
4.pielikums
Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēdes

2011.gada 07.decembra Protokolam Nr.3

1

Par valsts nozīmes 

ūdensnotekām

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” (ZMNĪ)
www.zmni.lv

Meliorācijas departamenta vadītājs 
E.Griķītis  Edgars@zmni.lv

2011.gada 7.decembrī

• Viens no svarīgākajiem zemes ražotspējas ietekmējošiem 
faktoriem ir augsnes mitruma regulēšana. Latvijā vidējais 
nokrišņu daudzums gadā pārsniedz summāro iztvaikošanu 
vidēji par 300mm. Tāpēc pāri par 90% lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju ir nepieciešams nosusināt. Lai novadītu 
lieko mitrumu ir veikta hidromelioratīvā būvniecību 1.5 milj. 
ha jeb 63% lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un aptuveni 
0,6 milj.ha meža zemēs.

• Lielākā daļa meliorācijas būvju ir izbūvētas pirms 20-40 
gadiem, tās ir nolietojušās un ir nepieciešama to atjaunošana. 
Nepietiekama augsnes mitruma regulēšana traucē zemes 
īpašniekiem efektīvi izmantot galveno ražošanas līdzekli – 
zemi, pielietot jaunas tehnoloģijas un samazināt ražošanas 
izmaksas.

Meliorācijas sistēmu iedalījums

1 – valsts nozīmes 
2 – koplietošanas 
3 – viena īpašuma

ZMNĪ funkcijas

• Izdod tehniskos noteikumus  būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai derīgo 

izrakteņu ieguvei, mežu ieaudzēšanai meliorētās zemēs

• Vienkāršotas rekonstrukcijas renovācijas gadījumā saskaņo tehnisko shēmu

• Uztur un aktualizē meliorācijas kadastra datus izsniedz zemes īpašuma meliorācijas 

pases www.melioracija.lv

• Uztur un ekspluatē valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas

• Uztur un veic novērojumus hidrometriskajos posteņos

• Uztur melioratīvās tehniskās dokumentācijas arhīvu

Rīgas HES
Meliorācijas kadastra nodaļa Lubāna
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Ūdens resursi ir viena no Latvijas lielākajām dabas bagātībām. 
Latvijā ir ap 12,5 tūkstošu upju, strautu, valku, urgu un lielu 
grāvju. Kopējais upju garums, ieskaitot arī pašas mazākās upes, ir 
37 500 km. Kopā ar grāvjiem hidrogrāfiskā tīkla kopgarums 
pārsniedz 100 tūkstošus kilometru. Latvijā ir 777 tādas upes, kas 
garākas par 10 km. 

• Meliorācijas kadastrā ir reģistrētas 1, 5 tūkst. valsts nozīmes 
ūdensnoteku ar kopējo garumu  21,1 tūkst. km un t.sk. regulēto  
posmu garumu  ir 13,1 tūkst. km

• Patreizējā  plānošanas periodā (2007.-2013.g.) paredzēts 
rekonstruēt vai renovēt  valsts nozīmes ūdensnotekas  aptuveni 
1000 km vai  vidēji 200 km gadā

Zemkopības ministrija pamatojoties uz 13.07.2010. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi” punktu 11.2.1. „ūdensnotekai, kuras sateces 
baseins ir vismaz 10 km2 vai kura ir vismaz 5 km gara (arī starpvalstu ūdensnotekām)” 
ir apstiprinājusi valsts nozīmes ūdensnotekas  13,1 tūkst.km garumā.

Atbilstoši teritorijas plānojumam (zemes lietošanas mērķim) ūdensnotekas 
nepieciešamos parametrus (izmērus - dziļumu, platumu) nosaka 23.08.2005 
Ministru kabineta noteikumi Nr.631 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.

Ūdensnoteka tiek projektēta palu un plūdu kaitējuma mazināšanai, kuri sakarā ar klimata 
pārmaiņām visā pasaulē ir kļuvuši gan biežāki, gan ekstremālāki un postošāki. Tas norādīts 
23.10.2007. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/60/EK „Par plūdu riska novērtējumu 
un pārvaldību” un 20.12.2007. Ministru kabineta rīkojumu Nr.830 „Plūdu riska novērtēšanas un 
pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam”.

. 
Gada nokrišņu daudzuma 2010.g. novirzes no 

normas. (LVĢMC dati) 

Latvijas upju baseinu 2010. gada notece salīdzinājumā ar 

ilggadīga perioda noteci. (LVĢMC dati)
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Lielupe pie Mežotnes                                            Aiviekste pie Aiviekstes HES

Gauja pie Valmieras                                             Venta pie Kuldīgas
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Atbilstoši 2010.gada 3.augustā Ministru kabineta noteikumiem Nr.714 
„Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”ūdensnotekās, lai 
neveidotos ūdens uzstādinājums, ir jānovāc koki, krūmi, koku un krūmu atvases, 
bebru aizsprostojumi, piesērējums, u.t.t., kas traucē ūdens plūsmu gultnē

Aizsargjoslu likums
47.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
(2) Aizsargjoslās ap valsts un valsts nozīmes meliorācijas būvēm un ierīcēm 
aizliegts atstāt augošus krūmus un kokus, ja tie traucē veikt meliorācijas 
sistēmu un hidrotehnisko būvju ekspluatācijas un uzturēšanas darbus, kā arī 
renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus.

Valsts nozīmes ūdensnotekas Ventas baseinā

Regulētie posmi
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Valsts nozīmes ūdensnotekas Lielupes baseinā

Regulētie posmi

Paldies par uzmanību!


