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Ievads 
Lubāns ir Latvijas lielākais ezers, kura platība ir 80,7 km2. Ezers atrodas Austrumlatvijas zemienes 
Lubāna līdzenumā. Savukārt Burtnieks ir ceturtais lielākais ezers (40,1 km2) un atrodas Tālavas 
zemienē. Pēc morfometriskajiem rādītajiem tie ir sekli ezeri ar lielāko dziļumu atbilstoši 3,5 m un 
3,3 m. Burtnieks un Lubāna ezeri kopā ar tiem piegulošajām teritorijām ir unikāli dabas objekti, 
kuros tiek veikti dažādi vides apsaimniekošanas pasākumi. Ekoloģiskā stāvokļa analīzei un 
secinājumu izdarīšanai diemžēl ne vienmēr tiek izmantota visa iespējamā informācija par šiem 
ezeriem un ar tiem saistīto upju hidroloģiskiem režīmiem. Tas galvenokārt skaidrojams ar to, ka 
netiek tiešā veidā novēroti visi nepieciešamie hidroloģiskā režīma rādītāji. Tādejādi, izmantojot 
matemātiskās modelēšanas metodes, var iegūt papildus informāciju par lielumiem, kas netiek 
novēroti. Šajā rakstā parādītas dažas iespējas, ko var dot uz hidrauliskajām likumsakarībām balstīti 
noteces transformācijas aprēķini. 
 
Noteces transformācija upju gultnēs un ezeros 
Upju notece ir laikā mainīga, vai lietojot hidraulikas terminus nestacionāra. It sevišķi svarīgi 
noteces mainību laikā ir ievērot plūdu periodiem. Nav nekādu principiālu grūtību, lai aprēķinātu 
plūdu viļņa transformāciju ezerā. Aprēķins pamatojas uz ezera ūdens bilances vienādojumu 

dt

dV
QI 

, (1) 

kur  I – pietece ezeram, m3/s;  
 Q – caurplūdums no ezera, m3/s;  

 V – ūdens tilpums ezerā, m3;  
 t – laiks, s.  

Lai aprēķinu veiktu, ir jāzina tilpuma sakarība ar ezera ūdens līmeni  
 HfV   

un no ezera iztekošā caurplūduma sakarība ar ezera ūdens līmeni 
 HQ  . 

Ja zināms ūdens līmenis ezerā kāda laika intervāla sākumā Hs un ezeram pieplūstošais caurplūdums 
I , tad pakāpenisku tuvinājumu ceļā viegli atrast ūdens līmeni ezerā laika perioda beigās Hb un 
caurplūdumu no ezera Q .  

Sarežģītāks ir noteces transformācijas aprēķins upju gultnēs. 
Nestacionāras ūdens plūsmas aprēķiniem lineārās (viendimensionālās) gultnēs visbiežāk izmanto 
Sen Venana (Saint-Venant) diferenciālvienādojumus [Chow, Ven Te u.c. 1988], kas gultnes 
posmam bez sānu pieteces uzrakstāmi šādi:  
kustības līdzsvara jeb momentu vienādojums 

  00 
















fSSg
x

h
g

x

u
u

t

u
 (2) 

plūsmas nepārtrauktības jeb ūdens bilances vienādojums 

0







tx

Q  . (3) 

Šajos vienādojumos  



DABAS PĒTĪJUMI 

12 
 

t – laiks,  
x – attālums plūsmas ceļā,  
g – smaguma spēka paātrinājums,  
h – ūdens dziļums,  
 – aktīvais šķērsgriezuma laukums,  
Q – caurplūdums,  


Q

u 
  – straumes vidējais ātrums aktīvajā šķērsgriezumā,  

0S – gultnes dibena slīpums,  

fS – berzes slīpums. Kustības līdzsvara vienādojumā (2)  

pirmais loceklis raksturo lokālos paātrinājumus, otrais loceklis – konvektīvos paātrinājumus, bet 
trešais loceklis – īpatnējo potenciālo enerģiju. Lai atrisinātu šo vienādojumu sistēmu, ir jāzina 
aktīvā šķērsgriezuma laukuma, apslapētā perimetra un citu gultni raksturojošo hidraulisko lielumu 
funkcionālās sakarības ar augstumu no noteiktas atskaites plaknes un koordinātes x . Dabīgām 
neregulārām upju gultnēm šīs sakarības praktiski nav iespējams uzdot. Tāpēc lai veiktu reālus 
aprēķinus, iepriekš dotajos vienādojumos vienmēr tiek veikti kaut kādi vienkāršojumi. Biežāk 
lietotajos vienkāršojumos (kinemātiskā viļņa un difūzijas analoģijas metodēs) inerces locekļi vispār 
netiek ievēroti [Linsley 1988].  
Ievērojot to, ka konvektīvie paātrinājumi līdzenuma upēs ir relatīvi nelieli, Latvijā ir izstrādāts 
aprēķinu paņēmiens, kurā kustības vienādojumā (2) tiek ignorēts vienīgi loceklis, kas raksturo 
konvektīvos paātrinājumus. Šāds vienkāršojums ir izrādījies pietiekošs, lai izstrādātu aprēķina 
metodi, kas pielietojama arī sarežģītām gultņu sistēmām ar sazarojumiem un cilpām [Zīverts 1982]. 
Metode paredz apskatāmās gultņu sistēmas iedalīšanu galīga skaita aprēķina iecirkņos. Aprēķina 
iecirkņu izvēli nosaka divi apstākļi: pirmkārt, apskatāmās gultņu sistēmas īpatnības un, otrkārt, 
esošā informācija par gultnes izmēriem (šķērsprofīliem) un īpašībām (raupjumu). Laika intervālam 
dt katram aprēķina iecirknim var uzrakstīt ūdens bilances vienādojumu, līdzīgi kā ezeram sakarību 
(1). 
Ūdens līmeni var noteikt izmantojot sakarību starp ūdens līmeņiem divos blakus aprēķina iecirkņos 
k un i šādā formā: 
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kur  
kz  un 

iz – ūdens līmeņi attiecīgi iecirkņos k  un i ,  

 
ki , – hidraulisko pretestību modulis starp šiem iecirkņiem,  

 
kiQ ,
– caurplūdums no iecirkņa i  uz iecirkni k ,  

 
kis , – posma garums starp iecirkņiem,  

 
ki , – gultnes šķērsgriezuma laukums posmā starp iecirkņiem,  

 

dt

dQ ki ,
– caurplūduma atvasinājums pēc laika un  

 g – smaguma spēka paātrinājums.  

ki , – hidraulisko pretestību modulis starp aprēķina iecirkņiem i  un k  ir līmeņu funkcija šajos 

iecirkņos 
 

 kiki zz ,,  . (5) 

  
Atrisinot diferenciālo vienādojumu sistēmu, kas sastāv no sakarībām (4) un (5), kā arī attiecīgiem 
ūdens bilances vienādojumiem visos aprēķina iecirkņos, var iegūt noteces transformācijas 
risinājumu apskatāmajā gultņu sistēmā. Ja gultņu sistēmā ietilpst (tiek projektētas) kaut kādas 
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noteci regulējošas būves, tad sakarības (4) vietā stājas attiecīgie regulēšanas noteikumi, bet noteces 
transformācijas aprēķins principā nemainās.  
 
Burtnieka ezera hidroloģiskā režīma matemātiskās modelēšanas rezultāti 
Viens no mērķiem, kura dēļ Burtnieka ezeram veikta noteces matemātiskā modelēšana, ir biogēno 
elementu un citu vielu izneses izpēte Salacas baseinā. Lai visās baseina interesējošās vietās noteiktu 
biogēno vielu izneses, ir jāzina ikdienas caurplūdumi, jo to lielums pat viena gada laikā parasti 
mainās vairāk kā 100 kārtīgi. Diemžēl hidrometrisko posteņu skaits, kuros tiek uzskaitīti ikdienas 
caurplūdumi, ir ierobežots. Salacas baseinā līdz Mazsalacai caurplūdumi tiek novēroti 4 vietās, t. 
sk. uz 3 Burtnieka ezera pietekām. Pamatojoties uz šiem, kā arī meteoroloģisko elementu 
novērojumiem, matemātiski modelēti ikdienas caurplūdumi 8 daļbaseinos un Salacai pie 
Mazsalacas (1.attēls). 

 

1. attēls.  Burtnieku ezera sateces baseina iedalījums daļbaseinos. Ar aplīti atzīmētas Rūjienas, Oleru, Burtnieku, 
Valmieras un Mazsalacas meteoroloģiskās stacijas un posteņi; ar trijstūri – hidroloģiskie posteņi:  
 1 – Rūja-Vilnīši, 2 – Seda-Oleri, 3 – Briede-Dravnieki, 4 – Salaca-Mazsalaca. 
Figure 1. The sub-basins in the watershed of the Lake Burtnieks. With circle mark meteorological stations: Rūjiena, 
Oleri, Burtnieki, Valmiera and Mazsalaca; with triangle – hidrological stations: 1 – Rūja-Vilnīši,  
 2 – Seda-Oleri, 3 – Briede-Dravnieki, 4 – Salaca-Mazsalaca. 
 
Burtnieka ezera baseina noteces modelēšanai izstrādāts konkrētajiem apstākļiem atbilstošs modelis, 
kurā izmantota pieredze, kas uzkrāta, strādājot ar modeļiem METUL un METQ [Krams & Ziverts 
1993; Ziverts & Jauja 1999]. Pēc noteces procesa aprakstīšanas veida baseinā izmantotais modelis 
METQ98 pieskaitāms konceptuālajiem, taču vairums modelī ieejošo parametru ir fizikāli pamatoti. 
Tikai daži modelī izmantotie parametri ir empīriski un tos iespējams noteikt, izmantojot 
kalibrēšanas paņēmienu. Noteces transformācija Burtnieku ezerā modelī tiek aprēķināta ar 
hidrauliskajām metodēm. 
Katrā no minētajiem 8 daļbaseiniem izdalīti 5 teritorijas veidi: lauksaimniecības zemes 
paugurainēs, lauksaimniecības zemes līdzenumos, meži, purvi un ūdeņi. Tādejādi noteces 
modelēšanai baseinā pavisam izdalītas 40 (8×5) hidroloģiskās atbildes vienības. 
Ūdens bilances aprēķini un noteces modelēšana katrai hidroloģiskās atbildes vienībai veikta līdzīgi 
kā modelī METQ98 [Ziverts & Jauja 1999]. Kā ieejas dati matemātiskajam modelim izmantoti 
nokrišņu, gaisa temperatūru un gaisa mitruma deficīta novērojumi (diennakts summas un vidējie) 
Rūjienas meteoroloģiskajā stacijā, kā arī nokrišņu diennakts slāņa novērojumi Burtniekos, 
Mazsalacā, Oleros un Valmierā. Katrai hidroloģiskās atbildes vienībai ūdens bilance aprēķināta 3 
akumulācijas tilpumiem: sniega segai, augsnes aktīvajam slānim un gruntsūdens horizontam. 
Modelī netieši pārstāvēts arī ceturtais akumulācijas tilpums: tas ir ūdens, kas uzkrājas uz zemes 
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virsas. No katras hidroloģiskās atbildes vienības aprēķinātas 3 noteces komponentes: Q1 – 
virszemes notece, Q2 – augsnes notece (virsējo gruntsūdeņu notece, kas gadījumā, ja platībā ir 
izbūvēta cauruļu drenāža, atbilst drenu notecei), Q3 – dziļā pazemes notece. 
Šo 3 noteces komponentu summa Q=Q1+Q2+Q3 aprēķināta diennakts laika intervālos un tad 
transformēta uz katra daļbaseina lejas vērumu, izmantojot modificētu vienības hidrogrāfa metodi. 
Noteces transformācija Burtnieka ezerā veikta ar hidraulisku metodi. Tā kā pēc tiešiem mērījumiem 
nav zināma caurplūdumu līkne  HfQ   pie iztekas no ezera, tā aprēķināta pēc Latvijas upju 

tipisko izmēru pētījumiem [Golubovskis 1993]. Pēc prof. Ē.Golubovska pētījumiem visu Latvijas 
upju gultņu izmērus aptuveni var raksturot, pieņemot, ka gultnes šķērsgriezums vairumā gadījumu 
aprakstāms ar parabolu un šīs parabolas parametru var aprēķināt pēc šādas empīriskas formulas: 

027.086.0
. .9.7 IQp vid , (6) 

kur 
.vidQ – ilggadīgais vidējais caurplūdums, m3/s; 

 I  – ūdens plūsmas slīpums (relatīvais kritums) izteikts daļas veidā. 

Pieņemot gultnes raupjuma koeficientu n =0.028 un Šezi koeficientu C  aprēķinot pēc Maninga 
formulas, bet hidraulisko slīpumu atrodot pakāpenisku tuvinājumu (kalibrēšanas) rezultātā, 
iespējams skaitliski aproksimēt Q=f(H) sakarību iztekā no Burtnieku ezera. Šī sakarība izmantota 
Burtnieku ezera ūdens līmeņu un Salacas caurplūdumu modelēšanai. 
Noteces matemātiskā modelēšana Burtnieka ezera sateces baseinam veikta 10 gadu (1990.-99.) 
periodam pēc Rūjienas meteoroloģiskās stacijas novērojumiem un nokrišņu mērījumiem 
Burtniekos, Mazsalacā, Oleros un Valmierā. Modeļa kalibrēšanai izmantoti vismaz 5 gadu 
caurplūdumu novērojumi posteņos Briede - Dravnieki, Rūja - Vilnīši, Salaca - Mazsalaca un Seda 
- Oleri. Modelēto un novēroto caurplūdumu un Burtnieka ezera līmeņu sakritība ir laba. Par to 
liecina gada vidējo lielumu atšķirība tikai dažu procentu robežās, modelēto un novēroto 
caurplūdumu korelācijas koeficients ir 0.9 un Naša (Nash) kritērijs R2, kas Salacai ir pat virs 0.8, 
bet Burtnieka ezera pietekām ir tuvu 0.7. Modelēto un novēroto caurplūdumu salīdzinājums Salacai 
pie Mazsalacas dots 2. attēlā.  
 

 

2.attēls.  Modelēto un novēroto caurplūdumu salīdzinājums hidrometriskajā postenī Salacai pie Mazsalacas. 
Figure 2. Simulated and observed hydrographs at the River Salaca – Mazsalaca.  
 
Modelēšanas rezultātā katram 10 gadu periodam iegūti ikdienas ūdens līmeņi ezerā un caurplūdumi 
8 upju vērumos (Salacā pie Mazsalacas un ezera pietekām). Modelēšanas rezultāti dod arī iespēju 
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noteikt noteces ģenēzi, t.i. katram daļbaseinam ir iespējams aprēķināt, kāda daļa no kopējās noteces 
veidojas katrā no 5 izdalītajiem teritorijas veidiem, kā arī noteikt noteces sadalījumu virszemes, 
augsnes un dziļajā pazemes notecē. Matemātiskā modelēšana ļauj novērtēt arī klimata izmaiņu 
ietekmi uz noteces režīmu. 3.attēlā parādīti Salacā pie Mazsalacas modelētie caurplūdumi, kas 
iegūti attiecīgi ar novērotajiem meteoroloģisko elementu datiem un ar datiem, kas noteikti saskaņā 
ar izvēlētu klimata izmaiņu scenāriju. Izvēlētā klimata scenārija galvenās iezīmes ir šādas: gada 
vidējās temperatūras paaugstināšanās par 1.2 0C un nokrišņu palielināšanās par 3%. Kā redzams no 
attēla, pat šādu samērā nelielu meteoroloģisko elementu izmaiņu rezultātā parādās jūtamas 
izmaiņas ziemas noteces sadalījumā: ziemas mēnešos vērojams noteces pieaugums, turpretī 
pavasara palu notece samazinās.  
 

 

3.attēls.  Modelētie caurplūdumi patreizējiem apstākļiem (1) un 60 gadu klimata scenārijam (60) hidrometriskajā 
postenī Salacā pie Mazsalacas. 
Figure 3.  Simulated dischages under the scenario of climate changes at present (1) and after 60 years (60) at the River 
Salaca – Mazsalaca. 
 
Lubānas zemienes hidroloģiskā režīma matemātiskās modelēšanas rezultāti   
Lubānas zemienē saplūst lielākā daļa Aiviekstes baseina ūdeņu (4. attēls). Baseina daļa līdz 
Meirānu kanāla ietekai Aiviekstē, kuras notece tiek transformēta Lubānas zemienē, ir 7300 km2 vai 
gandrīz 79 % no visa Aiviekstes baseina laukuma (9290 km2). Lai veiktu noteces transformācijas 
aprēķinus Lubānas zemienē, tā ir iedalīta 15 aprēķina iecirkņos (5. attēls). Lubāna ezera un 
zemienes pieteku (Rēzeknes ar Maltu, Ičas, Balupes, Pededzes, Liedes un Meirānu kanāla baseina) 
ikdienas caurplūdumi modelēti izmantojot matemātisko modeli METQ98 [Ziverts & Jauja 1999], 
t.i. līdzīgi kā iepriekš aprakstīts Burtnieka ezeram. Noteces modelēšanai izmantoti Alūksnes, 
Gulbenes, Rēzeknes, Zilānu un Zosēnu meteoroloģisko staciju nokrišņu, temperatūras un gaisa 
mitruma deficīta novērojumu dati. Zosēni gan atrodas ārpus Aiviekstes baseina, taču netēlu. Tāpēc 
šajā stacijā veiktie meteoroloģiskie un hidroloģiskie novērojumi (Vienziemītes un Tūlijas baseinos) 
ir devuši iespēju droši kalibrēt lielāko daļu modeļa parametru un tie sekmīgi izmantot visai 
Daugavas baseina Latvijas daļai, t.sk. Aiviekstes baseinā [Ziverts & Jauja 1999]. 
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4. attēls.  Aiviekstes baseina iedalījums daļbaseinos; meteoroloģiskās stacijas: Al – Alūksne, Gu – Gulbene,  
 Re – Rēzekne, Zi – Zilāni un Zo – Zosēni; ar trijstūri apzīmēta Aiviekstes HES hidroloģiskā stacija uz Aiviekstes upes. 
Figure 4.  The sub-basins of the River Aiviekste watershed; meteorological stations: Al – Alūksne, Gu – Gulbene,  
 Re – Rēzekne, Zi – Zilāni and Zo – Zosēni; with triangle – hidrological station at River Aiviestes HPS (HES). 
 
Noteces transformācijas aprēķiniem Lubānas zemienē un Aiviekstes augštecē sastādīti vairāki 
datorprogrammu varianti atbilstoši veiktajiem hidrotehniskās būvniecības darbiem un 
ieteicamajiem regulējošo būvju darbināšanas variantiem. Kā zināms, 1926.-1937.gadā tika veikta 
Aiviekstes regulēšana, kuras rezultātā Latvijas lielākais ezers samazinājās vairāk kā uz pusi. Kopš 
1985.gada ūdens līmenis Lubāna ezerā ir atjaunots un caurplūdumi Aiviekstē un Meirānu kanālā 
tiek regulēti ar divām slūžām: Kalnagala slūžām izvadkanālā uz Meirānu kanālu (8.iecirknis, 5. 
attēls) un slūžām Aiviekstes iztekā (1.iecirknis, 5. attēls). 
Saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem nestacionāru ūdens plūsmu aprēķiniem sarežģītās gultņu 
sistēmās ir sastādīts datorprogrammas variants, kas ļauj restaurēt slūžu darbināšanas režīmu pēc 
ūdens līmeņa ezerā atjaunošanas. Kā redzams 6. attēlā pēc meteoroloģiskajiem elementiem 
modelētie ūdens līmeņi ezerā praktiski sakrīt ar faktiskajiem ūdens līmeņiem, kādi ezerā ir uzturēti. 
Arī atbilstoši restaurētajam slūžu darbināšanas režīmam modelētie caurplūdumi Aiviekstē labi 
atbilst attiecīgiem novērotajiem lielumiem. 7. attēlā dots modelēto un novēroto caurplūdumu 
salīdzinājums hidroloģiskajā postenī Aiviekstes HES. Kā redzams, analizēto lielumu sakritība 
vērtējama vizuāli kā laba. Par to liecina arī attiecīgo ikdienas caurplūdumu korelācijas koeficients 
– 0.89 un Nash kritērijs R2=0.74. 
Tā kā izstrādāto Aiviekstes baseina noteces modelēšanas un regulēšanas datorprogrammu 
pielietojuma pārbaude iepriekšējiem gadiem ir devusi labus rezultātus, ir pamats pieņemt, ka 
apskatāmos modeļus var izmantot arī Lubāna ezera līmeņa, kā arī abu tā izteku caurplūdumu režīma 
operatīvai vadībai. Izmantojot pēc meteoroloģiskiem elementiem modelētos pieteces 
caurplūdumus Lubānas zemienei, iespējams savlaicīgi pārbaudīt dažādu iespējamo regulēšanas 
variantu efektivitāti un no iespējamiem slūžu darbināšanas variantiem operatīvi izvēlēties optimālo. 
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5.attēls.  Lubānas zemienes iedalījums 15 aprēķina iecirkņos: 1 – upes, 2 – kanāli, 3 – dambji, 4 – zemienes robeža, 5 
– aprēķina iecirkņu robežas, 6 – slūžas. 
Figure 5.  Divition of the Lubanas Lowland in 15 computation district; 1 – rivers, 2 – channels, 3 – dams,  
 4 – borderline of lowland, 5 – borderline of computation district, 6 – sluice. 
 

 

6. attēls.  Lubāna ezera novērotie un modelētie ūdens līmeņi ezerā pēc meteoroloģiskajiem elementiem. 
Figure 6.  Observed and simulated water levels of the Lake Lubans to utilise meteorological elements in model. 
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7. attēls.  Modelēto un novēroto caurplūdumu salīdzinājums hidrometriskajā postenī Aiviekstes HES. 
Figure 7.  Simulated and observed hydrographs at River Aiviestes HPS (HES). 
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Summary  
Lake Lubans is the largest in Latvia with surface area 80.7 km2. The lake locates in the Eastern-
Latvia Plain and in the Lubans Lowland. Lake Burtnieks is the fourth largest with surface area 40.1 
km2 and locates in the Talavas Lowland. Both lakes are shallow with maximal depth accordingly 
3.5 m and 3.3 m. Lake Burtnieks and Lake Lubans with their surrounding areas are unique natural 
objects in Latvia. During the last century different management actions have been carried out in 
these watersheds; however, not always all of the information about the lakes and the hydrological 
regime of the lakes’ hydrological networks could be used for the analysis of the ecological situation 
or the essential conclusions. One of the explanations is that not all of the parameters of the 
hydrological regime have been observed; therefore, a mathematical model might be used. In this 
paper some examples of how to do the calculations of hydraulic or hydrological routings based on 
conformity to natural laws of hydraulic are presented. The possibility to utilize regular observations 
of meteorological elements with a mathematical model is also demonstrated.  
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The watershed models of Lake Burtnieks and Lake Lubans have been developed and adapted to 
natural conditions for the simulation of daily runoff and water level with a high statistical 
significance. The models are based on the water balance models METUL and METQ [Krams & 
Ziverts 1993; Ziverts & Jauja 1999] and a specific hydraulic routing model of the lake. The 
METQ98 model used can be classified as a conceptual model, having twenty-two parameters; 
however, most of the parameters are physically based, and the rest of the parameters could be 
estimated by calibration. Input data for the model are daily mean values of air temperature, 
precipitation and vapour pressure deficit. 
In the present study the watersheds of the lakes are divided into several sub-basins (Figures 1, 4 
and 5). To consider the runoff heterogeneity in runoff processes, the catchment and its river basins 
and sub-basins are divided in following five hydrological response units: agricultural lowlands, 
hilly agricultural lands, forests, swamps and lakes. The balance and runoff of each hydrological 
response unit has been simulated in three storages: snow (water content in snow), soil moisture 
(water in the root zone) and groundwater. The total runoff from each of hydrological response unit 
consists of three runoff components: Q1 – surface runoff, Q2 – subsurface runoff (from the 
groundwater upper zone) and Q3 – base flow (runoff from the groundwater lower zone). The sum 
of the runoff components Q=Q1+Q2+Q3 is calculated for one day intervals and applied through a 
modified method of Unit Hydrograph.  
As a result of the modelling of the Lake Burtnieks watershed, the daily runoff at eight points and 
water level of the lake for ten years (from 1990 to 1999) have been simulated. The results of the 
model calibration show good correlation between the measured and simulated daily discharges. 
The efficiency R2 differs from 0.6 to 0.8, but the correlation coefficient r is about 0.9 (Figure 2). 
Having analysed the scenario of climate changes for the next ten, thirty and sixty years, we can 
conclude that the main tendencies in runoff changes are the following: a decrease in the spring 
flood peaks and an increase in the winter thaw-period (Figure 3). 
Many simulation versions of runoff transformation processes in the Lubans Lowland and the 
upstream reach of the Aiviekste River have been developed for the consideration of actions and 
regulation variants for hydrotechnical buildings. The main problemsto be solved is following: the 
first, the changes of hydrological regime due to contraction of levies Meirānu channel and gate; the 
second, the optimum operation regime for renewed lake-reservoir. The results of the model 
calibration show good correlation between the measured and simulated daily water level of Lake 
Lubans (Figure 6), as well as daily discharges at hydrological station Aiviekste HPS (Figure 7), 
where the statistical criterion R2 is 0.74 and the correlation coefficient r is 0.98. 
The results of modelling obtained have revealed that the developed mathematical watershed models 
of Lake Burtnieks and Lake Lubans are widely applicable including the simulation of different 
hydrological processes in watershed and daily runoff: for the given scenario of climate changes, 
the calculation of nutrient loading from the catchment area and modelling of different scenarios of 
hydrological regimes. 


