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Ievads 
 

Saskaņā ar Upju baseinu apsaimniekošanas plānu 2016.-2021. gadam izvirzītiem 

pasākumiem samazināt datu nenoteiktību un uzlabot monitoringa datu kvalitāti, LVĢMC 2018. 

gadā īstenoja Latvijas Vides Aizsardzības fonda finansētu projektu 1-08/133/2018 “Daugavas 

upju baseinu apgabala 5. tipa ezeru apsekojums”. 

Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu informāciju jaunās sešgadīgās (2021.-2026.g.) 

virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa programmas optimizācijai, kā arī Daugavas upju 

baseinu apgabala raksturojuma savlaicīgai atjaunošanai. 

Projekta ietvaros 2018. gadā tika ievākti un analizēti paraugi, kas ievākti apsekojot 45 

ezeru monitoringa stacijas Daugavas upju baseinu apgabalā. Fizikāli ķīmisko parametru 

analīzes tika veiktas 4 reizes gadā (reizi sezonā), kopumā ievācot 180 ūdens paraugus. Tika 

veikta arī bioloģisko (makrozoobentosa un fitoplanktona) paraugu ievākšana. Divdesmit ezeros 

tiks veikts hidromorfoloģiskais apsekojums (noteikts gultnes substrāts un struktūra, 

krasta/krasta joslas struktūra, caurplūdumu mērījumi 2x  gadā iztekošajā vai ietekošajā upē). 

Šajos ezeros vasaras sezonā tika veikti arī skābekļa un temperatūras mērījumi pa dziļumiem, 

lai noteiktu ezeru stratifikāciju. Konkrētās monitoringa stacijas tika izvēlētas, jo tās nav 

apsekotas kopš 2006.-2008. gada, un par tām pieejamā informācija neatbilst Daugavas upju 

baseinu apgabala raksturojuma atjaunošanas uzdevumam. 

Projektā iegūtie monitoringa rezultāti ir brīvi pieejami VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs” tīmekļa vietnē, tie tiks izmantoti Daugavas upju baseinu apgabala 

raksturojuma atjaunošanai 2019. gadā, kā arī tiks apkopoti un izvērtēti sagatavojot Virszemes 

un pazemes ūdeņu kvalitātes pārskatu par 2018. gadu, kas tiks publicēts LVĢMC mājas lapā 

2019. gada rudenī. Iegūtie rezultāti būs nozīmīgs informācijas avots valsts monitoringa 

programmas optimizēšanai (grupējot kvalitātes un slodžu ziņā līdzīgus ūdensobjektus, lai būtu 

iespējams nākotnē regulāri apsekot tikai daļu no konkrētajā grupā ietilpstošiem ezeru 

ūdensobjektiem), tipoloģijas precizēšanai un jaunās sešgadīgās monitoringa programmas 

2021.-2026.gadam izstrādei. 

Šī projekta atskaite tika rakstīta, domājot par ezeru potenciālo grupēšanu monitoringa 

optimizācijas vajadzībām. Tāpēc 1. un 2. nodaļā aprakstos īpaša uzmanība veltīta tipoloģijas 

jautājumiem un līdzīgu ezeru sagrupēšanai. 

Projekta kopējās izmaksas ir 66906,00 EUR. 
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1. Kopsavilkums un tipoloģijas precizēšana 
Projekta ietvaros tika apsekoti 45 Daugavas upju baseinu apgabala (UBA) ezeri. 

Sākotnēji bija paredzēts, ka visi ezeri atbilst vienam tipam (5. tips), bet pēc morfometrisko datu 

precizēšanas tika konstatēts, ka Ormijas ezera vidējais dziļums pārsniedz 9 m un ezers pieder 

pie 9. ezeru tipa. Ezeru morfometriskie raksturlielumi un tipi apkopoti 1. tabulā. 

1. tabula.  

Ezeru morfometriskie raksturlielumi 

Ūdensobjekts ŪO 

kods 

Ezera tips Spoguļvirsmas 

platība, ha 

Vid. 

dziļums, m 

Maks. 

dziļums, m 

Ārdavas ezers E145 L5 229,8 4,9 14 

Baltas ezers E168 L5 58,2 7,1 31,5 

Bešona ezers E126 L5 62,4 6,8 22,7 

Biržas ezers E147 L5 107,1 3,6 10 

Bižas ezers E097 L5 140,1 2,5 3,6 

Cirmas ezers E235 L5 1261,2 3 8,5 

Černavu ezers E158 L5 86,2 3,2 8,5 

Dārza ezers E160 L5 51,1 4,8 8,9 

Dervānišķu ezers E157 L5 68,7 5,5 21,1 

Dūkanu ezers E236 L5 143,8 2,4 4,2 

Galšūns E191 L5 65,3 5,6 14,8 

Garais ezers E184 L5 103,1 5,5 25,1 

Gulbēris E050 L5 87,2 3,4 6 

Indra ezers E173 L5 202,3 4,3 7,8 

Kaņepēnu ezers E064 L5 60,4 3 5,5 

Karpa ezers E128 L5 61,4 7,3 20,3 

Koškina ezers E133 L5 91,5 5,8 22 

Križutu ezers E099 L5 67,1 2,8 4,3 

Lauderu ezers E255 L5 55,3 2,1 6,5 

Lejas ezers E148 L5 177,4 8,2 34 

Lielais Āžūknis E151 L5 88,5 2 3,5 

Lielais Kurma 

ezers 

E238 L5 83,8 4,5 6,4 

Lielais Līdēris E052 L5 125,2 3,7 8,3 

Lielais Zurzu 

ezers 

E239 L5 77,2 5 14,9 

Liezēris E068 L5 105,9 4,6 13 

Mazais Kurma 

ezers 

E241 L5 59,8 4,7 9,4 

Nauļānu ezers E185 L5 55,9 5,3 10 

Okras ezers E134 L5 63,5 3,4 25 

Ormijas ezers E186 L9 67,6 9,4 43 

Ota ezers E149 L5 122,38 2,4 7,4 

Pārtavas ezers E100 L5 83,4 3,6 7,1 

Pildas ezers E243 L5 294,6 2,1 4,5 
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Ūdensobjekts ŪO 

kods 

Ezera tips Spoguļvirsmas 

platība, ha 

Vid. 

dziļums, m 

Maks. 

dziļums, m 

Rogaižu ezers E244 L5 58 3,4 7,5 

Saviņu ezers E129 L5 55,3 6,7 20 

Sedzeris E247 L5 57,7 2 4 

Skirnas ezers E161 L5 84,3 (Latvijā 

31,8) 

5,8 17 

Stirnu ezers E169 L5 148 7,7 25,8 

Šķaunes ezers E257 L5 254,9 5,7 12,6 

Talejas ezers E066 L5 79,7 6,5 15,6 

Užuņu ezers E092 L5 265,2 5,5 18 

Ūdrejas ezers E188 L5 53,5 4,1 8,7 

Viešūrs E054 L5 176 5,2 35 

Viraudas ezers E249 L5 95,4 6,1 21 

Višķu ezers E124 L5 360,1 6,7 20,8 

Zvirgzdenes ezers E246 L5 134,2 2,6 4,7 

 

Izmantotās metodes 

Ūdens ķīmisko analīžu paraugi ievākti saskaņā ar standartiem LVS ISO 5667-4:2000 

“Ūdens kvalitāte – Paraugu ņemšana – 4.daļa: Norādījumi paraugu ņemšanai ezeros un 

ūdenstilpnēs”. Makrozoobentoss ievākts saskaņā ar standartu LVS 240:1999, bet identifikācija 

un skaitīšana veikta saskaņā ar standartu SM 10500:2012. Fitoplanktona paraugu ievākšana 

veikta saskaņā ar standartu LVS ISO 5667-4:2000, skaitīšana – saskaņā ar standartiem SM 

10200:2012 un LVS EN 15204:2006. Fitoplanktona paraugu analīzi veica biologs Dzintars 

Rozītis. 

Fizikāli-ķīmiskie parametri (pH, EVS, O2 piesātinājums, O2 saturs, caurredzamība) 

noteikti lauka apstākļos, izmantojot HQ40d portatīvo zondi. Caurredzamība noteikta, 

izmantojot Seki disku. Laboratorijas analīzes veiktas LVĢMC laboratorijā. 

Ekoloģiskā kvalitāte pēc makrozoobentosa un fitoplanktona noteikta, izmantojot 

jaunākās interkalibrētās metodes, kas tiks izmantotas arī 3. upju baseinu apsaimniekošanas 

plānu izstrādē. Kvalitātes klašu robežvērtības atsevišķiem parametriem un kopējais ekoloģiskās 

kvalitātes vērtējums noteikts saskaņā ar Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 2016.-

2021. gadam 4.3. pielikumu “Upju un ezeru ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas metodika”. 

Metožu apraksti un kvalitātes klašu robežas apkopotas 3. pielikumā. 

 

Tipoloģijas precizēšana 

Ņemot vērā to, ka viens no šī projekta uzdevumiem ir priekšlikumu sagatavošana 5. tipa 

ezeru monitoringa optimizācijai, tika veikta pētīto ezeru esošās tipoloģijas pārbaude pēc 

jaunākajiem datiem. Latvijā ezeru tipi ir noteikti, par pamatu ņemot ezera vidējo dziļumu, ūdens 

krāsainību un elektrovadītspēju (2. tabula, pēc MK noteikumiem Nr. 858). Saskaņā ar LVĢMC 

datiem, lielākā daļa Latvijas ezeru ūdensobjektu (~56%) pieder pie 5. tipa (sekli dzidrūdens 

ezeri ar augstu ūdens cietību). 10. tipa ezeri (Dziļš dzidrūdens ezers ar zemu ūdens cietību) 

Latvijā dabā ir sastopami, bet ir salīdzinoši mazi un nav iekļauti ūdensobjektu sarakstā un 

monitoringa tīklā. 
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2. tabula.  

Ezeru ūdensobjektu tipoloģija Latvijā 

Tipa 

Nr. 

Vidējais 

dziļums 
Ūdens cietība Krāsainība Tips 

1. 

Ļoti 

sekls 

(< 2 m) 

Cietūdens 

(> 165 mkS/cm) 

Oligohumozs 

(< 80 Pt-Co) 

Ļoti sekls dzidrūdens ezers ar 

augstu ūdens cietību 

2. 

Ļoti 

sekls 

(< 2 m) 

Cietūdens 

(> 165 mkS/cm) 

Polihumozs 

(> 80 Pt-Co) 

Ļoti sekls brūnūdens ezers ar 

augstu ūdens cietību 

3. 

Ļoti 

sekls 

(< 2 m) 

Mīkstūdens 

(< 165 mkS/cm) 

Oligohumozs 

(< 80 Pt-Co) 

Ļoti sekls dzidrūdens ezers ar 

zemu ūdens cietību 

4. 

Ļoti 

sekls 

(< 2 m) 

Mīkstūdens 

(< 165 mkS/cm) 

Polihumozs 

(> 80 Pt-Co) 

Ļoti sekls brūnūdens ezers ar 

zemu ūdens cietību 

5. 
Sekls 

(2–9 m) 

Cietūdens 

(> 165 mkS/cm) 

Oligohumozs 

(< 80 Pt-Co) 

Sekls dzidrūdens ezers ar augstu 

ūdens cietību 

6. 
Sekls 

(2–9 m) 

Cietūdens 

(> 165 mkS/cm) 

Polihumozs 

(> 80 Pt-Co) 

Sekls brūnūdens ezers ar augstu 

ūdens cietību 

7. 
Sekls 

(2–9 m) 

Mīkstūdens 

(< 165 mkS/cm) 

Oligohumozs 

(< 80 Pt-Co) 

Sekls dzidrūdens ezers ar zemu 

ūdens cietību 

8. 
Sekls 

(2–9 m) 

Mīkstūdens 

(< 165 mkS/cm) 

Polihumozs 

(> 80 Pt-Co) 

Sekls brūnūdens ezers ar zemu 

ūdens cietību 

9. 
Dziļš 

(> 9 m) 

Cietūdens 

(> 165 mkS/cm) 

Oligohumozs 

(< 80 Pt-Co) 

Dziļš dzidrūdens ezers ar augstu 

ūdens cietību 

10. 
Dziļš 

(> 9 m) 

Mīkstūdens 

(< 165 mkS/cm) 

Oligohumozs 

(< 80 Pt-Co) 

Dziļš dzidrūdens ezers ar zemu 

ūdens cietību 

 

Ezeru vidējā dziļuma dati tika iegūti no ezeri.lv publiskās datubāzes. Apsekoto ezeru 

vidējais dziļums svārstās no 2 m (Lielā Āžūkņa ezers) līdz 9,4 m (Ormijas ezers). Ormijas ezers 

(vid. dziļums 9,4 m, maks. dziļums 43 m) pēc dziļuma atbilst L9 tipa ezeram, nevis L5 ezeru 

tipam kā tas ir ticis klasificēts līdz šim. 1.1. attēlā redzams, ka arī pārējos ezeru pēc dziļuma var 

iedalīt vairākās grupās. 11 ezeri ir ļoti sekli (< 3 m) pēc Eiropas kopējo interkalibrācijas tipu 

kritērijiem. 15 ezeriem vidējais dziļums ir 3 - 5 m, bet 18 ezeriem vidējais dziļums ir 5-9 m. 

Ezeru dziļumam ir liela nozīme stratifikācijā (ieskaitot, skābekļa apstākļus), tāpēc nav vēlams 

vienā grupā sagrupēt ezerus, kuru vidējais dziļums ir gan 2 m, gan 7 m. 
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1.1. attēls. Ezeru piederības tipam precizēšana pēc vidējā dziļuma 

Pēc gada vidējā elektrovadītspējas rādītāja (1.2. attēls) visi apsekotie ezeri pieder pie 

cietūdens ezeru tipa (EVS > 165 µS/cm). Vairākiem ezeriem (Kaņepēnu, Šķaunes, Talejas, 

Užuņu) elektrovadītspēja gan ir salīdzinoši tuvu mīkstūdens/ cietūdens robežai un Užuņu ezerā 

ziemas sezonā pat noslīd zem šīs robežas (145 µS/cm ). 

 

1.2. attēls. Ezeru piederības tipam precizēšana pēc elektrovadītspējas 

Saskaņā ar Latvijā spēkā esošo tipoloģiju, ezeri, kuru krāsainība pārsniedz 80 mg Pt/l tiek 

klasificēti kā brūnūdens ezeri. Diviem no šajā projektā monitorētajiem ezeriem gada vidējā 

krāsainība pārsniedz 80 mg Pt/l (1.3. attēls). Bižas ezeram krāsainība svārstās no 54 mg Pt/l 

līdz 162 mg Pt/l (vidēji 97 mg Pt/l), Sedzera ezeram krāsainība svārstās no 30 mg Pt/l līdz 186 

mg Pt/l (vidēji 93 mg Pt/l). Abos gadījumos augstākās krāsainības vērtības tika konstatētas 

ziemas un pavasara sezonā, ko var skaidrot gan ar nokrišņiem bagātu ziemu, gan pavasara 

paliem. Ortofoto kartē redzams, ka Bižas ezeram ir pārpurvojušies krasti, bet sateces baseinā 

lielu purvu nav. Sedzera ezera sateces baseinā ir purvi. Ņemot vērā, ka iepriekšējos gados abos 

ezeros tika konstatētas stipri zemākas krāsainības vērtības un 2018. gadā augstākās krāsainības 

vērtības var cieši saistīt ar palielinātu noteci, tika nolemts nemainīt ezeru tipu. 



8 
 

 

1.3. attēls. Ezeru piederības tipam precizēšana pēc krāsainības 

 

 

 

2. Virszemes ūdensobjektu kvalitātes raksturojums 

2.1. Ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums 

 

Vispārīgo fizikāli ķīmisko un hidromorfoloģisko kvalitātes elementu novērtējums veikts 

atbilstoši UBA plānos 2016.-2021. gadam sniegtajam aprakstam. Kvalitātes novērtējums pēc 

makrozoobentosa un fitoplanktona veikts, izmantojot jaunākās interkalibrētās metodes (3. 

pielikums).  

 

Ūdensobjektu kvalitātes kopvērtējums ir noteikts pēc fizikāli - ķīmiskajiem un 

bioloģiskajiem rādītājiem, kur noteicošais ir bioloģisko kvalitātes elementu novērtējums. Ja tie 

atbilst labai kvalitātei, tad neatbilstoša kvalitāte pēc fizikāli - ķīmiskajiem kvalitātes 

elementiem kopvērtējumu var pazemināt līdz vidējai kvalitātes klasei. Slikta hidromorfoloģiskā 

kvalitāte var pazemināt ūdensobjekta bioloģisko kvalitāti tikai no augstas uz labu. Projekta 

ietvaros bioloģiskā kvalitāte tika novērtēta pēc diviem parametriem, fitoplanktona un 

makrozoobentosa, kuri ir īpaši nozīmīgi ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanā un parasti uzrāda 

vislabāko saistību ar spiediena rādītājiem. 

Šī projekta ietvaros tika apsekoti 45 ezeri jeb 25 % no kopējā ezeru skaita Daugavas UBA 

(2.1.8. attēls). Tika apsekoti 35% no 5. tipa ezeriem un 11% no 9. tipa ezeriem. Zemāk esošajos 

grafikos abu tipu ezeri ir attēloti kopā, tikai tiem pielietotas dažādas fizikāli-ķīmisko rādītāju 

kvalitātes klašu robežas. 

Pēc 2018. gada rezultātiem lielākā daļa jeb 71% no projektā apsekotajiem ezeriem atbilst 

vidējai kvalitātes klasei (2.1.1. attēls). Labai ekoloģiskai kvalitātei atbilst ~27 % ūdensobjektu, 

kas ir nedaudz vairāk par valstī vidējo labas kvalitātes ūdensobjektu skaitu. Viens ezers (Bižas 

ezers (Griškānu pag.)) jeb 2% no apsekotajiem ezeru ūdensobjektiem pieder sliktai kvalitātes 

klasei, uz ko norāda gan paaugstinātas slāpekļa savienojumu, gan hlorofila a koncentrācijas. 
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2.1.1. attēls. Apsekoto ezeru ūdensobjektu kopskaita sadalījums pa ekoloģiskās kvalitātes 

klasēm 2018.gadā 

2.1.2. attēlā redzama bioloģisko un fizikāli - ķīmisko parametru atbilstība kvalitātes 

klasēm apsekotajos ezeru ūdensobjektos. Kopumā vislabāko kvalitātes novērtējumu dod 

makrozoobentoss un kopējais fosfors (98% no apsekotajiem ezeriem atbilst labai vai augstai 

kvalitātes klasei). Vissliktāko ūdensobjektu kvalitātes novērtējumu dod caurredzamība pēc Seki 

diska, pēc kuras tikai 31% no apsekotajiem ezeriem atbilst vismaz labai kvalitātes klasei.  

 

2.1.2. attēls. Bioloģisko un fizikāli-ķīmisko parametru atbilstība kvalitātes klasēm ezeru 

ūdensobjektos 

 

Pēc kopējā fosfora koncentrācijas tikai vienā ūdensobjektā (Križutu ezers) konstatēta 

vidēja kvalitāte, pārējos ezeros kopēja slāpekļa koncentrācija atbilst labai un augstai kvalitātes 

klasei (2.1.3. attēls).  
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2.1.3. attēls. Ezeru kvalitātes novērtējums pēc gada vidējās kopējā fosfora koncentrācijas 

(zils – augsta; zaļš – laba; dzeltens – vidēja kvalitāte) 

Lielākā daļa jeb 34 ezeri pēc kopējā slāpekļa koncentrācijas atbilst labai un augstai 

kvalitātes klasei (2.1.4. attēls). Deviņos ezeros kvalitāte atbilst vidējai kvalitātes klasei, bet 

diviem ezeriem (Križutu un Sedzera ezeriem) kvalitāte pēc kopējā slāpekļa ir slikta vai ļoti 

slikta. Križutu ezera sateces baseinā lauksaimniecības zemes aizņem vairāk nekā 70% no 

kopējās platības, kas varētu būt par iemeslu paaugstinātām biogēnu koncentrācijām. Ezerā ietek 

arī vairāki meliorācijas grāvji. 

 

2.1.4. attēls. Ezeru kvalitātes novērtējums pēc gada vidējās kopējā slāpekļa koncentrācijas 

(zils – augsta; zaļš – laba; dzeltens – vidēja; oranžs – slikta; sarkans – ļoti slikta kvalitāte) 

No visiem apsekotajiem ezeriem tikai vienā, Skirnas ezerā, caurredzamība pēc Seki diska 

uzrādīja augstu kvalitātes klasi (2.1.5. attēls). 12 ezeros jeb 27% no apsekoto ezeru skaita 

caurredzamība atbilst labai kvalitātes klasei, 27 ezeros (60%) vidējai kvalitātei un 4 ezeros (8%) 

- sliktai kvalitātei. Viszemākā vasaras sezonas caurredzamības vērtība (0,5 m) tika konstatēta 

Križutu ezerā, kur bija arī visaugstākās kopējā slāpekļa koncentrācijas (2.1.4. attēls). 
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2.1.5. attēls. Ezeru kvalitātes novērtējums pēc vasaras Seki caurredzamības vērtības (zils 

– augsta; zaļš – laba; dzeltens – vidēja; oranžs – slikta kvalitāte) 

Atšķirībā no pirmajiem UBA apsaimniekošanas plāniem, kur ezeru ekoloģiskās kvalitātes 

novērtēšanā tika izmantots hlorofils a, otrajos baseinu plānos tas vairs netika izmantots, tāpēc 

2.1.6. un 2.1.7. attēlos attēlotas interkalibrētās metodes robežas. Pavasara sezonas (2.1.6. attēls) 

visu ezeru vidējā hlorofila a koncentrācija ir 10,9  µg/l, tā variē no 1,7 µg/l (Šķaunes ezers) līdz 

52 µg/l (Bižas ezers). Bižas ezerā pavasara hlorofila a koncentrācija atbilst sliktai kvalitātes 

klasei, vairākiem ezeriem (Gulbēra ezers, Mazais Kurma ezers, Okras ezers, Saviņu ezers, 

Sedzera ezers) hlorofila a koncentrācija atbilst vidējai kvalitātei. 

 

2.1.6. attēls. Pavasara sezonas (aprīlis, maijs) hlorofila a koncentrācijas apsekotajos 

Daugavas UBA ezeros (zilā līnija-augsta kvalitāte, zaļā-laba, dzeltenā-vidēja, oranžā-slikta) 

Vasaras sezonas (2.1.7. attēls) visu ezeru vidējā hlorofila a koncentrācija ir 10,5 µg/l, kas 

ir nedaudz mazāk nekā pavasarī. Visaugstākā hlorofila a koncentrācija tika konstatēta Križutu 

ezerā (66 µg/l), salīdzinoši augstas hlorofila koncentrācijas tika novērotas arī Bižas ezerā (38 

µg/l), Pildas ezerā (36 µg/l) un Lielā Āžūkņa ezerā (32 µg/l). Jāatzīmē, ka šajos ezeros tika 

novērota arī zema caurredzamība un paaugstinātas biogēnu koncentrācijas, kas, visticamāk, 

liecina par ūdens ziedēšanu. Viszemākās vasaras hlorofila a koncentrācijas tika novērotas 

Ārdavas ezerā (2,6 µg/l) un Ota ezerā (2,7 µg/l).  
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2.1.7. attēls. Vasaras sezonas (jūlijs, augusts) hlorofila a koncentrācijas apsekotajos 

Daugavas UBA ezeros (zilā līnija-augsta kvalitāte, zaļā-laba, dzeltenā-vidēja, oranžā-slikta) 
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2.1.8. attēls.  Projekta ietvaros apsekotie ezeri
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2.2. Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes raksturojums 

 

Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens 

kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves 

apstākļus. Prioritāro zivju ūdeņu (upju posmu un ezeru) saraksts, kā arī to ūdens kvalitātes 

normatīvi ir noteikti 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāti” 2.1 un 3. pielikumā. Upju baseinu apsaimniekošanas plānos un pasākumu 

programmās prioritāros zivju ūdeņus iedala lašveidīgo (L) zivju ūdeņos, kuros dzīvo vai kuros 

iespējams nodrošināt lašu (Salmo salar), taimiņu un strauta foreļu (Salmo trutta), alatu 

(Thymallus thynallus) un sīgu (Coregonus) eksistenci, un karpveidīgo (K) zivju ūdeņos, kuros 

dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt karpu dzimtas (Cyprinidae) zivju, kā arī līdaku (Esox 

lucius), asaru (Perca fluviatilis) un zušu (Anguilla anguilla) eksistenci. 

No projektā apsekotajiem ezeriem pie prioritārajiem lašveidīgo zivju ūdeņiem pieder trīs 

ezeri, bet pie karpveidīgo zivju ūdeņiem divi ezeri (3. tabula). Prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes 

robežlielums tika pārsniegts tikai vienā ūdensobjektā (Lejas ezerā), kur tika pārsniegts 

izšķīdušā skābekļa robežlielums. Trīs ūdensobjektos (Bešona ezers, Galšūna ezers, Lejas ezers) 

tika konstatēts amonija jonu mērķlieluma pārsniegums. Bešona ezerā tika pārsniegts arī 

nejonizētā amonjaka mērķlielums. Abos ezeros, kas pieder karpveidīgajiem zivju ūdeņiem, 

pārsniegumi netika konstatēti. 

3. tabula.  

Projektā apsekoto ezeru ūdensobjektu atbilstība prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes 

prasībām 

  

Ūdensobjekts 

  

PZŪ tips 

Pārsniegumi 

Mērķlielums Robežlielums 

Bešona ezers, 

vidusdaļa L NH4, NH3 nav 

Galšūna ezers, 

vidusdaļa L NH4 nav 

Lejas ezers, vidusdaļa L O2, NH4 O2 

Cirmas ezers, 

vidusdaļa K nav nav 

Stirnu ezers, vidusdaļa K nav nav 

 

2.3. Ezeru hidromorfoloģiskā apsekojuma rezultāti  

 

Šī projekta ietvaros 20 ezeros tika veikts hidromorfoloģiskais apsekojums, kas ietver arī 

izšķīdušā skābekļa un temperatūras mērījumus. Ezeru hidromorfoloģiskais novērtējums ietver 

tādus parametrus kā krasta mākslīga pārveidošana un izmantošana, slodzes sateces baseinā, 

dziļākās vietas fizikāli-ķīmiskie apstākļi u.c. Lielākā daļa (9 ezeri jeb 45%) no projektā 

apsekotajiem ezeriem pieder pie vidējas hidromorfoloģiskās kvalitātes klases, 7 ezeri (35%) 

pieder pie labas un 4 ezeri pie sliktas hidromorfoloģiskās kvalitātes klases (2.3.1. attēls). 

Vissliktākā hidromorfoloģiskā kvalitāte konstatēta tajos ezeros (Ārdavas, Lauderu, Lielā Līdēra 
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un Pildas ezeri), kas atrodas intensīvas lauksaimniecības apgabalos un kuros veiktas 

hidroloģiskā režīma izmaiņas (ūdens līmeņa pazemināšana).  

 

2.3.1. attēls. Ezeru ūdensobjektu sadalījums pa hidromorfoloģiskās kvalitātes klasēm 

2018. gadā 

Visos apsekotajos ezeros tika veikti arī skābekļa un temperatūras mērījumi ezera 

dziļākajā vietā (2.3.2. attēls, 2. pielikums). Lielākā daļa no apsekotajiem ūdensobjektiem ir 

eitrofi ezeri ar plašu bezskābekļa zonu apakšējos slāņos. Tikai divos ezeros (Pildas un 

Zvirgzdenes) tika novēroti pietiekoši skābekļa apstākļi arī dziļākajos ūdens slāņos. Abi ezeri ir 

salīdzinoši sekli (maksimālais dziļums attiecīgi 4,5 m un 4,7 m) un tajos var notikt ūdens masu 

sajaukšanās un bagātināšanās ar skābekli. Dervanišķu ezers (2.3.2. attēls) ir tipisks eitrofs ezers, 

kurā straujš skābekļa koncentrācijas samazinājums sākas jau 4 m dziļumā. 

 

2.3.2. Ūdens temperatūras un izšķīdušā skābekļa mērījumu rezultāti Pildas ezerā (pa 

kreisi) un Dervanišķu ezerā (pa labi) 2018. gadā 

2.3.3. attēlā redzama skābekļa izsīkuma (anoksijas) zonas izplatība Dārza un Indra ezeros. 

Dārza ezerā bezskābekļa zona sākas 5 m dziļumā (O2 ir 0,2 mg/l) un tā ietekmē tikai dziļākās 

ezera daļas (~20% no kopējās platības). Indra ezerā bezskābekļa zona sākas jau 5 m dziļumā 

(O2 ir 0,3 mg/l) un tā kopumā ietekmē apmēram 50% no ezera. 
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2.3.3. attēls. Bezskābekļa zonas (oranžā krāsā) izplatība Dārza ezerā (A) un Indra ezerā 

(B). Dziļuma kartes no www.ezeri.lv 
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3. Priekšlikumu sagatavošana esošā monitoringa tīkla optimizācijai 
Virszemes ūdens monitoringa tīklā pašlaik iekļauti ~260 ezeri, no kuriem 188 ezeri jeb 

72% atrodas Daugavas upju baseinu apgabalā. Lielākā daļa no šiem ezeriem tiek apsekoti tikai 

vienu reizi sešu gadu laikā. Ar katru gadu arvien pieaug monitoringā iekļauto rādītāju 

daudzums, kas nozīmē arvien paaugstinātas izmaksas ūdensobjektu kvalitātes novērtēšanai. Lai 

optimizētu monitoringu un izmaksas, ūdensobjektus var sagrupēt pēc noteiktiem parametriem 

līdzīgās ezeru grupās. Monitoringu var turpināt veikt tikai vienā ūdensobjektā un pieņemt, ka 

pārējos vienas grupas ietvaros esošajos ezeros kvalitāte ir līdzīga. 

Ezerus var grupēt, ņemot vērā vairākus parametrus: 

• Zemes lietojuma veidu sateces baseinā vai buferjoslā, 

• Ūdens apmaiņas periods, 

• Fizikāli-ķīmiskās un bioloģiskā kvalitātes rādītāji, atbilstība prioritārajiem zivju 

ūdeņiem, 

• Slodžu intensitāte 

• Hidroloģiskā sasaiste ar citiem ezeriem; 

• Ezera izcelsme 

• u.c. morfometriskie rādītāji.  

Ņemot vērā, ka visa Latvijas teritorija ietilpst vienā ekoreģionā ar līdzīgiem 

klimatiskajiem un ģeoloģiskajiem apstākļiem, grupēšanā nav nepieciešams izdalīt subreģionus. 

Tāpēc ezeru grupēšanu sākumā var veikt par pamatu ņemot zemes lietojuma veidu. 

Ezeru provizoriskajai grupēšanai nepieciešamās statistiskās analīzes tika veiktas 

brīvpieejas datorprogrammā PAST Statistics, ĢIS dati tika apstrādāti ar QGIS. 

 

2.1.2. attēls. Bioloģisko un fizikāli-ķīmisko parametru atbilstība kvalitātes klasēm 

Daugavas UBA 5. tipa ezeru ūdensobjektos 2007.-2018.g. 

 

Šī projekta ietvaros tika apsekoti 44 nejauši izvēli 5. tipa ezeri, kas veido 35% no visiem 

5. tipa ezeriem. Ņemot vērā, ka šie ezeri atspoguļo tikai daļu no kopējās situācijas, analīzē tikai 

iekļauti arī visi pārējie Daugavas upju baseinu apgabala 5. tipa ezeri. Tādējādi provizoriskā 

grupēšana tika veikta, izmantojot datus par 127 ezeriem. Grupēšanas vajadzībām tika izveidota 



18 
 

datubāze ar informāciju par fizikāli-ķīmiskajiem, hidromorfoloģiskajiem, morfometriskajiem 

un zemes lietojuma datiem (4. tabula). 

4. tabula.  

Grupēšanā izmantotie parametri 

Zemes lietojums Fizikāli-ķīmiskie 

rādītāji 

Hidromorfoloģiskie 

(morfometriskie) 

Bioloģiskie rādītāji 

CORINE Land 

Cover dati 

(pilsētu platības, 

aramzemes, 

ganības, meži). 

Mērogs: sateces 

baseins, 

daļbaseins, 100 m 

un 15 m 

buferjoslas ap 

ezeru. 

Gada vidējie dati par 

periodu 2006.-2018.g. 

Rādītāji: N-NH4, N-

NO3, Nkop, P-PO4, 

Pkop, hlorofils a,BSP5, 

Seki caurredzamība, 

EVS, krāsainība, 

suspendētās vielas, O2. 

Ezera vidējais un maksimālais 

dziļums, spoguļvirsmas 

platība, sateces baseina platība. 

Ūdens līmeņa regulācija 

(nolaists ūdens līmenis). 

Fitoplanktons, 

hlorofils a, 

makrozoobentoss, 

makrofīti 

 

Zemes lietojums sateces baseinā neuzrādīja ticamu saistību ar ekoloģiskās kvalitātes 

novērtēšanā izmantotajiem parametriem, tāpēc grupēšana tika veikta, izmantojot zemes 

lietojuma sadalījumu 100 m buferjoslā ap ezeru, kas uzrādīja statistiski ticamas korelācijas gan 

ar biogēniem, gan citiem parametriem (5. tabula). Tika novērotas statistiski ticamas korelācijas 

starp zemes lietojumu 100 m buferjoslā un kopējo fosforu, kopējo slāpekli, kā arī hlorofilu a. 

Zemes lietojums 15 m bufejoslā ap ezeru uzrādīja statiski ticamu, vāju korelāciju ar 

caurredzamību pēc Seki diska (R=0,240, p<0,05) un krāsainību (R=0,503, p<0,05). Korelācijas 

starp pilsētu platībām dažādos mērogos un ekoloģiskās kvalitātes indikatoriem bija vājas un 

statistiski neticamas. Iespējams, ka vainojams mazais datu apjoms, jo pilsētu apbūve bija 

sastopama mazāk par 10% no analizētajiem ūdensobjektiem. 

5. tabula.  

Pīrsona korelācijas starp ekoloģiskās kvalitātes rādītājiem un zemes lietojuma veidu 

buferjoslā 

  BSP5 Hlor. a Pkop Nkop Krāsa Seki LIZ-100 LIZ-15 

BSP5 1        

Hlor. a 0,806 1       

Pkop 0,752 0,803 1      

Nkop 0,686 0,744 0,742 1     

Krāsa    0,304 1    

Seki -0,592 -0,633 -0,555 -0,684 -0,342 1   

LIZ-100 0,358 0,556 0,679 0,614   1  

LIZ-15     -0,503 0,240 0,472 1 
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Tika konstatēta salīdzinoši cieša sakarība (R2=0,462) starp lauksaimniecības zemju 

procentuālo daudzumu 100 m buferjoslā ap ezeru un kopējo fosforu (3.1. attēls).  

 

3.1. attēls. Saistība starp kopējo fosforu un lauksaimniecības zemēm 100 m buferjoslā ap 

ezeru 

3.2. attēlā redzams, kāda ir ezeru ekoloģiskās kvalitātes parametru izkliede pie dažādām 

lauksaimniecības zemju procentuālajām klasēm. Lai gan pastāv būtiskas atšķirības, piemēram, 

starp kopējo slāpekli un lauksaimniecības zemju aizņemtajām platībām “<20%”  un “>60%” , 

var novērot arī slāpekļa koncentrāciju pārklāšanos pie lauksaimniecības zemju daudzuma “20-

40%” un “40-60%”. Arī 3.1. attēlā redzams, ka, ja lauksaimniecības zemes aizņem 20-40% un, 

vēl uzskatāmāk,  40-60% no buferzonas platības, var novērot lielu datu izkliedi. 
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3.2. attēls. Ekoloģiskās kvalitātes parametru izkliede pie dažādam lauksaimniecības 

zemju platībām 100 m buferjoslā (<20%, 20-40%, 40-60%, >60%) 

Ņemot vērā, ka lauksaimniecības zemju lietojums 100 m buferjoslā ap ezeru uzrādīja 

salīdzinoši labu saistību ar ekoloģiskās kvalitātes parametriem, to potenciāli var izmantot ezeru 

ūdensobjektu grupēšanā. Tomēr, kā redzams 3.2. attēlā, ir novērojama liela atsevišķu kvalitātes 

elementu izkliede starp lauksaimniecības zemju procentuālajām klasēm, kas liecina, ka 

ūdensobjektus nedrīkst grupēt tikai pēc lauksaimniecības zemju aizņemtās platības buferzonā. 

Ezerus iespējams grupēt arī pēc fizikāli - ķīmiskās un bioloģiskās kvalitātes, tomēr šai 

pieejai ir vairāki mīnusi. Lielākajai daļai ezeru monitorings ir sācies 2008. un 2007. gadā un 

tad bijis pārtraukums līdz 2018. gadam (izņemot Viraudas ezers (Lendžu pag.), kurā 

monitorings veikts arī 2016.-2017.g.). Šo 10 gadu laikā ievērojami izmainījušās gan paraugu 

ievākšanas, gan analīzes metodes. Pastāv atšķirības arī starp bioloģisko paraugu ievākšanas 

sezonām, kas apgrūtina datu interpretēšana.  

Provizoriskajai grupēšanai pēc fizikāli - ķīmiskās un bioloģiskās kvalitātes tika izmantoti 

visu Daugavas UBA 5. tipa ezeru dati par 2006.-2018. gadu. Grupēšana tika veikta, kombinējot 

ĢIS un klāsteru analīzi. Katram ezeram tika izvēlēts jaunākais paraugu ievākšanas gads. Tomēr 

jāņem vērā, ka pēdējie divi gadi (2017. un 2018.g.) ir bijuši meteoroloģiski ļoti netipiski gadi 

(netipiski daudz nokrišņu un augstas gaisa temperatūras), kas var apgrūtināt rezultātu korektu 

interpretāciju. Fizikāli-ķīmiskā kvalitātes klase tika noteikta pēc sliktākā rādītāja (Nkop, Pkop, 

Seki). Pielietojot šo pieeju, rezultātus ir ērti attēlot kartē. Kā redzams 3.3. attēlā, izdalās vairākas 

nosacītas ezeru grupas ar vienādu fizikāli-ķīmisko un bioloģisko kvalitāti: 
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• Labas kvalitātes ezeru grupa (Ārdavas, Lejas, Ota, Sīvera, Indra ezeri). Šie ezeri ir 

līdzīgi arī pēc slodzēm un makrofītiem (smalkās najādas atradnes).  

• Vidējas kvalitātes ezeru grupa (Aksjonovas, Karpa, Saviņu, Bešona, Ciriša ezeri): daļēji 

savstarpēji savienotu ezeru grupa ar lauksaimniecisku apkārtni. 

 

3.3. attēls. Piemērs ezeru grupēšanai pēc fizikāli-ķīmiskās kvalitātes klases (daļbaseini 

iekrāsoti pēc sekojošām krāsām: zils – augsta; zaļš – laba; dzeltens – vidēja; oranžs – slikta 

kvalitāte )  

Tomēr ezeru novērtēšana pēc viena sliktākā rādītāja ne vienmēr ir objektīvs kvalitātes 

novērtējuma rādītājs. Lai sagrupētu ezerus atkarībā no ietekmes gradienta, tika veikta klāsteru 

analīze, kurā izmantoti gada vidējie kopējā fosfora, kopējā slāpekļa un hlorofila a dati. Atšķirībā 

no monitoringā izmantotās kvalitātes novērtēšanas pieejas (viens ārā-visi ārā, gala novērtējums 

pēc viena sliktākā rādītāja), šāda veida ezeru grupēšana pēc kvalitātes sniedz visaptverošāku 

priekšstatu par situāciju ezerā un palīdz izvairīties no viena parametra potenciāli izraisītas 

nepareizas klasifikācijas (kvalitātes klases). Izmantojot statistikas programmu, ezeri tika 

sagrupēti loģiskos klāsteros (4. pielikums), kas kopumā atbilst kvalitātes klasēm (3.5. attēls) un 

kurus varētu definēt kā augstas, labas, vidējas un sliktas kvalitātes ezerus. Kā sagaidāms, 

dispersijas analīze kopumā uzrādīja būtiskas atšķirības starp jaunizveidotajām kvalitātes 

klasēm. Vienīgais izņēmums ir kopējais slāpeklis, kas neuzrādīja būtiskas atšķirības starp labu 

un vidēju kvalitāti. 
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3.5. attēls. Ekoloģiskās kvalitātes rādītāju vērtību sadalījums pa kvalitātes klasēm, 

izvēlētām pēc klāsteru analīzes 

Izmantojot šo pieeju, izveidojās vairākas ezeru kvalitātes grupas (4. pielikums). Šīs 

grupas vēl ir nepieciešams pārbaudīt, izmantojot citus bioloģijas datus (makrozoobentoss, 

makrofīti). Jāņem vērā, ka pagaidām provizoriskajā grupēšanā ir izmantoti tikai eitrofikācijas 

spiediena rādītāji, kas ir galvenais sliktas kvalitātes iemesls lielākajā daļā ezeru. Tomēr ir 

vairāki ezeri, kuros ir citu veidu ietekmes, kas arī būtu jāņem vērā. Piemēram, Lielajā Stropu 

ezerā viens no būtiskākajiem ir vēsturiskais piesārņojums, kas turpina izdalīties ūdenī. 

Ūdens apmaiņas periods ir atkarīgs ezera tilpuma, dziļuma, ietekošo/iztekošo upju 

noteces. Jo īsāks apmaiņas periods, jo ezers ir vairāk pakļauts piesārņojuma ietekmei no sateces 

baseina. Arī Daugavas UBA ezeros var novērot sakarību, ka ezeros ar mazāku ūdens apmaiņas 

periodu (< 1,7 gadiem) ūdens kvalitāte ir sliktāka nekā ezeros ar salīdzinoši lielāku ūdens 

apmaiņas periodu (> 4 gadiem). Ūdens apmaiņas periods uzrādīja vājas, statistiski ticamas 

negatīvas korelācijas ar Pkop (0,228, p <0,05 ) un Nkop (0,346, p <0,05) un statistiski ticamu, 

vidēju korelāciju ar ūdens caurredzamību (0,445, p <0,05 ). 

Ezera vidējais dziļums. Ezera vidējam dziļums uzrādīja statistiski ticamas korelācijas ar lielāko 

daļu ekoloģiskās kvalitātes parametru (6. tabula), sevišķi kopējo slāpekli un caurredzamību. 

Jāpiebilst, ka ezera spoguļvirsmas platībai nav tiešas būtiskas ietekmes uz ezeru ekoloģisko 

kvalitāti. 
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6. tabula.  

Pīrsona korelācijas starp ekoloģiskās kvalitātes un morfometriskajiem rādītājiem  

  Hlorofils  Krāsainība Dziļums Platība Nkop Pkop Seki Apmaiņa 

Hlorofils  1        

Krāsainība 0,246 1       

Dziļums -0,370 -0,311 1      

Platība -0,049 -0,173 0,175 1     

Nkop 0,680 0,577 -0,453 -0,155 1    

Pkop 0,748 0,342 -0,383 -0,061 0,708 1   

Seki -0,539 -0,335 0,598 0,181 -0,630 -0,531 1  

Apmaiņa -0,281 -0,371 0,465 0,434 -0,346 -0,228 0,444 1 

 

 

Secinājumi 

• Ezeru ūdensobjektu grupēšanu var veikt, izmantojot kombinētu pieeju, kas sastāv no 

zemes lietojuma veida analīzes buferzonā, ūdens apmaiņas perioda, dziļuma un fizikāli-

ķīmisko rādītāju koncentrācijām. Vienā grupā ir liekami ezeri ar līdzīgu vidējo dziļumu, 

ūdens apmaiņas periodu, slodzēm sateces baseinā, biogēnu koncentrācijā. Jāņem vērā 

arī ezeru atbilstība prioritārajiem zivju ūdeņiem. 

• Grupēšanu apgrūtina pēdējo divu gadu netipiskie laika apstākļi, kam ir tieša ietekme uz 

ūdensobjektu ekoloģisko kvalitāti. 

• Veicot datu statistisko analīzi, izdalās vairāki ezeri, kurus nav iespējams iekļaut nevienā 

grupā. Sventes ezers ir ievērojami labākas kvalitātes (it sevišķi pēc caurredzamības) 

ezers par citiem 5. tipa ezeriem. Vecdaugava ezers būtībā ir sena Daugavas atteka ar 

specifisku hidroloģisko režīmu. Šim ezeram raksturīga arī vairāku svešzemju 

fitoplanktona un bentosu sugu klātbūtne, kas tur nonākusi no Rīgas ostā ienākošajiem 

kuģiem. Rāznas ezers ir ievērojami lielāks (pēc platības un tilpuma) par pārējiem 5. tipa 

ezeriem, tajā ir specifisks, tam vien raksturīgs hidroloģiskais un hidroķīmiskais režīms 

un tādējādi ezeru nav iespējams iekļaut nevienā grupā. Mazais Baltezers ir Rīgas 

pilsētas dzeramā ūdens ņemšanas vieta, kurā katru gadu tiek veikts ūdens kvalitātes 

monitorings, kas jāturpina arī turpmāk.  

• Domājot par sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi, atsevišķus ezerus var sagrupēt 

arī pēc botāniskajiem tipiem. Piemēram, vienā grupā apvienojot Ārdavu, Sīvera un Ota 

ezerus, kuros ir nozīmīgas smalkās najādas atradnes.  
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Pielikums 
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1. pielikums. Ekoloģiskās kvalitātes novērtējums apsekotajos ezeros 2018.g. 

Stacijas nosaukums ŪO 

kods 

Tips Fitoplank-

tons 

Zooben- 

toss 

Bioloģija, 

kopā 

Pkop, 

mg/l 

Nkop, 

mg/l 

Seki,m Fiz.-ķīm. 

kopā 

HYMO Cu Zn Kvalitāte, 

kopā 

Ārdavas ezers (Kombuļu 

pag.), vidusdaļa 

E145 L5 1 1 1 0,016 0,65 4,0 2 4 1,2 2,1 2 

Baltas ezers, vidusdaļa E168 L5 1 1 1 0,019 0,58 1,2 3 3 1,1 1,0 3 

Bešona ezers, vidusdaļa E126 L5 2 1 2 0,019 0,83 1,8 3 2 1,5 1,0 3 

Biržas ezers, vidusdaļa E147 L5 2 2 2 0,030 0,81 1,8 3 3 0,9 2,3 3 

Bižas ezers (Griškānu 

pag.), vidusdaļa 

E097 L5 4 3 4 0,036 1,29 0,6 4 
 

1,2 1,8 4 

Cirmas ezers, vidusdaļa E235 L5 2 2 2 0,033 0,96 1,3 3 
 

1,3 2,8 3 

Černavu ezers, vidusdaļa E158 L5 2 2 2 0,021 0,88 1,5 3 3 0,6 1,3 3 

Dārza ezers, vidusdaļa E160 L5 2 1 2 0,024 0,82 1,8 3 3 0,7 1,2 3 

Dervānišķu ezers, 

vidusdaļa 

E157 L5 2 2 2 0,021 1,07 1,7 3 3 1,0 1,8 3 

Dūkanu ezers, vidusdaļa E236 L5 3 2 3 0,029 1,06 1,2 3 
 

1,1 4,4 3 

Galšūna ezers, vidusdaļa E191 L5 2 1 2 0,016 0,67 2,5 2 
 

1,5 4,8 2 

Garais ezers (Robežnieku 

pag.), vidusdaļa 

E184 L5 2 1 2 0,022 0,85 1,8 3 
 

1,4 1,8 3 

Gulbēra ezers, vidusdaļa E050 L5 3 2 3 0,036 1,02 1,1 3 2 1,2 1,1 3 

Indra ezers, vidusdaļa E173 L5 2 2 2 0,028 0,97 2,1 2 2 1,4 1,9 2 

Kaņepēnu ezers, 

vidusdaļa 

E064 L5 2 2 2 0,027 0,79 1,7 3 2 0,9 1,9 3 

Karpa ezers, vidusdaļa E128 L5 2 1 2 0,023 1,11 1,5 3 
 

1,6 2,4 3 

Koškina ezers, vidusdaļa E133 L5 2 2 2 0,024 0,66 1,7 3 2 1,6 1,1 3 

Križutu ezers, vidusdaļa E099 L5 3 2 3 0,069 2,14 0,5 5 
 

1,1 1,3 3 

Lauderu ezers, vidusdaļa E255 L5 2 2 2 0,045 1,17 1,2 3 4 1,5 3,0 3 

Lejas ezers, vidusdaļa E148 L5 2 1 2 0,019 0,71 3,5 2 
 

1,0 1,9 2 

Lielais Āžūkņa ezers, 

vidusdaļa 

E151 L5 3 2 3 0,040 1,04 1,0 3 
 

1,0 1,9 3 
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1. pielikums. Ekoloģiskās kvalitātes novērtējums apsekotajos ezeros 2018.g. 

Stacijas nosaukums ŪO 

kods 

Tips Fitoplank-

tons 

Zooben- 

toss 

Bioloģija, 

kopā 

Pkop, 

mg/l 

Nkop, 

mg/l 

Seki,m Fiz.-ķīm. 

kopā 

HYMO Cu Zn Kvalitāte, 

kopā 

Lielais Kurma ezers, 

vidusdaļa 

E238 L5 2 1 2 0,024 0,61 1,9 3 
 

1,0 1,1 3 

Lielais Līdēra ezers, 

vidusdaļa 

E052 L5 2 2 2 0,029 0,95 1,3 3 4 0,9 1,0 3 

Lielais Zurzu ezers, 

vidusdaļa 

E239 L5 3 2 3 0,026 0,84 2,1 2 
 

0,9 1,8 3 

Liezēra ezers, vidusdaļa E068 L5 2 1 2 0,030 0,95 1,1 3 3 1,0 1,4 3 

Mazais Kurma ezers, 

vidusdaļa 

E241 L5 3 1 3 0,030 1,17 2,0 3 2 1,3 2,2 3 

Nauļānu ezers, vidusdaļa E185 L5 2 2 2 0,025 0,78 1,9 3 3 1,1 1,0 3 

Okras ezers, vidusdaļa E134 L5 3 2 3 0,028 0,73 1,7 3 
 

1,1 9,5 3 

Ormijas ezers, vidusdaļa E186 L9 2 1 2 0,035 0,91 1,2 4 3 1,8 2,6 3 

Ota ezers, vidusdaļa E149 L5 2 2 2 0,018 0,64 4,0 2 
 

1,2 2,7 2 

Pārtavas ezers, vidusdaļa E100 L5 3 1 3 0,032 0,91 1,3 3 
 

1,1 2,4 3 

Pildas ezers, vidusdaļa E243 L5 3 2 3 0,042 0,96 0,9 4 4 1,1 1,2 3 

Rogaižu ezers, vidusdaļa E244 L5 3 1 3 0,029 0,72 2,3 2 
 

1,2 1,3 3 

Saviņu ezers, vidusdaļa E129 L5 2 1 2 0,028 0,77 1,2 3 
 

1,4 1,6 3 

Sedzera ezers, vidusdaļa E247 L5 3 2 3 0,042 1,52 0,9 4 
 

1,0 1,6 3 

Skirnas ezers, vidusdaļa E161 L5 2 1 2 0,016 0,60 4,3 2 
 

0,9 1,3 2 

Stirnu ezers, vidusdaļa E169 L5 2 1 2 0,020 0,71 1,6 3 2 1,2 2,6 3 

Šķaunes ezers, vidusdaļa E257 L5 2 1 2 0,015 0,51 3,3 2 
 

1,3 2,0 2 

Talejas ezers, vidusdaļa E066 L5 2 2 2 0,017 0,50 2,8 2 
 

0,7 1,0 2 

Užuņu ezers, vidusdaļa E092 L5 2 1 2 0,021 0,74 2,3 2 
 

1,2 2,2 2 

Ūdrejas ezers, vidusdaļa E188 L5 2 2 2 0,027 1,00 1,7 3 
 

1,5 1,1 3 

Viešūra ezers, vidusdaļa E054 L5 1 1 1 0,021 0,61 2,0 2 
 

0,7 1,2 2 

Viraudas ezers (Lendžu 

pag.), vidusdaļa 

E249 L5 2 
 

2 0,019 0,74 2,5 2 
 

1,0 1,9 2 
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1. pielikums. Ekoloģiskās kvalitātes novērtējums apsekotajos ezeros 2018.g. 

Stacijas nosaukums ŪO 

kods 

Tips Fitoplank-

tons 

Zooben- 

toss 

Bioloģija, 

kopā 

Pkop, 

mg/l 

Nkop, 

mg/l 

Seki,m Fiz.-ķīm. 

kopā 

HYMO Cu Zn Kvalitāte, 

kopā 

Višķu ezers, vidusdaļa E124 L5 2 2 2 0,030 0,81 2,8 2 
 

1,7 2,6 2 

Zvirgzdenes ezers, 

vidusdaļa 

E246 L5 2 1 2 0,038 1,13 1,6 3 3 1,5 2,7 3 
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2. pielikums. Ūdens temperatūras un izšķīdušā skābekļa mērījumu rezultāti ezeru ūdensobjektos pa dziļumiem 2018. gadā 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 

 



33 
 

3. pielikums. Bioloģiskās un fizikāli-ķīmiskās kvalitātes metodes 

Makrozoobentoss 

Latvijas ezeru bentisko bezmugurkaulnieku multimetriskais indekss (LLMMI)). 

LLMMI tiek aprēķināts no 5 indeksiem: 

• Kopējais taksonu skaits T, 

• EPTBO, 

• Šenona – Vīnera daudzveidības indekss H, 

• ASPT indekss, 

• Paskābināšanās indekss indekss (Acid index). 

 

LLMMI izstrādāts, par pamatu ņemot Igaunijas saldūdeņu novērtēšanas metodi pēc 

bentiskajiem bezmugurkaulniekiem. Visi indeksi aprēķināti ar Asterics 4.04 programmu.  

Indeksu aprēķināšana. Kopējā taksonu skaita, EPTBO taksonu skaita, Šenona – Vīnera 

daudzveidības indeksa, ASPT indeksa un Paskābināšanās indeksa vērtības tiek aprēķinātas ar 

ASTERICS 4.04 programmu. 

Kopējā taksonu skaita, EPTBO taksonu skaita, Šenona – Vīnera daudzveidības indeksa, ASPT 

indeksa un Paskābināšanās indeksa vērtības tika standartizētas pēc formulas: 

EQR= 
Indeksa vērtība –zemākā robeža 

Augstākā robeža – zemākā robeža 

LLMMI tika aprēķināts kā vidējais aritmētiskais no visu piecu indeksu standartizētajām EQR 

vērtībām (6. tabula). 

 

1.tabula.  

LLMMI aprēķināšanai izmantotās augstākās un zemākās indeksa robežas (upper and 

lower anchor values) 

Indekss Augstākā robeža Zemākā robeža 

ASPT indekss 6,3 3,5 

Šenona – Vīnera indekss 3 1,4 

Paskābināšanās indekss 11 1 

EPTBO taksonu skaits 19 2 

Kopējais taksonu skaits 30 7 
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2.tabula.  

LLMMI EQR nacionālās robežvērtības un kvalitātes klases 

Robežvērtība Augsta Laba Vidēja Slikta Ļoti 

slikta 

LLMMI >0,85 0,85 - 0,52 0,52 - 0,40 0,40 - 0,20 <0,20 

 

 

Fitoplanktons 

Fitoplanktona indeksa aprēķināšanai tiek izmantoti četri parametri: 

- hlorofila a koncentrācija ūdens paraugā, µg/l; 

- izlīdzinātības indekss J jeb Pielou indekss; 

- modificēts Nigarda trofijas koeficients (PCQ/FKI); 

- fitoplanktona sabiedrības raksturojums (FPK). 

Modificēto PCQ indeksu aprēķina pēc formulas: 

 

PCQ = 

Cyanophyta + Chlorococcales + Centrales + Euglenophyceae + 

Cryptophyta + 1 

Desmidiales + Chrysophyceae + 1 

 

Fitoplanktona sabiedrības raksturošanai pēc FPK izmanto tādus kritērijus kā atsevišķu 

fitoplanktona sugu vai ģinšu biomasas īpatsvars paraugā. Atsevišķos gadījumos kā papildu 

kritērijs tiek izmantota hlorofila a koncentrācija (skat. zemāk). 

3.tabula.  

Kvalitātes klašu robežas fitoplanktonu raksturojošiem indeksiem 5., 6. un 9. tipa ezeros 

Indekss References 

vērtība 

Augsta Laba Vidēja Slikta Ļoti 

slikta 

Hlorofils a 

µg/l 

4,4 <5,8 >5,8-9,9 >10-20 >20-40 >40 

PCQ/FKI 2,5 <4 >4-6,5 >6,5-10 >10 >10 

FPK Sugu 

sastāvs 

vienmērīgs, 

nav 

iespējams 

noteikt 

dominējošās 

Sugu 

sastāvs 

vienmērīgs, 

nav 

iespējams 

noteikt 

dominējošās 

Dominējošās 

sugas 

sastāda 

60-80% 

Vairāk 

par 

80% 

dominē 

3-5 

sugas 

Vairāk 

par 

80% 

dominē 

viena 

suga 

Dominē 

zilaļģes *, 

hlorofila a 

koncentrācija 

>20 µg/l 

J 1,0 0,81-1,0 0,61-0,80 0,41-

0,60 

0,21-

0,40 

0-0,20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4.tabula.  

Fitoplanktona indeksa robežvērtības un kvalitātes klases 

 

Robežvērtība Augsta Laba Vidēja Slikta Ļoti 

slikta 

EQR vērtība >0,81 0,81 - 0,61 0,61 - 0,41 0,41 - 0,21 <0,21 

 

 

Vispārīgie fizikāli ķīmiskie rādītāji 

5.tabula.  

Fizikāli ķīmisko rādītāju kvalitātes klašu robežas ezeru ūdensobjektu tipiem 

Tips Rādītājs Mērvienība Augsta Laba Vidēja Slikta  Ļoti 

slikta 

5 Pkop mg/l P <0,02 0,02-0,045 0,045-

0,07 

0,070-

0,095 

>0,095 

Nkop mg/l N <0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 >2 

Seki 

dziļums 

m >4 4,0-2,0 2,0-1,0 1,0-0,.5 <0,5 

9 Pkop mg/l P <0,02 0,02-0,04 0,04-0,06 0,06-0,08 >0,08 

Nkop mg/l N <0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 >2 

Seki 

dziļums 

m >4,5 4,5-3 3-1,5 1,5-0,7 <0,7 
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4. pielikums.  

5. tipa ezeru klāteru analīze pēc ūdens kvalitātes rādītājiem 
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