī, 

 
51 29.panta datu aizsardzības darba grupas Vadlīnijas par datu aizsardzības speciālistiem (DAS) (pieņemtas 2016.gada 
13.decembrī, 16/EN WP 243). 
52 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 2.pants: “Šā likuma mērķis ir veicināt 
publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas 
personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības 
principu ievērošanu, kā arī nodrošināt publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu.” 
53 G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi. 
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6.13. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs secinām, ka SIA “Rīgas ūdens” atbilst “publiskas struktūras” 
terminam daļā par RPP deleģēto funkciju izpildi.  
 

7. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta b) apakšpunkts 

7.1. Datu aizsardzības speciālists ir obligāti ieceļams, ja pārziņa pamatdarbība sastāv no apstrādes 
darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu 
subjektu novērošana plašā mērogā.  
7.2. Ar "pamatdarbību" var uzskatīt galvenās darbības, lai sasniegtu pārziņa vai apstrādātaja mērķus. 
Tās ietver arī visas darbības, kurās datu apstrāde ir neatņemama pārziņa vai apstrādātāja darbības daļa.  
7.3. SIA “Rīgas ūdens” pastāvīgs pienākums ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
nodrošināt nepārtrauktu  pakalpojumu sniegšanu pakalpojumu lietotājiem. Turklāt, sniedzot 
pakalpojumus, SIA “Rīgas ūdens” nodrošina arī pakalpojuma atbilstību noteiktām kvalitātes un vides 
aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem; ūdens patēriņa uzskaites veikšanu; 
dzeramā ūdens kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem un Eiropas Savienības (Kopienas) tiesību normās noteiktajām prasībām; ūdens monitoringa 
veikšanu; ērtu norēķināšanās sistēmas izveidi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, un 

citus pakalpojumus atbilstoši starp SIA “Rīgas ūdens” un RPP noslēgtā līguma nosacījumiem54.  
7.4. Nav šaubu par to, ka, piemēram, ūdens patēriņa uzskaites veikšana ir uzskatāma par personas datu 
apstrādi. Tas izriet arī no Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta, kas nosaka, ka par personas datiem 
uzskatāmi ne tikai tādi, kas personu identificē, bet arī tādi, kas var palīdzēt to identificēt netiešā veidā. 
Tāpēc personas dati var būt arī informācija, kura tāda nešķiet pirmajā brīdī, un uzmanība jāpievērš ne tikai 
plānotajam datu izmantošanas nolūkam, bet arī citiem veidiem, kādos dati kopā ar citiem datiem var tikt 
izmantoti ļaunprātīgos nolūkos, piemēram, lai konstatētu, vai persona atrodas savā mājoklī. 
7.5.  Tā piemēram, Spānijas Augstākā tiesa ir atzinusi, ka par personas datiem uzskatāma  informācija 
par personas elektroenerģijas patēriņu. Nostāja pamatota ar Eiropas Savienības tiesas praksi, kurā 
nostiprināta vispārēja atziņa, ka par personas datiem uzskatāmi tādi dati, kurus izmantojot kopā ar 
papildus informāciju, var identificēt personu. Tiesa norādīja, ka, zinot elektroenerģijas piegādes vietu, 
iespējams viegli identificēt šīs vietas īpašnieku un, zinot enerģijas patēriņu dažādos laika posmos, bez lielas 

piepūles iespējams spriest par personas ieradumiem un dienas kārtību55.  
7.6. Attiecīgi, ņemot vērā 4.4.punktā un 7.3.punktā minētos SIA “Rīgas ūdens” pienākumus, var 
uzskatīt, ka SIA “Rīgas ūdens” pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to būtības, apmēra 
un/vai nolūku dēļ notiek datu subjektu novērošana.  
7.7. Turklāt secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” veic arī “regulāru un sistemātisku datu subjektu 
novērošanu plašā mērogā (piemēram, ūdens patēriņa uzskaite, dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzība u.c.) 
jo, izmantojot SIA “Rīgas ūdens” īpašumā esošo Rīgas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, SIA “Rīgas 
ūdens” nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā56. 
7.8. Regulāras un sistemātiskas datu subjektu novērošanas jēdziens Vispārīgajā datu aizsardzības 
regulā nav tieši skaidrots, vienlaicīgi 29.panta darba grupas vadlīnijās “viedskaitītāji” ir minēti kā piemērs 
regulārai un sistemātiskai datu subjektu novērošanai. Kā zināms, viens no RPP deleģēto funkciju 
uzdevumiem ir ērta norēķināšanās sistēmas izveide ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kas, ietver 
arī viedskaitītāju uzstādīšanas pakalpojuma nodrošināšanu. Vienlaicīgi, ūdens kvalitātes un kvantitātes 
saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanā nenoliedzami jāveic regulāras un sistemātiskas darbības. 
7.9. Savukārt, datu apstrāde “plašā mērogā” tiek skaidrota 29.panta darba grupas vadlīnijās, kurās tiek 
ieteikts ņemt vērā šādus faktorus: “(1) Attiecīgo datu subjektu skaits - vai nu konkrēts skaits vai 

 
54 SIA “Rīgas ūdens” un Rīgas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.jūlija līgums Nr.RD-19-765-n “Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegšanu” 2.2.punkts. 
55 Publicēts 28.08.2019. the International Association of Privacy Professionals (IAPP) mājaslapā: 
https://iapp.org/news/a/spanish-supreme-court-deems-electric-use-info-to-be-personal-data/ 
56 29.panta darba grupa interpretē "regulāri", kas nozīmē vienu vai vairākus no šiem: (1) Pastāvīgi vai notiek konkrētos 
intervālos noteiktā laika periodā (2) Atkārtota vai atkārtota noteiktā laikā (3) Pastāvīgi vai periodiski notiek. Savukārt, 
29.panta darba grupa interpretē "sistemātisku", kas nozīmē vienu vai vairākus no šiem: • Notiek saskaņā ar sistēmu • 
Iepriekš organizēta, organizēta vai metodiska • Notiek kā daļa no vispārējā datu vākšanas plāna • Veikts kā daļa no 
stratēģijas, piemēram, viedie skaitītāji u.c.  

 

https://iapp.org/news/a/spanish-supreme-court-deems-electric-use-info-to-be-personal-data/
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proporcionāli iedzīvotāju skaitam, (2) datu apjoms un / vai dažādu apstrādājamo datu vienību 
diapazons, (3) datu apstrādes darbības ilgums vai pastāvīgums, (4) apstrādes darbības ģeogrāfiskais 
apmērs.” 
7.10. Lai secinātu, vai SIA “Rīgas ūdens” apstrādā datus “plašā mērogā”, ir jāpārliecinās, vai izpildās kāds 
no iepriekšējā punktā minētajiem faktoriem.  
7.11. Attiecībā par pirmo iepriekšminēto faktoru, nepieciešams apzināt datu subjektu skaitu, kuru 
personas datus SIA “Rīgas ūdens” apstrādā. Atbilstoši SIA “Rīgas ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģijai 
2019.-2022.gadam, SIA “Rīgas ūdens” ir definējis trīs galvenos klientu segmentus: 1) daudzdzīvokļu māju 
īpašnieki un pārvaldnieki, 2) ģimenes privātmājas un 3) nedzīvojamā fonda objektu īpašnieki un valdītāji. 
Jāņem vērā, ka fizisko personu datu apstrāde notiek, galvenokārt, SIA “Rīgas ūdens” sniedzot 
pakalpojumus privātmājām. Vienlaicīgi secinām, ka sniedzot pakalpojumus daudzdzīvokļu māju 
īpašniekiem un pārvaldniekiem vai nedzīvojamā fonda klientiem, SIA “Rīgas ūdens” arī apstrādā fizisko 
personu datus, taču ievērojami mazākā apjomā. Tā piemēram, tehnisko noteikumu izdošanas ietvaros SIA 
“Rīgas ūdens” klientiem, kas ir daudzdzīvokļu māju īpašnieki un pārvaldnieki, SIA “Rīgas ūdens” veic datu 
apstrādi, jo pievienotie dokumenti satur personas datus (piemēram, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi). 
7.12. Attiecībā uz ūdensapgādes pakalpojumiem, no kopējā nekustamā īpašuma objektu skaita, kas ir 22 
288 objekti – no tiem -  8’981 ģimenes (individuālās dzīvojamās) privātmāju īpašnieki jeb  
39,9%, 9’397 daudzdzīvokļu māju īpašnieki un pārvaldnieki jeb 42,6% un 3’910 nedzīvojamā fonda klienti 
jeb 17,5% no kopējo objektu apjoma. Savukārt attiecībā uz notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
pakalpojumiem, kur kopējais nekustamo īpašumu objektu skaits ir 17 785 objekti – no tiem – 5’392 
ģimenes (individuālās dzīvojamās) privātmāju īpašnieki jeb 29,9%, 8’702 daudzdzīvokļu māju 
īpašnieki un pārvaldnieki jeb 49,3% un 3’691 nedzīvojamā fonda klientu objekti jeb 20,8% no kopējā 
nekustamo īpašumu objektu skaita. Pie tam, jāņem vērā, ka nav izslēgts, ka SIA “Rīgas ūdens” veic datu 
apstrādi sniedzot pakalpojumus arī daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un pārvaldniekiem vai nedzīvojamam 
fondam, kuru īpašnieki var būt arī fiziskas personas. Attiecīgi varam pieņemt, ka SIA “Rīgas ūdens” sniedz 
ūdensapgādes pakalpojumus vismaz 39,9% un notekūdeņu savākšanas un attīrīšananas pakalpojumus 
vismaz 29,9% objektiem, kuru ietvaros notiek personas datu apstrāde, kas ir ievērojami liela daļa no kopējo 
objektu skaita.   
7.13. Savukārt, nosakot apstrādes darbībām ģeogrāfisko apmēru, nepieciešams apzināt ne tikai 
teritoriju, kurā ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti, bet arī ūdenssaimniecības pakalpojuma 
aizstāšanas fakts, proti, vērā ņemams ir fakts, ka SIA “Rīgas ūdens” sniegtais pakalpojums Rīgas teritorijas 
iedzīvotājiem nav aizstājams, ko ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti pastāvot dabīgajam 
monopolam.  Lai gan Eiropas Komisijas vadīnijas detalizētāk neskaidro to, ko sevī ietver termins 
“ģeogrāfiskais apmērs”, mūsuprāt, nosakot “ģeogrāfisko apmēru” būtu jāvērtē līdzīgi kā konkurences 
tiesībās, kur ar “ģeogrāfisko tirgu” saprot ne tikai teritorijas apmēru, bet arī iedzīvotāju skaitu propocionāli 
iedzīvotāju skaitam Latvijā, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojuma aizstāšanas faktu. Turklāt jāņem vērā, 
ka bez Rīgas teritorijas, SIA “Rīgas ūdens” sniedz pakalpojumus arī atsevišķos Ādažu, Garkalnes, Stopiņu, 
Ķekavas, Garkalnes un Mālpils novada teritorijā. 
7.14.  Eiropas Komisija savās vadlīnijās pietiekami sensitīvi aplūko ūdenssaimniecības pakalpojumus, 
pieminot datu aizsardzības speciālista nepieciešamību tieši kontekstā par  ūdensaaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu57. Protams, vērā ņemams ir fakts, ka vadlīnijas nav tieši piemērojamas vai juridiski saistošas, un 
katrs gadījums tomēr būtu jāvērtē atsevišķi. 
7.15. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka SIA "Rīgas ūdens" sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, 
kurā pastāv dabiskais monopols, kā arī pieņemot to, ka SIA “Rīgas ūdens” sniegtā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma izpildās atsevišķi 7.9.punktā minētie faktori, ir secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” veic apstrādes 
darbības plašā mērogā. 
7.16. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir secināms, ka SIA “Rīgas ūdens” pamatdarbība sastāv no apstrādes 
darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu 
subjektu novērošana plašā mērogā, un līdz ar to SIA “Rīgas ūdens” statuss atbilst Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta b) apakšpunktam. 
 
 

 
57 Pamatnostādnes par datu aizsardzības speciālistiem (“DAS”), 16/LV, WP 243 vers. 01, dokuments pieņemts 2016. 
gada 13. decembrī, redakcija, kas pārskatīta un pieņemta 2017. gada 5. aprīlī, 
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8. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta c) apakšpunkts 

8.1. SIA “Rīgas ūdens” kā pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbība neietver īpašo kategoriju datu saskaņā 
ar Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas 9.un 10.pantā minēto  personas datu par sodāmību un 
pārkāpumiem apstrādi plašā mērogā.  
8.2. Līdz ar to secināms, ka  uz SIA “Rīgas ūdens” nav attiecināms Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
37.panta 1.punkta c) apakšpunkts. 

9. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 2.punkts 

9.1. SIA “Rīgas ūdens” Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 2.punkts nav piemērojams, jo SIA 
“Rīgas ūdens” neatbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 19.punktā minētajam terminam 
“uzņēmuma grupa”, proti, “uzņēmumu grupa” ir kontrolējošais uzņēmums un tā kontrolētie uzņēmumi. 

10. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 3.punkts 

10.1. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 3.punkts pieļauj  vairākām iestādēm vai struktūrām 
iecelt vienu kopīgu datu aizsardzības speciālistu. Šis nosacījums var tikt attiecināts arī uz publisku personu 
un tās kapitālsabiedrībām, ar nosacījumu, ka ieceltais datu aizsardzības speciālists ir augsti informēts, 
pietiekami nodrošināts ar nepieciešamajiem resursiem, autonoms lēmumu pieņemšanā un tieši atbildīgs 
par augstākās vadības informēšanu par datu aizsardzības jautājumiem, sniedzot padomus un ieteikumus 
vai sagatavojot iesniegšanai darbību gada pārskatu. 
10.2. RPP tās kapitālsabiedrībām var iecelt kopīgu datu aizsardzības speciālistu, bet ieceltajam 
speciālistam ir jāspēj nodrošināt, ka datu aizsardzības speciālists spēs veikt savus uzdevumus konkrētajās 
RPP kapitālsabiedrībās, nodrošinot darbinieku un datu subjektu piekļuvi datu aizsardzības speciālistam 
(piemēram, pieejamība uzreiz pēc nepieciešamības un bez kavēšanās). Kā tiek skaidrots 29.darba grupas 
vadlīnijās, viens datu aizsardzības speciālists vairākām grupas uzņēmumiem ir pieļaujams, ja uzņēmumi ir 
ar līdzīgām funkcijām, ģeogrāfiski vai organizatoriski saistītas. 
10.3. Lai gan teorētiski ir atļauts, ka RPP tiktu nozīmēts viens kopīgs datu aizsradzības speciālists, kas 
veic savus pienākumus arī, piemēram, SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām, mēs piesardzīgi vērtējam to, vai 
ieceltais datu aizsardzības speciālists būtu pietiekami neatkarīgs, spētu nodrošināt pieejamību pēc 
nepieciešamības un bez kavēšanās, savu pienākumu ietvaros neradītu interešu konfliktu un viņa darba 
apjoms nebūtu par lielu, lai varētu pienācīgi pildīt savus pienākumus. 
10.4. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs rekomendējam neizvēlēties vienu kopīgu datu aizsardzības 
speciālistu RPP, kas pildītu arī savus pienākumus SIA ”Rīgas ūdens”, bet gan nozīmēt pašiem savu datu 
aizsardzības speciālistu. 

11. Secinājumi 

11.1. SIA “Rīgas ūdens” statuss pirmsšķietami atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 
1.punkta a ) apakšpunktam, tomēr viennozīmīgi tas atbilst “publiskas struktūras” terminam tikai daļā, kur 
SIA “Rīgas ūdens” pilda RPP deleģētās funkcijas.  
11.2. SIA “Rīgas ūdens” statuss vairāk atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta b) 
apakšpunktam, nekā tam neatbilst, ņemot vērā to, ka SIA “Rīgas ūdens” pamatdarbība sastāv no apstrādes 
darbībām, kurām to būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu 
subjektu novērošana plašā mērogā. Minētais izvērtējums ir balstīts uz 29.panta darba grupas vadlīnijās 
sniegto skaidrojumu, tomēr jāņem vērā fakts, ka vadlīnijas nav juridiski saistošas vai tieši piemērojamas, 
tās sniedz tikai ieteikumus un rekomendācijas drošākai datu apstrādei, lai uzlabotu datu subjektu tiesības 
izmantot Vispārīgās datu aizsardzības regulā minētās tiesības un veicinātu vienotu piemērojamību un 
vienotu pieeju personas datu aizsardzības prasību izpildē. 
11.3. SIA “Rīgas ūdens” kā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības likuma subjekts ievēro  
likuma 2.pantā noteikto labas korporatīvās pārvaldības principu un G20/OECD Korporatīvās pārvaldības 
principus. Minēto principu ievērošana nozīmē publiskas personas kapitālsabiedrības efektīvu pārvaldību, 
publiskas personas kapitālsabiedrības racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas 
korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī nodrošina publiskas personas līdzdalības nosacījumu 
ievērošanu. 
11.4. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 4.punkts un 29.panta darba grupas rekomendācijas 
nosaka ievērot arī “pārskatatbildības principu” un kā labas pārvaldības paraugpraksi iesaka uzņēmumiem 
iecelt datu aizsardzības speciālistu. Pastāvot šaubām par obligātā datu aizsardzības speciālista iecelšanas 
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nepieciešamību, uzņēmumiem ir lietderīgi brīvprātīgi iecelt šo speciālistu, un šos centienus īpaši atbalsta 
arī 29.panta darba grupa.  
11.5. Vienlaicīgi secinām, ka SIA “Rīgas ūdens” nav pieprasījis no Datu valsts inspekcijas uzziņu par datu 
aizsardzības speciālista nepieciešamību atbilstoši Administratīvā procesa likuma 98.pantam (saņemtais 

viedoklis no atbildīgās uzraudzības iestādes var būt mainīgs58). 
11.6. SIA “Rīgas ūdens” ir arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 
subjekts. Atbilstoši šī likuma 3.pantam, ir secināms, ka  SIA “Rīgas ūdens” rīcība sasniegtu mazāku finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu, ja netiktu veidots atsevišķs datu aizsardzības speciālista amats, bet gan 
tiktu  apvienots esošs amats ar datu aizsardzības speciālista amatu, nodrošinot to, ka neviens no Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas 39.pantā minētajiem uzdevumiem neradītu interešu konfliktu.  

12. Rekomendācijas 

12.1. Atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības principam, mēs rekomendējam SIA “Rīgas ūdens” iecelt 
savu atbildīgo datu aizsardzības speciālistu,  ņemot vērā to, ka SIA “Rīgas ūdens” statuss atbilst Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta a) apakšpunktam daļā, kur SIA “Rīgas ūdens” veic RPP 
deleģētās funkcijas un atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 1.punkta b) apakšpunktam, 
ņemot vērā to, ka SIA “Rīgas ūdens” pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to būtība, apmēra 
un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu subjektu novērošana plašā mērogā. 
12.2. Pēc datu aizsardzības speciālista iecelšanas, par to nepieciešams paziņot Datu valsts inspekcijai 
atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta 7.punktam. 
12.3. Pastāvot jebkādām šaubām par datu aizsardzības speciālista nepieciešamību, mēs rekomendējam 
pieprasīt uzziņu Datu valsts inspekcijai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 98.pantam.  
 
  

 
58 Datu valsts inspekcijas vēstule “Par datu aizsardzības speciālista iecelšanu” (parakstīta ar drošu elektronisko 
parakstu). 
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3.3.4. Par SIA “Rīgas ūdens” ierobežotās pieejamības informācijas sarakstā iekļauto 
dokumentu un informācijas atbilstību komercnoslēpuma statusam un citiem 
normatīvajiem aktiem, kuri ierobežo sarakstā ietverto dokumentu un informācijas publisku 
pieejamību. 
 
1. Atbilstības vērtējuma pamatojums 

10.12. SIA “Rīgas ūdens” valdes 14.10.2019. sēdes protokola Nr.2.4.1/2019/80 sarunu procedūras “SIA 
“Rīgas ūdens” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšana” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/152) nolikuma 
pielikuma Nr.1 “Darba uzdevums – tehniskā specifikācija” 3.3.4.punkts, kas paredz pārbaudīt SIA “Rīgas 
ūdens” ierobežotās pieejamības informācijas sarakstā iekļauto dokumentu un informācijas atbilstību 
komercnoslēpuma statusam un citiem normatīvajiem aktiem, kuri ierobežo sarakstā ietverto dokumentu 
un informācijas publisku pieejamību.  

2. Atbilstības vērtējuma mērķis 

2.1. Pārbaudīt SIA “Rīgas ūdens” ierobežotās pieejamības informācijas sarakstā iekļauto dokumentu un 
informācijas atbilstību komercnoslēpuma statusam un citiem normatīvajiem aktiem, kuri ierobežo sarakstā 
ietverto dokumentu un informācijas publisku pieejamību.  
2.2. Sniegt secinājumus un priekšlikumus turpmāk veicamajām darbībām. 

3. Atbilstības vērtējuma apjoms 

3.1. Atbilstības vērtējums veikts pamatojoties uz  Komercnoslēpuma aizsardzības likumu, Informācijas 
atklātrības likuma un citiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas ierobežo 
informācijas publisku pieejamību, kā arī SIA “Rīgas ūdens” procedūru Nr.AD/P-19-76/V “Kārtība 
ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzībai” (apstiprināts 15.05.2019. SIA “Rīgas ūdens” valdes sēdē, 
protokols Nr.2.4.1/2019/39). 
3.2. Atbilstības vērtējumā pārbaudīts SIA “Rīgas ūdens” ierobežotas pieejamības informācijas un 
dokumentu saraksts59 (turpmāk tekstā – “Ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu 
saraksts”), proti, vai dokumenti un informācija, kas minēti sarakstā, atbilst komercnoslēpuma statusam 
un citiem normatīvajiem aktiem, kuri ierobežo sarakstā ietverto dokumentu un informācijas publisku 
pieejamību, kā arī sniegti secinājumi un rekomendācijas turpmāk veicamajām darbībām. 
3.3. Atbilstības vērtējumā netiks vērtēti citi SIA “Rīgas ūdens” ierobežotas pieejamības informācijas un 
dokumentu saraksti un iekšējie normatīvie akti, kas ir zaudējuši spēku60. 
3.4. Atbilstības vērtējumā netiks vērtēts Ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu sarakstā 
iekļauto dokumentu un informācijas saturs pēc būtības. 
3.5. Atbilstības vērtējumā netiek sniegti priekšlikumi Ierobežotas pieejamības informācijas un 
dokumentu saraksta struktūrai, tikai sniegti secinājumi par to.  

4. Vispārīga informācija 

4.1. Iepazīstoties ar Ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu sarakstu ir secināms, ka SIA 
“Rīgas ūdens” minēto sarakstu ir strukturējis šādās sadaļās: 

4.1.1. Informācija, kurai ierobežotas pieejamības statuss noteikts ar likumu (turpmāk tekstā – 
“Saraksta 1.daļa”); 
4.1.2. Informācija un dokumenti, kuriem ir komercnoslēpuma statuss (turpmāk tekstā – 
“Saraksta 2.daļa”); 

 
59 Projekts izstrādāts saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” procedūras “Kārtība ierobežotas pieejamības informācijas 
aizsardzībai” VI sadaļas “Ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu saraksts” nosacījumiem. Projekts nav 
apstiprināts. 
60 Procedūra Nr.AD/P-18/21/V “Kārtība ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzībai” (apstiprināts 22.05.2018. 
SIA “Rīgas ūdens” valdes sēdē, protokols Nr.2.4.1/2018/33), procedūra Nr.AD-P-17-72/V “Kārtība ierobežotas 
pieejamības informācijas aizsardzībai” (apstiprināts 13.12.2017. SIA “Rīgas ūdens” valdes sēdē, protokols 
Nr.2.4.1/2017/92), SIA “Rīgas ūdens” ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu saraksts (apstiprināts SIA 
“Rīgas ūdens” 05.06.2019. valdes sēdē, protokols Nr.2.4.1/2019/46), SIA “Rīgas ūdens” ierobežotas pieejamības 
informācijas un dokumentu saraksts (apstiprināts SIA “Rīgas ūdens” 25.10.2017. valdes sēdē, protokols 
Nr.2.4.1/2017/80).  
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4.1.3. Informācija un dokumenti, kas satur fizisko personu datus (turpmāk tekstā – “Saraksta 
3.daļa”). 

4.2. Jāņem vērā, ka uz ierobežotas informācijas pieejamības dokumentu apriti, kas attiecas uz RPP 
deleģēto  funkciju uzpildi, SIA “Rīgas ūdens” ir pienākums ievērot papildus stingrākus nosacījumus, kas 
izriet no  Informācijas atklātības likuma.  
4.3. Vienlaicīgi esam secinājuši, ka Ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu sarakstā nav 
atsevišķi nodalīta tā informācijas aprite, kas attiecas uz RPP deleģēto funkciju izpildi no tās informācijas 
aprites, kur SIA “Rīgas ūdens” darbojas kā privāto tiesību subjekts. Šāds sadalījums ir pieļaujams. Tomēr 
jāņem vērā, ka šobrīd saraksts satur pamatojumu, kas attiecas gan uz to informācijas apriti, kur SIA “Rīgas 
ūdens” darbojas kā publisko tiesību subjekts, gan uz to informācijas apriti, kur tas darbojas kā privāto 
tiesību subjekts. Attiecīgi pie konkrētās informācijas vai dokumentu neizsniegšanas, SIA “Rīgas ūdens” 
jāspēj izmantot atbilstošu pamatojumu. 
4.4. Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 1.panta 4.apakšpunktu “iestāde” ir: “ikviena iestāde, kā 
arī persona, kas īsteno pārvaldes funkcijas un uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta ar 
attiecīgo funkciju un uzdevumu izpildi.” Ievērojot to, ka SIA “Rīgas ūdnens” pilda pašvaldības deleģētu 
funkciju – organizē iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, ir secināms, ka SIA “Rīgas 
ūdens” ir Informācijas atklātības likuma subjekts attiecībā uz to informācijas apriti, kas ir saistīta ar 
deleģēto pašavldības autonomo funkciju  izpildi, proti, uz tiem sabiedrisko ūdenssaimniecību 
pakalpojumiem, kas ir minēti 2019.gada 24.jūlija līguma Nr.RD-19-756-lī (turpmāk tekstā – “Līgums ar 
RPP”), kas noslēgts starp RPP un SIA “Rīgas ūdens”, 1.1.punktā: 

4.4.1. Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada 
tīklā; 

4.4.2. Ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, 
4.4.3. Notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu 

savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

4.4.4. Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā, virszemes ūdeņos. 
4.5. Vienlaicīgi, Līguma ar RPP 2.2.punktā ir noteikts, ka SIA “Rīgas ūdens”, sniedzot Līguma ar RPP 
1.1.punktā noteiktos pakalpojumus, nodrošina arī: 

4.5.1. Pakalpojumu atbilstību noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem 
noteikumiem, standartiem un noslēgtajiem līgumu ar sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem 
noteikumiem; 

4.5.2. Dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību akti un Eiropas Savienības (Kopienas) tiesību normās noteiktajām 
prasībām; 

4.5.3. Ūdens patēriņa uzskaites veikšanu atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām; 
4.5.4. Ūdens kvalitātes un kvalitātes saglabāšanu ūdensgūtnēs savas kompetences ietvaros; 
4.5.5. Ūdens monitoringa veikšanu atļaujās un normatīvajos tiesību aktos paredzētajos 

gadījumos un kārtībā; 
4.5.6. Ūdenssaimniecības attīstības projektu izstrādi un realizēšanu savas kompetences ietvaros, 

veicot attiecīgu Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu; 
4.5.7. Ērtu norēķināšanās sistēmas izveidi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

lietotājiem; 
4.5.8. Vides aizsardzības un ūdens resursu ekonomiskais izmantošanas jautājumu risināšanu 

savas kompetences ietvaros. 
4.6. No iepriekšminētā izriet, ka SIA “Rīgas ūdens” ir Informācijas atklātības likuma subjekts attiecībā 
tikai uz to informācijas apriti, kas ir saistīta ar deleģēto pašavldības autonomo funkciju  izpildi, proti, uz to 
informācijas apriti, kas ir minēta Līguma ar RPP 1.1.un 2.2.punktā. Attiecībā uz visu pārējo informācijas 
apriti SIA “Rīgas ūdens” darbojas kā privāto tiesību subjekts un minētais likums nav piemērojams, tādējādi 
SIA “Rīgas ūdens” nav Informormācijas atklātības likuma subjekts. 
Attiecībā uz ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu, vispārīgs regulējums ir sniegts 
Informācijas atklātības likuma 5.pantā, kas paredz: “ierobežotas pieejamības informācija ir tāda 
informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu 
veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var 
apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm. 
Savukārt, par ierobežotas pieejamības informāciju nav uzskatāmas ziņas, kas ir pieejamas sabiedrībai 
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bez Informācijas atklātības likumā paredzētajiem ierobežojumiem vai, kas ir jau publicētas.” 4.6. Nosakot 
informācijai komercnoslēpuma statusu, jāņem vērā visi nosacījumi, kas izriet no: 
4.6.1. Komerclikuma 19. panta pirmās daļas (vispārīgā tiesību norma, visplašākais regulējums): 
“Komercnoslēpuma statusu komersants var piešķirt tādām saimnieciska, tehniska vai zinātniska 
rakstura lietām un rakstveidā vai citādā veidā fiksētām vai nefiksētām ziņām, kuras atbilst visām šādām 
pazīmēm: 

1) tās ietilpst komersanta uzņēmumā vai ir tieši ar to saistītas; 
2) tās nav vispārpieejamas trešajām personām; 
3) tām ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība; 
4) to nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus komersantam; 
5) attiecībā uz tām komersants ir veicis konkrētai situācijai atbilstošus saprātīgus 
komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumus.” 

4.6.2. Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmās daļas (speciālā tiesību norma, taču atbilst 
atsevišķiem Komerclikuma punktiem): “Komercnoslēpums ir neizpaužama saimnieciska rakstura 
informācija, tehnoloģiskās zināšanas un zinātniska vai cita rakstura informācija, kas atbilst visām 
šādām pazīmēm: 

1) tā ir slepena, jo nav vispārzināma vai pieejama personām, kuras parasti izmanto šāda veida 
informāciju; 
2) tai ir faktiska vai potenciāla komerciālā vērtība tādēļ, ka tā ir slepena; 
3) komercnoslēpuma turētājs attiecībā uz to ir veicis konkrētajai situācijai atbilstošus un 
saprātīgus komercnoslēpuma slepenības saglabāšanas pasākumus.” 

4.6.3. un Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās un 7.panta pirmās daļas nosacījumiem attiecībā uz 
RPP deleģēto funkciju izpildi (speciālā tiesību norma, kas papildus paredz, ka jābūt būtiskam 
konkurētspējas aizsakārumam). 
4.7. Attiecīgi, par komercnoslēpumu uzskatāma informācija, kas atbilst visām Komerclikuma 19. panta 
pirmajā daļā norādītajām pazīmēm, Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmās daļas 
nosacījumiem, kā arī Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas un 7. panta pirmās daļas 
nosacījumiem. 
4.8. Komercnoslēpuma neatņemama pazīme ir slepenība. Pašam komersantam ir jāpieliek saprātīgas 
pūles, lai komercnoslēpums tiktu saglabāts slepenībā. Turklāt pašam komercnoslēpuma saturam jābūt 
slepenam. Vispārzināmas vai publiskotas lietas vai ziņas nav komercnoslēpums61.   
4.9. Informācijai un dokumentiem, kas satur fizisko personu datus, SIA “Rīgas ūdens” ir noteicis 
ierobežotas pieejamības informācijas satusu, ņemot vērā, ka minētā informācija ir iekļauta Saraksta 3.daļā. 

5. Informācija, kurai ierobežotas pieejamības statuss ir noteikts ar likumu 

5.1. Saraksta 1.daļā ir iekļauta informācija un dokumenti, kurai ierobežotas pieejamības statuss ir 

noteikts ar likumu.  

5.2. Izskatot Saraksta 1.daļā iekļauto informāciju un dokumentus secināms, ka tā 1.1.-1.4.punkts atbilst 

informācijai, kurai ierobežotas pieejamības statuss vai komercnoslēpuma statuss ir noteikts ar likumu. 

5.3. Vienlaicīgi secinām, ka Saraksta 1.daļas 1.4.punktā nepieciešams papildināt pamatojumu ar atsauci 
uz konkrēto tiesību normu, proti, Trauksmes celšanas likuma 11.panta otro daļu. 
5.4. Saraksta 1.daļas 1.3.punkta pamatojums ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanai 
ir Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8.1 pirmās daļas 1.punkts un trešā daļa, nevis  
Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmā daļa, gadījumā, ja informācijas aprite attiecas uz RPP 
deleģēto funkciju izpildi. Mēs pieņemam, ka atsevišķos gadījumos, iespējams ne visos, informācijas aprite 
attiecas uz RPP deleģēto funkciju izpildi. Atbilstoši iepriekšminētajam, noteiktajos gadījumos Saraksta 
1.daļas 1.4.punkta pamatojums būtu papildināms ar atsauci uz  Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās 
daļas 6.punktu, 8.1 pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu. 

5.5. Tāpat secināms, ka Saraksta 2.daļas 2.9.-2.11.punkti satur ierobežotas pieejamības informāciju, 

kurai statuss ir noteikts ar likumu, bet 2.9.-2.11.punkti nav iekļauti Saraksta 1.daļā.   

5.6. Izskatot Saraksta 1.daļu vienlaicīgi ir secināms, ka Saraksta 1.daļu, ir nepieciešams papildināt ar 

“Sarakstes dokumentiem ar fiziskām un juridiskām personām” (un ziņas par šīm personām), kuriem nav 

 
61 Skat. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 17.maija spriedumu lietā Nr.A43002308 
SKA-168/2010. 
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norāde “Ierobežota pieejamība” vai “Dienesta vajadzībām”, jo arī šādi sarakstes dokumenti tiek aizsargāti 

ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punktu un 11.panta sesto daļu, kā arī Iesniegumu 

likuma 9.pantu, ja informācijas aprite attiecas uz RPP deleģēto funkciju izpildi. 

5.7. Tāpat var pirmššķietami secināt, ka Saraksta 1.daļā iekļautā informācija var saturēt arī fizisko 
personu datus, piemēram, trauksmes cēlāju ziņojumi (trauksmes cēlāja personas dati, amats u.c.) vai  
saņemtie un nosūtāmie sarakstes dokumenti ar speciālā apzīmējuma norādi “Ierobežota pieejamība” vai 
“Dienesta vajadzībām” (piemēram, dokumenta sagatavotāja vārds, uzvārds u.c.). Savukārt, Saraksta 1.daļā 
iekļautā informācija un dokumenti nav minēti 3.sadaļā. 

6. Informācija un dokumenti, kuriem ir komercnoslēpuma statuss 

6.1. Nosakot komercnoslēpuma statusu informācijai vai kādai tās daļai, ja informācijas aprite attiecas 
uz RPP deleģēto funkciju izpildi, minētajai informācijai ir jāatbilst visām Komerclikuma 19. pantā 
norādītajām pazīmēm, Informācijas atklātības likuma 7. panta pirmās daļas nosacījumiem, kā arī 
Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmās daļas nosacījumiem. 
6.2. Nosakot komercnoslēpuma statusu informācijai vai kādai tās daļai, ja SIA “Rīgas ūdens” darbojas 
kā privāto tiesību subjekts, minētajai informācijai ir jāatbilst visām Komerclikuma 19. pantā norādītajām 
pazīmēm un Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmās daļas nosacījumiem. 

6.3. Pirmsšķietami ir secināms, ka ne visi Saraksta 2.daļas  2.1.-2.17.punkti pēc tās rakstura un satura 
ir vērtējami kā komercnoslēpums, jo informācijas izpaušana nevarētu nodarīt kaitējumu vai nevarētu 
būtiski negatīvi ietekmēt SIA “Rīgas ūdens” konkurētspēju, kā arī radītu zaudējumus. Mūsu rīcībā nav 
informācijas par to, vai SIA “Rīgas ūdens” spēs sniegt pietiekamu pamatojumu par informācijas, kurai 
noteikts komercnoslēpuma statuss, atbilstību visām Komerclikuma 19. panta pirmajā daļā norādītajām 
pazīmēm, Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmās daļas nosacījumiem, kā arī Informācijas 
atklātības likuma 5.panta otrās daļas un 7. panta pirmās daļas nosacījumiem gadījumā, ja pie informācijas 
vai dokumentu neizsniegšanas pieprasījuma, SIA “Rīgas ūdens” tas būtu jāpamato. 
6.4. Ir svarīgi nošķirt informāciju, kura ir noteikts komercnoslēpuma statuss no informācijas, kurai SIA 
“Rīgas ūdens” nosaka  ierobežotas pieejamības statusu, jo katram statusam ir atšķirīgi nosacījumi. Pie tam 
atšķirīgs regulējums pastāv uz ierobežotas pieejamības informācijas statusa un komercnoslēpuma statusa 
dokumentiem, ja informācijas aprite attiecas uz RPP deleģēto funkciju izpildi. Saraksta 2.daļas 2.14.punkts 
par dokumentiem, kas sagatavoti tiesvedībai. Nenoliedzami tiesvedības dokumenti satur ierobežotas 
pieejamības informāciju vai pat komercnoslēpumu. Tajā pašā laikā tiesvedības dokumenti var saturēt arī 
vispārzināmu trešajām personām un publiski pieejamu informāciju, piemēram, tiesas pavēstes. Savukārt, 
ja tiesvedības dokumenti satur komercnoslēpumu un, ja tas attiecas uz RPP deleģēto funkciju izpildi, SIA 
“Rīgas ūdens” ir jāspēj pamatot, kā šīs informācijas izpaušana varētu nodarīt kaitējumu vai būtiski negatīvi 
ietekmētu SIA “Rīgas ūdens” konkurētspēju, kā arī radītu zaudējumus. Gadījumos, kad tiesvedības 
dokumenti attiecas uz RPP deleģēto funkciju izpildi, ierobežotas pieejamības informācijas statuss tiek 
noteikts ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otro daļu, 8.pantu, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
1.panta otro daļu un 4.panta 1) apakšpunktu, kā arī likuma “Par tiesu varu” 28.3 panta trešo daļu un 28.4 

pantu.  
6.5. Gadījumos, kad tas skar RPP deleģēto funkciju izpildi, Saraksta 2.daļas 2.16.punkts vairāk iederētos 
Saraksta 1.daļā, jo tās pamatojums ierobežotas pieejamības informācijai (nevis komercnoslēpumam) ir 
noteikts Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2., 3., 4., 5.punktā, trešajā daļā un 11.panta 
sestajā daļā.  

6.6. Vienlaicīgi secināms, ka Saraksta 2.daļas 2.14.un 2.15.punktā kā pamatojums komercnoslēpuma 
statusa noteikšanai ir minēta Vispārīgā datu aizsardzības regula. Vēršam uzmanību, ka  informācija un 
dokumenti, kas satur fizisko personu datus, ir aizsargājama ar atbilstošiem tehniskiem un 
organizatoriskiem pasākumiem saskaņā Vispārīgā datu aizsardzības regulas 32.pantu, nevis automātiski 
dokumentiem, kas satur fizisko personu datus, tiek piešķirts komercnoslēpuma statuss. Nav izslēgts, ka 
2.14.un 2.15.punktā minētā informācija var saturēt komercnoslēpumu, bet jāņem vērā, ka pie šīs 
informācijas neizsniegšanas, SIA “Rīgas ūdens” būtu jāspēj rast atbilstošs pamatojums. 

6.7. Tāpat var pirmššķietami secināt, ka arī cita Saraksta 2.daļā iekļautā informācija un dokumenti var 
saturēt arī fizisko personu datus, tomēr Saraksta 2.daļā iekļautā informācija un dokumenti nav minēti 
Saraksta 3.daļā. 
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7. Informācija un dokumenti, kas satur fizisko personu datus 

7.1. Saraksta 3.daļā ir iekļauta informācija un dokumenti, kas satur fizisko personu datus un minētajai 
informācijai un dokumentiem ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.  
7.2. Atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmajai daļai: “ierobežotas pieejamības 
informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai 
dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura 
dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu 
likumiskajām interesēm.” Savukārt šī likuma otrā daļa paredz, ka: “par ierobežotas pieejamības 
informāciju vienlaicīgi ir uzskatāma šāda informācija: 

7.2.1. kas paredzēta un noteikta iestādes iekšējai lietošanai, 
7.2.2. informācija par fiziskās personas privāto dzīvi; 
7.2.3. kas attiecas uz atestācijas, eksāmenu, iesniegto projektu (izņemot projektus, kuru 
finansēšana paredzēta ar valsts sniegtu galvojumu), konkursu (izņemot konkursus, kas saistīti ar 
iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām vai citādi saistīti ar rīcību ar valsts vai pašvaldību 
finanšu līdzekļiem un mantu) un citu līdzīga rakstura novērtējumu procesu; 
7.2.4. informācija dienesta vajadzībām.” 

7.3. Lai gan informācijai un dokumentiem, kas satur fizisko personu datus var piešķirt ierobežotas 
pieemaības informācijas statusu, ir jāatzīmē, ka: “informācijai piemītošs ierobežotas pieejamības 
informācijas statuss neizslēdz iespēju, ka arī šāda informācija var tikt izsniegta trešajām personām. 
Lemjot par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu, jāapsver, kurai no interesēm – tai, kuras 
aizsardzībai noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, vai tai, kura pamato leģitīmu šīs 
informācijas saņemšanas nepieciešamību, konkrētajos apstākļos ir dodama priekšroka. Arī informācija 
par fiziskas personas datiem un privāto dzīvi var tikt izsniegta trešajām personām, ja konkrētā gadījumā 
ir konstatējami tādi apstākļi, kuros informācijas pieprasītāja leģitīmā interese bauda lielāku aizsardzību, 
nekā konkrētās personas interese uz privātās dzīves neaizskaramību.”62 
7.4. Izvērtējot Saraksta 3.daļas 3.1.-3.8.punktos minēto informāciju un dokumentus secināms, ka tās 
pamatojums ierobežotas pieejamības statusa noteikšanai ir arī Informācijas atklātības likuma 5.panta otrā 
daļa, jo minētie dokumenti satur informāciju dienesta vajadzībām un paredzēta un noteikta SIA “Rīgas 
ūdens” iekšējai lietošanai. 

8. Secinājumi 

8.1. Izvērtējot Ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu sarakstu ir secināms, ka tajā nav 
skaidri noteikta struktūra. Piemēram, secināms, ka  Saraksta 1.un 2.daļā iekļautā informācija un dokumenti 
var saturēt arī fizisko personu datus, vienlaicīgi šī informācija un dokumenti nav minēti  Saraksta 3.daļā. 
Tāpat arī Saraksta 2.daļā ir minēti dokumenti un informācija, kas ir aizsargāta ar likumu, bet dokumenti 
nav iekļauti Saraksta 1.daļā.  
8.2. Attiecībā uz komercnoslēpuma statusa noteikšanu dokumentiem ir secināms, ka ne visa Saraksta 
2.daļā iekļautā informācija un dokumenti pēc tās rakstura un satura var tikt vērtēta kā tāda, kuras izpaušana 
varētu nodarīt kaitējumu un būtiski negatīvi ietekmētu SIA “Rīgas ūdens” konkurētspēju, kā arī radītu 
zaudējumus. SIA “Rīgas ūdens” pie šo dokumentu neizsniegšanas būs jāspēj sniegt pietiekamu pamatojumu 
par informāciju, kurai noteikts komercnoslēpuma statuss, atbilstību iepriekš minētajām normatīvo aktu 
normām. Piemēram, ja Saraksta 2.daļas dokumenti un informācijas aprite ir saistīta ar RPP deleģēto 
funkciju izpildi, SIA “Rīgas ūdens” ir jāspēj pierādīt, ka informācijas atklāšana varētu būtiski negatīvi 
ietekmēt SIA “Rīgas ūdens” konkurētspēju. Termins “būtiski” var apgrūtināt šī fakta pierādīšanas 
pienākumu. Turklāt jāņem vērā, ka saskaņā ar  Informācijas atklātības likuma 7.panta otro daļu: “par 
komercnoslēpumu nevar uzskatīt informāciju, kas ir saistīta ar valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu 
izpildi”. Attiecīgi informācijas aprite daļā par RPP deleģēto funkciju izpildi, nevar tikt uzskatīta par SIA 
“Rīgas ūdens” komercnoslēpumu, tomēr tai var piešķirt ierobežotas informācijas statusu. 
8.3. Atsevišķi Saraksta 2.daļas punkti vairāk iederas Saraksta 1.daļā, jo šo dokumentu ierobežotas 
pieejamības statuss ir noteikts ar likumu un tie varētu neatbilst visiem “komercnoslēpuma” nosacījumiem. 
Tomēr jāņem vērā tas, ka mēs nevērtējām dokumentu un informācijas saturu pēc būtības, tāpēc šie vairāk 
ir secinājumi.  
8.4. Izskatot Ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu sarakstu ir secināms, ka sarakstā nav 
ieverti videonovērošanas sistēmās iegūtie materiāli, kas varētu būt pamatoti atbilstoši Informācijas 

 
62 18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-917/2019 
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atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktam, 8.pantam un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta 
otrās daļas, 4.panta 1)apakšpunkta un Fizisko personu datu apstrādes likuma 36. panta otrā daļas 
nosacījumiem. Šis secinājums balstās uz pieņēmumu, ka SIA “Rīgas ūdens” veic videonovērošanu SIA 
“Rīgas ūdens” teritorijā. 

9. Rekomendācijas 

9.1. Visā Ierobežotas pieejamības informācijas un dokumentu sarakstā, kur šī atsauce nav dota, pie 
pamatojuma minēt arī Informācijas atklātības likuma 5.panta otro daļu. Lai gan ne visos gadījumos SIA 
“Rīgas ūdens” ir Informācijas atklātības likuma subjekts, rekomendējam norādīt atsauci uz Informācijas 
atklātības likumu, jo pastāv gadījumi, kad informācijas aprite varētu būt saistīta ar RPP deleģēto uzdevumu 
izpildi. Uzskatām, ka nebūtu samērīgi izstrādāt atsevišķu ierobežotas pieejamības dokumentu sarakstu tikai 
uz to dokumentu apriti, kas attiecas uz RPP deleģēto funkciju izpildi. Tāpēc atsauci uz Informācijas 
atklātības likumu rekomendējam atstāt tiem gadījumiem, kad SIA “Rīgas ūdens” dokumentu aprite ir 
saistīta ar RPP deleģēto uzdevumu izpildi un pie informācijas neizsniegšanas, piemeklēt atbilstošo 
pamatojumu. 
9.2. Saraksta 1.daļas 1.3.punkta pamatojums ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanai 
ir Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8.1 pirmās daļas 1.punkts un trešā daļa, nevis  
Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmā daļa, ja informācijas aprite ir saistīta ar RPP deleģēto 
funkciju izpildi. 
9.3. Saraksta 1.daļas 1.4.punktā nepieciešams precizēt pamatojumu ierobežotas pieejamības statusa 
noteikšanai, attiecīgi papildinot ar Trauksmes celšanas likuma 11.panta otro daļu. 
9.4. Saraksta 1.daļu ir nepieciešams papildināt ar “Sarakstes dokumentiem ar fiziskām un juridiskām 
personām” (un ziņas par šīm personām), kuriem nav norāde “Ierobežota pieejamība” vai “Dienesta 
vajadzībām”, jo arī šādi sarakstes dokumenti tiek aizsargāti ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās 
daļas 1.punktu un 11.panta sesto daļu, kā arī Iesniegumu likuma 9.pantu, ja informācijas aprite ir saistīta 
ar RPP deleģēto funkciju izpildi. 
9.5. SIA “Rīgas ūdens” nepieciešams pārliecināties, vai visa Saraksta 2.daļā iekļautā informācija un 
dokumenti, kam ir noteikts komercnoslēpuma statuss, pēc tās rakstura un satura ir vērtējama kā tāda, kuras 
izpaušana varētu nodarīt kaitējumu un būtiski negatīvi ietekmētu SIA “Rīgas ūdens” konkurētspēju, kā arī 
radītu zaudējumus. SIA “Rīgas ūdens” pie šīs informācijas neizsniegšanas būs jāspēj sniegt pietiekamu 
pamatojumu par informāciju, kurai noteikts komercnoslēpuma statuss, atbilstību iepriekš minētajām 
normatīvo aktu normām. 

9.6. Rekomendējam noteikt komercnoslēpuma statusu tādai informācijai (nevis dokumentu 
kopumam), kas satur informācijau par skaitļiem, atsevišķos teikumos vai rindkopās ietvertajai informācijai 
vai kādai tās daļai, precīzi norādot aizsargātos dokumentus (konkrētu informāciju), un noteikt pamatojumu 
šāda statusa noteikšanai, kā arī rekomendējam noteikt termiņu līdz kuram SIA “Rīgas ūdens” šai 
informācijai piešķirs aizsardzību. Informāciju vai tās daļu, kas satur komercnoslēpumu, var  papildus 
pasvītrot vai iekrāsot. 

9.7. Saraksta 3.daļas 3.7.punktā nepieciešams precizēt papmatojumu ierobežotas pieejamības 
informācijas statusa noteikšanai nosakot: Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, 
8.pantu, Darba likuma 38.un 93.pantu, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta otrā daļa un 4.panta 1) 
un 15.apakšpunkts, 9.panta 1.punkts.  
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