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Notece 

Augu barības 

vielas augsnē 

Augu barības 

vielu izskalošanās 

no augsnes profila 

un noskalošanās 

virszemes noteces 

apstākļos 

Telpiski izkliedētais (difūzais) piesārņojums 
no lauksaimniecības platībām 



Saskaņā ar Baltijas jūras piesārņojuma 

slodžu aprēķinu (PLC-5) 

lauksaimniecība ir nozīmīgākais 

antropogēnas izcelsmes slāpekļa un 

fosfora savienojumu zudumu avots.  

 

Aprēķinu rezultāti liecina, ka 

izkliedētā piesārņojuma veidā ar upju 

noteci Baltijas jūrā nonāk 70% līdz 

90% no slāpekļa un 60% līdz 80% 

fosfora slodzes. 

Tēmas aktualitāte 



Tēmas aktualitāte 

Eitrofikācija un tās izpausmju 

nelabvēlīgās sekas ir nozīmīga 

Baltijas jūras problēma. 

 

Helsinku konvencijas (HELCOM) 

ietvaros Baltijas jūras valstis ir 

izvirzījušas ambiciozu mērķi 

sasniegt labu ūdens ekoloģisko 

kvalitāti 2021. gadā. 



Videi draudzīgi meliorācijas 
sistēmu elementi: 
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 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" 

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 51.§) 



Sedimentācijas baseini 
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Lauksaimniecības un meža zemes nosusināšanas 

sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) 

gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni 

izskalojamo produktu sedimentācijai un 

bioloģiskai akumulācijai (nostādinātājbaseini) 



Sedimentācijas baseinu kritēriji 
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 Pārtīrāmo novadgrāvju vai ūdensnotekas posma garumam jābūt 

vismaz 300 m; 

 Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei dabiskā vai regulētā 

ūdenstecē vai ūdenstilpē; 

 Sedimentācijas baseins jāizbūvē 30–50 m garā posmā, izveidojot 

0,5–1,0 m padziļinājumu (lauksaimniecībā izmantojamu augsto 

sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā 0,5–4 m); 

 Sedimentācijas baseina dibens ir vismaz par 2 m platāks nekā 

pārtīrāmās ietekošās ūdensnotekas vai novadgrāvja dibens. 



Daļiņu diametra izmērs (mm) un izgulsnēšanās laiks 1 

m ūdens dziļuma: 

Smilts (0.05 mm)                 7.4 minūtes 

Putekļi (0.005 mm)                12 stundas 

Māls (0.0005 mm)                  51 diena 

 

 

Sedimentācijas baseinu kritēriji – 
suspendētās vielas izgulsnēšanās laiks 



Sedimentācijas baseini 
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Avots: Owenius S., van der Nat D. (2011) Measures for water protection and 

nutrient reduction. Project Report - Baltic Compass, Work Package 3. 57 p. 



Sedimentācijas baseini 
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Potenciālie ieguvumi: 

Nodrošina sedimentu un citu piesārņojošo vielu 

ilgtermiņa uztveršanu un uzglabāšanu; 

Dzīves vieta ūdens un sauszemes putniem un 

dzīvniekiem; 

Ūdens akumulācija nodrošina ne tikai ūdens kvalitātes 

uzlabojumus, bet arī samazina plūdu risku ūdensteces 

lejtecē.  



Sedimentācijas baseini 
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Limitējošie apstākļi: 

 Salīdzinoši plašā ūdens virsma var piesaistīt lielu 

ūdensputnu skaitu, kas var palielināt augu barības vielu 

daudzumu ūdenī; 

 Palielinātas noteces apstākļos iepriekš uztvertie 

sedimenti var nonākt atkārtotā apritē; 

 Sezonāla aļģu attīstība var veicināt organiskās vielas un 

augu barības vielu palielinājumu ūdenī.  



Divpakāpju meliorācijas grāvji 
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Salikts divpakāpju ūdensnotekas gultnes 

šķērsprofils, veidojot vai saglabājot izveidojušās 

mākslīgās palienes ar nostiprinājumiem vai bez 

tiem 



Divpakāpju meliorācijas grāvju kritēriji 
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 Saliktā šķērsprofila plaukta platums – ne mazāks 

par 1,0 m; 

 Saliktu divpakāpju šķērsprofilu posmu kopējais 

garums projektā – ne mazāk kā 10 % no 

atjaunojamās (pārbūvējamās) ūdensnotekas vai 

novadgrāvja garuma. 



Divpakāpju meliorācijas grāvji 
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Avots: Two-Stage Channel Design. (2007) United States Department of Agriculture, 

Part 654 Stream Restoration Design National Engineering Handbook. 

Plūdu un palu ūdeņu izkliede 

Grāvja dimensiju aprēķini par pamatu ņemot 

caurplūduma pārsniegšanas varbūtību 5 līdz 100 gados 

Pamatgultnes dimensiju aprēķini par pamatu ņemot 

caurplūduma pārsniegšanas 2 gados 

Paliene 



Divpakāpju meliorācijas grāvji 
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Avots: Two-Stage Channel Design. (2007) United States Department of Agriculture, 

Part 654 Stream Restoration Design National Engineering Handbook. 

Pirms Pēc 



Divpakāpju meliorācijas grāvji 

16 

Potenciālie ieguvumi: 

Uzlabota ūdens novadīšanas funkcija; 

 Palielināta ekoloģiskā funkcija; 

 Samazināta krastu izskalošanās palielinātu caurplūdumu 

gadījumā; 

 Samazināts sedimentu un augu barības vielu daudzums 

ūdenī. 



Divpakāpju meliorācijas grāvji 
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Limitējošie apstākļi: 

Aizņem vairāk vietas nekā tradicionālie trapecveida 

grāvji; 

Neskaidri apsaimniekošanas pasākumi. 
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Divpakāpju meliorācijas grāvji – Somijas 
pieredze 



Akmeņu krāvumi 
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Projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas 

ūdensnotekas vai novadgrāvja trasi, garenslīpumu 

un šķērsprofilu, gultnē atstāj lielos akmeņus un 

veido akmeņu krāvuma krācītes 



Akmeņu krāvumu kritēriji 
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 Gultnē atstājamo akmeņu diametrs – ne mazāks 

par 30 cm; 

 Akmeņu krāvuma tilpums – ne mazāks par 1 m3 

ar akmeņu diametru, kas nav mazāks par 0,2 m; 

 Akmeņu krāvuma augstums nepārsniedz vasaras 

vidējo ūdens līmeni. 
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Akmeņu krāvumi – Vecauces piemērs 



22 

Akmeņu krāvums 

Sateces baseins 

Akmeņu krāvumi – Vecauces piemērs 



Akmeņu krāvumi – Vecauces piemērs 
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Akmeņu krāvumi – Vecauces piemērs 
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Akmeņu krāvumi – monitoringa rezultāti 
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Akmeņu krāvumi – monitoringa rezultāti 



Akmeņu krāvumi – monitoringa rezultāti 
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Akmeņu krāvumi – monitoringa rezultāti 

28 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Nr. 1 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 10 Nr. 11

P
k

o
p
 k

o
n

ce
n

tr
ā
ci

ja
 (

m
g
 l

-1
) 

Akmeņu krāvums 

Ieplūde Vidus daļa Izplūde



29 

Akmeņu krāvumi – Vecauces piemērs 
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Akmeņu krāvumi – Vecauces piemērs 
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EHP-1200M (Somija) monitoringa aka, kas 

uztur grāvī noteiktu ūdens līmeni. 

Hidroloģiskajiem mērījumiem tiek 

izmantota Tomsona V-veida pārgāzne (90°). 

Nepārtraukti tiek mērīts:  

 ūdens līmenis 

 elektrovadītspēja 

 pH 

 ūdens temperatūra 
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Akmeņu krāvums – Somijas pieredze 



Meandrēšana 
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Ūdensnotekas gultnes sīklīkumainības veidošana, 

atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus 

līkumus 



Meandrēšanas kritēriji 
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 Atjaunoti vecās gultnes posmi – vairāk par 3; 

 Izveidoti jauni līkumi ar ne mazāk kā 3 m lielu 

liekuma rādiusu no pastāvošās ūdensnotekas 

(novadgrāvju) ass līnijas un ne mazāk kā 6 

līkumiem attiecīgajā posmā (vienviet); 

 Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei 

regulētā ūdensnotekā un (vai) dabiskā ūdenstecē 

(ūdenstilpē). 
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Meandrēšana – Latvijas pieredze 
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Meandrēšana – Latvijas pieredze 



Kontrolētā drenāža 
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Divpusējās mitruma regulēšanas konstrukcijas 

drenu kontrolakās vai uz drenu kolektoru iztekām 



Kontrolētās drenāžas kritēriji 
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Kontrolakā vai uztvērējakā ierīkots vertikāls 

aizbīdnis vai augstuma regulēšanas caurule, vai cita 

veida konstrukcija ūdens līmeņa regulēšanai. Drenu 

kolektora iztekas galā ierīkots cauruļvadu aizbāznis 

ar trosi, kur viens gals piestiprināts pie iztekas un 

otrs pie aizbāžņa 
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Avots: 1) Frankenberger et al. Drainage Water Management for the Midwest. 

2) Skaggs et al. (2012) Drainage water management. Journal of Soil and Water Conservation, Vol. 67, No. 6.  

1) 2) 
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Potenciālie ieguvumi: 

 Samazināta ūdens un augu barības vielu nonākšana 

virszemes ūdensobjektos; 

Vasaras sausuma apstākļos papildus ūdens pieejams 

kultūraugu vajadzību nodrošināšanai. 

Kontrolētā drenāža 
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Limitējošie apstākļi: 

Kontrolētā drenāža var tikt izmantota tikai laukos ar 

nelielu slīpumu (līdz 0.5 %); 

Neprecīza aizvaru regulēšana var radīt pārmitrus 

apstākļus. 

Kontrolētā drenāža 



Mākslīgie mitrāji 
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Mākslīgi veidoti mitrāji ūdens piesārņojuma 

piesaistei ar virszemes vai pazemes plūsmu 



Mākslīgo mitrāju kritēriji 
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 Mākslīgi veidoti mitrāji, kuru iepriekš nav bijis un kuri 

radīti, īstenojot projektu; 

 Izbūves vieta – pēc iespējas tuvāk ietecei regulētā 

ūdensnotekā un (vai) dabiskā ūdenstecē; 

 Ūdens plūsmas filtrācijai izmantoti dabiski augu filtri 

(niedru u. c.), koka šķelda, grants, smilts;  

 Mitrājam ar virszemes plūsmu mitrāja baseina dziļums 

no pamatnes – ne vairāk kā 1,5 m. 
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Mākslīgie mitrāji – z/s „Mežacīruļi” 
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Mākslīgie mitrāji – z/s „Mežacīruļi” 
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Mākslīgie mitrāji – z/s „Mežacīruļi” 
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Mākslīgie mitrāji – z/s „Mežacīruļi” 
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Mākslīgie mitrāji – z/s „Vilciņi-1” 
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Mākslīgie mitrāji – z/s „Vilciņi-1” 



Taču, tas vēl nebūt nav visas iespējas 
samazināt augu barības vielu zudumus.. 
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Vēl ir: 

 Bioreaktori; 

 Piesātinātās buferjoslas. 


