
Meliorācijas  sistēmu  apsaimniekošana  ar  
mērķi  samazināt  biogēno  elementu  ieplūdi  

Bal<jas  jūrā  jeb  NutrInflow   
	  

Mār%ņš	  Cēsnieks	  



Ailes  strauts  (ŪSIK  38264:01)

•  Kopējais	  garums	  -‐	  19.7	  km;	  
•  Kopējais	  sateces	  baseins	  -‐	  47.0	  km2;	  

•  Saimniecību	  skaits-‐	  apt.30	  gab.	  

	  



Vides  saudzīgās  meliorācijas  sistēmas

•  Sedimentācijas	  baseins;	  
•  Divpakāpju	  grāvis;	  
•  Akmeņu	  krāvumi;	  
•  Mitrzeme.	  



Sedimentācijas  baseins

•  Ūdensnotekas	  garums	  vismaz	  500	  m;	  
•  Izbūves	  vieta	  pēc	  iespējas	  tuvāk	  ietecei	  dabiskā	  
vai	  regulētā	  ūdenstecē;	  

•  Sedimentācijas	  baseins	  jāizbūvē	  30-‐50	  m	  garā	  
posmā.	  

h0p://erieconserves.org/	  



Divpakāpju  grāvis

h0p://www.nature.org/	  



Akmeņu  krāvumi
•  Gultnē	  atstājamo	  akmeņu	  diametrs	  –	  ne	  
mazāks	  par	  20	  cm;	  

•  	  Akmeņu	  krāvuma	  augstums	  nepārsniedz	  
vasaras	  vidējo	  ūdens	  līmeni.	  

h0p://nilex.com/	  



Mitrzeme

•  Ūdens	  plūsmas	  filtrācijai	  izmantoM	  dabisku	  
augu	  filtri	  (niedru	  u.	  c.);	  

•  Mākslīgi	  veidoM	  mitrāji,	  kuri	  radīM,	  īstenojot	  
projektu,	  un	  kuru	  iepriekš	  nav	  bijis.	  

h0p://kosteikko.fi/	  



h0p://kosteikko.fi/	  

h0p://kosteikko.fi/	  



h0p://kosteikko.fi/	  

h0p://kosteikko.fi/	  



Pašreizējais  novērtējums



Uzņēmums  SIA  «CE-‐BO  Projekts»

•  Galvenais	  darbības	  virziens:	  būvprojektu	  izgatavošana/	  projektu	  vadība;	  
•  PiedāvāEe	  pakalpojumi:	  

•  pastāvošo	  meliorācijas	  sistēmu	  atjaunošanas	  un	  pārbūves	  būvprojekta	  izgatavošana;	  
•  jaunu	  meliorācijas	  sistēmu	  būvprojekta	  izgatavošana;	  

•  dīķu	  projektēšana;	  
•  caurteku	  projektēšana;	  
•  meliorācijas	  sistēmu	  un	  hidrotehnisko	  būvju	  tehniskās	  pārbaudes	  atzinuma	  sagatavošana;	  

•  konsultācijas	  par	  ES	  līdzfinansējuma	  „Infrastruktūras,	  kas	  aYecas	  uz	  lauksaimniecību	  un	  
mežsaimniecību	  a[s\bu	  un	  pielāgošanu”	  piesaisM.	  









Meliorācijas  sistēmu  sakārtošana,  izmantojot  
  ES  fondus  
•  Mērķis:	  Atjaunot	  vai	  pārbūvēt	  esošās	  meliorācijas	  sistēmas,	  kas	  savu	  ekspluatācijas	  laiku	  ir	  
nokalpojušas	  vai	  kas	  defektu	  dēļ	  apgrūMna	  lauksaimniecības	  un	  meža	  zemju	  apsaimniekošanu.	  

•  Meliorācijas	  sistēmu	  pārbūve	  un	  atjaunošana	  (gan	  viena	  īpašnieka,	  gan	  koplietošanas)	  maksimālā	  
aHecināmā	  summa	  300	  000,00Eur;	  

	  

•  Atbalsta	  intensitāte:	  
•  60%-‐Meliorācijas	  sistēmas	  atjaunošana,	  pārbūve;	  
•  70%-‐Meliorācijas	  sistēmas	  atjaunošanas,	  pārbūves	  kopprojekts;	  
•  80%-‐Meliorācijas	  sistēmu	  pārbūve	  un	  atjaunošana,	  ja	  Mek	  ierīkotas	  videi	  draudzīgas	  
meliorācijas	  sistēmas	  (piemēram,	  sedimentācijas	  baseins,	  meandri,	  mitrājs).	  

	  



Paldies  par  uzmanību!  
Mār5ņš  Cēsnieks  (tālr.27833497,  e-‐pasts:  mar5ns@cebo.lv)  

  



