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1. Ūdenstilpes raksturojums 

Pļaviņu ūdenskrātuve ir mākslīga ūdenskrātuve, kas izveidota uz Daugavas upes 

Pļaviņu HES darbības nodrošināšanai. Ietilpst Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, 

Pļaviņu, Salas un Krustpils novados. Daugavas upes posms pie Jēkabpils pilsētas 

ietilpst Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.  

Ūdenstilpes ūdens virsmas kopējā platība pēc 2015. gada vasaras datiem ir 3800 

ha (aprēķinam izmantoti LANDSAT satelīta dati). Maksimālais dziļums 48 m, 

vidējais 14 m (LATVENERGO 2002. gada mērījumu dati). Grunts akmeņaina, 

smilšaina, atsevišķās vietās dūņaina. 

 Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Daugavas upe un tās ūdenskrātuves pieder 

pie publiskiem ūdeņiem.  

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 7. pantu Daugavai aizsargjoslas platums ir ne 

mazāks par 500 m. Saskaņā ar Zvejniecības likumu Daugavas krastam noteikta 10 m 

plata tauvas josla. Zvejnieki un makšķernieki to drīkst izmantot pārvietojoties gar 

krastu, bet citām ar zvejniecību saistītām vajadzībām to var izmantot pēc 

saskaņošanas ar zemes īpašniekiem.  
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2. Ūdens ķīmija 

Metodes 

Paraugu ievākšana hidroķīmiskajām analīzēm tika veikta 09.09.2015. Tika 

izvēlētas 5 standarta paraugu ievākšanas vietas (1.-5.stacija) – iepretim Aizkrauklei 

(Pļaviņu hidroektrostacijai (HES)), Koknesei, Staburagam, Pļaviņām un Jēkabpilij 

(1.attēls). Paraugos tika noteikts barības vielu daudzums - nitrītjoni, nitrātjoni, amonija 

joni, fosfātjoni, kopējais slāpeklis un kopējais fosfors. Analīzes tika veiktas Latvijas 

Hidroekoloģijas institūta laboratorijā.  

 

                 1.attēls. Paraugu ievākšanas vietas Daugavā posmā no Jēkabpils līdz Pļaviņu HES  

                  2015.gadā.  

                   Simbolu skaidrojums: 

                               - hidroķīmija, zooplanktons, zoobentoss*, fitoplanktons 

                  - bentiskie Nordic tīkli 

                 - lielacu žauntīkli 

                - pelaģiskie Nordic tīkli 

                - elektrozveja 

*zoobentosa paraugi ievākti paraugu ievākšanas rajona vidus daļā un piekrastē  
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Barības vielu daudzums ūdenī 

Galvenās barības vielas, kas nepieciešamas ūdenstilpes ekosistēmas 

funkcionēšanai ir slāpeklis un fosfors. Slāpeklis un fosfors ūdenstilpē atrodami gan 

brīvā veidā- neorganiskā slāpekļa un fosfora savienojumos (nitrīti, nitrāti, amonijs- 

slāpekļa savienojumi un fosfāti- fosfora savienojumi), gan arī saistītā veidā – kā 

organiskās vielas vai arī ietverti fitoplanktonā jeb mikroskopiskajās aļģēs. 

Pēc Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sniegtās 

informācijas, ūdenstilpes posms no Pļaviņu HES līdz Jēkabpilij tiek iedalīts divos 

ekoloģiskās kvalitātes tipos. Pļaviņu HES augšpus Aizkrauklei atbilst 9.ezeru 

ekoloģiskās tipam, kas ir dziļš dzidrūdens ezers ar augstu ūdens cietību, savukārt 

pārējais upes posms no Kokneses līdz Jēkabpilij atbilst 6.upes tipam, kas ir potomāla 

tipa liela upe. Līdz ar to, iegūtās kopējā fosfora un kopējā slāpekļa vērtības salīdzinātas 

ar attiecīgajām robežvērtībām kvalitātes novērtēšanai (2.attēls). Vadoties pēc Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, 

izšķīdušā skābekļa vērtības salīdzinātas ar esošajiem ūdens kvalitātes normatīviem 

prioritārajiem karpveidīgo zivju ūdeņiem. Pētītajā ūdenstilpes posmā ūdens kvalitātes 

vērtības variē no labas līdz augstai. 
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2. attēls. Ūdenstilpes barības vielu koncentrāciju sezonālā dinamika 2015. gadā; kopējā 

slāpekļa kopN) un kopējā fosfora (kopP) vērtības. Sarkanā krāsā norādītas labas ūdens  

kvalitātes vērtības (jo mazāka kopN vai kopP vērtība, jo augstāka ūdens kvalitāte) 

 

Septembrī veikti arī ūdens temperatūras un izšķīdušā skābekļa koncentrācijas 

mērījumi (1.tabula). Rezultāti lielākoties atbilst sezonālajiem skābekļa un temperatūras 

robežlielumiem. Svarīgi pieminēt, ka arī upes posma dziļākajos slāņos tika novērotas 

karpveidīgo ūdeņu normām atbilstošas skābekļa koncentrācijas.  
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Kopumā ūdenstilpes ūdens kvalitāte ir laba un atbilst zivsaimnieciskām 

vajadzībām. 

 

1.tabula. Zondes mērījumi hidroķīmijas paraugu ievākšanas vietās ūdenstilpē 2015.gada 9. septembrī 
 Zondes mērījumi 

Virskārta Grunts 

Parauga ID 
Testēšanas 

datums 

Temp., 
oC 

O2, 

mg/l 

O2, 

% 

Temp., 
oC 

O2, 

mg/l 

O2, 

% 

Dziļums, 

m 

Seki, 

m 

(1.) Daugava pie 

Aizkraukles 
09.09.2015. 18,9 5,4 56,4 19,2 4,9 52,3 7,9 2,6 

(2.) Daugava pie 

Kokneses 
09.09.2015. 19,0 5,5 58,6 18,7 5,3 57,2 3,1 2,6 

(3.) Daugava pie 

Staburaga 
09.09.2015. 18,9 5,7 60,1 18,7 5,5 56,8 7,0 2,5 

(4.) Daugava pie 

Pļaviņām 
09.09.2015. 17,3 9,8 102,0 16,9 9,0 92,7 4,3 2,5 

(5.) Daugava pie 

Jēkabpils 
09.09.2015. 16,7 9,7 102,0 16,3 10,0 101,1 2,4 2,5 
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3. Zooplanktons  

Zooplanktons spēlē nozīmīgu lomu saldūdens ekosistēmās gan kā fitoplanktona 

(ūdens pirmproducenti- mikroskopiskās aļģes) galvenais patērētājs, gan arī kā zivju 

mazuļu un planktivoro (barojas ar zooplanktona organismiem) zivju galvenais barības 

objekts. Zooplanktons daļēji kontrolē arī fitoplanktona biomasu, tādā veidā regulējot 

visas ūdens ekosistēmas funkcionēšanu.  

Metodes  

Zooplanktona paraugi tika ievākti 2015. gada 9.septembrī piecās stacijās (1.-5.) 

(1.attēls). Paraugi ievākti no virsējā ūdens slāņa līdz 0.5 - 1 m dziļumā ar Apšteina tipa 

planktontīklu (diametrs 30 cm, acu izmērs 56 μm), filtrējot 100 l ūdens. Zooplanktona 

paraugos airkājvēžu (Copepoda), kladoceru (Cladocera) un virpotāju (Rotifera) grupu 

taksonomiskais sastāvs noteikts līdz sugas, ģints vai kārtas līmenim, kā arī noteikts 

organismu skaits, izmērs un aprēķināta to biomasa.  

Rezultāti 

Kopumā noteiktas 23 dažādas zooplanktona sugas, kuras tiek iedalītas trīs grupās: 

airkājvēžos, kladocerās un virpotājos. Dominējošās zooplanktona grupas Daugavā 

posmā no Pļaviņu HES līdz Jēkabpilij ir airkājvēži un kladoceras (3.attēls). 

Dominējošie zooplanktona organismi pēc biomasas ir airkājvēži (Eudiaptomus spp. un 

Cyclops spp.). Savukārt, kladoceras izteikti dominē 5.stacijā pie Jēkabpils. Zināms, ka 

kladecoras ir nozīmīgākais zivju barības objekts. Līdz ar to, kladoceru dominance 

5.stacijā galvenokārt ir skaidrojama ar planktivoro (barojas ar zooplanktona 

organismiem) zivju daudzuma samazināšanos posmā, kur upe tek dabiskajā gultnē. 

Kopumā Daugavas zooplanktona sugu sastāvs un biomasa posmā no Pļaviņu 

HES līdz Jēkabpilij ir vērtējams kā tipisks šāda veida ūdenstilpei. Tas nodrošina ar 

nepieciešamo barību zivju mazuļus un zooplanktonu patērējošās (planktivorās) zivis. 
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3.attēls. Zooplanktona grupu (Copepoda, Cladocera, Rotatoria) biomasa (mg/m3) un  

skaits (n/m3) paraugu ievākšanas stacijās (1.-5.) 2015.gada 9.septembrī (n=īpatņu skaits) 
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4. Zoobentoss 

Zoobentosa organismi apdzīvo ūdenstilpes gultni, un ir nozīmīgs ūdens 

ekosistēmu elements. Šiem dzīvniekiem raksturīgi dažādi barošanās objekti (gan 

zooplanktons, gan fitoplanktons, gan arī citi bezmugurkaulnieki) un barošanās 

mehānismi (filtrētāji, plēsēji, skrāpētāji u.c.), kas norāda uz to, ka tiem ir tieša un 

pastarpināta ietekme uz ūdens barības ķēžu funkcionēšanu. Zoobentoss ir viens no 

nozīmīgākajiem zivju barības objektiem Latvijas un Eiropas saldūdens ūdenstilpēs. 

Metodes 

Zoobentosa paraugi ievākti 2015. gada 9. septembrī piecās stacijās (1.-5.) (1. 

attēls). Katra no šīm stacijām sadalīta divās apakšstacijās (piekrastē un ūdenstilpes 

vidū), un katrā no šīm stacijām veikti 2 atkārtojumi. Zoobentosa paraugi ievākti no 

grunts virskārtas 0.3-0.5 m dziļumā ar Ekmaņa gruntssmēlēju (atvēruma laukums 

0,0225 m2). Paraugu skalošanai izmantoti metāliskie sieti ar acu izmēriem 0,25 un 0,5 

mm. Paraugos konstatētais organismu skaits un svars pārrēķināts uz vienu kvadrātmetru 

– eks./m2 un g/m2. Tālākā paraugu šķirošana un taksonomiskā sastāva noteikšana veikta 

laboratorijā. Organismi noteikti līdz grupas līmenim, kā arī noteikts organismu skaits 

un aprēķināta to biomasa. 

Rezultāti 

Kopumā konstatēta 71 suga no 16 zoobentosa grupām (4.attēls). Ūdenstilpē 

dominējošie organismi pēc to biomasas gan piekrastē, gan vidū ir gliemeži 

(Gastropoda) un gliemenes (Bivalvia). Dominējošās sugas pēc biomasas ir gliemene 

Dreissena polymorpha un gliemezis Viviparus viviparus. Savukārt, pēc skaita dominē 

mazsartārpi (Oligochaeta) un divspārņi (Diptera). 

Salīdzinot iegūto informāciju ar Bioloģijas Institūta 2007.gadā veiktā pētījuma 

rezultātiem, var secināt, ka augšpus Jēkabpils un pie Rīteriem dominējošās organismu 

grupas pēc to biomasas arī ir gliemeži un gliemenes. Šie organismi ir filtrētāji, kas 

uzlabo ūdens kvalitāti un ir jutīgi pret organisko piesārņojumu.  
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Citu valstu pētnieki novērojuši likumsakarību, ka zoobentosa sugu daudzveidība 

samazinās virzienā uz aizsprostu. Tas tiek skaidrots ar straumes ātruma samazināšanos 

un sedimentu uzkrāšanos. Rezultējoši samazinās skābeklis, kas ir zoobentosa 

organismu izplatību limitējošs faktors. Daugavā posmā no Jēkabpilis līdz Pļaviņu HES 

aizsprostam nav vērojama šāda tendence. Skābekļa rādītāji piegrunts slānī liecina par 

zoobentosam optimāliem apstākļiem. Kopumā zoobentosa sabiedrība ir vērtējama kā 

labi attīstīta; tā nodrošina zivis ar barību praktiski visās ūdenstilpes dziļuma zonās.   

 

4.attēls. Zoobentosa organismu biomasa ūdenstilpē piecās stacijās (1.-5.) 2015.gada 

9.septembrī. Iekavās norādīts dziļums (m), kādā ņemts zoobentosa paraugs 
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5. Zivis 

Metodes  

Zivju sabiedrības paraugu ievākšana tika veikta 2015. gadā no 28. līdz 31. jūlijam 

un no 4. līdz 6.augustam. Vasaras periods zināms kā laiks, kad iegūstama visprecīzākā 

informācija par zivju sabiedrības sastāvu, jo zivis vienmērīgi izplatītas visā ūdenstilpē.  

Lai iegūtu informāciju par zivju sabiedrību raksturojošo parametru telpisko 

mainību, tīkli izvietoti vietās, kas reprezentē zivju sabiedrības sastāvu dažādās 

ūdenstilpes horizontālās/vertikālās zonās. Piemēram: dažādos dziļumos aizsprosta 

tuvumā pie Aizkraukles, krāču zonā pie Jēkabpils, kā arī ūdenstilpes vidus posmā starp 

aizsprostu un krācēm. Tika veikta pētnieciskā zveja ar peldošiem un grimstošiem 

Nordic tipa daudzacu žauntīkliem (1.5, 3, 6m augsti; 30m gari), kuru linuma acs izmērs 

bija 5–55 mm. Tika izmantoti arī papildus tīkli ar linuma acs izmēru 70–90 mm (katrs 

30m garš), lai iegūtu informāciju par liela izmēra zivīm. Četros straujteču posmos pie 

Jēkabpils dati ievākti arī ar elektrozvejas palīdzību (1.attēls).  

Kopumā paraugu ievākšana notika 38 stacijās (1. attēls), kas tika izvietotas 

dažādās dziļuma zonās (1-25m) viscaur ūdenstilpei. Pasīvie zvejas rīki (tīkli) tika 

ievietoti ūdenstilpē vakarā un izņemti nākamās dienas rītā. Tīkli atradās ūdenī vidēji 

10-12 h. Pēc tīklu izņemšanas zivis tika sašķirotas pēc sugām, katrs īpatnis tika nosvērts 

un nomērīts. Tika ievākti visu zivju sugu īpatņu kuņģu paraugi (maksimums 5 īpatņi 

no 1 cm garuma grupas), lai varētu raksturot zivju sabiedrības barošanās paradumus.  

Papildus tam biežāk sastopamajām un zivsaimnieciski nozīmīgākajām zivīm 

noteikti arī vecumi (maksimums 5 īpatņi no 1 cm garuma grupas). Tos nosaka pēc 

vecumu reģistrējošām struktūrām – gan zvīņām (rauda), gan galvaskausā ietilpstošiem 

kauliem: operculum kauliem (asaris, zandarts), cleithrium kauliem (plaudis, līdaka).  

Zivju paraugu ievākšana un datu analīze veikta sadarbojoties ar Igaunijas 

Dabaszinātņu Universitātes pētniekiem.  
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Rezultāti 

Kopumā pētījuma laikā tika nozvejotas 10477 zivis no 21 sugas, kas kopā 

sastādīja 276.02 kg (5.attēls).  

Noķertas šādu sugu zivis – rauda (111.17 kg, n=919), asaris (44.90 kg, n=7392), 

vīķe (30.28 kg, n=1031), plaudis (29.32 kg, n=75), plicis (13.43 kg, n=175), zandarts 

(12.71 kg, n=313), ālants (9.74 kg, n=26), ķīsis (5.01 kg, n=379), sams (4.69 kg, n=4), 

sapals (4.13 kg, n=16), līdaka (3.68 kg, n=15), meža vimba (3.12 kg, n=18), līnis (1.29 

kg, n=1), rudulis (1.22 kg, n=5), vēdzele (0.38 kg, n=5), vimba (0.30 kg, n=5), baltais 

sapals (0.23 kg, n=12), grundulis (0.17 kg, n=11), pavīķe (0.13 kg, n=18), 

akmeņgrauzis (0.11 kg, n=53) un platgalve (0.12 kg, n=53). 

 

5.attēls. Kopējā procentuālā zivju sugu zinātniskā nozveja pēc masas ūdenstilpē 

(n=īpatņu skaits) 

Zivju sabiedrības sastāva horizontālās un vertikālās izmaiņas 

Ūdenstilpē pēc kopējā svara dominē rauda, kam seko asaris, vīķe un plaudis. Pēc 

kopējā skaita dominē asaris, vīķe, kam seko rauda un ķīsis. 

Rauda

n=919

Asaris

n=7392

Vīķe

n=1031

Plaudis

n=75

Plicis

n=175

Zandarts

n=313

Ālants

n=26

Ķīsis

n=378

Sams

n=4

Sapals

n=16

Līdaka

n=15

Citas sugas

n=132

Citas sugas (vimba, līnis, rudulis, vēdzele, sapals, grundulis, pavīķe,

akmeņgrauzis, platgalve)



 
 

6.attēls. Horizontālās izmaiņas zivju sugu sadalījumā pēc kopsvara zinātnisko tīklu un elektrozvejas lomos ūdenstilpē. Katra figūra attēlo vienu 

tīkla/elektrozvejas lomu.  
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7.attēls. Horizontālās izmaiņas zivju sugu sadalījumā pēc kopskaita zinātnisko tīklu un elektrozvejas lomos ūdenstilpē. Katra figūra attēlo vienu 

tīkla/elektrozvejas lomu.  



Tika novērotas atšķirības gan zivju sugu relatīvajās biomasās (6.attēls), gan skaitā 

(7.attēls), atkarībā no ūdenstilpes reģiona. Šie novērojumi skaidrojami ar zivju dzīves 

vides atšķirībām šajās teritorijās. Ūdenstilpes daļa pirms Pļaviņu HES raksturojas ar 

lielāku dziļumu, lēnāku straumes ātrumu, kā arī augstāku ūdens temperatūru un zemāku 

skābekļa saturu ūdenī. Šādi apstākļi ir piemēroti ekoloģiski plastiskām sugām un zivju 

sabiedrība vērtējama kā stāvošiem ūdeņiem raksturīga. Novērojama izteikta raudas, 

asara, plauža dominance, diezgan mazā skaitā sastopamas sugas, kas apdzīvo upju 

biotopus. Ūdenstilpes daļa no Kokneses līdz Aiviekstes ietekai pēc biotiskajiem un 

abiotiskajiem rādītājiem ir visai līdzīga. Tomēr, tuvojoties rajonam, kur Daugava tek 

dabiskajā gultnē, zivju sabiedrības sastāvā lielākā īpatsvarā parādās tādas upes 

apdzīvojošas sugas, kā meža vimba, sapals, ālants. Tas skaidrojams galvenokārt ar zivju 

migrāciju – daļa no dabiskajiem upju biotopiem raksturīgajām sugām periodiski uzturas 

ūdenskrātuvē, kas tās nodrošina ar bagātīgu barības bāzi un dzīvotnēm. Augšpus 

Aiviekstes ietekas, kur upes gultne nav tikusi izmainīta, sastopama upēm raksturīgāka 

zivju sabiedrība. Kopumā šeit pēc skaita un biomasas dominē asaris, plaudis, kā arī 

sapals un vīķe. Upes krāčainajā posmā pie Jēkabpils pilsētas sastopama 

visdaudzveidīgākā zivju sabiedrība – papildus asarim, raudai, vīķei sastopamas tādas 

sugas kā grundulis, akmeņgrauzis, platgalve kā arī līdaku un samu mazuļi.  

Tika analizēts arī zivju sabiedrības vertikālais izvietojums ūdenstilpē (8.attēls). 

Šāda analīze veikta tikai Pļaviņu ūdenskrātuves teritorijai, kam raksturīga robota krasta 

līnija ar nelieliem, sekliem līčiem, stāvas zemūdens nogāzes un dziļumi vidēji līdz 15 

metriem. Novērots, ka visdaudzveidīgākā piegrunts zivju sabiedrība sastopama 0 – 3 m 

dziļumā. Šeit dominē asaris, rauda, kā arī zandarts un ķīsis. Sastopamas arī vīķes, 

ruduļi, līdakas un pliči. Lielā daudzveidība skaidrojama galvenokārt ar blīvām 

ūdensaugu audzēm, kas raksturīgas 0 – 3 m dziļuma joslai un kas nodrošina dažādu 

sugu zivis ar augstāku barības objektu sastopamību, kā arī dzīvotņu daudzveidību. Trīs 

līdz pat 20 m dziļuma zonām raksturīga daudzveidīga grunts topogrāfija, tās ir labi 

apskābekļotas, kas nodrošina augstu zoobentosa un zooplanktona īpatņu sastopamību. 

Šī vide tādējādi nodrošina ar barību/paslēptuvēm tādas zivju sugas/grupas kā plauži, 

pliči, raudas, ķīši, asaru/zandartu mazuļi. Nelielo zivju un zivju mazuļu pieejamība 

savukārt nodrošina ar barību tādas piegrunts slānī medījošas sugas kā asaris un zandarts.   

Virsējos ūdens slāņos dominē raudas un vīķes, sastopami arī asaru/zandartu mazuļi, 

pliči, lieli plauži, vimbas. Šīm sugām/grupām raksturīga barošanās ar zooplanktonu, 

kas šeit sastopams lielā blīvumā, kā arī pavedienveida aļģēm, kas veido apaugumu uz 
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stāvajām dolomīta nogāzēm.  Papildus tam virsējos ūdens slāņos iespīdošā gaisma 

nodrošina ļoti labu redzamību, kas samazina dominējošo plēsīgo zivju sugu, kam 

raksturīga medīšana no slēpņa (līdaka), medīšana piegrunts slānī (asaris), medīšana 

ūdenī ar zemu caurspīdību (zandarts), plēsonības spiedienu. No plēsīgo zivju sugām 

šeit sastopama arī mežavimba, kam raksturīga aktīva medīšanas uzvedība atklātā ūdenī.  

 

8.attēls. Zivju sabiedrības vertikālais izvietojums ūdenstilpē. CPUE (nozveja uz 

piepūles vienību)- kg uz 100m2 Nordic tīkla.  

 

Zivsaimnieciski nozīmīgo zivju sugu populāciju raksturojums 

Zandarts 

Tika noķerti zandarti individuālā svara robežās no 1,2 g līdz 2,3 kg.  

Skaitliski populācijā dominēja šīgada mazuļi, kas liecina par veiksmīgu nārstu 

un piemērotiem vides apstākļiem mazuļu attīstībai (9.attēls). Lielo īpatņu samērā 

zemais īpatsvars nelielā mērā skaidrojams ar izmantoto zvejas metožu nepilnībām, bet 

galvenokārt ar augsto maluzvejas intensitāti un makšķernieku selektīvu spiedienu. 

Horizontālā plaknē zandarts vienmērīgi sastopams visā Pļaviņu HES ūdenskrātuves 

teritorijā, kur atrodama tam piemērota vide – stāvas piekrastes nogāzes, 

akmeņaina/smilšaina grunts un pietiekama barības bāze visām vecuma grupām. 
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Vertikālā plaknē zandartu mazuļi sastopami pamatā atklātā ūdenī, visās dziļuma zonās, 

kur tie barojas ar zooplanktonu. Lielākas zivis galvenokārt koncentrējas vidējos ūdens 

slāņos un piegruntī, kur sastopams pietiekams barības zivju skaits. Papildus tam 

zināms, ka pieaudzis zandarts veiksmīgāk kā citu sugu zivis medī ūdeņos/ūdenstilpju 

zonās, kam raksturīga zemāka caurredzamība.  

 

9.attēls. Zandarta skaita procentuālais sadalījums pa garuma grupām 

 

Plaudis 

Tika noķerti plauži individuālā svara robežās no 2.2 g līdz 1.6 kg.  

Plauža populācijas vecuma struktūra uzskatāma par salīdzinoši dabisku – 

ūdenstilpē sastopami gan mazuļi, kas liecina par veiksmīgu atražošanos, gan 

zivsaimnieciski nozīmīgie lielie īpatņi (10.attēls). Lielo īpatņu daudzumu negatīvi 

ietekmē maluzvejnieki un makšķernieki. Horizontālā plaknē plaudis vienmērīgi 

sastopams visā Pļaviņu HES ūdenskrātuves teritorijā, kur atrodami tam piemēroti 

biotopi un pietiekama barības bāze visām vecuma grupām. Neliels daudzums plaužu 

sastopams arī teritorijā, kur upe tek dabiskajā gultnē. Vertikālā plaknē plaužu mazuļi 

sastopami galvenokārt piekrastē, kur tie barojas ar zooplanktonu un zoobentosu. 

Lielākas zivis sastopamas arī piegrunts slānī, bet galvenokārt virsējos ūdens slāņos, kur 

tiem vasaras sezonā ir enerģētiski izdevīgi baroties ar zooplanktonu. 
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10.attēls. Plaužu skaita procentuālais sadalījums pa garuma grupām 

 

Rauda 

Tika noķertas raudas individuālā svara robežās no 0.7 g līdz 1 kg. 

Raudas populācijas vecuma struktūra uzskatāma par ļoti tuvu dabiskai – 

ūdenstilpē sastopami gan mazuļi, kas liecina par veiksmīgu atražošanos, gan 

zivsaimnieciski nozīmīgākie lielie īpatņi (11.attēls). Raudas populāciju nelielā mērā 

apdraud maluzvejnieki un makšķernieki. Horizontālā plaknē rauda vienmērīgi 

sastopama visā Pļaviņu HES ūdenskrātuves teritorijā, kur atrodami tai piemēroti biotopi 

un pietiekama barības bāze visām vecuma grupām. Mazāku izmēru raudas lielā skaitā 

sastopamas arī teritorijā, kur upe tek dabiskajā gultnē. Vertikālā plaknē raudu mazuļi 

sastopami galvenokārt piekrastes ūdensaugu zonā, kur tie barojas ar zooplanktonu un 

zoobentosu. Lielākas zivis sastopamas dziļākās vietās gan piegrunts, gan virsējos ūdens 

slāņos, kur tās barojas ar moluskiem, pavedienveida aļģēm un zooplanktonu.  
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11.attēls. Raudu skaita procentuālais sadalījums pa garuma grupām 

 

Asaris 

Tika noķerti asari individuālā svara robežās no 1.3 g līdz 0.7 kg. 

Skaitliski populācijā dominēja šī un iepriekšējā gada mazuļi, kas liecina par 

veiksmīgu nārstu un piemērotiem vides apstākļiem mazuļu attīstībai (12.attēls). Lielo 

īpatņu samērā zemais īpatsvars nelielā mērā skaidrojams ar augsto maluzvejas 

intensitāti un makšķernieku spiedienu. Horizontālā plaknē asaris vienmērīgi sastopams 

visā Pļaviņu HES ūdenskrātuves teritorijā, kur atrodami tam piemēroti biotopi un 

pietiekama barības bāze visām vecuma grupām. Mazāku izmēru asari lielā skaitā 

sastopami arī teritorijā, kur upe tek dabiskajā gultnē. Vertikālā plaknē asaru mazuļi 

sastopami visās dziļuma zonās, gan atklātā ūdenī, gan piekrastes ūdensaugu joslā, kur 

tie barojas ar zooplanktonu un zoobentosu. Vidēja izmēra zivis apdzīvo piekrasti kā arī 

piegrunts zonu. Lielākas zivis atrodamas atklātā ūdenī, piegrunts slāņos, kur pieejams 

pietiekams barības zivju skaits. Īpaši augsta asaru koncentrācija novērojama sēkļu 

zonās.  
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12.attēls. Asaru skaita procentuālais sadalījums pa garuma grupām 

 

Līdaka, sams 

Nelielais noķerto līdaku skaits ūdenstilpē skaidrojams ar līdaku neaktīvo 

dzīvesveidu vasaras sezonā. Līdaka medījumu gaida slēpnī, nevis aktīvi meklē, līdz ar 

to tā netiek notverta ar pasīvajiem zvejas rīkiem (tīkliem), kas veiksmīgi izmantojami 

pētot aktīvas zivis. Tomēr tas, ka, izmantojot elektrozvejas metodi, noķertie īpatņi 

apdzīvo piekrastes ūdensaugu joslu uzskatāms par tipisku parādību. Šī vide nodrošina 

līdaku ar augstu barības zivju blīvumu un paslēptuvēm, kas nepieciešamas, lai 

veiksmīgi barotos. Iegūtie dati liecina, ka līdaku blīvums ir vidējs un populācijā dominē 

nelieli īpatņi, kas norāda uz lielu maluzvejas/makšķerēšanas spiedienu.  

 Izpētes laikā tika noķerti tikai nelieli sami (0.3 – 2 kg) ūdenstilpes piekrastes 

zonā, kur tie barojas. Nelielais noķerto īpatņu skaits skaidrojams ar metodiskām 

grūtībām – samu daudzums ūdenstilpē ir salīdzinoši neliels, tie uzturas lielā dziļumā un 

ir salīdzinoši mazkustīgi. Līdz ar to samu noķeršana, izmantojot pasīvus zvejas rīkus, 

ir apgrūtināta. Samu populācijas korektai novērtēšanai šāda tipa ūdenstilpē būtu 

nepieciešams lietot hidroakustisko analīzi, kombinējot to ar liela apjoma tīklu zveju. 

No praktiskā viedokļa būtu ieteicams ievākt informāciju no zvejniekiem un 

makšķerniekiem par noķerto zivju morfoloģiju (garums, svars), kā arī, sadarbojoties ar 

zinātniekiem, iegūt lielu īpatņu krūšu spuru cieto staru paraugus, kas ļautu noteikt to 

vecumu un spriest par augšanu.  

0

5

10

15

20

25

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53



21 

 

Zivju augšana 

Zivs augšana ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem. Vienas un tās pašas zivju 

sugas indivīdi dažādās vidēs var uzrādīt atšķirīgus augšanas ātrumus, sasniedzot 

dzimumgatavību pie dažādiem garumiem un vecumiem. Zivs augšanu ietekmē gan 

vides faktori (temperatūras dinamika, skābekļa daudzums, biotopu pieejamība u.c.), 

gan zivs fizioloģiskais stāvoklis, gan barības pieejamība (tās kvalitāte un kvantitāte). 

Lai analizētu zivs augšanas izmaiņas laikā un telpā, ir svarīgi noteikt katras zivs 

vecuma/garuma un/vai svara attiecību.  

Kontrolzvejā vecumi noteikti 351 zivīm no 5 sugām- raudai, asarim, plaudim, 

zandartam un līdakai. 

 

Rauda  

137 raudām noteikts vecums no 0-11 gadiem (13.attēls). Salīdzinot raudu augšanu 

ūdenstilpē ar Vides risinājumu institūta (VRI) pētītajiem ezeriem, var redzēt, ka rauda 

līdz 6 gadu vecumam aug lēnāk, kā citās ūdenstilpēs. Novērojums visticamāk 

skaidrojams ar augsto raudu un citu zivju blīvumu mazuļu/nelielu zivju apdzīvotajos 

biotopos, kas rezultējas paaugstinātā konkurencē par pieejamajiem barības resursiem. 

Savukārt, lielākas raudas ūdenstilpē aug ātri, kas skaidrojams ar to, ka tiklīdz rauda 

sasniedz izmēru, kad tās mutes atvērums ļauj baroties ar plaši pieejamajiem un 

enerģētiski vērtīgajiem moluskiem, to augšana būtiski paātrinās.  

Raudām ūdenstilpē ir liela konkurence par barības resursiem, taču kopumā 

augšanas apstākļi vērtējami kā optimāli.  
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13.attēls. Raudas vidējā garuma (cm) un vecuma (gadi) attiecība Daugavā posmā no  

Jēkabpils līdz Pļaviņu HES  

 

Asaris  

109 asariem noteikts vecums no 0 līdz 7 gadiem (14.attēls). Salīdzinot ar VRI 

pētītajiem ezeriem, redzams, ka kopumā asari Daugavā aug salīdzinoši ātrāk. Zivju 

augšana ir tieši atkarīga no enerģētiski bagātu barības objektu pieejamības. Mazuļa 

stadijā asaris par resursiem konkurē ar praktiski visu zivju sugu mazuļiem, līdz ar to 

pirmajos dzīves gados augšana ir salīdzinoši lēna un līdzīga kā citos Latvijas, Eiropas 

ūdeņos. Savukārt, sasniedzot lielumu, kad asaris sāk baroties ar zivīm, tam ūdenstilpē 

pieejama ļoti liela barības zivju biomasa, kas skaidro lielāku zivju salīdzinoši ātro 

augšanu. Kopumā asarim ūdenstilpē ir optimāli augšanas apstākļi. 
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14.attēls. Asara vidējā garuma (cm) un vecuma (gadi) attiecība Daugavā posmā no  

Jēkabpils līdz Pļaviņu HES 

 

Plaudis 

Ūdenstilpē 50 plaužiem noteikts vecums no 2-25 gadiem (15.attēls). Plaudis 

visās vecuma grupās aug vidēji ātri. Ūdenstilpēs, kur plaudis aug ātri, tas barojas ar 

enerģētiski augstvērtīgajiem zoobentosa organismiem, savukārt dotajā ūdenstilpē 

vasaras periodā ar mazāk vērtīgajiem zooplanktona organismiem. Šis novērojums 

visticamāk skaidro plauža vidēji ātro augšanu. Tādējādi šīs sugas augšanas apstākļi 

ūdenstilpē vērtējami kā vidēji.  

 

15.attēls. Plauža vidējā garuma (cm) un vecuma (gadi) attiecība Daugavā posmā no 

Jēkabpils līdz Pļaviņu HES 
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Zandarts 

Noķertajiem 52 zandartiem noteikts vecums no 0-12 gadiem (16.attēls). Zandarti 

pētītajā  ūdenstilpē aug salīdzinoši lēnāk kā citos Latvijas un Eiropas ūdeņos. Tas 

skaidrojams ar augsto asaru blīvumu ūdenstilpē, kas konkurē ar zandartiem par dzīves 

vidi un barību. Pēc literatūras datiem zināms, ka zandarti veiksmīgāk medī samazinātas 

ūdens caurredzamības apstākļos. Savukārt, asari labāk medī relatīvi dzidrākā ūdenī. 

Līdz ar to zandartiem ūdenstilpē ir salīdzinoši slikti augšanas apstākļi.   

 

     16.attēls. Zandartu vidējā garuma (cm) un vecuma (gadi) attiecība Daugavā posmā no  

     Jēkabpils līdz Pļaviņu HES 

 

Līdaka 

Analizēts neliels līdakas īpatņu skaits, bet iegūtie dati liecina, ka īpatņu 

augšanas ātrums vērtējams kā vidējs.  

Zivju barošanās 

Analizējot zivju kuņģus, atsevišķi izdalīti pieaugušie īpatņi un zivju mazuļi, jo 

atšķiras to barības objekti – mazuļi definēti kā tādi īpatņi, kas galvenokārt barojas ar 

zooplanktonu, kas zināms kā zivju mazuļu svarīgākais barības objekts. Vadoties pēc 

ūdenstilpē iegūtajiem datiem, par zivju mazuļiem tiek uzskatīti asari garumā līdz 9 cm 

un zandarts līdz 7 cm. Pārējām sugām mazuļi atsevišķi netika izdalīti, jo paraugkopas 

apjoms bija pārāk mazs, lai no tās izdarītu būtiskus secinājumus. Visi zivju mazuļi pēc 

saviem barošanās paradumiem tiek pieskaitīti pie planktivorajām zivīm, jo tie patērē 
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zooplanktonu. Zivju barošanās raksturota, analizējot informāciju tikai  par pilnajiem 

kuņģiem. 

Pieaugušās zivis uzturā patērē zoobentosu, zooplanktonu, augus, detrītu, kā arī 

citas mazākas zivis (17. attēls). Visbiežāk pieaugušu zivju kuņģos tika konstatēts 

zoobentoss, piemēram, Insecta kārtas trīsuļodu kāpuri (Chironomidae) un Mollusca 

kārtas gliemenes (Dreissena polymorpha). Mollusca un Insecta kārtu dominance ir 

skaidrojama ar šīs grupas pārstāvju augsto sastopamību un enerģētisko vērtību. 

Savukārt, lielākajā daļā zivju mazuļu kuņģos tika konstatēts zooplanktons un 

zoobentoss, ar ko tie barojas ontoģenētiskās (organisma individuālās) attīstības  sākuma 

posmos. 

 

              17.attēls. Procentuālais barības objektu sastopamības biežums pieaugušo zivju kuņģos (%F).            

.               (n=pilno kuņģu skaits) 

              

Rauda 

Raudas galvenokārt barojās ar augiem un gliemenēm (Mollusca), salīdzinoši 

retāk ar zooplanktona organismiem (17.attēls). Raudu mazuļi galvenokārt barojās ar 

zooplanktona, zoobentosa organismiem un uzturējās ūdenszāļu joslā, kur ir iespējams 

paslēpties no plēsējiem. Savukārt, vidēja izmēra raudas (10-25 cm) vairāk koncentrējas 

pelaģiālē (atklātajā ūdens zonā) un tur barojās ar piekrastes grunts apaugumu 
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veidojošajām pavedienveida aļģēm. Izmēros lielākajām raudām (25-40cm), kas 

apdzīvo piegrunts slāni, kuņģos tika konstatētas enerģētiski augstvērtīgās gliemenes. 

 

Asaris 

Asaris dažādās attīstības stadijās barojas ar atšķirīgiem organismiem. Mazuļi 

galvenokārt barojas ar zooplanktona organismiem, ko var novērot arī pētītajā ūdenstilpē 

- asaru mazuļi (n=9) barojās ar zooplanktona (Bosmina sp., Daphnia cucullata un 

Cladocera) īpatņiem (18. attēls). Savukārt, pieauguši indivīdi barojas jau ar citām zivīm, 

ko var novērot arī šeit - visos pilnajos pieaugušo asaru kuņģos konstatētas zivis (17. 

attēls). Pieaugušu asaru pārslēgšanās uz barošanos ar zivīm skaidrojama ar lielākas zivs 

metabolisku nepieciešamību pēc enerģētiski augstvērtīgākiem barības objektiem. 

Lielums, kad asaris pārslēdzas uz barošanos ar zivīm vērtējams kā sugai raksturīgs.   

 

 

18.attēls. Asaru mazuļu barošanās (<10cm). %F - procentuālais barības  

objekta sastopamības biežums pilnajos kuņģos. 

 

Plaudis 

Plaužu kuņģos galvenokārt dominē zooplanktona organismi (17. attēls), kas, 

salīdzinot ar VRI pētītajiem ezeriem, kur plaudis barojas ar zoobentosu, ir netipiski. 

Savukārt, Rimovas ūdenskrātuvē Čehijā vērojama līdzīga plaužu barošanās, kā dotajā 

ūdenstilpē. Šādi barošanās paradumi ir skaidrojami ar plaužu izvēli par labu enerģētiski 

izdevīgākam barības objektam. Proti – plaužiem ūdenstilpē ir enerģētiski izdevīgāk 

baroties ar salīdzinoši mazvērtīgākajiem, bet viegli pieejamajiem zooplanktona 
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organismiem, nekā peldēt 15 un vairāk metru dziļumā, lai barotos ar enerģētiski 

vērtīgākajiem, bet grūtāk pieejamajiem zoobentosa organismiem. Papildus tam lielais 

raudu daudzums noved arī pie pastiprinātas konkurences par zoobentosa organismiem. 

 

Zandarts  

Arī zandarts dažādās attīstības stadijās barojās ar dažādiem organismiem, taču 

pieaugušiem īpatņiem galvenais barības objekts bija zivis (17.attēls). Savukārt, 

zandartu mazuļi galvenokārt barojās ar zooplanktona organismiem (Cladocera, 

Daphnia cucullata un Bosmina sp.) (19.attēls). Salīdzinot zandartu barošanos ar citām 

ūdenstilpēm, zandartu mazuļi un pieaugušie īpatņi barojās līdzīgi. Lielums, kad 

zandartu mazuļi pārslēdzās uz enerģētiski vērtīgākiem barības objektiem (zivīm), 

vērtējams kā sugai raksturīgs. 

 

19.attēls. Zandartu mazuļu barošanās (<9cm). %F - procentuālais barības  

objekta sastopamības biežums pilnajos kuņģos. 

 

 

Zivsaimnieciski maznozīmīgajām vīķei un plicim barošanās vērtējama kā sugām 

raksturīga. Par pārējām analizētajām sugām (17.attēls) ievākta limitēta informācija, kas 

ļauj tikai indikatīvi secināt, ka to barošanās neatšķiras no literatūrā aprakstītās. 
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6. Rekomendācijas zivju resursu apsaimniekošanai 

Līdzšinējā zivju resursu apsaimniekošana 

Šobrīd Daugavā posmā no Pļaviņu ūdenskrātuves līdz Jēkabpilij,  zivju resursus 

izmanto zvejnieki un makšķernieki. Līdz 2005. gadam Pļaviņu ūdenskrātuvē bija 

atļauta rūpnieciskā zveja ar tīkliem. No 1992 līdz 2005. gadam ikgadēji kopā tika 

nozvejotas līdz 15 – 45 t zivju. Nozvejā dominēja plaudis, kam sekoja rauda, zandarts 

un sams. Kopš 2005. gada  atļauta tikai rūpnieciskā zveja ar murdiem (40 murdi ar sētas 

garumu līdz 30 m). Pēdējos gados (2010 – 2013) kopējā zivju nozveja svārstījusies starp 

0.3 – 0.8 tonnām.  

Makšķerēšanu regulē vispārējie makšķerēšanas noteikumi. Licencētā 

makšķerēšana organizēta netiek, un ziņu par makšķernieku lomiem nav.  

Tālākās rekomendācijas 

Kopumā ūdenskrātuves ihtiofauna vērtējama kā raksturīga dotā tipa ūdenstilpēm. 

Ūdens kvalitāte ir laba, zivju barības bāze pietiekama gan zivju mazuļu, gan pieaugušu 

zivju populāciju uzturēšanai.  

Ūdenstilpes zivju resursa izmantošana 

Kopš Pļaviņu ūdenskrātuvē aizliegta rūpnieciskā zveja ar tīkliem un būtiski 

samazināts zvejas rīku limits, rūpnieciskās nozvejas apjoms būtiski samazinājies. 

Pēdējo gadu (2010 – 2013.g.) kopējais nozvejas apjoms (vidēji 0.17 kg/ha) uzskatāms 

par nelielu un tādu, kas ūdenstilpes zivju krājumus būtiski neietekmē. Pieguļošo 

pašvaldību pārstāvji un vietējie iedzīvotāji izrādījuši vēlmi nelielā apjomā palielināt 

komerciālās nozvejas apjomu nolūkā atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību un padarīt zivis 

un zivju produktus pieejamus plašākai sabiedrībai. No zivju resursa samērīgas 

izmantošanas viedokļa šāda rīcība ir pieļaujama. Šī brīža situācija, kad zvejas kvotas 

izmanto tikai pašpatēriņa zvejnieki, vērtējama kā tāda, kas nepalielina zivju un zivju 

produktu pieejamību. Ieteicams daļu no zvejas murdu kvotas padarīt pieejamu 

komerciāliem zvejniekiem, kas ļautu palielināt rūpnieciskās nozvejas apjomu. 

Šādā scenārijā ļoti svarīgi ir kontrolēt, lai komerciālā zveja norisinātos atļautajā 

apjomā un netiktu pārkāpti saistošie noteikumi. 
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Jāpiebilst, ka uz Latvijas ūdeņu zivju resursiem lielu ietekmi vēl arvien atstāj 

maluzvejnieki. Ūdenskrātuves gadījumā, spriežot pēc sarunām ar pašvaldību 

pārstāvjiem, vietējiem iedzīvotājiem un vides inspektoriem, maluzveja ir plaši izplatīta; 

it īpaši pavasara zivju nārsta periodā. Ūdenskrātuves lielā teritorija, krastu topogrāfija 

un nelielais vides inspektoru skaits ir galvenie iemesli, kas padara maluzveju par grūti 

kontrolējamu aktivitāti. Tādējādi ieteicams būtiski pastiprināt ūdenskrātuves un 

Daugavas upes posma zivju resursa izmantošanas kontroli, īpaši zivju nārsta 

periodā, kad tādas ūdenszāļu zonā nārstojošas sugas kā līdaka un plaudis ir pakļautas 

pastiprinātai maluzvejnieku ietekmei. Ārzemju, kā arī Latvijas praksē novērots, ka 

efektīvākais veids kā nosargāt ūdeņu zivju resursu no maluzvejniekiem un 

negodīgiem makšķerniekiem ir resursu patērējošo iedzīvotāju vidū radīt pozitīvu 

priekšstatu, ka tā aizsardzība ir sabiedrības kopējās interesēs. Tas panākams 

iesaistot ūdeņu praktiskajā apsaimniekošanā maksimāli plašu sabiedrības daļu. Starp 

iespējamajiem pasākumiem minami: iedzīvotāju informēšanas semināri par ūdenstilpes 

ekosistēmu, apsaimniekošanu; skolēnu dabas izzināšanas nometnes Daugavas krastā; 

publiska zivju izlaišana u.c. Tādējādi iespējams nonākt pie zivju resursa aizsardzības 

modeļa, kur nozīmīgu lomu spēlē tas, ka iedzīvotāji nepieļauj maluzvejnieku klātbūtni, 

piesārņojuma iepludināšanu ūdeņos un citas zivīm kaitīgas darbības, jo ir informēti par 

negatīvo atgriezenisko saiti, kas tās saista ar sabiedrību. Zinātnieki uzsver, ka 

zivsaimniecības pārvaldība ir ciešā mērā saistīta ar cilvēku pārvaldību. EK Ūdens 

Struktūrdirektīvas 14.panta 1.punktā ir norādīta rīcība, lai sasniegtu labas kvalitātes 

ūdens rādītājus, nosakot, ka „dalībvalstis veicina visu ieinteresēto sabiedrības grupu 

efektīvu iesaisti šīs direktīvas īstenošanā, jo īpaši upju baseinu apsaimniekošanas plānu 

izstrādē, pārskatīšanā un koriģēšanā”. Eiropas Komisijas (EK) Ūdens 

Struktūrdirektīvas vadlīnijas skaidro sabiedrības aktīvu iesaisti kā iespēju cilvēkiem 

pozitīvi ietekmēt ūdens apsaimniekošanu un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. 

Sabiedrības aktīva iesaiste uzlabo lēmumu pieņemšanas procesu, paplašina vides 

apziņu, kā arī palielina atbalstu paredzētajām apsaimniekošanas darbībām. Paralēli 

minētajām aktivitātēm nepieciešams pastiprināt zvejas kontroli ūdenstilpē, kas 

tiešā veidā paveicams palielinot vides inspektoru skaitu un kontroles intensitāti. 

Arī šajā aktivitātē iespējams iesaistīt sabiedrību, aicinot ziņot pašvaldībai, atbildīgajiem 

dienestiem par aizdomīgām darbībām, tādējādi netieši veicinot zivju resursu 

izmantošanas kontroles uzlabošanos.  



30 

 

Kopumā jāsecina, ka Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavas posmā nenotiek 

sistemātiska zivju resursa apsaimniekošana. Pirms uzsākt zivju resursu intensīvāku 

apsaimniekošanu, būtu ieteicams izveidot šo ūdeņu apsaimniekošanas 

organizāciju, kas varētu kalpot kā instruments tālākām darbībām. Organizācijā 

sākotnēji ieteicams apvienot pašvaldību pārstāvjus, nākošajos soļos ļaujot līdzdarboties 

arī vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem, kas varētu vienoties kopīgam 

mērķim – Pļaviņu ūdenskrātuves un Daugavas upes posma zivju resursa efektīvai un 

ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Galvenās  sabiedrības grupas, ko uzrunāt kā potenciālos 

organizācijas locekļus, būtu ūdenstilpei piegulošo zemju īpašnieki, makšķernieki, 

zvejnieki, tūrisma jomas pārstāvji u.c. Nolūkā palielināt sabiedrības iesaisti ūdeņu 

apsaimniekošanā, rekomendējams veicināt dažādu sabiedrības grupu pārstāvju 

iestāšanos apsaimniekošanas organizācijā un aktīvu dalību tās aktivitātēs. Ieteicams arī 

regulāri informēt sabiedrību par organizācijas aktivitātēm, jaunumiem ūdenstilpes 

sakarā, kas pakāpeniski radīs tai pozitīvu tēlu.  

Makšķernieki uzskatāmi par nozīmīgākajiem ūdenstilpes zivju resursu 

izmantotājiem. Makšķerēšana notiek saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, netiek aktīvi 

regulēta un/vai kontrolēta. Viens no efektīvākajiem ūdeņu veiksmīgas 

apsaimniekošanas rīkiem ir licencētas makšķerēšanas sistēmas ieviešana. Šādas 

sistēmas ieviešana pozitīvo piemēru gadījumos ļauj palielināt gūto ienākumu no 

ūdenstilpes izmantošanas apjomu, kā arī sniedz iespēju kontrolēt makšķerēšanas 

intensitāti un iegūt informāciju par makšķernieku lomu apjomu. Tas, savukārt, ļauj 

finansēt tādus apsaimniekošanas pasākumus kā zivju resursa izmantošanas kontroles 

pastiprināšana un zivju krājumu papildināšana, kā arī realizēt empīriskos datos balstītu 

makšķerēšanas industrijas attīstību. Šobrīd nav saredzams ekoloģisks un ekonomisks 

pamatojums ūdenstilpē ieviest licencēto makšķerēšanu, jo a) makšķerniekiem 

pievilcīgo zivju relatīvais daudzums nav tāds, kas motivētu makšķerniekus piemaksāt 

par resursa izmantošanu, b) plaši zināms, ka ūdenstilpē tiek praktizēta maluzveja, c) 

notiek tikai minimāla makšķerēšanas noteikumu ievērošanas/makšķernieku lomu 

kontrole. Šādā sistemātiski neapsaimniekotā ūdenstilpē licencētas makšķerēšanas 

sistēmas ieviešana visticamāk novestu pie asas sabiedrības pretreakcijas. Sistēmas 

ieviešana būtu rekomendējama tad, ja ūdenstilpe tiktu sistemātiski apsaimniekota un 

tās zivju resurss aizsargāts no maluzvejniekiem.   
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Svarīgāko komerciāli nozīmīgo zivju sugu populāciju apsaimniekošana 

Spriežot pēc pieejamajiem datiem un sarunām ar makšķerniekiem/zvejniekiem, 

secināms, ka populārākās ūdenskrātuves un upes posma zivis makšķernieku vidū ir 

līdaka, zandarts, plaudis un sams. Šī iemesla dēļ minēto sugu populāciju tālākās 

apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde tika izvirzīta kā prioritārs uzdevums.  

 

Līdaka  

No daudzskaitlīgiem piemēriem zināms, ka līdaka ir suga, kas ļoti veiksmīgi 

vairojas mēreno platuma grādu ūdeņos, kur pieejamas dabiskas nārsta vietas. 

Ūdenstilpē pieejamā nārsta biotopu (dzīvotņu) platība uzskatāma par pietiekamu, lai 

nodrošinātu populācijas pašatražošanos un ilgtspējīgu izdzīvošanu, vienlaicīgi pieļaujot 

resursa saprātīgu un kontrolētu izmantošanu. Ūdens raksturojas ar vidēju 

caurredzamību, kas atbilst optimāliem līdaku barošanās apstākļiem. Ūdens dzidrībai šo 

plēsēju dzīvē ir nozīmīga loma, īpaši agrīnajās attīstības stadijās pēc nārsta periodā. 

Pieejamais karpveidīgo zivju daudzums vērtējams kā pietiekams veselīgas līdaku 

populācijas eksistencei. 

Tomēr ūdenstilpes stāvo zemūdens nogāžu dēļ tai ir salīdzinoši šaura piekrastes 

josla, kas ir līdakām svarīga dzīvotne dažādos dzīves periodos, īpaši nozīmīgajās 

agrīnās attīstības stadijās un nārsta laikā. Papildus tam neskaidra ir Pļaviņu HES 

darbības izraisīto ūdenslīmeņa svārstību ietekme uz līdaku. Līdz ar to līdakas resurss 

vērtējams kā ekoloģiski trausls un viegli ietekmējams no 

makšķernieku/zvejnieku/maluzvejnieku puses. Pašreizējās apsaimniekošanas sistēmas 

apstākļos, kas nenodrošina pilnvērtīgu apsaimniekošanas pamatfunkciju izpildi 

(pilnvērtīgu zivju resursu kontroli un lomu uzskaiti), līdaku krājuma mākslīga 

palielināšanai nav ekonomiska pamatojuma. Tikai tad, ja a) tiek nodrošināta efektīva 

zivju resursu izmantošanas kontrole, b) paaugstinās makšķerēšanas/zvejas slodze, 

c) pašvaldības saredz vajadzību līdaku daudzumu palielināt ļoti strauji, 

piemēram, licencētās makšķerēšanas ieviešanas gadījumā - ieteicams veikt 

mākslīgu līdaku mazuļu ielaišanu.  

Līdaku krājumu papildināšanu ieteicams veikt, atkarībā no pieejamo teritoriju 

platības. Pļaviņu ūdenkrātuves gadījumā potenciāli piemērotā teritorija līdaku 

mazuļiem ir ~470ha. Šajā gadījumā līdaku mazuļu ielaišanu veic 10-20% no piemērotās 

teritorijas kopējās platības. Pēc analoģiska principa aprēķina arī ielaižamo mazuļu 



32 

 

skaitu. Lai sasniegtu jūtamu ielaišanas efektu, ielaišanas apjomam jābūt vismaz 25-

50 000 gb. 

Tātad līdaku mazuļu ielaišanu veic: 

1) ar vienvasaras mazuļiem, sākot no 1-5 g (max 20gr) vidējā svarā; 

optimālais ielaišanas laiks – maijs, jūnijs.  

Līdaku mazuļu ielaišanu ieteicams veikt no laivas vietās, kas piemērotas 

līdaku mazuļu dzīvei: a) seklos zāļainos līčos ar nelielu dziļumu (līdz 1.5 

m), ne vairāk par 500 gb/ha b) ūdens atklātajā daļā ar piemērotu dziļumu 

(līdz 3 m) un ūdensaugu aizaugumu, ne vairāk kā 150-250gb/ha. 

 

2) ar vienvasaras mazuļiem no 30-150 g vidējā svarā; optimālais ielaišanas 

laiks – augusts, septembris. 

 Laiž atkarībā no slēptuvju (piemēram, ūdensaugu) daudzuma vietās ar 

piemērotu dziļumu līdz 3m, ne vairāk kā 150-250gb/ha. Atsevišķos 

gadījumos un vietās (piemēram, šaura piekrastes zona ar piemērotu 

dziļumu) ielaišanu var veikt vadoties no krasta līnijas garuma. Tad 

ielaišanu veic brienot, kā arī no laivas ar aprēķinu 1 gb uz krasta 10m.  

Jāatzīmē, ka vēlāks ielaišanas laiks un lielāks mazuļu vidējais svars ir 

apgrūtinātas adaptācijas un lēnākas augšanas cēlonis, kādēļ grūtāk sasniegt maksimāli 

iespējamo atražošanas efektu. Bez tam, ir vairāki citi faktori, kas liecina par labu 

mazāka izmēra līdaku mazuļu izvēlei, piemēram, līdaku mazuļu atšķirīgā ietekme uz 

vidi, izlaižot vasaras sākumā vai sezonas beigās, izkliedēšanas iespējas utml. 

Līdaku mazuļu ielaišanu vēlams veikt ne biežāk kā katru otro gadu, taču ne retāk 

kā katru trešo gadu, lai līdaku populāciju uzturētu makšķerniekiem interesantā blīvumā.             

Izlaišana samazinātas gaismas apstākļos, tuvāk vakaram vai naktī, palielina 

mazuļu izdzīvotības iespējas. Mazuļus pēc pieņemšanas līdz tumsai ieteicams izturēt 

sieta dārziņā. 

 

Zandarts 

Zandarts vairumā ūdeņu veido nārsta ligzdas uz smilšainas un/vai akmeņainas 

grunts. Mazuļi apdzīvo piekrasti, pieauguši īpatņi uzturas lielākā dziļumā, skābekli 

bagātā vidē, barojas ar pelaģiskām un bentiskām zivīm. Zinātniskie dati liecina, ka 

dotajā ūdenstilpē, kur atrodamas plašas zandartam piemērotas teritorijas, izveidojusies 
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stabila zandarta populācija, kas pati sekmīgi atražojas dabiskā ceļā. Arī zandartu 

populācijas stāvokli negatīvi ietekmē makšķernieku spiediens, kā arī iespējamā 

maluzveja. Analoģiski kā līdakas gadījumā: pašreizējās apsaimniekošanas sistēmas 

apstākļos, kas nenodrošina pilnvērtīgu apsaimniekošanas pamatfunkciju izpildi 

(pilnvērtīgu zivju resursu kontroli un lomu uzskaiti), zandarta krājuma mākslīgai 

palielināšanai nav ekonomiska pamatojuma. Tikai tad, ja a) tiek nodrošināta efektīva 

zivju resursu izmantošanas kontrole, b) paaugstinās makšķerēšanas/zvejas slodze, 

c) pašvaldības saredz vajadzību zandartu daudzumu palielināt ļoti strauji, 

piemēram, licencētās makšķerēšanas ieviešanas gadījumā - ieteicams veikt 

mākslīgu zandartu mazuļu ielaišanu.  

Zandartu krājumu papildināšanu ieteicams veikt ar vienvasaras mazuļiem sākot 

no 1.0 g vidējā svarā, optimāli 2.5-4 g. Ielaišanas laiks – augusts, septembris, oktobris. 

Agrāks ielaišanas laiks, kad ir mazāks vidējais svars (zem 1.0 g) bieži ir palielinātas 

mirstības cēlonis, kādēļ grūti sasniegt vēlamo atražošanas efektu. Zandartu mazuļu 

ielaišanu vēlams veikt ne biežāk kā katru otro gadu, taču ne retāk kā katru trešo gadu, 

lai zandartu populāciju uzturētu makšķerniekiem interesantā blīvumā. Ielaišanas 

apjoms – 10-20% no pieejamās piemērotās (3474ha) platības normas (50gb/ha), kas 

kopumā sastāda 17 500-35 000gb. Atsevišķos gadījumos, (piemēram, paaugstinoties 

makšķerēšanas/zvejas slodzei, licencētās makšķerēšanas ieviešanas gadījumā, utml.), 

zandartu mazuļu ielaišanas normas var paaugstināt.  

Zandartu ielaišanu veic no laivas, mazuļus vienmērīgi izkliedējot ezera atklātajā 

daļā. Izlaišana samazinātas gaismas apstākļos - tuvāk vakaram vai naktī palielina 

mazuļu izdzīvotības iespējas. Mazuļus pēc pieņemšanas līdz tumsai ieteicams izturēt 

sieta dārziņā. 

 

Sams 

 No pieejamās informācijas var pieņemt, ka sama krājumi ūdenstilpē ir 

apmierinošā stāvoklī. Suga atražojas dabiski, tai ir pieejamas nepieciešamās dzīvotnes 

un barības objekti visās ontoģenētiskās attīstības fāzēs. Tādējādi, ņemot vērā 

makšķernieku/maluzvejnieku/zvejnieku spiedienu, un faktu, ka Daugavas baseins ir 

vienīgā sama dabiskas izplatības vieta Latvijas teritorijā, dotajos apstākļos būtu 

atbalstāma ideja par šīs sugas resursu mākslīgu papildināšanu. Taču jāatzīmē vairāki 

nozīmīgi aspekti, kas jāņem vērā, plānojot mākslīgu sama atražošanu. 
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Pirmkārt, sama krājumu mākslīgas papildināšanas gadījumā vēlams veikt šīs 

sugas papildu izpēti, īpaši ņemot vērā pieejamo trūcīgo informācijas apjomu šajā jomā. 

Galvenie izpētes virzieni varētu būt sama vecuma paraugu ievākšana, nārsta laika un 

vietu apzināšana, kā arī sama populācijas dinamiku ietekmējošo faktoru apzināšana. 

Tas ļautu precīzāk plānot šīs sugas apsaimniekošanu un nepieciešamības gadījumā 

mainīt vai pieņemt jaunus sama ieguves noteikumus, kā, piemēram, palielināt atļauto 

minimālo izmēru, lomā paturamo zivju skaitu, plānot ar nārsta laiku un vietām saistītus 

liegumus utml. Jebkura zinātniska rakstura informācija ilgtermiņā ļautu efektīvāk 

aizsargāt un vienlaicīgi izmantot Daugavas sama krājumu, no kā ieguvēji būtu visi 

resursa lietotāji. 

 Otrkārt, Daugavas sama populācijas mākslīga atražošana jānodrošina tikai no 

tās pašas populācijas vaislas materiāla; zivju audzētājam jābūt spējīgam pierādīt sava 

vaislas materiāla izcelsmi.  

 Treškārt, sama mākslīgas atražošanas uzsākšana ir ilgtermiņa pasākums no 

zivsaimniecības viedokļa, tādēļ tas jāplāno laicīgi, apzinot potenciālos piegādātājus un 

to iespējas. Nepieciešamības gadījumā jāveic vaislinieku ieguve ūdenskrātuvē. 

 Ceturtkārt, svarīgi saprast, ka sama krājumu mākslīgas papildināšanas 

gadījumā, analoģiski kā citām sugām – svarīgi ir nepieļaut maluzvejas un 

makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu ietekmi. Sama mākslīga pavairošana ir 

nesalīdzināmi sarežģītāka nekā citu zivju (līdakas, zandarta) pavairošana, tādēļ kā 

prioritāra vērtējama kontroles mehānisma stiprināšana nevis sugas atražošana, lai 

ieguldītais darbs un līdzekļi šajā jomā nekļūtu par maluzvejniecības “darba” 

efektivitātes uzlabošanas pasākumu. 

Ielaišanas normas – ne biežāk kā katru otro gadu, ne retāk kā katru ceturto gadu 

ieteicams laist: 

 1) vienvasaras mazuļus 25-50g ne vairāk kā 40 000gb, ar aprēķinu 50gb/ha 

piekrastes zonās ar dziļumu virs 1m vai 1gb/2m krasta joslas, 

2) divvasaru mazuļus 200-400g ne vairāk kā 10 000gb ar aprēķinu 15gb/ha 

piekrastes zonās ar dziļumu virs 1m. 

Samu izlaišanu vēlams organizēt samazinātas gaismas intensitātes apstākļos, 

piemēram, pievakarē krēslā vai mākoņainā laikā. 
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Plaudis 

Plauža krājums ūdenstilpē ir labā stāvoklī. Suga atražojas dabiski, tai ir pieejamas 

nepieciešamās dzīvotnes un barības objekti visās ontoģenētiskās attīstības fāzēs. 

Tādējādi, par spīti zināmam makšķernieku/maluzvejnieku/zvejnieku spiedienam, 

dotajos apstākļos nav saredzama vajadzība šīs sugas resursu mākslīgi papildināt. 

 Analoģiski kā citām sugām – svarīgi ir nepieļaut maluzvejnieku ietekmi.  

 

Pārējās zivju sugas 

Šajā grupā par zivsaimnieciski nozīmīgākajām uzskatāmas asari, līņi, ālanti, kā 

arī mazākā mērā raudas un ruduļi. Visas šīs sugas ūdenstilpe nodrošina ar 

nepieciešamajām dzīvotnēm un barības resursiem. Tādējādi, par spīti zināmam visu 

veidu zvejas spiedienam, dotajos apstākļos nav saredzama vajadzība šo sugu resursu 

mākslīgi papildināt. 

 

Kopumā - ņemot vērā iegūtos datus, ieteicams mākslīgo zivju atražošanu 

ūdenskrātuvē uzsākt ar līdaku skaita palielināšanu, atbilstoši norādītajām 

rekomendācijām. 

 

Papildus tam, ja notiek aktīva ūdenstilpes zivsaimnieciska apsaimniekošana, 

vēlams: 

a) ik pēc diviem gadiem veikt ūdenstilpes ūdens kvalitātes parametru mērījumus 

un ik pēc pieciem gadiem atkārtot zivsaimniecisku izpēti. Šīs darbības ļaus sekot 

izmaiņām ūdens ekosistēmā un attiecīgi pielāgot apsaimniekošanas metodes, 

b) veikt Pļaviņu HES izraisīto mākslīgo ūdens līmeņa svārstību ietekmes uz zivju 

(it īpaši plauža, līdakas) nārstu, mazuļu izdzīvotību, izvērtējumu. Tas ļaus novērtēt 

ūdenslīmeņa svārstību ietekmi uz zivju sabiedrībām un vajadzības gadījumā plānot 

iespējamos pasākumus, lai to mazinātu. 

Ūdenstilpes zivsaimnieciskās izmantošanas noteikumi 

Rūpnieciskā zveja 

Pļaviņu ūdenskrātuves izmantošana zvejas nolūkos veicama, ievērojot 

rūpnieciskās zvejas noteikumus iekšējos ūdeņos. Noteiktais zvejas rīku limits uz 2016. 
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gadu ir 40 murdi ar sētas garumu līdz 30 metriem. Daugavas upes posmā starp Pļaviņu 

ūdenskrātuvi un Jēkabpils pilsētu rūpnieciskās zvejas veikšana nav paredzēta.  

 

Makšķerēšana 

1) Makšķerēšana veicama saskaņā ar vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem. 

2) Iespējams ūdenstilpē ieviest licencēto makšķerēšanu, saņemot pašvaldību 

pilnvarojumu, un, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 

noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība” prasības, un noteiktā kārtībā izstrādājot licencētās makšķerēšanas 

nolikumu, kurā var tikt paredzētas atkāpes no vispārējiem makšķerēšanas 

noteikumiem. Licencētās makšķerēšanas sistēma ieviešama ņemot vērā arī šo 

noteikumu sadaļā “Ūdenstilpes zivju resursu izmantošana” minētos 

priekšnoteikumus. 

 

Zivju krājumu papildināšana 

Zivju krājumu papildināšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu 

atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz 

mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” (Rīgā 2015.gada 

31.martā) un šo noteikumu sadaļu “Svarīgāko komerciāli nozīmīgo zivju sugu 

populāciju apsaimniekošana”.  

 

Zivju dzīves vides uzlabošana un krājumu aizsardzība 

Zivju krājumu aizsardzība veicama sekojot likumdošanā noteiktajai kārtībai un šo 

noteikumu sadaļā “Ūdenstilpes zivju resursu izmantošana” minētajām 

rekomendācijām. Nav nepieciešams veikt zivju dzīvotņu un nārsta vietu uzlabošanas 

pasākumus.  
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