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Ievads 

Ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts paredzētajai darbībai Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada 

Valgundes pagastā, kuras ierosinātājs ir VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa. 

Valsts nozīmes ūdensnoteka Valgundes 1. vasaras poldera kanāls atrodas Jelgavas novada 

Valgundes pagastā (pikets 0/00 – 36/30), saukts arī par Mellupīti. Tā kopējais garums pēc MK 

13.06.2008. noteikumu Nr. 328 “Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas 

sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” valdījumā”  datiem ir 3,64 km, bet baseina platība 3,4 km2. Kanāls visā tā garumā ir 

meliorēts, savukārt Valgundes 1. vasaras polderis ir nosusināta teritorija. 

Paredzētās darbības vieta atrodas dabas parka “Svētes paliene” teritorijā, kas saskaņā ar likumu 

“Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (spēkā no 07.04.1993.)  iekļauts Latvijas Natura 2000 

– Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā. Tas nozīmē, ka ietekmes uz vidi 

novērtējuma ziņojuma sagatavošanu nosaka ne vien Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtie 

nosacījumi un likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 13.11.1998.), bet arī Ministru 

kabineta (turpmāk- MK) 27.04.2011. noteikumi “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas 

nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”. 

Dabas parka “Svētes paliene” dabas aizsardzības plānā 2007.-2016.gadam (turpmāk- Dabas 

aizsardzības plāns) norādīts ka Dabas parks izveidots 2004.gadā, lai nodrošinātu izcilu dabas 

vērtību, galvenokārt reto un īpaši aizsargājamo savvaļas putnu un augu sugu, kā arī biotopu 

aizsardzību. Savukārt MK 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.134 „Dabas parka "Svētes paliene" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” norādīts, ka  parka dabas lieguma zona 

izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju un palieņu pļavu biotopus un tiem raksturīgo 

savvaļas augu un dzīvnieku sugu populācijas, un lai saglabātu raksturīgo ainavu un 

kultūrvēsturisko vidi, kā arī veicinātu sugu un biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas. 

Tā kā Dabas parka teritorijā sastopamas dažādas gan augu, gan putnu, gan zivju aizsargājamās 

sugas, tad īpaši svarīgi šo sugu uzturēšanai ir saglabāt tām labvēlīgu hidroloģisko režīmu. 

Tomēr paredzētās darbības nepieciešamību pamato ne tikai aizsargājamo sugu uzturēšanas 

nepieciešamība. Neveicot poldera kanāla gultnes renovāciju, turpināsies ūdens kvalitātes 

pasliktināšanās, bet valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi”, kurai ar 14.01.2010. 

pieņemto “Meliorācijas likumu” ir noteikta atbildība par valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

uzturēšanu un ekspluatāciju, nevarēs nodrošināt to, ka no Valgundes 1. vasaras poldera kanāla 

darbības atkarīgo privāto zemju īpašnieki uztur šīs meliorācijas sistēmas un nodrošina to 
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funkcionēt spēju. Rezultātā zemju īpašnieki nevarēs pilnvērtīgi apsaimniekot un ilgtspējīgi 

izmantot savu zemi paredzētajiem mērķiem 

Sākotnēji augstākminēto problēmu risināšanai tika piedāvāts viens risinājums – meliorācijas 

kanāla pārbūve atjaunojot tā gultni visā kanāla garumā no piketa 0/00 līdz 36/30, izrokot  aptuveni 

7750 m3 gultnes aizsērējuma materiāla, kā arī atjaunojot 3 caurtekas un 26 drenu iztekas, kas 

radītu negatīvu ietekmi uz blakus esošās dabas parka “Svētes paliene” bioloģisko daudzveidību.  

Veicot padziļinātus pētījumus pirms Ietekmes uz vidi novērtēšanas procesa uzsākšanas, kā arī 

Ietekmes uz vidi novērtēšanas procesa laikā, tika secināts, ka vislielākā ietekme sagaidāma uz 

teritorijas hidroloģiskajiem apstākļiem, kas tiek būtiski izmainīti un līdz ar to dažādos veidos var 

negatīvi ietekmēt dabas lieguma zonu un tur esošos īpaši aizsargājamos biotopus, kā arī putnu 

ligzdošanas iespējas. 

SIA “Geoexpert” 2017. gada martā veica hidroloģisko novērtējumu, kuras laikā konstatēja 

apstākļus, kad veicot papildus melioratīvus pasākumus, iespējams samazināt ietekmi uz dabas 

lieguma zonu. Veicot plūdu scenāriju modelēšanu secināts, ka nepieciešams stabilizēt 

hidroloģisko režīmu, ko var veikt esošos meliorācijas grāvjus pārbūvējot divpusējās darbības 

meliorācijas sistēmā, tas ir – nosusināšanas sistēmā, kas vienlaicīgi arī izmantojama augsnes 

mitruma krājumu papildināšanai augu veģetācijas periodā un atklāta ūdens uzstādinājumu 

nodrošināšanai pavasara palu periodā. Šāda divpusējas darbības sistēma ļaus pilnībā kontrolēt 

ūdensnotekas “Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” kreiso krastu, nodrošinot tur tādu 

hidroloģisko režīmu, kāds tas nepieciešams šeit esošo dabas vērtību saglabāšanai un 

apsaimniekošanas pasākumu veikšanai. 

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu un ņemot vērā piesaistīto ekspertu viedokļus, sākotnēji 

paredzētais rekonstrukcijas variants tika pārskatīts un ziņojuma izstrādes laikā tā tika izvērtēta kā 

2. alternatīva, bet kā pamatrisinājums tika noteikts - esošos meliorācijas grāvju pārbūve 

divpusējās darbības meliorācijas sistēmā un tā tika nominēta kā  1. alternatīva. 

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūras piemērošanu VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas ierosinātās darbības 

Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 

atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā pieņemts 2015.gada 9.decembrī. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu ar 

paredzētās darbības ierosinātāju - VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, izstrādāja 

SIA “AMECO vide”. 
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1. Projekta būtības apraksts un nepieciešamo pasākumu raksturojums 

Paredzētās darbības nodrošināšanai 

1.1 Situācijas izklāsts un Paredzētās darbības nepieciešamības pamatojums 

Ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts paredzētajai darbībai Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada 

Valgundes pagastā, kuras ierosinātājs ir VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa. 

Valsts nozīmes ūdensnoteka Valgundes 1. vasaras poldera kanāls atrodas Jelgavas novada 

Valgundes pagastā (pikets 0/00 – 36/30), saukts arī par Mellupīti. Saskaņā ar 13.09.2013. VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas sniegto 

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehnisko atzinumu sniegtās informācijas šobrīd 

Valgundes 1. Vasaras poldera kanāla gultne 3,63 km garumā (pikets 0/00 – 36/30) nenodrošina 

normālu ūdens noteci, un tās šķērsgriezums ir samazinājies. Ūdens noteka minētajā posmā ir 

aizaugusi ar ūdensaugiem (galvenokārt niedrēm un kalmēm) un piesērējusi, kā rezultātā 

piesērējuma dēļ ūdens piegāde sūkņu stacijai ir traucēta. Ūdens notekas gultne ir deformēta, 

ūdens noteka posmā pik.00/00-21/00 ir nogāzes izskalojumi un krasta noslīdējums. Līdz ar to līdz 

piketam 20/00 kanālā nepārtraukti ir augsts ūdens līmenis un drenu iztekas atrodas zem ūdens 

līmeņa. Vairākas caurtekas (C-1 pik.08/50, C-2 pik.21/50 un C-3 pik.33/40) ir sliktā stāvoklī, proti, 

tām nogruvis betonējums, tās ir aizaugušas ar krūmiem, tām ir atdalījušies grodi un tās ir daļēji 

piesērējušas.  

Iepriekšminēto bojājumu rezultātā drenāža nepilda savas funkcijas, jo daudzviet drenu iztekas ir 

zem ūdens vai zem sanesumiem. Ūdens plūsmas kanālā nav, un sūkņu staciju iespējams darbināt 

īsu brīdi, jo lielākā daļa ūdens līdz sūkņu stacijai nenonāk.  

Lai regulētu mitruma režīmu Svētes palienē, saglabātu un atjaunotu mitrāju un palieņu pļavu 

biotopus un tiem raksturīgo savvaļas augu un dzīvnieku sugu populācijas, kā arī, lai vienlaicīgi 

nodrošinātu lauksaimniecības zemju izmantošanu, nepieciešams veikt Valgundes 1. poldera 

rekonstrukcijas darbus. 

1.2 Veicamo darbu apraksts 

Plānojot meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas darbus sākotnēji bija plāns veikt esošo meliorācijas 

grāvju pārbūvi saglabājot sākotnējo projektēto darbības režīmu, t. i. atbilstoši pēdējās (1985.gada) 

rekonstrukcijas projektam. Kanāla rekonstruējamā posma garums sastādītu 3,63 km (skat. 1. 

attēlu). Lai kanālā nodrošinātu normālu ūdens plūsmu, būtu nepieciešams: 

• atjaunot tā gultni visā kanāla garumā no piketa 0/00 līdz 36/30, izrokot ~7750 m3 

gultnes aizsērējuma materiāla,  
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• pārbūvēt 3 caurtekas (34 m) ar diametru 0,8 – 1,0m, 

• atjaunot 26 drenu iztekas. 

Veicot Valgundes 1.vasaras poldera kanāla gultnes atjaunošanu, to paredzēts darīt ar vienkausa 

ekskavatoru. Lai veiktu ekskavācijas darbus, paredzēta aizsprostojumu izvākšana un koku, krūmu 

apauguma novākšana gultnes nogāzēs un aizsargjoslā. Izrakto grunti (80 – 85 %) paredzēts 

izlīdzināt ar buldozeru, bet pārējo izvest uz izbērt kanālā pik.4/10 no kreisā krasta ietekošās 

ūdensnotekas lejasgalu, lai ūdens no Mellīzera nenoplūst uz Valgundes 1.vasaras poldera kanālu 

vai arī uz grunts uzglabāšanas laukumu tālākai izmantošanai uzbēruma veidošanai vai augsnes 

mēslošanai. Tehnikas pārvietošanās un izraktā materiāla novietošana notiks pārsvarā valsts 

nozīmes ūdensnotekas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā gultnes labajā krastā. 

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu un ņemot vērā piesaistīto ekspertu viedokļus, sākotnēji 

paredzētais rekonstrukcijas variants tika pārskatīts un ziņojuma izstrādes laikā tā tika izvērtēta kā 

2. alternatīva. 

 

1.attēls. Pārskata plāns plānotai rekonstrukcijas 2. altenatīvai 
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Lai samazinātu meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas darbu ietekmi uz dabas parka “Svētes 

paliene” teritoriju, ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas laikā nonākts pie labāka jeb vidi mazāk 

ietekmējoša risinājuma - hidroloģiskā režīma stabilizācijai tiek rekomendēts esošos meliorācijas 

grāvjus pārbūvēt divpusējās darbības meliorācijas sistēmā, tas ir – nosusināšanas sistēmā, kas 

vienlaicīgi arī izmantojama augsnes mitruma krājumu papildināšanai augu veģetācijas periodā un 

atklāta ūdens uzstādinājumu nodrošināšanai pavasara palu periodā. Šāda divpusējas darbības 

sistēma ļaus pilnībā kontrolēt ūdensnotekas “Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” kreiso krastu, 

nodrošinot tur tādu hidroloģisko režīmu, kāds tas nepieciešams šeit esošo dabas vērtību 

saglabāšanai un apsaimniekošanas pasākumu veikšanai  (skat. 2. attēlu). Līdz ar to šis risinājums 

turpmāk ziņojumā tiek apskatīta kā 1. alternatīva, kuras realizācijas gadījumā būtu nepieciešams: 

• atjaunot kanāla gultni visā kanāla garumā no piketa 0/00 līdz 36/30, izrokot ~ 7750 

m3 gultnes aizsērējuma materiāla,  

•   uz esošajiem grāvjiem ierīkot 4 regulējamus aizvara tipa aizsprostus un 7 meniķus 

ar tajos iebūvētu sprostsiju, 

•  iztīrīt grāvja gultni starp aizsprostiem Nr. 2 un Nr. 4 aptuveni 400 m garu posmu, 

izrokot ~250 m3 aizsērējuma materiāla, 

• pārbūvēt 3 caurtekas (34 m) ar diametru 0,8 – 1,0m, 

• atjaunot 26 drenu iztekas. 

Arī šīs alternatīvas realizācijas gaitā poldera kanāla un grāvja gultnes atjaunošana, ko paredzēts 

darīt ar vienkausa ekskavatoru. Tāpat pirms ekskavācijas darbu uzsākšanas, paredzēta 

aizsprostojumu izvākšana un koku, krūmu apauguma novākšana gultnes nogāzēs un aizsargjoslā. 

Izrakto grunti (80 – 85 %) apmērā paredzēts izlīdzināt ar buldozeru, pārējo izvest un izbērt kanālā 

pik.4/10 no kreisā krasta ietekošās ūdensnotekas lejasgalu, lai ūdens no Mellīzera nenoplūst uz 

Valgundes 1.vasaras poldera kanālu vai arī uz grunts uzglabāšanas laukumu tālākai izmantošanai 

uzbēruma veidošanai vai augsnes mēslošanai. Tehnikas pārvietošanās un izraktā materiāla 

novietošana notiks pārsvarā valsts nozīmes ūdensnotekas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā 

gultnes labajā krastā. Aizsprostu un meniķu izbūvei plānots izmantot gatavas dzelzbetona 

konstrukcijas, kuras tiktu piegādātas tieši no to ražotājiem. 
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2.attēls. Valgundes 1.vasaras poldera rekonstrukcijas shēma 1. alternatīvai 
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2. Paredzētās darbības un vērtēto alternatīvo risinājumu atbilstība 

normatīvajiem aktiem 

Ziņojumā izskatīto alternatīvu atbilstība normatīvajiem aktiem atspoguļota 1. tabulā. 

 

1.tabula 

Paredzētās darbības un vērtēto alternatīvo risinājumu atbilstība normatīvajiem aktiem 

Nr. Tiesību akts Raksturojums un ietekme uz 

dabas parka “Svētes paliene” 

teritoriju 

Paredzētā 

darbība  

2.alternatīva 

Latvijas Republikas likumi   

1. “Vides aizsardzības 

likums” (spēkā esošs 

no 29.11.2006.) 

Nosaka vispārējos vides 

aizsardzības pamatprincipus. 

Atbilst Neatbilst  

2. “Par īpaši 

aizsargājamām dabas 

teritorijām” (spēkā 

esošs no 07.04.1993.) 

Nosaka īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju kategorijas, 

dabas aizsardzības plānu un 

individuālo aizsardzības un 

apsaimniekošanas noteikumu 

nepieciešamību, apraksta īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju 

izveidošanas, saglabāšanas un 

finansēšanas kārtību. 

Atbilst Neatbilst  

3. “Meliorācijas likums” 

(spēkā esošs no 

25.01.2010.) 

Nosaka prasības meliorācijas 

sistēmu pārvaldības 

mehānismam, kas veicinātu 

dabas resursu ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu un 

izmantošanu. 

Atbilst Atbilst  

4. “Aizsargjoslu likums” 

(spēkā esošs no 

25.02.1997) 

Nosaka dažādu veidu 

aizsargjoslas, aizsargzonas, 

aizsardzības joslas un 

saimnieciskās darbības 

aprobežojumus šajās 

Atbilst Atbilst  
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Nr. Tiesību akts Raksturojums un ietekme uz 

dabas parka “Svētes paliene” 

teritoriju 

Paredzētā 

darbība  

2.alternatīva 

aizsargjoslās. Galvenais 

uzdevums ir samazināt vai 

novērst antropogēnās negatīvās 

iedarbības ietekmi uz 

objektiem, kuriem noteiktas 

aizsargjoslas. 

5. “Sugu un biotopu 

aizsardzības likums” 

(spēkā esošs no 

19.04.2000.) 

Regulē sugu un biotopu 

aizsardzību, apsaimniekošanu 

un uzraudzību. 

Atbilst Neatbilst  

6. “Meža likums” (spēkā 

esošs no 17.03.2000) 

Nosaka mežu apsaimniekošanas 

principus, mežu īpašnieku 

pienākumus. 

Atbilst Atbilst  

7. “Teritorijas attīstības 

plānošanas likums” 

(spēkā no 01.12.2011). 

Nosaka teritorijas plānošanas 

principus, kartību, institūciju 

kompetenci. 

Atbilst Atbilst  

8. “Būvniecības likums” 

(spēkā esošs no 

01.10.2014.) 

Nosaka būvniecības procesa 

regulējumu.  

Atbilst Atbilst  

9. “Par kultūras 

pieminekļu 

aizsardzību” (spēkā 

esošs no 10.03.1992.) 

Nosaka pasākumu sistēmu, kas 

nodrošina kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu, ietver 

tā uzskaiti, izpēti, praktisko 

saglabāšanu, kultūras 

pieminekļu izmantošanu un to 

popularizēšanu 

Atbilst Atbilst  

10. “Ūdens 

apsaimniekošanas 

Likums paredz tādas virszemes 

un pazemes ūdeņu aizsardzības 

sistēmas izveidošanu, kas 

veicina ilgtspējīgu un racionālu 

Atbilst  Neatbilst  
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Nr. Tiesību akts Raksturojums un ietekme uz 

dabas parka “Svētes paliene” 

teritoriju 

Paredzētā 

darbība  

2.alternatīva 

likums” (spēkā no 

15.10.2002.) 

ūdens resursu lietošanu, novērš 

ūdens un no ūdens tieši 

atkarīgu sauszemes ekosistēmu 

un mitrāju stāvokļa 

pasliktināšanos, aizsargā šīs 

ekosistēmas un uzlabo to 

stāvokli, nodrošina zemes 

aizsardzību pret applūšanu vai 

izkalšanu, kā arī paredz izveidot 

plūdu riska novēršanas un 

pārvaldības sistēmu, lai 

samazinātu ar plūdiem saistītu 

nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku 

veselību, vidi, kultūras 

mantojumu un saimniecisko 

darbību. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi   

11. „Dabas parka „Svētes 

paliene” individuālie 

aizsardzības un 

izmantošanas 

noteikumi” (Nr. 134 

spēkā esoši no 

07.03.2008.) 

Nosaka dabas parka "Svētes 

paliene" individuālo 

aizsardzības un izmantošanas 

kārtību.  

Tajā skaitā, saistībā ar plānoto 

darbību noteikumos noteikts 

sekojošais: 

10. Dabas lieguma zonā 

aizliegts: 

10.14. ierīkot un padziļināt 

esošos meliorācijas grāvjus 

13. Dabas parka zonā aizliegts: 

Atbilst Neatbilst  
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Nr. Tiesību akts Raksturojums un ietekme uz 

dabas parka “Svētes paliene” 

teritoriju 

Paredzētā 

darbība  

2.alternatīva 

13.6. ierīkot un padziļināt 

esošos meliorācijas grāvjus 

12. „Noteikumi par dabas 

parkiem” (Nr. 83, 

spēkā esoši no 

13.03.1999) 

Nosaka dabas parkus un to 

robežas. 

Atbilst Atbilst  

13. “Noteikumi par īpaši 

aizsargājamo biotopu 

veidu sarakstu” (Nr. 

350, spēkā esoši no 

28.06.2017.) 

Uzskaita īpaši aizsargājamo 

biotopu veidus. 

Atbilst Neatbilst  

14. “Noteikumi par īpaši 

aizsargājamo sugu un 

ierobežoti 

izmantojamo īpaši 

aizsargājamo sugu 

sarakstu” (Nr. 396, 

spēkā esoši no 

18.11.2000.) 

Uzskaita izzūdošas, 

apdraudētas vai retas sugas; kā 

arī sugas, kuras apdzīvo 

specifiskus biotopus; nosaka to 

aizsardzības režīmu. 

Atbilst Neatbilst  

15. “Noteikumi par 

mikroliegumu 

izveidošanas un 

apsaimniekošanas 

kārtību, to aizsardzību, 

kā arī mikroliegumu un 

to buferzonu 

noteikšanu” (Nr. 940, 

01.01.2013.) 

Nosaka mikroliegumu 

izveidošanas kārtību, ka arī 

uzskaita sugas, kuram tie 

veidojami. 

Atbilst Neatbilst  
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Nr. Tiesību akts Raksturojums un ietekme uz 

dabas parka “Svētes paliene” 

teritoriju 

Paredzētā 

darbība  

2.alternatīva 

16. “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, 

izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 

(Nr. 240, spēkā esoši 

no 22.05.2013.) 

Nosaka teritoriju plānojumu un 

detālplānojumu izstrādāšanas 

kārtību. 

Atbilst Atbilst  

17. “Dabas aizsardzības 

noteikumi meža 

apsaimniekošanā” 

(Nr.936, spēkā esoši no 

01.01.2013.) 

Nosaka vispārējās dabas 

aizsardzības prasības meža 

apsaimniekošanā. 

Atbilst Atbilst  

18. “Eiropas nozīmes 

aizsargājamo dabas 

teritoriju (Natura 

2000)) izveidošanas 

kritēriji Latvija” (Nr. 

199, 01.06.2002) 

Nosaka kritērijus, pēc kuriem 

Latvija tiek izveidotas Natura 

2000 teritorijas. Dabas parks 

“Piejūra” ir iekļauts Natura 

2000 vietu tiklā. (Tas ir vienots 

Eiropas aizsargājamo dabas 

teritoriju tīkls)) 

Atbilst Neatbilst  

19. “Virszemes 

ūdensobjektu un ostu 

akvatoriju tīrīšanas un 

padziļināšanas kārtība” 

 Atbilst  Atbilst  

Starptautiskās konvencijas   

20. “Konvencija par 

Eiropas dzīvās dabas 

un dabisko dzīvotņu 

aizsardzību” (1979, 

Latvija ratificējusi 

1996. gada) (Bernes 

konvencija) 

Uzskaita Eiropa aizsargājamās 

sugas un biotopus. Latvija 

apņemas nodrošināt dabisko 

biotopu un sugu saglabāšanu 

Latvijā, īpašu uzmanību veltot 

Eiropā retām sugām un 

biotopiem. 

Atbilst Neatbilst  
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Nr. Tiesību akts Raksturojums un ietekme uz 

dabas parka “Svētes paliene” 

teritoriju 

Paredzētā 

darbība  

2.alternatīva 

21. Konvencija "Par 

bioloģisko 

daudzveidību" (1992., 

ratificēta 08.09.1995.) 

(Rio konvencija) 

Apraksta bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas 

nepieciešamību. 

 

Atbilst Neatbilst  

Citi normatīvie akti  

22. Dabas parka “Svētes 

paliene” dabas 

aizsardzības plānā 

2007.-2016.gadam 

Dabas aizsardzības plānā 

aprakstīta Dabas parka izveides 

nepieciešamība, situācijas 

apraksts, Dabas parka 

apsaimniekošanas noteikumi, 

pieļaujamās darbības un citas 

uz Dabas parku attiecināmas 

darbības. 

Atbilst Neatbilst  

23. Jelgavas novada 

teritorijas plānojums 

2011.-2023.gadam 

Jelgavas novada teritorijas 

plānojuma izstrādes mērķis ir 

radīt sistēmu ar attiecīgu 

dokumentu kopumu ilgtspējīgas 

un līdzsvarotas attīstības 

veicināšanai Jelgavas novada 

teritorijā, īpaši uzsverot arī īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju 

izmantošanu. 

Atbilst Atbilst  

 

Saskaņā ar alternatīvu atbilstību normatīvo aktu regulējumam izvērtējumu redzams, ka pilnībā 

likumsošanas aktu regulējuma  atbilst 1.alternatīva jeb Paredzētā darbība, taču apsvērtā 

2.alternatīva ir daļēji atbilstoša likumdošanas aktu regulējumam, lielākās neatbilstības 

paredzamas tieši īpaši aizsargājamo biotopu un citu sugu kvalitātes saglabāšanas un izplatības 

aspektos (skatīt 12. un 14. tabulas). 
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3. Paredzētajai darbībai nepieciešamo, Darbības vietai piegulošo teritoriju dabas 

vērtību raksturojums un ietekmējamo Dabas parka teritoriju apraksta 

kopsavilkums 

3.1. Atrašanās vieta, platība, kods un karte (atbilstošā mērogā), kurā uzskatāmi attēlota 

Natura 2000 teritorija 

Dabas parks „Svētes paliene” (turpmāk- Dabas parks)- Natura 2000 teritorija, atrodas Latvijas 

centrālajā daļā, Svētes un Lielupes palienēs, Jelgavas rajona Līvbērzes un Valgundes pagastos. 

Teritorijas kopējā platība ir 931 ha. Teritorija atrodas Tīreļa līdzenuma D malā. 

Dabas parka robežas nosaka Grozījumu Ministru kabineta noteikumi Nr. 83 (“Noteikumi par dabas 

parkiem”, 9.03.1999) Nr. 714, 20.09.2011. 

Dabas parkam Latvijas teritorijā ir C tipa teritorija (LV0303200), kas paredzēta īpaši aizsargājamo 

sugu un biotopu aizsardzībai. Attēlos Nr.3. un Nr.4  redzamas dabas parka “Svētes paliene” shēma 

un funkcionālo zonu shēma 
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3.attēls. Dabas parka “Svētes paliene” shēma 
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4.attēls. Dabas parka "Svētes paliene" funkcionālo zonu shēma 
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3.2. Natura 2000 teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķi 

Dabas aizsardzības plānā norādīts, ka Dabas parks izveidots 2004.gadā, lai nodrošinātu izcilu 

dabas vērtību, galvenokārt reto un īpaši aizsargājamo savvaļas putnu un augu sugu, kā arī biotopu 

aizsardzību.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumu Nr.134 „Dabas parka "Svētes paliene" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 9.punktu Dabas parka dabas lieguma zona 

izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju un palieņu pļavu biotopus un tiem raksturīgo 

savvaļas augu un dzīvnieku sugu populācijas, savukārt saskaņā ar MK noteikumu Nr.134 

12.punktu dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturisko vidi, 

kā arī veicinātu sugu un biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas. 

3.3. Faktori, kas jau pirms paredzētās darbības īstenošanas negatīvi ietekmē Natura 2000 

teritorijā vai potenciāli ietekmējamā teritorijas daļā esošās dabas vērtības  

Dabas aizsardzības plānā minēts, ka vēl 20. gadsimta 30. gados Svētes un Lielupes palienes bija 

regulāri applūstošas un minimāli meliorētas. Laika posmā no 1958. gada līdz 1990. gadam tika 

izstrādāta shēma, kā ierobežot plūdus, pļavas meliorētas un izbūvēti aizsargdambji. Pašlaik ir 

saglabājušies atsevišķi maz izmainīti palieņu fragmenti lielākoties Svētes kreisajā krastā, t.sk., 

Graužu pļavas (..) Mūsdienās palienē nav novērojami ievērojami un regulāri plūdi, kurus novērš 

palienes teritorijā izbūvētās plūdu aizsargbūves (aizsargdambji, vaļējie grāvji un slēgtās drenāžas 

sistēmas un sūkņu stacijas), kā arī pēdējās desmitgadēs samazinājusies upju notece. Lielākā daļa 

palienes teritorijā ietilpstošo zālāju biotopu ir degradēti pļavu uzlabošanas pasākumu, kā arī 

aramzemju ierīkošanas rezultātā (..) Dabas parka palienes pēc ekoloģiskajiem apstākļiem īsti 

neatbilst dabiskām upju palienēm. Tāpēc šī ir viena no nozīmīgākajām problēmām, kuru būtu 

nepieciešams risināt kā prioritāru. Tāpat būtu nepieciešams uzturēt augstāku ūdens līmeni 

Melnezerā (Mellīzerī), jo dabiskos apstākļos, ja pašu vecupi un tai pieguļošās pļavas neaizsargātu 

aizsargdambji, vieta būtu daudz mitrāka.  

Dabas parka teritorijā ir dažas apdzīvotas viensētas, tomēr tās visas atrodas parka perifērijā pie 

robežas vai ārpus parka teritorijas robežas tuvumā. Līdz ar to, šo apdzīvoto vietu ietekme uz dabas 

vērtībām novērtēta kā nebūtiska, tomēr problēmas rada makšķernieki un atpūtnieki, kas izmīda 

un piemēslo upju krastus, izraisa kūlas ugunsgrēkus un migrāciju laikā ir traucējošs faktors 

caurceļojošiem putniem. 

Dabas aizsardzības plānā uzskaitītie teritoriju ietekmējošie faktori ir: 

 pastiprināta ūdens notece pārveidotajā hidrogrāfiskajā tīklā, 

 pļavu aizaugšana, 

 savvaļas augu un dzīvnieku populāciju sarukšana un izzušana dabisku apstākļu dēļ, 
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 pļavu uzaršana, nepareiza apsaimniekošana vai apsaimniekošanas trūkums, 

 kūlas dedzināšana, 

 piesārņojums, 

 mēslošana, aizsardzības līdzekļu lietošana, 

 cilvēku klātbūtne putnu pulcēšanās un ligzdošanas vietās. 

3.4. Likumsakarības un mijiedarbības, kas nosaka dabas vērtību pastāvēšanu Natura 2000 

teritorijā (piemēram, atbilstošs hidroloģiskais režīms, esošie sugas pārvietošanās koridori)  

Vērtību pastāvēšanu dabas parka teritorijā nosaka Lielupe un Svētes upe ar tai piegulošajām, 

salīdzinoši plašajām, apbūves nefragmentētām, palienes joslām. Šādas plašas un atklātas, cilvēku 

maztraucētas platības ir piemērotas putnu ligzdošanas un uzturēšanās vietas. Dabas aizsardzības 

plānā norādīts, ka Dabas parks ir izcila savvaļas putnu pulcēšanās un ligzdošanas teritorija, kurā 

pārstāvēti Latvijā un Eiropā reti dabisko, mazpārveidoto un applūstošo zālāju biotopi. Zālāju 

biotopi dabas parka teritorijā lielākoties ir cilvēku darbības ietekmēti – nosusināti, mēsloti, arti, 

tomēr tajos saglabājušās dabas daudzveidībai nozīmīgas struktūras un augu sabiedrības, kas 

atbilst aizsargājamo biotopu minimālajiem kvalitātes kritērijiem.  

Teritorijā sastopamo Palieņu zālāju un Eitrofo augsto lakstaugu audžu pastāvēšanai nepieciešama 

upes ūdens dinamisko procesu iedarbība – applūšana un straumes darbība. Palu darbība nelielā 

teritorijā rada dažādus, mainīgus mitruma apstākļus, līdz ar to nodrošinot daudzveidīgas augu 

sabiedrības un ekoloģiskās nišas dažādām dzīvnieku sugām. Eitrofas augsto lakstaugu audzes 

veidojas ūdens un sauszemes mijiedarbības joslās. Ūdens darbības rezultātā augi regulāri tiek 

mehāniski traucēti, augājs atjaunojas, bet nenotiek aizaugšana ar krūmiem un kokiem. 

Dabas parka teritorija veido vienotu ekoloģisku sistēmu, kas ietver Svētes upes lejteces palieni un 

Lielupes labā krasta palieni posmā no Iecavas upes ietekas līdz neizmainītajai šaurajai palienes 

joslai ar vecupēm pie „Ķīšiem”. 

3.5. Teritorijas nozīme Natura 2000 teritoriju tīkla vienotībā valstī un bioģeogrāfiskajā 

rajonā 

Svētes paliene ir regulāra un viena no galvenajām pieturas vietām pavasarī atlidojušajiem 

putniem - tūkstošiem ūdensputnu un bridējputnu. Vienā dienā teritorijā maksimāli var atrasties 

tūkstotis gulbju, 5-6 tūkstoši zosu, vairāk kā 1500 garkakļu. Zālājus veido samērā neskartas 

palienes. Palienes ir nozīmīgas ligzdošanas vietas griezei, ķikutam, dumpim, pļavu lijai, ormanītim, 

iespējams arī purva pūcei un zilrīklītei. Zālājos barojas melnais stārķis, mazais ērglis, zivju ērglis un 

melnais zīriņš, kas ligzdo palienēm pieguļošajās platībās.  
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Saskaņā ar dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informāciju, 

teritorijā konstatēti trīs aizsargājamie biotopi: “Palieņu zālāji”, “Eitrofas augsto lakstaugu audzes” 

un “Mēreni mitras pļavas”. Biotopi uzskaitīti 2.tabulā.  

 

2.tabula 

Dabas parkā sastopamie Eiropas nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi 

 

Biotopa nosaukums Kods Sastopamība 
dabas parka 
teritorijā 
(poligoni) 

Platība dabas 
parka 
teritorijā (ha) 

Platība Latvijā 
(ha) 

Platības 
īpatsvars 
Latvijas 
mērogā (%) 

Palieņu zālāji 6450 14 430 15600 2,8 

Eitrofas augsto 
lakstaugu audzes 

6430 4 177 1600 11 

Mēreni mitras pļavas 6510 1 12 5300 0,2 
Biotopu kods pēc Eiropas nozīmes biotopu Latvijā noteikšanas metodikas. 

Biotopu platība, poligonu skaits pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” datiem un sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta E.Kušķes 

atzinuma (2015.). 

Izplatība Latvijā pēc sugu un biotopu aizsardzības statusa bioģeogrāfisko novērtējumu pārskata mājas lapā 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/. 

 

2. tabulā redzams, ka dabas parkā sastopamais aizsargājamais biotops “Eitrofas augsto lakstaugu 

audzes” veido 11% no visā Latvijā sastopamās biotopa platības. Nozīmīga ir arī “Palieņu zālāju” 

sastopamība, kas veido gandrīz 3% no Latvijā esošās biotopa platības.  

Boreālā reģiona mērogā “Palieņu zālāji” dabas parka teritorijā veido 0,9%, “ Eitrofās augsto 

lakstaugu audzes” 1,5%, bet “Mēreni mitras pļavas” 0,05%. 

Kopumā dabas lieguma teritorijā konstatētas trīs dažādas aizsardzības pakāpes aizsargājamās 

augu sugas, 67 aizsargājamās putnu sugas, kā arī 5 aizsargājamās zivju sugas. 

Aizsargājamo sugu saraksts un aizsadzības pakāpe apkopota 3.tabulā. 

3.tabula 

Dabas parka teritorijā sastopamās aizsargājamās sugas 

 

Sugas nosaukums LSG ED B ĪA M 

Augu sugas 

Dactylorhiza baltica Baltijas dzegužpirkstīte 4   X  

Gladiolus imbricatus Jumstiņu gladiola 3   X X 

Platanthera bifolia Smaržīgā nakstvijole 4   X  

Putnu sugas 

Botaurus stellaris Lielais dumpis 3 BD I II X X 

Egretta alba Lielais baltais gārnis  BD I II   

Ciconia ciconia Baltais stārķis  BD I II X  
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Ciconia nigra Melnais stārķis 3 BD I II X X 

Anas acuta Garkaklis  BD 
II/1, 
III/2 

III   

Anas clypeata Platknābis  BD 
II/1, 
III/2 

III   

Anser albifrons Baltpieres zoss  BD 
II/2, 
III/2 

III   

Anser anser Meža zoss 3 BD 
II/1, 
III/2 

III X  

Anser fabalis Sējas zoss  BD 
II/1 

III   

Branta leucopsis Baltvaigu zoss  BD I II   

Cygnus columbianus Mazais gulbis  BD I II X  

Cygnus cugnus Ziemeļu gulbis 3 BD I II X X 

Mergus albellus Mazā gaura  BD I    

Mergus merganser Lielā gaura 2 BD 
II/2 

III X  

Tadorna tadorna Sāmsalas dižpīle 3  II X  

Pandion haliaetus Zivju ērglis 3 BD I II X X 

Aquila pomarina Mazais ērglis 3 BD I II X X 

Circaetus gallicus Čūskērglis 1 BD I II X X 

Circus aeruginosus Niedru lija  BD I II X  

Circus cyaneus Lauku lija 1 BD I II X  

Circus pygargus Pļavu lija 2 BD I II X  

Haiaeetus albicilla Jūras ērglis 1 BD I II X X 

Falco columbarius Purva piekūns 1 BD I II X  

Falco peregrinus Lielais piekūns 0 BD I II X X 

Coturnix coturnix Paipala 2 BD 
II/2 

III X  

Grus grus Dzērve 3 BD I II X  

Crex crex Grieze 2 BD I II X  

Porzana parva Mazais ormanītis 3 BD I II X  

Porzana porzana Ormanītis 2 BD I II X  

Rallus aquaticus Dumbrcālis  BD 
II/2 

III   

Recurvirostra avosetta Avozeta  BD I II   

Charadrius hiaticula Smilšu tārtiņš 3  II X  

Pluvialis apricaria Dzeltenais tārtiņš 3 BD 
I,II/2, 
III/2 

III X  

Vanellus vanellus Ķīvīte  BD 
II/2 

III   

Gallinago gallinago Mērkaziņa  BD 
II/1, 
III/2 

III   

Gallinago media Ķikuts 1 BD I II X  
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Limosa limosa Melnā puskuitala 2 BD 
II/2 

III X  

Numenius arquata Kuitala 2 BD 
II/2 

III X  

Philomachus pugnax Gugatnis 2 BD I, 
II/2 

III X  

Tringa glareola Purva tilbīte  BD I II X  

Tringa stagnatilis Dīķu tilbīte 3  II X  

Tringa totanus Pļavas tilbīte 2 BD 
II/2 

III X  

Chlidonias niger Melnais zīriņš  BD I II X X 

Clidonias leucopterus Baltspārnu zīrīņš 3  II X X 

Larus minutus Mazais ķīris   II X X 

Larus ridibundus Lielais ķīris  BD 
II/2 

III X X 

Sterna caspia Lielais zīriņš  BD I II   

Sterna hirundo Upes zīriņš  BD I II X X 

Columba oenas Meža balodis 3 BD 
II/2 

III X X 

Asio flammeus Purva pūce 1 BD I II X  

Dendrocopus medius Vidējai dzenis 3 BD I II X X 

Dendrocopus leucotos Baltmugurdzenis 3 BD I II X X 

Lanius collurio Brūnā čakste  BD I II X  

Lanius excubitor Lielā čakste 3  II X  

Erithacus svecica Zilrīklīte 4 BD I II X  

Locustella luscinioides Seivi ķauķis 3  II X  

Remiz pendulinus Somzīlīte 3  III X  

Ardea cinerea Zivju gārnis   III   

Anthus pratensis Pļavu čipste   III   

Motacilla flava Dzeltenā cielava   II   

Motacilla citreola Citroncielava   II   

Saxicola ruberta Lukstu čakstīte   II   

Sylvia communis Brūnspārnu ķauķis   II   

Acrocephalus arundinaceus Niedru strazds   III   

Atrocephalus scheobaenus Ceru ķauķis   III   

Acrocephalus palustris Purva ķauķis   III   

Carpodacus erythrinus Mazais svilpis   II   

Zivju sugas 

Misgurnus fossilis Pīkste  BD II    

Rhodeus sericeus Spidiļķis  BD II III   

Lampetra planeri Strauta nēģis  BD II III   

Lampetra fluviatilis Upes nēģis  BD II, 
V 

III X X 

Cobitis taenia Akmeņgrauzis  BD II III   
Atradnes dabas parka teritorijā pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” datiem, ekspertu atzinumiem. 

Izplatība Latvijā pēc sugu un biotopu aizsardzības statusa bioģeogrāfisko novērtējumu pārskata mājas lapā 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/, http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0303200 

LSG – Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija. 

ED – Eiropas Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, pielikums vai Putnu Direktīvas 79/409/EEC 

par savvaļas putnu aizsardzību, pielikums. 
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B - Bernes konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību, pielikums. 

ĪA – Latvijā īpaši aizsargājamas sugas pēc LR MK noteikumiem Nr.396.noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 

aizsargājamo sugu sarakstu. 

M – sugas, kurām veidojami mikroliegumi pēc LR MK noteikumiem Nr.940.par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 

aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu. 

 

Dabas parka teritorijā pavisam konstatētas 49 Latvijā īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, 

no kurām 18 sugām Latvijā veidojami mikroliegumi. 54 sugas ir iekļautas Eiropas Padomes 

direktīvu pielikumos un 70 sugas aizsargā Bernes konvencija. 
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4. Esošās situācijas, Paredzētās darbības un iespējamo risinājumu apraksts 

attiecībā uz darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, kā arī 

iespējamām tiešajām, netiešajām un sekundārajām ietekmēm 
 

4.1. Valgundes vasaras poldera un Paredzētai darbībai piegulošās teritorijas apraksts, 

teritorijas pašreizējā izmantošana, īpašuma piederības raksturojums, tuvākās dzīvojamās 

un sabiedriskās ēkas 

Valgundes 1. polderis atrodas Jelgavas novada Valgundes pagastā uz ziemeļrietumiem no Jelgavas 

pilsētas un dienvidaustrumos no ciema Vītoliņi, Lielupes labajā krastā starp Iecavas upes ieteku 

Lielupē (5. attēls). 

 

5. Attēls. Objekta novietojums plānā 

Valgundes 1. poldera īpašnieks ir  Latvijas valsts, LR Zemkopības ministrijas personā, reģistrācijas 

Nr.90000064161, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010. Būvobjekts nodots ekspluatācijā 1969. 

gadā, tā rekonstrukcija veikta  1975. un 1985. gadā (Bruģis, 2013). 

Valsts nozīmes ūdensnoteka Valgundes 1. vasaras poldera kanāls atrodas Jelgavas novada 

Valgundes pagastā (pikets 0/00 – 36/30), saukts arī par Mellupīti. Tā kopējais garums pēc MK 
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13.06.2008. noteikumu Nr. 328 “Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas 

sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” valdījumā” 1. pielikuma datiem ir 3,64 km, bet baseina platība 3,4 km2. Kanāls visā tā 

garumā ir meliorēts. Valgundes 1. vasaras polderis ir nosusināta teritorija. Tās dienvidu daļu 

norobežo Iecavas upe, dienvidrietumu daļu – Lielupe, savukārt ziemeļaustrumu daļā atrodas 

apdzīvota vieta „Vītoliņi”. Rekonstruējamo ūdensnoteku ieskauj pļavas. Vasaras 1.poldera 

platības applūst Lielupes augsto palu ūdens līmeņu laikā, bet vasaras periodā tajās jānoregulē 

optimālais mitruma režīms un jānodrošina nosusināšanas sistēmas, tajā skaitā drenāžas darbība. 

Lai nodrošinātu noteikto vasaras poldera darbības režīmu, pēc palu perioda beigām poldera 

kanālam netraucēti jānovada poldera platībā uzkrātais ūdens sūkņu stacijai (Aleksāns, 2017). 

Apsekojamā teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Tīreļu līdzenumā (Fizioģeogrāfiskā karte, 

LVGD Dabas apvidi). Reljefa virsma galvenokārt ir plakana un tikai vietām viļņota, tā paceļas ~0,1 

– 5 m v.j.l. Šajā apvidū gruntsūdeņi atrodas tuvu zemes virsmai. Lielupes un tās lielāko pieteku 

tuvumā gruntsūdeņu līmenis ievērojami mainās atkarībā no ūdens līmeņa upēs. Gruntsūdens 

līmeņa dziļums mainās no dažiem desmitiem centimetru līdz 3m. Kvartāra nogulumu segas 

biezums līdzenumā vidēji ir no 15 – 30m un tos veido pēdējā apledojuma (Latvijas) morēnas 

smilšmāls, to pārsedz Baltijas ledus ezera mālainie un smilšainie nogulumi, kurus teritorijā starp 

Jelgavu, Kalnciemu un Līvbērzi pārsedz līdzīga sastāva Litorīnas jūras nogulumi. Teritorijās ap 

Lielupi un tās pieteku ielejām, arī apsekojamajā teritorijā abpus kanālam piegulošajās teritorijās, 

kā arī to gultnēs ieguļ aluviālie nogulumi, kuru biezums mainās no dažiem centimetriem līdz 

vairākiem metriem (Misāns u.c., 2001). Apsekojamās teritorijas reljefs ir līdzens, to galvenokārt 

aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes – zālāji, kultivēti zālāji un iekoptas vai pamestas 

aramzemes (dārzi un tīrumi), kas izvietoti agrākajā Lielupes upes palienē. Mūsdienās tā pēc 

ievērojamo meliorācijas darbu veikšanas ir nosusināta teritorija ar vaļējiem meliorācijas grāvjiem 

un slēgto drenāžu. Šobrīd meliorācijas sistēma funkcionē daļēji, jo meliorācijas grāvji un drenas 

daļēji ir aizsērējušas vai bojātas (sabrukušas). Saskaņā ar Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 

būvju tehniskajā atzinumā sniegto informāciju kanālam piegulošo teritoriju apsaimnieko 57 

nelielas saimniecības, ~100 ha ir drenētas platības, bet ~150 ha platības ir nosusinātas ar vaļējiem 

grāvjiem. Regulārās ūdens klātbūtnes dēļ paliene nav apbūvēta. Tomēr cilvēka darbība ir būtiski 

ietekmējusi Svētes palienes ekoloģiskos procesus, veicot apjomīgus meliorācijas darbus, kas 

būtiski izmainīja dabas parka izskatu. 

Informācija par apsekojamās teritorijas vēsturisko apsaimniekošanu atrodama Latvijas 

ornitoloģijas biedrības izstrādātajā dabas parka “Svētes paliene” dabas aizsardzības plānā 2007.-

2016.gadam (turpmāk- Dabas aizsadzības plāns). Saskaņā ar to dabas parka teritorijā esošās 

pļavas pārsvarā tiek pļautas (mazāk ganītas), daļā teritorijas bijušas arī aramzemes, kuras pašlaik 

ir jaunākas vai vecākas atmatas. Liela daļa pļavu Lielupes labajā krastā, Valgundes pagastā, kur 
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atrodas arī apsekojamās platības, kas pieguļ Mellupītei, padomju varas gados tika iznomātas 

vietējiem iedzīvotājiem, kas tajās ieguva sienu, ganīja lopus un audzēja dārzeņu kultūras. Zināmā 

mērā, kā tas vietām tika konstatēts arī dabā, apsekojuma gaitā, minētā apsaimniekošana tiek 

turpināta arī mūsdienās, bet mazākā mērogā 

Ņemot vērā zināmo informāciju par teritorijas vēsturisko apsaimniekošanu, meliorācijas darbiem, 

kas tikuši veikti apsekojamajā teritorijā, meliorācijas sistēmu, kas joprojām sadala apsekojamo 

teritoriju samērā nelielos zemes gabalos, un analizējot dažādu gadu uzlidojumu aerofoto ainas, 

visi iepriekš minētie apsekojamās teritorijas ietekmes faktori ir veidojuši to ainavu, kāda tā 

redzama mūsdienās – teritorijās abpus Valgundes 1. Vasaras poldera kanālam. Kanāla labajā pusē 

piegulošajās teritorijās vairāk izplatīti veci kultivēti zālāji. Arī kanāla kreisajā pusē, dabas parka 

“Svētes paliene” teritorijā, ūdensnotekai tieši piegulošo apsekojamo teritoriju saposmo 

meliorācijas grāvji. Taču starp šiem zemes gabaliem nav tik izteiktas atšķirības veģetācijā, kā tās ir 

kanāla labajā krastā. Iespējams, te bijusi vienāda apsaimniekošana (piemēram, pļaušana, tīrumu 

iekopšana). Dažviet – vietās, kur veidojušās atmatas, liecības par tiem vēl saglabājušās. 

Ūdensnotekas kreisajā pusē galvenokārt izplatīti zālāji.  

4.2. Valgundes vasaras poldera raksturojums un darbības režīms, Valgundes 1. vasaras 

poldera kanāla raksturojums, sateces baseins un hidroloģiskā režīma raksturojums, kā arī 

ūdens kvalitātes un zivsaimnieciskais raksturojums  

Lai nodrošinātu Valgundes 1. poldera vasaras periodam atbilstošu darbības režīmu, pēcpalu 

periodā kanālam ir jānovada palu ūdeņi no applūdušās platības līdz sūkņu stacijai, kur tie tālāk 

tiek pārsūknēti uz Lielupi. Savukārt vasarā kanāls darbojas pašplūsmas režīmā, uzturot poldera 

teritorijā optimālu mitruma režīma un vienlaicīgi nodrošinot slēgtās drenāžas sistēmas darbību, 

pie nosacījuma ka drenu iztekas ir tīras no novadgultnes aizsērējuma  un aizauguma. Nosprostotas 

drenu iztekas (kā tas ir pašlaik) bloķē drenāžas ūdeņu novadīšanu un līdz ar to palielina virszemes 

ūdens noteci, kas pastiprina barības vielu un humusa nokļūšanu ūdensnotekā (Kalniņš, 2014). 

Valgundes vasaras poldera galvenie tehniskie rādītāji ir šādi:  Valgundes 1. vasaras poldera kanāls, 

ŪSIK kods 3834:01 ir valsts nozīmes ūdensnoteka. Kanāla posma  garums ir 3,63 km (pik.00/00-

36/30, skat. 6. att.). Sūkņu stacija ir ar 400 m garu krājbaseinu, 3 caurtekas, 26 drenu iztekas.  

Līdzšinējie meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes rezultāti ir parādījuši 

(Bruģis, 2013), ka Valgundes 1. vasaras poldera kanāla gultne  (pik.00/00-36/30)  visā 3,63 km 

garumā nenodrošina normālu ūdens noteci, tās šķērsgriezums ir samazinājies. Ūdensnoteka šajā 

posmā aizaugusi ar ūdensaugiem – galvenokārt niedrēm un kalmēm un ir piesērējusi. Tā ir pazīme,  

kas norāda uz augstu organisko vielu saturu ūdenī. Piesērējuma dēļ ūdens piegāde sūkņu stacijai 

ir traucēta.  Līdz ar to kanālā līdz piketam 00/20 visu laiku saglabājas augsts ūdens līmenis, bet 

drenu iztekas atrodas zem ūdens vai sanesumiem un tāpēc drenāža vairs nepilda savas funkcijas.  
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Caurtekas C-1 pik.08/50, C-2 pik.21/50 un C-3 pik.33/40 ir sliktā stāvoklī – nogruvis betonējums, 

aizaugušas ar krūmiem, atdalījušies grodi un jau daļēji iesērējušies, kā rezultātā pirms caurtekām 

veidojas ūdens uzstādījums. Ūdensgūtnes posmā pik.00/00-21/00  ir nogāzes izskalojumi un 

krasta noslīdējumi. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes rezultātā 

konstatēts, ka  normālas ūdens plūsmas nodrošināšanai nepieciešams atjaunot Valgundes 1. 

vasaras poldera kanāla gultni visā tā garumā, pārbūvēt 3 caurtekas un atjaunot 26 drenu iztekas 

(Bruģis, 2013). 

Gultnes pamatnes platums visā ūdensnotekas garumā praktiski ir vienāds  – 6,5-7 m; labais krasts 

izturēts, augštecē tā augstums ir 1,8 m, vidus posmā tas samazinās līdz 1 metram, bet pirms 

aizsprosta atkal kļūst nedaudz augstāks – 1,4 m. Labā krasta nogāzes slīpums augštecē 0,5 (0,45), 

vidus posmā 0,5 (0,5) -  0,4 (0,36). Kreisais krasts augštecē un ūdensnotekas vidus posmā  ir 

praktiski simetrisks labajam krastam – tā augstums augštecē ir 1,8 m ar nogāzes slīpumu 0,45, un 

ūdensnotekas vidus posmā, attiecīgi – krasta augstums 1,0 m un nogāzes slīpums 0,5. 

Ūdensnotekas lejastecē, pirms aizsprosta situācija ir atšķirīga – ūdensnotekas kreisais krasts ir 

aptuveni trīs reizes zemāks par labo, kā rezultātā pavasara palu laikā šeit notiek regulāra kanālam 

piegulošās teritorijas applūšana. 

 

6. attēls. Valgundes 1.vasaras polderis 
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4.3. Visu iespējamo Paredzētās darbības risinājumu apraksts 

Lai regulētu mitruma režīmu Svētes palienē, saglabātu un atjaunotu mitrāju un palieņu pļavu 

biotopus un tiem raksturīgo savvaļas augu un dzīvnieku sugu populācijas, kā arī, lai vienlaicīgi 

nodrošinātu lauksaimniecības zemju izmantošanu, nepieciešams veikt Valgundes 1. poldera 

rekonstrukcijas darbus. 

Paredzams, ka iecerētā valsts nozīmes ūdensnotekas poldera kanāla gultnes parametru 

atjaunošana (rekonstrukcija) neradīs ietekmes, kas varētu negatīvi iespaidot virszemes un 

pazemes ūdensobjektu stāvokli vai traucēt to kvalitātes uzlabošanu. Šie pasākumi var tikai sekmēt 

dabas parka “Svētes paliene” mitruma režīma stabilizēšanu. Poldera kanāla gultnes renovācija 

veicama, nemainot tās trasi, tādējādi respektējot dabas parka “Svētes paliene” aizsardzības un 

izmantošanas  noteikumus  (Kalniņš, 2014). 

Poldera kanāla gultnes renovācija tāpat nepieciešama, lai nodrošinātu kanālam piegulošo 

lauksaimniecības zemju nosusināšanu un to izmantošanas ilgtspējību, tajā skaitā arī Dabas parka 

teritorijas vajadzībām. Ja poldera kanāla gultne ir tīra un nav aizsprostota, ar pareizu sūkņu 

stacijas darba režīmu ir iespējams noregulēt vides aizsardzības prasībām atbilstošu mitruma 

režīmu poldera un tam piegulošajā teritorijā. Eksperta (būvprakses sertifikāts 45-110) Jura Kalniņa 

atzinumā par virszemes ūdens objekta tīrīšanas vai padziļināšanas iespējamo ietekmi uz 

apkārtējiem ūdens objektiem, kā arī iespējamo ietekmi uz tīrāmo vai padziļināmo ūdens objektu 

strikti norādīts: “Dabas parka dabas aizsardzības plānā iecerētā grāvju un kanāla gultnes 

aizbēršana nav pieļaujama” (Kalniņš, 2014). 

Neveicot poldera kanāla gultnes renovāciju, turpināsies ūdens kvalitātes pasliktināšanās, bet 

valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi”, kurai ar 14.01.2010. pieņemto 

“Meliorācijas likumu” ir noteikta atbildība par valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un 

ekspluatāciju, nevarēs nodrošināt to, ka no Valgundes 1. vasaras poldera kanāla darbības atkarīgo 

privāto zemju īpašnieki uztur šīs meliorācijas sistēmas un nodrošina to funkcionēt spēju. Rezultātā 

zemju īpašnieki nevarēs pilnvērtīgi apsaimniekot un ilgtspējīgi izmantot savu zemi paredzētajiem 

mērķiem (Kalniņš, 2014). 

Mellupītes, jeb valsts nozīmes ūdensnoteku Valgundes 1.vasaras poldera kanāla pārtīrīšana vai 

padziļināšana ir iespējama tikai tajā gadījumā, ja hidroloģiskie apstākļi Svētes palienes dabas 

parka teritorijā gada griezumā paliek nemainīgi, salīdzinot ar līdzšinējiem un, ideālā gadījumā, 

aizdambējot grāvjus dabas parka teritorijā, regulējot drenāžas sistēmas darbību un gruntsūdens 

līmeni ar sūkņu stacijas slūžu aizvariem, šie apstākļi tiek uzlaboti, vismaz daļu palienes padarot 

mitrāku. 
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Pēc poldera kanāla tīrīšanas un grāvju aizdambēšanas darbiem dabas parkā ietilpstošajā 

Valgundes 1.vasaras poldera daļā jāveic regulārs hidroloģiskās situācijas monitorings, atbilstoši 

dabas aizsardzības plāna rekomendācijām. 

Atzinumā par valsts nozīmes ūdensnotekas „Valgundes 1.vasaras poldera kanāls” rekonstrukcijas 

ietekmi uz saldūdens biotopiem un īpaši aizsargājamām augu sugām” arī tiek pieļauta kanāla 

rekonstrukciju, taču izvirzot nosacījumus šo darbu realizācijai (Zviedre, 2014). Atzinuma 

secinājumu daļā tiek rekomendēts visā ūdensnotekas garumā darbus veikt no viena krasta, 

maksimāli saglabājot pretējā krasta veģetāciju. Lai palielinātu dzīvotņu daudzveidību ūdenī un 

samazinātu aizaugšanu ar ūdensaugiem, poldera kanāla krastos vēlams saglabāt koku un krūmu 

pudurus, kā arī maksimāli saglabāt esošo velēnu ar veģetāciju, tādējādi mazinot krastu eroziju un 

augsnes ieskalošanos ūdenī, ko izraisa lietus un sniega kušanas ūdeņi. Tīrīšanas darbu laikā 

izraktos laukakmeņus vēlams ievietot atpakaļ ūdenī visā ūdensteces garumā un censties 

maksimāli samazināt uzduļķojuma nonākšanu Lielupē (Zviedre, 2014). 

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta (sertifikāts Nr.095) Elīzas Kušķes atzinumā par valsts 

nozīmes ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” rekonstrukcijas ietekmi uz kanālam 

piegulošajā teritorijā esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem un augu sugām, tāpat renovācijas 

darbu negatīvās ietekmes samazināšanai iesaka pārtīrīšanas darbus veikt no viena krasta un no 

kanāla izsmelto masu novietot tajā pašā krastā, kurā paredzēta visas tehnikas atrašanās. Kanāla 

rekonstrukcija jāveic nemainot tā trasi, kā arī nepalielinot tā sākotnējo dziļumu vai platumu, t.i. 

nemainot tā esošos tehniskos parametrus. Tāpat noteikts neveidot jaunus meliorācijas grāvjus vai 

drenas kanāla kreisajā krastā, kur atrodas dabas parka teritorija. Tiek rekomendēts izstrādāt tādus 

risinājumus, kā ūdens līmeņa regulēšanu ar slūžām, kas spētu papildus nodrošināt dabas parka 

teritorijā konstatēto palieņu zālāju un eitrofo augsto lakstaugu audžu biotopiem nepieciešamo 

mitruma režīmu un pavasara palu uzplūdu regularitāti (Kušķe, 2014). 

Sertificēta eksperta atzinumā par valsts nozīmes ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera 

kanāls” rekonstrukcijas ietekmi uz zivju resursiem norādīts, ka darbus nedrīkst veikt saldūdens 

zivju nārsta laikā, kā arī to ikru un kāpuru attīstības laikā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam. Maksimāli 

samazināt uzduļķojuma nonākšanu Lielupē un nepieļaut naftas produktu un citu piesārņojošo 

vielu iekļūšanu ūdensnotekā. Iespēju robežās izvairīties no rekonstrukcijas darbu veikšanas vai tos 

maksimāli samazināt tajās kanāla gultnes daļās, kuru stāvoklis pašlaik vai tuvākajā nākotnē nevar 

būtiski traucēt ūdens novadīšanu. 

Apkopojot visu ekspertu izteiktos viedokļus, nevienā no atzinumiem nav izteikts kategorisks 

iebildums pret valsts nozīmes ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” 

rekonstrukciju. Taču irr virkne ekspertu norādījumu un rekomendāciju, kuri jāņem vērā darbu 

realizācijas laikā. Veicot Valgundes 1. vasaras poldera rekonstrukcijas darbus, visi norādījumi un 

rekomendācijas ir praktiski ievērojami un nodrošināmi darbu gaitā. Hidroloģiskie aspekti par 
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kanāla rekonstrukcijas iespējamajām ietekmēm uz dabas parku aplūkoti šī pārskata turpmākajās 

sadaļās. 

Savukārt atteikšanās no ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” rekonstrukcijas, var 

radīt būtiskus sarežģījumus ne tikai kanālam piegulošo zemes gabalu īpašniekiem, bet arī pašai 

dabas parka teritorijai, jo, lai poldera teritorijā saglabātu optimālus apstākļus sugām, to 

dzīvotnēm un biotopiem, ir nepieciešams ne vien turpināt, bet arī kvantitatīvi un kvalitatīvi 

palielināt apsaimniekošanas pasākumus dabas parka teritorijā, īpaši nepieļaujot palienes 

atkārtotu aizaugšanu un sekojošu tās fragmentāciju ar kokaugiem. Neveicot rekonstrukciju, 

teritorijā sāksies pārpurvošanās procesi, jo pārstās darboties ūdens novadīšanas sistēmas, kas 

regulē hidroloģisko režīmu un nodrošina slēgtās drenāžas darbību. 

4.4. Fiziskās izmaiņas, kas dabā radīsies paredzētās darbības īstenošanas vietā  

Rekonstrukcijas darbu gaitā tehnikas pārvietošanās, kā arī izraktās grunts novietošana plānota 

grāvja labajā krastā, ārpus Dabas parka un aizsargājamo biotopu platībām, līdz ar to tiešas 

ietekmes uz šīm dabas vērtībām nebūs. Tomēr jāatzīmē, ka ūdensnotekas posma vidusdaļā, 

aptuveni 15-20m attālumā no grāvja, labajā krastā konstatēts viens Latvijā īpaši aizsargājamas un 

Latvijas Sarkanās grāmatas 4.kategorijā iekļautas augu sugas – Baltijas dzegužpirkstītes 

Dactylorhiza baltica, eksemplārs. Veicamo darbu laikā pastāv iespēja augu sugas atradnes 

mehāniskai iznīcināšanai. Baltijas dzegužpirkstīte ir autotrofs lakstaugs ar gumiem, kuros uzkrājas 

barības vielas un augs spēj pārziemot. Orhidejām raksturīgs ilgs attīstības cikls (Cepurīte, 2005) 

vairāku gadu garumā līdz tās sāk ziedēt un spēj vairoties.  Orhideju sēklas ir ļoti sīkas, putekļveida. 

Sēklu uzdīgšanai nepieciešama simbiotisko sēņu klātbūtne. Dīgšanas procesu ietekmē augsnes 

ķīmiskais sastāvs, kā arī vides apstākļi un miera periods. Mikorizas sēņu (Rhizoctonia) klātbūtne ir 

obligāts nosacījums visos orhidejas attīstības posmos. Auga gumi gada laikā nomainās, 

pakāpeniski iet bojā vecie un veidojas jaunie  (Belogrudova, 2012). Augu sugas atjaunošanās ļoti 

apgrūtināta, ilgstoša. 

Augšpus sūkņu stacijas, rekonstruējamā grāvja posmā, konstatēta Eiropas Padomes Direktīvas 

92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, pielikumā iekļauta zivju 

suga - pīkste Misgurnus fossilis. Veicot grunts izrakšanu, samazināsies zivju barības (bentosa) 

daudzums, kā arī var tikt izrakti zivju mazuļi un ikri. Rakšanas darbu laikā ūdensnotekā veidosies 

uzduļķojums, kas var izraisīt zivju bojāeju, tomēr pīkstu bojāejas risks ir mazāks, jo tās spēj 

izmantot atmosfēras skābekli un izturēt ilgstošu skābekļa deficītu ūdenī. Dūņu un aizauguma 

izņemšana samazinās pīkstēm piemērotu biotopu platību, jo pīkstes mēdz izvairīties no atklātiem 

ūdeņiem. Tomēr biotopu platības samazināšanās, visticamāk, ilgs tikai dažus gadus. Pēc tam, kad 

kanāla gultnes aizaugums ar iegremdētiem ūdensaugiem būs daļēji atjaunojies, pīkstēm 

piemēroto biotopu platība kanālā varētu pārsniegt pašreizējo (K.Abersons, 2014). 
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Veicot ūdensnotekas rekonstrukciju un attīrīšanu, tiks izcirsti gar ūdensteci augošie krūmi, 

palielinot atklātu, nefragmentētu platību, veicinot putnu sugām piemērotākus vides apstākļus. 

4.5. Paredzētās darbības veikšanai nepieciešamo izejmateriālu veidi un apjomi, to piegāde un 

ievietošana, tehniskā/o laukuma/u izveide un izvietojums, tajā skaitā attiecībā pret īpaši 

aizsargājamajām sugām un biotopiem; darbu organizācijas īpatnības un ierobežojumi, tajā 

skaitā būvmateriālu, grunts un augsnes izvietošans ierobežojumi, kā arī nepieciešamie 

nosacījumi negatīvo ietekmju novēršanai/ samazināšanai 

Lai atjaunotu meliorācijas sistēmu darbību un panāktu efektīvu ūdens novadīšanu, paredzēts šāds 

hidromelioratīvo darbu komplekss: 

 apauguma novākšana(1. un 2. alternatīva); 

 kanāla pārtīrīšana (1. un 2. alternatīva); 

 novadgrāvja pārtīrīšana (1. alternatīva); 

 aizsprostu un meniķu izbūve (1. alternatīva) ; 

 caurteku izbūve (1. un 2. alternatīva); 

 drenu izteku atjaunošanu (1. un 2. alternatīva). 

Poldera kanāla un grāvja gultnes atjaunošanu paredzēts darīt ar vienkausa ekskavatoru (skat. 

7.attēlu).  

 
7. attēls Vienkausa ekskavatora darbība veidojot grāvja profilu un izraktās grunts izvešana. 

 

Tāpat pirms ekskavācijas darbu uzsākšanas, paredzēta aizsprostojumu izvākšana un koku, krūmu 

apauguma novākšana kanāla un grāvja gultnes nogāzēs un aizsargjoslā.  
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8. attēls Apauguma novākšana kanāla gultnes nogāzēs un aizsargjoslā. 

 

Izrakto grunti aptuveni 8000 m3 apmērā paredzēts izlīdzināt ar buldozeru (~80 – 85 % no izraktā 

apjoma), pārējo izvest uz grunts uzglabāšanas laukumu tālākai izmantošanai uzbēruma veidošanai 

vai augsnes mēslošanai. Tehnikas pārvietošanās un izraktā materiāla novietošana notiks pārsvarā 

valsts nozīmes ūdensnotekas ekspluatācijas aizsargjoslas teritorijā kanāla labajā krastā. 

Aizsprostu un meniķu izbūvei plānots izmantot gatavas dzelzbetona konstrukcijas, kuras tiktu 

piegādātas pa tiešo no to ražotājiem. 

Tā kā darbu gaitā nepieciešama 3 pussabrukušu caurteku pārbūve uz vajadzīgajām dibena 

atzīmēm, tad tiks slēgta tuvējā satiksme, kas šajā rajonā nav seviški intensīva. Veicot caurteku 

pārbūvi, paredzēta vienlaidus cauruļu iebūve, kas izslēdz iebrukumus un piltuvju veidošanos 

braucamajā daļā. Pēc gultnes atjaunošanas atjaunojamas drenu iztekas un gultnes nostiprinājumi 

pie transportbūvēm.  

Pārbūves darbu laiks tiks plānots tāds, lai neietekmētu putnu ligzdošanu un zivju nārstošanu, t.i. 

laikā no 20. jūlija līdz nākamā gada 15. aprīlim, bet visdrīzāk augusta un septembra mēnešos, kad 

ir piemērotākie laika apstākļi.  Pārbūves darbi sadalās vairākos etapos, kas aizņem dažādu laika 

ilgumu: 

 Būvlaukuma un piebraucamo ceļu sagatavošana (plānotais darbu ilgums - 1 nedēļa); 

 Apauguma novākšana (plānotais darbu ilgums - 1 nedēļa); 

 Kanāla un novadgrāvja rakšanas/atjaunošanas darbi (plānotais darbu ilgums - 1 mēnesis); 
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 Izraktās grunts izlīdzināšana un nepieciešamības gadījumā transportēšana uz 

novietošanas laukumu (plānotais darbu ilgums - 2 nedēļas); 

 Drenu izteku atjaunošana (plānotais darbu ilgums - 1 nedēļa); 

 Caurteku, aizsprostu un meniķu izbūve (plānotais darbu ilgums - 2 nedēļas); 

 Teritorijas labiekārtošana (plānotais darbu ilgums - 1 nedēļa). 

Meliorācijas sistēmas atjaunošanas laikā plānots izmantot sekojošus derīgo izrakteņu resursus: 

 Smilts 40 – 50 m3 

 Grants 30 – 40 m3; 

 Laukakmeņi līdz 10 m3. 

Tos paredzēts piegādāt no tuvākajiem karjeriem. To transportēšanas apjoms ir neliels un būtiski 

neierobežos iedzīvotaju pārvietošanās iespējas. 

Liekā grunts, kura paliks pāri pēc teritoriju planēšanas, aptuveni 1000- 1400m3 apjomā, tiks 

izvesta uz grunts pagaidu uzglabāšanas laukumu Vītoliņu ciematā vai tās apkārtnē un tālāk no tā 

tiks pakāpeniski izvesta un izmantota dažādiem mērķiem (teritoriju uzbēršanai, lauksaimniecības 

zemes mēslošanai). Laukums tiks izvēlēts pietiekoši tālu, lai neradītu ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Darbi tiks plānoti tā, lai pēc iespējas netiktu veidoti liekās grunts vai izmantoto materiālu 

uzkrājumi, t.i. izvedamā un pievedamā materiāla transportēšana tiks plānota atbilstoši darbu 

veikšanas laika grafikam. Tehnikas piekļuve objektam plānota no divām pusēm, t.i. virzienā no 

Jelgavas – Kalnciema ceļa uz poldera sūkņu staciju un no Vītoliņiem pa Paegļu ielu.  

4.6. Darbības nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu, inženierkomunikāciju, 

būvju un energoresursu raksturojums, to nodrošinājums. Darbu organizācijas īpatnības un 

ierobežojumi, kā arī nepieciešamie nosacījumi negatīvo ietekmju novēršanai/ samazināšani. 

Plānotie pasākumi, lai nepieļautu iespējamo vides piesārņojumu būvdarbu laikā 

Uzsākot meliorācijas sistēmas renovāciju, visas aktivitātes tiks veiktas saskaņā ar esošo 

likumdošanu vides un dabas aizsardzības jomā un ievērojot 2014. gada 1. oktobra Ministru 

kabineta noteikumos Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” noteikto, kad būvdarbi organizējami un 

veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, 

drošības aizsargjoslās darbi tiks organizēti un veikti, ievērojot tiesību aktos noteiktos 

ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņš būs ekonomiski pamatots.  

Tehniskā projekta sagatavošanas posmā tiks identificēti nepieciešamie specifiskie vides un dabas 

aizsardzības pasākumi, kuri saistīti ar darbu veikšanu konkrētajā objektā. Izvērtējot vides aspektus 

un identificējot nepieciešamso vides un dabas aizsardzības pasākumus objektā, tiks ņemts vērā: 
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 atbildīgo institūciju noteiktās prasības projekta realizācijai; 

 apbūves blīvums un iespējama transporta/cilvēku kustība objekta tuvumā; 

 dabīgo (upes, ezeri) ūdens tilpņu tuvums; 

 esošie saglabājamie koki, apaugums, stādījumi; 

 ugsnes virskārtas saglabāšanas un atkārtotas izmantošanas iespējas; 

 liekās grunts novietošanas iespēja ņemot vērā objekta teritorijas izvietojumu; 

 ar izmantojamām tehnoloģijām/būvniecības tehniku saistītie vides riska faktori. 

No infrastruktūras objektiem tiks ietekmēti vietējas nozīmes ceļi pievedot tehniku un materiālus, 

kā arī izvedot lieko grunti. Lai veiktu kanāla un grāvja padziļināšanas laikā radušās liekās grunts 

izvešanu, atsevišķās vietās iespējams būs jāveido pagaidu ceļš uz projekta realizācijas gaitu, to 

pabeidzot  ieplānota teritorijas rekultivāciju. 

Pirms darbu uzsākšanas tiks saņemti tehniskie noteikumi no atbildīgajām valsts un pašvaldības 

institūcijām, kā arī būvatļauja no novada būvvaldes. Tajos tiks iekļauti ierobežojošie pasākumi, lai 

samazinātu rekonstrukcijas darbu ietekmi uz vidi un dabu.  

Darbu gaitā būs nepieciešams izvērtēt un noteikt optimālāko darbu laiku, īstenot visu to 

nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu rekonstrukcijas kaitīgo ietekmi uz tuvumā esošajām 

ēkām, to iedzīvotājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, kuros rodas trokšņi, 

vibrācijas, putekļi u.c., to ekspozīcijas tiks samazinātas izmantojot atbilstošas 

tehniskās/tehnoloģiskās iekārtas, piemērotas aizsargierīces (aizsargvairogi, nosegmateriāli u.c), 

veicot satiksmes ierobežošanu un optimāli organizējot darba procesu. Slapjās grunts 

transportēšanās pēc iespējas izmantot vilcējus ar hermētiskām piekabēm jeb tā saucamās 

“vannas”, lai izslēgto šķidrā materiāla nokļūšanu uz koplietošanas ceļiem. Vītoliņu ciematā uz 

Paegļu ielas izvietojamas zīmes ātruma samazināšanai un kustības regulēšanai. Ņemot vērā to, ka 

darbi notiek tuvu apdzīvotām teritorijām, ir jāievēro dienas laika režīms, lai nepieļautu trokšņaino 

darbu izpildīšanu vakaros neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20.00. 

Nepieciešamības gadījumā savlaicīgi jāinformē blakus esošie iedzīvotāji par darbiem, kuru 

rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis.  

Augsnes, virszemes un gruntsūdeņu piesārņojuma nepieļaušanai ar naftas produktiem (eļļas, 

degviela u.c.) un operatīvai novēršanai objekts tiks apgādāts ar nepieciešamo daudzumu 

absorbenta (peldošām bonām, paklājiņiem). Lai izvairītos no augsnes un ūdens piesārņojuma ar 

naftas produktiem, pirms ielaišanas objektā tiks veikta mobilās tehnikas apskate. Konstatējot eļļas 

vai degvielas noplūdes konkrētā tehnikas vienība netiks ielaista objektā. Tehnikas uzpildīšana ar 

degvielu veicama vismaz desmit metru no ūdensteces.  

Zivju resursu aizsardzībai maksimāli samazināt uzduļķojuma nonākšanu Lielupē, ja nepieciešams 

pirms kanāla ietekas Lielupē, uzstādot ģeotekstila aizsegus vai paredzēt cita veida risinājumus. 
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Tāpat iespēju robežās jāizvairās no rekonstrukcijas darbu veikšanas vai maksimāli samazināt 

rekonstrukcijas darbu apjomu tajās kanāla gultnes daļās, kuru stāvoklis pašlaik vai tuvākajā 

nākotnē nevar būtiski traucēt ūdens novadīšanu. Augšpus sūkņu stacijas esošajā kanāla daļā  

(vietās, kur tas ir iespējams ūdensnotekas platuma dēļ) darbi veicami no viena (labā) krasta, 

maksimāli saglabājot pretējā krasta veģetāciju. Rekonstrukcijas darbu veikšanas laikā jāizvairāss 

no būtiskas ūdens līmeņa pazemināšanas augšpus sūkņu stacijas esošajā kanāla daļā vai pilnīgas 

augšpus sūkņu stacijas esošās ūdensnotekas daļas nosusināšanas. 

Kanāla tīrīšanas laikā izrakto grunti lielāko daļu izlīdzinās un ar plēsuma arklu iears, tādējādi veicot 

augsnes saglabāšanu, bet to grunts apjomu, kurš paliks pāri pēc izlīdzināšanas, aptuveni 1000- 

1400m3 apjomā izvedīs uz grunts pagaidu uzglabāšanas laukumu Vītoliņu ciematā vai tās 

apkārtnē. 

Iespējamie apkārtējas vides piesārņošanas riski: 

 ūdenstilpnes piesārņošana jeb pastiprināta uzduļķojuma radīšana; 

 ūdenstilpnes piesārņošana ar bīstamiem atkritumiem (naftas produktiem); 

 demontēto būvmateriālu (caurtekas) jeb būvgružu apsaimniekošana,  

 izvēloties būvmateriālus  un būvķīmiju, jāņem vērā ne tikai tā kvalitāte un cena, bet 

arī materiāla ietekme uz apkārtējo vidi tā izbūves laikā. 

4.7. Optimālās poldera darbības nodrošināšanai nepieciešamie susinātājgrāvji un drenāža; 

Paredzētās darbības īstenošanai nepieciešamā papildus platība, tai skaitā, īapsi uzmanību 

pievēršot īpaši aizsargājamām teritorijām un biotopiem. Plānoto darbu secība, veikšanai 

piemērotākais laiks un būvdarbu ilgums 

Optimālas Valgundes 1. vasaras poldera darbības nodrošināšanai, nepieciešams stabilizēt ūdens 

līmeni  kanālā (Mellupītē) tādās augstuma atzīmēs, kas atbilstu, gan 57 nelielo saimniecību ar 

apmēram 10 000 ha drenētu platību (Bruģis, 2013) īpašnieku interesēm, gan arī dabas parka 

“Svētes paliene” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasībām. 

Hidroloģiskā režīma stabilizācijai tiek rekomendēts esošos meliorācijas grāvjus pārbūvēt 

divpusējās darbības meliorācijas sistēmā, tas ir – nosusināšanas sistēmā, kas vienlaicīgi arī 

izmantojama augsnes mitruma krājumu papildināšanai augu veģetācijas periodā un atklāta ūdens 

uzstādinājumu nodrošināšanai pavasara palu periodā. Šim nolūkam tiek piedāvāts uz esošajiem 
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grāvjiem ierīkot 4 regulējamus aizvara tipa aizsprostus1 un 7 meniķus2 ar tajos iebūvētu sprostsiju3 

(skat. 9. attēlu). 

     

9.attēls. Regulējama meniķa piemērs Rampas purvā Ādažu novadā 

Šāda divpusējas darbības sistēma ļaus pilnībā kontrolēt ūdensnotekas “Valgundes 1. vasaras 

poldera kanāls” kreiso krastu, nodrošinot tur tādu hidroloģisko režīmu, kāds tas nepieciešams šeit 

esošo dabas vērtību saglabāšanai un apsaimniekošanas pasākumu veikšanai. Pavasarī putnu 

migrācijas un ligzdošanas laikā būs iespējams Dabas parka lieguma zonā saglabāt augstu līmeni, 

appludinot šeit esošās pļavas un tādējādi veidojot atklāta ūdens platības, bet vasarā ūdens līmeni 

varēs pazemināt, lai šeit veiktu, piemēram, krūmu izciršanu, kas arī ir ļoti svarīgi putniem, kuriem 

nepieciešamas atklātas un tīras no krūmiem platības (Aleksāns, 2017). 

Vienlaicīgi, atjaunotā ūdensnoteka „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” pildīs savas tiešās 

funkcijas – nodrošinās labā krasta drenāžas ūdeņu savākšanu un to novadīšanu pavasara palu 

laikā, kā arī intensīva lietus periodos vasarā. Tādējādi privātajām saimniecībām vairs nebūs šķēršļu 

apsaimniekot to teritorijās esošās meliorācijas sistēmas, jo to iztekas ūdensnotekā „Valgundes 1. 

vasaras poldera kanāls” pēc rekonstrukcijas vairs nebūs nosprostotas un darbosies (Aleksāns, 

2017). 

Papildus pozitīvs ir faktors, ka kontrolētā drenāžas sistēmas izveide samazinās ūdens un augu 

barības vielu tiešu nonākšanu ūdensnotekā „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls”. Kā limitējošs 

faktors kontrolētās drenāža izmantošanai parasti ir teritorijas slīpums, kurš nedrīkst būt lielāks 

par 0.5 %, kas apgrūtina aizvaru regulēšanu un var radīt pārmitrus apstākļus  (Frankenberger, et 

al., 2004; Skaggs, et al., 2012). Valgundes 1. vasaras poldera teritorijā šāda problēma nepastāv 

(Aleksāns, 2017). 

Balstoties uz šajā pētījumā noteikto ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” 

caurplūdumu (skat. Error! Reference source not found.. tabulu), projektēšanas stadijā, 

nepieciešams pārrēķināt kanālu šķērsojošo ceļu 3 caurteku (C-1 pik.08/50, C-2 pik.21/50 un C-3 

                                                           
1 aizsprosts – hidrotehniska būve ūdens noteces aizturēšanai un ūdens līmeņa regulēšanai augšpus tās 
2 meniķis – drenu aka ar tajā iebūvētu sprostsiju ūdens noteces aizturēšanai un ūdens līmeņa regulēšanai 
3 sprostsija – horizontāli hidrotehnisko būvju caurplūdumu ailā ievietota brusa ailas nosprostošanai un ūdens 
līmeņa regulēšanai 
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pik.33/40)  caurvades spēju. Ja pašreizējo caurteku caurvades spēja ir mazāka par nepieciešamo 

saskaņā ar aprēķiniem, vecās caurtekas ir jānomaina uz  jaunām, kuru parametri ir atbilstoši, lai 

nodrošinātu nepieciešamo caurteku ūdens caurvades spēju (Aleksāns, 2017). 

Lai mazinātu valsts nozīmes ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” rekonstrukcijas 

ietekmi uz zivju resursiem, ka darbus nedrīkst veikt saldūdens zivju nārsta laikā, kā arī to ikru un 

kāpuru attīstības periodā no 16. aprīļa līdz 20. jūnijam. 

Piedāvājamo hidroloģiskā režīma stabilizācijas pasākumu realizācijas shēma skatāma 10. attēlā.  
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10.attēls. Valgundes 1. vasaras poldera rekonstrukcijas shēma 



  

  

 

4.8. Hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums paredzētajai darbībai paredzētajā un 

tai piegulošajās teritorijās 

Valgundes 1. vasaras poldera teritorijas hidroloģiskos apstākļus pilnībā nosaka Lielupe un tajā 

notiekošās ūdens līmeņa izmaiņas. Takā polderis pilnībā atrodas Lielupes palienes zonā, visai šai 

teritorijai ir raksturīga krastu applūšana. Īpaši aktuāls šis jautājums ir pavasara palu periodā, kad 

ūdens līmenis Lielupē var celties par vairākiem metriem. 

Līmeņa svārstību un upes caurplūduma raksturošanai izmantoti VSIA LVĢMC mājas lapā 

(http://www.meteo.lv/) pieejamie hidroloģisko novērojumu stacijas (NS) „Jelgava” dati. Novērojumu 

stacijas koordinātas ir: platums 56°39'17''Z un garums 23°44'06. Stacijas nulles atzīme: 0.03 m LAS-

2000,5  (-0.12 m BAS-77). Ūdens līmeņa izmaiņas novērojumu stacijā “Jelgava” skatāmas 11. attēlā. 

 

 

11. attēls. Ūdens līmeņa izmaiņas Lielupē novērojumu stacijā “Jelgava” 

11.attēlā redzams, ka ūdens līmenis Lielupē laika periodā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 

martam ir mainījies no -0,65 m v.j.l. līdz pat 3.41 m v.j.l. absolūtajās atzīmēs, kas kopumā veido ūdens 

līmeņa svārstību amplitūdu 4,06 metri. Visaugstākais ūdens līmenis upē 3,41 m v.j.l. fiksēts 2010. gada 

25. martā, kad palu situācija Lielupē saglabājās apmēram 3 nedēļas. Viszemākais ūdens līmenis -0,65 

m zem jūras līmeņa reģistrēts 2014. gada 1. februārī.  Tuvu 3 metru robežai ūdens līmenis Lielupē 

fiksēts arī 2002. un 2013. gadā. Diezgan regulāri – ik pa 2-3 gadiem ūdens līmenis Lielupē pavasara 

mēnešos (bet pēdējos gados arī janvārī un februārī) sasniedz 1,6-1,8 m atzīmi virs jūras līmeņa. 

Pamatojoties uz pētījuma teritorijas hidrogrāfiskā tīkla analīzes rezultātiem, ūdensnotekai „Valgundes 

1. vasaras poldera kanāls”  izdalīts tās virszemes ūdeņu sateces baseins un noteikts šī baseina 

laukums, kas ir vienāds ar 352,7 ha (12. attēls). 

http://www.meteo.lv/
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12. attēls. Ūdensnotekai „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” sateces baseins 

Relatīvā mežu platība sateces baseina laukumā ir  0,9 %; relatīvā purvu platība –  5,4 %, bet atklāto 

ūdenstilpju summārais virsmas laukums – 0,488 km2 (Aleksāns, 2017). 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas 

sistēmas un hidrotehniskās būves"” ūdensnoteku un novadgrāvju gultņu caurvades spējas 

noteikšanai apdzīvotās teritorijās un platībās, kuras izmanto tīrumiem un ganībām, kā arī virszemes 

noteces pieplūdes aprēķinam drenāžai ir nepieciešams noteikt pavasara palu maksimālo 

caurplūdumu ar pārsniegšanas varbūtība, kas atkārtojas vienu reizi 10 gados (Qpp=10%). 

Projekta vajadzībām hidroģeoloģiskās un hidroloģiskās izpētes gaitā (Aleksāns, 2017) tāpat noteikts 

vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2, (m3/s) un vasaras 

pusgada vidējais caurplūdums, (m3/s).  

Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums ūdensnotekai „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” parādīts 4. 

tabulā. 
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4. tabula 

Hidroloģisko parametru aprēķina kopsavilkums  

Sateces baseina raksturojums 
Kartogrammās noteiktie 

koeficienti 
Aprēķinātie 
koeficienti 

Varbūt
ība, 
p% 

Caurplūdu
ms, 

Q m3/s A, 
km2 

Am, 

% 

Ap, 
% 

SΣ, 
km2 

Ai, 
km2 

k1% 
h1%, 
mm 

q200, 
l/(s×km2) 

qv.v. δ δ1 δ2 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi, (m3/s) 

3,53 0,94 5,38 0,488 0,432 0,95 190 0,120 3,0 0,88 0,86 0,87 0,1% 2,40 

3,53 0,94 5,38 0,488 0,432 0,95 190 0,120 3,0 0,88 0,86 0,87 1% 1,78 

3,53 0,94 5,38 0,488 0,432 0,95 190 0,120 3,0 0,88 0,86 0,87 2% 1,57 

3,53 0,94 5,38 0,488 0,432 0,95 190 0,120 3,0 0,88 0,86 0,87 3% 1,46 

3,53 0,94 5,38 0,488 0,432 0,95 190 0,120 3,0 0,88 0,86 0,87 5% 1,32 

3,53 0,94 5,38 0,488 0,432 0,95 190 0,120 3,0 0,88 0,86 0,87 10% 1,12 

Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2, (m3/s) 

3,53       0,120 3,0 0,88 0,86 0,87 2% 0,57 

Vasaras pusgada vidējie caurplūdums, (m3/s) 

3,53        3,0     0,011 

 

kur: 

A  – aprēķināmā sateces baseina laukuma platība, km2; 

Am – relatīvā mežu platība aprēķina laukuma baseinā, %; 

Ap  – relatīvā purvu platība aprēķina laukuma baseinā, %; 

SΣ  – ūdenstilpju summārā virsma sateces baseinā, km2;  

Ai – sateces baseina laukums i-tai ūdenstilpei, km2; 

k1%  – kompleksais pavasara palu koeficients, kas atkarīgs no ūdens satura sniegā un sniega 

kušanas intensitātes: k1%=0,95; noteikts pēc MK Nr.329, LBN 224-15, 2. pielikuma 1. 

kartogrammas; 

h1%  – pavasaru palu noteces slānis ar 1% varbūtību: h1%=190 mm; noteikts pēc MK noteikumiem 

Nr.329 un LBN 224-15, 2. pielikuma 2. kartogrammas; 

q200  – vasaras - rudens plūdu noteces modulis: q200=0.12 m3/(s·km2); noteikts pēc MK Nr.329, LBN 

224-15, 2. pielikuma 3. kartogrammas; 

qv.v.  – vasaras pusgada vidējais noteces modulis qv.v.=3,0 (l/s×km2); noteikts pēc MK Nr.329, LBN 

224-15, 5. pielikuma kartogrammas; 

δ  – ezeru ietekmes koeficients (aprēķina pēc formulas); 

δ1  – mežu ietekmes koeficients (aprēķina pēc formulas); 

δ2  – purvu ietekmes koeficients (aprēķina pēc formulas); 
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p%  – caurplūduma pārsniegšanas varbūtība, %;  

Q  – aprēķinātais caurplūdums, m3/s. 

 

Iegūtie hidroloģisko aprēķinu parametri nepieciešami hidrauliskajiem aprēķiniem tehniskā projekta 

izstrādei, kā arī hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognozei. 

Valgundes 1. vasaras poldera kanāla gultnes pamatnes slīpums visā tās garumā ir aptuveni vienāds –  

aptuveni 0,5 metri uz 3,5 kilometriem, jeb – 0,01 ‰ (skat. 9. att.).. Tas ir ļoti mazs rādītājs, lai 

nodrošinātu dabisku ūdens plūsmu šajā ūdenstecē un neradītu apstākļus tās aizsērēšanai. Arī bjefa4 

atzīme pirms aizsprosta atrodas zemāk par ūdens nulles līmeņa atzīmi, kas norāda uz to, ka dabiska 

kanāla ūdeņu atslogošanās Lielupē palu periodā ir visai apgrūtināta (Aleksāns, 2017). 

 

13. attēls. Ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” garenprofils 

Lai pārbaudītu ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” gultnes caurvades spēju, 

hidroloģiskās izpētes laikā (Aleksāns, 2017) veikti hidrauliskie aprēķini trim kanāla šķērsprofiliem 

(skat. 14. attēlu): A-B ūdensnotekas lejtecē, apmēram 350 m virs aizsprosta (pik.5/00); C-D kanāla 

vidus posmā, apmēram 60 m virs caurtekas C-2 ceļa šķērsojuma vietā ar ūdensnoteku (pik.22/40) un 

E-F ūdensnotekas augštecē apmēram 115 m lejpus pirms tās pagrieziena ZA virzienā (pik.33/70). 

Hidraulisko aprēķinu rezultāti liecina, ka vienīgi ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” 

augštecē (profils E-F) kanāls spēj novadīt pavasara palu ūdeni, taču arī tas ir līdz ar robežu, jo jebkurš 

reljefa pazeminājums ūdensnotekas tuvumā arī tās augštecē var kļūt par iemeslu pļavu applūšanai 

palu laikā. Gada vidējā griezumā (Qvid., zaļā līnija aprēķina shēmā) visos aprēķina profilos ūdens neiziet 

ārpus ūdensnotekas krastiem. 

                                                           
4 Bjefs – virszemes ūdens objekta posms, kas robežojas ar uzstādināšanas būvi (aizsprostu) un atrodas katrā tās 
pusē, augšējā pusē – augšbjefs, lejas pusē – lejasbjefs.  http://mhea.lv/mazas/511-termini.html 
 

http://mhea.lv/mazas/511-termini.html
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14. attēls. Ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” caurvades spējas aprēķina šķērsprofili
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4.9. Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze saistībā ar 

Paredzētās darbības realizāciju 

Plānotās darbības rezultātā paredzēta esošo meliorācijas elementu pārbūve 

divpusējās darbības meliorācijas sistēmā, tas ir – nosusināšanas sistēmā, kas vienlaicīgi 

izmantojama augsnes mitruma krājumu papildināšanai augu veģetācijas periodā un 

atklāta ūdens uzstādinājumu nodrošināšanai pavasara palu periodā (O.Aleksāns, 

2017). 

Ar šādas meliorācijas sistēmas palīdzību ūdensnotekas kreisajā krastā tiks uzturēts 

biotopiem un sugām nepieciešamais mitruma daudzums, bet labajā krastā - saglabāts 

lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai piemēroti apstākļi. 

Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze balstīta uz modelēšanas 

rezultātiem, izmantojot Valgundes 1. vasaras poldera kanāla sateces baseina reljefa 

virsmas telpisko modeli, ar kuru primāri pārbaudīts, līdz kādam līmenim aizsargdambis 

var noturēt Lielupes palu ūdeņus pirms tie iekļūs poldera teritorijā, kā arī noteiktas 

zemākās vietas, kur sagaidāma ūdens pārplūšana vispirms (15. attēls). 
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15. attēls. Valgundes 1. vasaras poldera aizsargdambja modelētais applūdums pavasara palu 
līmenim 1,4 metri virs jūras līmeņa  

15.attēlā redzams, ka caurmērā dambis spēj aizsargāt teritoriju līdz ūdens līmenim upē 

1,4 m virs jūras līmeņa. Zemākās dambja vietas ir tieši gar upes malu. Paceļot šajās 

vietās uzbērumu par 20-30 centimetriem, dambis kopumā spēj aizsargāt poldera 

teritoriju līdz palu līmenim apmēram 1,5 m. v.j.l. Tomēr precīzāk to varēs pateikt, kad 

projekta laikā tiks veikta teritorijas instrumentālā topogrāfiskā uzmērīšana. 
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Valgundes 1. vasaras poldera modelētie pavasara palu applūdumi pie ūdens līmeņa 

Lielupē  0,5 m; 1,0 m; 1,4 m un 2,5 m virs jūras līmeņa skatāmi 16. attēlā. 

A B 

  
C D 

  

16. attēls. Valgundes 1. vasaras poldera modelētie pavasara palu applūdumi pie ūdens līmeņa 
Lielupē: A – 0,5 m; B – 1,0 m; C – 1,4 m; D – 2,5 m virs jūras līmeņa 

Izņemot 16. attēlā redzamo variantu “D”, pārējie modelētie palu scenāriji 

nosacījumam, ka Valgundes 1. vasaras poldera ūdensnotekas aizvars ir atvērts, parāda, 

ka ūdens pa kanālu ieplūdīs poldera teritorijā un to appludinās. Ja aizvars ir noslēgts, 

tad pie ūdens līmeņa celšanās Lielupē līdz atzīmei 1,4 m virs jūras līmeņa, poldera 

teritorija tiks pasargāta no applūšanas virszemes plūsmas rezultātā. Tomēr tas 

neizslēdz to, ka kāds ūdens apjoms nenonāks iekšpus dambja caur gruntsūdens 

horizontu pazemes plūsmas ceļā. 
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Pārsniedzot plūdu atzīmi 1,4 m, ūdens no Lielupes sāks plūst pāri dambim un poldera 

teritorija applūdīs, neskatoties uz to, vai aizsprosta aizvars ir vaļā vai ciet. Varbūtība, 

ka līmenis Lielupē ceļas virs 1,4 m ir visai augsta, par ko liecina 11. attēlā redzamais 

ūdens līmeņa svārstību grafiks Lielupei 2000.–2017. gadu periodam.  

Nosusināšana nelabvēlīgi ietekmē augāju. Vairākumam graudzāļu saknes ir seklas, un 

mitrums pie tām pa kapilāriem var nonākt tikai tad, ja gruntsūdens neatrodas dziļāk 

par 30‒100 centimetriem. Gan vaļēja nosusināšana ar grāvjiem, gan segtā drenāža 

uzlabo barības vielu pieejamību augiem, tāpēc vieta kļūst auglīgāka un mazāk 

piemērota sugu daudzveidībai. Pēc nosusināšanas mainās augu sugu sastāvs, izzūd 

slapjiem zālājiem raksturīgās augu sabiedrības un to sugas (Rūsiņa, 2016). Kļūstot 

vieglāk pieejamām barības vielām, veģetācijā sāk dominēt nitrofilas augu sugas, 

veidojas monodominantas šo sugu audzes, kas nomāc zālājam raksturīgās augu sugas. 

Izzūd mitrākas ieplakas, kurās parasti veidojas citādas augu sabiedrības, nelielā 

teritorijā nodrošinot lielu sugu daudzveidību. 

Teritorijā sastopamās aizsargājamās augu sugas ir pielāgojušās periodiskiem dažāda 

mitruma apstākļiem, kas raksturīgi palienēm. Ilgstoši saglabājoties sausākiem vai 

pārmitriem apstākļiem, izmainās zālāja veģetācija, sāk dominēt šādiem apstākļiem 

raksturīgas sugas, kas nomāc citus augus, izmainās augsnes struktūra, ķīmiskais 

sastāvs. Vides apstākļi ķūst nelabvēlīgi aizsargājamo augu sugu pastāvēšanai un tās 

pakāpeniski nonīkst. 

Palieņu zālāju augu sugas ir labi pielāgojušās ilgstošai applūšanai. Ar seklu sakņu 

sistēmu un sakņu un stublāja aerenhīmu – speciāliem gaisa audiem, pa kuriem gaiss 

nokļūst augā – tās pielāgojušās arī pastāvīgam mitrumam (Rūsiņa, 2016). Teritorijā 

lielāko daļu aizsargājamā biotopa “Palieņu zālāji” veido biotopa 2.variants, kuriem ļoti 

nozīmīga ir labi aerēta (ar labu skābekļa pieplūdi) sakņu zona veģetācijas periodā un 

pietiekams (taču ne pārlieks) ūdens daudzums augu augšanai vasaras sākumā. Pārlieks 

ūdens daudzums šajā periodā ir bīstamāks nekā neilgs sausums. Pali šajos zālājos 

notiek ne katru gadu (Rūsiņa, 2016). 

Nosusināšana samazina plūdu ilgumu un apjomu, kā arī veicina zālāju ātrāku izžūšanu, 

padarot iespējamu to agrāku apsaimniekošanu. Grāvju sistēmas, īpaši grāvji ar 

atbērtnēm, veicina krūmu un koku joslu veidošanos, kas fragmentē zālājus, samazina 

zālāju vienlaidus atklāto platību. No zālāju putnu sugām visjutīgākais ir ķikuts, kas 

sastopams gandrīz tikai regulāri applūstošos zālājos, kur augsts gruntsūdens līmenis 

parasti saglabājas līdz jūnija beigām. Tomēr arī citām pļavu bridējputnu sugām 

meliorēti zālāji parasti ir par sausu. Visas pļavu bridējputnu sugas izvairās no ainavu 

fragmentējošām krūmu joslām gar grāvjiem (Rūsiņa, 2016). 
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4.10. Hidroloģiskā režīma izmaiņu un to dinamikas prognozes saistībā ar plānotajiem 

pārbūves darbiem, nepieciešamās rīcības problēmsituāciju gadījumā. Iespējamās 

ietekmes uz Natura 2000 teritoriju izvērtējums. 

Saskaņā ar hidroloģeoloģiskās izpētes rezultātiem konstatēts, ka plūdu veidošanās 

apstākļus pētāmajā teritorijā pilnībā nosaka Lielupe un tajā notiekošās ūdens līmeņa 

izmaiņas. Takā zemes polderis pilnībā atrodas Lielupes palienes zonā, visai šai 

teritorijai ir raksturīga krastu applūšana. Applūstošo teritoriju platība un plūdu 

intensitāte katru gadu ir mainīga, 17 gadu ilgā laikā posmā ūdens līmeņa svārstību 

amplitūda sasniedz 4,06 metrus. 

Ūdensnotekas rekonstrukcijas rezultātā, ūdens līmeni un applūšanas intensitāti būs 

iespējams regulēt, atbilstoši Dabas parkā esošo biotopu un sugu vajadzībām, 

saglabājot palu un plūdu režīmu, tomēr vasaras periodā nodrošinot zālāju 

apsaimniekošanai piemērotus mitruma apstākļus. 

Hidroloģiskā režīma izmaiņu prognoze saistībā ar plānotajiem darbiem veikta 

ūdensnotekai „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” pēc tās rekonstrukcijas.  

Pamatojoties uz hidroloģiskās izpētes laikā veiktajiem aprēķiniem (Aleksāns, 2017), 

ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” rekonstrukcijai tiek rekomendēti 

šādi gultnes parametri: 

 kanāla dziļums – 1,5 metri; 

 gultnes pamatnes platums – 5 m; 

 nogāžu slīpuma koeficients – 2; 

 Gultnes pamatnes garenslīpums  – ūdensnotekas gultnes pamatnes 

minimālajam garenslīpumam ir jānodrošina vasaras pusgada vidējā 

caurplūduma straumes ātrumu vismaz 0,1 m/s, konkrētajā gadījumā 

šim rādītājam ir jābūt ne mazākam par  0,3 ‰. 

Hidrauliskie aprēķini un profils rekonstruējamajam ūdensnotekas variantam dažādām 

caurplūdumu varbūtībām dots 5. tabulā un 17. attēlā. 

5. tabula 

Prognozējamie hidraulisko rādītāji ūdensnotekai „Valgundes 1. vasaras poldera 
kanāls” pēc tās rekonstrukcijas (tīrīšanas un padziļināšanas) 

Varbūtī

ba 

Qapr 

m3/s 

h 

m 

ω 

m2 

 

m 

R 

m 

C 

m0.5/s 

v 

m/s 

Qsp 

m3/s 

Kļūda 

% 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi 

Qpp0,1% 2,40 1,00 8,00 11,32 0,71 20,99 0,31 2,48 3% 

Qpp 1% 1,78 0,84 6,32 10,31 0,61 20,46 0,28 1,77 -1% 

Qpp2% 1,57 0,79 5,82 10,00 0,58 20,29 0,27 1,57 0% 

Qpp3% 1,46 0,77 5,63 9,87 0,57 20,23 0,26 1,46 0% 
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Varbūtī

ba 

Qapr 

m3/s 

h 

m 

ω 

m2 

 

m 

R 

m 

C 

m0.5/s 

v 

m/s 

Qsp 

m3/s 

Kļūda 

% 

Qpp5% 1,32 0,72 5,16 9,55 0,54 20,05 0,26 1,34 1% 

Qpp10% 1,12 0,66 4,61 9,17 0,50 19,80 0,24 1,11 -1% 

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi 

Qvv. 0,02 0,06 0,31 5,38 0,06 13,90 0,06 0,02 0% 

 

kur 

Qapr – aprēķina caurplūdums, kurš noteikts hidroloģiskajā aprēķinā (skat 

Error! Reference source not found.. tabulu) , m3/s; 

h – prognozētais ūdens slāņa biezums notekā, m; 

ω – straumes aktīvā šķērsgriezuma laukums m2; 

– notekas apslapētais perimetrs m;   

R – notekas hidrauliskais rādiuss, m; 

C – Šezī koeficients, m0.5/s; 

v – plūsmas ātrums, m/s; 

Qsp – gultnes caurvades spēja, m3/s. 

 

17. attēls. Ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” rekonstruējamā posma profila 
aprēķina shēma 

Piedāvātais kanāla šķērsgriezuma profils (17. att.) pieņemts ar drošības rezervi un 

turklāt tas arī pielāgots pašlaik esošā kanāla parametriem (platums). Arī dziļums pēc 

vajadzības var tikt mainīts – mazāks augštecē un lielāks lejtecē. Pats svarīgākais 

nosacījums ūdensnotekas pareizai darbībai ir ievērot vismaz minimālās prasības 

pareiza gultnes garenslīpuma nodrošināšanai. 
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4.11. Nepieciešamie pasākumi un nosacījumi hidroģeoloģiskā režīma saglabāšanai/ 

optimālai regulēšanai vai ietekmnju mazināšanai saitībā ar ūdens līmeņa 

iespējamām svārstībām un noteces izmaiņām, tā regularitāti un sezonālitāti un 

kopējo ietekmi Paredzētās darbības vietai piegulošajās teritorijās attiecībā uz īpaši 

aizsargājamām sugām un biotopiem, uz dabas parka “Svētes paliene” dabas 

vērtībām, raksturojot izvēlētos modelēšanas ievaddatus un izvērtējot iegūtos 

rezultātus, to pielietojamību 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.134 “Dabas parka "Svētes paliene" individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” visus plānotos pasākumus nepieciešams 

saskaņot atbilstoši šo noteikumu punktu 10.14.; 10.15.; 10.16. un 10.17 prasībām un 

saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju  par to, ka hidroloģiskā režīma 

atjaunošana nav pretrunā ar Dabas parka "Svētes paliene" individuālajiem 

aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.  

Dabas parka "Svētes paliene" individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu 7.2. 

punktā “Apsaimniekošanas pasākumu apraksts un komentāri”  ir konkrēti norādīti 

sekojoši veicamie pasākumi: 

 Pasākums 1.1.2.1.1., kas paredz saskaņot citu nozaru saistošos apsaimniekošanas 

noteikumus attiecībā uz virszemes ūdeņiem dabas parka teritorijā ar dabas 

aizsardzības plānu un individuālajiem noteikumiem, jo “…Tā kā dabas parks 

„Svētes paliene” ir nesen izveidota īpaši aizsargājamā dabas teritorija (ĪADT), tajā 

ir plaši izplatītas meliorācijas sistēmas un dabas parka teritorija ir noteikta kā 

Nacionālās lauksaimniecības teritorija, ir iespējama situācija, kad dabas 

aizsardzības prasības un līdzšinējās hidrogrāfiskā tīkla izmantošanas un 

lauksaimniecisko platību apsaimniekošanas normas ir savstarpēji pretrunīgas. 

Teritorijas saglabāšanai un attīstībai svarīgo lauku attīstības plāna agrovides 

pasākumu prasības nav saskaņotas ar ĪADT un  NATURA 2000 teritoriju 

saglabāšanas priekšnoteikumiem un prasībām, piemēram, paredzot meliorācijas 

sistēmu (tajā skaitā, polderu) kopšanu bioloģiski vērtīgo zālāju platībās. Lai 

novērstu interešu sadursmes un turpmāku dabas aizsardzības vērtību 

apdraudējumu, šādas pretrunas prasa neatliekamu atrisinājumu”. 

 Pasākums 1.1.2.1.2. nosaka, veikt kompleksu pētījumu dabas parkā par Svētes un 

Lielupes palieņu hidroloģiju, lai novērtētu palienes hidroloģiskā režīma 

atjaunošanas iespējas. Pētījuma mērķis ir sagatavot hidroloģiskā režīma 

atjaunošanas plānam nepieciešamo informāciju. Pētījums un plāns ir cieši saistīti 

un šeit tikai uzskatāmības un procesa organizācijas ērtības labad atdalīti pasākumi. 

Atšķirībā no tehniskā un zinātniskā pētījuma, plāna saturs var būt plastisks 

attiecībā uz plānojamo pasākumu risinājumiem telpā un laikā.  Tomēr hidroloģiskā 

tīkla atjaunošanas plānam ir jābūt saskaņotam ar dabas parka dabas aizsardzības 

plāna atziņām un vērstam uz galveno dabas, ainavas un kultūrvēstures vērtību 
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saglabāšanu un līdzsvarotu atjaunošanu. Veikt hidroloģisko izmaiņu novērtējumu 

polderu teritorijās, kas neatrodas dabas parkā un kuras var tikt ietekmētas, veicot 

hidroloģiskā režīma atjaunošanu dabas parkā „Svētes paliene””. 

 Pasākums 1.1.2.1.3. Izstrādāt detalizētu plānu palieņu hidroloģiskā režīma 

atjaunošanai, un sagatavot iestrādes veicamo pasākumu tehniskajiem 

noteikumiem. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem, kuru nepieciešams realizēt 

plāna ietvaros ir palienes ekoloģisko funkciju atjaunošana, nodrošinot palieņu 

pļavu applūšanu palu laikā un palienēm raksturīga hidroloģiskā režīma 

pastāvēšanu laikā un telpā. Kopumā ņemot, hidroloģiskā režīma atjaunošanas 

plāna pasākumiem jābūt vērstiem uz to,  lai paaugstinātu gruntsūdens līmeni 

palienē, tādējādi kavējot krūmu un koku attīstību un samazinot ar to kontroli 

saistītos apsaimniekošanas izdevumus, kā arī nodrošinot palieņu pļavām 

raksturīgo biotopu atjaunošanos. 

Ņemot vērā individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu uzstādījumus, ir 

izveidojusies pretrunīga situācija, tomēr risināma. Lai panāktu progresu šajā situācijā, 

ir svarīgi noteikt kā plānoto kanāla atjaunošanas pasākumu nepieciešamības, tā arī 

vides aizsardzības prasību pamatotību un to prioritāti attiecībā vienam pret otru. Kā 

galvenie novērtējama kritēriji izdalāmi: 

1. Maksimāli saglabāt visus nepieciešamos apstākļus īpaši aizsargājamo biotopu 

“Eitrofas augsto lakstaugu audzes” (ES klasif. kods – 6430) un “Palieņu zālāji” (ES 

klasif. kods – 6450) teritoriju, kas vienlaicīgi ir arī daļa no Valsts nozīmes Dabas 

parka dabas lieguma zonas “Svētes paliene”; 

2. Nodrošināt Dabas parka dabas lieguma zonas “Svētes paliene” Dabas aizsardzības 

plāna (Lebuss, 2007) un Ministru kabineta noteikumu Nr.134 “Dabas parka "Svētes 

paliene"” pamatprasības; 

3. Novērst pretrunu saistībā ar to, ka, neveicot poldera kanāla gultnes renovāciju, 

turpināsies ūdens kvalitātes pasliktināšanās, bet valsts SIA “Zemkopības ministrijas 

nekustāmie īpašumi”, kuriem ar Meliorācijas likumu ir noteikta atbildība par valsts 

nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, nevarēs nodrošināt to, 

ka no Valgundes 1. vasaras poldera ūdensnotekas atkarīgo blakus teritoriju 

īpašnieki uztur uz viņu zemes esošās meliorācijas sistēmas tādā tehniskā stāvoklī, 

kas ļautu apsaimniekot šo zemi un to ilgtspējīgi izmantot paredzētajiem mērķiem 

(Kalniņš, 2014). 

Pamatojoties uz iepriekš veiktajiem hidroloģiskajiem pētījumiem (Aleksāns, 2017), kā 

arī saskaņā ar augstāk minētajām Dabas parka "Svētes paliene" individuālo 

aizsardzības un izmantošanas noteikumu pamatnostādnēm, ir rasts risinājums, kā 

atjaunot esošo ūdensnoteku „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls”  un veikt izmaiņas 

esošajā meliorācijas sistēmā, tā, lai tās darbība būtu maksimāli kontrolējama un 
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regulējama atbilstoši hidroloģiskā režīma izmaiņām poldera teritorijā un Lielupē un 

vienlaicīgi ļautu saglabāt aizsargājamajiem biotopiem  nepieciešamos apstākļus Dabas 

parka dabas lieguma “Svētes paliene” teritorijā.  

4.12. Augsnes struktūras, mitruma izmaiņu prognoze uz teritorijas apkārtnes 

ekosistēmām kopumā un atsevišķiem komponentiem, ietverot īpaši aizsargājamos 

biotopus un sugas, kas jūtīgas pret konkrētajām izmaiņām, tajā skaitā iespējamā 

ietekme uz mitruma režīmu Paredzētās darbības piegulošajā teritorijā un apkārtnē 

saistībā ar poldera plānoto darbības režīmu plūsmu izmaiņām, meliorācijas grāvju 

tīrīšanu/ pārbūvi 

Pašlaik ūdensnotekas apkārtni veido intensīvi nosusinātas lauksaimniecības zemes. 

Pēc E.Kušķes atzinumā sniegtā zālāju apraksta, lielu īpatsvaru veido nitrofilas augu 

sugas, kas liecina par barības vielām bagātu augsni. Nosusināšanas rezultātā augsnē 

uzlabosies skābekļa apgāde, kas veicinās augsnē esošo organisko vielu 

mineralizēšanos, kuras savukārt kļūst augiem izmantojamas. Samazinoties mitruma 

apstākļiem, uzlabosies augsnes struktūra, tā paliks irdenāka, auglīgāka. 

Īpaši aizsargājamo biotopu platībā, nosusināšanas rezultātā, augājā pieaugs nitrofilu, 

dabiskam zālājam neraksturīgu augu sugu īpatsvars, izmainīsies zālāja struktūra, 

samazināsies augu sugu daudzveidība, pastiprināsies aizaugšana ar krūmiem. 

Biotopiem nozīmīgs faktors ir periodiska applūšana, kas samazina zālāju aizaugšanas 

intensitāti un veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.  

Augu sugas Palieņu zālājos un Eitrofās augsto lakstaugu audzēs, ir piemērojušās 

ūdenslīmeņa svārstībām, tomēr ilgstoši saglabājoties sausākiem apstākļiem, var 

sākties pāreja no pārmitrām vietām raksturīgām augu sabiedrībām uz sausākās vietās 

augošām vai nitrofilām sugām. Ilgstoši saglabājoties palielinātiem mitruma 

apstākļiem, var sākties teritorijas pārpurvošanās process, augsnei sablīvējoties un 

ieviešoties zāļu purviem raksturīgām augu sugām vai teritorijai pārveidojoties par 

niedrāju.  

Izmaiņas zālāju augu sabiedrībās, var veicināt aizsargājamo augu sugu nomākšanu un 

nonīkšanu. Veģetācija paliek vienveidīgāka, augstāka, nepiemērota putnu barošanās 

vai ligzdošanas vajadzībām. Zālājus neapsaimniekojot, pastiprināti veidojas kūla, 

nosedzot augsni un ierobežojot jaunu augu attīstību vai putnu piekļuvi augsnē 

esošajām kukaiņu sugām. Sadaloties augu atliekām, pastiprināti notiek augsnes 

bagātināšanās ar barības vielām un tai sekojoša bioloģiskās daudzveidības 

samazināšanās. 

Paredzams, ka piedāvātais kanāla atjaunošanas risinājums un tā kreisā krasta 

meliorācijas grāvju pārbūve divpusējas darbības režīma sistēmā, ļaus pilnībā kontrolēt 

un regulēt hidroloģisko situāciju gan Dabas parka lieguma zonā, kur nepieciešams 

panākt stabilu ūdens līmeni un paaugstinātu mitruma režīmu šeit esošo dabas vērtību 
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saglabāšanai, gan arī ūdensnoteka „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” varēs pildīt 

savas tiešās funkcijas un nodrošināt labā krasta slēgtās drenāžas ūdeņu savākšanu 

pavasara palu laikā vai intensīva lietus periodos vasarā. 

Kopumā Valgundes 1. vasaras poldera teritorijā veidosies situācija, ka gar pašu kanālu 

un tā labā krasta zonā gruntsūdens līmenis tiks pazemināts, bet Dabas lieguma 

teritorijā ar meniķu palīdzību tiks uzkrāts pavasara palu vai arī lietus ūdens, kas 

nodrošinās aizsargājamājam biotopam “Eitrofas augsto lakstaugu audzes” vajadzīgo 

mitruma režīmu.  Manipulējot ar meniķī iebūvētās sprostsijas augstumu, būs 

iespējams regulēt ūdens noteci no Dabas lieguma teritorijas un tādējādi koriģēt arī 

gruntsūdens iegulas dziļumu. Īslaicīga gruntsūdens līmeņa pazemināšana šeit var būt 

nepieciešama, piemēram, lai veiktu plānotos apsaimniekošanas pasākumus – krūmu 

izciršanu, zāles pļaušanu u.c. 

4.13. Paredzētās darbības un ar to saistīto darbību ietekme uz zivju resursiem 

Rekonstruējamās ūdensnotekas zivju fauna tās augšpus sūkņu stacijai esošajā daļā ir 

trūcīga. Apsekošanas laikā šeit konstatētas četras zivju sugas – līdaka Esox lucius, līnis 

Tinca tinca, pīkste Misgurnus fossilis un sudrabkarūsa Carassius auratus. Konstatēto 

īpatņu zivju skaits bija neliels (15 īpatņi). Sūkņu stacijai tuvākajā platākajā un dziļākajā 

kanāla daļā zivju kopējais skaits, visticamāk, palielinās. Lejpus sūkņu stacijas esošā 

ūdensnoteka ir salīdzinoši īsa, plata un savienota ar Lielupi. No zivju faunas veidošanās 

viedokļa to var uzskatīt par Lielupes atteku. Epizodiski tajā var būt sastopamas faktiski 

visas Lielupē konstatēto vai teorētiski sastopamo sugu zivis, tomēr biežāk un lielākā 

daudzumā sastopamo sugu skaits ir mazāks. Zivju fauna šajā kanāla daļā veidojas 

galvenokārt zivju migrācijas ceļā. Dažādās sezonās un dažādos meteoroloģiskajos 

apstākļos šīs kanāla daļas zivju fauna ir atšķirīga.  

Ūdensnotekas rekonstrukcijas darbu ietekme var būt gan īslaicīga, gan arī ilgstoša. 

Īslaicīgā ietekme ir saistīta galvenokārt ar liela daudzuma substrāta izņemšanu no 

ūdensnotekas gultnes. Šādu darbu laikā faktiski nav iespējams izvairīties no zivju 

barības (galvenokārt zoobentosa) organismu izrakšanas kopā ar substrātu. Nav 

izslēdzama arī zivju (galvenokārt to ikru un kāpuru, iespējams, arī mazuļu un neliela 

izmēra zivju) izrakšana. Rekonstrukcijas darbi ūdensnotekas gultnē ir neizbēgami 

saistīti arī ar būtisku ūdens uzduļķošanu un ūdens piesārņošanu ar suspendētajām 

vielām. Iespējama arī cita veida (naftas produkti no tehnikas u.c.) piesārņojuma 

nonākšanai ūdenī. 

Augšpus sūkņu stacijas esošajā kanāla daļā uzduļķojuma negatīvās ietekmes sekas var 

būt lielākas nekā ar Lielupi savienotajai kanāla daļai. Ūdens uzduļķošana lielā daļā 

gadījumu ir saistīta ar būtisku bioloģiskā un ķīmiskā skābekļa patēriņa palielināšanos. 

Ņemot vērā to, ka augšpus sūkņu stacijas esošā kanāla daļa ir salīdzinoši neliela un 

noslēgta ūdenstece, kurā vērojams skābekļa deficīts, uzduļķojuma iedarbība var 

izraisīt masveidīgu tajā esošo līdaku, līņu un, iespējams, arī karūsu un sudrabkarūsu 
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bojāeju. Pīkstu bojāejas risks ir mazāks, jo tās spēj izmantot atmosfēras skābekli un 

izturēt ilgstošu skābekļa deficītu ūdenī. Ar Lielupi savienotajā kanāla daļā kritiska 

skābekļa koncentrācijas samazināšanās ir mazāk iespējama, turklāt zivis no šīs kanāla 

daļas var migrēt uz Lielupi. Tomēr jāņem vērā, ka lejpus sūkņu stacijas esošajā kanāla 

daļā veikto darbu radītais uzduļķojums vai cita veida piesārņojums var nonākt Lielupē 

un ietekmēt salīdzinoši lielu platību. Nelabvēlīgās īslaicīgās ietekmes risks palielinās, 

veicot darbus zivju nārsta laikā. Darbi šajā laikā var traucēt zivju nārsta norisi, kā arī 

izraisīt zivju ikru un kāpuru bojāju. Nelabvēlīgu ietekmi uz zivju nārstu var atstāt gan 

darbu tiešā mehāniskā iedarbība, gan darbu radītais uzduļķojums. 

Ilgstošā ietekme ir saistīta galvenokārt ar zivju un citu ūdens organismu dzīvotņu 

pārveidošanu faktiski visā ūdensnotekas garumā. Augšpus sūkņu stacijas esošās 

ūdensnotekas daļas zivju fauna ir trūcīga. To nosaka galvenokārt skābekļa deficīts. 

Dūņu un aizauguma samazināšana šajā posmā skābekļa deficītu varētu samazināt, 

tomēr kanāla nelielā izmēra un noslēgtības dēļ arī nākotnē šajā kanālā daļā paredzama 

periodiska skābekļa deficīta atjaunošanās. Dūņu un aizauguma izņemšana samazinās 

pīkstēm piemērotu biotopu platību, jo pīkstes mēdz izvairīties no atklātiem ūdeņiem. 

Tomēr biotopu platības samazināšanās, visticamāk, ilgs tikai dažus gadus. Pašlaik 

atsevišķos kanāla posmos vērojama tā gultnes daļēja aizaugšana ar blīvu niedru audzi, 

kas pīkstēm ir maz piemērota. Pēc tam, kad kanāla gultnes aizaugums ar iegremdētiem 

ūdensaugiem būs daļēji atjaunojies, pīkstēm piemēroto biotopu platība kanālā varētu 

pārsniegt pašreizējo.  

Arī lejpus sūkņu stacijas esošajā kanāla daļā ilgstošās ietekmes ilgums nepārsniegs 

dažus gadus. Tomēr šī ietekme faktiski nebūs jūtama, jo kanāla zivju faunu lielā mērā 

nosaka zivju migrācija no Lielupes. 

Zivju resursu tiešais zudums augšpus sūkņu stacijas esošajā daļā darbu radītā 

uzduļķojuma izraisītās skābekļa koncentrācijas samazināšanās dēļ var sasniegt vērā 

ņemamu apjomu. Vērā ņemamu apjomu zivju resursu tiešais zudums var sasniegt arī 

gadījumā, ja darbi tiks veikti zivju nārsta un kāpuru attīstības laikā, kā arī tad, ja Lielupē 

nonāks būtisks piesārņojums. 

Zivju tiešās bojāejas izraisītā nārstojošo zivju skaita samazināšanās turpmākajos gados 

zivju resursiem zaudējumus nenodarīs. Augšpus sūkņu stacijas esošajā daļā ihtiofaunu 

limitējošais faktors ir skābekļa deficīts, nevis nārsta sekmes. Lejpus sūkņu stacijas 

esošajā daļā uz nārstu ienāk Lielupē dzīvojošās zivis. 

Zivju barības bāzes zudums vērā ņemamus zaudējumus zivju resursiem nenodarīs. 

Augšpus sūkņu stacijas esošās kanāla daļas zivsaimnieciskais potenciāls ir niecīgs, 

savukārt lejpus sūkņu stacijas esošās kanāla daļas platība ir pārāk neliela, lai zivju 

barības organismu bojāejas nodarītie zaudējumi zivju resursiem sasniegtu naudas 

izteiksmē aprēķināmu apjomu. 
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Zivju dabīgo nārsta vietu zudums un zivju pirmsnārsta un nārsta migrācijas laikā tiem 

pielīdzināmus traucējumi nav paredzams. Ūdensnotekā nav vērtīgu zivju nārsta 

biotopu. Tā nav nozīmīga arī kā zivju migrācijas ceļš. 

Potenciālās zivsaimnieciskās produktivitātes zudums ūdenstilpē vai tās ietekmētajā 

daļā zivju dzīvotņu degradēšanas dēļ vērā ņemamus zaudējumus zivju resursiem 

nenodarīs. Augšpus sūkņu stacijas esošās kanāla daļas zivsaimnieciskais potenciāls arī 

pašlaik ir niecīgs, savukārt lejpus sūkņu stacijas esošās kanāla daļas platība ir pārāk 

neliela, lai potenciālās zivsaimnieciskās produktivitātes zudums tajā sasniegtu naudas 

izteiksmē aprēķināmu apjomu. 

 

4.14. Mūsdienu ģeoloģisko procesu prognozējamās izmaiņas Paredzētās darbības 

realizācijas un ekspluatācijas laikā, tajā skaitā prognoze par iespējamo ietekmi uz 

Natura 2000 teritoriju, iespējamie un pieļaujamie risinājumi un nosacījumi, ņemot 

vērā īpaši aizsargājamās dabas vērtības 

Polderis  ir ar dambjiem norobežota platība upes palienē, kurā ir izmainīts dabiskais 

palieņu hidroloģiskais režīms, kā iespaidā mainās arī šeit notiekošie ģeoloģiskie 

procesi. Rezultātā tiek ietekmēta ne tikai paliene, bet arī pati upe – mainās tās gultne, 

reizēm arī platums, palielinās straumes ātrums un krastu struktūra. Poldera robežās 

sākas augsnes nosēšanās, izzūd upei un tās krastiem pirms regulēšanas raksturīgās 

sugas un biotopi.  

Polderu darbības nodrošināšanai ik pa laikam nepieciešams veikt poldera 

infrastruktūras uzturēšanas darbus – tīrīt meliorācijas sistēmas, izņemt sanešus un 

dūņas, atjaunot dambjus un upes krastus. Ja to nedara savlaicīgi, sākas citi ģeoloģiskie 

procesi – atklāto ūdenstilpju aizaugšana, sēru veidošanās notekās, akumulācijas un 

abrāzijas procesi. Reljefa pazeminājumos intensificējas kūdras akumulācija, kas 

inicializē pārpurvošanās procesus, sākas pamestās teritorijas degradēšanās un 

aizaugšana ar krūmiem. Rezultātā teritorija kļūst nepieejama un praktiski 

neapsaimniekojama. 

Detalizētai iespējamo ģeoloģisko procesu izpētei ir nepieciešama padziļināta izpēte, 

kam nepieciešams atsevišķs pētījums. Piedāvātais Valgundes 1. vasaras poldera kanāla 

atjaunošanas variants lielā mērā visas šīs problēmas atrisina. 

4.15. Būvdarbus veicošās tehnikas, darbības un satiksmes intensitātes, gaisa 

kvalitātes, trokšņu līmeņa un vibrācijas izmaiņu novērtējums uz īpaši aizsargājamām 

sugām, tuvākās apkārtnes jūtīgajām teritorijām un Natura 2000 teritoriju Paredzētās 

darbības būvdarbu veikšanas laikā 

Būvniecības laikā teritorijā kā jebkura objekta būvniecībā paredzamas gaisa kvalitātes 

izmaiņas – būvniecības un smagās transporta tehnikas izplūdes gāzes, radītais troksnis 

un vibrācija.  
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Troksnis un vibrācijas rada psiholoģisku ietekmi uz iedzīvotājiem. Tomēr norādītās 

ietekmes, kuru avots ir būvniecības tehnika būs relatīvi īslaicīgas un vibrāciju ietekme 

nebūs jūtama ārpus būvdarbu zonas. 

Būvniecības darbos plānots izmantot dažāda veida smago būvniecības tehniku un 

autotransporta līdzekļus: 

 pašizgāzējus (2 līdz 4 gab.),134 kW; 

 buldozeru (1 gab.), 80 kW; 

 kāpurķēžu vienkausa ekskavatoru 25 - 35 t (2gab.), 112 kW; 

 

Buldozeru un ekskavatoru izmantos tikai kanāla un novadgrāvja gultnes tīrīšanā un 

grunts izlīdzināšanā, līdz ar to tās emisijas uz pievedceļiem neradīs. 

Transportējot būvmateriālus, tehniku un lieko grunti emisijas radīs pašizgājēji, kas 

radīs emisijas gaisā uz pievedceļiem.  Autotransporta kustība notiks pa Vītoliņu 

ciemata Paegļu ielu (0,25 km) un no Jelgavas – Kalnciema šosejas uz poldera sūkņu 

staciju (0,8 km). Rekonstrukcijas laikā transporta noslodze uz šiem ceļiem nedaudz 

palielināsies un maksimumu sasniegs izraktās grunts izlīdzināšanas un 

nepieciešamības gadījumā transportēšanas laikā uz novietošanas laukumu. 

Maksimumālā noslodze tiks novērota aptuveni 1,5 mēnesi pēc darbu uzsākšanas un 

turpināsies aptuveni 2 nedēļas un sasniegs līdz 8 automašīnām dienā. 

Autotransportam tiks izmantotas smagās automašīnas ar dīzeļdzinēju ar kravnesību 

līdz 32 tonnām. Atbilstoši Corinair metodikai piesārņojošo vielu emisiju faktori šādām 

automašīnām ir:  

 EF NO2 = 9,06 g/km; 

 EF CO = 2,17 g/km; 

 EF GOS = 1,105 g/km;  

 EF CH4 = 0,08 g/km; 

 EF ciet. daļ.= 0,594 g/km (sodrēji); 

 EF NO2 = 0,03 g/km; 

 EF NH3 = 0,003 g/km; 

Aprēķina piemērs augstākajai vērtībai (NO2) veicot visu loģistiku (materiālu piegādi un 

liekās grunts un būvgružu izvešanu) pa Paegļu ielu: 

Mmax NO2 = 
9,06 𝑔/𝑘𝑚×0,5𝑘𝑚×(2×8𝑎𝑢𝑡𝑜)

8ℎ× 3600
 = 0,0025 g/s 

MNO2=0,0025𝑔/𝑠 × 3600 × 8ℎ/𝑑 × 10𝑑/𝑎 × 10𝑒−6 =0,00072 t/a 
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Līdz ar to var teikt, ka pie šīs automašīnu noslodzes NO2 emisijas gada laikā ir tik 

niecīgas, ka tās nav lietderīgi vērtēt, vēl jo vairāk pārējām vielām, kuru izmešu 

daudzums uz km ir vēl mazāks. 

Lai novērstu potenciālās ietekmes, ieteicams veikt virkni ietekmi uz vidi atslogojošus 

pasākumus: 

 regulāri sekot līdzi smagās tehnikas tehniskajam stāvoklim; 

 tehnikas uzpildi ar degvielu veikt tikai vietās, kur nav apdraudētas atklātas 

ūdenstilpes, degvielas pievedējus apgādāt ar naftas produktus absorbējošo 

materiālu; 

 mitrās grunts transportēšanas laikā ieteicams izmantot pašizgāzējus jeb tā 

saucamās “vannas”; 

 radušos būvgružus no bojāto caurteku nomaiņas izvest uz būvgružu 

apsaimniekošanas laukumu. 

 

Tehnikas darba laikā radīsies troksnis, kas pie mūsdienu tehnikas radītā trokšņa līmeņa 

uzskatāms par nelielu. Troksnis radīsies darbojoties ekskavatoriem un buldozeram 

veicot padziļināšanas darbus, kā arī uz pievedceļiem.  Ņemot vērā to, ka objekts 

atrodas relatīvi tālu no dzīvojamām mājām, kā arī to, ka netiks izmantotas kādas 

būtisku troksni radošas iekārtas, nav paredzams trokšņa normatīvu pārsniegums ne 

kanāla padziļināšnas teritorijā, ne tuvākajā dzīvojamā apbūvē. Līdz šim ekskavatoru un 

smago automašīnu emitētais troksnis līdzīgos projektos nav vērtēts, kā būtisku vides 

aspekts, jo nav radījis trokšņa traucējumus par ko būtu saņemtas iedzīvotāju sūdzības. 

Nav izslēgts, ka relatīvi neliela diskomforta zonā atradīsies tikai Vītoliņu ciema 

atsevišķu ēku ielas fasādes Paegļu ielā, kur garām brauks smagais autotransports, 

tomēr tas būs īslaicīgs un uzskatāms par maznozīmīgu. 

Trokšņa līmeņa paaugstinājums būvniecības laikā (2 - 3 mēnešu) var īslaicīgi ietekmēt 

putnu uzturēšanos dabas lieguma zonā, taču visi darbi plānoti pēc ligzdošanas sezonas 

beigām. Kā liecina ornitologa slēdziens, tad ārpus putnu ligzdošanas sezonas, vēlams 

veikt kanāla tīrīšanas darbus. 

4.16. Ainaviskais un kultūrvēsturiskais teritorijas un pkārtnes nozīmīgums un 

novērtējums; tuvākie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, rekreācijas un 

tūrisma objekti, to aizsargjoslas. Ainavas veidošanas pasākumu nepieciešamība 

4.16.1. Ainaviskais novērtējums  

Dabas parka teritorijai raksturīga atklāta upju palieņu ainava. Parka teritorijā 

ietilpstošajā palienē tikpat kā nav sastopama apbūve. Svētes lejteces palienē augošie 

atsevišķie ozoli un lielu lapu koku grupa, kā arī koku apaugums upju krastos ne vien 

papildina ainavu, bet ir nozīmīgi arī no ekoloģiskā un bioloģiskās daudzveidības 
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viedokļa. Ainaviskā griezumā negatīvi vērtējami krūmāji un alkšņu apaugums gar 

meliorācijas grāvjiem Lielupes labajā krastā posmā starp Iecavas lejteci un Melnezeru 

(Mellīzeri).  

4.16.2.Kultūrvēsturiskais nozīmīgums 

Dabas parka teritorijā praktiski ir atrodams tikai viens arheoloģiskais piemineklis – 

Kapsargu senkapi, kas atrodas Valgundes pagastā netālu no Lāsītes mājām. Netālu no 

dabas parka Valgundes pagastā atrodams valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – 

Rīgas pareizticīgo sieviešu klostera apbūve (1897. gads). Klosterī šobrīd dzīvo 

mūķenes, turklāt klosterim pieder arī daļa zemju dabas parka teritorijā. 

Attālāk no Dapas parka Valgundes pagastā atrodas valsts nozīmes Arhitektūras 

piemineklis Kristus apskaidrošanas pareizticīgo baznīca un valsts nozīmes Mākslas 

piemineklis Cara vārti. 

Jelgavas novada Teritorijas plānojuma III daļā Jelgavas novada teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumos ir noteikts, ka Jelgavas novada teritorijā nav pieļaujama 

darbība, kas izmaina kultūrvēsturiski izveidojušos ainavu, ekoloģiskas un estētiskas 

nozīmes ainavas elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko 

stabilitāti, ir pretrunā ar teritorijas plānojuma mērķiem vai izraisa nevēlamas 

pārmaiņas dabas procesu norisēs, kā arī kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā 

struktūrā. 

4.16.3. Aizsargjoslas 

Jelgavas novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam (turpmāk- Teritorijas 

plānojums) parādītas visas aizsargjoslas atbilstoši “Aizsargjoslu likumam” un MK 

noteikumos apstirinātajai metodikai aizsargjoslu noteikšanai: 

1. Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem. Saskaņā ar Teritorijas plānojumu 

Jelgavas novadā tiek noteikta 500m liela aizsardzības zona ap valsts 

aizsargājamiem kultūras pieminekļiem. Valsts aizsargājamiem kultūras 

pieminekļiem var tikt izstrādāts individuālās aizsardzības zonas projekts, kurā 

aizsargjosla ap kultūras pieminekli var tikt samazināta vai paplašināta atbilstoši 

konkrētajai sitiācijai dabā. 

2. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. Ūdensnotekām (regulētām vai 

ierīkotām) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs aizsargjoslas robežu nosaka 

ūdensnotekas abās pusēs 10 metru attālumā no ūdensnotekas krotes līnijas. 

Regulētām ūdensnotekām meža zemēs aizsargjoslas robežu nosaka atbērtnes 

pusē 8- 10 metru attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas 

krotes līnijas. 

3. Aizsargjoslas ap kapsētām. Aizsargjoslas ap kapsētām Jelgavas novadā tiek 

noteiktas saskaņā ar aizsargjoslu regulējošajām normatīvo aktu prasībām. 

Turklāt MK noteikumu Nr. 502 “Aizsargjoslu ap kapsētu noteikšanas metodika” 
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(spēkā no 06.01.1999.) 4.pants nosaka, ka, ja kapsēta vai atsevišķa apbedījuma 

vieta ir kultūras piemineklis, aizsargjosla nosakāma saskaņā ar likumu “Par 

kultūras pieminekļu aizsardzību”, bet ne šaurāka kā šajos noteikumos (2. pants 

aizsargjoslas platums ir 300 metru no kapsētas teritorijas ārējās malas). 

Tā kā Dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, un tai ir izstrādāti individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.134 “Dabas parka “Svētes 

paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (spēkā no 

07.03.2008.)), tad Teritorijas plānojums nosaka, ka jebkāda veida darbības 

aizsargājamā teritorijā veicamas saskaņā ar spēkā esošiem individuālajiem 

aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumiem. 

4.17. Atkritumu rašanās avoti, veidi un daudzums. Atkritumu apsaimniekošana 

4.17.1. Atkritumu avoti, veidi un daudzuma 

Dabas parka teritorijā veidojošos atkritumus var iedalīt divās daļās: 

1) atkritumi, sadzīves atkritumi, kas veidojas ikdienā; 

2) atkritumi, kas veidojas Paredzētās darbības rezultātā. 

Ikdienā Dabas parka teritorijā galvenokārt veidojas sadzīves atkritumi, ko rada Dabas 

parka apmeklētāji, kā arī vēja sapūsti sadzīves atkritumi no apkārtējām teritorijām, 

piemēram, neapsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm. Taču konkrēti saražoto un 

savākto atkritumu apjomi publiski nav pieejami. 

Savukārt Paredzētās darbības rezultātā lielāko atkritumu daudzumu sastādīs 

demontāžas darbu laikā radušies būvgruži, un tie būs: 

 dzelzsbetona grodi un caurules; 

 HDPE vai PVC caurules; 

 metāllūžņi. 

Informācija par aptuveno demontējamo materiālu daudzumu apkopota 5. tabulā 

5. tabula 

Plānotie būvgružu apjomi 

Demontējamo materiālu 
veids 

Apjoms (t) Piezīmes  

Dzelzsbetona grodi  un 
caurules 

30 - 40  Bojātie grodi, caurtekas 
un drenas 

HDPE vai PVC caurules Līdz 5 Atlikumi no izlietotajiem 
materiāliem 

Metāllūžņi Līdz 5 Bojātie caurteku 
stiprinājumi 
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Kanāla renovācijas darbu laikā pastāv risks arī teorētiskai naftas produktu noplūdei 

no tehnikas vienībām, kas varētu ietekmēt grunts kvalitāti. 

4.17.2. Atkritumu apsaimniekošana 

Atkritumu apsaimniekošanu Dabas parkā regulē Atkritumu apsaimniekošanas likums 

(spēkā no 28.10.2010.) ar grozījumiem. 

Likuma 4. pants nosaka, ka atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, 

tai skaitā: 

1) Radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem; 

2) Radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 

3) Nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas; 

4) Piesārņot un piegružot vidi. 

Savukārt Dabas aizsardzības plānā noteikts, ka Dabas parka teritorijā aizliegts ierīkot 

jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves, vienlaikus norādīts, ka Dabas parka 

teritorijā jāizvieto sadzīves atkritumu savākšanas urnas informācijas stendu tuvumā, 

novietojot urnas lielākajam apmeklētāju daudzumam pieejamajās vietās, tādā veidā 

iespējami samazinot piesārņojuma riskus. Tālāko atkritumu apsaimniekošanu veic 

atkritumu apsaimniekošanas operators, ar ko pašvaldībai ir noslēgts līgums par 

pakalpojuma veikšanu. 

Dabas plānā ir norādītas informācijas stendu izvietošanas vietas. Tās ir izvēlētas, 

ņemot vērā apmeklētāju brīvas piekļūšanas iespējas un apmeklētājiem vairāk 

interesējošo vietu klātbūtni. Informācijas stendu tuvumā būtu vēlams nodrošināt 

atkritumu savākšanu, uzstādot atkritumu urnas un nodrošinot to izvešanu. 

Demontāžas laikā radušies atkritumi tiks sašķiroti pa veidiem un savākti. Paredzams, 

ka dzelzsbetonu saturošie atkritumi tiks nodoti komercsabiedrībām, kas nodarbojas ar 

inerto atkritumu drupināšanu, savukārt metāla konstrukcijas tiks nodotas 

komercsabiedrībām, kuras nodarbojas ar metāllūžņu savākšanu, nepieciešamības 

gadījumā tās pirms nodošanas sagriežot. 

Taču likuma 3.pantā teikts, ka šis likums neattiecas uz grunti, kuru pārvieto virszemes 

ūdeņos, lai kontrolētu ūdeņus un ūdensceļus, novērstu plūdus vai mazinātu plūdu, 

sausuma vai zemes meliorācijas ietekmi, ja grunts nav uzskatāma par bīstamu 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju 

tīrīšanas un padziļināšanas kārtību. 

No likumā noteiktā izriet, ka sadzīves atkritumu rašanos Dabas parkā regulē Atkritumu 

apsaimniekošanas likums, taču Paredzētās darbības veikšanas gaitā radušos grunts 
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apsaimniekošanu un piesārņojuma novēršanu, ja tāds tiks atklāts, regulē MK 

noteikumi Nr. 475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatorija tīrīšanas un 

padziļināšanas kārtība” (spēkā no 28.06.2006.) un MK noteikumi Nr.804 “Noteikumi 

par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” (spēkā no 29.10.2005.). Paredzētās 

darbības rezultātā radušais grunts piesārņojums tiks likvidēts saskaņā ar šī normatīva 

akta prasībām. 

4.18. Nepieciešamās izmaiņas teritorijas plānojumā saistībā ar Paredzēto darbību. 

Iespējamie ierobežojumi esošajā saimnieciskajā darbībā un zemes izmantošanā, 

neērtības un traucējumi, kā arī ieguvumi iedzīvotājiem un blakus esošo zemju 

īpašniekiem, ko varētu izraisīt Paredzētās darbības realizācija 

Saskaņā ar Jelgavas novada teritorijas plānojumā 2011.-2023.gadam Līvbērzes un 

Valgundes pagastu plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanas plāniem redzams, ka 

Dabas parka teritoriju galvenokārt ieskauj mežu teritorijas un lauksaimniecības zemes, 

kā arī saskaņā ar Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskajā atzinumā 

sniegto informāciju kanālam piegulošo teritoriju apsaimnieko 57 nelielas saimniecības. 

Tā kā Paredzētās darbības ietvaros paredzēta Valgundes 1. Vasaras poldera kanāla 

gultnes rekonstrukcija, nemainot ne tā atrašanās vietu, ne apjomus, kā arī nodrošināta 

visu aizsargjoslu ievērošana normatīvu aktu kārtībā, Paredzētā darbība atbilst Jelgavas 

teritorijas plānojumam, kā arī Līvbērzes un Valgundes pagastu plānoto (atļauto) 

teritorijas izmantošanas plāniem. 

Saistībā ar Paredzēto darbību – kanāla rekonstrukciju netiek noteikti saimnieciskās 

darbības ierobežojumi. 

Veicot Paredzēto darbību, ieguvumi būs gan Dabas parkam, gan piegulošo zemju 

īpašniekiem. Poldera kanāla gultnes renovācija nepieciešama, lai nodrošinātu kanālam 

piegulošo lauksaimniecības zemju nosusināšanu un to izmantošanas ilgtspējību, tajā 

skaitā arī Dabas parka teritorijas vajadzībām. Ja poldera kanāla gultne ir tīra un nav 

aizsprostota, ar pareizu sūkņu stacijas darba režīmu, ir iespējams noregulēt vides 

aizsardzības prasībām atbilstošu mitruma režīmu poldera un tam piegulošajā 

teritorijā. Neveicot rekonstrukciju, teritorijā sāksies pārpurvošanās procesi, jo pārstās 

darboties ūdens novadīšanas sistēmas, kas regulē hidroloģisko režīmu un nodrošina 

slēgtās drenāžas darbību. Eksperta (būvprakses sertifikāts 45-110) Jura Kalniņa 

atzinumā par virszemes ūdens objekta tīrīšanas vai padziļināšanas iespējamo ietekmi 

uz apkārtējiem ūdens objektiem, kā arī iespējamo ietekmi uz tīrāmo vai padziļināmo 

ūdens objektu strikti norādīts: “Dabas parka dabas aizsardzības plānā iecerētā grāvju 

un kanāla gultnes aizbēršana nav pieļaujama” (Kalniņš, 2014). 

Savukārt neveicot poldera kanāla gultnes renovāciju, turpināsies ūdens kvalitātes 

pasliktināšanās, bet valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi”, kurai ar 

14.01.2010. pieņemto “Meliorācijas likumu” ir noteikta atbildība par valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu uzturēšanu un ekspluatāciju, nevarēs nodrošināt to, ka no 
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Valgundes 1. vasaras poldera kanāla darbības atkarīgo privāto zemju īpašnieki uztur 

šīs meliorācijas sistēmas un nodrošina to funkcionēt spēju. Rezultātā zemju īpašnieki 

nevarēs pilnvērtīgi apsaimniekot un ilgtspējīgi izmantot savu zemi paredzētajiem 

mērķiem (Kalniņš, 2014). 

Tā kā Paredzētās darbības rezultātā paredzēta esošo meliorācijas elementu pārbūve 

divpusējās darbības meliorācijas sistēmā, tas ir – nosusināšanas sistēmā, kas vienlaicīgi 

izmantojama augsnes mitruma krājumu papildināšanai augu veģetācijas periodā un 

atklāta ūdens uzstādinājumu nodrošināšanai pavasara palu periodā - ar šādas 

meliorācijas sistēmas palīdzību ūdensnotekas kreisajā krastā tiks uzturēts biotopiem 

un sugām nepieciešamais mitruma daudzums, bet labajā krastā - saglabāts 

lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai piemēroti apstākļi. (Aleksāns) 

4.19. Prognoze par iespējamās antropogēnās slodzes pieaugumu uz Natura 2000 

teritoriju, tās izpausmes veidi, tajā skaitā papildus pasākumu nepieciešamība 

piegulošajās teritorijās biotopu saglabāšanai vai antropogēnās slodzes novēršanai/ 

mazināšanai/ ietekmju līdzsvarošanai. Iespējamās ietekmes uz Natura 2000 

teritoriju izvērtējums 

Nav paredzams, ka ūdensnotekas rekonstrukcijas rezultātā varētu pieaugt Dabas 

parka apmeklētāju, makšķernieku skaits, kas teritorijas Dabas aizsardzības plānā 

minēts kā būtisks negatīvs faktors. 

Mitruma režīma regulēšanas rezultātā, varētu tikt apsaimniekotas plašākas zālāja 

platības vietās, kur pašlaik visu sezonu saglabājas palielināti mitruma apstākļi. Ja 

apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši zālāju apsaimniekošanas vadlīnijām un putnu 

sugām piemērotā laika periodā, šāds antropogēnās slodzes pieaugums vērtējams 

pozitīvi. 

Apsaimniekojot zālājus, samazināsies kūlas dedzināšanas gadījumu skaits. 

Uzlabojoties hidroloģiskajiem apstākļiem, iespējama aramzemju ierīkošana Dabas 

parka platībā, samazinot zālāju platības. Tomēr, pēc ūdensnotekas rekonstrukcijas, 

paredzams saglabāt biotopiem un putnu sugām labvēlīgu hidroloģisko režīmu, bet 

teritorijas apsaimniekošanai piemērotus apstākļus nodrošinot īslaicīgi, cik tas 

nepieciešams zālāju apsaimniekošanai. 

Paredzams, ka aramzemju platības varētu pieaugt arī Dabas parkam pieguļošajās 

teritorijās. Aramzemju apsaimniekošana saistīta ar mēslojuma vai dažādu augu 

aizsardzības līdzekļu lietošanu, kas ar virszemes noteci var nonākt ūdenstecēs un 

pasliktināt ūdens kvalitāti.  
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4.20. Citas iespējamās ietekmes atkarībā no Paredzētās darbības apjoma, 

pielietotajām tehnoloģijām vai vides specifiskajiem apstākļiem 

Citas ietekmes var rasties tehnikas izmantošanas gaitā, noplūstot degvielai, tomēr šis 

risks pastāv pie jebkuras cilvēku darbības, un konkrētajā darbības procesā netiks 

izmantoti lieli naftas produktu apjomi, lai iespējamo avārijas situāciju nevarētu ātri un 

operatīvi novērst, rakšana un augsnes nolīdzināšana tiks veikta uz sauszemes. Jebkura 

veida piesārņojošo vielu noplūdes tiks likvidētas normatīvo aktu regulējuma kārtībā. 

Tehnika tiks izmantota atbilstoši ekspluatācijas un darba drošības noteikumiem.  

4.21. Paredzētās darbības iespējamo limitējošo faktoru analīze. Iespējamie 

ierobežojošie nosacījumi Paredzētās darbības veikšanai un infrastruktūras objektu 

izbūvei/ pārveidei. Iespējamās avārijas situācijas un pasākumi to novēršanai 

Novērtējuma izstrādes gaitā netika konstatēti tādi limitējoši faktori, kuri nepieļautu 

Paredzētās darbības īstenošanu, ja tiek īstenoti ietekmes uz vidi negatīvo ietekmi 

mazinošie pasākumi (skatīt 9.nodaļas 13.tabulā). 

Hidroloģiskā novērtējuma ziņojuma pārskatā tiek norādīts, ka paredzētajai darbībai kā 

limitējošs faktors kontrolētās drenāža izmantošanai parasti ir teritorijas slīpums, kurš 

ne-drīkst būt lielāks par 0.5 %, kas apgrūtina aizvaru regulēšanu un var radīt pārmitrus 

apstākļus, taču kā norāda eksperts ziņojumā, Valgundes 1. vasaras poldera teritorijā 

šāda problēma nepastāv. 

4.22. Plānotie pasākumi, lai nepieļautu iespējamo vides piesārņojumu  Ūdensteces 

pārbūves laikā 

Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla atjaunošana uzlabos 

ūdensnotekas un tajā ietekošo ūdensteču, kā arī pašvaldības, koplietošanas un viena 

īpašuma meliorācijas sistēmu darbību. Lai novērstu uzduļķojumus, rakšanu paredzama 

mazūdens periodā, rokot no ūdensnotekas lejasgala. Ar sūkņu stacijas palīdzību 

pazemināsim ūdens līmeni tiktāl, lai daļēji saglabātu zivju dzīvotnes. Zivju nārsta un 

putnu migrācijas laikā rakšanas darbi netiks plānoti. Ar izraktu grunti plānots aizbērt 

kanālā pik.4/10 no kreisā krasta ietekošās ūdensnotekas lejasgalu, lai ūdens no 

Mellīzera nenoplūst uz Valgundes 1.vasaras poldera kanālu. Pie sūkņu stacijas tiks 

atjaunoti gultnes nogāžu un dibena nostiprinājumi. Nepieciešamības gadījumā, pirms 

kanāla ietekas Lielupē uzstādāms ģeotekstila aizsegs vai kāds cits risinājums 

uzduļķojuma aizturēšanai nokļūšanai Lielupē. Iespēju robežās plānots izvairīties no 

rekonstrukcijas darbu veikšanas vai maksimāli samazināt samazināt rekonstrukcijas 

darbu apjomu tajās kanāla gultnes daļās, kuru stāvoklis pašlaik vai tuvākajā nākotnē 

nevar būtiski traucēt ūdens novadīšanu. 
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5. Informācija par ietekmējamām īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, 

pamatojoties uz šādiem kritērijiem 

5.1. īpaši aizsargājamie biotopi, to apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanas 

pakāpe un atjaunošanās iespējas, to platība (pamatojoties uz jaunāko pieejamo 

informāciju), kā arī to aizsardzības statusa novērtējums valstī 

Plānotās darbības rezultātā tiks atjaunota  Valgundes 1. vasaras poldera kanāla 

darbība. Ūdensnotekas sateces baseins norādīts hidroģeologa O.Aleksāna 

hidroloģiskajā novērtējumā. 

 

 
 

18. attēls. Ūdensnotekas “Valgundes 1.vasaras poldera kanāls” baseins 

 

Paredzams, ka hidroloģiskās izmaiņas, veicot kanāla rekonstrukciju, varētu rasties 

ūdensnotekas sateces baseina teritorijā. 
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Ietekmes zonā sastopami divi aizsargājamie biotopi – Eiropas nozīmes un Latvijā īpaši 

aizsargājams biotops “Palieņu zālāji” un Eiropas nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājams 

biotops “Eitrofas augsto lakstaugu audzes”.  

“Palieņu zālāji” Latvijā ir otrs izplatītākais ES nozīmes aizsargājamo zālāju biotopu 

veids – tas aizņem 15 600 ha un veido 34% no visiem dabiskajiem zālājiem. Latvijā ir 

32% no ES boreālā reģiona kopējās palieņu zālāju platības (Rūsiņa 2016.). Tomēr 

biotops ir Eiropā un Latvijā strauji sarūkošs, kā arī viens no ietekmētākajiem 

biotopiem, meliorēšanas un sekojošas iekultivēšanas dēļ (Auniņš, 2016). 

Palieņu zālāji pilda nozīmīgas ekoloģiskās funkcijas – regulē palu stiprumu, nodrošina 

barības vielu apriti, attīra virsūdeņus. Palieņu zālāji ir nozīmīga ligzdošanas un 

barošanās vieta putniem, vienīgais biotops pļavu bridējputniem. Putnu sugai ķikutam 

Gallinago media tas ir vienīgais piemērotais biotops Latvijā, bet grieze Crex crex tikai 

palieņu zālājos sasniedz augstāko blīvumu, tādēļ tie ir nozīmīgi kā griezes 

donorteritorijas citiem biotopiem (Auniņš, 2016). Abas putnu sugas ir sastopamas 

dabas parka teritorijā, grieze – pētāmās teritorijas platībā. 

Pētāmajā teritorijā biotops konstatēts joslā gar ūdensnotekas kreiso krastu, kopumā 

aptuveni 24 ha lielā platībā.  

Neizmainītos hidroloģiskajos apstākļos zālājs veidojas dabiski, applūstot upju vai ezeru 

piekrastes joslām. Aizaugšanu kavē palu un plūdu mehāniskā darbība. Vietās, kur 

dabiskais hidroloģiskais režīms izmainīts, zālāja uzturēšanai nepieciešama ganīšana vai 

pļaušana. 

Atjaunošanas iespējas atkarīgas no tā, cik stipri palieni skārusi meliorācija, kāds ir palu 

režīms un barības vielu sastāvs palu ūdeņos, kāda ir augsnes auglība un veģetācija 

(Rūsiņa, 2016). Zālāja atjaunošana ir samērā viegla, ja nosusināšanas ietekme ir 

neliela, vismaz sezonāli  vai pastāvīgi saglabājas palielināti mitruma apstākļi un ir 

saglabājušās raksturīgās augu sabiedrības. Grūtāk atjaunot stipri  meliorētas palienes, 

palielināti mitruma apstākļi saglabājas īslaicīgi, dominē nitrofilas augu sugas. Zālāju 

atjaunošanos ietekmē augsnes ķīmiskais sastāvs, kā arī tas, vai zālājā un tam 

pieguļošajās platībās ir saglabājusies raksturīgo augu sugu sēklu banka. Zālāju 

atjaunošana putnu dzīvotnēm ir vieglāka, nepieciešama pļaušanas vai ganīšanas 

atsākšana vai pamitrināšana. 

“Eitrofas augsto lakstaugu audzes” Latvijā biotops ir izplatīts reti, daudzviet šo 

biotopu kvalitāte ir zema, jo 20. gs. otrās puses intensīvās meliorācijas dēļ daudzu upju 

hidroloģiskais režīms tika izmainīts, un upju krastos samazinājās palu izraisīto dabisko 

procesu darbība (Rūsiņa, 2016). 

Eitrofas augsto lakstaugu audzes nav putniem nozīmīgs biotops. Tas var kalpot kā 

ligzdošanas vietas ceru ķauķim Acrocephalus schoenobaenus, purva ķauķim A. 

palustris un kārklu ķauķim Locustella naevia, kā arī niedru stērstei Emberiza 
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schoeniclus. Tas var būt arī kā barošanās vietas visdažādākajām dziedātājputnu sugām, 

ko visbiežāk nosaka apkārtējos biotopos esošais sugu sastāvs.. ..Ainavās, kur eitrofās 

lakstaugu audzes ir vienīgi klajie daudzgadīgu lakstaugu biotopi, tie būtiski palielina 

kopējo kukaiņu daudzveidību. (Rūsiņa, 2016).  

Pētāmajā teritorijā biotops konstatēts ūdensnotekas sateces baseina ziemeļrietumu 

daļā, kopumā aptuveni 37 ha lielā platībā.  

Neizmainītos hidroloģiskajos apstākļos biotops veidojas dabiski, upes darbības 

ietekmē. Aizaugšanu kavē ūdens mehāniskā darbība, periodiski iznīcinot augāju. 

Vietās, kur dabiskais hidroloģiskais režīms izmainīts, biotopa uzturēšanu nodrošina 

ganīšana vai pļaušana. 

Saglabājoties piemērotiem vides apstākļiem – upes krasta mijiedarbības joslām, smilšu 

sērēm, biotops atjaunojas samērā ātri. Atjaunošanās procesu kavē ūdens 

piesārņojums, krasta joslā izplatoties nitrofilām nezālienu sugām vai sinantropizācija, 

ieviešoties invazīvām augu sugām.  
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6.tabula 

Aizsargājamie biotopi 

 

Biotops  Aizsardzības 
pakāpe 

Biotopa 
kvalitāte 
teritorijā 

Biotopa 
platība 
paredzētās 
darbības 
teritorijā ha 

% no biotopa 
platības DP 
„Svētes 
paliene” 1 

% no platības 
Latvijā2 

Saglabāšanās 
pakāpe4 

Atjaunošanās 
iespējas 

Biotopa aizsardzības 
stāvoklis valstī 

Palieņu zālāji ED, ĪA C, D3 24 5,6 0,15 B B Nelabvēlīgs – slikts, 
pasliktinās 

Augsto lakstaugu 
audzes 

ED, ĪA B3 37 21 2,3 B A Labvēlīgs 

1http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0301700 
2http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?period=3&group=Dunes+habitats&subject= 
3Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertes E.Kušķes atzinums, 2016. 

4 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0303200 

ED – Eiropas Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. 

ĪA – Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi pēc LR MK noteikumiem Nr.350. Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu. 

Kvalitātes kritēriji: A- izcila, B – laba, C – vidēja, D – zema. 

Saglabāšanās pakāpe: A-izcila, B-laba, C-viduvēja vai zema 

Atjaunošanās iespējas: A- viegli, B-mēreni, C-grūti, neiespējami. 
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5.2. īpaši aizsargājamās sugas, to populāciju lielums (tai skaitā attiecībā pret 

populācijas lielumu valstī kopumā), populācijas izolācijas pakāpe attiecībā pret 

citām tās pašas sugas populācijām un šīs sugas dabisko izplatību kopumā 

(pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju), kā arī to aizsardzības statusa 

novērtējums valstī 

Augu sugas. Pēc E.Kušķes 2016.gadā veiktās izpētes un dabas datu pārvaldības 

sistēmas “Ozols” pieejamajiem datiem, pētāmajā teritorijā konstatētas divas 

aizsargājamas augu sugas – Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica un jumstiņu 

gladiola Gladiolus imbricatus. Teritorijas ziemeļaustrumu daļā, neapsaimniekota zālāja 

platībā, konstatēts viens dzegužpirkstītes eksemplārs. Teritorijas centrālajā daļā, pie 

Mellīzera dienvidu daļas robežas, aizsargājamā biotopa “Eitrofas augsto lakstaugu 

audzes” platībā, abpus ceļa malām, konstatēti 85 gladiolas eksemplāri. Populācijas 

lielums un blīvums attiecībā pret populācijām Latvijā, nepārsniedz 2 %. 

Dzegužpirkstīte Latvijā sastopama diezgan bieži, visā valsts teritorijā. Latvija ir 

bagātākais šīs sugas izplatības apvidus visā tās areālā. Suga sastopama Eiropas 

austrumu un ziemeļaustrumu daļā, Āzijā. Dzegužpirkstītes aizsardzības statuss Latvijā 

labvēlīgs. 

Gladiola vairāk izplatīta Daugavas un Lielupes, kā arī to pieteku ieleju tuvumā. Latvijā 

sastopama diezgan reti. Suga sastopama austrumu un centrālās Eiropas kontinentālajā 

daļā, kā arī dažviet Āzijā. Gladiolas aizsardzības statuss Latvijā nelabvēlīgs – slikts ar 

tendenci pasliktināties. Sugas apdraudētību galvenokārt nosaka atbilstošu biotopu 

platību samazināšanās. 

Putnu sugas. Pēc R.Lebusa 2014.un 2015.gadā veiktās putnu uzskaites, konstatēts, ka 

pētamās teritorijas apkārtnē sastopamas 32 aizsargājamas putnu sugas, no tām 7 

sugām Latvijā veidojami mikroliegumi.  

Populāciju lielums un blīvums attiecībā pret populācijām Latvijā visām sugām, izņemot  

citroncielavu, nepārsniedz 2%. Teritorijā kopumā konstatētas 12 bieži sastopamas 

sugas, 6 reti sastopamas un 9 ļoti reti sastopamas sugas, kā arī 5 sugas teritorijā ir 

pārstāvētas. Sugu populācijas nav izolētas. Kopumā teritorijā sastopamas zālāju vai 

slīkšņu un niedrāju sugas. Tikai vienas sugas – baltmugurdzeņa, kas novērots Lielupes 

krastā, klātbūtnei teritorijā ir gadījuma raksturs. Septiņām sugām aizsardzības statuss 

Latvijā novērtēts kā labvēlīgs. Parējām aizsardzības statuss ir nelabvēlīgs visbiežāk 

nepietiekošas vai sarūkošas dzīvotņu platības un kvalitātes dēļ. 

Teritorijā ligzdo 23 aizsargājamās putnu sugas. Pārējās sugas teritorijā barojas vai 

uzturas tikai vasaras mēnešos. 
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Zivju sugas. Pēc K.Abersona 2014.gadā veiktās teritorijas izpētes, rekonstruējamās 

ūdensnotekas posmā konstatēta Eiropas nozīmes aizsargājamā zivju suga pīkste 

Misgurnus fossilis. Suga konstatēta augšpus sūkņu stacijas esošajā kanāla daļā, tai 

piemērotā dzīvotnē. Populācijas lielums un blīvums Latvijas mērogā nepārsniedz 2%. 

Suga Latvijā sastopama reti. Sugas aizsardzības stāvoklis labvēlīgs.  
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7.tabula 

Aizsargājamās sugas, to populācijas 

Sugas nosaukums Tips Skaits Vienība Populācija Sastopamība Izolētība Aizsardzības statusa novērtējums 

Dactylorhiza baltica Baltijas dzegužpirkstīte r 1 a C C B Labvēlīgs 

Gladiolus imbricatus Jumstiņu gladiola r 2 a C R B Nelabvēlīgs-slikts, pasliktinās 

Coturnix coturnix Paipala r 1 p C P C Nelabvēlīgs-nepietiekams 

Anas clypeata Platknābis r 1 p C R C Nelabvēlīgs-nepietiekams, pasliktinās 

Rallus aquaticus Dumbrcālis r 1-2 p C V C Nelabvēlīgs-slikts, stabils 

Vanellus Ķīvīte r 8-12 p C C C Labvēlīgs 

Gallinago gallinago Mērkaziņa r 2-3 p C P C Nelabvēlīgs-nepietiekams, stabils 

Locustella luscinoides Seivi ķauķis r 2-3 p C R C Nelabvēlīgs-slikts, uzlabojas 

Botaurus stellaris Lielais dumpis r 1 p C R C Nelabvēlīgs-slikts, stabils 

Casmerodius alba Lielais baltais gārnis p 2 i C V C Labvēlīgs 

Ciconia ciconia Baltais stārķis p 1 i C C C Labvēlīgs 

Aquila pomarina Mazais ērglis p 3 i C R C Nelabvēlīgs-slikts, stabils 

Circus aeruginosus Niedru lija r 1 p C P C Nelabvēlīgs-slikts, stabils 

Porzana parva Mazais ormanītis r 3-4 p C V C Nelabvēlīgs-nepietiekams, uzlabojas 

Porzana porzana Ormanītis r 2 p C R C Nelabvēlīgs-slikts, pasliktinās 

Crex crex Grieze r 19-21 i C C C Labvēlīgs 

Grus grus Dzērve p 2 i C P C Nelabvēlīgs-nepietiekams, uzlabojas 

Tringa glareola Purva tilbīte c 2 i C P C Nelabvēlīgs-nepietiekams, stabils 

Larus ridibundus Lielais ķīris p 10 i C V C Nelabvēlīgs-slikts 

Sterna hirundo Upes zīriņš p 1 i C V C Nelabvēlīgs-nepietiekams, pasliktinās 

Chlidonias niger Melnais zīriņš r 4-6 p C V C Nelabvēlīgs-nepietiekams, pasliktinās 

Clidonias leucopterus Baltspārnu zīrīņš r/p 1 p C V C Nelabvēlīgs-nepietiekams 

Dendrocopus leucotos Baltmugurdzenis p 1 i D V C Nelabvēlīgs-slikts, uzlabojas 

Lanius collurio Brūnā čakste r 1 p C R C Nelabvēlīgs-nepietiekams, uzlabojas 

Ardea cinerea Zivju gārnis p 1 i C C C Nelabvēlīgs-nepietiekams, stabils 

Anthus pratensis Pļavu čipste r 3-5 p C C C Nelabvēlīgs-nepietiekams, pasliktinās 

Motacilla flava Dzeltenā cielava r 7-10 p C C C Nelabvēlīgs-slikts, stabils 

Motacilla citreola Citroncielava r 2-5 p B V C Nelabvēlīgs-nepietiekams, uzlabojas 

Saxicola ruberta Lukstu čakstīte r 5-10 p C C C Labvēlīgs 
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Sylvia communis Brūnspārnu ķauķis r 5-10 p C C C Labvēlīgs 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Niedru strazds r 2-5 p  C C Nezināms 

Atrocephalus 
scheobaenus 

Ceru ķauķis r masvei
dā 

i A C C Nelabvēlīgs-nepietiekams, pasliktinās 

Acrocephalus 
palustris 

Purva ķauķis r masvei
dā 

i A C C Labvēlīgs 

Carpodacus 
erythrinus 

Mazais svilpis r 32-35 p C C C Nelabvēlīgs-nepietiekams, pasliktinās 

Misgurnus fossilis Pīkste r 4,5-100 i C R C Labvēlīgs 
Atradnes dabas parka teritorijā pēc dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” datiem, ekspertu atzinumiem. Izplatība Latvijā pēc sugu un biotopu aizsardzības statusa bioģeogrāfisko novērtējumu pārskata mājas lapā 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/, Ekspertu atzinumi, dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” dati, N.Priedītis, 2014. 

Aizsardzības statuss novērtēts pēc Article 17 Reporting  Assessments of conservation status at the EU biogeographical level metodikas.  

Tips: p = uzturas pastāvīgi, r = vairojas, c = pulcējas, w = ziemo. 

Vienība: a-atradne, i-indivīds, p-pāris.  

Sastopamība: C = bieži, R = reti, V = ļoti reti, P = pārstāvēta teritorijā.  

Populācija - teritorijā sastopamās sugas populācijas lielums un blīvums salīdzinājumā ar valsts teritorijā sastopamo populāciju lielumu un blīvumu (A: 100 % ≥ p > 15 %; B: 15 % ≥ p > 2 %; C: 2 % ≥ p > 0 %; D: 

nenozīmīga populācija).  

Izolētība - teritorijā sastopamās populācijas izolētības pakāpe attiecībā pret sugu dabiskās izplatības areālu(A: (gandrīz) izolēta populācija,B: populācija nav izolēta, bet pie dabiskās izplatības areāla robežām;C: 

populācija nav izolēta plašākā izplatības areālā). 

  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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5.3. Īpaši aizsargājamo sugu un tām raksturīgo dzīvotņu platības, apdraudētības, 

aizsardzības un saglabāšanās pakāpe un atjaunošanās iespējas 

Augu sugas. Abas teritorijā sastopamās aizsargājamās augu sugas aug tām piemērotos 

biotopos. Baltijas dzegužpirkstīte visbiežāk sastopama pļavās, zāļu purvos un 

krūmājos. Mežos aug daudz retāk. Salīdzinot statistikas datus, pēdējo gadu laikā 

vērojama pļavu un ganību platību samazināšanās. Sugas apdraudējums novērtējams 

kā tieša ietekme, kāda iespējama veicot mehanizētos darbus ūdensnotekas 

rekonstrukcijas laikā, iznīcinot augu. Dzīvotnes saglabāšanās un atjaunošanās pakāpe 

laba. 

Jumstiņu gladiolai piemērotākie biotopi ir palieņu pļavas, skraji krūmāji, mežmalas, 

terašu pļavas. Pētāmajā teritorijā augs sastopams aizsargājamā biotopa “Eitrofas 

augsto lakstaugu audzes” platībā. Biotopa platība, kā arī aizsardzības stāvoklis Latvijā 

novērtēts kā labvēlīgs. Sugas apdraudētība netieša, var rasties tikai gadījumā, ja tiek 

izmainīts hidroloģiskais režīms. Dzīvotnes saglabāšanās pakāpe vidēja, nepieciešama 

teritorijas uzturēšana, novēršot aizaugšanu un nodrošinot piemērotu hidroloģisko 

režīmu. Atjaunošanās iespējas, pie labvēlīgiem vides apstākļu nosacījumiem, labas. 

Putnu sugas. Teritorijā galvenokārt sastopamas zālājos, niedrājos un slīkšņās 

ligzdojošu un barojošos putnu sugas. Pārsvarā sastopami atsevišķi īpatņi vai pāri, 

masveidā sastopamas ķauķu sugas. Gadījuma raksturs sugas konstatēšanai pētāmajā 

teritorijā ir tikai baltmugurdzenim. 

Apdraudētību sugām plānotās darbības rezultātā, galvenokārt nosaka hidroloģiskā 

režīma izmaiņas, kas vērtējamas kā netieša ietekme, samērā nelielā teritorijā (lokāli). 

Sugām piemērotu dzīvotņu saglabāšanās pakāpe lielākoties laba, nepieciešama 

piemērotas apsaimniekošanas nodrošināšana. Platībās, kur lielāka nozīme 

hidroloģiskā režīma dinamikas ietekmei, saglabāšanās pakāpe vidēja. Nepieciešama 

teritorijas uzturēšana, novēršot aizaugšanu un nodrošinot piemērotu hidroloģisko 

režīmu. Dzīvotņu atjaunošanās iespējas, pie labvēlīgiem vides apstākļu nosacījumiem, 

labas. 

Zivju sugas. Aizsargājamajai zivju sugai – pīkstei, piemēroti biotopi ir upes, ezeri un 

citas ūdenstilpes dūņainās vietās ar stāvošu vai lēni tekošu ūdeni. Pētāmajā teritorijā 

suga sastopama tai piemērotā biotopā.  

Veicot ūdensnotekas rekonstrukciju, ietekme uz sugas īpatņiem var būt tieša, taču 

visdrīzāk visi sugas īpatņi netiks iznīcināti. Dzīvotnes saglabāšanās pakāpe ilgtermiņā 

vērtējama kā laba. Plānoto darbu rezultātā ietekme būs īslaicīga, bet vēlāk 

prognozējams, ka sugai piemēroti apstākļi uzlabosies un populācija var pieaugt. 

Dzīvotnes atjaunošanās iespējas labas, paredzams, ka zivju sugai labvēlīgi apstākļi 

atgriezīsies pāris gadu laikā.  
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8.tabula 

Aizsargājamās augu sugas un to dzīvotnes 

Sugas nosaukums Aizsardzības statuss Cits statuss Dzīvotņu platība 
Latvijā, ha1 

Apdraudētība
2 

Saglabāšanās 
pakāpe2 

Atjaunošanās 
iespējas2 

Dactylorhiza baltica Baltijas dzegužpirkstīte ĪAS SG4 635100 H B B 

Gladiolus imbricatus Jumstiņu gladiola ĪAS, MIK SG3 1720 L C B 

Coturnix coturnix Paipala BD II/2, B III, ĪAS SG2 6040700 L B B 

Anas clypeata Platknābis BD II/1,III/2 B III  2839300 L B B 

Rallus aquaticus Dumbrcālis BD II/2, B III  3921400 L B B 

Vanellus vanellus Ķīvīte BD II/2, B III  6432500 L C B 

Gallinago gallinago Mērkaziņa BD II/1, III/2, B III  6388300 L B B 

Locustella luscinoides Seivi ķauķis BII, ĪAS SG3 5233100 L B B 

Botaurus stellaris Lielais dumpis BD I, B II, ĪAS, MIK SG3 5272900 L B B 

Casmerodius alba Lielais baltais gārnis BD I, B II  35700 L B B 

Ciconia ciconia Baltais stārķis BD I, B II, ĪAS  6453000 L B B 

Aquila pomarina Mazais ērglis BD I, B II, ĪAS, MIK SG3 6296900 L B B 

Circus aeruginosus Niedru lija BD I, B II, ĪAS  6362900 L B B 

Porzana parva Mazais ormanītis BD I, B II, ĪAS SG2 704600 L B B 

Porzana porzana Ormanītis BD I, B II, ĪAS SG2 4832000 L B B 

Crex crex Grieze BD I, B II, ĪAS SG2 6453400 L C B 

Grus grus Dzērve BD I, B II, ĪAS SG3 6425100 L B B 

Tringa glareola Purva tilbīte BD I, B II, ĪAS  3197000 L B B 

Larus ridibundus Lielais ķīris BD II/2, B III, ĪAS, MIK  5205600 L B B 

Sterna hirundo Upes zīriņš BD I, B II, ĪAS, MIK  6198700 L C B 

Chlidonias niger Melnais zīriņš BD I, B II, ĪAS, MIK  3818000 L B B 

Clidonias leucopterus Baltspārnu zīrīņš B II, ĪAS, MIK SG3 90000 L B B 

Dendrocopus leucotos Baltmugurdzenis BD I, B II, ĪAS, MIK SG3 6249800 L B B 

Lanius collurio Brūnā čakste BD I, B II, ĪAS  6446500 L B B 

Ardea cinerea Zivju gārnis B III  4894900 L B B 

Anthus pratensis Pļavu čipste B III  6434200 L B B 

Motacilla flava Dzeltenā cielava B II  6392200 L B B 

Motacilla citreola Citroncielava B II  80000 L B B 
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Saxicola ruberta Lukstu čakstīte B II  6457300 L B B 

Sylvia communis Brūnspārnu ķauķis B II  6457700 L B B 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Niedru strazds B III  6342100 L B B 

Atrocephalus 
scheobaenus 

Ceru ķauķis B III  6393100 L B B 

Acrocephalus palustris Purva ķauķis B III  6447800 L B B 

Carpodacus erythrinus Mazais svilpis B II  6447900 L B B 

Misgurnus fossilis Pīkste BD  75000 M B B 
1www.csb.gov.lv., http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?period=3&group=Dunes+habitats&subject=, http://bd.eionet.europa.eu/article12/report,  
2komisijas īstenošanas lēmums par formu, kādā sniedzama informācija par Natura 2000 teritorijām 

LSG – Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija. 

BD – Eiropas Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, pielikums vai Putnu Direktīvas 79/409/EEC par savvaļas putnu aizsardzību, pielikums. 

B - Bernes konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību, pielikums. 

ĪAS – Latvijā īpaši aizsargājamas sugas pēc LR MK noteikumiem Nr.396.noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. 

MIK – sugas, kurām veidojami mikroliegumi pēc LR MK noteikumiem Nr.940.par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu. 

Apdraudētība: H: liela nozīme/ietekme Liela tieša vai tūlītēja iedarbība un/vai iedarbība, kas skar plašus apgabalus; M: vidēja nozīme/ietekme Vidēja tieša vai tūlītēja iedarbība, galvenokārt netieša iedarbība un/vai 

iedarbība, kas skar ierobežotu apgabalu/tikai reģionāli; L: maza nozīme/ietekme Neliela tieša vai tūlītēja iedarbība, netieša iedarbība un/vai iedarbība, kas skar nelielu apgabala daļu/tikai lokāli  

Saglabāšanās pakāpe: attiecīgai sugai nozīmīgu dzīvotnes iezīmju saglabāšanās pakāpe (A: izcila; B: laba; C: vidēja vai zema) 

Atjaunošanās iespējas: A: viegla atjaunošana, B: ar mērenu piepūli iespējama atjaunošana, C: grūta vai neiespējama atjaunošana. 

 

  

http://bd.eionet.europa.eu/article12/report
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6. Paredzētās darbības, tostarp visu iespējamo alternatīvu risinājumu 

attiecībā uz tās vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem 

novērtējums, ņemot vērā MK noteikumu Nr.300 9.4. punkta prasības, 

kā arī 

6.1. Informācija par Paredzēto darbību, tajā skaitā saistīto darbību, tās būtību, 

apjomiem, ietekmes veidiem un jomām, kuras Paredzētā darbība (cita starpā 

savstarpēji un summāri ar citām darbībām) var ietekmēt 

Paredzētā darbība ir Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera 

kanāla, saukts arī par Mellupīti ,posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada 

Valgundes pagastā. 

Kanāla garums ir 3,64 km, bet baseina platība 3,4 km2. Kanāls visā tā garumā ir 

meliorēts, savukārt Valgundes 1. vasaras polderis ir nosusināta teritorija. 

Paredzēto darbu rezultātā tiks veikta ūdens notekas tīrīšanas darbi atjaunojot kanāla 

gultnes parametrus (renovācija) un esošo meliorācijas elementu pārbūve divpusējās 

darbības meliorācijas sistēmā, tas ir – nosusināšanas sistēmā, kas vienlaicīgi arī 

izmantojama augsnes mitruma krājumu papildināšanai augu veģetācijas periodā un 

atklāta ūdens uzstādinājumu nodrošināšanai pavasara palu periodā. Paredzētie darbi 

būtu - uz esošajiem grāvjiem ierīkot 4 regulējamus aizvara tipa aizsprostus un 7 

meniķus ar tajos iebūvētu sprostsiju. 

Poldera kanāla gultnes renovācijas nepieciešamība ir pamatota ar to, ka nepieciešams 

nodrošināt poldera kanālam piegulošo lauksaimniecības zemju nosusināšanu un to 

izmantošanas ilgtspējību, tajā skaitā to izmantošanu arī dabas parka vajadzībām. Ja 

poldera kanāla gultne nav aizsprostota, ar pareizu poldera sūkņu stacijas darba režīmu 

ir iespējams noregulēt arī vides prasībām atbilstošu mitruma režīmu platībā. 

6.2. Informācija par Paredzētās darbības, arī saistīto plānoto darbību, vietu un 

iespējamai ietekmei pakļauto teritoriju, šajā vietā un teritorijā esošo vides 

stāvokli, tai skaitā līdzšinējo izmantošanu, pastāvošajām vides problēmām un ar 

Paredzēto darbību sagaidāmām izmaiņām 

Šobrīd Valgundes 1. Vasaras poldera kanāla gultne 3,63 km garumā (pikets 0/00 – 

36/30) nenodrošina normālu ūdens noteci, un tās šķērsgriezums ir samazinājies. 

Ūdens noteka minētajā posmā ir aizaugusi ar ūdensaugiem (galvenokārt niedrēm un 

kalmēm) un piesērējusi, kā rezultātā piesērējuma dēļ ūdens piegāde sūkņu stacijai ir 

traucēta. Ūdens notekas gultne ir deformēta, ūdens noteka posmā pik.00/00-21/00 ir 

nogāzes izskalojumi un krasta noslīdējums. Līdz ar to līdz piketam 20/00 kanālā 

nepārtraukti ir augsts ūdens līmenis un drenu iztekas atrodas zem ūdens līmeņa. 

Vairākas caurtekas (C-1 pik.08/50, C-2 pik.21/50 un C-3 pik.33/40) ir sliktā stāvoklī, 
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proti, tām nogruvis betonējums, tās ir aizaugušas ar krūmiem, tām ir atdalījušies grodi 

un tās ir daļēji piesērējušas.  

Iepriekšminēto bojājumu rezultātā drenāža nepilda savas funkcijas, jo daudzviet drenu 

iztekas ir zem ūdens vai zem sanesumiem. Ūdens plūsmas kanālā nav, un sūkņu staciju 

iespējams darbināt īsu brīdi, jo lielākā daļa ūdens līdz sūkņu stacijai nenonāk. 

Lai regulētu mitruma režīmu Svētes palienē, saglabātu un atjaunotu mitrāju un palieņu 

pļavu biotopus un tiem raksturīgo savvaļas augu un dzīvnieku sugu populācijas, kā arī, 

lai vienlaicīgi nodrošinātu lauksaimniecības zemju izmantošanu, nepieciešams veikt 

Valgundes 1. poldera rekonstrukcijas darbus. 

Dabas aizsardzības plānā uzskaitītie teritoriju ietekmējošie faktori ir: 

• pastiprināta ūdens notece pārveidotajā hidrogrāfiskajā tīklā, 

• pļavu aizaugšana, 

• savvaļas augu un dzīvnieku populāciju sarukšana un izzušana dabisku 

apstākļu dēļ, 

• pļavu uzaršana, nepareiza apsaimniekošana vai apsaimniekošanas trūkums, 

• kūlas dedzināšana, 

• piesārņojums, 

• mēslošana, aizsardzības līdzekļu lietošana, 

• cilvēku klātbūtne putnu pulcēšanās un ligzdošanas vietās. 

Ar paredzēto īstenošanu darbību sagaidāmās izmaiņas vidē – tiks atjaunota esošā 

ūdensnoteka „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” un veiktas izmaiņas esošajā 

meliorācijas sistēmā, ar nolūku panākt, ka tās darbība būtu maksimāli kontrolējama 

un regulējama atbilstoši hidroloģiskā režīma izmaiņām poldera teritorijā un Lielupē.  

Divpusējas darbības sistēma ļaus pilnībā kontrolēt ūdensnotekas „Valgundes 1. 

vasaras poldera kanāls” kreiso krastu, nodrošinot tur tādu hidroloģisko režīmu, kāds 

tas nepieciešams šeit esošo dabas vērtību saglabāšanai un apsaimniekošanas 

pasākumu veikšanai. Pavasarī putnu migrācijas un ligzdošanas laikā būs iespējams 

Dabas parka lieguma zonā saglabāt augstu līmeni, appludinot šeit esošās pļavas un 

tādējādi veidojot atklāta ūdens platības, bet vasarā ūdens līmeni varēs pazemināt, lai 

šeit veiktu, piemēram, krūmu izciršanu, kas arī ir ļoti svarīgi putniem, kuriem 

nepieciešamas atklātas un tīras no krūmiem platības. 

Vienlaicīgi, atjaunotā ūdensnoteka „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” varēs pildīt 

savas tiešās funkcijas – nodrošināt labā krasta drenāžas ūdeņu savākšanu un to 

novadīšanu pavasara palu laikā, kā arī intensīva lietus periodos vasarā. Tādējādi 

privātajām saimniecībām vairs nebūs šķēršļu apsaimniekot to teritorijās esošās 

meliorācijas sistēmas, jo to iztekas ūdensnotekā „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” 

pēc rekonstrukcijas vairs nebūs nosprostotas un darbosies. 
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6.3. Alternatīvu salīdzinājums un izvērtējums, ņemot vērā iespējami racionālu 

teritorijas izmantošanu un prioritāru dabas vērtību saglabāšanu. salīdzinot 

vērtētās alternatīvas, jānorāda kritēriji alternatīvo risinājumu salīdzināšanai, 

kritērijus izvēlas Ierosinātāja, tomēr tiem galvenokārt jāietver salīdzinājums 

saistībā ar radīto ietekmi uz Natura 2000 teritoriju un citām būtiskām ietekmēm, 

kas identificētas izvērtējuma gaitā 

Tika izskatītas divas alternatīvas: 

1) 1.alternatīva - esošos meliorācijas grāvjus pārbūvēt divpusējās darbības 

meliorācijas sistēmā -veikt izmaiņas esošajā meliorācijas sistēmā, ar nolūku 

panākt, ka tās darbība būtu maksimāli kontrolējama un regulējama atbilstoši 

hidroloģiskā režīma izmaiņām poldera teritorijā un Lielupē; 

2) 2.alternatīva - esošo meliorācijas grāvju pārbūve, saglabājot sākotnējo 

projektēto darbības režīmu (atbilstoši pēdējās (1985.gada) rekonstrukcijas 

projektam). 

Ietekmju būtiskums, saskaņā ar ietekmes uz vidi vērtējuma skalu (9.tabulu) un 

kritērijiem, kas noteikti MK noteikumu Nr. 300 1. Tabulā minētajai informācijai 

apkopots 10. un 11. tabulās. 

9.tabula 

Vērtējuma skala 

Ietekme Definīcija 

Nebūtiska ietekme Ietekmes apjoms un nozīmīgums ir nebūtisks 

Neliela nelabvēlīga ietekme Ietekme ir nevēlama, bet nenozīmīga 

Vērā ņemama nelabvēlīga ietekme Ietekme ir nozīmīga, bet tās apjoms ir salīdzinoši 
neliels un/vai īslaicīgs 

Būtiska nelabvēlīga ietekme Ietekme ir būtiska, vērtējama kā izslēdzošs faktors 

Neliela labvēlīga ietekme Ietekme ir labvēlīga, bet nenozīmīga 

Vērā ņemama labvēlīga ietekme Ietekme ir nozīmīga, bet tās apjoms ir salīdzinoši 
neliels un/vai īslaicīgs 

Būtiska labvēlīga ietekme Ietekme rada būtiskus ieguvumus 
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10.tabula 

Ietekmes uz īpaši aizsargājamajiem biotopiem novērtējuma tabula 

Nr. 
p.k.  

Kritēriji  Indikatora kvantitatīvais rādītājs vai identificēta 
tendence (piemēram, samazinās, nemainās vai 
palielinās)  

Ietekmes būtiskuma novērtējums plānoto 
meliorācijas elementu pārbūves darbiem  

1.alternatīva 2.alternatīva 

1.  Īpaši aizsargājamā biotopa 
platība  

ES aizsargājamie biotopi Eitrofas augsto lakstaugu 
audzes 6430 (turpmāk 6430) un Palieņu zālāji 6450 
(turpmāk 6450)–nemainās, jo tehnikas pārvietošanās 
un rakšanas darbi tiks veikti ārpus biotopu platības, pa 
ūdensnotekas labo krastu (abu alternatīvu gadījumos).  

Nebūtiska ietekme Nebūtiska ietekme 

2.  Īpaši aizsargājamā biotopa 
fragmentācija  

6450, 6430 –nemainās (abu alternatīvu gadījumos) Nebūtiska ietekme Nebūtiska ietekme 

3.  Īpaši aizsargājamā biotopa 
izolētība (nošķirtība) no citiem 
tādiem pašiem biotopiem  

6450, 6430 nemainās  
 

Nebūtiska ietekme Nebūtiska ietekme 

4.  Izmaiņas īpaši aizsargājamā 
biotopa kvalitātē (tam 
raksturīgajās struktūrās un 
funkcijās)  

6450, 6430 –1. alternatīvas gadījumā nemainās, jo 
teritorijā tiks saglabāts atbilstošs hidroloģiskais režīms, 
biotopi netiks nosusināts.  
6450, 6430– 2. alternatīvas gadījumā samazinās biotopa 
kvalitāte, jo pastāv risks, ka hidroloģiskais režīms pēc 
darbu īstenošanas izmainās.  

Nebūtiska ietekme Vērā ņemama 
nelabvēlīga ietekme 

7.  Izmaiņas likumsakarībās un 
mijiedarbībās, kuras nosaka 
teritorijas struktūru un 
funkcijas  

6450, 6430– 1. alternatīvas gadījumā nemainās, jo 
teritorijā tiks saglabāts atbilstošs hidroloģiskais režīms, 
biotops netiks nosusināts.  
6450, 6430–  2. alternatīvas gadījumā samazinās, jo 
pastāv risks, ka hidroloģiskais režīms pēc darbu 
īstenošanas izmainās. 

Nebūtiska ietekme Vērā ņemama 
nelabvēlīga ietekme 
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11.tabula 

Ietekmes uz aizsargājamām sugām novērtējuma tabula 

Sugas nosaukums Alternatīva Sugas 
dzīvotnes 
platība  

Sugas 
populācijas 
blīvums  

Sugas 
dzīvotnes 
fragmentā
cija  

Traucējums 
īpaši 
aizsargājamā
m sugām  

Sugas 
dzīvotnes 
izolētība 
(nošķirtība) 
no citām 
tādām 
pašām 
sugām  

Izmaiņas sugas 
dzīvotnes kvalitātē  

Izmaiņas 
likumsakarībās un 
mijiedarbībās, 
kuras nosaka 
teritorijas 
struktūru un 
funkcijas  

Ietekmes 
būtiskuma 
novērtējums 
plānoto 
meliorācijas 
elementu 
pārbūves 
darbiem 

Gladiolus 
imbricatus 

Jumstiņu 
gladiola 

1.alternatīva Nemainās Nemainās nemainās nemainās nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās palielinās nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Coturnix 
coturnix 

Paipala 1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

Anas clypeata Platknābi
s 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Rallus 
aquaticus 

Dumbrcā
lis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Vanellus 
vanellus 

Ķīvīte 1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Gallinago 
gallinago 

Mērkaziņ
a 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Locustella 
luscinoides 

Seivi 
ķauķis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Botaurus 
stellaris 

Lielais 
dumpis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Casmerodius 
alba 

Lielais 
baltais 
gārnis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Ciconia 
ciconia 

Baltais 
stārķis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Aquila 
pomarina 

Mazais 
ērglis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Circus 
aeruginosus 

Niedru 
lija 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Porzana parva Mazais 
ormanītis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Porzana 
porzana 

Ormanīti
s 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Crex crex Grieze 1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Grus grus Dzērve 1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Tringa 
glareola 

Purva 
tilbīte 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Larus 
ridibundus 

Lielais 
ķīris 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Sterna 
hirundo 

Upes 
zīriņš 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Chlidonias 
niger 

Melnais 
zīriņš 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Clidonias 
leucopterus 

Baltspārn
u zīrīņš 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Dendrocopus 
leucotos 

Baltmug
urdzenis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Lanius collurio Brūnā 
čakste 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 



 

  

SIA “AMECO VIDE” 91 

 

hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Ardea cinerea Zivju 
gārnis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Anthus 
pratensis 

Pļavu 
čipste 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Motacilla 
flava 

Dzeltenā 
cielava 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Motacilla 
citreola 

Citronciel
ava 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Saxicola 
ruberta 

Lukstu 
čakstīte 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Sylvia 
communis 

Brūnspār
nu ķauķis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Niedru 
strazds 
 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Atrocephalus 
scheobaenus 

Ceru 
ķauķis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Acrocephalus 
palustris 

Purva 
ķauķis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 
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hidroloģiskais 
režīms 

hidroloģiskais 
režīms 

Carpodacus 
erythrinus 

Mazais 
svilpis 

1.alternatīva nemainās Nemainās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Nemainās, jo tiek 
saglabāts esošais 
hidroloģiskais 
režīms 

nemainās Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva samazinās samazinās nemainās Īslaicīgs, 
tehnikas 
darbības laikā 

nemainās Sugas apdraudētība 
netieša, var rasties 
gadījumā, ja tiek 
izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Sugas 
apdraudētība 
netieša, var 
rasties gadījumā, 
ja tiek izmainīts 
hidroloģiskais 
režīms 

Vērā 
ņemama 
nelabvēlīga 
ietekme 

Misgurnus 
fossilis 

Pīkste 1.alternatīva nemainās Īslaicīgi var 
samazināties
, ilgākā laika 
posmā 
palielināties 

nemainās Īslaicīgs, 
rekonstrukcija
s darbu laikā 

nemainās uzlabojas Traucējumi 
īslaicīgi, ilgākā 
laika periodā 
dzīvotnes 
kvalitāte 
uzlabojas, 
populācija 
palielinās 

Nebūtiska 
ietekme 

2.alternatīva nemainās Īslaicīgi var 
samazināties
, ilgākā laika 
posmā 
palielināties 

nemainās Īslaicīgs, 
rekonstrukcija
s darbu laikā 

nemainās uzlabojas Traucējumi 
īslaicīgi, ilgākā 
laika periodā 
dzīvotnes 
kvalitāte 
uzlabojas, 
populācija 
palielinās 

Nebūtiska 
ietekme 
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6.4. Piemērotākās alternatīvas raksturojums un konkrētie risinājumi, pamatojot 

izvēlēto variantu/risinājumus. Paliekošo ietekmju būtiskuma raksturojums, 

norādot izmantotās prognozēšanas metodes un paliekošo ietekmju attīstība 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 

Veicot padziļinātus pētījumus, tika secināts, ka hidroloģiskā režīma stabilizācijai tiek 

rekomendēts esošos meliorācijas grāvjus pārbūvēt divpusējās darbības meliorācijas 

sistēmā (1.alternatīva), tas ir – nosusināšanas sistēmā, kas vienlaicīgi arī izmantojama 

augsnes mitruma krājumu papildināšanai augu veģetācijas periodā un atklāta ūdens 

uzstādinājumu nodrošināšanai pavasara palu periodā. Šāda divpusējas darbības 

sistēma ļaus pilnībā kontrolēt ūdensnotekas “Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” 

kreiso krastu, nodrošinot tur tādu hidroloģisko režīmu, kāds tas nepieciešams šeit 

esošo dabas vērtību saglabāšanai un apsaimniekošanas pasākumu veikšanai. 

Īstenojot paredzēto darbību atbilstoši 1.alternatīvai plānoto meliorācijas elementu 

pārbūves darbu rezultātā tiks nodrošināts sekojošais: 

1. Maksimāli saglabāt visus nepieciešamos apstākļus īpaši aizsargājamo biotopu 

Eitrofas augsto lakstaugu audzes (ES aizsargājamais biotopa kods – 6430) un 

Palieņu zālāji (ES aizsargājamais biotopa kods – 6450), kas vienlaicīgi ir arī daļa 

no Valsts nozīmes Dabas parka “Svētes paliene” dabas lieguma zonas, 

pastāvēšanai; 

2. Nodrošinātas Dabas parka dabas lieguma zonas “Svētes paliene” Dabas 

aizsardzības plāna un Ministru kabineta noteikumu Nr.134 “Dabas parka 

"Svētes paliene"” pamatprasības attiecībā uz hidroloģiskā režīma saglabāšanu; 

3. Netiek apdraudētas Dabas parkā “Svētes paliene” konstatētās īpaši 

aizsargājamās sugas. 

Īstenojot paredzētās darbības atbilstoši 1.alternatīvai nav sagaidāma paliekoša 

ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. Papildus ievērojami arī 

nosacījumi darbu veikšanai, kas samazinātu iespējamos riskus, nosacījumi apkopoti 

12.tabulā. 

12.tabula 

Nosacījumi iespējamo ietekmju samazināšanai līdz minimumam 

Nr. Nosacījumu mērķis Nosacījumi darbu veikšanai 

1. Samazināt ietekmi uz 
īpaši aizsargājamiem 
augiem un biotopiem 

1. Visā renovējamās ūdensnotekas garumā tās pārtīrīšanas 
darbus veikt no viena krasta, vēlams no labā krasta, nevis no 
krasta dabas parka “Svētes paliene” pusē, maksimāli 
saglabājot pretējā krasta veģetāciju un velēnu, lai samazinātu 
ūdens noteci un iespējamo krasta un augsnes erozijas 
attīstību, ko var izraisīt lietus un sniega kušanas ūdeņi; 

2. No kanāla izsmelto aizsērējumu vēlams novietot tajā pašā 
krastā, kur tehniku, vēlams kanāla labajā krastā, nevis dabas 
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parka “Svētes paliene” krastā. Izsmelto grunti pēc tam 
izlīdzināt kanāla aizsargjoslā vai izvest; 

3. Ūdensnotekas rekonstrukcijas darbus plānot tā 
(piemēram, kanāla tīrīšanas tehnikas pārvietošanas 
maršrutu, izsmeltā materiāla novietošanas laukumus), lai 
netiktu iznīcināta kanāla labajā pusē esošā Baltijas 
dzegužpirkstītes atradne; 

4. Pirms kanāla pārtīrīšanas darbiem piesaistīt hidroloģijas 
jomas speciālistu, lai tas veiktu aprēķinus un prognozētu 
ūdensnotekas susināšanas negatīvās ietekmes zonu; 

5. Kanāla rekonstrukcija jāveic nemainot tā trasi, kā arī 
nepalielinot tā sākotnējo dziļumu vai platumu, t.i. nemainot 
tā esošos tehniskos parametrus. 

6. Neveidot jaunus meliorācijas grāvjus vai drenas, kas 
kanālam pienāk no kreisā krasta, dabas parka teritorijas, lai 
samazinātu to susināšanu, vai izstrādāt tādus risinājumus, 
piemēram, ūdens līmeņa regulēšanu ar slūžām, kas nemainīs 
vai spēs nodrošināt dabas parka teritorijā konstatēto palieņu 
zālāju un eitrofo augsto lakstaugu audžu biotopiem 
nepieciešamo mitruma režīmu un pavasara palu uzplūdu 
regularitāti. 

7. Saskaņot plānoto darbību un tās iespējamos tehniskos 
risinājumus ar dabas parka “Svētes paliene” pārvaldi, ko 
īsteno Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā 
administrācija, lai tā nav pretrunā ar dabas parka aizsardzības 
mērķiem un dabas lieguma zonā, kurā atrodas kanālam 
piegulošā kreisā krasta teritorija, aizliegtajām darbībām. 

2. Samazināt 
rekonstrukcijas darbu 
ietekmi uz zivju 
resursiem 

1. Neveikt darbus zivju nārsta periodā no 16.aprīļa līdz 20. 
Jūnijam 

2. Maksimāli samazināt uzduļķojuma nonākšanu Lielupē 

3. Novērst naftas produktu un cita veida piesārņojuma 
nonākšanu ūdensnotekā un/vai Lielupē 

4. Ja no ūdensnotekas izņemtajā substrātā tiek pamanītas 
zivis, tās jāpārvieto uz ūdensnotekas daļu, kurā 
rekonstrukcijas darbi jau ir paveikti vai Lielupi 

5. Iespēju robežās izvairīties no rekonstrukcijas darbu 
veikšanas vai maksimāli samazināt rekonstrukcijas darbu 
apjomu tajās kanāla gultnes daļās, kuru stāvoklis pašlaik vai 
tuvākajā nākotnē nevar būtiski traucēt ūdens novadīšanu 

6. Augšpus sūkņu stacijas esošajā kanāla daļā (vietās kur tas 
iespējams) darbus veikt no viena krasta, maksimāli saglabājot 
pretējā krasta veģetāciju 

7. Pirms rekonstrukcijas darbu veikšanas un rekonstrukcijas 
darbu veikšanas laikā izvairīties no būtiskas ūdens līmeņa 
pazemināšanas augšpus sūkņu stacijas esošajā kanāla daļā vai 
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pilnīgas augšpus sūkņu stacijas esošās ūdensnotekas daļās 
nosusināšanas 

3. Meliorācijas sistēmu 
pārbūvē un atjaunošanā 
izmantojamās videi 
draudzīgās meliorācijas 
sistēmas elementi 

1. Divpakāpju meliorācijas grāvju ierīkošana, veidojot saliktu 
ūdensteces gultnes šķērsprofilu, vienlaicīgi saglabājot esošās 
palienes vai izveidojot mākslīgi jaunas ar nostiprinājumiem 
vai bez tiem. Saliktā šķērsprofila plaukta platums ir jābūt ne 
mazākam par 1.0 m. Visa grāvja dimensiju aprēķiniem par 
pamatu ņem caurplūduma pārsniegšanas varbūtību 5 līdz 100 
gados, bet pamatgultnei – 2 gados. Šāds novadgrāvis uzlabo 
ūdens novadīšanas funkcijas, samazina krastu izskalošanu 
palielinātu caurplūdumu gadījumā, samazina nosēdumu un 
augu barības vielu daudzumu ūdenī tādējādi palielinot paša 
grāvja ekoloģiskās funkcijas. Limitējošais apstāklis ir tas, ka 
šāds grāvis aizņem vairāk vietas 

2. Nosēdbaseinu ierīkošana, nosēdumu un citu piesārņojošo 
vielu ilgtermiņa uztveršanai un uzglabāšanai. Ūdens 
akumulācija nodrošina ne tikai ūdens kvalitātes uzlabojumus, 
bet arī samazina plūdu risku ūdensnotekas lejtecē. Kā 
limitējošais faktors ir apstāklis, ka palielinātas noteces 
periodos iepriekš uztvertie nosēdumi var nonākt atkārtotā 
apritē. Arī sezonāla aļģu attīstība var veicināt organiskās 
vielas un augu barības vielu palielinājumu ūdenī. 

3. Projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas 
vai novadgrāvja trasi, gultnē atstāt akmeņus, kuru diametrs ir 
lielāks par 30 cm vai veidot akmeņu krāvuma krācītes. 
Akmeņu krāvuma tilpumam jābūt ne mazākam par 1 m3 un 
akmeņu diametram lielākam par 0,2 m. Akmeņu krāvuma 
augstums nepārsniedz vasaras vidējo ūdens līmeni. 

4. Samazināt 
rekonstrukcijas darbu 
ietekmi uz ornitofaunu 

- 1. Valgundes 1.vasaras poldera kanāla pārbūve veicama 
ārpus putnu ligzdošanas sezonas, t.i. no 20. jūlija līdz 15. 
aprīlim. 

- 2. Poldera kanāla gultnes renovācija jāveic, nemainot tās 
trasi. 

3. Pēc poldera kanāla tīrīšanas un grāvju aizdambēšanas 
darbiem dabas parkā ietilpstošajā Valgundes 1.vasaras 
poldera daļā jāveic regulārs hidroloģiskās situācijas 
monitorings. Kā arī biotopu, augu un putnu monitorings divus 
gadus pēc minētajiem darbiem. 

4. Regulāri pēc putnu ligzdošanas sezonas augustā – 
septembrī jāizpļauj grāvji un jāizcērt krūmi un koki, tādējādi 
novēršot zālāju fragmentāciju, kā arī grāvju malās radot 
barošanās vietas tārtiņveidīgajiem putniem un to mazuļiem. 

5. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, teritorijā 
jānodrošina dabas aizsardzības mērķiem atbilstoša zālāju 
apsaimniekošana. Vēlamāka ir vēlā pļauja, ņemot vērā to, ka 
teritorija ir nozīmīgāka putniem kā augiem un biotopiem, kā 
arī nopļautās veģetācijas izvākšana. Ja šādi nosacījumi varētu 
apdraudēt pļaušanu kā tādu, kas savukārt izraisītu vietas 
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turpmākas bioloģiskas vērtības samazināšanos, tad 
izņēmuma kārtā pieļaujama arī agrāka pļaušana, bet šādā 
gadījumā tikai vienu reizi gadā, pļaujot pēc pareizas 
metodikas, kā arī pļaujot ar lēnu ātrumu un šaurās slejās. 
Pareiza pļaušanas metodika ir noteikta Svētes palienes dabas 
parka individuālajos aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumos un tā ir sekojoša: pļaut virzienā no lauka malām 
uz centru, izņemot gadījumus, ja citādi pļaušanu veikt nav 
iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku 
drošībai – vismaz uz trijām diennaktīm lauka vidū tiek atstātas 
vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru 
platas nenopļautas joslas. 

6. Ievērot meliorācijas sistēmu pārbūvē un atjaunošanā 
izmantojamās videi draudzīgās meliorācijas sistēmas 
elementus (skatīt nosacījumus iepriekš pie Nr.3. šajā tabulā). 

 

6.5. Visu paredzētās darbības iespējamo risinājumu ietekmju novērtējums uz 

Natura 2000 teritoriju- dabas parka “Svētes paliene”, tā ekoloģiskajām 

funkcijām, integritāti un izveidošanu un aizsardzības mērķiem atbilstoši MK 

noteikumu Nr.300 9.4. un 9.7. punktu prasībām 

6.5.1. Ietekme uz Natura2000 teritorijas “Piejūras dabas parks” ekoloģiskām 

funkcijām 

Svētes palienes dabas parka teritorija veido vienotu ekoloģisku sistēmu, kas ietver 

Svētes upes lejteces palieni un Lielupes labā krasta palieni. Cilvēka darbība ir būtiski 

ietekmējusi Svētes palienes ekoloģiskos procesus. Viens no nozīmīgākajiem 

pasākumiem dabas parka teritorijā ir palienes ekoloģisko funkciju atjaunošana, 

nodrošinot palieņu pļavu applūšanu palu laikā un palienēm raksturīga hidroloģiskā 

režīma pastāvēšanu laikā un telpā.  

Visi iesaistītie ziņojuma izstrādē iesaistīties eksperti vai nu norāda uz Valgundes 

1.vasaras poldera kanāla renovācijas nepieciešamību, vai to pieļauj, sniedzot virkni 

nosacījumus, kuri būs jāņem vērā darbu realizācijas laikā (nosacījumu apkopojums 

sniegts 12.tabulā). 

Atsakoties no ūdensnotekas „Valgundes 1. vasaras poldera kanāls” rekonstrukcijas, 

var rasties būtiski sarežģījumi dabas parka teritorijai, jo, lai poldera teritorijā saglabātu 

optimālus apstākļus sugām un to dzīvotnēm un biotopiem, ir nepieciešams ne vien 

turpināt, bet arī kvantitatīvi un kvalitatīvi palielināt apsaimniekošanas pasākumus 

dabas parka teritorijā, īpaši nepieļaujot palienes atkārtotu aizaugšanu un sekojošu tās 

fragmentāciju ar kokaugiem. Šie pasākumi var kļūt ļoti apgrūtināti vai pat neiespējami, 

ja šajā teritorijā sāksies pārpurvošanās procesi, pārstājot darboties ūdens novadīšanas 

un drenāžas sistēmām, kas pašlaik šeit regulē hidroloģisko režīmu un stabilizē 

drenāžas sistēmu darbību. 
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Biotopa 6450 Palieņu zālāji reprezentativitāte teritorijā5 (attiecīgā dabisko dzīvotņu 

veida struktūras un funkciju saglabāšanās pakāpe un atjaunošanas iespējas) ir 

nozīmīga 6, relatīvā platība (teritorijas platība, ko aizņem dabisko dzīvotņu veids, 

attiecībā pret kopējo platību, kuru valstī aizņem minētais dabisko dzīvotņu veids) >2%, 

saglabāšanās pakāpe (attiecīgā dabisko dzīvotņu veida struktūras un funkciju 

saglabāšanās pakāpe un atjaunošanas iespējas) ir laba, un vispārējais novērtējums 

(kritērijs atspoguļo vispārējo novērtējumu par to, kāda ir teritorijas nozīme attiecīgā 

dzīvotņu veida saglabāšanā) – biotopam ir liela vērtība. Biotopa kvalitāte salīdzinājumā 

ar biotopiem citās vietās – laba.  

Par biotopu 6430 Eitrofas augsto lakstaugu audzes Natura 2000 standarta datu formā 

sniegtas ziņas tikai par biotopa relatīvo platību (teritorijas platība, ko aizņem dabisko 

dzīvotņu veids, attiecībā pret kopējo platību, kuru valstī aizņem minētais dabisko 

dzīvotņu veids), kas ir >2%. 

Īstenojot 1.alternatīvu, ietekme uz biotopu 6450 Palieņu zālāji  un 6430 Eitrofas augsto 

lakstaugu audzes ekoloģiskajām funkcijām nav sagaidāma. 

6.5.2. Ietekme uz Natura2000 teritorijas integritāti  

Dabas parka „Svētes paliene” teritorija ir liela un nosacīti noslēgta sistēma, kas 

palielina teritorijas stabilitāti. Plānotie būvdarbi kopumā būtiski neietekmēs teritorijas 

integritāti. Natura 2000 standarta datu formā nav sniegtas ziņas par apdraudējumiem, 

slodzēm un darbībām teritorijas apkārtnē, kas ietekmē teritorijas integritāti. 

6.5.3. Ietekme uz Natura2000 teritorijas aizsardzības un izmantošanas mērķiem 

Dabas parks „Svētes paliene” izveidots, bioloģisko un ainavisko vērtību saglabāšanai, 

ko nodrošina atjaunotas un dabiski funkcionējošas Lielupes un Svētes palienes. 

Novērtējot visas iespējamās paliekošās ietekmes uz īpaši aizsargājamām sugām un 

biotopiem Natura 2000 teritorijā dabas parkā “Svētes paliene” secinām, ka būtiskas 

nelabvēlīgas izmaiņas salīdzinājumā ar sugu un biotopu pamatstāvokli nav 

sagaidāmas, jo paredzētās darbība “Valgundes 1.vasaras poldera kanāla atjaunošana” 

tiešā veidā neradīs būtisku ietekmi uz paredzētās darbības vietas un tuvākās apkārtnes 

īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. 

                                                           
5 Definīciju skaidrojums saskaņā ar: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0484&from=EN 
6 Vērtējums saskaņā ar 
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0303200 
 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=LV0303200
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7. Visu Paredzētās darbības kumulatīvo ietekmju novērtējums 

atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.5.prasībām un indikatoriem, kā arī 

9.7. punktu prasībām 
Paredzētās darbības rezultātā nav paredzama plānotās saimnieciskās darbības būtiska 

negatīva ietekme uz dabas parka ekoloģiskajām funkcijām, integritāti, aizsardzības un 

izmantošanas mērķiem. 13. tabulā ir sniegta informācija par paredzētās darbības kumulatīvām 

ietekmēm un to novērtējums atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumiem Nr. 300.  

13. tabula 

Kumalatīvo ietekmju identificēšana un apraksts 

Nr. 

p.k. 
Novērtējuma soļi Īstenojamā darbība 

1. Paredzētās darbības, 

kuras varētu savstarpēji 

mijiedarboties 

Ietekmes galvenais cēlonis – Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 

atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā 

2. Ietekmes identificēšana Pie netiešajām ietekmēm būtu minamas Natura 2000 teritorijai 

labvēlīgas  mitruma režīma izmaiņas, kā arī īslaicīgs troksnis 

būvniecības periodā, kas radīsies autotransporta un citas tehnikas 

ekspluatācijas rezultātā. 

Iespējamas īslaicīgas hidroloģiskā režīma izmaiņas hidrotehnisko 

būvju būvniecības laikā - ierīkot 4 regulējamus aizvara tipa 

aizsprostus un 7 meniķus ar tajos iebūvētu sprostsiju būvniecības 

laikā. 

3. Novērtējuma robežu 

noteikšana 

Paredzētās izmaiņas skars dabas parka „Svētes paliene” teritoriju 

Valgundes poldera teritorijā.  

Troksnis būvniecības laikā var izplatīties apmēram kilometra 

attālumā, negatīvi ietekmējot putnu populācijas. 

Natura 2000 teritorijai labvēlīgas hidroloģiskā režīma izmaiņas. 

4. Kumulāciju ceļu 

identificēšana 

Trokšņa ietekme izplatīsies pa gaisu, būvdarbus plānots īstenot 

tā, lai neradītu traucējumus ligzdojošajiem putniem. 

Hidroloģiskā režīma izmaiņas pa ūdeni un sauszemi, bet 

neietekmējot īpaši aizsargājamus biotopus vai sugas. 

Poldera kanāla gultnes renovācijas darbi nodrošinās poldera 

kanālam piegulošo lauksaimniecības zemju nosusināšanu un to 

izmantošanas ilgtspējību, tajā skaitā to izmantošanu arī dabas 

parka vajadzībām 
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8. Iespējamo risku, kas saistīti ar Paredzētās darbības (atsevišķi vai 

kopā ar citām darbībām) īstenošanu un kas varētu atstāt negatīvu 

ietekmi uz Natura 2000 teritoriju- dabas parka “Svētes paliene”, tā 

izveidošanas un aizsardzības mērķiem, ekoloģiskajām funkcijām un 

integritāti, novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.6. punkta 

prasībām 

Šīs nodaļas informācija atspoguļota ziņojuma 6.nodaļas 6.5. apakšnodaļā. 

9. Pasākumi Paredzētās darbības negatīvās ietekmes mazināšanai 

atbilstoši MK noteikumu Nr.300 9.9.punkta nosacījumiem.  

Pasākumi Paredzētās darbības negatīvās ietekmes mazināšanai atbilstoši MK 

noteikumu Nr.300 9.9.punkta nosacījumiem apkopoti 14.tabulā. 
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Nr.p.k. 

Ietekmi 

samazinošā 

pasākuma 

nosaukums 

Informācija par 

to, vai ietekmi 

samazinošais 

pasākums neradīs 

negatīvu ietekmi 

uz Natura 2000 

teritorijas 

integritāti 

Informācija par to, 

kā pasākums 

samazinās 

paredzētās darbības 

negatīvo ietekmi uz 

Natura 2000 

teritorijas integritāti 

Informācija par 

pasākuma īstenotāju 

un pasākuma 

īstenošanas veidu 

Informācija par to, 

kā pasākums 

nodrošinās 

plānoto rezultātu 

Informācija par 

laika grafiku, kas 

saskaņots ar 

paredzētās darbības 

īstenošanu, kādā 

pasākums tiks 

īstenots 

Paskaidrot ietekmi 

samazinošā pasākuma 

uzraudzības (monitorēšanas) 

procesu, kā arī to, kā tiks 

risināts jautājums, ja ietekmi 

samazinošais pasākums 

nenodrošinās plānoto 

rezultātu 

1. 

Pārtīrīšanas 

darbus veikt no 

viena krasta 

Pasākums neradīs 

negatīvu ietekmi 

uz Natura 2000 

teritorijas 

integritāti 

Tiks maksimāli 

saglabāta Natura 

2000 teritorijas 

krasta veģetācija un 

velēna, lai 

samazinātu ūdens 

noteci un iespējamo 

krasta un augsnes 

erozijas attīstību, ko 

var izraisīt lietus un 

sniega kušanas ūdeņi 

Par atbilstošu darbu 

īstenošanas gaitu 

atbildīgs 

būvuzņēmējs. 

 

Visā renovējamās 

ūdensnotekas 

garumā tās 

pārtīrīšanas darbus 

veikt no viena krasta, 

vēlams no labā 

krasta, nevis no 

krasta dabas parka 

“Svētes paliene” 

pusē 

Pārtīrīšanas 

darbus veicot no 

viena krasta tiks 

saglabāta Natura 

2000 teritorijas 

krasta veģetācija 

Pasākums tiks 

īstenots paredzētās 

darbības realizācijas 

laikā  

Pareizam darbu īstenošanas 

uzraudzības (monitorēšanas) 

procesam varēs sekot līdz 

būvniecības procesu 

uzraudzītāji, pieguļošo zemju 

īpašnieki, kā arī īpaši 

aizsargājamās dabas teritoriju 

uzraugošās institūcijas. 
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2.  

No kanāla 

izsmelto 

aizsērējumu 

vēlams novietot 

kanāla labajā 

krastā 

Pasākums neradīs 

negatīvu ietekmi 

uz Natura 2000 

teritorijas 

integritāti 

Tiks maksimāli 

saglabāta Natura 

2000 teritorijas 

krasta veģetācija un 

velēna 

Par atbilstošu darbu 

īstenošanas gaitu 

atbildīgs 

būvuzņēmējs. 

 

No kanāla izsmelto 

aizsērējumu vēlams 

novietot tajā pašā 

krastā, kur tehniku, 

vēlams kanāla labajā 

krastā, nevis dabas 

parka “Svētes 

paliene” krastā. 

Izsmelto grunti pēc 

tam izlīdzināt kanāla 

aizsargjoslā vai izvest 

Tiks maksimāli 

saglabāta Natura 

2000 teritorijas 

krasta veģetācija 

un velēna 

Pasākums tiks 

īstenots paredzētās 

darbības realizācijas 

laikā  

Pareizam darbu īstenošanas 

uzraudzības (monitorēšanas) 

procesam varēs sekot līdz 

būvniecības procesu 

uzraudzītāji, pieguļošo zemju 

īpašnieki, kā arī īpaši 

aizsargājamās dabas teritoriju 

uzraugošās institūcijas. 
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3.  

Ūdensnotekas 

rekonstrukcijas 

darbus plānot 

tā, lai netiktu 

iznīcināta 

Baltijas 

dzegužpirkstītes 

atradne 

Pasākums neradīs 

negatīvu ietekmi 

uz Natura 2000 

teritorijas 

integritāti 

Sugu daudzveidības 

saglabāšanās Natura 

2000 piegulošajā 

teritorijā 

Par atbilstošu darbu 

īstenošanas gaitu 

atbildīgs 

būvuzņēmējs. 

Ūdensnotekas 

rekonstrukcijas 

darbus plānot tā 

(piemēram, kanāla 

tīrīšanas tehnikas 

pārvietošanas 

maršrutu, izsmeltā 

materiāla 

novietošanas 

laukumus), lai 

netiktu iznīcināta 

kanāla labajā pusē 

esošā Baltijas 

dzegužpirkstītes 

atradne 

Sugu 

daudzveidības 

saglabāšanās 

Natura 2000 

piegulošajā 

teritorijā 

Pasākums tiks 

īstenots paredzētās 

darbības realizācijas 

laikā  

Pareizam darbu īstenošanas 

uzraudzības (monitorēšanas) 

procesam varēs sekot līdz 

būvniecības procesu 

uzraudzītāji, pieguļošo zemju 

īpašnieki, kā arī īpaši 

aizsargājamās dabas teritoriju 

uzraugošās institūcijas. 



 

  

SIA “AMECO VIDE” 105 

 

4. 

Kanāla 

rekonstrukcija 

jāveic nemainot 

tā trasi un 

esošos 

tehniskos 

parametrus 

Pasākums neradīs 

negatīvu ietekmi 

uz Natura 2000 

teritorijas 

integritāti 

Pasākums mazinās 

hidroloģiskā režīma 

izmaiņu ietekmi ko 

varētu radīt kanāla 

parametru izmaiņas 

uz Natura 2000 

teritoriju 

Par atbilstošu darbu 

īstenošanas gaitu 

atbildīgs 

būvuzņēmējs. 

 

Kanāla rekonstrukcija 

jāveic nemainot tā 

trasi, kā arī 

nepalielinot tā 

sākotnējo dziļumu 

vai platumu, t.i. 

nemainot tā esošos 

tehniskos 

parametrus 

Pasākums mazinās 

hidroloģiskā 

režīma izmaiņu 

ietekmi ko varētu 

radīt kanāla 

parametru 

izmaiņas 

Pasākums tiks 

īstenots paredzētās 

darbības realizācijas 

laikā  

Pareizam darbu īstenošanas 

uzraudzības (monitorēšanas) 

procesam varēs sekot līdz 

būvniecības procesu 

uzraudzītāji, pieguļošo zemju 

īpašnieki, kā arī īpaši 

aizsargājamās dabas teritoriju 

uzraugošās institūcijas. 
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5. 

Darbi īstenojami 

no 20. Jūlija līdz 

15. Aprīlim. 

Pasākums neradīs 

negatīvu ietekmi 

uz Natura 2000 

teritorijas 

integritāti 

Sugu un biotopu 

daudzveidības 

saglabāšanās Natura 

2000 teritorijā 

Par atbilstošu darbu 

īstenošanas gaitu 

atbildīgs 

būvuzņēmējs. 

 

Valgundes 1.vasaras 

poldera kanāla 

pārbūve veicama 

ārpus putnu 

ligzdošanas sezonas, 

t.i. no 20. Jūlija līdz 

15. Aprīlim. 

Un ārpus zivju nārsta 

perioda no 16.aprīļa 

līdz 20. Jūnijam 

Sugu un biotopu 

daudzveidības 

saglabāšanās 

Natura 2000 

teritorijā 

Darbu īstenošanas 

ierobežojumi jāņem 

vērā paredzētās 

darbības realizācijas 

laikā  

Pareizam darbu īstenošanas 

uzraudzības (monitorēšanas) 

procesam varēs sekot līdz 

būvniecības procesu 

uzraudzītāji, pieguļošo zemju 

īpašnieki, kā arī īpaši 

aizsargājamās dabas teritoriju 

uzraugošās institūcijas. 
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6. 

Meliorācijas 

sistēmu pārbūvē 

un atjaunošanā 

izmantojami 

videi draudzīgi 

meliorācijas 

sistēmas 

elementi 

Pasākums neradīs 

negatīvu ietekmi 

uz Natura 2000 

teritorijas 

integritāti 

Sugu un biotopu 

daudzveidības 

saglabāšanās Natura 

2000 teritorijā 

Par atbilstošu darbu 

īstenošanas gaitu 

atbildīgs 

būvuzņēmējs. 

 
1. Divpakāpju 
meliorācijas grāvju 
ierīkošana, veidojot 
saliktu ūdensteces 
gultnes šķērsprofilu, 
vienlaicīgi saglabājot 
esošās palienes vai 
izveidojot mākslīgi 
jaunas ar 
nostiprinājumiem vai 
bez tiem. Saliktā 
šķērsprofila plaukta 
platums ir jābūt ne 
mazākam par 1.0 m. 
Visa grāvja dimensiju 
aprēķiniem par 
pamatu ņem 
caurplūduma 
pārsniegšanas 
varbūtību 5 līdz 100 
gados, bet 
pamatgultnei – 2 
gados. Šāds 
novadgrāvis uzlabo 

Sugu un biotopu 

daudzveidības 

saglabāšanās 

Natura 2000 

teritorijā 

Pasākums tiks 

īstenots paredzētās 

darbības realizācijas 

laikā  

Pareizam darbu īstenošanas 

uzraudzības (monitorēšanas) 

procesam varēs sekot līdz 

būvniecības procesu 

uzraudzītāji, pieguļošo zemju 

īpašnieki, kā arī īpaši 

aizsargājamās dabas teritoriju 

uzraugošās institūcijas. 
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ūdens novadīšanas 
funkcijas, samazina 
krastu izskalošanu 
palielinātu 
caurplūdumu 
gadījumā, samazina 
nosēdumu un augu 
barības vielu 
daudzumu ūdenī 
tādējādi palielinot 
paša grāvja 
ekoloģiskās funkcijas. 
Limitējošais apstāklis 
ir tas, ka šāds grāvis 
aizņem vairāk vietas 
2. Nosēdbaseinu 
ierīkošana, 
nosēdumu un citu 
piesārņojošo vielu 
ilgtermiņa 
uztveršanai un 
uzglabāšanai. Ūdens 
akumulācija 
nodrošina ne tikai 
ūdens kvalitātes 
uzlabojumus, bet arī 
samazina plūdu risku 
ūdensnotekas 
lejtecē. Kā 
limitējošais faktors ir 
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apstāklis, ka 
palielinātas noteces 
periodos iepriekš 
uztvertie nosēdumi 
var nonākt atkārtotā 
apritē. Arī sezonāla 
aļģu attīstība var 
veicināt organiskās 
vielas un augu 
barības vielu 
palielinājumu ūdenī. 
3. Projektējot 

atjaunojamas vai 

pārbūvējamas 

ūdensnotekas vai 

novadgrāvja trasi, 

gultnē atstāt 

akmeņus, kuru 

diametrs ir lielāks par 

30 cm vai veidot 

akmeņu krāvuma 

krācītes. Akmeņu 

krāvuma tilpumam 

jābūt ne mazākam 

par 1 m3 un akmeņu 

diametram lielākam 

par 0,2 m. Akmeņu 

krāvuma augstums 
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nepārsniedz vasaras 

vidējo ūdens līmeni. 

7. 

Regulārs 

hidroloģiskās 

situācijas 

monitorings; 

biotopu, augu 

un putnu 

monitorings 

Pasākums neradīs 

negatīvu ietekmi 

uz Natura 2000 

teritorijas 

integritāti 

Sugu un biotopu 

daudzveidības 

saglabāšanās Natura 

2000 teritorijā, 

hidroloģiskā režīma 

uzraudzība 

Vides speciālisti, kas 

īsteno vides 

monitoringa 

pasākumus Natura 

2000 teritorijās 

Pēc poldera kanāla 

tīrīšanas un grāvju 

aizdambēšanas 

darbiem dabas parkā 

ietilpstošajā 

Valgundes 1.vasaras 

poldera daļā jāveic 

regulārs 

hidroloģiskās 

situācijas 

monitorings. Kā arī 

biotopu, augu un 

putnu monitorings 

divus gadus pēc 

minētajiem darbiem. 

Sugu un biotopu 

daudzveidības 

saglabāšanās 

Natura 2000 

teritorijā, 

hidroloģiskā 

režīma uzraudzība 

Pēc paredzēto darbu 

īstenošanas 

Vides inspektori, kas īsteno 

vides monitoringa uzraudzību 

Natura 2000 teritorijās 
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MK noteikumu Nr. 300 (19.04.2011.) “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas 

nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju” 9.10. punktā ir noteikts, ka ir jāparedz 

kompensējošie pasākumi, ja tādi ir nosakāmi.  

Ņemot vērā to ka atrasts tāds paredzētās darbības tehnoloģiskais risinājums, kas 

dabas parku “Svētes paliene” neietekmēs negatīvi, kompensējošie pasākumi nav 

noteikti. 
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