
Inovācija meliorācijai Latvijā – ar “NutrInflow” atbalstu

Jelgavas novada pašvaldības projekts 
«Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi 

samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā»

Sodītes grāvja rekonstrukcija Viesturciemā, Glūdas pagastā
, 

Skates «Gada labākā būve Latvijā 2017» finālists
nominācijā «Inženiertehniskā būve» 

Jelgavas novada pašvaldības 
meliorācijas inspektors Ingars Rozītis



Lielā daļā novada teritorijas norit intensīva lauksaimnieciskā darbība. Nitrātu dēļ dabiskas
izcelsmes ūdeņi kļūst eitrofiski – ūdens bagātinās ar slāpekļa savienojumiem, kas izraisa aļģu un
augstāko augu formu paātrinātu augšanu. Tas rada ūdens organismiem nelabvēlīgu vidi, - viņi iet
bojā un dabā pietiekamā daudzumā vairs nenotiek ūdens pašattīrīšanās.

Jelgavas novada Viesturciems – lauksaimniecības zemju ieskauta apdzīvotā vieta, kas 
izveidojusies no mazdārziņu teritorijas, un gadiem ilgi cieš no applūšanas. 

Kas var būt labāks, kā vienkārši iztīrīt grāvi?
Mērķis: atjaunot Sodītes grāvja caurteci, veicot divpakāpju novadgrāvju izveidi





Divpakāpju grāvja priekšrocības

Palu terase

Pamatgultne

Palu līmenis

Virszemes noteces 
buferjosla
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Lai varētu salīdzināt pilotprojekta ekoloģisko ieguvumu, projekts aizsākās ar pedagoģisku pētījumu 
ekoskolā - Aizupes pamatskolā. Piesaistot hidrobiologu Andri Urtānu, skolēni pētīja ūdens sīkbūtnes pirms 
un pēc projekta.

A. Urtāns: «Latvijā līdz šim nav 
īstenots projekts, kas paredz 
divpakāpju noteču veidošanu, 
nodrošinot ūdens iemītniekiem 
izdzīvošanu. Ūdens sīkbūtnes 
palīdz ūdenim pašattīrīties. Strauti 
kļūst bioloģiski daudzveidīgāki, 
tīrāki, straujāki un dzidrāki. 
Pirms projekta sākuma mums ar 
skolēniem ekspedīcijas laikā 
Sodītes ūdenstecē izdevās atrast 
pietiekoši daudz dažādas 
organisma grupas. Par to, ka 
ūdeņos ir arī daudz no apkārtnes 
iekļuvušo organisko vielu, liecināja 
nelielie ūdens ēzelīšu ganāmpulki.»

Pirms būvdarbu sākšanas -
bioloģiskās daudzveidības izpēte 

Sodītes strautā

ūdensēzelītis



Būvdarbu sākšana 

Sodītes ūdensteces sateces baseinā galveno noteci veido lauksaimnniecības noteces ūdeņi, kas 
aptver plašas intensīvās lauksaimniecības zemes, kur teritorija ir meliorēta ar segto drenāžas 
tīklu. Ūdensteces kalpo par transporta vidi barības vielām. 



Būvdarbu sākšana 

Grāvja salikto profilu nācās veidot jau esošai 
ūdenstecei, rūpīgi sekojot līdz  grāvja pirmās pakāpes 
terases platumam un augstumam

Inovatīvu risinājumu izmantojums:

Gultnes stiprinājuma elementi.
Grūtākais bija piemērot ārvalstu praktisko pieredzi divpakāpju grāvju
šķērsprofila samēru izvēlē, jo esošais Latvijas normatīvais regulējums
neizvirza īpašas prasības uz šādu noteku projektēšanu.



Inženierbūves darbu sarežģītība:

-salikto grāvja profilu jāveido esošai ūdenstecei, darbu izpildot no grāvja kants;

-būvdarbu laikā nemitīgi jāpievērš uzmanība grāvja pirmās pakāpes terases platumam un 
augstumam virs grāvja gultnes;

grāvja atjaunošana: 3,75 km

mitrzemes izbūve 4200 m

3 koka kājnieku laipas

32 drenu iztekas

2 monitoringa akas



- Liels roku darbs ieguldīts, 
izbūvējot gultnes nostiprinājumu, 
izmantojot dēļus un salmu 
kokosa paklāju, kas aizņēma 
lielāko daļu būvdarbiem veltītā 
laika.

Ekoloģisko materiālu izmantošana:
- Skujkoku zāģmateriāli grāvja 

gultnes nostiprinājuma izbūvei 
un kājnieku laipām



Izveidoti mākslīgie mitrāji ar iekļautu seklūdens zonu, kas ļaus samazināt ūdenstilpņu 
aizaugšanu veicinošo produktu noplūšanu Tērvetes upē un tālāk - Baltijas jūrā. 
Objektā izveidota mitrzeme ar monitoringa akām, kur zinātniekiem būs iespēja pētīt zaļo 
meliorācijas būvju ietekmi uz lauksaimniecības noteces ūdeņu sastāvu Latvijas apstākļos.



Sabiedrības ieguvums:

Divpakāpju profila grāvji nodrošinās daudzveidīgu vidi dzīvajiem organismiem un uzlabos arī ūdens
kvalitāti. Izveidotās palu terases kalpos par ekoloģisko koridoru. 3,75 km garumā ūdensteces posma
malās izveidotās divu līmeņu terases tagad palīdz mazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā,
vienlaikus nodrošinot labāku ūdens novadi un pasargājot tuvējās teritorijas no plūdu ietekmes.



Jelgavas novada pašvaldība
Pasta iela 37, Jelgava, 
dome@jelgavasnovads.lv
Kontaktinformācija:

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Dace Kaņepone, tālr. 29431251, 

Meliorācijas inspektors
Ingars Rozītis, tālr. 20238275

Būvdarbu veicēji - SIA  «Bauskas meliorācija»
Atbildīgais darbu vadītājs - Jānis Bambāns
Būvdarbu vadītājs, projekta vadītājs- Jēkabs Vaivods

Būvuzraudzība - SIA «RS BūvnieksAtbildīgais»
Atbildīgais būvuzraugs – Juris Odiņš

Autoruzraudzība – IK «Firma Meliors»
Atbildīgais speciālists – Viktors Ruža

Paldies!


