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Par meliorācijas sistēmām plānotā  

Ķekavas apvedceļa apkārtnē 

 

 
Valsts SIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas 

nodaļa ir saņēmusi un izskatījusi Jūsu iesniegumu par datiem par meliorācijas sistēmām plānotā 
Ķekavas apvedceļa apkārtnē. 
             Informējam, ka pēc meliorācijas kadastra datiem, paredzētā Ķekavas apvedceļa trase 
šķērso valsts nozīmes ūdensnotekas Ķekava, ŪSIK kods 41324:01, Butleru strauts, ŪSIK kods 
413244:01, Ostvalda kanāls, ŪSIK kods 413222:01, Titurga, ŪSIK kods 41322:01, 
koplietošanas ūdensnotekas un agrāk izbūvētus meliorācijas objektus- Rīgas rajona k/zs 
,,Ķekava” obj. Palejas, šifrs 29321, 1974. gads; k/zs ,,Ķekava” obj. Bundes, šifrs 26802, 
1969.gads; l/a ,,Ķekava” obj. Pogas-Dagas, šifrs 21414, 1961.gads; k/zs ,,Ķekava” obj. Tīreļu 
ferma, šifrs 26802, 1968.gads; l/a ,,Ķekava” obj. Reņģītes-Spalles, šifrs 21213, 1958.gads; k/zs 
,,Ķekava” obj. Siekstu purvs, šifrs 41030, 1983.gads. 
             Informējam, ka meliorācijas sistēmu izvieojuma plāns atrodams interneta vietnes adresē 
www.melioracija.lv. Par meliorācijas sistēmu kvalitatīvo stāvokli meliorācijas kadastra 
materiālos datu nav. 

 Veicot Ķekavas apvedceļa projektēšanu un būvniecību, jāievēro sekojoši nosacījumi: 
- Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo 

sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, 
liekā ūdens aizvadīšanai. 

- Jāparedz virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no būvobjektiem 
tehniskais risinājums. 

- Lai nodrošinātu optimālu mitruma režīmu teritorijā, jāparedz meliorācijas sistēmu 
pārbūve. 

- Meliorācijas sistēmu pārbūves projektēšana jāveic sertificētam meliorācijas sistēmu 
projektētājam. 

- Plānojot meliorācijas sistēmu būvniecību, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ. 
Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 
- 2010. gada 14. janvārī pieņemtais Meliorācijas likums ; 



- LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 ,,Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi”; 
- 2015.gada 30. jūnija MK noteikumu Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-

15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 
      Meliorācijas sistēmu pārbūves tehniskos risinājumus saskaņot Zemgales reģiona 
meliorācijas nodaļā. 
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