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Saskaņā ar Upju baseinu
apsaimniekošanas plānos
sniegto informāciju, 16%
ūdensobjektu ir nozīmīgs
risks nesasniegt labu
kvalitāti HES dēļ.

Latvijas situācija

Lielāku risku rada tikai 
gultnes pārveidojumi (upju 
taisnošana) – 18% ŪO.

Latvijas teritorijā ir 146 mazās un 3 lielās Daugavas HES, kā arī ~800 citu
aizsprostu.



Normatīvais pamatojums

Juridiski saistošos mērķus no ūdens atkarīgo ekosistēmu
aizsardzībai izvirza:

• Ūdens Struktūrdirektīva

• Putnu direktīva

• Biotopu direktīva

Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams nodrošināt atbilstošu
caurplūduma režīmu

Līdz ar to, Ekoloģiskā caurplūduma ievērošanas prasībai jābūt
ietvertai ES dalībvalstu nacionālajos normatīvajos aktos



Ūdens resursu aizsardzība

ŪSD prasību nodrošināšanai ir izstrādātas vadlīnijas lai
sniegtu ekoloģiskā caurplūduma definīciju Eiropas
Savienībā un nodrošinātu vienotu izpratni par tā
aprēķināšanas principiem:

• Vadlīniju dokuments Nr. 31 “Ekoloģiskais caurplūdums Ūdens
Struktūrdirektīvas ieviešanā”

• Vadlīniju dokuments Nr. 34 “Par ūdens bilances pielietojumu
ŪSD ieviešanas atbalstam”

• darba grupas ECOSTAT ziņojums “Par Vienotu pieeju ietekmi
mazinošo pasākumu piemērošanai, lai sasniegtu labu ekoloģisko
potenciālu HES uzpludinājumu ietekmētajos stipri pārveidotajos
ūdensobjektos”



Vadlīniju dokuments Nr. 31

• apskatīti galvenokārt dabiskas izcelsmes upju ŪO
(ūdensobjekti), tomēr tā prasības lielākoties attiecas arī
uz SPŪO (stipri pārveidotajiem ūdensobjektiem)

• ekoloģiskā caurplūduma jēdziens attiecas arī uz
pazemes ūdeņu kvantitatīvo stāvokli

• lai pazemes ŪO būtu labā stāvoklī:
1) ilggadīgais vidējais ūdens ņemšanas apjoms šajā pazemes ŪO
nedrīkst pārsniegt tā ilggadīgo vidējo papildināšanās apjomu

2) jāņem vērā arī ilgtermiņa ekoloģiskā caurplūduma apjoms



Ekoloģiskais caurplūdums ŪO 
stāvokļa novērtējumā un vides 
kvalitātes mērķos

Ar ekoloģisko caurplūdumu ŪSD kontekstā saprot “tādu
hidroloģisko režīmu, kas atbilst vides kvalitātes mērķu
sasniegšanai”, kas ietver:

- esošā stāvokļa nepasliktināšanos

- laba ekoloģiskā stāvokļa sasniegšanu

- atbilstību standartiem un mērķiem, kas noteikti
aizsargājamām teritorijām, ieskaitot tādas, kas ir
izveidotas sugu un dzīvotņu aizsardzībai, ja ūdeņu
stāvoklis ir nozīmīgs faktors to aizsardzībai



Monitorings

Ekoloģisko caurplūdumu noteikšanai nepieciešams ievērojams
hidroloģisko datu apjoms (modelēšana var līdz zināmai
pakāpei papildināt nepietiekamos monitoringa datus)

• Monitoringam jānodrošina :
• informāciju par hidroloģijas izmaiņām

• informāciju par hidroloģijas ietekmi uz morfoloģiju un bioloģiju

• pietiekamu hidroloģiskās informācijas apjomu esošā caurplūduma
režīma noteikšanai, kā arī atšķirību no dabiskā caurplūduma režīma
novērtēšanai

Hidroloģisko, morfoloģisko un bioloģisko kvalitātes elementu
integrētais monitorings ļauj novērtēt, cik efektīvi ir UBAP
pasākumu programmu sastāvā ietvertie caurplūduma
atjaunošanas pasākumi



Ekoloģiskā caurplūduma 
noteikšanas neatbilstības

Vadlīniju dokuments Nr. 31:
- ekoloģiskajam caurplūdumam jābūt izstrādātam

tehniska/zinātniska pētījuma rezultātā
- neņem vērā saistītās sociāli ekonomiskās

ietekmes
- attiecina tikai nosakot caurplūduma režīmu:

- ŪO, kuriem ir noteikti izņēmumi (mazāk stingri vides
kvalitātes mērķi/pagarināts kvalitātes mērķu sasniegšanas
termiņš (pamatots atbilstoši ŪSD noteiktajām prasībām))

- SPŪO (ŪO fiziskās īpašības būtiski mainītas cilvēku darbības
rezultātā)



SPŪO un ŪO, kuriem noteikti 
izņēmumi

• Ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai un
nodrošināšanai ir jābūt sastāvdaļai no SPŪO
izdalīšanas procesa, ja ievērojami ietekmēts
ūdensobjekta hidroloģiskais režīms

• Atkarībā no morfoloģisko izmaiņu veida un
būtiskuma, hidroloģiskais režīms, kas nodrošina
laba ekoloģiskā potenciāla sasniegšanu, var būt
ļoti tuvu ekoloģiskajam caurplūdumam



Rekomendācijas nacionālajiem 
normatīvajiem aktiem (1)

Nacionālajos normatīvajos aktos attiecībā uz ekoloģisko
caurplūdumu nepieciešams noteikt (Vadlīniju dokuments Nr.
31):

• konceptuālo definīciju

• ekoloģiskā caurplūduma nodrošināšanu kā saistošu
prasību atbilstošajās jomās:

• ūdens izmantošanas veidos
• ūdens resursu izmantošanas attīstības stratēģiskajā plānošanā
• ūdens izmantošanas atļauju izsniegšanā/pārskatīšanā

• skaidri noteiktu atbildību par ekoloģiskā caurplūduma
sasniegšanas kontroli

• soda sankcijas



• metodoloģiju, kas ietver atbilstošos upes ekosistēmas
elementus, vismaz ŪSD ietvertos kvalitātes elementus;

• aprēķina procedūras atbilstoši:
• ūdens izmantošanas veidam
• upes tipam
• sasaistes tipam starp virszemes un pazemes ūdeņiem

• nepieciešamo datu aprakstu

• atbildīgajām iestādēm – prasības monitoringam un
ziņošanai

• prasības, kas nodrošina izmantoto metodiku un iegūto
rezultātu pārredzamību visām ieinteresētajām pusēm,
ieskaitot ūdens lietotājus

Rekomendācijas nacionālajiem 
normatīvajiem aktiem (2)



Secinājumi (1)

• Dažādos normatīvajos aktos lietotas pretrunīgas ekoloģiskā un
minimālā garantējamā caurplūduma definīcijas:

• MK not. Nr. 329/būvnormatīvā LBN 224-15 ir noteikts, ka hidromezgla
lejas bjefā ir jābūt nodrošinātam ekoloģiskajam caurplūdumam

• MK not. Nr. 736 sniedz tādu pašu definīciju minimālajam
garantējamajam caurplūdumam, un nosaka specifiskus gadījumus,
kad ir jānodrošina ekoloģiskais caurplūdums

• Valsts vides dienests – hidroelektrostacijām ekoloģiskais
caurplūdums ir jānosaka obligāti; praksē – atsevišķos
gadījumos tas tiek noteikts vienāds ar minimālo garantējamo
caurplūdumu



Secinājumi (2)

• Neskaidras instrukcijas ekoloģiskā caurplūduma
aprēķinam: “vērtība līdz vasaras 30 dienu
minimālajam caurplūdumam ar 50%
nodrošinājumu” ir noteikta tikai zivsaimniecībai
nozīmīgām ūdenstecēm

• Ekoloģiskā caurplūduma definīcija Latvijas
normatīvo aktu sistēmā ir balstīta uz minimālo
caurplūdumu un neietver dabiskā caurplūduma
režīma dažādās komponentes



Secinājumi (3)

• Nav pārliecības, ka noteiktās minimālā
garantējamā caurplūduma un ekoloģiskā
caurplūduma vērtības ir pietiekami augstas, lai
nodrošinātu labu hidromorfoloģisko kvalitāti

• Ekoloģiskajam caurplūdumam ir jābūt kā
neatņemamai sastāvdaļai jaunu ūdens resursu
lietošanas atļauju izsniegšanā un esošo
pārskatīšanā

• Jābūt skaidri noteiktai atbildībai par ekoloģiskā
caurplūduma pārbaudi, kā arī soda sankcijām,
kad normatīvo aktu prasības ir pārkāptas



Paldies par uzmanību!

Janis.Sire@lvgmc.lv


