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Nospiedošā vairākumā ūdens enerģiju līdz 19.gs. beigām izmantoja ar

ūdensratu starpniecību. Visbiežāk – ar augšsitiena un vidussitiena

darbību.

Ūdens līmeņa paaugstināšanai dzirnavu cēlāji visbiežāk būvēja

aizsprostus uz upēm izveidojot dzirnavu dīķus (dzirnavu ezerus). Liekā

ūdens pārvadīšanai pār aizsprostu uzbūvēja novadbūvi, jeb pārgāzni. Pār

to visbiežāk bija tilts. Līmeni paaugstināja uz pārgāznes ierīkojot vertikālus

status un to priekšpusē – koka konstrukcijas vairogus un dēļus.

Pēc Valsts Zemes bankas izdevuma Latvijas dzirnavu saraksts datiem

1938. gada 1.jūlijā Latvijā darbojās 666 ūdensdzirnavas.



HES izveide Latvijā
 Kopš 19. gadsimta 

beigām Latvijas 
ūdensdzirnavās sāka 
uzstādīt par 
ūdensratiem 
efektīvākās Frensisa
turbīnas. 1926. gadā 
beigās jau darbojās 26 
HES ar uzstādīto 
turbīnu kopjaudu 1,5 
MW un ģeneratoru 
kopjaudu 1,26 MW.



1949.gadā Latvijā darbojās 60 mazās HES ar uzstādīto jaudu 5,4 MW

1960.gadā – 80 mazās HES ar uzstādīto jaudu 10,24 MW

1963. -1977. mazo HES likvidācija

1998.gada beigās Latvijā darbojās 35 mazās  hidroelektrostacijas. 

1999.gada beigās darbojās jau 55 mazās HES, bet 2002.g. beigās to 

skaits sasniedza 149 (šobrīd – 145). 

Pēdējos gados mazās HES saražo ap 70 milj. kWh elektroenerģijas, 

kas tuvu 1 % no Latvijā kopā patērētās elektroenerģijas gadā.



Hidroenerģijas resursu potenciāls

Hidroenerģijas  
stacijas ar  jaudu

Gada apjoms
(GWh)
2013

Enerģētiskais 
potenciāls  

(GWh) 

Neapgūtais
Potenciāls 

(GWh)

< 1MW 77 280 205

Hidroenerģijas  
stacijas ar  jaudu

Kopējā 
uzstādītā

jauda (MW) 

Nākotnes jauda
(MW) 

Neapgūtā jauda
(MW) 

< 1MW 26 96 70





Sociāli – ekonomiskais nozīmīgums

Esošo hidrostaciju skaits                     (uz 01.01.2015) 145
Potenciālo jauno hidrostaciju skaits (uz 01.01.2022) 210
Kopējais jaunu darba vietu skaits uz (uz 01.01.2022) 180

Modernizācijas un būvniecības darbos iesaistīto darba vietu skaits 7 gados
2 800 – 3 000

Kopējais investīciju apjoms, euro (2016.- 2022.)  214 miljoni
Gada  vidējais investīciju apjoms 30,5 miljoni
Vidējais investīciju atmaksāšanās periods (gados)  8 – 10  gadi
pie realizācijas tarifa atbilstoši MK Nr. 262

Maksājumi budžetā:
Šobrīd (vidēji gadā,  t.sk SEN,DRN   )    8 000 000 euro
Ja notiktu attīstība                                 24 000 000 euro



Pussagruvušās Mālupes 
ūdensdzirnavas uz 
Pededzes



Kuldīgas dzirnavu dīķis, iespējams atjaunot dzirnavu 
darbību



Ieguvumi no mazā HES
Reģionālā attīstība

 vietējās darba vietas

 degradēto dzirnavu ūdenskrātuvju sakārtošana

 lauku tūrisma, rekreācijas, makšķerēšanas 
veicināšana

 ūdens apgādes attīstība

 stabili maksājumi valsts un pašvaldību budžetā

 videi draudzīgas,  vietējās elektroenerģijas 
ražošana



Pamesto Kovaļevas ūdensdzirnavu (uz Dubnas upes) novadbūve un daļēji sabrukusī 

dzirnavu ēka.



Lielberķenes dzirnavu HES ūdenskrātuve un dzirnavu ēka. Tilts pār novadbūvi.



Ekoloģiskais ieguvums

CO2 samazinājums faktiskais 29 755 t

CO2 papildus samazinājums 81 385 t

Nākotnes kopējais CO2 samazinājums 111 140 t

Dabas gāzes importa samazinājums:

Faktiskais (tūkst. m3) 8 200

Papildus (tūkst. m3) 22 200

Nākotnes (tūkst. m3) 30 400



Rikteres ūdensdzirnavas pie Lielās Juglas – pamats Rikteres HES izveidošanai



Dobeles HES pārlaiž palu ūdeņus 10.4.2010.



Attīstības ierobežojumi

Daudzkārtēja obligātā iepirkuma nosacījumu maiņa pēdējo 5 gadu laikā

Obligātā iepirkuma apturēšana / iesaldēšana
No 2014. gada valsts piemēro absurdu dabas resursu nodokli HESiem ar 
jaudu līdz 2 Mw par caurplūdušu ūdeni! Uzņēmumiem, kas elektroenerģiju 
pārdod brīvajā tirgū, tas sastāda līdz 70% no gada bruto ieņēmumiem!!!

MK noteikumi Nr. 27 par “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām
zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot
hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus”


