
AKTUALITĀTES PAR VALSTS UN 
VALSTS NOZĪMES MELIORĀCIJAS 

SISTĒMU ATJAUNOŠANU 
2022. UN 2023.GADĀ

2022.gada 17.februāris



• Nodrošina valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju (19.p.)

• Uztur un aktualizē Meliorācijas kadastra datus (15.p.)

• Izdod tehniskos noteikumus darbībām meliorētajās zemēs (4.p.)

• Nodrošina melioratīvās hidrometrijas hidrometrisko posteņu 
uzturēšanu, mērījumu veikšanu un hidrometrijas datu pieejamību 
sabiedrībai (20.p.)

Valsts SIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» 
Meliorācijas likumā noteiktās funkcijas



Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu kvantitatīvie 
rādītāji

Ar Zemkopības ministrijas 2021.gada 22.novembra rīkojumu Nr.123 
“Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu 2021.gada datu kopsavilkuma apstiprināšanu” ir noteikti šādu 
būvju rādītāji:

• Polderu sūkņu stacijas – 40 (t.sk. 8 Rīgas HES)

• Polderu aizsargdambji – 430,7 km

• Regulētas ūdensnotekas – 14 025,55 km



Ūdensnoteku karte



Regulēto ūdensnoteku karte 



Valsts nozīmes ūdensnoteku ietekme



Valsts nozīmes ūdensnoteku ietekme



Valsts nozīmes ūdensnoteku ietekme



Valsts nozīmes ūdensnoteku ietekme



Valsts nozīmes ūdensnoteku ietekme



Eiropas Savienības atbalsts

Kopš 2007.gada valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un

hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai un renovācijai (pārbūvei un

atjaunošanai) pieejams atbalsts no:

• Eiropas lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA)

• Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)

• Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) 



ERAF atbalsts meliorācijai 2019.-2021.g. periodā

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros ir īstenoti 19 projekti.

Atjaunotas vai pārbūvētas:

• 10  valsts nozīmes ūdensnotekas (potomālās upes) 153,46 km garumā; 

• 3 aizsargdambji 20,09 km garumā;

• 6 polderu sūkņu stacijas. 



Vārpas poldera sūkņu stacija (ERAF)



ELFLA atbalsts meliorācijai 2019.-2021.g. periodā

2019., 2020. un 2021.gadā atjaunotas

89 valsts nozīmes ūdensnotekas ar kopējo garumu 936,8 km



Valsts nozīmes ūdensnoteka Kundziņstrauts (ELFLA)



ESSF atbalsts meliorācijai 2019.-2021.g. periodā

• Ar ES Solidaritātes fonda finansiālo pabalstu (12,7 milj.) 2019.gadā 

atjaunotas:

• 52 valsts nozīmes ūdensnotekas ar kopējo garumu 266,3 km;

• 13 polderu aizsargdambji 43,9 km kopgarumā.



Auces poldera aizsargdambis (ESSF)



Pašreizējā situācija - ERAF

ERAF finansējuma ietvaros vēl šogad notiek būvdarbi 6 objektos:

• Strimenu, Dziļaunes un Valgundes 1 poldera sūkņu stacija;

• Potomālās upes – Malmuta un Iecava

Visu objektu darbu pabeigšanas termiņš 2022. gads



Pašreizējā situācija - ELFLA

• Vēl notiek ūdensnoteku atjaunošanas būvdarbi ELFLA 2014.-2020.perioda 
1.kārtas 5 objektos:

- Kuja (Madonas nov.)

- Talija (Madonas nov.)

- Muldovka (Krāslavas nov.)

- Daumantu grāvis (Jelgavas nov.)

- Dobupīte (Ķekavas nov.) 

Projektu īstenošanas termiņš - 2022.gads



Pašreizējā situācija - ELFLA

• ELFLA 2.kārtai piešķirtā  7 miljoni eiro finansējuma ietvaros iesniegti 
44 ūdensnoteku atjaunošanas atbalsta projekti ar atjaunojamo 
ūdensnoteku kopgarumu 298 km

• Projektu īstenošanas termiņš - 2023.gada 1. decembris

• 2 objektiem noslēgti būvdarbu līgumi – Mazdursupe (Talsu nov.) un N-25 
(Tukuma nov). 

• Šomēnes tiks izsludināts būvdarbu iepirkums vēl 6 objektiem – Braslas N-1 
(Pārgaujas nov.), Jaunmuižas gr. (Ventspils nov.), Rozes gr. (Aizputes nov.), 
Sidrabe (Bauskas nov.), Garbaru upe (Ludzas nov.), Melnupīte (Viesītes, 
Jaunjelgavas nov). 



Pašreizējā situācija - LIFE

• ZMNĪ ir uzsākusi dalību LIFE GOODWATER IP projektā - Latvijas 

upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens 

stāvokļa sasniegšanai

• Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020.-31.12.2027.

• Valsts nozīmes ūdensnoteku projekti:

Aģe; Auce; Slocene: Zaņa; Mergupe



ZMNĪ mājaslapā www. zmni.lv pieejamā informācija

• Mājaslapā sadaļā Eiropas projekti pieejami ELFLA, ERAF un ESSF projektu saraksti, kā 
arī šo projektu karte: https://www.zmni.lv/eiropas-projektu-karte/

ar objektu būvniecības stadiju.

https://www.zmni.lv/eiropas-projektu-karte/


ZMNĪ mājaslapā www. zmni.lv pieejamā informācija

• Mājaslapas sadaļā Reģionālās nodaļas: 

https://www.zmni.lv/regionalas-nodalas/

izvēloties attiecīgo reģionālo nodaļu, redzami visi nodaļas speciālisti, to 

teritoriālā atbildība un kontaktinformācija, kuru izmantot interesējoties par 

konkrēta objekta būvniecības gaitu.

https://www.zmni.lv/regionalas-nodalas/


Nākamais  plānošanas periods

• Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju virziens “ Pielāgošanās 
klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Plūdu risku mazināšana infrastruktūrā”

• Pieejamais finansējums - 32 967 000 EUR

• atjaunojamo būvju skaits – 29 

• Būvju veidi: 

1) esošo valsts meliorācijas sistēmu – hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana; (12 
sūkņu stacijas; 15 aizsargdambji); 

2) potomālo upju regulēto posmu atjaunošana un pārbūve (2 potomālās upes- Meirānu 
kanāls (11km) Madonas novadā un Misa  (28 km) Jelgavas Olaines un Ķekavas 
novados

• Projektu īstenošanas termiņš ir  2026.gada 31.novembris.



ZMNĪ un zemes īpašnieku saskarsmes punkti valsts nozīmes 

ūdensnoteku atjaunošanā

• Ekspluatācijas aizsargjoslas uzturēšana;

• Būvniecības ieceres saskaņošana;

• Brīdināšana par būvdarbu uzsākšanu;

• 5.gadu uzraudzības periods



Paldies par uzmanību!

Aldis Zīriņš
aldis.zirins@zmni.lv


