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Notece 

Augu barības 

vielas augsnē 

Augu barības 

vielu izskalošanās 

no augsnes profila 

un noskalošanās 

virszemes noteces 

apstākļos 

Augu barības vielu zudumi no 
lauksaimniecības platībām 



Tēmas aktualitāte 

3 



Tēmas aktualitāte 

4 



Tēmas aktualitāte 
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Tēmas aktualitāte 
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Atbalstāmās aktivitātes: 

1. Meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tai skaitā 

pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo 

ceļu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma); 

2. Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai - laukumu 

būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas 

objektu pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma); 



Tēmas aktualitāte 
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Atbalsta intensitāte: 

• Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 50%; 

• Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana – 60%; 

• Meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 

60%. 



Tēmas aktualitāte 
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Normatīvajos aktos par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska 

ūdensobjektu sateces baseinos atbalstu par meliorācijas sistēmu 

pārbūvi un atjaunošanu saņem tikai par videi draudzīgu 

meliorācijas sistēmu izveidi. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 418  

Noteikumi par riska ūdensobjektiem 

Rīgā 2011.gada 31.maijā (prot. Nr.34 20.§) 



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.§) 



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. 

1) (a) Laika posmā starp diviem 

kultūraugiem, kad laukā ir papuve vai 

kultūraugu atliekas pēc ražas novākšanas, 

gruntsūdens līmeni var uzstādināt 

maksimāli tuvu zemes virsmai. Tas 

aizkavē drenu noteci un samazina augsnes 

profilā esošo augu barības vielu 

izskalošanos un transportu uz vaļējām 

ūdensnotekām. Atkarībā no zemju 

īpašnieku vai apsaimniekotāju komforta 

izjūtas, šajā laika posmā gruntsūdens 

līmenis var būt no 15 līdz 30 cm no zemes 

virsmas. 

(a)  
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Avots: 1) Frankenberger et al. Drainage Water Management for the Midwest. 

1) 

(b)  

(b) Pirms augsnes mehanizētas 

apstrādes, kad laukā ir jānodrošina sausi 

apstākļi, rekomendējama aizvaru pilnīga 

izņemšana, kas sekmē ātru liekā ūdens 

novadīšanu un gruntsūdens līmeņa strauju 

pazeminājumu. Šajā gadījumā kontrolētā 

drenāža darbojas tradicionālās drenāžas 

režīmā. Ja laukam raksturīgie mitruma 

apstākļi pieļauj, iespējama arī nepilnīga 

aizvaru izņemšana, kas laukā uzstādina 

gruntsūdens līmeni 70 līdz 80 cm no 

zemes virsmas augstuma.  
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Avots: 1) Frankenberger et al. Drainage Water Management for the Midwest. 

1) 

(c)  

(c) Pēc augsnes mehanizētas apstrādes, kultūraugu 

sējas un mēslojuma izkliedes ieteicama aizvaru 

ievietošana ūdens līmeņa regulēšanas akā, kas 

vasaras periodā nodrošina noteiktu gruntsūdens 

līmeņa uzstādinājumu platībā. Atkarībā no kultūraugu 

izvēles un nepieciešamajiem mitruma apstākļiem 

iespējams uzstādināt gruntsūdens līmeni robežās no 

50 līdz 80 cm no zemes virsmas. Optimālos mitruma 

apstākļus nosaka pēc kultūraugiem raksturīgo sakņu 

sistēmu dziļuma dažādās to attīstības stadijās. Šajā 

laika posmā, kad noris aktīva veģetācijas procesu 

norise, ļoti nozīmīga ir gruntsūdens līmeņa regulāra 

kontrole ietekmētajā platībā. Gruntsūdens līmeņa 

monitorings var palīdzēt novērst pārmitru apstākļu 

veidošanos laukā un potenciālos kultūraugu attīstības 

traucējumus. 
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Avots: Skaggs et al. (2012) Drainage water management. Journal of Soil and Water Conservation, Vol. 67, 

No. 6.  

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 
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Eksperiments z/s Vilciņi - 1 
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Eksperiments z/s Vilciņi – 1 (kontrolētā drenāža) 



Eksperiments z/s Vilciņi – 1 (kontrolētā drenāža) 
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Eksperiments z/s Vilciņi – 1 (tradicionālā drenāža) 
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Eksperiments z/s Vilciņi – 1 (tradicionālā drenāža) 
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Eksperiments z/s Vilciņi – 1 (Meteo sensori) 
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Eksperiments z/s Vilciņi – 1 (Augsnes sensori) 
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https://www.forestradar.com/zs-dih2.html 



SmartAgriHubs projekts 
 MĒRĶIS: paātrināt Eiropas lauksaimniecības un 

pārtikas nozares digitālo risinājumu izmantošanu  

Projekta partneri:  
108 partneri no dažādām Eiropas valstīm 

Kopējais budžets: 22,442,561.25 EUR. 
ZSA budžets: 185,000 EUR 
Projekta darbības periods: 01.11.2018.-31.10.2022. 

www.smartagro.lv:  informēt un iedrošināt 
lauksaimniekus un citus interesantus izmantot jaunās 
tehnoloģijas, pakalpojumus, produktus un sistēmas 
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http://www.smartagro.lv/
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Paldies par Jūsu uzmanību! 

Jautājumi, komentāri, ierosinājumi? 


