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Darbā izmantotie jēdzieni 

Biotops – samērā viendabīga sauszemes vai ūdens teritorija, kuras pazīmes nosaka dabīgi 

vai daļēji dabīgi ģeogrāfiskie, biotiskie un abiotiskie faktori un kas piemērota 

konkrētas sugas eksistencei. 

Ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes rādītāji -  ūdensobjekta hidroloģiskās, bioloģiskās, 

fizikālās un ķīmiskās īpašības, pēc kuru kvantitatīvajām vai kvalitatīvajām vērtībām var spriest par 

ūdeņu kvalitāti 

Ekoloģiskais caurplūdums – tāda ūdens plūsmas kvalitāte, apjoms un laiks, kas 

nepieciešams, lai uzturētu ūdens ekosistēmu komponentes, funkcijas un procesus. 

Ekosistēma – biosfēras pamatvienība, kuru veido noteikti dzīvie organismi (biocenoze) un 

nedzīvā apkārtējā vide (biotops), kurā tie dzīvo. Ekosistēmā pastāvīgi notiek enerģijas, vielu un 

informācijas aprite, kas nodrošina ekosistēmas funkcionēšanu. 

Eitrofikācija – ūdenstilpes aizaugšana. Apstākļi, kad ūdenstilpē, pateicoties biogēno 

elementu koncentrācijas pieaugumam, ievērojami palielinās bioloģisko procesu intensitāte, kas 

sākumā novērojama kā aļģu attīstība, organisko vielu uzkrāšanās un kopumā noved pie ievērojamas 

ūdens kvalitātes pasliktināšanās. 

HES jeb hidroelektrostacija – būves un iekārtas, ar kuru palīdzību ūdens hidraulisko 

enerģiju pārveido elektroenerģijā. HES ietekmē gan pašu ūdenskrātuvi, gan ūdensteci lejpus 

aizsprosta. Ietekme var izpausties kā krastu izskalošanās (erozija) ūdens līmeņa svārstību dēļ, upei 

raksturīgo biotopu un sugu maiņa vai izzušana upes tecējuma pārtrauktības rezultātā. Ja nav 

izveidoti zivju ceļi, nav iespējama zivju migrācija un upē var samazināties zivju resursi 

Derivācijas kanāls – kanāls, kas pievada ūdeni hidroelektrostacijai. 

Peldvieta – peldēšanai paredzēta peldvietu higiēnas prasībām atbilstoša vieta, kas atrodas 

jūras piekrastē vai pie iekšzemes ūdeņiem un kas ietver noteiktu labiekārtotu sauszemes daļu un 

peldvietas ūdens daļu, ko cilvēki izmanto atpūtai peldsezonas laikā 

Plūdi – parasti ar ūdeni neklātas sauszemes īslaicīga applūšana ar ūdeni, tai skaitā vētras 

radīto jūras ūdens uzplūdu piekrastes teritorijās vai palu vai ilgstošu lietavu izraisītas straujas ūdens 

līmeņa celšanās dēļ 

Sediments – organiskas un neorganiskas izcelsmes smalkas frakcijas materiāls, ko 

transportē ūdenstece. 

Upes baseins – zemes platība (teritorija), no kuras visi virszemes noteces ūdeņi pa 

strautiem, upēm un ezeriem nonāk upes grīvā, grīvlīcī (estuārā) vai deltā un ietek jūrā 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sauszeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Suga
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Virszemes ūdensobjekts – nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla 

elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to 

daļa), kā arī pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms 
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Ievads 

Pētījums “Dambja uz Lielās Juglas upes pie Ropažiem un ar to saistītās infrastruktūras 

ietekmes izvērtēšana un attīstības scenāriji” tiek izstrādāts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta Nr. 19-00-

A019.333-000006 “Upju un ezeru potenciāla izmantošana rekreācijai un uzņēmējdarbībai” 

(turpmāk - Upju projekta) ietvaros. Pētījuma rezultātā izstrādāti attīstības scenāriji, kas balstīti uz 

iesaistīto ekspertu sniegtajiem materiāliem, kas iegūti teritorijas apsekojumos 2022. gadā, un 

pieejamās informācijas/ pētījumu analīzi. 

Lai sasniegtu pētījuma rezultātus, tika izvirzīti šādi darba uzdevumi: 

1) Informācijas apkopošana par dambja uz Lielās Juglas pie Ropažiem un ar to saistītās 

infrastruktūras ietekmi;  

2) Attīstības scenāriju izstrāde, iekļaujot: 

o Dambja ietekme uz Lielās Juglas dabīgo tecējumu un ekoloģiskajiem procesiem upē. 

o Dambja ietekme uz migrējošo zivju populācijām. 

o Priekšlikumu izstrāde dambja un saistītās infrastruktūras nākotnes izmantošanai ar 

mērķi padarīt Lielo Juglu maksimāli piemērotu zivju populāciju, t.sk. migrējošo, 

ilgstpējīgai pastāvēšanai. 

o Tūrisma attīstības virzieni  un scenāriji (makšķerēšanas tūrisma/sporta attīstība, 

laivošana u.c.) 
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Esošais stāvoklis un raksturojums 

Daugavas Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānā 

2022.-2027. gadam Lielās Juglas posms, kurā atrodas dambis, apraksts: ŪO (ūdensobjekts) Lielā 

Jugla_1 no Mergupes un Sudas satekas līdz Pietēnupes ietekai. Sateces baseina daļas platība 108,00 

km2, kopējā sateces baseina platība ir 560,87 km2. Upe veidojas, satekot Sudai un Mergupei. 

Augštecē atrodas apdzīvotā vieta Sidgunda, lejtecē – Ropaži, arī vairākas NAI (notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu) izplūdes vietas bez būtiskas slodzes. Sateces baseina daļā dominē meži (59%). 

Augštecē Rikteres HES, lejtecē – Ropažu HES. Abi HES ir būtiski zivju migrācijas šķēršļi arī 

Lielās Juglas pietekās un rada būtisku slodzi uz ūdensobjektu. Provizoriskā ekoloģiskā kvalitāte ir 

vidēja.  

Dambis atrodas uz Lielās Juglas Ropažu novada Ropažu pagastā, ~900 m A virzienā no 

Ropažu centra (1. attēls). (LKS92 537804.5 315044.7) Pirmo reizi dambis šajā vietā uzbūvēts 19. 

gs. vidū dzirnavu vajadzībām.. Dambja garums ~85 m. Vasarā veido ~0,7 ha uzpludinājumu ar 

maksimālo dziļumu ~2 m. Pie dambja sākas ~1,5 km garais derivācijas kanāls, kas ūdeni aizvada 

uz SIA “Hydroenergy Latvia” un Ropažu novada īpašumā esošo Ropažu HES, kas darbojas kopš 

2001. gada. Dambis ir nozīmīgs šķērslis migrējošo zivju sugām, jo tas, atkarībā no ūdens līmeņa 

upē, veido ~1 m augstu kritumu (2. attēls). Dambim šobrīd nav noteikts tiesiskais valdītājs. Esošā 

sliekšņa konstrukcija ir grūti ekspluatējama. Nav iespējams fiksēt, kādā apjomā tiek nodrošināts 

ekoloģiskais caurplūdums. Pārgāznes slieksnis labā krasta pusē vizuāli izskatās uz sabrukšanas 

robežas.  
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1 .attēls. Ropažu dambis. Karšu materiāls: modificētas 2016-2018 Latvijas Valsts Mežu kartes. 

 

 

2. attēls. Dambis 2022. gada 6. aprīlī.. Foto: M.Liepiņš 
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3. attēls. 2022. gada 6. aprīlis. Derivācijas kanālā ūdens līmenis pārāk augsts, kas veicina krastu 

eroziju, apdraud kokus. Foto: M.Liepiņš 

Apsaimniekošana. Šobrīd dambja apsaimniekošanu īsteno HES īpašnieki, ar to tiek regulēts 

upes ūdens līmenis, lai nodrošinātu HES darbību. Ekoloģiskais caurplūdums, atbilstoši “Ropažu 

dzirnavu HES ūdens objektu ekspluatācijas noteikumiem” tiek nodrošināts pa divām ailām – 3,4m 

un 1,2m platumā ar aprēķina augstumu attiecīgi 0,05m un 0,20m, kas kopā nodrošina 0,88m3/sek. 

Uzpludinājuma krastā atrodas pašvaldības izveidota atpūtas infrastruktūra, šī gan nav oficiāla 

peldvieta. 

Zivju resurss. 2013. gadā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts "BIOR" veica zivju uzskaiti Lielajā Juglā. Konstatētas 15 zivju sugas: pavīķe, vīķe, 

bārdainais akmeņgrauzis, akmeņgrauzis, platgalve, līdaka, grundulis, baltais sapals, vēdzele, asaris, 

rauda, lasis, mailīte, taimiņš, sapals, kā arī strauta vai upes nēģa kāpuri. Pēc makšķernieku ziņām 

līdz dambim sezonāli ir sastopama arī vimba.  

Dambja ietekme uz zivju populācijām. Dambis kavē vai pilnībā padara neiespējamu daudzu 

zivju sugu migrāciju augšup pa straumi. Augšteču biotopi ir svarīgi zivju nārstam, augštecēs ir 
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piemēroti apstākļi veiksmīgai zivju mazuļu attīstībai un izdzīvotībai. Savukārt uzpludinājumā zivju 

sugu sastāvs noplicinās, tur tipisku upju sugu sastāvu nomaina pret dzīves apstākļiem 

mazprasīgākas sugas, piemēram karūsa, līnis, ausleja. Pēc vietējo iedzīvotāju ziņām noteiktos 

laikos zivju koncentrācija zem dambja ir paaugstināta (piemēram, vimbu nārsta migrācijas laikā 

pavasarī), ko izmanto negodprātīgi makšķernieki, noķerot un lomā paturot vairāk zivju nekā paredz 

makšķerēšanas noteikumi. Papildus Ropažu HES gadījumā ir novērota situācija, ka pa straumi uz 

leju migrējošās zivis tiek ievirzītas derivācijas kanālā, kur tās pirms HES novietotajā režģī iet bojā. 

Dambja ietekme uz ūdens kvalitāti. Uzpludinājumos siltajā gadalaikā samazinās skābekļa 

daudzums ūdenī – gan tāpēc, ka, pieaugot ūdens temperatūrai, samazinās skābekļa šķīšanas spējas 

ūdenī, gan pastiprinātas eitrofikācijas rezultātā. Ropažu uzpludinājumā veidojas paaugstināts 

bakterioloģiskais piesārņojums, kā arī karstās vasarās ir novērota zilaļģu masveida savairošanās, 

t.s. ūdens ziedēšana. Tā rezultātā ūdenī nokļūst zilaļģu izdalītie toksīni, kas ir toksiski gan 

dzīvniekiem, gan cilvēkam. Uzpludinājumā notiek sedimenta uzkrāšanās, kas to padara 

nepievilcīgu peldētājiem.. 

Ropažu dambis ir pieminēts vairākos pētījumos, kuros tiek uzsvērta tā negatīvā ietekme uz 

Lielās Juglas ekosistēmām: 

• Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta Nr. 1-08/43/2020 “Latvijas upju ierindošana 

prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā” atskaitē 

dambis ir minēts kā viens no nozīmīgākajiem šķēršļiem. Projektu 2021. gadā realizēja 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR". Projekta 

rezultātos dambja nojaukšanas gadījumā prognozēti salīdzinoši lieli ieguvumi. Pēc BIOR 

datiem šobrīd Ropažu dambis samazina virs tā esošās upes zivsaimniecisko vērtību par 29 

%. 

• Coalition Clean Baltic 2021. gada ziņojumā “Potential Dam-barrier objects for 

removal/mitigation to support wild Baltic salmonid populations in Latvia” Ropažu dambis 

ir iekļauts to šķēršļu sarakstā, kuru nojaukšana radītu vislielāko pozitīvo efektu uz 

lašveidīgo zivju populācijām. Uzsvērts, ka Lielās Juglas upes posms augšpus satekas ar 

Mazo Juglu ir labā ekoloģiskā stāvoklī. 

• Valsts SIA “Vides projekti” 2004-2005. gada veiktajā izvērtējumā “Mazo 

hidroelektrostaciju darbības izvērtējums” uzsver, ka upēm ar platu gultnes daļu arī 

noteiktais ekoloģiskais caurplūdums nespēj aizņemt gultni „tukšajā posmā” (t.i. starp 

derivācijas kanāla sākumu un atvadkanāla pievienošanos upei. Tā rezultātā dabīga upes 
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ekosistēma šai posmā nevar pastāvēt. Šai pašā pētījumā tiek secināts, ka lielākajā daļā upes 

ir atrodami strauta forelēm piemēroti biotopi. Abu upju lejtecēs regulāri tiek izlaisti taimiņu 

mazuļi un nēģu kāpuri. Sākot no grīvas, pirmie HES nelabvēlīgi ietekmē ne vien mazuļu 

dzīves apstākļus un izdzīvošanu, bet arī nārstojošo taimiņu nārsta sekmes. Mazo HES 

izsaukto ūdens līmeņa svārstību rezultātā iet bojā iznērstie taimiņu ikri. 

• Daugavas Upju Baseinu Apgabalu (UBA) apsaimniekošanas un Plūdu riska pārvaldības 

plānā 2022.-2027. gadam Ropažu dambis minēts nodaļā:  

8.B.6. Papildu pasākumi hidromorfoloģisko ietekmju mazināšanai 

Pasākums “dambja vai cita šķēršļa nojaukšana” ietver pilnīgu dambja un tā konstrukciju 

likvidēšanu. Tā mērķis ir atjaunot upes dabisko nepārtrauktību un novērst visas dambja 

radītās nelabvēlīgās ietekmes uz upes ekoloģisko stāvokli. Arī pirms šī pasākuma 

piemērošanas rūpīgi jāizvērtē tā piemērotība un potenciālā efektivitāte, kā arī izmaksas. 

Pasākumu paredzēts piemērot visiem aizsprostiem, kas atrodas uz galvenās ūdensteces, 

izņemot ūdensobjektos, kuri klasificēti kā stipri pārveidoti ūdensobjekti.  Daugavas UBA 

pasākumu paredzēts piemērot 23 ūdensobjektos, kuros uz galvenajām ūdenstecēm kopumā 

atrodas 45 aizsprosti, tai skaitā arī Lielajā Juglā. 
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Scenāriji 

Piedāvājam trīs iespējamos attīstības scenārijus dambja turpmākai apsaimniekošanai. 

 

“Nekā nedarīšanas” scenārijs: 

Dambja īpašnieks/apsaimniekotājs izvēlas turpināt aktīvi neapsaimniekot dambi: dambis 

paliek nozīmīgs šķērslis zivju migrācijai, apgrūtinot/padarot neiespējamu zivju migrēšanu uz upes 

augšteci un tās pietekām, un negatīvi ietekmējot ekosistēmas abpus dambjam. 

Paredzams, ka turpināsies derivācijas kanāla krasta erozija un teritoriju ap to 

pārpurvošanās, radot gan finansiālus, gan ainaviskus zaudējumus kanālam pieguļošo teritoriju 

īpašniekiem (skatīt 3. attēlu). Tāpat dambis kavēs ūdens tūrisma attīstību, negatīvi atsaucoties uz 

vietējo uzņēmējdarbību.  

Pasliktinoties dambja tehniskajam stāvoklim, pastāv avārijas risks, kas lejpus dambja var 

rezultēties plūdos, kas savukārt apdraudētu gan kustamo un nekustamo īpašumu/infrastruktūru, 

gan, iespējams, cilvēku dzīvības. Pie samazinātas ūdens caurplūdes lejpus dambja esošā upes daļa 

(līdz atvadkanālam) turpinās aizaugt un tur ies bojā/neveidosies pastāvīga, dabīga upes ekosistēma. 

Savukārt uzpludinājumā norisināsies augstāk minētie procesi – sedimentu uzkrāšanās, 

bakterioloģiskā piesārņojuma veidošanās, sezonāla zilaļģu savairošanās. Turpinot aktīvi 

neapsaimniekot dambi ir īstermiņā vislētākais risinājums, kas neprasa tūlītējus ieguldījumus. 

Ilgtermiņa sekas grūti prognozējamas, bet ekotūrisma, makšķerēšanas un laivu tūrisma attīstība, 

visticamāk, nav perspektīvi virzieni, ja upe paliek aizsprostota.  

 

Zivju ceļa scenārijs:  

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt dambju negatīvo efektu uz regulāri 

migrējošām zivju sugām, ir zivju ceļu izbūve. Zivju ceļi ir hidroloģiskas būves, kas novietotas uz 

vai ap cilvēku veidotiem upju dambjiem, nolūkā ierosināt un nodrošināt zivju migrāciju augšup pa 

straumi, lai nokļūtu nārsta, barošanās un/vai uzturēšanās biotopos.  

 Ropažu dambja gadījumā pirmkārt ir jāveic pārgāznes sliekšņa tehniskā stāvokļa 

apsekošana. Tajā jāietver konstrukciju stiprības pārbaudes. Pārgāznes slieksnis labā krasta pusē 

vizuāli izskatās uz sabrukšanas robežas.  

Izbūvējamā zivju ceļa konstrukcija jāizvērtē atbilstoši nodrošinātajam ūdens daudzumam 

(ekoloģiskais caurplūdums) un pārgāznes sliekšņa augstumam (1,0 m). Zivju ceļa ietekas daļu 

jāaprīko ar caurplūduma mērītājiem, lai varētu tiešsaistē sekot ekoloģiskā caurplūduma 
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nodrošināšanai. Šie devēji jāpieslēdz sistēmai, kas izsūta brīdinājuma ziņu, ja ekoloģiskais 

caurplūdums nokrīt zem 0,8m3/sek. Nepieciešamas ir pietiekami smalks režģis, kas neļauj zivīm 

nokļūt HES derivācijas kanālā, kā arī atvadkanālā, tām migrējot pret straumi. Mūsdienu tirgū ir 

pieejamas īpaša dizaina restes ar atvērumu 10-20 mm, kas gan neļauj zivīm iekļūt HES turbīnās, 

gan samazina turbulenci, neradot zaudējumus HES īpašniekiem.   

Zivju ceļa izbūvei nepieciešams norobežot daļu upes, lai darbus var veikt, neietekmējot 

upes ūdeņus.  

 Būvējot zivju ceļu, ir svarīgi ņemt vērā dotās upes zivju sabiedrības raksturojumu, liekot 

uzsvaru uz to, kādas sugas un kad izmantos zivju ceļu. Tikai balstoties uz visaptverošo informāciju 

par šo sugu ekoloģiskajām prasībām, iespējams izveidot efektīvi funkcionējošu zivju ceļu.  

Ropažu dambja gadījumā būtu ieteicams izvēlēties dabiska tipa zivju ceļu: tādu, kas 

izbūvēts apkārt dambim un kas ir ļoti līdzīgs dabiskai upei. Straumes enerģija tiek izkliedēta, 

izbūvējot regulāri un neregulāri izvietotas krāces un nelielu ūdenskritumu kaskādes, līdzīgi kā upēs. 

Kritumam vēlams būt lēzenam, lai to spētu izmantot dažādu sugu un izmēru zivis ar atšķirīgām 

prasībām pret straumes ātrumu. Kopumā, ja tas tiek pienācīgi projektēts, uzbūvēts un uzturēts, šis 

zivju ceļu tips tiek bieži uzskatīts par vienu no visefektīvākajiem. Tas vairākumā gadījumu ir 

vienlīdz labi piemērots gan lielām un labi peldošām zivju sugām, gan nelielām zivīm un mazuļiem. 

Vizuāli novērtējot dambja teritoriju, tam piemērota vieta varētu būt tuvāk upes labajam krastam.  

Aptuvenas aplēses liecina, ka pie pašreizējām būvniecības cenām zivju ceļš konkrētajā vietā 

varētu izmaksāt 30 000-50 000 €, bet, iespējams, ka neparedzamu apstākļu dēļ, izmaksas var būt 

arī lielākas. 

Piemēru dabīga zivju ceļa izbūvei un rezultātam skatīt 1.pielikumā (Morrumas upe 

Zviedrijā) 

Šādi tehniskie raksturlielumi ir svarīgākie, plānojot zivju ceļa izbūvi: 

a) Optimāls zivju ceļa novietojums: pārsvarā gadījumos zivis migrē, sekojot galvenajai upes 

straumei, tādēļ ieejai zivju ceļā jāatrodas tajā upes krastā, kur ir visstiprākā straume. Ir ļoti 

svarīgi, lai straume, kas izplūst no zivju ceļa, būtu tik spēcīga, lai veiksmīgi piesaistītu 

migrējošās zivis. Līdz ar to ir svarīgi ņemt vērā konkrētās upes straumes stiprumu, kā arī 

dambja novietojumu un upes topogrāfiju. Atsevišķos sarežģītos gadījumos nepieciešams 

izbūvēt vairākas ieejas zivju ceļā. Gadījumos, kad zivju ceļš novietots lielākā attālumā lejup 

pa straumi no dambja, bieži nepieciešams tā ieejā ar inženiertehniskiem paņēmieniem radīt 

piesaistošo straumi, kas ļauj zivīm to atrast. 
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b) Straumes apstākļi zivju ceļā: ieteicams, lai caur zivju ceļu plūstošās straumes stiprums būtu 

salīdzinoši nemainīgs un tāds, kas bez pārmērīga enerģijas patēriņa ir pārvarams visām 

migrējošajām sugām. Parasti tas ir zemāks nekā ātrums, kas nepieciešams zivju piesaistei 

ceļa ieejā. Atsevišķos gadījumos nepieciešami inženiertehniski pielāgojumi, kas ļauj 

regulēt straumes ātrumu zivju ceļā pastiprinātas caurteces apstākļos (plūdu laikā u.c.). 

Papildus tam, nepieciešams nodrošināt, lai caurtekošās straumes turbulence būtu maksimāli 

zema un netraucētu pat sugu ar zemām peldēšanas spējām pārvietošanos.  

c) Izeja no zivju ceļa: gadījumos, kad augšbjefa ūdens līmenis ir mainīgs, nepieciešams 

nodrošināt vairāku līmeņu izejas, lai zivju ceļš saglabātu funkcionalitāti. Jāparedz iespēju 

īslaicīgi pārtraukt zivju ceļa darbību, lai veiktu nepieciešamos uzturēšanas un 

remontdarbus.  

d) Zivju ceļa elementu izmēri: izbūvējot konkrēto zivju ceļu, jāņem vērā migrējošo sugu 

īpatņu maksimālie izmēri, kas ir svarīgs faktors, nosakot zivju ceļa kopējās dimensijas. 

Izvēloties zivju ceļa slīpumu un starpsienu atvērumu novietojumu, svarīgi arī ņemt vērā 

migrējošo sugu peldēšanas spējas, pielāgojot šos raksturlielumus zivīm ar zemākajām 

peldēšanas spējām. Visos zivju ceļu tipos ieteicams periodiski izvietot zonas ar zemu 

straumes ātrumu un turbulenci, kur zivīm atgūt enerģiju, kas zaudēta pārvarot šķēršļus. 

e) Zivju ceļa pamatne: ieteicams, lai pamatne visa ceļa garumā vismaz 20cm slānī būtu klāta 

ar rupju substrātu. Ideālā gadījumā tas ir substrāts, kas nācis no dotās upes gultnes. No 

inženiertehniskā skatupunkta šis pielāgojums nepieciešams, lai dabīga tipa zivju ceļos 

radītu pamatni, kas izturīga pret eroziju un piegrunts slānī samazinātu straumes ātrumu. No 

ekoloģiskā skatupunkta tas nepieciešams, jo zivju mazuļi un/vai nelielas zivis var šajā slānī 

patverties un pārvarēt zivju ceļu ar minimālu enerģijas patēriņu.  

 

Dambja pilnīgas vai daļējas nojaukšanas scenārijs: 

Jāizpēta dambja konstrukcija, jāizvēlas piemērotākais demontāžas veids un jāveic dambja 

demontāža, nodrošinot pēc iespējas mazāku kaitējumu videi darbu laikā. Darbi jāveic mazūdens 

periodā, iespējams, daļēji aizsprostojot upi ar pagaidu dambjiem.  

Paredzams, ka dambja nojaukšanas gadījumā upe pamazām atgūtu savu dabisko stāvokli – 

migrējošām zivju sugām taptu pieejama Lielās Juglas augštece un tās pietekas. Vairākas zivju sugas 

no papildus pieejamām platībām iegūtu nārsta vietas un mazuļiem piemērotus biotopus, upe kļūtu 

cilvēkam ainaviski atraktīvāka, sociāli ekonomiskie ieguvumi palielinātos, piemēram, attīstot 
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ekotūrismu vai attīstot makšķerēšanas tūrismu un/vai pārdodot licences lašveidīgo sugu 

makšķerēšanai kā tas, Latvijas gadījumā, šobrīd notiek Salacā, Ventā, Gaujā.  

 Dambja nojaukšanas variantā esošo peldvietu var pārveidot, iztīrot sakrājušos sedimentu, 

izveidojot upes gultnes padziļinājumus un, pēc pamatnes nostiprināšanas pieberot ar smilti. 

Paredzams, ka iedzīvotāji no šādi labiekārtotas peldvietas būtu ieguvēji, jo tajā notiktu nemitīga 

ūdens apmaiņa, nodrošinot tā tīrību. Papildus var izveidot infrastruktūru ūdens tūrisma veicināšanai 

– laivu nolaišanas vietu, laipas, apmešanās vietu u.c. 

Aplēst cik izmaksātu visi augstāk minētie pasākumi ir neiespējami, nezinot izvēlēto 

demontāžas apjomu un papildus infrastruktūras daudzumu/veidu. 

Piemēru dambja nojaukšanas procesam un rezultātam skatīt 2.pielikumā (Igaunija, 

Pērnavas upe). 

Jāpiebilst, ka, pat daļējas dambja nojaukšanas gadījumā, visas intereses nav iespējams 

salāgot, jo dambis šobrīd esošajā stāvoklī ir galvenais faktors, kas nodrošina Ropažu HES ar 

nepieciešamo ūdens daudzumu. 
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Tūrisma attīstības virzieni un scenāriji 

 Saskaņā ar norādītajiem dambja apsaimniekošanas scenārijiem piedāvājam iespējamos 

tūrisma attīstības scenārijus: 

“Nekā nedarīšanas” scenārijs: 

Dambja īpašnieks/apsaimniekotājs izvēlas turpināt aktīvi neapsaimniekot dambi; dambis 

paliek nozīmīgs šķērslis zivju migrācijai, apgrūtinot/padarot neiespējamu zivju migrēšanu uz upes 

augšteci un tās pietekām, un negatīvi ietekmējot ekosistēmas abpus dambim. Šādā scenārijā tiks 

nopietni kavēta ūdenstūrisma attīstība Ropažu novadā un citos novados, kam cauri tek Lielā Jugla, 

jo upes tecējums ir aizsprostots, padarot upi nepievilcīgu laivošanas un cita veida aktīvā 

ūdenstūrisma piekritējiem. Arī makšķerēšanas tūrisma attīstība šajā scenārijā ir ierobežota, jo upē 

ir suboptimāli apstākļi zivīm, kas ir galvenie makšķerēšanas tūrisma objekti, kā, piemēram, strauta 

foreles, vimbas u.c. Dambja saglabāšanas scenārijā tiktu saglabāta neoficiālā peldvieta Ropažos, 

ko būtu turpmāk iespējams reklamēt kā atpūtas vietu pie ūdeņiem, tomēr iespējamie ienākumi no 

šāda veida upes ekspluatācijas, visticamāk, būs nelieli. 

Zivju ceļa scenārijs: 

Uz Lielās Juglas pie dambja Ropažos tiktu izbūvēts zivju ceļš. Šādā scenārijā uzlabotos 

makšķerēšanas tūrisma attīstības iespējas, jo upe kļūtu piemērotāka zivju sugām, kas ir galvenie 

makšķerēšanas tūrisma objekti (strauta foreles, vimbas u.c.). Papildus tam, būtu iespējams 

piesaistīt Zivju fonda un citu finansu avotu līdzekļus zivju krājumu papildināšanai Lielajā Juglā. 

Ūdensobjektos, kuros ir suboptimāli apstākļi zivju attīstībai, zivju krājumu papildināšanai nav 

ekonomiska un ekoloģiska pamatojuma. Zivju ceļa scenārijā tiktu saglabāta arī peldvieta Ropažos 

pie dambja, saglabājot iespēju veicināt atpūtu pie ūdeņiem. Tomēr aktīvā ūdenstūrisma attīstības 

iespējas vēl aizvien būtu ierobežotas, jo zivju ceļš nav piemērots objekts laivošanai un cita veida 

aktīvajam ūdenstūrismam. 

Dambja pilnīgas vai daļējas nojaukšanas scenārijs: 

Dambis Ropažos tiktu pilnībā vai daļēji demontēts. Paredzams, ka dambja nojaukšanas 

gadījumā upe pamazām atgūtu savu dabisko stāvokli – migrējošām zivju sugām taptu pieejama 

Lielās Juglas augštece un tās pietekas. Atbrīvotā upes tecējumā paveras iespējas aktīvā 

ūdenstūrisma attīstībai, jo straujas upes, kāda ir arī Lielā Jugla, ir pievilcīgas laivotājiem. 

Paredzams, ka dambja nojaukšanas gadījumā upe kļūtu cilvēkiem ainaviski pievilcīgāka. 

Palielinātos sociāli ekonomiskie ieguvumi: upi iespējams iesaistīt novada tūrisma attīstības 

stratēģijā, iekļaujot to ekotūrisma objektos, kā arī attīstot aktīvās atpūtas un makšķerēšanas 
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tūrismu, pārdodot licences lašveidīgo sugu makšķerēšanai kā tas, Latvijas gadījumā, šobrīd notiek 

Salacā, Ventā, Gaujā. Dambja nojaukšanas variantā esošo peldvietu var pārveidot, iztīrot 

sakrājušos sedimentu, izveidojot upes gultnes padziļinājumus un pēc pamatnes nostiprināšanas 

pieberot ar smilti. Paredzams, ka iedzīvotāji un novada viesi no šādi labiekārtotas peldvietas būtu 

ieguvēji, jo tajā notiktu nemitīga ūdens apmaiņa, nodrošinot tā tīrību. Papildus peldvietā var 

izveidot infrastruktūru ūdens tūrisma veicināšanai – laivu nolaišanas vietu, laipas, apmešanās vietu 

u.c. 

Kopumā dambja nojaukšanas gadījumā Lielo Juglu Ropažu novadā būtu iespējams 

apsaimniekot aktīvāk, tādējādi palielinot ekonomiskos ieguvumus. Pašvaldībām sadarbojoties, 

iespējams attīstīt gan mašķerēšanas un laivu tūrismu, gan ekotūrismu. Kā izcils piemērs jāmin 

Dānijas salas Fyn taimiņu projekts. Šīs salas pašvaldībām sadarbojoties visās projekta sfērās – 

dambju demontēšanā, caurteku pārbūvē, nārsta vietu atjaunošanā/kopšanā, zivju mazuļu ielaišanā, 

kā arī infrastruktūras radīšanā, mārketingā u.c. –, ir  izdevies radīt makšķerēšanas tūristu iekārotu 

gala mērķi, kura kopējais apgrozījums gadā sastāda ~7,7 miljonus  € . 

(https://en.seatrout.dk/environment-sea-trout/)  

https://en.seatrout.dk/environment-sea-trout/
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Secinājumi 

Neatkarīgi no izvēlētā scenārija, pārgāznes sliekšņa konstrukcijai jāveic tehniskā stāvokļa 

apsekošana. Būvei jāizstrādā dokumentācija, jānosaka tiesiskais valdītājs, kā arī jāreģistrē Valsts 

zemes dienestā kā būve (kadastrālā uzmērīšana būvēm).  

Šobrīd tendence Eiropā un citur pasaulē ir vērsta uz aizsprostu (it sevišķi vecu, savu 

ekspluatācijas laiku pārsniegušu dambju) nojaukšanu. Nojaucot dambi, upe atgūtu savu dabisko 

tecējumu, sedimenta un barības vielu transports atjaunotos, un, kā rāda pētījumi, tad dažādas zivju 

sugas ātri sāk izmantot tām atvērtās teritorijas, to populācijas kļūst daudzskaitlīgākas, vecuma 

sadalījums uzlabojas. Dambja nojaukšana pozitīvi ietekmē arī bezmugurkaulnieku, zīdītāju un 

putnu sugas un to populācijas.  

Ekonomiski dambja nojaukšana nozīmē vienreizēju ieguldījumu, kurpretī zivju ceļš prasītu 

uzturēšanu, apkopi. Veiksmīgi apsaimniekojot zivju resursus, ir iespējams gūt ievērojamus 

ienākumus. Piemēri no netālām kaimiņvalstīm (Zviedrija, Dānija) rāda, ka, savstarpēji 

sadarbojoties pašvaldībām, kuru teritorijai upe tek cauri, un kopīgi ieguldot upes apsaimniekošanā, 

to ir iespējams padarīt par ienākumu avotu, piesaistot tūristus no visas Eiropas. Papildus tam tiktu 

radītas arī jaunas darbavietas tūrisma sfērā. 
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1.pielikums 

 Morrumas upe (Mörrumsån) ir starptautiski viena no pazīstamākajām Zviedrijas upēm 

pateicoties lašu un taimiņu migrācijai, kuras laikā tos dodas makšķerēt viesi no visas pasaules, 

apgrozījums no makšķerēšanas tūrisma mērāms miljonos € gadā. 

Tā atrodas Zviedrijas dienvidos, 186 km gara, upes sateces baseina teritorija 3369 km², ietek 

Baltijas jūrā. Uz upes izbūvēti vairāki HES aizsprosti.  

2019. gadā tika pabeigta zivju ceļu izbūve ap diviem HES aizsprostiem Frīdaforsā (Fridafors). 

Zivju ceļi imitē dabīgu ūdensteci, to kritums veidots 2˚ leņķī, lai tas būtu izmantojams ne tikai 

lielām un spēcīgām zivīm kā lasim un taimiņam, bet arī izmēros mazākām un spēcīgai straumei ne 

tik labi pielāgotām sugām kā zutim, raudai, asarim, līdakai. 

 

4. attēls. Zivju ceļš Fridafors ovre. Attēls no vietnes https://www.fvt.se/miljoanpassning/fvts-

arbete-i-morrumsan/ 
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5. attēls. Kritums veidots lēzens, lai to var izmantot dažādu sugu un izmēru zivis. Attēls no 

vietnes https://www.fvt.se/miljoanpassning/fvts-arbete-i-morrumsan/ 
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6. attēls. Zivju ceļš Fridafors nedre. Attēls no vietnes https://www.fvt.se/miljoanpassning/fvts-

arbete-i-morrumsan/ 

 

 

 

https://www.fvt.se/miljoanpassning/fvts-arbete-i-morrumsan/
https://www.fvt.se/miljoanpassning/fvts-arbete-i-morrumsan/
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7. attēls. Kritums veidots lēzens, lai to var izmantot dažādu sugu un izmēru zivis. Attēls no 

vietnes https://www.fvt.se/miljoanpassning/fvts-arbete-i-morrumsan/ 

  

https://www.fvt.se/miljoanpassning/fvts-arbete-i-morrumsan/
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2.pielikums 

Pērnavas upe: 144 km gara, sateces baseina platība 6920 km2. Vēsturiska lašupe ar milzīgu 

potenciālu. Zivju migrāciju augšup pa straumi kavēja 151 m garais, 4,5 m augstais Sindi dambis 

(8. attēls). 

Dambja nojaukšana sākās 2018. gadā, bet tika pabeigta 2019. gadā (9. attēls). Kopējais 

budžets sastādija 15 miljonus eiro, no kuriem 85 % finansēja Eiropas Savienība, šī budžeta ietvaros 

tika nojaukts ne tikai Sindi dambis, bet tiks nojaukti vēl 9-10 šķēršļi. Pēc projekta beigām 

paredzams, ka zivīm atvērti būs 3300 km ūdensteču (Pērnavas upe ar pietekām).  

Pēc 2021. gada jūnija monitoringa datiem vērojams, ka zivju populācijas (plaudis, upes 

nēģis) ir konstatētas pat 100 km attālumā uz augšu no bijušā dambja vietas. Ikgadējā monitoringa 

ietvaros ir konstatēti arī laši un taimiņi.  

Starp vietējiem iedzīvotājiem veiktas aptaujas rezultāti atklāj vienbalsīgu uzskatu, ka 

dambja nojaukšanai ir bijis pozitīvs iespaids uz vietējo sabiedrību kopumā. 

 

8. attēls. Sindi dambis pirms nojaukšanas. Attēls no vietnes: https://www.routeyou.com/en-

ee/location/view/48213113/sindi-dam 

https://www.routeyou.com/en-ee/location/view/48213113/sindi-dam
https://www.routeyou.com/en-ee/location/view/48213113/sindi-dam
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9. attēls Sindi dambja vieta pēc demontāžas. Attēls no vietnes https://damremoval.eu/3300km-of-

free-flowing-river/ 

 

https://damremoval.eu/3300km-of-free-flowing-river/
https://damremoval.eu/3300km-of-free-flowing-river/

