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Sektori

Alūksnes Alūksnes nov., Apes nov.

Balvu Balvu nov., Viļakas nov., Rugāju nov., Baltinavas 

nov.

Cēsis Jaunpiebalgas nov., Vecpiebalgas nov., Raunas 

nov., Priekuļu nov., Cēsu nov., Amatas nov., 

Līgatnes nov., Pārgaujas nov.

Gulbenes Gulbenes nov.

Limbažu Limbažu nov., Alojas nov., Salacgrīvas nov., 

Krimuldas nov.

Valkas Valkas nov., Smiltenes nov., Strenču nov., Trikātas 

pag., Ēveles pag.

Valmieras Kocēnu nov., Burtnieku nov., Beverīnas nov., 

Rūjienas nov., Naukšēnu nov., Mazsalacas nov.



Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas  pārziņā ir 3341 km valsts 

nozīmes ūdensnoteku

Pārņemot 2008.gadā VNŪ (Valsts nozīmes ūdens notekas), tās visas 

tika apsekotas, apsekošanas rezultāti fiksēti 396 aktos un attēloti 

digitālā kartē. 

2009.-2018.gados par ELFLA līdzekļiem renovētas 72 VNŪ ar kopējo 

garumu 511km.,kas sastāda 15,29% 

Polderi.

 Vidzemes reģiona Meliorācijas nodaļas pārziņā ir 3 polderu sūkņu 

stacijas:

 Silzemniekos

 Kapūnē

 Dziļaunē

 ar 51.6 km polderu aizsargdambju



Vidzemes reģiona informācija par

VNŪ būvobjektiem 2018. gadā par 
ELFLA finansējumu
Sektors Valsts nozīmes ūdens 

noteka

km

Limbažu Iesala 8,4

Prīnu N-1 6,6

Jogla 22,2

Valmieras Brenguļupīte 6,9

Ostermaņu strauts 6,1

Alūksnes Umāra 12,3

Kūdupe 12

Cēsu Risesne 4,1



Gulbenes Gružupīte 6,5

Paukle 18

Audīle 10,2

Virāne 8,2

Balvu Kūkova 20,8

Ludumka 10,4

Niedrupīte 10,5

Moseika 5,5

Bolupe 22,8

Valkas Pedele 6,6

Dedums 6,5

Vija 11,8



Vidzemes reģiona informācija par

plānotajiem VNŪ būvobjektiem 2019. -

2020. gada periodam par ELFLA 
finansējumu

 Balvu sektors

 «Raicene», Tilžas pag. Balvu nov.- VNŪ atjaunošana 8,2 

km. (2019.gads)

 «Kurna», Kubulu pag., Vīksnas pag., , Balvu nov. – VNŪ 

atjaunošana 12,2 km.

 Alūksnes sektors

 «Igrīve», Mālupes, Liepnas pag., Alūksnes nov.  - VNŪ  

atjaunošana 11,2 km.

 «Melnupe», Zeltiņu, Alsviķu pag. Alūksnes nov. – VNŪ 

atjaunošana 10,5 km.



 Valkas sektors

 «Austras strauts», Jērcēnu pag., Strenču nov., Rencēnu pag., 

Burtnieku nov. -VNŪ atjaunošana 7 km.

 «Ķeižu N-1», Jērcēnu pag., Strenču nov., Rencēnu pag., 

Burtnieku nov. – VNŪ atjaunināšana 9,2 km.

 Gulbenes sektors

 «Liedīte», Jaungulbenes pag., Gulbenes nov. – VNŪ 

atjaunināšana 6,5 km.

 «Simsona grāvis», Daukstu pag., Gulbenes nov. – VNŪ 

atjaunināšana 6,8 km.

 «Rūdupe», Stāmerienas pag., Gulbenes nov. – VNŪ 
atjaunināšana 3,9 km.

 Limbažu sektors

 «Ārciema dzirnavu ezera strauts», Pāles pag., Limbažu nov. –

VNŪ atjaunināšana 5,5 km.

 «Kurliņupe», Viļķenes pag., Limbažu nov. – VNŪ atjaunošana 6,8 
km.

 «Īģes N-16», Braslavas pag., Alojas nov. - VNŪ atjaunināšana 6,8 

km.



 Valmieras sektors

 «Pestava», Vilpulkas, Ipiķu pag., Rūjienas nov. VNŪ 

atjaunošana 13,8 km.

 Cēsu sektors

 «Sivēnīca», Inešu, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov. 
VNŪ atjaunošana 5,6 km.

 «Balga», Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., VNŪ 

atjaunošana 6,3 km.

 «Grīviņupīte», Liepas, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov., VNŪ 

atjaunošana 4,5 km

 «Orķu grāvis», Skujenes pag., Amatas nov., VNŪ 
atjaunošana 3,4 km.



Vidzemes reģiona informācija par

plānotajiem VNŪ būvobjektiem 2018.-

2020. gada periodam par ERAF 
finansējumu

 «Kūdupe», Pededzes pag., Alūksnes nov., VNŪ atjaunošana 

12 km.

 «Bolupe», Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pag., Balvu nov., Susāju, 
Kupravas, Žīguru pag., Viļakas nov., Liepnas pag., Alūksnes 

nov., VNŪ atjaunošana 22,8 km.

 «Silzemnieku poldera sūkņu stacija» Burtnieku pag., Burtnieku 

nov.

 «Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 un D-2» Lazdukalna 

pag., Rugāju nov., atjaunošana 10,7 km.

 «



 Jogla», Brīvzemnieku, Alojas, Staiceles pag., Alojas 

nov., VNŪ atjaunošana 22 km.

 «IČA», Krišjāņu pag., Balvu nov., Gaigalavas pag., 

Nautrēnu pag., Rēzeknes nov. VNŪ atjaunināšana 23,5 

km.

 Valsts polderis sūkņu stacija «Dziļaune», Bērzpils pag., 
Balvu nov. atjaunināšana

 «Bolupe», Balvu, Kubulu pag., Balvu nov., Rugāju pag., 

Rugāju nov. VNŪ atjaunināšana 26 km.



Bebru postījumi Kapūnes dambī ( 1).



Bebru postījumi Kapūnes dambī (2)



Dambja pārrāvuma vieta 

(pie Vārnienes upes).



Pārplūdušais Kapūnes polderis 

pēc dambja pārraušanas



Applūdusī Kapūnes sūkņu stacija un transformatora 

punkts pēc dambja pārraušanas.



Latvenergo vikingi



Kapūnes sūkņu stacija pēc 

2015.gada rekonstrukcijas



Bojāto aizvaru atjaunošana 

Kapūnes polderī



Atjaunotais aizvars aiztur 

palu ūdeņus (no Pokratiņas)



Silzemnieku sūkņu stacija un 

Burtnieku ezers no putna 

lidojuma augstuma



Silzemnieku sūkņu stacijas 

krājbaseina rekonstrukcija



VNŪ Silzemnieku M-1, kas ietek 

Silzemnieku sūkņu stacijas 

krājbaseinā



Visvairāk nokrišņu augusta mēnesī (237,4 mm) bija 
Rēzeknē, kur 24. augustā nolija 123,1 mm, kas ir šīs 
novērojumu stacijas jauns vienas diennakts 
maksimālā nokrišņu daudzuma rekords.



2017. gada augusta lietavu radītie postījumi (1)

VNŪ "Vjada" Susāju pagastā, Viļakas novadā.



2017. gada augusta lietavu radītie postījumi (2)

VNŪ "Dziļaune" Bērzpils pagastā, Balvu novadā.



2017. gada augusta lietavu radītie postījumi (3)

VNŪ "Kaņepe" Baltinavas novadā



2017. gada augusta lietavu radītie postījumi (4)

VNŪ "Zvaiga«, Baltinavas novadā 



2017. gada augusta lietavu radītie postījumi (5)

VNŪ "Zvaiga», Baltinavas novadā 



2017. gada augusta lietavu radītie postījumi (6)

VNŪ "Krākupe«, Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā



2017. gada augusta lietavu radītie postījumi (7)

"Saipīte", Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā



2017. gada augusta lietavu radītie postījumi (8)

"Paukle«, Bērzpils pagastā, Balvu novadā



Saskaņošana ar zemju īpašniekiem

Meliorācijas likums

 25.2 pants. Meliorācijas sistēmu īpašniekiem ir 
pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku 
meliorācijas sistēmas būvniecības ieceri. 
Būvniecības ieceres saskaņošanas procedūru var 
aizstāt ar savlaicīgu zemes īpašnieka 
informēšanu rakstveidā, ja plānota valsts
meliorācijas sistēmu, valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu un pašvaldības meliorācijas sistēmu 
atjaunošana, nemainot iepriekš noteiktās 
aizsargjoslas platumu vai aizsargjoslas lielumu.

(30.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.04.2017.



Ministru kabineta noteikumi Nr.475 «Virszemes 

ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un 

padziļināšanas kārtība». 

25. Ja ūdensteces sateces baseins ir lielāks par 25 kvadrātkilometriem vai ūdenstilpes spoguļa 

laukums ir vismaz 10 hektāru liels, darbības ierosinātājs papildus šo noteikumu 24.punktā

minētajam iesniedz:

25.1. sertificēta eksperta atzinumu par virszemes ūdensobjektu tīrīšanas vai padziļināšanas 

iespējamo ietekmi uz zivju resursiem. Ja nepieciešams, Valsts vides dienests pieprasa valsts 

zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" 

izvērtēt saņemto atzinumu. Izdevumus, kas saistīti ar minētās institūcijas izvērtējuma 

sagatavošanu, sedz darbības ierosinātājs;

25.2. sertificēta eksperta atzinumu par virszemes ūdensobjektu tīrīšanas vai padziļināšanas 

iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām 

un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī iespējamo ietekmi uz tīrāmo vai padziļināmo 

ūdensobjektu. Ja nepieciešams, Valsts vides dienests pieprasa Dabas aizsardzības pārvaldei 

izvērtēt saņemto atzinumu. Izdevumus, kas saistīti ar minētās institūcijas izvērtējuma 

sagatavošanu, sedz darbības ierosinātājs;

25.3. sertificēta eksperta atzinumu par virszemes ūdensobjektu tīrīšanas vai padziļināšanas 

iespējamo ietekmi uz apkārtējiem ūdensobjektiem. Ja nepieciešams, Valsts vides dienests 

pieprasa valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs" izvērtēt saņemto atzinumu. Izdevumus, kas saistīti ar minētās institūcijas izvērtējuma 

sagatavošanu, sedz darbības ierosinātājs.

Šos darbu var veikt laika posmā no 1. aprīļa līdz 1. novembrim. 

https://likumi.lv/doc.php?id=138363#p24


Pirms veicot dīķa rakšanu savā īpašumā 

nepieciešams ievērot

Ministru kabineta noteikumi Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi»

70. Pirmās grupas būvju būvniecību ierosina, iesniedzot būvvaldē 

paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti. 

1.pielikums Inženierbūvju iedalījums grupās

I grupa 

1) Viena īpašuma meliorācijas sistēma vai atsevišķa būve, ierīce

2) Rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha platībā

Ministru kabineta noteikumi Nr.550 «Hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju būvnoteikumi»

1.pielikums Paskaidrojuma raksts

(1. grupas būvei)

Aizpilda sertificēts speciālists



Videi draudzīgu meliorācijas 

sistēmu elementi

 Sedimentācijas baseini

 Divpakāpju meliorācijas grāvji

 Akmeņu krāvumi 

 Meandrēšana

 Kontrolētā drenāža

 Mākslīgie mitrāji

Ministru kabineta noteikumi Nr.600 »Kārtība, kādā piešķir valsts un 

Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā 

pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos« 12.pielikums



Skujatne - nogāzes noslīdējumi



Gosupe – nogāzes noslīdējumi



Vidaga –nogāzes nostiprinājumi 

pēc pavasara palu ūdeņiem



Kurliņupīte ar ieteci Vidzemes jūras līcī



Pēc pavasara vētrām kāpā aiznes ciet tās izteci, kas rada 

lauksaimniecības zemju un mežu applūšanu



Caurtekas iebūve Palsas upē



Caurteka pēc iebūves



Ķiurgas izrokamais piesērējums 



Ķiurga pirms atjaunošanas



Ķiurga pēc atjaunošnas



Veicot caurteku būvniecību uz Melnupes, 

tika atrasta aviācijas bumba.



Kā arī demontēts vecais 

deformējies dzelzsbetona tilts.



Ierīkota jauna arkveida caurteka 



Ilgupīte pirms un pēc atjaunošanas



Zilūžu VNŪ pēc atjaunošanas 

(1)



Zilūžu VNŪ pēc atjaunošanas 

(2)



Tīšu N-1 būvniecības laikā (1)



Tīšu N-1 būvniecības laikā (2)



Muldu- Pilpju VNŪ (1)



Muldu- Pilpju VNŪ (2)



Promulta VNŪ 











Paldies par uzmanību


