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• Meliorācijas kadastra 

noteikumi Ministru 

kabineta 26.03.2019. 

noteikumi Nr. 128/LV, 63 

(6402), 28.03.2019.

• Informatīvais ziņojums 

“Latvijas Meliorācijas 

politika” (Projekts izstrādes 

stadijā)



• VALDĪBAS DEKLARĀCIJA

• Deklarācijā uzsvērts, ka jānodrošina 

zemes kā resursa izmantošanu 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, 

nepieļaujot lauksaimniecībā izmantojamu 

zemju apjoma samazināšanu, kā arī, ka 

jānodrošina Latvijas konkurētspēju Baltijas 

jūras reģionā, balstoties uz meža 

ilgtspējīgas attīstības principiem, tostarp 

nepieļaujot saimnieciskajai darbībai 

paredzēto meža platību samazināšanos.



BŪTISKĀKĀS 
IZMAIŅAS 

MELIORĀCIJA
S KADASTRA 
NOTEIKUMOS

• Personas datu apstrāde. Mērķis ir meliorācijas sistēmu 
piederības identificēšana, kā arī to nekustamo 
īpašumu īpašnieku identificēšana, kuru īpašumu 
šķērso meliorācijas sistēmas un pienākumiem, kas 
saistīti ar meliorācijas sistēmu, kura izvietota tā zemes 
īpašumā vai tam pieder (būvniecība, inventarizācija, 
reģistrācija, aktualizācija u.c.).

• Par izmaiņām meliorācijas sistēmās, pašvaldības 
būvvalde iesniedz ZMNĪ  informāciju par meliorācijas 
sistēmas pieņemšanu ekspluatācijā, ja informāciju 
par ekspluatācijā pieņemtajām meliorācijas 
sistēmām ZMNĪ nesaņem no Būvniecības informācijas 
sistēmas. 

• Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā un 
meliorācijas plānos lietojamie apzīmējumi 
(noteikumu projekta 2. pielikums) ir būtiski papildināti 
ar jauniem apzīmējumiem, jo no jauna ieviestas 
pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas un 
videi draudzīgas meliorācijas sistēmas.



JAUNI 
APZĪMĒJUMI 

MELIORĀCIJA
S KADASTRA 
NOTEIKUMOS

Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā un 
meliorācijas plānos lietojamie apzīmējumi (noteikumu 
projekta 2. pielikums) ir būtiski papildināti ar jauniem 
apzīmējumiem, jo no jauna ieviestas pašvaldības 
nozīmes koplietošanas ūdensnotekas un videi 
draudzīgas meliorācijas sistēmas.



MELIORĀCIJAS 
KADASTRS

www.melioracija.lv



https://www.lvm.lv/mezsaimniecibas-cikls/lv/planosana/kapec-

meza-ir-gravji

https://www.lvm.lv/mezsaimniecibas-cikls/lv/planosana/kapec-meza-ir-gravji


LATVIJAS
MELIORĀCIJA

S POLITIKA ?



 

 

N.p.k. Objekts Rādītājs 

1.  Valsts nozīmes ūdensnotekas 13,8 tūkst. km* 

2.  Pašvaldības meliorācijas sistēmas: 

- pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvji 

 

333.gab./503,9 km 

3.  Koplietošanas meliorācijas sistēmas: 

-koplietošanas novadgrāvju skaits 

-koplietošanas novadgrāvju kopgarums 

 

 

51660 gab. 

41,7 tūkst.km 

4.  Viena īpašuma meliorācijas sistēmas: 

-viena īpašuma novadgrāvju skaits 

-viena īpašuma novadgrāvju kopgarums  

 

 

8001 gab. 

2061,4 tūkst.km 
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• Latvijā meliorācijas sistēmu atjaunošana uzskatāma par 

pasākumu, kas sekmē CO2 piesaisti un mazina SEG emisijas. 

Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, uz 

ūdens kvalitāti, meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas 

sistēmu pārbūves un atjaunošanas pasākumā tiek veicināta 

videi draudzīgu meliorācijas sistēmu un elementu izveide 

(piemēram, sedimentācijas baseini, akmeņu krāvumi, 

divpakāpju meliorācijas grāvji), īpaši riska ūdensobjektu 

teritorijās.

• Ievērojamu postu lauksaimniecībai nodara bebraines

lauksaimniecības zemēm piegulošajos meliorācijas grāvjos 

vai upēs, kurām jānodrošina sekmīga esošo meža 

meliorācijas sistēmu darbība, tāpēc būtu īstenojami 

pasākumi, lai likvidētu šādas bebraines.
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Meliorācijas

attīstības

virsmērķis:

Klimata pārmaiņu seku mazināšana

Mērķis: Zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšana

lauksaimniecības, mežsaimniecības un tautsaimniecības

infrastruktūras objektu saglabāšanai, izmantošanai un

attīstībai, vienlaikus rūpējoties par kvalitatīvas dzīves vides

nodrošināšanu un iedzīvotāju civilo drošību

Apakšmērķi: Klimata pārmaiņām pielāgota efektīvas meliorācijas

nodrošināšana

Kvalitatīvas hidromelioratīvās informācijas nodrošināšana

Sabiedrības izpratnes par meliorācijas nozīmību veicināšana,

jauno meliorācijas speciālistu piesaiste un speciālistu

profesionālās kompetences pilnveidošana



MELIORĀCIJAS 
SISTĒMAS 

EKSPLUATĀCIJA
S UN 

UZTURĒŠANAS 
NOTEIKUMI

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina meliorācijas 
sistēmas kopšanu un saglabāšanu tā, lai nepieļautu meliorētās 
zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju, ievēro noteiktos 
aprobežojumus aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
un veic šādus kopšanas darbus:

Ūdensnoteku, novadgrāvju, kontūrgrāvju un susinātājgrāvju
gultnēs un nogāzēs:

- novāc kokus, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu 
gultnē vai meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbus, kā arī 
renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus (meža zemēs 
novadgrāvju, susinātājgrāvju un kontūrgrāvju atbērtnes pusē, 
bet ne vairāk kā astoņu metru attālumā no krotes un grāvja otrā 
pusē viena metra attālumā no grāvja krotes);

- izvāc grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus un kritušus kokus, 
pielūžņojumu, piesērējumu, bebru aizsprostojumus;

- labo gultnes nostiprinājumus un virszemes noteces 
novadīšanas teknes;

- iztīra caurteku piesērējumu un atjauno to konstruktīvos 
elementus;

- labo nogāžu lokālas deformācijas un kājnieku laipu 
konstruktīvo elementu bojājumus;

Ekspluatācijas aizsargjoslas platumā ap ūdensnotekām 
(regulētām vai ierīkotām) novāc:

- augošus krūmus un kokus (to celmus un saknes), ja tie traucē 
veikt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju ekspluatācijas 
un uzturēšanas darbus, kā arī renovācijas vai rekonstrukcijas 
būvdarbus;

- sadzīves atkritumus un pielūžņojumu;



MELIORĀCIJAS 
INSPEKTORI

www.zmni.lv



BŪVKOMERSANT
I

www.bis.gov.lv



SERTIFICĒTIE 
SPECIĀLISTI

www.bis.gov.lv



SPECIĀLISTU
SAGATAVOŠAN
A

Sadarbības līgums ar 

LLU, 

Smiltenes tehnikums 

Saldus tehnikums

LHBA



Angelika Bondare

29636667

angelika.bondare@gmail.com

Paldies par 

uzmanību!


