
Projekta rezult āti 

Upju hidromorfoloģisko vienību uzmērīšana ir pamats 
ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai. Ventas baseina trīs 
upes kopumā uzmērītas 1.5 km garumā, ar kopējo 
platību no 10 912 līdz 14 293 m2 (atkarībā no ūdens 
līmeņa). Lielupes baseina 3 upes šobrīd uzmērītas 
1.4 km garumā, ar kopējo platību ir 12 529 m2. 

 

Upes ir sarežģītas ekosistēmas un nav viena pareizā 
ekoloģiskā caurplūduma. Tas dažādām zivju sugām 
mainās atkarībā no bioperioda, piemēram, nārstošana, 
un hidroloģiskajiem apstākļiem (vasaras mazūdens 
periods, pavasara pali), kā arī dažādās 
hidroelektrostacijās nepieciešamais ekoloģiskais 
caurplūdums var būt atšķirīgs. 

 

Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo 
atbalstu. Par šī materiāla saturu pilnībā atbild Latvijas, Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un tas nekādos apstākļos 

nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 
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Projekta m ērķis 

Iegūt zinātniski pamatotus rezultātus, kā mazo 
hidroelektrostaciju radītās ūdens līmeņa svārstības 
ietekmē upēs dzīvojošās zivju sugas Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu upju baseinos. 

Kāpēc tas ir b ūtiski? 

Līdz šim Latvijā un Lietuvā nav veikti plaši zinātniski 
pētījumi par ūdens noteces izmaiņu ietekmi uz upju 
biotopiem un bioloģisko daudzveidību. Ventas un 
Lielupes upju baseinu apgabalos ierīkotas 104 mazās 
HES. 88 no tām atrodas Latvijā, 16 – Lietuvā. Pavisam 
Latvijā ir 146 mazās hidroelektrostacijas, kas uzbūvētas 
uz upēm un saražo aptuveni 2-3% no kopējā 
hidroelektrostacijās saražotā enerģijas daudzuma. 

 

Sasniedzamie rezult āti 

Tiks izstrādāta metodolo ģija  ekoloģiskā caurplūduma 
noteikšanai, un priekšlikumi  grozījumiem nacionālajā 
likumdošanā, kas iekļautu ūdens resursu izmantošanas 
atļauju izsniegšanu un stratēģisko plānošanu, kā arī pret 
noteces svārstībām jūtīgo zivju sugu sarakstu Ventas un 
Lielupes upju baseinu apgabalos. 

 

Kas ir paveikts? 

Pašā projekta iesākumā (2017.gada jūlijā) Saldū tika 
organizētas 3 nedēļu ilgas apmācības projektā 
iesaistītajiem ekspertiem. Apmācību ietvaros itāļu un poļu 
zinātnieki stāstīja un ar praktiskiem piemēriem 
demonstrēja, kas jāņem vērā un kādi jāveic mērījumi un 
aprēķini korektai ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai. 

 

Lauka izpētes darbos 2017. gada vasarā tika apsekotas 3 
Ventas upju baseinu apgabala upes – Ciecere (Pakuļu 
HES), Ēda (Šķēdes HES) un Vanka (Ēdoles HES). 
2018.gada vasarā darbi sākti arī 3 Lielupes upju baseina 
apgabala upēs – Aucē (Bēnes dzirnavu HES), Bērzē 
(Bikstu-Palejas HES) un Īslīcē (Rundāles HES).  

 

 

 

Katrā upē tika izvēlēts pētāmais posms lejpus HES. 
Pētījumi šajā posmā tika veikti saistībā ar hidroloģisko 
režīmu: 3 reizes mazūdens periodā pie dažādiem ūdens 
caurplūdumiem un vienu reizi gadā pie vidējā ūdens 
caurplūduma. Pētāmajam posmam tika noteiktas upes 
hidromorfoloģiskās vienības, mērīts dziļums un 
straumes ātrums. Savukārt Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais institūts BIOR veica 
zivju populāciju pētījumus izvēlētajos posmos.  

 

Tālāk dati tiks apstrādāti un ievadīti MesoHabsim 
modelī, ar kura palīdzību analizēs iegūtos rezultātus. 

 


