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IĒVADS 
Ezera raksturojums sagatavots ekspluatācijas noteikumu izstrādei sakarā ar Brocēnu novada pašvaldības 

ieceri - definēt nosacījumus ezeru izmantošanai saimnieciskiem un komerciāliem mērķiem, iznomājot 

ūdensobjektus, lai organizētu saimnieciskās darbības, izklaides, sporta un atpūtas pasākumus uz ūdens. 

Ūdens objekta raksturojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2005. gada 27. 

decembra noteikumu Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrādāšanas kārtība” noteiktajām prasībām un atbilstoši to saturam, kā arī saskaņā ar 12.03.2002. MK 

noteikumiem Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, 13.06.2006. MK 

noteikumiem Nr. 475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”, 

31.05.2011. MK noteikumi Nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, 19.10.2004. MK noteikumiem 

Nr. 858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un 

an-tropogēno slodžu noteikšanas kārtību”, 28.11.2017. MK noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas 

izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”, 22.01.2002.  MK noteikumiem Nr. 34 

“Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī “, 23.12.2003. MK noteikumiem Nr. 736 “Noteikumi par 

ūdens resursu lietošanas atļauju”, kā arī 12.09.2002. likumu “Ūdens apsaimniekošanas likums”. 

Ezera apsekošana dabā, paraugu ievākšana un objekta foto fiksācija veikta 20.06.2018., 27.06.2018., 

08.08.2018. 

Hidroģeoloģiskās izpētes ietvaros izmantoti Valsts ģeoloģijas fonda materiāli un licencēta Blue Marble 

Geographics datorprogramma Global Mapper  ar tajā iebūvētu Global Mapper LiDAR moduli. 

Darbu vajadzībām izmantots AS "Latvijas valsts meži" brīvpieejas augstumlīkņu vektordatu slāni. Slānis 

satur informāciju par augstumlīknēm ar 2 metru soli. Dati sagatavoti, izmantojot zemes reljefa modeli ar 

15 metru izšķirtspēju, kas veidots no LiDAR zemes punktu mākoņa (LĢIA 2013. - 2016. gada 

aerolāzerksenēšanas dati). Dati pieejami LAS - 2000.5 normālā augstuma sistēmā . 
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1. BROCĒ NU ĒZĒRA APRAKSTS 

1.1. Brocēnu ezera juridiskais statuss  

Brocēnu ezers ir publisks ezers1, atrodas Brocēnu novada Cieceres pagastā. Saskaņā ar administratīvo 

teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK) teritorijas kods – 08406252. Gar Brocēnu ezera 

dienvidu malu iet A9 autoceļš Rīga (Skulte) – Liepāja, arī Liepājas šoseja, ir augstākās kategorijas Latvijas 

autoceļš, kas savieno Latvijas galvaspilsētu Rīgu ar Latvijas trešo lielāko pilsētu Liepāju. Virzienā uz 

dienvidiem – dienvidaustrumiem 1,7-2,0 km attālumā atrodas apdzīvota vieta Brocēni, bet virzienā uz 

dienvidrietumiem apmēram 4,0-4,5 km attālumā atrodas pilsēta Saldus. Brocēnu ezera novietojums 

skatāms  1. attēlā.  

Brocēnu ezera (tiek saukts arī Brocenu3) centra koordinātes ir: Platums- 56º41’54.9”; Garums – 

22º33’10.8”. Saskaņā ar 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.403 “Noteikumi par 

ūdenstilpju klasifikatoru”, Brocēnu ezera ūdenstilpes kods ir 36133. Ezers atrodas Ventas upju baseinu 

apgabalā, Ventas baseinā (baseina kods – 36) un ir dabīga ūdenstilpe. 

                                                        
1
 https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums , 1. pielikums “Publisko ezeru saraksts” 

2
 Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK) 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/atvk/kodi?search=Broc%C4%93nu 
3
 http://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=5978 
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1. attēls. Brocēnu ezera novietojums kartē (M 1:25 000) (pamatnes avots: LĢIA, 2018.g.) 

1.2. Brocēnu ezera apkārtējā teritorija  

Brocēnu ezers ir caurteces ezers ar kāšveida formas ezerdobi (skat. 1. attēls). No dziļākās ziemeļu 

daļas iet atzars uz dienvidrietumiem (garums 1,3 km) un šaurāks atzars uz dienvidaustrumiem (1 

km). Cauri Brocēnu ezeram tek Cieceres pieteka Vēršāda. No Ildža un citiem ezeriem ietek Kazenieku 

strauts. Ezera krasti ir lēzeni, kūdraini, vietām smilšaini, avotaini. Apkārt meži (austrumos), pļavas. 

Ezera gultne – līdzena, dūņaina, apaudzis. Austrumu līcis 70% platībā ir aizaudzis (skat. 2. attēlu). 

Brocēnu ezera sateces baseinā atrodas NATURA2000 teritorija – Baltezera purvs. 
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2. attēls. Brocēnu ezera austrumu līcis 70% platībā aizaudzis 

 

Pie Brocēnu ezera, kurš ir valsts īpašums, pieguļ 11 dažādu formu īpašumi. Īpašumu sadalījums pa 

īpašumu veidiem, kuri pieguļ Brocēnu ezeram apkopoti 1. tabulā un atspoguļoti 3.attēlā.  

1.tabula. Brocēnu ezeram pieguļošo īpašumu piederība 

 Fiziska persona Juridiska persona Pašvaldība  

Brocēnu novadā 6 2 3 
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3.attēls. Brocēnu ezeram pieguļošo īpašumu piederība (avots: Ortofotokarte mērogā 1:10 000 (Autors: © 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2013-2018)  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 

2018.gads; Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, 2018.gads) 
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2. PIĒMĒ ROJAMO NORMATI VO AKTU PRASI BAS 
Šajā nodaļā apkopota informācija par nozīmīgākiem likumdošanas aktiem, kas jāņem vērā plānojot 

virszemes ūdeņu apsaimniekošanu. 

2.1. Likumi un Ministru kabineta noteikumi  

Ūdens apsaimniekošanas likuma (12.09.2002. ar grozījumiem līdz 01.01.2014) mērķi ir izveidot tādu 

virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas: 

• veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un 

iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni; 

• novērš ūdens un no ūdens tieši atkarīgo sauszemes ekosistēmu un mitrāju stāvokļa 

pasliktināšanos, aizsargā šīs ekosistēmas un uzlabo to stāvokli; 

• uzlabo ūdens vides aizsardzību, pakāpeniski samazina arī prioritāro vielu emisiju un noplūdi, kā 

arī pārtrauc ūdens videi īpaši bīstamu vielu emisiju un noplūdi nodrošina pazemes ūdeņu piesārņojuma 

pakāpenisku samazināšanu un novērš to turpmāku piesārņošanu; 

• nodrošina pazemes ūdens resursu atjaunošanu; 

• nodrošina zemes aizsardzību pret applūšanu vai izkalšanu; 

• nodrošina Latvijas jūras ūdeņu aizsardzību; 

• sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērķu sasniegšanu, lai pārtrauktu un novērstu jūras 

vides piesārņošanu, pārtrauktu vai pakāpeniski novērstu ūdens videi īpaši bīstamu vielu emisiju un 

noplūdi jūras vidē un sasniegtu tādu stāvokli, ka jūras vidē antropogēnās izcelsmes ķīmisko vielu 

koncentrācija ir tuva nullei, bet dabā sastopamo ķīmisko vielu koncentrācija — tuva dabā pastāvošajam 

fona līmenim; 

kā arī izveidot plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības sistēmu, lai mazinātu ar plūdiem saistītu 

nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību. 

1997. gada 5. februāra “Aizsargjoslu likums” (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2016. gada 20. jūnijam) 

definē, ka pilsētās aizsargjoslu ap ūdenstilpēm platumu nosaka teritoriju plānojumos un tā nav šaurāka 

par 10 metriem (7. pants) katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ; 

100 — 1000 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 300 metrus plata josla; 25 — 100 hektārus 

lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 100 metrus plata josla, 10 — 25 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne 

mazāk kā 50 metrus plata josla, līdz 10 hektāriem lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 10 metrus plata 

josla. Savukārt, applūstošās teritorijās – visā to platumā, vai ne mazāk kā līdz esošai norobežojošai būvei.  

Likuma 37. pantā ir noteikti aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.  

2005. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1014 „Ūdens ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” nosaka pašu noteikumu izstrādes kārtību uz šā 

raksturojuma pamata. 

2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.38 “Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas 

kārtība”, kas nosaka peldvietu izveidošanas kārtību; peldvietu uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un 
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higiēnas prasības peldvietā; peldvietas, kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par valsts budžeta 

līdzekļiem. Noteikumu prasības attiecas uz šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajām peldvietām, kuras, 

pamatojoties uz pašvaldību sniegto informāciju par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo peldvietu 

apmeklējumu tendencēm, kā arī peldvietu infrastruktūru, tajās esošajām iekārtām vai veiktajiem 

labiekārtošanas pasākumiem peldēšanās veicināšanai, Veselības inspekcija ir atzinusi par tādām, ko 

apmeklē liels skaits peldētāju. 

Veselības inspekcija katru gadu par valsts budžeta līdzekļiem veic šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minēto 

peldvietu ūdens monitoringu atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par peldvietu ūdens 

monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un sabiedrības informēšanu. 

Nozīmīgākie normatīvie akti, kas regulē zivju resursu ieguvi Latvijas iekšējos ūdeņos, ir Zvejniecības 

likums, MK 23.12.2014. noteikumi Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK 02.05.2007. noteikumi Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos” un MK 22.12.2015. noteikumi Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību noteikumi”. 
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3. BROCĒ NU ĒZĒRA RAKSTUROJUMS 

3.1. Brocēnu ezera morfometrijas un hidroloģiskā režīma raksturojums  

Izmantojot ĢIS līdzekļus, noteikts, ka Brocēnu ezera sateces baseina platība noteikta kā 58,4 km2 (skat. 4. 

attēlu). Sateces baseina relatīvā mežainība ir 52,3% un relatīvā purvainība – 1,1%,  bet atklātā ūdens 

virsmas platība, ieskaitot pašu ezeru, ir – 196,6 ha vai 1,97 km2 (skat. 5. attēlu). Visi šie parametri 

nepieciešami hidroloģiskajiem aprēķiniem.  

Saskaņā ar 27.12.2005. MK noteikumiem Nr. 1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumu izstrādāšanas kārtība”, Brocēnu ezeram ir nepieciešams noteikt pavasara plūdu maksimālo 

caurplūdumu (Q1%) un (Q5%). 

Saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 

"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"” redzams, ka pavasara palu maksimālo caurplūdumu ar 

pārsniegšanas varbūtību vienu reizi 100 gados (Q1%) nepieciešams aprēķināt, lai noteiktu ūdens noteces 

un līmeņu regulēšanas aizsprostu augstuma un novadbūves caurvades spējas, nepārplūstošu 

aizsargdambju augstumu aprēķinos, galveno A1 kategoriju autoceļu tiltu un caurteku caurvades spēju 

aprēķiniem, kā arī publiskās lietošanas stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļu tiltu un caurteku 

caurvades spēju aprēķiniem. Savukārt, pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reizi 20 gados 

(Q5%) nepieciešamais aprēķins ūdens līmeņu savienošanas būvju caurvades spējas un augstuma 

noteikšanai, ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu, aizsargdambju nogāžu nostiprinājuma aprēķiniem, 

zivju migrācijas būvju caurvades spējas un augstuma aprēķiniem, lauku ceļu, tiltu un caurteku caurvades 

caurplūduma, ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu nostiprinājumu noteikšanai. 
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4. attēls. Brocēnu ezera sateces baseins (LĢIA 2013. - 2016. gada aerolāzerksenēšanas dati) 

27.12.2005. MK noteikumi Nr. 1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrādāšanas kārtība” paredz arī vasaras 30 dienu perioda vidējā minimālā caurplūduma ar 95% 

nodrošinājumu (Qmin 30d 95%) aprēķinu (minimālais garantējamais caurplūdums), kā arī ekoloģiskais 

caurplūdums, kas nepieciešams ūdensteces dabisko bioloģisko resursu un ekosistēmu saglabāšanai un 

aizsardzībai 4. 

30.06.2015. MK noteikumos Nr. 329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas 

sistēmas un hidrotehniskās būves"”  nav sniegta konkrēta ekoloģiskā caurplūduma aprēķina metodika, 

tāpēc to parasti aprēķina kā vasaras 30 dienu perioda minimālo caurplūdumu ar 95% nodrošinājumu, kas 

raksturo to ūdens pieteces daļu, kāda ir jānovada hidromezgla lejas bjefā jebkādos aizsprosta 

ekspluatācijas apstākļos (Valsts vides dienests, 2005; Vides projekti VSIA, 2004-2005). Zivsaimniecībai 

sevišķi nozīmīgās ūdenstecēs, šis aprēķins var tikt paaugstināts līdz vasaras 30 dienu minimālajam 

caurplūdumam ar 50% nodrošinājumu (Kļašina, 2018).   

                                                        
4
 https://likumi.lv/doc.php?id=124798 
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5. attēls. Brocēnu ezera sateces baseina shēma hidroloģiskajiem aprēķini (M: 1:5000) (pamatnes avots: 

LĢIA, 2018.g.) 

Gada nokrišņu summa (Pvid)  aprēķina baseinam pieņemta pamatojoties uz daudzgadīgo novērojumu 

datiem stacijā Saldus, kas atrodas vistuvāk aprēķinu objektam, kā arī saskaņā ar  VSIA LVĢMC klimata 

rīka5  datiem ar izmaiņu prognozi līdz 2030. gadam: Pvid=708 mm. 

Nepieciešamo caurplūdumu aprēķinu metodika detalizēti aprakstīta MK noteikumos Nr.329 „Noteikumi 

par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"”. Brocēnu ezera 

sateces baseina hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums skatāms 2. tabulā par caurplūdumiem, kas noteikti 

dažādām uzdotajām pārsniegšanas varbūtībām, no kurām saskaņā ar 27.12.2005.  MK noteikumiem 

Nr.1014, Brocēnu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādei ir saistošas tikai Q1% un 

Q5%, kā arī Q min 30d.95 % (skat. 2. tabulu). 

                                                        
5
 http://www2.meteo.lv/klimatariks/ 
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2. tabula. Brocēnu ezera sateces baseina hidroloģiskie lielumi ar uzdoto caurplūduma pārsniegšanas 

varbūtību 

Sateces baseina raksturojums 
Kartogrammās noteiktie 

koeficienti 
Aprēķinātie 
koeficienti 

Varbū
tība, 
p% 

Caurplūd
ums, 

Q m3/s 
A, 

km2 
Am, 

% 

Ap, 
% 

SΣ, 
km2 

Ai, 
km2 

k1% 
h1%, 
mm 

q200, 
l/(s×km2) 

qvv δ δ1 δ2 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi, (m3/s) 

58,4 52,3 1,1 1,966 58,4 1,10 195 0,18 4,7 0,569 0,42 0,97 

0,1% 11,35 

1% 8,41 

2% 7,40 

3% 6,90 

5% 6,22 

10% 5,30 

Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2%, (m3/s) 

58,4       0,18 47 0569 0,42 0,97 2% 2,73 

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums, (m3/s) 

58,4        4,7     0,27 

Vasaras 30 dienu perioda vidējais minimālais (ekoloģiskais) caurplūdums, (l/s) 

58,4            95% 12,20 

Ilggadīgais vidējais caurplūdums, (m3/s) 

58,4             0,47 

Apzīmējumi 2. tabulā: 
A ezera sateces baseina laukums, km2; 
Am sateces baseina relatīvā mežainība, %; 
Ap sateces baseina relatīvā purvainība, %; 
SΣ ūdenstilpju summārā ūdens spoguļa virsma sateces baseinā, km2; 
Ai ūdenstilpju summārā sateces baseina laukums, km2; 
K1% Parametrs, kas raksturo pavasara palu straujumu  ar 1% pārsniegšanas varbūtību; 
h1% pavasaru palu noteces slānis ar 1% pārsniegšanas varbūtību; 
q200 vasaras–rudens plūdu maksimālās noteces modulis ar 1 % ikgadējo pārsniegšanas varbūtību q200 
sateces baseinam ar laukumu 200 km2, ja δ=δ2=1, m3/s × km2; 
qvv vasaras pusgada vidējās noteces modulis, l/s × km2 
δ ezeru ietekmes koeficients; 
δ1 mežu ietekmes koeficients; 
δ2 purvu ietekmes koeficients; 
p varbūtība, %; 
Q caurplūdums, m3/s. 
 

Normālais ūdens līmenis (NŪL, m) 6 Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 2000,57  (LAS-2000,5) 

atbilstoši EVRS8  realizācijai Latvijas teritorijā Brocēnu ezeram ir 90,3 m, LAS-2000,5 (skat. 6-B attēlu). Ar 

                                                        
6
 normālais uzstādinājuma līmenis – pieļaujamais ūdens līmenis, kuru normālos ekspluatācijas apstākļos ūdenskrātuvē 

nodrošina hidrotehniskās būves (LBN 229-15). 
7
 http://www.lgia.gov.lv/Aktualitates/2014/12/01-1.aspx 
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ĢIS līdzekļiem noteiktais pašreizējais ezera spoguļa laukums NŪL ir 377954 m2, vai 37,8 ha (citos 

informācijas avotos9  patība uzrādās 43,6 ha, iespējams, ezers strauji aizaug). 

Zemākais ūdens līmenis (ZŪL, m) atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā, kas ezerā saglabājas 

vienmēr, ja to pieļauj ezera dabīgā pietece, iztvaikošana un zemākais ekspluatācijas ūdens līmenis 

ūdenskrātuvē. Brocēnu ezerā nav ūdens līmeni regulējošo hidrotehnisko būvju, tāpēc noteicošais faktors 

zemākajam ūdens līmenim ezerā ir no ezera izplūstošās Vēršādas upes iztekas absolūtais augstums – un 

tas ir vienāds ar 89,6 m,  LAS-2000,5 (skat. 6-A attēlu). Ar ĢIS līdzekļiem noteiktais ezera spoguļa laukums 

ZŪL ir 341736  m2, vai 34,2 ha. 

Augstākais (plūdu) ūdens līmenis (AŪL) saskaņā ar LBN 229-15 Brocēnu ezeram nosakāms pavasara palu 

caurplūdumam ar pārsniegšanas varbūtību  Q 1 % =8,41 m3/s. Hidroloģiskās modelēšanas ceļā noteikts, 

ka augstākais ūdens līmenis Brocēnu ezeram ir 92,2 m, LAS-2000,5. (skat. 6-C attēlu). Ar ĢIS līdzekļiem 

noteiktais ezera spoguļa laukums AŪL ir 554437  m2, vai 55,4 ha. 

Kopējais ūdens objekta tilpums normālam ūdens līmenim (NŪL) ir 1567 tūkst. m3. Lietderīgais ūdens 

tilpums (ūdens daudzums starp līmeņiem NŪL 90,3 m un ZŪL 89,6 m EVRS sistēmā) ir 727 tūkst. m3. 

 
6. attēls. Brocēnu ezera zemākais, normālais un augstākais ūdens līmeni LAS-2000,5 sistēmā (LĢIA 2013. 

- 2016. gada aerolāzerksenēšanas dati) 

Ar ĢIS līdzekļiem noteiktais Brocēnu ezera spoguļa laukums normālam ūdens līmenim (NŪL) ir 37,8 ha. 

Brocēnu ezera lielākais ezera garums normālam ūdens līmenim (NŪL) ir 1,3 km, lielākais platums – 0,35 

km, vidējais dziļums – 2,5 m 10, maksimālais dziļums – 14,6 m, krasta līnijas garums – 4,35 km, seklūdens 

zonas (dziļums mazāks par 0,5 m) platība – 3,0 ha, ilggadīgā vidējā notece gadā no Brocēnu ezera ir  14,8 

milj.m3/gadā. Brocēnu ezera aprēķinātais ūdens apmaiņas periods – 0,11 gadi (Ventas upju baseinu 

apgabala apsaimniekošanas plānam 2016.-2021.gadam (LVĢMC, 2015) šis lielums nav uzrādīts). 

Ietekmēto zemju platība (ietekmes zona) ir teritorija, kurā hidroģeoloģiskais režīms (gruntsūdens līmeņu 

svārstības) var tikt ietekmēts no Brocēnu ezera ūdens līmeņu svārstībām. Brocēnu ezerā nav ūdens 

                                                                                                                                                                                           
8
 EVRS – Eiropas Vertikālā atskaites sistēma 

9
 https://lv.wikipedia.org/wiki/Broc%C4%93nu_ezers 

10
https://lv.wikipedia.org/wiki/Broc%C4%93nu_ezers  
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līmeni regulējošo hidrotehnisko būvju, tāpēc ietekmēto zemju platība normālam ūdens līmenim nav 

attiecināma. Arī AŪL situācijā plūdu ietekmes zona neiziet ārpus Brocēnu ezera ezerdobes (skat. 6-C 

attēlu). 

3.2. Brocēnu ezera ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums  

Ģeomorfoloģiski Brocēnu ezers atrodas Austrumkursas augstienes vidusdaļā, Saldus paugurainē posmā 

starp meridionāli izvietotām Lutriņu un Zantes paugurgrēdām (skat. 7. attēlu). Paugurainajam reljefam 

raksturīgas asimetriski izvietotas ieplakas un pauguri. Tie radušies ledāja izspiedumu un sabīdījumu 

rezultātā (Kabucis, 2004). Glaciālo nogulumu un to veidoto reljefa formu daudzveidība nosaka mūsdienu 

reljefa raksturu un līdz ar to dabiskās vides galvenās iezīmes (Misāns, u.c., 2001).  

Starp Austrumkursas paugurgrēdām izvietojas augstienes līdzenumi, katrs no kuriem ir bijušā ledāja 

glaciodepresija, kurā aktīvā ledāja darbības atspoguļojums mūsdienu reljefā ir glaciotektoniskie plakanie 

vai viļņotie līdzenumi. Līdzenumiem raksturīga iegarena, ledājkustības virzienā stiepta forma un ieliekta 

virsma. Sānos līdzenumus norobežo radiālas paugurgrēdas, kas paceļas 20-70 m virs tiem. Nereti 

līdzenumu glaciotektoniskā reljefa īpatnības var būt apslēptas. Glaciotektoniskajās ieplakās bieži ir 

izvietojušies purvi un ezeri, bet pašas ieplakas nereti ir aizpildītas ar kūdru (Strautnieks, 1998). 

Vienas no savdabīgākajām negatīvajām reljefa mezoformām ir subglaciālās vagas jeb iegultnes, kuras 

parasti sakrīt ar senajiem ielejveida iegrauzumiem subkvartāra virsmā (Strautnieks, 1998). Viena no 

tādām ir  Cieceres-Ķerkliņu subglaciālā iegultne, kurā līdztekus Cieceres ezeram iegultnes ziemeļu daļā ir 

izvietots arī Brocēnu ezers (skat. 8. attēlu). 

 
7. attēls. Brocēnu ezera fiziski ģeogrāfiskais novietojums 
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Pamatiežu augšējo daļu veido galvenokārt karbonātieži – dolomīti un dolomītmerģeļi. Saldus 

pauguraines dienvidu malā pamatiežu virsmā ir apakškarbona smilšakmeņi, smiltis, dolomīti, 

dolomītmerģeļi un kaļķakmeņi (Kabucis, 2004). 

Saldus paugurainē, kurā arī atrodas Brocēnu ezers, zemkvartāra virsmas augstums ir 90-110 m vjl. 

Ielejveida iegrauzumā, Brocēnu ezera vietā tas pazeminās līdz 65-50 m vjl. Pirmskvartāra iežus 

pārsedzošās kvartārnogulumu segas biezums ir nevienmērīgs. Brocēnu  ezera rajonā tā ir plāna - 2-5 m. 

 
8. attēls. Brocēnu ezera rajona pirmskvartāra ģeoloģiskā karte (Misāns, u.c., 2001) 

Kvartārnogulumu pamatni Saldus pauguraines vidusdaļā un dienviddaļā veido zilganpelēks un 

zaļganpelēks morēnas smilšmāls vai mālsmilts (Kurzemes morēna). Pelēkajai Kurzemes morēnai uzguļ 

smilšainie un granšainie starpmorēnu nogulumi vai arī sarkanbrūna pēdējā apledojuma (Latvijas) 

morēna. Paugurgrēdās un pauguru kodolos ir ledāja sakrokoti aleirītu, smilts un grants slāņi, kas bieži 

veido mezoformu lielāko daļu. Morēnas smilšmāls vai mālsmilts parasti ir pārsedzošais slānis, kas vietām 

virsotnēs nav sastopams (Misāns, u.c., 2001).  

Pēdējā jeb Latvijas leduslaikmeta nogulumi (gQ3ltv) veido kvartāra segas augšējo daļu un plašā teritorijā 

atsedzas zemes virspusē, tajā skaitā arī uz dienvidiem no Brocēnu ezera  (skat. 9. attēlu). Pēdējā 

apledojuma morēna visbiežāk ir sarkanbrūns, brūns smilšmāls vai mālsmilts ar oļiem un laukakmeņiem. 

Morēna nav viendabīga. Visbiežāk reljefa formu uzbūvē novērojama morēnas, māla un aleirītu, kā arī 

smilts-grants slāņu mija. Latvijas morēna salīdzinājumā ar senākām morēnām nav tik blīva un tai ir lielāka 

ūdenscaurlaidība (Misāns, u.c., 2001). 

Brocēnu, tāpat kā Cieceres ezers, un tam piegulošā teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kurā 

dažāda vecuma slāņos ir sastopami daudzveidīgi ūdens horizonti. Pirms kvartārā nogulumu ūdens 

horizontus vienu no otra atdala kā lokāla, tā arī reģionāla rakstura sprostslāņi – ūdensnecaurlaidīgi slāņi. 

Galvenie reģionālie sprostslāņi ir divi: Narvas svīta un Silūra-Ordovika slāņi. Tie sadala visu nogulumiežu 

segu trijās praktiski izolētās daļās: aktīvā, palēninātā un stagnantā (apgrūtinātā) ūdens apmaiņas zonā. 
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Ūdens pārtece starp šīm zonām iespējama nelielos apjomos tikai plaisu un lūzumu vietās. Projekta 

ietvaros aktuāla ir tikai aktīvā ūdens apmaiņas zona ar Narvas svītas reģionālais ūdens sprostslāni 

pamatnē līdzīgi kā Cieceres ezeram, vai vēl precīzāk – tikai tās augšējo daļu, gruntsūdens horizontu 

ieskaitot. 

Ar aktīvās ūdens apmaiņas zonu, kura ieguļ virs Narvas svītas ūdeni necaurlaidīgajiem iežiem, ir saistīti 

visi galvenie pazemes ūdens krājumi. Tie sastopami kvartāra, Perma un augšējā Devona slāņos, kurus 

veido smiltis, poraini smilšakmeņi, kā arī plaisaini dolomīti un kaļķakmeņi. Starp šiem 

ūdenscaurlaidīgajiem horizontiem parasti ieguļ blīvas mālainu un merģeļainu iežu slāņkopas ar vāju 

ūdenscaurlaidību. 

Ūdens horizonti brīvās (aktīvās) ūdens apmaiņas zonā veidojas infiltrācijas procesos. Zonas kopējais 

biezums mainās no 400-450 m. Ūdens mineralizācija tajā parasti nepārsniedz 0,4-1,0 g/l. Šīs zonas ūdeņi 

ir galvenie dzeramā ūdens avoti. 

 
9. attēls. Brocēnu ezera rajona kvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte un griezums (Misāns, u.c., 2001) 

Aktīvās ūdens apmaiņas zonas ūdeņus var iedalīt divās grupās – gruntsūdens un spiedūdens horizontos. 

Holocēna un augšpleistocēna  (virsmorēnas) nogulumu ūdens horizonts apvieno vienveidīgos terigēnos 

iežus, kas pārklāj vāji caurlaidīgos morēnas (ledāja) veidojumus, retāk ledāju kušanas sprostezeru 
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mālainos nogulumus. Tie atdala kvartāra bezspiediena ūdeņus no pirmskvartāra spiedūdens 

horizontiem. Gruntsūdeni parasti satur glaciofluviālie (ledāja kušanas straumju), glaciolimniskie (ledāja 

kušanas ūdeņu baseinu), aluviālie (upju) un purvu nogulumi. 

Brocēnu ezera rajonā bezspiediena ūdens horizonta izplatība ir neliela. Gruntsūdeni parasti satur 

glaciālos nogulumus (morēnu) pārklājošās glaciolimniskās smalkgraudainās smiltis. Ūdens horizonta 

biezums mainās no dažiem decimetriem līdz 7-10 m, bet ūdeni ietverošo iežu biezums parasti ir 1-3 m un 

reti kad vairāk. 

Atkarībā no reljefa formas gruntsūdens līmenis teritorijas lielākajā daļā atrodas 1-2 m dziļumā, un tikai 

hipsometriski augstāk izvietotajos pauguru masīvos un paugurgrēdās, tas ieguļ 5-10 m dziļumā (Kabucis, 

2004). Gruntsūdens krājumu papildināšanās galvenokārt notiek atmosfēras nokrišņu infiltrācijas ceļā. Tās 

intensitāte ir atkarīga no nokrišņu apjoma, virszemes noteces, aerācijas zonas biezuma, iežu filtrācijas 

īpašībām, kā arī no citiem faktoriem. 

Daļa gruntsūdens iefiltrējas dziļākos slāņos papildinot zemāk esošo spiedūdens horizontu resursus, bet 

daļa - drenējas lokālās reljefa depresijās, upju un strautu ielejās, ezeros un meliorācijas grāvjos. 

Reģionālā gruntsūdens plūsma ir vērsta uz Cieceres un Brocēnu ezeriem. 

Gruntsūdens horizonts satur hidrogēnkarbonātu kalcija-magnija saldūdeņus ar mineralizāciju no 0,3 g/l  

līdz 0,7 g/l. Parasti ūdenim ir paaugstināta krāsainība un organisko vielu koncentrācija. Gruntsūdeni plaši 

izmanto individuālais sektors (grodu akas), jo tas atrodas tuvu zemes virsmai un ir viegli pieejams. 

Brocēnu ezeram piegulošajā teritorijā (skat. 9. attēls) plaši izplatīti glaciolimniskie nogulumi 

(smalkgraudaina smilts, aleirīts māls). Šos nogulumus galvenokārt veido smalkgraudainas smiltis ar 

mālaino daļiņu piejaukumu, tādēļ pazemes ūdeņiem šajos nogulumos ir zemas filtrācijas īpašības. Šie 

ūdeņi pieder pie hidrogēnkarbonātu kalcija-magnija tipa saldūdeņiem ar mineralizāciju no 0,001 g/l līdz 

0,3 g/l. Šo pazemes ūdeņu ieguve ir limitēta iežu vājo filtrācijas īpašību dēļ, un tāpēc to izmantošana 

ūdensapgādei ir ierobežota. 

Vairāk apūdeņoti ir zem kvartāra iežiem iegulošie Perma un augšējā devona nogulumi, kuri veido 

hidrauliski saistītu ūdens horizontu kompleksu. Neuzskaitot visus aktīvās ūdens apmaiņas zonas 

horizontus, kuru skaits Brocēnu ezera teritorijā pārsniedz 10, jāatzīmē, ka ezera novērtējumā ir svarīgi 

tie, kuri atsedzas zemkvartāra virsmā un kuriem ir tieša hidrauliska saistība ar pašu ezeru un kvartāra 

gruntsūdens horizontu. Šie horizonti ir: Perma sistēmas (Naujoji Akmenes svīta) ūdens horizonts, kā arī 

Ketleru svītas nogulumi, kas tieši paguļ ezera pamatnē (skat. 8. attēlu). 

Augšperma Naujoji Akmenes horizonta (P2nk) nogulumus, kas tieši neatsedzas zemkvartāra virsmā 

Brocēnu ezera rajonā (skat. 8. attēlu), bet nedaudz uz dienvidiem no ezera,  veido dažādas cietības un 

plaisainības kaļķakmeņi ar retām dolomītu, dolomītmerģeļu un mālu starpkārtām. Ūdens horizonta 

biezums ir neliels un svārstīgs, vidēji 7 m līdz 35 m, tomēr tā efektīvais biezums ir ievērojams, 80-90%, un 

daudzos urbumos visu Perma nogulumu griezumu veido tikai kaļķakmeņi. Naujoji Akmenes horizonts 

satur spiedienūdeņus, kuru statiskie līmeņi mērāmi robežās no 2,2 m līdz 68 m zem zemes virsmas 

(atkarībā no apkārtnes reljefa), bet vietām urbumi var būt fontanējoši un statiskie līmeņi var atrasties 

nedaudz virs zemes virsmas (+0,2 līdz +0,8 m). 

Augšējā devona Šķērveļu svītas (D3šķ) nogulumus zemkvartāra virsmā kas ir izplatīti  Brocēnu ezera 

rajonā, pārstāv smilšaini dolomīti ar retiem stromatolītiem, domerīti, māli, smalki un vidēji graudaini 
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smilšakmeņi un aleirolīti (Misāns, u.c., 2001). Horizonta apūdeņotība vāja un ūdens tajā ir izplatīts tikai 

sporādiski. Šie nogulumi drīzāk klasificējami, kā ūdens sprostslānis. 

Augšējā devona Ketleru svītu (D3ktl), kas atsedzas Brocēnu ezera pamatnē (skat. 8. attēlu) veido trīs 

pasvītas – augšējā, vidējā un apakšējā. Visas Ketleru pasvītas ir pārstāvētas ar vāji filtrējošiem 

nogulumiem – māliem, aleirolītiem un smalkiem smilšakmeņiem, veido izturētu ūdens sprostslāni savā 

izplatības laukumā.   

3.3. Brocēnu ezera ekoloģiskās kvalitātes novērtējums  

3.3.1. Brocēnu ezera hidroģeoloģiskā ietekme uz apkārtnes teritorijas hidroģeoloģiskajiem 

apstākļiem 

Veicot Brocēnu ezera analīzi saistībā ar tā iespējamajām ietekmēm uz apkārtējām teritorijām, svarīgs 

faktors ir šī ezera izcelšanās apstākļi, kas raksturo tā ūdeņu hidraulisko saistību ar pazemes ūdeņu 

horizontiem. Brocēnu ezers ir glaciālas izcelšanās ezers, kura ieplaku ir veidojis ledājs un tā kušanas 

ūdeņu straumes. Tas ir ezers, kas ir veidojies vienlaicīgi ar Cieceres ezeru zemledus ielejā, kuru ir 

izskalojuši spēcīgie ledāju kušanas ūdeņi. Šādas ieleju platums ir 2 km, to garums var sasniegt vairākus 

desmitus kilometru, bet dziļums var būt no 20 līdz 30 m (Leinarte, 1988). Brocēnu ezers ir viens no tiem, 

kas ir aizņēmis dziļu iedobi divu šāda ielejveida pazeminājumu saskares vietā (skat. 8. attēlu). 

Brocēnu ezera veidošanās apstākļi un tā ezerdobes forma norāda uz šī ezera ciešo hidraulisko saistību ne 

tikai ar kvartāra, bet arī ar zemkvartāra pazemes ūdens horizontiem.  Tas nozīmē to, ka ūdens līmeņa 

izmaiņas ezerā vistiešākajā veidā ir saistītas ar ezeram piegulošās teritorijas pazemes ūdeņiem, un šī 

savstarpējā ezera un pazemes ūdeņu ietekmes zona praktiski var sniegties līdz ezera sateces baseina 

robežām (skat. 5. attēlu). 

Lai noteiktu mijiedarbību starp ezeru un tam piegulošās teritorijas pazemes ūdeņu horizontiem, tika 

veikta hidroģeoloģiskā modelēšana, izmantojot Latvijas hidroģeoloģisko modeli LAMO (Spalviņš, 2015). 

Modelēšanas rezultāti skatāmi 10. attēlā. Šajā attēlā augšējā grafikā un tabulā dotas modelētās plūsmas 

rādītāji gruntsūdens horizontam, bet apakšējā – Ketleru svītu (D3ktl) ūdens horizontam, kas ir pirmais 

ūdeni saturošais zemkvartāra nogulumu slānis. 

No grafikiem 10. attēlā redzams, ka gruntsūdens krājumu papildināšanās Brocēnu ezera rajonā 

galvenokārt (79%) notiek no pagulošā Ketleru svītas (D3ktl) ūdens horizonta caur gruntsūdens horizonta 

pamatni (grafikā BOTTOM), kā arī no atmosfēras nokrišņiem – 17% (grafikā TOP). Pārējo daļu sastāda 

horizontālā ūdens pieplūde, kas kopējā bilancē ir vien 4%. Brocēnu ezeram zīmīgi ir tas, ka 90% no 

pienākošā ūdens nonāk ezerā un tikai aptuveni 10% apjoma atgriežas atpakaļ pagulošajā Ketleru svītu 

(D3ktl) ūdens horizontā. 
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10. attēls. Brocēnu ezera pazemes plūsmu modelēšanas rezultāti 

Pagulošajā Ketleru svītu (D3ktl) ūdens horizontā pazemes ūdeņu bilancē parādās arī horizontālā ūdens 

apmaiņas komponente. Visvairāk ūdens Brocēnu ezera rajonā pienāk no austrumiem (29%), apmēram 

vienādi no rietumiem un dienvidiem – attiecīgi 19% un 18% un nedaudz mazāk (15%) no ziemeļiem. 

Apmēram 12% ūdens ieplūst no augšējā gruntsūdens horizonta. Pavisam niecīga daļa (~5%) pienāk no 

zemāk esošā ūdens horizonta. 

Brocēnu ezeram ir zīmīgi tas, ka tas savāc praktiski visu to ūdens daudzumu no Ketleru svītas (D3ktl) 

ūdens horizonta, kas atrodas tā tuvumā un tas veido apmēram 47% visa ezera ūdens apjomu. Pārējie 

53% ezera ūdens nāk no virszemes ūdeņiem un gruntsūdens horizonta. 

3.3.2. Brocēnu ezera ūdens un sedimentu kvalitāte  

Hidroģeoloģiskās izpētes ietvaros 08.08.2018. Brocēnu ezera divos punktos Ū-1B un Ū-2B veikta 

virszemes ūdens paraugu ievākšana un vienā punktā G-1B – noņemts sedimentu paraugs (skat. 11. 

attēls). 
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11. attēls. Paraugu ievākšanas vietas Brocēnu ezerā 

 

3.3.2.1. BROCĒNU EZERA ŪDENS KVALITĀTE 

Ūdens ekosistēmas stāvokli raksturo kvalitātes elementi: bioloģiskie, to dzīves apstākļu raksturojošie 

fizikāli ķīmiskie un hidromorfoloģiskie elementi, kā arī ķīmiskie kvalitātes elementi. Pirmās trīs kvalitātes 

elementu grupas raksturo virszemes ūdeņu ekoloģisko kvalitāti, bet ceturtā – ķīmisko kvalitāti. 

Bioloģiskajiem, fizikāli ķīmiskajiem un hidromorfoloģiskajiem kvalitātes elementiem izstrādātas piecas 

ekoloģiskās kvalitātes klases – augsta, laba, vidēja, slikta un ļoti slikta, atbilstoši novirzes pakāpei no 

dabiskajiem apstākļiem.  

Ķīmiskās kvalitātes klases ir divas: slikta un laba, kad prioritāro vielu koncentrācijas vai nu pārsniedz, vai 

nepārsniedz vides kvalitātes robežlielumus.  

Ūdensobjekta kopējā kvalitāte tiek noteikta, ņemot vērā ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes novērtējumu. 

Ja ūdensobjektā nav sasniegta atbilstība labas ekoloģiskās vai ķīmiskās kvalitātes prasībām, tad kopējā 

kvalitāte nevar tikt novērtēta kā laba11 .  

Ekoloģiskās kvalitātes kopvērtējumu papildina ūdensobjekta atbilstības novērtējums aizsargājamo 

teritoriju prasībām.  

                                                        
11

 
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/Ud_apsaimn/UBA%20plani/Ventas_upju_baseinu_ap
gabala_apsaimniekosanas_plans_2016_-2021_g__final.pdf 
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Brocēnu ezers nav iekļauts 15.06.1999. MK noteikumu Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem” īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. 

Saskaņā ar 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens 

kvalitātes pārvaldības kārtība” 2.pielikumu, Brocēnu ezera peldvieta nav iekļauta iekšzemes peldvietu 

sarakstā. Tāpēc Veselības inspekcijai nav pienākums  veikt ezera virszemes ūdens kvalitātes monitoringu 

un mikrobioloģiskās analīzes. Veselības inspekcijas reģistrētajā neoficiālo peldvietu sarakstā Brocēnu 

ezers arī nav iekļauts.  

Lauka apstākļos 2018.gada izpētes laikā noteiktie virszemes ūdens paraugu parametri apkopoti 3. tabulā.  

3.tabula. Lauka apstākļos noteiktie virszemes ūdens paraugu parametri. 

Parametri 
Paraugs Ū-1B 

(B-1ū) 
Paraugs Ū-2B  

(B-2ū) 

Koordinātas 
E0411170 E0411616 

N0284471 N0285084 

pH 8,13 8,16 

To 25,3 26,3 

Ezera dziļums parauga ņemšanas vietā, m 3,9 10,9 

m vjl. (LAS-2000,5) 86,4 79,4 

Ievāktie virszemes ūdens paraugi testēti LATAK akreditētā SIA “Vides Audits” laboratorijā, kurā noteica 

šādus rādītāji: ĶSP, BSP, Amonija joni, Hlorīdjoni, Kopējais fosfors, Nitrītu joni, Izšķīdušais skābeklis un 

Duļķainība (skat.  12. attēls un 1. pielikums).   

 
12. attēls. Brocēnu ezera virszemes ūdens paraugi 

VSIA LVĢMC laboratorijā noteica tikai hlorofila koncentrāciju ezerā (skat. 12. attēls un 1. pielikums). 

Virszemes ūdeņu kvalitātes vērtēšanai piemēro vides kvalitātes normatīvus – attiecīgas maksimāli 

pieļaujamās koncentrācijas vai mērķlieluma sasniegšanu.  

Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, 

Brocēnu ezers nav iekļauts prioritārajos zivju ūdeņos, tāpēc daži virszemes ūdens kvalitātes parametri 
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vērtējami pēc zemākiem rādītājiem - MK noteikumu Nr. 118, 3. pielikumā dotajiem normatīviem 

karpveidīgo zivju ūdeņiem. 

Brocēnu ezera virszemes ūdens kvalitātes radītāji 2018.gada izpētes laikā apkopoti 4 tabulā. 

BSP5, NH4, NO2 un izšķīdušā skābekļa lielumi abos virszemes ūdens 2018.gada paraugos (B-1ū un B-2ū) 

nepārsniedz MK noteikumu 118, 3.pielikumā noteiktās karpveidīgo zivju ūdeņu mērķlielumus, kas ir 

Brocēnu ezera labs ūdens kvalitātes rādītājs.  

ĶSP (ķīmiskā skābekļa patēriņš) – ir piesārņojuma rādītājs, kas raksturo ūdens kopējo noslogojumu ar 

organiskajām vielām. Tas aptver arī bioloģiski nenoārdāmās vielas, kas dabas ūdeņos ir kaitīgas. ĶSP ir 

kaitīguma parametrs, kas pilnīgi atver organiskās vielas. Skābekļa patēriņš galvenokārt saistās ar dzīvo 

organismu elpošanas procesu. Skābekļa saturam pazeminoties, mainās hidroekosistēmu biocentiskā 

struktūra, tiek ietekmēti daudzi dzīvie organismi, piemēram, sākas zivju slāpšana. Līdz ar to skābekļa 

šķīdība, tā dinamika un sadalījums ūdeņos ir nozīmīgs faktors ūdens organismu attīstībai. Saskaņā ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā publicēto 08.07.2011. Valsts vides 

dienesta ziņojumu, lai dzīvības procesi noritētu normāli, virszemes ūdeņos skābekļa saturs nedrīkst būt 

zemāks par 5 mg/l. Brocēnu ezera paraugos šis radītājs ir no 33-39 mg/l. 

4. tabula. Brocēnu ezera virszemes ūdens kvalitātes rādītāji 2018.gada paraugos 

Nosakāmais 
rādītājs 

Mērvie
nība 

Ū-1B 
(B-1ū) 

Ū-2B 
(B-2ū) 

MK, 
mērķlielums 

RV** 

BSP5 mg/l 1,91 1,65 ≤41  

ĶSP mg/l 39 33 302 >5 

NH4 mg/l <0,007 <0,007 ≤0,161  

Cl- mg/l 19,1 19,1 2002  

Pkop mg/l 0,382 0,384  <0,02 

NO2 mg/l <0,015 <0,015 ≤0,031  

Izšķīdušais 
skābeklis 

mg/l 6,55 6,59 
50% >81 
100%>5  

Duļķainība NTU 3,32 3,30 33  

Hlorofils-a* µg/l 17,1 11,8  4,4 

*rezultāts noteikts VSIA LVĢMC laboratorijā, 17.08.2018. 
** RV- references vērtība, Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021. 
gadam, pielikums 4.3 Latvijas ezeru tipu dabisko stāvokli raksturojošie rādītāji, LVĢMC, 2015 
1-MK noteikumi Nr. 118, 3.pielikums 
2-MK noteikumi Nr. 118, 6.pielikums 
3-MK noteikumi Nr. 671, 1.pielikums 

Saskaņā ar Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu 2016.-2021. gadam Brocēnu ezeram 

nav noteikts ezeru ekoloģiskais tips.  

Pamatojoties uz 2018.gada izpētes laikā noteikto pH līmeni (8,13-8,16) un novērtēto krāsainību, kā arī 

vidējo ezera dziļumu 2,5 m 12, tiek pieņemts, ka Brocēnu ezers nosacīti pieskaitāms 5.ezeru 

ekoloģiskajam tipam. 
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Kopējā fosfora (Pkop) vērtības 2018.gada Brocēnu ezera virszemes ūdens paraugos svārstās no 0,382 

mg/l līdz 0,384 mg/l, tādejādi pārsniedzot references vērtības vairāk kā 19 reizes. Vidējā Pkop. 

koncentrācija 2018.gada divos virszemes ūdens paraugos ir 0,383 mg/l, kas atbilst “ļoti sliktai” 5.tipa 

ezera ekoloģiskai kvalitātei. Fosfora uzkrāšanās ezera ekosistēmā veicina eitrofikāciju13 . 

Hlorofila-a koncentrācija ir viens no fitoplanktona rādītāja vērtēšanas sastāvdaļām. Hlorofila-a vērtības 

paraugos ir no 11,8 µg/l (Ū-2B) līdz 17,1 µg/l (Ū-1B).  Vidējā hlorofila-a koncentrācija 2018.gada divos 

paraugos ir 14,45 µg/l, kas atbilst “vidējai” 5.tipa ezera  ekoloģiskai kvalitātes klasei.  

Cl- hlorīdjonu koncentrācija virszemes ūdens abos paraugos 2018.gadā ir 19,1 mg/l. 

Diemžēl, neviena no laboratorijām 2018.gada izpētes laikā paņemtajos paraugos nespēja veikt 

fitoplanktona analīzes. Fitoplanktonu veido mikroskopiskas aļģes. Savairojoties lielā daudzumā tās krāso 

ūdeni zaļu, veidojot izlijušai eļļas krāsai līdzīgus zaļus sakopojumus uz ūdens virsmas. 

VSIA LVĢMC datu bāzē nav pieejami vēsturiskie dati par Brocēnu ezera virszemes ūdens kvalitātes 

novērojumu datiem. 

Izmantojot 2004.gada LVĢMC ezeru kvalitātes klašu klasifikāciju “Virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā 

kvalitāte” 14 un izvērtējot 4. tabulu, var secināt, ka Brocēnu ezers pieskaitāms “sliktas” kvalitātes klasei ar 

zemu ticamību, jo trūkst datu objektīvai to interpretācijai.  

Ezera ekoloģiskās klases precizēšanai nepieciešams veikt papildu izpēti un iegūt vairāk datu kvalitātes 

novērtēšanai.  

Pamatojoties uz 2018.gada izpētes rezultātiem 5. tabulā orientējoši pieņemti Brocēnu ezera kvalitātes 

klases noteikšanas kritēriji. 

5. tabula. Brocēnu ezera kvalitātes klases noteikšanas kritēriji 

   Parametrs 
Aprēķinātais 

vid. lielums pa 
gadiem 

Augsta Laba Vidēja Slikta 
Ļoti 

slikta 

Pkop, mg/l 0,383     + 

Nkop, mg/l -      

Hlorofils-a, µg/l 14,45   +   

Seki, m - n.d. 

Fitoplanktons, mg/l - n.d. 
*n.d. – nav datu 
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 https://www.ezeri.lv/blog/law/1695/ 
14

 http://www2.meteo.lv/produkti/sowq_lv/2004/udensobjektu_ekologiska_kvalitate.pdf 



Brocēnu ezers 

 

Lappuse 25 

3.3.2.2. BROCĒNU EZERA SEDIMENTU KVAL ITĀTE 

Brocēnu ezerā vienā punktā (skat. 11. attēlu) paņemts sedimentu paraugs to testēšanai laboratorijā 

(skat. 13. attēls). Testēšanu veica akreditēta laboratorija SIA “Vides Audits”. 

 

 

13. attēls. Brocēnu ezera sedimentu paraugs 

Lauka apstākļos noteiktas sedimentu parauga ņemšanas vietas koordinātas un dziļums (skat. 6. tabula). 

6. tabula. Sedimentu parauga ņemšanas vietas koordinātas 

Parauga Nr. 
Koordinātas Ezera dziļums,  

E(Y) N(X) m m vjl. (LAS-2000,5) 

B-1gr 411658 285157 5,1 85,2 

Laboratorija SIA “Vides Audits” noteica šādus ezera grunts parametrus: Cu, Pb, Zn, Cr un naftas produkti. 

Sedimentu kvalitātes rādītāji apkopoti 7. tabulā. 

7. tabula. Brocēnu ezera sedimentu kvalitātes novērtējums 

Parauga Nr. 
Nosakāmie parametri 

Cu, mg/kg Pb, mg/kg Zn, mg/kg Cr, mg/kg NP, mg/kg 

MK Nr. 475 
 (I robežlielums) 

100 100 200 100 100 

MK Nr. 475 
 (II robežlielums) 

200 200 400 300 400 

B-1gr 3,14 2,57 18,0 9,34 938 

 

Lauka apstākļos gultnes sedimentu parauga ņemšanas laikā vizuāli piesārņojuma pazīmes netika 

novērotas. 
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Saskaņā ar 13.06.2006. MK noteikumiem Nr. 475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas 

un padziļināšanas kārtība” smago metālu (Cu, Pb, Zn, Cr) koncentrācijas ir ļoti zemas un nesasniedz pat 

pirmo robežlielumu vērtības, izņemot NP, kas pārsniedz pat II robežlielumu vairāk kā divas reizes.  

VSIA LVĢMC datu bāzē par Brocēnu ezera sedimentu kvalitāti ziņu nav.  

Ņemot vērā Brocēnu ezera “sliktas” ūdens kvalitātes klases rādītājus, kā arī NP augsto koncentrācijas 

līmeni sedimentos, ūdens objektam būtu jāsasniedz mērķis “laba” ūdens ekoloģisko kvalitāti atbilstoši 

5.tipa ezeru klases rādītājiem. 

3.3.3. Brocēnu ezera ekoloģiskā stāvokļa novērtējums un to ietekmējošie faktori  

Brocēnu ezers nav ietverts Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2016.-2021.gadam 

sarakstā kā būtiski ietekmēts ūdensobjekts hidromorfoloģisko pārveidojumu dēļ (LVĢMC, 2015). 

Neskatoties uz to, atsevišķi potenciāli apdraudējumi ezeram tomēr pastāv. 

Brocēnos ir viena centrālā notekūdeņu savākšanas sistēma. Pašteces kanalizācijas tīklu kopējais garums 

ir ~13,9 km. Pilsētas NAI ekspluatācijā nodotas 1992.gadā, rekonstruētas 2011.gadā. NAI paredzētas 

saimnieciski fekālo notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai. NAI projektētā jauda pēc rekonstrukcijas – 955 

m3/d. Attīrītie notekūdeņi izplūst meliorācijas grāvī, tālāk Kazenieku strautā, kas pēc 1,5 km ieplūst 

Brocēnu ezerā. Analīžu rezultāti parāda to, ka esošās bioloģiskās NAI darbojas labi, jo pēc NAI 

piesārņojošās vielas nepārsniedz limitējošās koncentrācijas (Reģionālie projekti SIA, 2016).  

SIA"CEMEX" Brocēnu cementa rūpnīcas  teritorijā ir izveidotas četras lietus ūdens novadīšanas vietas. 

Pirmajā lietus novadīšanas vietā (Nr.1) satek lietus ūdeņi no apakšstacijas, noliktavas ēkas, izejmateriālu 

noliktavas,  alternatīvo  kurināmo  noliktavas  un  mālu  žāvētavas ar kopējo platību 39 600 m2. Lietus 

ūdeņu attīrīšanai uzstādīti mehāniskie nostādinātāji un naftas produktu atdalītāju bonas.  Pēc naftas 

produktu atdalīšanas šie ūdeņi tiek ievadīti meliorācijas grāvī, kas tālāk ietek Kazenieku strautā un 

apmēram pēc 1 km ieplūst Brocēnu ezerā. Lietus ūdens apjoms gadā nepārsniedz 28 512 m3. Attīrīšanas 

iekārtas nodrošina, ka pēc attīrīšanām ķīmiskie parametri nepārsniedz: ĶSP –125 mg/m3 (3,56 t/a 15), 

Naftas produkti-3,0 mg/m3 (0,085 t/a), suspendētās vielas-35 mg/m3 (0,997 t/a) (Kļava, 2014). 

Saskaņā ar VSIA LVĢMC uzturēto Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru Latvijā, Brocēnu 

ezera tuvumā reģistrētas četras vietas ar kategoriju „Potenciāli piesārņota vieta” (skat. 14. attēlu. 

Potenciāli piesārņotas vietas Brocēnu ezera tuvumā). 
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14.  attēls. Potenciāli piesārņotas vietas Brocēnu ezera tuvumā 

1) SC Būvmateriāli asfaltbetona ražotne. Reģ. Nr.84257/4306. B kategorijas uzņēmums. Ģeogrāfiskās 

koordinātas: platums - 56041’41’’; garums - 22033’52’’. Kadastra numurs – 84050010011. Piesārņotās 

vietas kategorija: potenciāli piesārņota vieta. Piesārņotās vietas tips -minerālrūpniecības objekti. 

Piesārņojuma izplatības areāls 27000 m2. 

2) SIA “Saldus ceļinieks”. Reģ. Nr.84257/4364. B kategorijas uzņēmums -asfalta ražotne. Ģeogrāfiskās 

koordinātas: platums - 56041’40’’; garums - 22034’01’’. Kadastra numurs – 84050010011. Piesārņotās 

vietas kategorija: potenciāli piesārņota vieta. Piesārņotās vietas tips -minerālrūpniecības objekti. 

Piesārņojuma izplatības areāls 52000 m2. 

3) A/s "Brocēni". Reģ. Nr.84055/1472. Asfalta ražotne. Darbojas no 1940. gada. Brocēnu cementa, šīfera 

kombināts. No 1939.gada ražoja cementu, no 1940.gada ražoja šīferi, kas saturēja azbestu. Ģeogrāfiskās 

koordinātas: platums - 56041’30’’; garums - 22034’04’’. Kadastra numurs – 84050020014. Piesārņotās 

vietas kategorija: potenciāli piesārņota vieta. Piesārņotās vietas tips - minerālrūpniecības objekti. 

Piesārņojuma izplatības areāls – nav zināms. 

4) SIA „Brocēnu metāls”. Reģ. Nr.84055/4249. B kategorijas uzņēmums - metālu apstrādes ražotne. 

Ģeogrāfiskās koordinātas: platums - 56041’24,84’’; garums - 22034’10,61’’. Kadastra numurs – 

84050020033. Piesārņotās vietas kategorija: potenciāli piesārņota vieta. Piesārņotās vietas tips - 

metālapstrādes objekti. Piesārņojuma izplatības areāls 27000 m2. 

Atšķirībā no Cieceres ezera, kura dienvidu galā plaši tiek ievadīti meliorācijas ūdeņi, Brocēnu ezera 

gadījumā situācija ir salīdzinoši labvēlīgāka. Protams, arī šeit ezera krastu zona tāpat ir intensīvi 

meliorēta (skat. 15. attēlu), bet tomēr drenu izvadi, izņemot atsevišķus salīdzinoši nelielus laukumus, nav 
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vērsti uz ezeru, bet gan pretējā virzienā, kā rezultātā galvenā drenāžas ūdeņu masa nonāk Vēršādā jau 

lejpus Brocēnu ezera (skat. 15. attēlu). 

 

15. attēls. Meliorētie lauki Brocēnu ezera rajonā (VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", 

2018) 

Arī Kazenieku strautā augšpus Brocēnu ezera drenāžas ūdeņu atslodze ir salīdzinoši neliela, turklāt tas 

nenotiek tiešā ezera tuvumā. Savukārt Vēršādā augšpus Brocēnu ezera gan tiek novadīti būtiski drenāžas 

ūdeņu apjomi, bet laimīgā kārtā, pirms Vēršāda sasniedz Brocēnu ezeru, tā plūst cauri nelielam ezeriņam 

Luknis (arī saukts Mičezers), kas šajā gadījumā nostrādā kā nosēddīķis un uzņem visu drenāžas ūdeņu 

radīto slodzi uz sevi. 
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3.4. Brocēnu ezera ūdens līmeņa regulēšanas būvju raksturojums  

Pašā Brocēnu ezerā ūdens regulēšanas ietaises netika konstatētas, kā arī nav informācijas par to, ka tajā 

kādreiz tādas būtu bijušas. Tomēr ir zināms, ka uzreiz pēc iztekas no Brocēnu ezera, upe Vēršāda caur 

taisnstūrveida caurteku šķērso autoceļu P109 (skat.  16. attēlu). 

 

16.  attēls. Upes Vēršāda šķērsojuma caurteka ar autoceļu P109 

Objekta apsekošanas laikā uzmērīts, ka taisnstūra caurtekas platums ir 3 m un augstums 2,5 m. Ūdens 

slāņa dziļums apsekošanas laikā 2018. gada 18. augustā bija 1,6 m. Izmantojot reljefa digitālo modeli, 

noteikts, ka Vēršādas kritums autoceļa šķērsojuma vietā ir apmēram 0,50‰ , kas ir ļoti zems rādītāja 

priekš ūdens novadīšanas sistēmām un nozīmē, ka ūdens ir mazkustīgs. Hidraulisko aprēķinu rezultāti 

ilggadīgais vidējais caurplūdumam (Qvid), pavasara caurplūdumam ar 5% pārsniegšanas varbūtību (Q5%) 

un pavasara palu caurplūdumam ar 10% pārsniegšanas varbūtību (Q10%) skatāmi 17. attēlā. 
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17.  attēls. Upes Vēršāda šķērsojuma caurtekas ar autoceļu P109 hidrauliskie aprēķini ilggadīgam vidējam 

caurplūdumam un pavasara caurplūdumam ar 5% un 10% pārsniegšanas varbūtību 

No grafika 17. attēlā redzams, ka šī caurteka spēj brīvi novadīt  vidējo ilggadīgo ūdens caurplūdumu no 

Brocēnu ezera, bet pavasara caurplūduma ar 5% un 10% pārsniegšanas varbūtību gadījumā caurteka 

applūdīs un pirms tās veidosies 1,0-1,5 m augsts uzpludinājums. Laimīgā kārtā tas neapdraud autoceļu 

P109 un dzelzceļu, jo to relatīvais augstums ir daudz lielāks, bet Brocēnu ezeram piegulošās teritorijas 

applūdīs, kā tas skatāms 6-C attēlā. 

Līdzīgi precedenti jau ir bijuši, piemēram, kad 2011. gada jūlijā, kad plūdi izpostīja Brocēnu novada 

apkārtni, kā rezultātā iegruva Rīgas-Liepājas šoseja . 

3.5.  Brocēnu ezera zivsaimnieciskais (ihtioloģiskais) novērtējums  

Sastopamās zivju sugas 

2009. gadā Brocēnu ezerā veiktajā kontrolzvejā konstatētas 10 zivju sugas: asaris Perca fluviatilis, 

grundulis Gobio gobio, karūsa Carassius carassius, ķīsis Gymnocephalus cernua, līdaka Esox lucius, 

plaudis Abramis brama, plicis Blicca bjoerkna, rauda Rutilus rutilus, rudulis Scardinius erythrophthalmus 

un spidiļķis Rhodeus amarus. Nozvejas statistikā un makšķerēšanas lomu uzskaitē atsevišķos gados ir 

minēts arī līņa Tinca tinca, karpas Cyprinus carpio, zandarta Sander lucioperca un vēdzeļu Lota lota 

ieguve.  

Spriežot pēc kontrolzvejas rezultātiem, nozvejas statistikas un makšķernieku lomu uzskaites datiem, var 

secināt, ka ezera zivju faunu veido galvenokārt plauži, raudas, asari un līdakas, bet vērā ņemamā 

daudzumā sastopami arī pliči, karūsas un ruduļi. Karpas ezerā, visticamāk, dabiski nevairojas, to 

daudzums ezerā bija atkarīgs no ielaišanas, kas pēdējo reizi veikta 1985. gadā. 1975. gadā ezerā ir 
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ielaistas sudrabkarūsas Carassius gibelio, taču arī šīs sugas populācijas izveidošanās ezerā līdz šim nav 

konstatēta. 

Nozīme zivju resursu atražošanā un sugu aizsardzībā 

Brocēnu ezeram cauri tek Vēršāda, kas savieno to ar Saldus ezeru un Lukņa ezeru. Iespējams, ka ezerā uz 

nārstu ienāk zivis no Vēršādas. Domājams, ka līdakas un, iespējams, arī citu ezerā sastopamo sugu zivis 

nārsto ezerā ietekošajās ūdenstecēs. Taču gan Brocēnu ezerā, gan ar to netieši savienotajos ezeros zivju 

fauna, visticamāk, atražojas un tiek izmantota galvenokārt pašā ezerā. Ezera nozīme citu ūdeņu zivju 

resursu atražošanā, tāpat, kā šo ūdeņu nozīme zivju resursu atražošanā Brocēnu ezerā, ir neliela. Dažādu 

sugu zivju nārsta laiks atšķiras, zivju nārsta laika sākumu un beigas nosaka ūdens temperatūra un citi 

apstākļi, kas katru gadu ir atšķirīgi. Par zivju nārsta periodu Brocēnu ezerā var uzskatīt laiku no 1. aprīļa 

līdz 20. jūnijam, kad parasti nārsto lielākā daļa no ezerā sastopamajām zivju sugām. 

No nozīmīgākajos dabas aizsardzības normatīvajos aktos (MK 14.11.2000. noteikumi Nr. 396 „Noteikumi 

par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”, Eiropas 

Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību savvaļas faunas un floras aizsardzību un 1979. gada Bernes konvencija par Eiropas dzīvās 

dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību) iekļautajām zivju sugām Brocēnu ezerā ir konstatēts spidiļķis. 

Latvija ir spidiļķa izplatības areāla ziemeļu robeža. Latvijas dienvidaustrumu daļas ūdeņos spidiļķis reta 

suga, savukārt  Kurzemē un Rīgas jūras līča tuvumā esošajos ūdeņos spidiļķis ir salīdzinoši plaši izplatīts 

un maz apdraudēts. Domājams, ka spidiļķi ir sastopama ne tikai Brocēnu ezerā, bet arī Vēršādā, kā arī ar 

abos blakus ezeros. Kopumā var uzskatīt, ka ezeram ar tā salīdzinoši mazo ūdens virsmas platību (40 ha) 

nav vērā ņemamas nozīmes šīs sugu saglabāšanā Latvijā vai reģionā. Ezera mērogā spidiļķu izplatību un 

īpatņu blīvumu var samazināt eitrofikācija un būtiska ezera aizaugšana. 

Lomu sastāvs un apjoms 

Rūpnieciskā zveja Brocēnu ezerā tika veikta laika periodā no 1950. gada līdz 1989. gadam, taču zveja 

netika veikta katru gadu. Vidējā nozveja šajā laika periodā ezerā bija aptuveni 359 kg gadā, nozvejā 

dominēja raudas, plauži un līdakas, kuru īpatsvars lomā bija 94%. Ievērojami mazākā daudzumā nozvejoti 

arī  asari, karpas, līņi un pliči. 

Pašlaik ezera zivju resursus izmanto tikai makšķernieki. Makšķernieku lomi Brocēnu ezerā tika uzskaitīti 

laika periodā no 1976. gada līdz 1990. gadam. Vidējais makšķernieku lomu apjoms šajā laika periodā bija 

aptuveni 430 kg. Tāpat kā nozvejā, arī makšķernieku lomos salīdzinoši lielā daudzumā bija līdakas, raudas 

un plauži, bet papildus šīm sugām tika ķerti arī līņi un asari. Minēto sugu kopējais īpatsvars lomā bija 

aptuveni 70%. Pēdējos gados makšķernieku lomu uzskaite ezerā nav veikta. 

Zvejas ieguves ietekme uz zivju faunu un zivju resursiem 

Pašlaik ezera zivju resursus izmanto tikai makšķernieki, taču to lomu apjoms un sastāvs nav zināms. Lai 

arī vēsturiski makšķernieku lomi ezerā ir tikuši uzskaitīti, kopš uzskaites pārtraukšanas ir pagājuši vairāk 

nekā 25 gadi un šīs uzskaites rezultāti var neatspoguļot situāciju mūsdienās. Nezinot zivju ieguves 

apjomu, precīzi novērtēt tās ietekmi uz zivju faunu un zivju resursiem nav iespējams. Tomēr ir jāņem 

vērā, ka MK 22.12.2015. noteikumos Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi” ir iekļautas vairākas prasības (minimālā lomā paturamā izmēra ierobežojums un maksimālā 

lomā paturamo zivju daudzuma ierobežojums vairākām sugām, ieguves ierobežojumi noteiktā laika 
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periodā u.c.), lai makšķerēšanas ietekmi uz zivju resursiem iespējami samazinātu. Ja zivju ieguve ezerā 

tiek veikta atbilstoši šo MK noteikumu prasībām, makšķerēšanas ietekme uz ezera zivju faunu, 

visticamāk, ir nenozīmīga. 

4. BROCĒ NU ĒZĒRA HIDROTĒHNISKO BU VJU ĒKSPLUATA CIJAS 
NOTĒIKUMI 

Brocēnu ezera ūdens līmeņa regulēšanas būves nav konstatētas, un nav informācijas par to, ka tādas tiek 

plānotas nākotnē, tāpēc hidrotehnisko būvju ekspluatācijas noteikumi Brocēnu ezeram nav 

nepieciešami.  

Tomēr jāņem vērā, ka lai gan lejpus Vēršādas upes izplūdes vietas no Brocēnu ezera esošā caurteka upes 

un autoceļa P109 šķērsojuma vietā (skat. 16. un 17. attēls) nav ūdens līmeni regulējoša hidrotehniska 

būve, tā tomēr ir ļoti svarīga ezera ūdens režīma uzturēšanai. Tāpēc jāseko tam, lai šīs hidrotehniskās 

būves ekspluatācijas laikā tiktu ievēroti 03.08.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.714 “Meliorācijas 

sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasības un nosacījumi. 

 

5. IĒTĒIKUMI UN RĒKOMĒNDA CIJAS SAIMNIĒCISKA S DARBI BAS 
PRINCIPIĒM UN PASA KUMIĒM U DĒNSOBJĒKTA  

Brocēnu ezeram noteikts publisko ezeru statuss. Tas izmantojams ezera ekspluatācijas noteikumos 

paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai. Publisko ūdeņu izmantošanai jāatbilst pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam gan pildot pašvaldības autonomās funkcijas, 

gan iznomājot ūdeņus. Ezers ir perspektīvs rekreācijas pasākumiem, zvejai un makšķerēšanai. 

Ezera izmantošana jāveic atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 12.04.1995. Zvejniecības 

likums; 12.09.2002. Ūdens apsaimniekošanas likums; 09.02.2016. MK noteikumi Nr. 92 „Noteikumi par 

kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”; 22.12.2015. MK noteikumi Nr. 800 "Makšķerēšanas 

noteikumi"; 23.12.2014. MK noteikumi Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”; 02.05.2007. MK noteikumi Nr. 295 „No-teikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos”; 22.12.2015. MK noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību kārtība” un citiem saistošiem dokumentiem.  

02.05.2007. MK noteikumi Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” nosaka vairākus 

vispārējus ar ezeriem saistītus zvejas un makšķerēšanas ierobežojumus. Ar 23.12.2014. MK noteikumiem 

Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” ir 

noteikts zvejas rīku un nozvejas limits. Šo MK noteikumu prasības ir pietiekamas, lai saglabātu resursus 

līmenī, kas nodrošina to pašatražošanos. 

Saskaņā ar MK 08.05.2001. noteikumu Nr. 188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā 

zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” prasībām, par katra atsevišķa objekta izveidošanu 

nepieciešams veikt zivsaimniecisko ekspertīzi. Tīrīšanas un padziļināšanas darbu veikšanai nepieciešams 

saņemt arī MK 13.06.2006. noteikumu Nr. 475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un 

padziļināšanas kārtība” 25. punktā noteiktos atzinumus. 
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Ievērojot nākotnē plānoto pieaugošo rekreācijas slodzi, ir nepieciešams veikt pasākumus, lai ūdeņu 

kvalitāte nepasliktinātos – nodrošinot piesārņotu notekūdeņu nenonākšanu ūdenstilpē, nodrošinot videi 

draudzīgu un apmeklētāju skaitam pietiekošu sanitāro infrastruktūru –tualetes, atkritumu tvertnes utml.. 

Lai saglabātu ūdensobjektu un tā apkārtni kā rekreācijas zonu būtu sekojoši ieteikumi ūdens objekta 

apsaimniekotājam: 

 regulāra un pastāvīga krastu sakopšana, atkritumu savākšanu un izvešana pašvaldības 

īpašumos un iznomātajos īpašumos; 

 saimnieciskā darbība nedrīkst pasliktināt ūdenstilpes ekoloģisko stāvokli un ūdens kvalitāti, 

pirms ūdensobjekta iznomāšanas apsaimniekotājiem jāsagatavo plānoto projektu 

antropogēnās slodzes uz ūdensobjektu vērtējums (potenciālais apmeklētāju skaita 

pieaugums, plānotās saimnieciskās darbības iespējamā ietekme uz mikrobioloģisko kvalitāti, 

ķīmisko kvalitāti, hidromorfoloģiju); 

 plānojot kādas saimnieciskās darbības, pirms projektēšanas darbu uzsākšanas saimnieciskās 

darbības potenciālajam ierosinātājam jāveic precīzi grunts inženiertehniskās izpētes mērījumi 

un dziļummērījumi, lai noskaidrotu ūdenstilpes un krastu faktisko stāvokli; 

 ievērot principu, ka ūdensmalas ir kā nepārtraukta publiskai pieejai atvērta telpa; 

 atvērt iespējas ūdens teritoriju daudzveidīgai izmantošanai, definēt nosacījumus, veicināt 

kvalitatīva pieprasījuma veidošanos un publiskās līdzdalības iespējas akvatorija izmantošanā; 

 saglabāt un uzturēt dabīgos krastus nepieļaujot to samazināšanos: nepieļaut krastu līniju 

iztaisnošanu, atbalstīt krasta līnijas pagarināšanu, veidojot piestātņu kompleksus, 

daudzveidojot krastu ainavu. 

Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021. gadam Brocēnu ezers nav iekļauts un 

tāpēc tam nav definēti kvalitātes mērķi, un attiecīgi arī nav izvirzīti pasākumi, kuri realizējami šī plāna 

ietvaros, tomēr Brocēnu ezera akvatorijas un tai piegulošo teritoriju izmantošanai tiek izvirzīti šādi mērķi: 

 ņemot vērā Brocēnu ezera “sliktas” ūdens kvalitātes klases rādītājus, ūdens objektam būtu jāsasniedz 

mērķis “laba” ūdens ekoloģiskā kvalitāte atbilstoši 5.tipa ezeru klases rādītājiem; 

 Brocēnu ezera kā makšķerēšanas vietas potenciāla saglabāšana un palielināšana; 

 Brocēnu ezera un tā piekrastes rekreatīvā potenciāla saglabāšana un palielināšana. 

Kā prioritāri pasākumi mērķu sasniegšanai būtu nosakāmi sekojoši: 

 virszemes noteces mākslīgu mitrāju veidošana, 

 videi draudzīga mežu meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana, iekļaujot videi draudzīgus 

meliorācijas sistēmas elementus (sedimentācijas baseini, divpakāpju meliorācijas grāvji u.c. 

pasākumi). 

Mākslīgo mitrāju veidošana ieteicama uz grāvju un ūdensnoteku ietekām ezerā, lai samazinātu eitrofikāciju 

izraisošo augu barības vielu tiešu iekļuvi ezerā, vai arī notekūdeņu no atsevišķiem objektiem, piemēram, 

pirtīm, viesu namiem un citiem objektiem, kas patērē daudz ūdens. Trūkumi - nepieciešama mitrāja dīķa 

pārtīrīšana un atbrīvošana no aizauguma (Urtāns, 2017). Nepieciešams rūpīgi izvērtēt arī citus apstākļus, 

piemēram saistībā ar meliorāciju, jo pretējā gadījumā var tikt bloķētas svarīgas iztekas un pārstās darboties 

meliorācijas sistēma, kā rezultātā var pārpurvoties lauksaimniecības zemes.  
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Eitrofikāciju izraisošās augu barības vielas var pārtvert, ja uz ezerā ietekošajiem meliorācijas grāvjiem ierīko 

sedimentācijas dīķus. Tie spēj būtiski samazināt augu barības vielu ienesi ezeros, un tos var izmantot kā 

papildu risinājumus gadījumos, ja ezerā novada no lauksaimniecības zemēm savāktos ūdeņus. Priekšrocības – 

samazina barības vielu (minerālmēslojuma)  tiešu iekļūšanu ezerā. Trūkumi - nepieciešama dīķa vai filtra 

pārtīrīšana un sedimentu izņemšana. 

Pēc uzbūves virszemes plūsmas mitrājs un sedimentācijas dīķis ir līdzīgi. Atšķirīgas ir to funkcijas – 

sedimentācijas dīķī izgulsnē augsnes daļiņas, tā samazinot sedimentācijas procesu intensitāti, mākslīgajā 

mitrājā – pārtver ūdenī esošās barības vielas. (Urtāns, 2017). 

Bez iepriekš minētajiem specifiskajiem pasākumiem jāveic arī vispārīgie apsaimniekošanas pasākumi.  

 Krasta apauguma struktūras uzlabošana – krūmu izciršana.  Šī pasākuma priekšrocības – samazina 

lapu nobiru nokļūšanu ezerā. Trūkumi - nepieciešama regulāra atkārtošana reizi 3–5 gados (Urtāns, 

2017); 

 Virsūdens augāja izpļaušana – krasta zonā. Priekšrocības - samazina lielāka izmēra nogulu (detrīta) 

daudzumu piekrastes joslā. Trūkumi – izpļautās vietas kļūst pieejamas atpūtniekiem, un ezereņu 

audzes tiek pakļautas mehāniskas izbradāšanas riskam (Urtāns, 2017). 
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