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renovācijas laikā



Meža meliorācija Latvijā
• Ar jēdzienu „zemes meliorācija” saprot zemes uzlabošanu lauksaimniecības un 

mežsaimniecības vajadzībām. 

• Latvijas mežsaimniecībā lieto hidrotehnisko meliorāciju, platības nosusinot. 
Meža meliorācijas rezultātā tiek uzlaboti apstākļi ražīgas mežaudzes attīstībai 
un kokmateriālu transportam, veicinot augsnes aerāciju. Rezultātā rodas 
izmaiņas daudzos ekosistēmu parametros.

• Latvijā patlaban meliorēti ir aptuveni 700 000 ha meža (aptuveni 40% no 
pārmitrajiem mežiem), lielākā daļa šo meža meliorācijas sistēmu ierīkota 
20.gs.60-tajos līdz 80-tajos gados.

• Meliorācijas sistēmām nepieciešama pastāvīga uzturēšana un periodisks 
remonts. 

• Meliorācijas sistēmu renovācijai ir potenciāli negatīva ietekme uz ūdens 
kvalitāti, tādēļ būtu izmantojami risinājumi, kas šo ietekmi samazina.



Meža meliorācijas sistēmu renovācija un ūdens kvalitāte

• Suspendētās daļiņas ūdenī samazina caurredzamību un fotosintēzi, tādējādi ietekmējot ūdensaugu izplatības 
joslas dziļumu. 

• Tūlīt pēc grāvju izrakšanas vai atjaunošanas aktuāls kļūst grāvju krastu erozijas risks, kas sevišķi izteikts ir 
smalkas tekstūras augsnēs un maģistrālajos grāvjos, jo pa tiem pārvietojas lielākais ūdens daudzums. Erozija 
izraisa  suspendēto augsnes daļiņu  transportu pa meliorācijas grāvjiem uz ūdenstecēm. Augstāka riska periodi ir 
pavasara plūdi un spēcīgu lietavu periodi, kad grāvjos izteikti palielinās ūdens apjoms un plūsmas ātrums. 

• N un P ir galvenie augšanu limitējošie elementi boreālajās ūdeņu ekosistēmās un 
arī Baltijas jūrā. Cilvēka darbības (jo sevišķi lauksaimniecības, bet arī intensīvas 
mežsaimniecības) rezultātā šo elementu pieplūde ūdenstecēs un ūdenstilpēs 
palielinās.

• Biogēno elementu nonākšana ūdenstecēs un ūdenstilpēs var izraisīt to 
eitrofikāciju - procesu, kad ūdenstilpē, pateicoties biogēno elementu (slāpekļa, 
fosfora, silīcija savienojumi) satura pieaugumam, ievērojami palielinās bioloģisko 
procesu intensitāte, kas vispirms novērojama kā aļģu attīstība, organiskās vielas 
uzkrāšanās un kopumā noved pie ievērojamas ūdens kvalitātes pasliktināšanās.



Ūdens kvalitātes risku samazināšana

• Ūdens kvalitātes uzturēšana iespējama:
1. kontrolējot nosusināšanas intensitāti, t.i., 

pārtīrāmo grāvju garumu, dziļumu, 
platumu un nogāžu slīpumu;

2. samazinot ūdens plūsmas ātrumu un 
erozīvo spēku grāvjos;

3. uztverot barības vielas un suspendēto 
materiālu pirms tā nonākšanas 
ūdensobjektos.

• Praksē tiek izmantotas dažādas metodes ūdens kvalitātes nodrošināšanai, veicot 
meža meliorācijas sistēmu renovāciju un rekonstrukciju. 



Lēmuma pieņemšana par renovācijas nepieciešamību

<



Ūdens kvalitātes aizsardzības struktūru plānošana



Netīrīti grāvji un grāvju posmi
Funkcija: ūdens plūsmas ātruma un suspendēto daļiņu transporta samazināšana, filtrācijas veicināšana.

Susinātājgrāvji:
• Ja gruntsūdens līmenis pirms renovācijas 20-25 m attālumā no grāvja atrodas dziļāk 
par 35-40 cm, apsveriet iespēju to atstāt netīrītu. 
• Atstājiet netīrītas grāvju sekcijas posmos, kur kritums pārsniedz aptuveni 0.5% vai arī 
kur grāvju gultnē vai nogāzēs redzamas erozijas pazīmes. Netīrītās sekcijas garumam 
vajadzētu būt vismaz 10 m, pretējā gadījumā to var aizskalot. 
• Apsveriet netīrīto sekciju atstāšanu pirms susinātājgrāvja savienošanas ar novadgrāvi. 
Novadgrāvji:
• Ūdens plūsma novadgrāvjos parasti ir lielāka nekā susinātājgrāvjos, tādēļ tajos ir arī 
augstāks erozijas risks. 
• Tā kā nepieciešamais meliorācijas efekts parasti tiek sasniegts ar susinātājgrāvjiem, 
novadgrāvjus būtu ieteicams iespēju robežās nepārtīrīt, sevišķi tādēļ, ka novadgrāvjos ir 
ievērojami lielāks erozijas risks. Ja novadgrāvjus nav iespējams atstāt netīrītus, ieteicams 
renovēt tikai tos posmus, kas nepieciešami grāvju funkcionēšanai un gruntsūdens līmeņa 
noturēšanai 35-40 cm dziļumā veģetācijas sezonas laikā. Tomēr gadījumos, kad grāvju 
kritums ir ļoti neliels, no pārtīrīšanas izvairīties nav iespējams.  

Visos gadījumos, pieņemot 
lēmumu, kritiski jāizvērtē 

potenciālais efekts. 
Saimnieciskajos mežos nedrīkst 

tikt traucētas meliorācijas sistēmu 
primārās funkcijas – nodrošināt 

kokiem optimālu mitruma režīmu. 



Sedimentācijas bedrītes
Funkcija: Rupjāko augsnes daļiņu aizturēšana MMS renovācijas 
laikā un pēc tās.

Ar ekskavatoru izveidoti nelieli (~1 m3) meliorācijas grāvju 
padziļinājumi. Tā kā sedimentācijas bedrītes ir nelielas, to 
kapacitāte ir ierobežota, un aizturētais materiāls var tikt 
aizskalots, jo sevišķi palielinātas ūdens plūsmas apstākļos. 
Tādēļ to ierīkošanas lietderība rūpīgi jāizvērtē jau pirms darbu 
uzsākšanas. 

Sedimentācijas bedrīte 
meliorācijas grāvī Somijā. 
Foto: Zane Lībiete



Gultnes dambji (1)
Funkcija: grāvja gultnes garenslīpuma samazināšana, 
kas samazina ūdens plūsmas ātrumu un uzlabo iespējas 
erodētajam materiālam nosēsties grāvja dibenā. 

Gultnes dambjus parasti izmanto grāvjos, kas atrodas 
erozijai pakļautās platībās. Grāvjos, kur ūdens plūsmas 
ātrums ir neliels, gultnes dambi iespējams izveidot 
izmantojot filtra audumu un akmeņus vai arī šķembu 
slāni. Grāvjos, kur ūdens plūsmas ātrums ir liels, 
vajadzīga arī atbalsta siena.

Gultnes dambja šķērsgriezums mērogā 1:2 (augšā 
pa kreisi) un garengriezums (apakšā), kā arī 
atbalsta siena pirms akmeņu krāvuma izveides 
(augšā pa labi). Attēli: Ilze Pauliņa.



Gultnes dambji (2)

Kreisajā pusē gultnes dambis darbībā. Foto: Leena Finér. Labajā pusē atbalsta sienas konstrukcijas 
process: tā tiek novietota gultnes dambja vidusdaļā, kur paredzams vislielākais ūdens plūsmas ātrums. 
Foto: Matti Seppälä.



Maksimālās caurplūdes kontroles struktūras (1)
Funkcija: novērst un/vai samazināt augsnes eroziju MMS 
renovācijas platībās un veicināt erodēto suspendēto daļiņu 
sedimentēšanos grāvju dibenā vai sistēmā izvietotajās ūdens 
aizsardzības struktūrās.

MCK struktūru mērķis ir 
samazināt ūdens plūsmas ātrumu 
sistēmas augšdaļā maksimālās 
noteces periodos, tajā pašā laikā 
neietekmējot koku augšanu un 
platības nosusināšanu. MCK 
struktūras vidēji aiztur 61% 
suspendēto cieto daļiņu, 45% no 
kopējā slāpekļa un 47% no 
kopējā fosfora, ko transportē 
ūdens plūsma, bet maksimālās 
noteces periodos šī aizture var 
būt pat tuva 90% (Marttila 2010). 
MCK struktūras iesaka izmantot 
grāvju tīklos, kur tās var ietekmēt 
lielāko renovējamo grāvju daļu.

Maksimālās caurplūdes kontroles struktūra. Apakšējā kontroles caurule ir novietota līmenī, 
kas vajadzīgs pietiekamai meža platības nosusināšanai sistēmas augštecē. Šis līmenis parasti 
ir tas pats, kas grāvja dibena līmeni. Augšējā caurule ir ierīkota 30-40 cm zem apkārtējās 
platības zemes virsmas līmeņa. Attēls: Ilze Pauliņa.



Maksimālās caurplūdes kontroles struktūras (2)

Maksimālās caurplūdes kontroles struktūras divās WAMBAF demonstrācijas platībās. Pievērsiet uzmanību abām 
redzamajām caurulēm Tobo demonstrācijas platībā Zviedrijas centrālajā daļā (pa kreisi). Foto:  Lars Högbom. 
Vengasojā, Somijas centrālajā daļā, patlaban ir redzama augšējā caurule, kontroles caurulei pievienotais reduktors 
atrodas zem ūdens (pa labi). Foto: Leena Finér.



Maksimālās caurplūdes kontroles struktūras (3)

MCK struktūras ierīkošanas soļi: a) vispirms virs struktūras tiek ierīkots sedimentācijas dīķis; b) pēc tam tiek 
ievietota pārplūdes kontroles caurule; c) dambja siena gar cauruli tiek noblīvēta ar kūdru; d) konstrukcija ir pabeigta 
un darbojas. Šajā gadījumā nav ierīkota augšējā pārplūdes caurule. Foto: Juha Jämsén.



Maksimālās caurplūdes kontroles struktūras (3)
• Barjerai cieši jāpieguļ pie caurules.
• Starp pārplūdes caurules galu augšpus dambim un 

dīķa dibenu jāatstāj vismaz 60 cm attālums.
• Caurules jāievieto horizontāli, neatstājot zem tām, 

piemēram, akmeņus. Dambja siena, vēlams, no 
kūdras, stingri jānoblīvē ap caurulēm, lai novērstu 
ūdens pārvietošanos ārpus tām. 

• Dambja augstumam jābūt 10-30 cm virs apkārtējās 
zemes virsmas, un tas stingri jānoblīvē, lai novērstu 
ūdens plūšanu garām dambim maksimālās 
plūsmas apstākļos. Priekšroka dodama kūdrai; 
jāizvairās no smalkas struktūras augsnes 
izmantošanas.

• Dambja malām jābūt slīpām un stingri noblīvētām.

Eksperimentāla maksimālās caurplūdes 
kontroles struktūra zinātniskās izpētes mežos 
Latvijā. Foto: Zane Kalvīte



Virszemes filtrācijas platības (1)
Funkcija: sadalīt ūdens plūsmu no grāvjiem un novadīt to uz mitrzemi pirms ietekas 
ūdenstecē vai ūdenstilpē.
Virszemes filtrācijas platību iespējams izveidot, nosprostojot 
novadgrāvi. Suspendētās daļiņas aiztur veģetācija, un, ja 
ūdens plūsma ir pietiekami lēna, veģetācija paspēj uzņemt arī 
daļu no ūdenī izšķīdušajām barības vielām. Lai nodrošinātu 
pietiekamu funkcionalitāti, virszemes filtrācijas platībai 
jāaizņem vismaz 0.5-1% no baseina platības. Labvēlīgos 
apstākļos kūdrā un veģetācijā var tikt piesaistīts liels 
suspendēto daļiņu un ar tām saistīto barības vielu apjoms 
(Nieminen et al. 2015). Virszemes filtrācijas platības ir viena 
no visefektīvākajām ūdens aizsardzības struktūrām, tādēļ tās 
ieteicams izmantot, kur vien iespējams, ja vien to atļauj 
konkrētās vietas apstākļi (grāvju kritums, blakus 
ūdensobjektam esošās teritorijas īpatnības utt.)

Virszemes noteces platības shēma. Attēls: Ilze 
Pauliņa

VIRSZEMES 
FILTRĀCIJAS PLATĪBA

ŪDENSOBJEKTS

IEPLŪDE



Virszemes filtrācijas platības (2)
Atkarībā no reljefa jaunu seklo grāvi 
iespējams izrakt arī pašā filtrācijas platībā 
tās sākumā. Svarīgi, lai ūdens plūsmas 
izkliede būtu vienmērīga visā platībā, to 
iespējams nodrošināt ar seklu dakšveida 
grāvi, kas ūdenī novada vienmērīgi. 
Vienmērīgs plūsmas sadalījums palielinās 
laiku, kurā izgulsnēsies suspendētās 
daļiņas un tiks uzņemtas barības vielas. Lai 
novērstu eroziju un suspendēto daļiņu 
transportu prom no filtrācijas platības, ir 
svarīgi nenovadīt visu ūdeni uz vienu 
punktu, jo sevišķi, ja ūdens plūsmas ātrums 
ir liels. Īpaša uzmanība un sevišķi rūpīga 
plānošana vajadzīga gadījumos, kad 
filtrācijas lauks uztver ūdenī no platības, 
kas pārsniedz 50 ha.

Jauns dakšveidā (Y) izrakts grāvis, kas paredzēts ūdens plūsmas novadīšanai 
uz virszemes filtrācijas platību Somijā (pa kreisi) un netīrīta grāvja daļa (pa 
labi). Foto: Eva Ring. 



Virszemes filtrācijas platības (3)

Eksperimentāla virszemes filtrācijas platība valsts mežā Latvijā. Foto: Zane Lībiete



Sedimentācijas dīķi (1)
Funkcija: samazināt ieplūstošās ūdens plūsmas ātrumu, tādējādi veicinot suspendēto 
cieto daļiņu sedimentāciju dīķa dibenā .

Sedimentācijas dīķi var samazināt suspendēto daļiņu un tām 
piesaistīto barības elementu transportu, bet ne izšķīdušo barības 
vielu transportu. Sedimentācijas dīķi visefektīvākie ir platībās, kur 
grāvju gultnes materiāls ir grants vai rupja smilts. Šādās platībās 
sedimentācijas dīķi var aizturēt 30-50% (maksimāli 60-70%) ūdenī 
esošo suspendēto daļiņu (Joensuu et al. 1999). Ūdens kvalitātes 
aizsardzību MMS renovācijas platībās nevajadzētu balstīt tikai uz 
sedimentācijas baseiniem, bet ieteicams izmantot visus 
piemērotos paņēmienus, kas samazina eroziju. Sedimentācijas 
dīķu efektivitāti iespējams paaugstināt, tos kombinējot ar 
maksimālās caurplūdes kontroles struktūru, virszemes filtrācijas 
platību, vai arī ievadot ūdenī no tā netīrītā grāvī ar apaugumu. Sedimentācijas dīķa shēma. Attēls: Ilze Pauliņa

ŪDENSOBJEKTS

SEDIMENTU UZKRĀŠANĀS
IEPLŪDE

IZPLŪDE

3-8m2 NO SATECES 
BASEINA PLATĪBAS

ŪDENS 2-5m2 /1 HA SATECES 
BASEINA PLATĪBAS



Sedimentācijas dīķi (2)
Sedimentācijas dīķa izmēru nosaka, ņemot vērā tajā 
ieplūstošā ūdens daudzumu. Sateces baseinam, no kura 
sedimentācijas dīķī tiek novadīts ūdens, nevajadzētu būt 
lielākam par 40-50 ha, un lielās platībās jāveido vairāki 
mazāki dīķi, nevis viens liels pie galvenās noteces. 
Sedimentācijas dīķī ūdens ievadāms tikai no vienas puses.
Sedimentācijas dīķa dimensijas ir atkarīgas no tajā ieplūstošā 
ūdens daudzuma, tiek ņemts vērā arī maksimālais straumes 
ātrums, kāds pieļauj rupjo putekļu daļiņu izgulsnēšanos. 
Izgulsnēšanos traucē turbulence, tāpēc, lai to novērstu, 
pieļaujamais straumes ātrums dīķī nepārsniedz 1-2 m/s. Dīķim 
jāizvairās veidot asus stūrus, un tam pakāpeniski jāpadziļinās 
virzienā uz augšteci, lai samazinātu turbulenci. 

Ūdens plūsmas ātruma ietekme uz dažāda 
izmēra augsnes daļiņu transportu un 
sedimentāciju. Zilā līnija parāda, kāds 
ūdens plūsmas ātrums vajadzīgs, lai daļiņa 
sāktu pārvietoties, tumši zaļā līnija rāda 
sedimentācijas ātrumu stāvošā ūdenī.



Sedimentācijas dīķi (3)
Sedimentācija dīķī ir iespējama tikai tur, kur ūdens 
nogādā erodēto materiālu. Tādēļ attiecībai starp 
dīķa platumu un garumu jābūt 1:3–1:7, lai 
nodrošinātu vienmērīgu plūsmas izplatīšanos. 
Izvēloties nogāžu slīpumu, jāņem vērā augsnes 
tips un dīķa dziļums. Ja augsnē dominē smalks un 
viegli erodējams materiāls, nogāžu slīpumam 
jābūt maksimāli 1:2. Ja materiāls ir nesadalījusies 
kūdra, nogāzes var būt stāvākas, tomēr tām jābūt 
tādām, lai no dīķa varētu izkļūt tur iekritušie 
dzīvnieki. No dīķa izraktā grunts jānovieto 
pietiekamā attālumā, lai tā nevarētu izraisīt krastu 
noslīdēšanu un nenokļūtu atpakaļ dīķī. Grunts 
materiāla nodrošināšanai un izlīdzināšanai 
jāparedz platība, kas 2-3 reizes pārsniedz paša 
dīķa platību. 

Shematisks nogāžu šķērsgriezums (augšā) un virsskats (apakšā) 
diviem sedimentācijas dīķiem. Kreisajā pusē dīķis platībā, kur augsne 
viegli erodējas (a; nogāzes slīpums 1:2 un platuma/garuma attiecība 
1:7), bet labajā – dīķis platībā, kur augsne nav pakļauta erozijai (b; 
nogāzes slīpums 1:1 un platuma/garuma attiecība 1:3). Attēls: Laura 
Härkönen



Sedimentācijas dīķi (4)

Atbilstoši standarta rekomendācijām 
veidoti sedimentācijas dīķi Latvijā. 
Foto: Zane Lībiete

• Pārtīrāmā grāvja posmam vai grāvju 
sistēmai jābūt vismaz 0.8 km garai;

• Izbūves vieta jāizvēlas pēc iespējas tuvāk 
ietecei dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai 
ūdenstilpē un seklākajā projektētā grāvja 
posmā;

• Ja pārtīrāmā novadgrāvja vai grāvju 
sistēmas garums ir no 0.8 līdz 2.5 km, 
nosēdbedre jāizbūvē 30 m garā posmā, 
izveidojot 0.5 m grāvja padziļinājumu;

• Ja pārtīrāmā novadgrāvja vai grāvju 
sistēmas garums ir lielāks par 2.5 km, 
nosēdbedre jāizbūvē 50 m garā posmā, 
izveidojot 0.5 m grāvja padziļinājumu;

• Ja novadgrāvis vai maģistrālais grāvis 
netiek pārtīrīts tā lejtecē pirms ietekas 
ūdenstecē vai ūdenstilpē vairāk par 200 
m, nosēdbedre nav jārok.

Nosusināšanas sistēmas shēma un 
nosēdbedres tipveida zīmējums (“LVM” meža 
infrastruktūras objektu projektēšanas 
tehniskie noteikumi)



Sedimentācijas dīķi (5)

Atbilstoši sateces baseina platībai veidots neregulāras formas daudzfunkcionāls 
sedimentācijas dīķis zinātniskās izpētes mežos Latvijā. Foto: Zane Kalvīte



«Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana Baltijas 
jūras reģionā» - īsfilma

https://www.youtube.com/watch?v=zceAajkrJTk 

https://www.youtube.com/watch?v=zceAajkrJTk


Secinājumi
• Latvijā ir ievērojamas meliorētu mežu platības, un meliorācijas sistēmām tajās 

nepieciešama uzturēšana un periodisks remonts. Renovācijas darbu laikā var 
palielināties ūdens kvalitātes riski.

• Nozīmīgākais risks saistīts ar biogēno elementu (N un P) un suspendēto daļiņu 
nonākšanu ūdensobjektos, kas var izraisīt eitrofikāciju un sedimentāciju. 

• Riski ir samazināmi, kontrolējot nosusināšanas intensitāti, samazinot ūdens plūsmas 
ātrumu un erozīvo spēku grāvjos, kā arī uztverot barības vielas un suspendēto materiālu 
pirms tā nonākšanas ūdensobjektos.

• Šim nolūkam ir izmantojamas dažādas ūdens kvalitāti aizsargājošas struktūras. Katrai 
no tām ir savas funkcijas un pielietojuma iespējas.
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Atsauce

Prezentācijā daļēji izmantoti materiāli, kas sagatavoti Interreg Baltijas jūras 
programmas finansēto projektu «Water management in Baltic forests» (WAMBAF) 
un WAMBAF ToolBox ietvaros no 2016. līdz 2021. gadam. 
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