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1. IEVADS 

Ērgļu novada pašvaldība saredz nepieciešamību izst 

rādāt Jumurdas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus. Tāpēc ezerā 

nepieciešams veikt zivju sabiedrības stāvokļa izvērtēšanu. 

Šī darba mērķis bija izstrādāt Jumurdas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 

• veikt vienu pētniecisko kontrolzveju, izmantojot Nordic tipa daudzacu 

žauntīklus (Eiropas standarts EN 14757:2015) un žauntīklus (acs izmērs 60 – 80mm);  

• atbilstoši kontrolzvejas rezultātiem sagatavot zivju krājumu raksturojumu;  

• novērtēt zivju sugu sastāvu un biomasu, zivju augšanas ātrumu, zivju barošanās 

paradumus;  

• novērtēt līdzšinējo zivsaimniecisko apsaimniekošanu; 

• izstrādāt ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus. 

 



2. DARBĀ IZMANTOTIE JĒDZIENI 

Pārējās jeb miermīlīgās zivis – zivis, kuras dzīves laikā ar citām zivīm nebarojas, bet kā 

barības resursu patērē citus organismus (piemēram, augus, mikroskopiskus vēžveidīgos, 

kukaiņus). Tādas zivis ir, piemēram, līnis, rauda, plaudis. 

Plēsīgās zivis – zivis, kuras pieauguša īpatņa stadijā barojas ar citām zivīm (piemēram, 

asaris, zandarts, līdaka) 

Sugu sabiedrība jeb cenoze – konkrētās organismu grupas kopums kādā teritorijā 

(piemēram, ūdensaugu sabiedrība, zooplanktona sabiedrība u.c). 

 



3. ZIVJU PARAUGU IEVĀKŠANA UN VISPĀRĪGIE REZULTĀTI 

3.1 Metodes 

Zivju sabiedrības paraugu ievākšana tika veikta 2018. gada 5. - 6. jūlijā dažādās 

ūdenstilpes horizontālajās un vertikālajās zonās (1.attēls). Vasaras periods zināms kā laiks, kad 

iegūstama visprecīzākā informācija par zivju sabiedrības sastāvu, jo zivis vienmērīgi izplatītas 

visā ūdenstilpē.  

Pirms zivju paraugu ievākšanas tika veikti skābekļa koncentrācijas mērījumi dažādos 

ezera punktos un dziļumos. Tas tika darīts, lai novērtētu dzīvajiem organismiem piemērotu 

platību apjomu ezerā.  

Lai iegūtu informāciju par zivju sabiedrību raksturojošo parametru telpisko mainību, tīkli 

izvietoti vietās, kas reprezentē zivju sabiedrības sastāvu dažādās ūdenstilpes horizontālajās un 

vertikālajās zonās, piemēram, dažādos dziļumos, vietās ar dažādu aizaugumu, dažādos 

attālumos no krasta. Tika veikta pētnieciskā zveja ar grimstošiem un peldošiem Nordic tipa 

daudzacu žauntīkliem (1,5; 3,0 un 6,0 m augsti; 30 m gari), kuru linuma acs izmērs bija 5 – 55 

mm. Tika izmantoti arī papildus tīkli ar linuma acs izmēru 60 – 80 mm (katrs 30 m garš, 1,5 m 

augsts), lai iegūtu informāciju par liela izmēra zivīm. Ar mērķi salīdzināt noķerto zivju 

daudzumu (kg) atšķirīgās ezera zonās un starp dažādiem ezeriem, zivju biomasas tika 

pārrēķinātas uz 100m2 tīklu.  

Kopumā paraugu ievākšana notika 13 stacijās (1.attēls), kuras tika izvietotas dažādās 

dziļuma zonās (1 – 4 m) viscaur ūdenstilpei. Pasīvie zvejas rīki (tīkli) tika ievietoti ūdenstilpē 

vakarā un izņemti nākamās dienas rītā. Tīkli atradās ūdenī vidēji 10-12 stundas. Iegūtās zivis 

tika sašķirotas pēc sugām, katrs īpatnis tika nosvērts un nomērīts. Ievākti arī zivsaimnieciski 

nozīmīgāko zivju sugu (asaris, līdaka, zandarts, plaudis, rauda) īpatņu kuņģu paraugi 

(maksimums 5 īpatņi no 1 cm garuma grupas), ar mērķi raksturot zivju sabiedrības barošanās 

paradumus. 

Papildus tam biežāk sastopamajām un zivsaimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām 

noteikts arī vecums (maksimums 5 īpatņi no 1 cm garuma grupas). To nosaka pēc vecumu 

reģistrējošām struktūrām – gan zvīņām (rauda, zandarts), gan galvaskausā esošajiem kauliem: 

operculum kauliem (asaris, zandarts) un cleithrum kauliem (plaudis, līdaka).  



 

 
 

1. attēls. Paraugu ievākšanas vietas Jumurdas ezerā 2018. gadā (modificēts ESRI, 2018). 

Kartes leģenda:  

- Nordic tipa (1,5, 3,0, 6,0 m augsti) grimstoši un peldoši žauntīkli 

- 60 – 80 mm (1,5 m augsti) žauntīkli 

  



3.2 Rezultāti  

Pētījuma laikā tika nozvejotas zivis no 10 sugām, kas kopā sastādīja 45,1 kg (2.attēls). 

Noķertas šādu sugu zivis – asaris (12,9 kg; īpatņu skaits (n) =1010), rauda (12,3 kg; n =906), 

zandarts (9,5 kg; n=20), plaudis (3,0 kg; n=62), līnis (2,0 kg; n=2), līdaka (1,7 kg; n=3), rudulis 

(1,4 kg), plicis (1,2 kg), ķīsis (0,8 kg), sapals (0,2 kg; n=1). 

 

 

2. attēls. Kopējā zivju nozveja Jumurdas ezerā (kg). Plēsīgās zivju sugas iezīmētas zilajos 

toņos, savukārt pārējās – dzeltenajos. “n” apzīmē īpatņu skaitu.  

 

Zivju sabiedrībā gan pēc biomasas, gan pēc skaita dominē asaris (2. attēls). Asaru 

skaitliskā dominance skaidrojama ar faktu, ka pamatā tika notvertas neliela izmēra zivis. 

Kopējā visu zivju sugu biomasa vērtējama kā vidēji augsta. Jumurdas ezera zivju sugu 

sastāvs vērtējams kā tipisks mērenās klimata joslas ezeriem. Lomu struktūrā vērojams augsts 

plēsīgo zivju īpatsvars, kas liecina par salīdzinoši veselīgu ezera zivju sabiedrību. 

Analizējot zivju telpisko izplatību Jumurdas ezerā (3. attēls), minams, ka lielāko daļu 

ūdenstilpes vienmērīgi apdzīvo raudas un asari. Šāda situācija bieži novērojama Latvijas ezeros. 
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Salīdzinoši vienmērīgi Jumurdas ezeru apdzīvo arī zandarti. Tie konstatēti pamatā ezera 

atklātajā daļā, kas zandartiem ir tipiska dzīves vide. 

 

 

3. attēls. Zivju telpiskā izplatība Jumurdas ezerā 2018.gada 5. - 6. jūlijā. Katrs sektors 

apzīmē žauntīklu atrašanās vietu. Zivju daudzums pēc masas (kg) pārrēķināts uz 100m2 tīklu. 

Sektora izmērs ir atkarīgs no kopējās zivju masas paraugu ievākšanas stacijā. Sarkanie punkti 

sektora vidū apzīmē tīkla atrašanās vietu. 

 



4. ZIVSAIMNIECISKI NOZĪMĪGO ZIVJU SUGU POPULĀCIJU 

RAKSTUROJUMS 

4.1 Asaris 

Tika noķerti asari individuālā svara robežās no 0,7 g līdz 671,2 g. Ezerā galvenokārt 

sastopami neliela/vidēja izmēra īpatņi, kā arī neliels daudzums lielāku zivju (4.attēls). Tas, 

iespējams, skaidrojams 1) ar starpsugu konkurenci ar zandartu, kam ir līdzīgs dzīves veids kā 

asarim (tie konkurē par barības resursiem un arī daļēji par dzīves telpu), 2) ar pārmērīgu 

makšķernieku un/vai maluzvejnieku izķeršanas spiedienu uz liela izmēra īpatņiem. Salīdzinot 

ar citiem Latvijas ezeriem, asaru kopējā biomasa Jumurdas ezerā ir vidēji augsta (5.attēls).  

 

4.attēls. Asaru skaita procentuālais sadalījums pa garuma grupām. Y skala logaritmēta. 



 

 

5. attēls. Noķerto zivju daudzums pēc masas (kg) uz 100m2 tīklu dažos Latvijas ezeros.
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6. attēls. Asaru vecuma un garuma attiecība atsevišķos Latvijas ezeros. 

 

Ezerā 83 asariem noteikts vecums no 1 līdz 8 gadiem (6. attēls). Salīdzinot ar citiem 

Latvijas ezeriem, asari līdz 5 gadu vecumam aug lēni. Asara augšanu ietekmē starpsugu un 

iekšsugas konkurence par barības resursiem. Neliela izmēra asari galvenokārt barojas 

zooplanktonu, kas ir arī raudu un plaužu viens no galvenajiem barības objektiem. Svarīgi 

minams, ka ezerā konstatēti arī zandarti, kas ar asariem konkurē par barības resursu un dzīves 

vidi visās vecuma grupās. Par barības resursu asari var konkurēt arī savā starpā, jo Jumurdas 

ezerā konstatēts liels skaits neliela izmēra asaru. Minams, ka asaru, kas vecāki par 5 gadiem, 

augšanas temps raksturojams kā vidēji ātrs. Tas, iespējams, skaidrojams ar asaru barošanās 

paradumiem – liela izmēra asari barojas ar citām zivīm, kas ir enerģētiski augstvērtīgs barības 

resurss. 
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Asaru barošanās dati liecina, ka neliela izmēra asari barojušies ar zooplanktonu un 

zoobentosu (7.attēls). Sasniedzot 10 cm garumu, asari sāk baroties ar citām zivīm, kas 

uzskatāma par tipisku parādību. 

 

7. attēls. Asaru barošanās pa garuma grupām (sastopamības biežums – kuņģu skaits, 

kuros tika konstatēts konkrētais barības objekts). 

4.2 Līdaka 

Līdaku nozvejas sekmes ar doto metodi ir vājas, kas skaidrojams ar to neaktīvo 

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

retāk tiek notverta ar pasīvajiem zvejas rīkiem (tīkliem), kas veiksmīgāk izmantojami, pētot 

aktīvas plēsīgās zivis, piemēram, asarus. Jumurdas ezerā tika noķerts neliels līdaku skaits (3 

īpatņi; 2,0 g – 945,3 g). Līdakas ezerā notvertas piekrastes ūdensaugu joslā, kas uzskatāms par 

tipisku parādību. Ūdensaugu josla nodrošina līdakas ar augstu barības zivju blīvumu un 

paslēptuvēm, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi barotos. 

Ņemot vērā nelielo noķerto līdaku skaitu, var tikai indikatīvi spriest par līdaku augšanu 

un barošanās paradumiem. Kopumā līdaku augšana vērtējama kā lēna. Notvertās līdakas 

barojušās ar citām zivīm, kas ir tipisks līdaku barības objekts. 
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4.3 Zandarts 

Tika noķerti zandarti individuālā svara robežās no 1,1 g līdz 2,1 kg. Ezerā sastopami visu 

garuma grupu īpatņi (8.attēls). Salīdzinot ar citiem Latvijas ezeriem, zandartu kopējā biomasa 

Jumurdas ezerā ir vidēja (5. attēls). 

Ezerā 18 zandartiem noteikts vecums no 1 līdz 8 gadiem (9. attēls). Salīdzinot ar citiem 

Latvijas ezeriem, zandarts aug vidēji ātri. Augšanu ietekmē iekšsugas un starpsugu konkurence. 

Zandarta tiešais konkurents par barības resursiem un arī daļēji par dzīves telpu ir asaris. 

Zandartam Jumurdas ezers kā dzīves vide ir piemērotāks pateicoties īpašai acs uzbūvei; tas 

veiksmīgāk barojas sliktas redzamības apstākļos. Zandartu barošanās dati liecina, ka notvertie 

zandarti barojušies ar citām zivīm, kas ir tipisks zandartu barības objekts. 

 

8. attēls. Zandartu skaita procentuālais sadalījums pa garuma grupām. Y skala 

logaritmēta. 
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9. attēls. Zandartu vecuma un garuma attiecība atsevišķos Latvijas ezeros. 

4.4 Plaudis 

Tika noķerti plauži individuālā svara robežās no 2,6 g līdz 639,2 g. Ezerā galvenokārt 

sastopami neliela izmēra īpatņi (10. attēls). Tas, iespējams, skaidrojams ar pārmērīgu 

makšķernieku un/vai maluzvejnieku izķeršanas spiedienu uz liela izmēra īpatņiem. Salīdzinoši 

ar citiem Latvijas ezeriem, plaužu kopējā biomasa Jumurdas ezerā ir zema (5. attēls). 
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10. attēls. Plaužu skaita procentuālais sadalījums pa garuma grupām. Y skala logaritmēta. 

 

Ezerā 48 plaužiem noteikts vecums no 1 līdz 16 gadiem  (11. attēls). Salīdzinot ar citiem 

Latvijas ezeriem, plaudis aug lēni. Tas skaidrojams ar iekšsugas un starpsugu konkurenci par 

barības objektiem – gan raudas, gan pliči patērē līdzīgus barības objektus kā plauži. Tādējādi 

plaužiem ir limitēti barošanās apstākļi, kas nenodrošina tiem optimālu augšanas vidi. Ievāktie 

barošanās dati liecina, ka visa garuma grupu plauži barojušies ar zooplanktona organismiem, 

kuriem ir salīdzinoši zema uzturvērtība. Minams, ka lielāka daļa plaužu tika notverti atklātajā 

ūdens zonā, kur zooplanktons ir salīdzinoši vieglāk pieejams nekā citi barības objekti. 
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11. attēls. Plaužu vecuma un garuma attiecība atsevišķos Latvijas ezeros. 

4.5 Rauda 

Tika noķertas raudas individuālā svara robežās no 2,1 g līdz 265,9 g. Ezerā lielākoties 

sastopami neliela izmēra īpatņi (12. attēls). Salīdzinoši ar citiem Latvijas ezeriem, raudu kopējā 

biomasa Jumurdas ezerā ir vidēja (5. attēls). 
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12. attēls. Raudas skaita procentuālais sadalījums pa garuma grupām. Y ass logaritmēta. 

 

Ezerā 62 raudām noteikts vecums no 1 līdz 12 gadiem (13. attēls). Salīdzinot ar citiem 

Latvijas ezeriem, rauda aug ātri. Tas liecina, ka raudām ir pieejams pietiekams barības resurss 

un piemērota dzīves vide. 

Barošanās dati liecina, ka maza izmēra raudas pamatā barojušās ar zooplanktonu un 

zoobentosu (14. attēls). Savukārt vidēja un liela izmēra raudas barojušās ar zooplanktonu, 

augiem un zoobentosu, tai skaitā enerģētiski augstvērtīgajiem gliemjiem. 
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13. attēls. Raudas vecuma un garuma attiecība atsevišķos Latvijas ezeros. 

  

14. attēls. Raudu barošanās pa garuma grupām (sastopamības biežums – kuņģu skaits, 

kuros tika konstatēts konkrētais barības objekts). 
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5. JUMURDAS EZERA ZIVSAIMNIECISKĀ APSAIMNIEKOŠANA 

5.1 Līdzšinējā apsaimniekošana 

Šobrīd Jumurdas ezera zivju resursus izmanto galvenokārt makšķernieki. Praktiski nav 

pieejama informācija par zivju apjomu, kas šādā veidā izņemts no ezera. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, Jumurdas ezeram pieejamais tīklu limits 

ir 635m. Kopš 2017. gada zveja netiek veikta. Pieejamā zvejas statistika liecina, ka galvenokārt 

zvejoti plauži, līdakas, asari, zandarti, mazāk līņi. 

1.tabula. Jumurdas ezera nozvejas dati pa gadiem (svars kg). 

Gads/Suga Līdaka Asaris Plaudis Līnis Rauda Rudulis Zandarts Karūsa Citas Kopā 

2018 - - - - - - - - - - 

2017 - - - - - - - - - - 

2016 11 0 8 8 1 0 0 0 0 28 

2015 23 0 16 19 4 0 0 3 0 65 

2014 100 31 235 30 1 0 127 7 16 547 

2013 45 48 173 30 2 0 22 5 11 336 

2012 93 107 159 11 1 0 70 2 0 443 

2011 141 113 98 7 1 0 88 0 19 467 

2010 134 131 49 2 7 0 59 3 19 404 

 

Saskaņā ar pieejamo informāciju (Jumurdas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumi, LZPI, 2001) laika periodā līdz 2001. gadam ielaisti šādu zivju sugu kāpuri un 

mazuļi: līdakas (1964.), plauži (1974.), zuši (1935.) un platspīļu vēži (1985.,1986.). 

Turpmākajā laika periodā līdz šim ielaisti 2500 vienvasaras līdaku mazuļi (2006.) un 100 000 

līdaku kāpuri (2007.). Pēc neoficiālām ziņām ap 2002. un 2003. gadu notikusi zandarta mazuļu 

ielaišana, kad ezerā kopā ielaisti 10 000 vienvasaras zandartu mazuļu.  

5.2 Situācijas novērtējums un tālākā rīcība 

Ūdens un zivju resursi. Jumurdas ezera ūdens kvalitāte ir apmierinoša, tomēr 

nepieciešams veikt pasākumus, lai uzlabotu ezera vispārējo ekoloģisko kvalitāti. Zivju barības 

bāze ir pietiekama gan zivju mazuļu attīstībai, gan pieaugušu zivju populāciju uzturēšanai. 

Ezera ihtiofauna vērtējama kā mēreni ietekmēta makšķerēšanas un zvejas rezultātā. Ezerā pārāk 

maz sastopami zivsaimnieciski un ekoloģiski nozīmīgie lielie zivju īpatņi. Plēsēju gadījumā tas 

ir būtiski svarīgi populāciju pašregulācijai un spiediena uzturēšanai uz miermīlīgo zivju 

populācijām. Salīdzinoši labākā situācijā, vērtējot liela izmēra īpatņu īpatsvaru, ir zandarta 
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populācija, kamēr par līdakas populācijas stāvokli var spriest tikai daļēji, vērtējot miermīlīgo 

zivju populāciju struktūru. 

Maluzveja. Uz Latvijas ūdeņu zivju resursiem lielu ietekmi vēl arvien atstāj 

maluzvejnieki. Spriežot pēc sarunām ar vietējiem iedzīvotājiem un reģionālās vides pārvaldes 

inspektoru, pēdējo gadu laikā Jumurdas ezerā maluzvejas aktivitātes un pārkāpumu skaits 

pakāpeniski samazinās. Populārākais pārkāpumu veids ir ziemas laikā izplatītā ūdu likšanas 

noteikumu neievērošana, kas notiek neregulāri, bet īpaši lielos apjomos no viesmakšķernieku 

puses. Atsevišķos gadījumos novērota nelegāla tīklu likšana. Bezledus sezonā izplatīta ir 

makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana līdaku ķeršanā, vienas dienas laikā pārkāpjot atļauto 5 

līdaku un zandartu normu. Šobrīd ezeru uzrauga Madonas RVP inspektori, kā arī arvien vairāk 

iesaistās makšķernieki un vietējie iedzīvotāji. Svarīgi ir turpināt uzlabot kontroles līmeni, 

novērst pārkāpumus un maluzvejas ietekmi samazināt līdz minimumam. Īpaši svarīga ezera 

kontrole ir zivju nārsta laikos. Tas ļauj būtiski ieekonomēt līdzekļus uz mākslīgas zivju resursu 

papildināšanas rēķina. Būtiski uzlabot situāciju iespējams ar pašvaldības pilnvarotās personas 

iesaistīšanu zivju resursu aizsardzībā un kontrolē. 

Sabiedrības iesaiste. Ārzemju, kā arī Latvijas praksē novērots, ka efektīvākais veids, kā 

nosargāt ūdeņu zivju resursu no maluzvejniekiem un negodīgiem 

zvejniekiem/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 un/vai ieinteresējot vietējos piekrastes 

iedzīvotājus, kas paši ikdienā rūpējas par savu ūdenstilpni. Starp iespējamiem uzlabošanas 

pasākumiem minami: iedzīvotāju informēšanas semināri par ūdenstilpes ekosistēmu, 

apsaimniekošanu, skolēnu dabas izzināšanas nometnes ezera krastā, publiska zivju izlaišana, 

iesaistot visus interesentus u.c. Tādējādi iespējams nonākt pie zivju resursa aizsardzības 

modeļa, kur nozīmīgu lomu spēlē tas, ka paši vietējie iedzīvotāji un ezera apmeklētāji nepieļauj 

maluzvejnieku klātbūtni, piesārņojuma iepludināšanu ūdeņos un citas zivīm kaitīgas darbības. 

Praktiskās maluzvejas ierobežošanas aktivitātēs iespējams iesaistīt arī plašāku sabiedrību – 

viesmakšķerniekus un citus ezera apmeklētājus, aicinot ziņot pašvaldībai un atbildīgajiem 

dienestiem par aizdomīgām darbībām, tādējādi netieši veicinot zivju resursu izmantošanas 

kontroles uzlabošanos. Šādu aktivitāti viegli realizēt pie ezera piebraucamajās vietās, izveidojot 

informatīvus stendus, kur izvietota aktuālā informācija. 

Zinātnieki uzsver, ka zivsaimniecības pārvaldība ir ciešā mērā saistīta ar cilvēku 

pārvaldību. Eiropas Komisijas (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 
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apsaimniekošanas plānu izstrādē, pārskatīšanā un koriģēšanā”. 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. 

5.3 Makšķerēšanas un zvejniecības attīstība   

Jumurdas ezerā esošā apsaimniekošanas sistēma, kad ezera zivju resursu izmantošana 

tiek regulēta ar vispārējo makšķerēšanas noteikumu palīdzību, uzskatāma par piemērotu šāda 

izmēra ezeriem, ja tas apmierina pašvaldību un ezera lietotājus. Ja ezera turpmākā 

apsaimniekošanā tiek izlemts turēties pie pašreizējā modeļa un zivju resursu stāvoklis 

apmierina tā patērētājus, līdzšinējā darbībā var neko būtiski nemainīt – ezera zivju sabiedrībai 

ilgtermiņā draudu nav. Ieteicams uzlabot kontroles pasākumus, īpaši zivju nārsta laikā. 

Ja līdzšinējais Jumurdas ezera zivju resursu stāvoklis lietotājus neapmierina – 

piemēram, pārāk maz un maza izmēra plēsēju (asaris, līdaka, zandarts), un/vai ir vēlēšanās to 

uzlabot kopumā, iespējams izcelt atsevišķus ieteikumus, kas palīdzētu ezera apsaimniekošanu 

veikt efektīvāk un panākt izmaiņas zivju resursos kvalitatīvā ziņā. Ieteicams veikt šādas 

darbības: 

1) Jumurdas un citu Ērgļu novada ezeru kontrolē ieteicams iesaistīt pašvaldības pilnvarotās 

personas. Kā rāda pieredze citos Latvijas ezeros, pašvaldības pilnvaroto personu 

ieguldījums zivju resursu aizsardzībā un maluzvejas apkarošanā ir būtiski nozīmīgs 

jebkuras ezera apsaimniekošanas sistēmas efektīvā funkcionēšanā. 

2) plēsēju (līdakas, zandarta) saudzēšana – samazināt lomā paturamo zivju skaitu no 5 uz 3. 

Tas palīdzētu saudzēt lielo plēsējzivju resursu, kas visbiežāk cieš no pārāk lielas 

makšķernieku slodzes. No stabila plēsēju resursa ezerā ir atkarīgs, cik veselīgas būs 

miermīlīgo zivju populācijas, kas optimālos apstākļos arī kļūst par pieprasītu makšķernieku 

lomu. Kā rāda pieredze, raudu, plaužu un pat ruduļu un pliču makšķerēšana kļūst ļoti 

populāra, ja šo zivju sugu izmērs pārsniedz ~300g un vairāk, plaužu gadījumā ~1kg un 

vairāk. Šāda situācija iespējama, ja ezerā dominē plēsēji, un īpaši, ja pietiekamā skaitā ir 

liela izmēra īpatņi, kas nodrošina pastāvīgu spiedienu uz neliela izmēra miermīlīgo zivju 

populāciju īpatņiem, vienlaikus sekmējot ātrāku to augšanu samazinātas barības 

konkurences apstākļos. Tāpat, samazinot dienas lomā paturamo plēsīgo zivju skaitu, tiek 

panākta godīgāka loma sadale visu ezera lietotāju starpā, vienlaikus samazinot iespējas 

tiem, kas ezera zivju resursu izmanto kā peļņas avotu. Kā rāda pieredze no citiem ezeriem, 
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dažu atsevišķu makšķernieku ietekme uz visa ezera plēsīgo zivju resursu ir salīdzināma ar 

intensīvas rūpnieciskās zvejas apjomiem un ietekmi.  

3) noteikt minimālo izmēru (30cm) asarim, pēc kura sākas lomā paturēšanas ierobežojums ne 

vairāk kā 3 zivis vienai dienas licencei. Šāds ierobežojums saudzē liela izmēra asarus, kas 

ir būtiski svarīgi veselīgas asaru populācijas izveidošanā. Tieši lielie asari populācijas 

iekšienē regulē maza izmēra īpatņu skaitu, kas nodrošina iekšsugas konkurences 

samazināšanos un ātrāku asaru augšanu. Rezultātā daudz straujāk pieaug asaru biomasa 

ezerā un vidējais svars, kas vienlaikus atstāj labvēlīgu iespaidu arī uz citu zivju populācijām, 

ko asari izmanto kā barības objektus, kā piemēram, raudas. Svarīgi atzīmēt, ka asaru 

populācijas veselīgums un tieši lielu īpatņu īpatsvars populācijā ir viens no ezera 

ekoloģiskās situācijas novērtējuma kritērijiem. Jo augstāks lielu asaru īpatsvars, jo ezera 

ekosistēma būs veselīgāka. 

4) iespējams veikt ālanta mazuļu ielaišanu. 

5.3.1 Zvejniecība  

Jumurdas ezerā zvejniecības attīstība pagaidām netiek plānota. Šāda ezera izmantošanas 

veida attīstību nevēlas ne pašvaldība, ne vietējie iedzīvotāji. Pieļaujama pašpatēriņa zveja ar 

murdiem, specializējoties līņu un citu miermīlīgo zivju sugu (plaudis, plicis, rauda u.c.) 

ķeršanā, ja tas tiek organizēts kā tūrisma pakalpojums tūristu piesaistīšanai, nevis kā 

tradicionāla rūpnieciskā zveja. 

 

Papildus augstākminētajam, vēlams ik pēc diviem gadiem veikt ūdenstilpes ūdens 

kvalitātes parametru mērījumus un ik pēc pieciem gadiem atkārtot zivsaimniecisko izpēti. Šīs 

darbības ļaus sekot izmaiņām ūdens ekosistēmā un attiecīgi pielāgot apsaimniekošanas 

metodes. 
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6. KOMERCIĀLI NOZĪMĪGO ZIVJU SUGU POPULĀCIJU 

APSAIMNIEKOŠANA 

Spriežot pēc pieejamiem datiem, var secināt, ka populārākās ezera zivis makšķernieku 

vidū ir asaris, zandarts, līdaka, plaudis, retāk līnis un rauda. 

6.1 Zandarts  

Kopumā Jumurdas ezers vērtējams kā piemērots zandarta dzīvei. Pieejamie dati par 

Jumurdas ezera ihtiofaunu liecina, ka zandarts zvejnieku un makšķernieku lomos parādījies 

aptuveni pēdējo desmit gadu laikā. Visticamāk, zandarta populācija izveidojusies pēc mazuļu 

ielaišanas 2002. un 2003. gadā. Kontrolzvejas laikā noķerti īpatņi no visām vecuma grupām 

līdz 8 gadu vecumam ieskaitot, kas acīmredzami ir dabiska zandartu nārsta rezultāts. spiediena 

Visticamāk, ka arī turpmāk zandarta populāciju uzturēt būs iespējams bez regulāras mākslīgas 

zandarta mazuļu ielaišanas. Šā iemesla dēļ zandartu krājumu mākslīgu papildināšanu ieteicams 

veikt tikai tādā gadījumā, ja būtiski palielinās makšķernieku interese/spiediens uz šo zivju sugu 

un apsaimniekotājs vēlas/ir gatavs to apmierināt.  

Zandartu krājumu papildināšanu ieteicams veikt ar vienvasaras mazuļiem, sākot no 1,0 

g vidējā svarā, optimāli 2,5 – 4,0 g. Ielaišanas laiks – augusts (1,0 g vidējā svarā), septembris 

(2,5 - 4,0 g), oktobris (4,0 g un vairāk). Agrāks ielaišanas laiks jūlijā, augustā, kad ir mazāks 

vidējais svars (zem 1,0 g), nereti var būt paaugstinātas mirstības cēlonis nozvejas un 

transportēšanas laikā paaugstinātas ūdens temperatūras dēļ. Savukārt oktobra mēnesī zandartu 

mazuļu vidējais svars nav vēlams zemāks par 4,0g, jo šis ir aptuvenais izmērs, kurā zandartu 

mazuļi kļūst par plēsējiem. Ja zandartu mazuļi ziemu sasniedz ar mazāku vidējo svaru, tas var 

izraisīt paaugstinātu mirstību ziemošanas laikā, piemērotu barības objektu trūkuma dēļ. 

Neievērojot minētos nosacījumus, vēlamais atražošanas efekts var būt nenozīmīgs. 

Zandartu mazuļu ielaišanas apjoms rēķināts no pieejamās lietderīgās platības, kas ir 

~60% no ezera kopplatības jeb ~100 ha, ar ielaišanas aprēķinu 50-100 gb/ha. Tas nozīmē, ka 

ielaišanas apjoms ir 5000-10 000 vienvasaras mazuļu. Zandartu ielaišanu vēlams veikt no 

laivas, mazuļus vienmērīgi izkliedējot ezera atklātajā daļā. Izlaišana samazinātas gaismas 

apstākļos (tuvāk vakaram vai naktī) palielina mazuļu izdzīvošanas iespējas. Tādā gadījumā 

mazuļus pēc pieņemšanas līdz tumsai ieteicams izturēt sieta dārziņā, kas vienlaicīgi ļauj 

novērtēt mazuļu dzīvotspēju. 
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Regulāras zandartu mazuļu ielaišanas gadījumā atražošanu vēlams veikt ne biežāk kā 

katru trešo gadu, lai izvairītos no kanibālisma, taču ne retāk kā katru piekto gadu, lai zandartu 

populāciju uzturētu patērētājiem interesantā blīvumā. 

2.tabula. Komerciāli nozīmīgo zivju sugu ielaišana. 

Suga/ stadija Ielaišanas laiks Optimālais svars Ielaišanas biežums 

Vienvasaras zandarti 

Jūlijs - augusts ≤ 1 g Ne biežāk kā katru 

trešo gadu, taču ne 

retāk kā katru piekto 

gadu 

Septembris 2,5 – 4 g 

Oktobris ≥ 4 g 

Vienvasaras līdakas 
Maijs - jūnijs 

 

1–5 g (maks. 20 g) 

 

Ne biežāk kā katru 

otro gadu, taču ne 

retāk kā katru trešo 

gadu 

Vienvasaras ālanti Septembris-novembris 10-30 g Katru gadu 3-4 gadus 

6.2 Līdaka 

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

mēreno platuma grādu ūdeņos, kur pieejamas dabiskas nārsta vietas. Jumurdas ezerā pieejamā 

nārsta dzīvotņu platība uzskatāma par pietiekamu, lai nodrošinātu populācijas pašatražošanos 

un ilgtspējīgu izdzīvošanu, vienlaikus veicot resursa saprātīgu un kontrolētu izmantošanu. 

Neoficiāla informācija (vietējo iedzīvotāju aptaujas) liecina, ka ezerā līdaku skaits ir 

nepietiekams. Šādos apstākļos iespējams veikt līdaku mazuļu ielaišanu, taču būtiski svarīgi 

vispirms izslēgt maluzvejas ietekmi un uzlabot makšķernieku kontroli. Līdakas mazuļu regulāra 

ielaišana ieteicama tikai tajā gadījumā, ja ievērojami pieaug ezera kontroles iespējas 

(piemēram, pašvaldības pilvarotās perosnas iesaiste). Vienlaikus svarīgi, lai būtiski palielinās 

makšķernieku interese par šo zivju sugu un apsaimniekotājs vēlas/ir gatavs to apmierināt. 

Līdaku mazuļu ielaišanu var veikt ar vienvasaras mazuļiem, sākot no 1,0 – 5,0 g (maks. 

20,0 g) vidējā svarā; optimālais ielaišanas laiks – maijs, jūnijs (2. tabula). Jumurdas ezera 

gadījumā potenciāli piemērotā teritorija šāda izmēra līdaku mazuļiem pamatā izvietojas ezera 

piekrastes daļā, kas kopā ar līdakām piemērotu dzīvotņu biotopiem sastāda noteiktu daļu 

(~40%) no ezera kopplatības jeb ~70ha. Ielaišanas apjoms ar aprēķinu 50-100gb/ha kopumā 

sastāda   ~3500-7000 vienvasaras mazuļu. Ielaišanas apjoms gar ezera krastu brienot vai no 

laivas ne vairāk par 0,5-1gb (atkarībā no ūdensaugu daudzuma) uz tekošo krasta līnijas metru.  

Līdaku mazuļu ielaišanu var veikt arī no laivas vietās, kas piemērotas līdaku mazuļu dzīvei – 

seklos zāļainos līčos ar nelielu dziļumu līdz 2,0 m. Ielaišanas apjoms ne vairāk par 100 gb/ha, 

klajākās vietās ar mazāku ūdensaugu blīvumu 50gb/ha. Izlaišana samazinātas gaismas 
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apstākļos, tuvāk vakaram vai naktī, palielina mazuļu izdzīvotības iespējas. Mazuļus pēc 

pieņemšanas līdz tumsai ieteicams izturēt sieta dārziņā. Pieņemot līdaku mazuļus pirms 

izlaišanas ezerā, svarīgi ievērot, lai mazuļi būtu sašķiroti atbilstoši izmēru grupām: līdz 5 g 

vidējā svarā (mazuļi, kas pamatā vēl pārtiek no zooplanktona) un atsevišķā tilpnē mazuļi, kas 

sver vairāk nekā 5 g vidējā svarā (mazuļi, kas jau kļuvuši plēsēji). Tas ļauj samazināt 

kanibālisma radītos zaudējumus uzreiz pēc mazuļu izlaišanas, jo ļauj organizēt atšķirīga izmēra 

zivju izlaišanu dažādās vietās. 

Jāatzīmē, ka vēlāks ielaišanas laiks un lielāks mazuļu vidējais svars var būt apgrūtinātas 

adaptācijas un lēnākas augšanas iemesls. Bez tam, līdaku mazuļu vēlākai ielaišanai vairs nav 

tik būtiska ietekme uz karpveidīgo zivju mazuļu resursu jeb skaita samazināšanu kā agrākas 

(maija, jūnija mēnesī) ielaišanas gadījumā,  kādēļ kopumā grūtāk sasniegt maksimāli iespējamo 

atražošanas efektu.  

Līdaku mazuļu ielaišanu vēlams veikt ne biežāk kā katru otro gadu, lai izvairītos no 

kanibālisma, taču ne retāk kā katru trešo gadu, lai līdaku populāciju pastiprinātas slodzes 

apstākļos uzturētu makšķerniekiem interesantā blīvumā. 

6.3 Ālants 

Jumurdas ezers ir piemērota dzīves telpa tādai puscaurceļotājzivij kā ālants. Tā ir 

pieprasīta zivs no makšķernieku puses, ko nosaka ālanta gastronomiskā un kā augsta sporta 

makšķerēšanas objekta vērtība. Ālantu krājumu papildināšana palielinātu ezeru pievilcību no tā 

galveno lietotāju vidū un paaugstinātu tā sociāli – ekonomisko vērtību. Saskaņā ar 

vēsturiskajiem datiem ālants Jumurdas ezerā bijis sastopams (Jumurdas ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumi, LZPI, 2001). Ālants ir pateicīga zivju suga rūpnieciskajai zvejai, jo 

šo zivju nozveja ir salīdzinoši vienkārša un efektīva, kas padara to par viegli ietekmējamu un 

ekoloģiski trauslu salīdzinoši ar tādām populārām rūpnieciskās zvejas zivju sugām kā plaudis 

vai rauda. Iespējams, ka ālantu izzušanas iemesls bijusi rūpnieciskās zvejas veikšana, kas šobrīd 

ir pārtraukta, tādēļ ieteicama ālanta populācijas atjaunošana ar mākslīgas mazuļu ielaišanas 

palīdzību. 

Ālantu ielaišanas norma ir, sākot no 10 000 - 20 000 vienvasaras eksemplāru, lai 

ielaišanai būtu efekts. Ielaišanas laiks septembris - novembris. Vēlamais svars 10,0 – 30,0 g, 

atkarībā no ielaišanas laika. Ielaišanas metode ir salīdzinoši vienkārša, jo zivis nav jāizkliedē; 

tās dabiskajā vidē pārvietojas baros, tādēļ to ielaišanu var veikt vienā vietā, piemēram, pludmalē 

vai ietekošo/iztekošo upju tuvumā. Izlaišanas periodiskums: vēlama ālantu atražošana 3 - 4 

reizes, optimāli katru gadu, taču starp izlaišanas reizēm iespējami gadu vai vairāku pārtraukumi 
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(2. tabula). Pēc 5 gadiem vēlams novērtēt atražošanas efektu ezeros ar kontrolzvejas un/vai 

atgriezto licenču informācijas palīdzību. 

6.4 Pārējās zivju sugas 

Par zivsaimnieciski nozīmīgākajām uzskatāmas asari un plauži, kā arī mazākā mērā 

raudas, līņi un karūsas. Visas šīs sugas ūdenstilpe nodrošina ar nepieciešamajām dzīvotnēm un 

barības resursiem. Šo sugu resursu mākslīgai papildināšanai nav ne bioloģiskā, ne ekonomiskā 

pamatojuma.   
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7. EZERA ZIVSAIMNIECISKĀS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

7.1 Rūpnieciskā zveja 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.295 ‘’Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos’’ Jumurdas ezers pieder pie publiskiem ezeriem, kuros zveja ar tīkliem ir 

atļauta. Pieejamais tīklu limits ir 635 m. 

7.2 Makšķerēšana 

Makšķerēšana veicama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.800 

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas 

izveidošanas gadījumā saskaņā ar Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība”. 

7.3 Zivju krājumu papildināšana 

Zivju krājumu papildināšana veicama 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”, un šo noteikumu sadaļu “Komerciāli nozīmīgo zivju 

sugu populāciju apsaimniekošana”. 

7.4 Zivju dzīves vides uzlabošana un krājumu aizsardzība 

Zivju krājumu aizsardzība veicama saskaņā ar likumdošanā noteikto kārtību, kā arī šo 

noteikumu sadaļā “Komerciāli nozīmīgo zivju sugu populāciju apsaimniekošana” minētajām 

rekomendācijām. Nepieciešams veikt zivju dzīvotņu un nārsta vietu uzlabošanas pasākumus, 

novācot bebru aizsprostus un pielūžņojumus ietekošajās un iztekošajās upēs un strautos. 
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