14.PIELIKUMS

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“M E L I O R P R O J E K T S”
Reģ.Nr.50003017621
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.0081-R
Pasūtītājs:

SIA “GRUPA93”

Teritorijas hidroloģisko apstākļu un meliorācijas sistēmas
situācijas analīze īpašumā “PURMALES”, Iecavas novadā (kad. apz.
4064 012 0009 un kad. apz. 4064 012 0010).
Hidroloģiskās izpētes
atskaite

VALDES PR.-TĀJS

Z. Zēns

GRUPAS VADĪTĀJS
BŪVSPECIĀLISTS
(LMB sertifikāts Nr. 3-01222)

M. Ostelis

AUTORS

M. Lukičeva

2021. gads
Struktoru iela 14,
RĪGA, LV-1039

SATURS
Vispārīgā informācija ......................................................................................................... 3
Meliorācijas sistēmas apsekošanas rezultāti un to vērtējums ............................................. 4
2.1

Teritorijas apsekošanas rezultāti ............................................................................................. 4

2.2
Meliorācijas sistēmas vērtējums un priekšlikumi meliorācijas sistēmas stāvokļa
nepasliktināšanai ............................................................................................................................... 19

Paredzētās darbības ietekmes vērtējums........................................................................... 21
3.1

Hidroloģiskie aprēķini........................................................................................................... 21

3.1.1

Hidroloģiskā aprēķina piemērs ..................................................................................... 22

3.1.2

Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums ........................................................................... 24

3.2

Hidrauliskie aprēķini ............................................................................................................. 27

3.2.1

Hidrauliskā aprēķina piemērs........................................................................................ 27

3.2.2

Hidraulisko aprēķinu kopsavilkums .............................................................................. 29

Kopsavilkums ................................................................................................................... 32
Pielikumi........................................................................................................................... 35
Pielikums Nr.1 Meliorācijas sistēmas shēma .................................................................................... 35
Pielikums Nr.2 Meliorācijas sistēmas apsekošanas vietas ................................................................ 36
Pielikums Nr.3 Ģedules upes aprēķina vietas pik. 44/50 sateces baseina shēma ............................ 37
Pielikums Nr.4 Ģedules upes aprēķina vietas pik. 45/00 sateces baseina shēma ............................ 38
Pielikums Nr.5 Grāvja ŪSIK 38456:03 sateces baseina shēmas aprēķina vietām 1 un 2................. 39
Pielikums Nr.6 Grāvja ŪSIK 38456:03 sateces baseina shēma aprēķina vietai 3 ............................ 40
Pielikums Nr.7 Meliorācijas sistēmas pārbūves un apsaimniekošanas pasākumu shēma ................ 41
Pielikums Nr.8 Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija ........................................................ 42
Pielikums Nr.9 Būvspeciālista reģistra kopija .................................................................................. 43

2

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Teritorijas hidroloģisko apstākļu un meliorācijas sistēmas situācijas analīze īpašumā
“Purmales”, Iecavas novadā (kad. apz. 4064 012 0009 un kad. apz. 4064 012 0010) veikta
atbilstoši noslēgtajam līgumam ar SIA “Grupa 93”. Darba ietvaros detālplānojuma
nekustamajam īpašumam "Purmales", Iecavas novadā (zemes īpašumi ar kadastra apz. 4064
012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) un tajā paredzētās darbības (dolomīta ieguve)
ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes vajadzībām ir veikta teritorijas hidroloģisko apstākļu
un meliorācijas sistēmas situācijas analīze un novērtēta paredzētās darbības (dolomīta ieguve)
ietekme uz teritorijas un tās apkārtnes hidroloģiskajiem apstākļiem, meliorācijas sistēmu un
Ģedules upi.
Zemes īpašums ,,Purmales’’, kad. apz. 4064 012 0009 un 4064 012 0010, Iecavas
novadā atrodas Iecavas upes baseinā.
Īpašumā “Purmales” plānotā dolomīta atradnes “Purmales” teritorija atrodas nosusinātā
teritorijā. Pēc meliorācijas kadastra datiem zemes gabali ir drenēti, izbūvējot meliorācijas
objektu Bauskas raj. p/s “Progress”, z.gab. “Veclampji-Roņi”, šifrs

25368, 1965.gads.

Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu materiāli ir Valsts SIA
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārziņā.
Tuvākās ūdensnotekas, pa kurām var aizvadīt ūdeņus no paredzētās darbības teritorijas
ir koplietošanas ūdensnotekas ar ūdens saimnieciskā iecirkņa kodiem (turpmāk – ŪSIK)
38456:03, 38456:05 un valsts nozīmes ūdensnoteka Ģedule, ŪSIK 38456:01. Pielikumā Nr.1
parādītas meliorācijas sistēmas (drenāžas sistēmas, novadgrāvji, susinātājgrāvji, caurtekas),
kuras atrodas gan paredzētās darbības teritorijā, t.i., zemes īpašumā “Purmales”, gan
pieguļošajos zemes īpašumos.
Lai novērtētu esošo meliorācijas sistēmu stāvokli un iespējamo ietekmi uz to no
paredzētās darbības zemes īpašumā “Purmales”, veikta teritorijas apsekošana dabā (skatīt
2.nodaļu) un veikti hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini (skatīt 3. nodaļu).
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MELIORĀCIJAS SISTĒMAS APSEKOŠANAS
REZULTĀTI UN TO VĒRTĒJUMS
2.1 Teritorijas apsekošanas rezultāti
Meliorācijas sistēmas novērtēšanai veikta meliorācijas sistēmas apsekošana dabā.
Apsekojumā ietverta valsts nozīmes ūdensnoteka Ģedule (ŪSIK 38456:01) posmā no
pik.44/00-55/00, galvenās ūdensnotekas, kas novada ūdeni no īpašuma “Purmales” līdz valsts
nozīmes ūdensnotekai Ģedule un ūdensnotekas, kuras atrodas pa perimetru plānotajam
dolomīta karjeram īpašumā “Purmales”, kā arī uz ūdensnotekām esošās caurtekas:
1) valsts nozīmes ūdensnoteka Ģedule (ŪSIK 38456:01) posmā no pik.44/00-55/00
un uz tā esošā, apsekotā būve Nr.1;
2) novadgrāvis ŪSIK 38456:03 un būves Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr6;
3) novadgrāvis ŪSIK 38456:05 un būve Nr.7;
4) novadgrāvis ŪSIK 38456:06 un būve Nr.8;
5) novadgrāvis ŪSIK 38456:17 un būve Nr.4;
6) susinātājgrāvis ŪSIK 38456:88;
7) susinātājgrāvis ŪSIK 38456:92.
Būves un grāvjus skatīt Pielikumā Nr.1.
Objekta apsekošana veikta 2020.gada 2.jūnijā.
Apsekoto vietu attēlus, to aprakstu, stāvokļa novērtējumu un priekšlikumus (ja
nepieciešami) ūdens noteces uzlabošanai skatīt 1.tabulā.

Apsekošanas vietu izvietojumu un

attēlu shēmu atbilstoši numerācijai 1.tabulā skatīt Pielikumā Nr.2.
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1.tabula. Apsekošanas foto fiksācija un meliorācijas sistēmas apraksts
Attēla Nr.
Pielikumā
Nr.2

Apsekošanas vietas attēls

Apraksts, vērtējums un priekšlikumi ūdens noteces uzlabošanai

Apzīmējumi: ar pelēku krāsu apzīmēti ieraksti par tām meliorācijas sistēmas vietām (grāvju, to posmi vai caurtekas), kuras ir ietvertas apsekojumā,
bet to ekspluatācija nav saistītas ar ūdens novadīšanu no plānotās dolomīta atradnes “Purmales” .
Skats uz izplūdes cauruli no “Jaunbemberi” karjera valsts nozīmes
ūdensnotekā Ģedule, pie pik.45/00.
Aptuveni šajā pik.45/00 Ģedules upē tiek ievadīti ūdeņi no dolomīta
karjera “Jaunbemberi”.

1.

Melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs.
Nav nepieciešams paredzēt tīrīšanu no apauguma, jo tas būtiski
neietekmēs atsūknētā ūdens novadīšanu no dolomīta izstrādes
karjeriem.
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Skats uz valsts nozīmes ūdensnoteku Ģedule DA virzienā pie ūdens
izplūdes no karjera “Jaunbemberi”, pik.45/00.
Upes nogāzes apaugušas ar zāli, vietām retiem krūmiem.
Melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs.

2.

Nav nepieciešams paredzēt tīrīšanu.

Valsts nozīmes ūdensnoteka Ģedule pik. 47/00.
Apsekotajā posmā valsts nozīmes ūdensnotekas Ģedule gultne
aizaugusi ar zāli, nogāzēs daļēji aizaugušas ar krūmiem.
Melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs.
3.

Nav nepieciešams paredzēt tīrīšanu no apauguma, jo tas būtiski
neietekmēs atsūknētā ūdens novadīšanu no dolomīta izstrādes
karjeriem.
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Valsts nozīmes ūdensnoteka Ģedule pie pik.53/20 apsekotā caurteka
Nr.1. Izteka.
Caurtekas Nr.1 uz Ģedules pie pik.53/20 konstrukciju veido divi
dzelzsbetona cauruļvadi ar Ø1.5m, izplūdes daļā dzelzsbetona gala
siena, caurtekas piesērējums 10%.

4.

Melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs.
Paredzētās darbības kontekstā nav nepieciešama caurtekas tīrīšana.

Valsts nozīmes ūdensnoteka Ģedule pie pik. 53/20
apsekotā caurteka Nr.1. Ieplūdes vieta.
Melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs.
Paredzētās darbības kontekstā nav nepieciešama caurtekas tīrīšana.
5.

7

Novadgrāvja ŪSIK 38456:03 ieplūdes vieta valsts nozīmes
ūdensnotekā Ģedule pie pik.49/75.
Grāvja nogāzes apaugušas ar bieziem krūmiem.
Melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs.
Jāveic apauguma novākšana novadgrāvja ŪSIK 38456:03 lejasgalā.

6.

Caurteka Nr.2. Izplūde.
Atrodas aptuveni 60m pirms grāvja ŪSIK 38456:03 ieplūdes vietas
valsts nozīmes ūdensnotekā Ģedule.
Caurteka Nr.2 atrodas grāvja šķērsojuma vietā ar pašvaldības
autoceļu V1040.

7.

Caurtekas Ø1,0m, L=15m ar dzelzsbetona gala sienām, piesērējums
10%. Gala atbalstsienu konstrukcijas bojātas.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Jāveic caurtekas tīrīšana un gala atbalstsienu remonts.
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Caurteka Nr.2. Ieplūde.
Ietekas gala sienas konstrukcija bojāta.
Caurtekas Ø1,0m, L=15m ar dzelzsbetona gala sienām, piesērējums
10%. Gala atbalstsienu konstrukcijas bojātas.

8.

Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Jāveic caurtekas tīrīšana un gala atbalstsienu remonts.

Skats uz grāvja ŪSIK 38456:05 ieplūdes grāvī ŪSIK 38456:03
D virzienā.
Novadgrāvis ŪSIK 38456:03 posmā no ietekas valsts nozīmes
ūdensnotekā Ģedule līdz apsekotajai caurtekai Nr. 3 apmierinošā
stāvoklī, grāvja gultne vietām aizaugusi ar krūmiem.
Lai uzlabotu ūdens novadīšanas spēju no plānotajiem dolomīta
9.

izstrādes karjeriem, obligāti novākt apaugumu no grāvju gultnes un
nogāzēm grāvjiem:
ŪSIK 38456:05 (no ieplūdes grāvī ŪSIK 38456:03 līdz pārbūvētajai
novadgrāvja ŪSIK 38456:06 ietekai grāvī ŪSIK 38456:05) un, no
grāvja ŪSIK 38456:03 (no ietekas Ģedules upē līdz grāvja ŪSIK
38456:05 ieplūdes vietai).

9

Skats uz novadgrāvi ŪSIK 38456:03 R virzienā. Pie caurtekas Nr.3
krūmi, koki un piesērējums.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Ieteicams apaugumu novākt, bet rekomendācija nav potenciāli

10.

nozīmīga dolomīta izstrādes karjera “Purmales” ekspluatācijas gaitā,
jo pa šo ŪSIK 38456:03 koplietošanas grāvja posmu nav plānota
atsūknētā ūdens novadīšana.

Caurteka Nr.3. – dzelzsbetona, Ø 0,8m, izteka noslīdējusi un 50%
piesērējums.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Caurteka sliktā stāvoklī, taču šī caurteka būtiski neietekmē ūdens
11.

novadīšanu no plānotās dolomīta atradnes “Purmales” teritorijas, jo
pa šo ŪSIK 38456:03 koplietošanas grāvja posmu nav plānota
atsūknētā ūdens novadīšana.
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Caurteka Nr.4 uz novadgrāvja ŪSIK 38456:17, pie ietekas grāvī
ŪSIK 38456:03.
Caurteka: Ø 0,5m, dzelzsbetona ar 90% piesērējumu sliktā stāvoklī
un uz ceļa redzami izskalojumi.
12.

Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Šī caurteka būtiski neietekmē ūdens novadīšanu no plānotās dolomīta
atradnes “Purmales” teritorijas, jo pa šo koplietošanas grāvja posmu
nav plānota atsūknētā ūdens novadīšana.

Novadgrāvis ŪSIK 38456:03 starp caurtekām Nr. 3 un Nr. 5 skats
austrumu virzienā.
Novadgrāvis ŪSIK 38456:03 posmā no apsekotās caurtekas Nr.3 līdz
apsekotajām caurtekām Nr. 5 un Nr.6 ir aizaudzis ar krūmiem un
13.

lieliem kokiem nogāzēs.
Melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs.
Šī grāvja posmā nepieciešama apauguma novākšana, bet tā neattiecas
uz paredzētās darbības realizāciju.
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Caurtekas Nr.5 izplūde.
Novadgrāvja ŪSIK 38456:03 šķērsojuma vietā ar pašvaldības
autoceļu apsekota caurteka Nr. 5. Dzelzsbetona caurteka Ø0,7m un
50% piesērējusi, iztekas nogāzē izskalojumi.
14.

Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Caurteka neietekmē ūdens novadīšanu no dolomīta izstrādes karjera
“Purmales”.

Caurtekas Nr.5 ieplūde.
Piesērējums 50% - dzelzsbetona caurtekas caurule līdz pusei
pieskalota ar grunts sanešiem un citiem organiskiem piemaisījumiem.
Aptuveni 14m augstāk pa grāvi, otra dzelzsbetona caurteka Ø0,7m,
15.

piesērējusi 70%.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Caurtekas neietekmē atsūknētā ūdens novadīšanu no dolomīta
izstrādes karjera “Purmales”.
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Novadgrāvis ŪSIK 38456:03 skats DA virzienā augstāk aiz
apsekotās caurtekas Nr.6. Labajā pusē zemes īpašuma “Purmales”
teritorija.
Novadgrāvis labā melioratīvā stāvoklī ar nelielu apaugumu.
16.

Šis grāvja posms nav saistīts ar atsūknētā ūdens novadīšanu no
dolomīta izstrādes karjera “Purmales”. Pasākumi nav jāveic.

Novadgrāvis ŪSIK 38456:06
Atrodas zemes īpašuma “Purmales” īpašuma dienvidu daļā. Grāvis
pilns ar ūdeni, piesērējis un aizaudzis ar krūmiem un lieliem kokiem.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
17.

Obligāti jālikvidē bebra aizsprosti, lai novērstu paaugstināto ūdens
līmeni, kurš izveidojies no lielā apauguma un bebru aizsprostiem.
Ieteicams novākt apaugumu no grāvja ŪSIK 38456:06.
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Caurteka Nr.8. Ieplūde.
Pirms uz pēc apsekotās caurtekas Nr. 8, bebri izveidojuši aizsprostus.
Caurteka Nr.8 dzelzsbetona Ø1.0m ir bojāta un piesērējusi.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
18.

Obligāti nepieciešams likvidēt bebru dambjus, lai samazinātu ūdens
līmeni novadgrāvī, jo tas slikti pilda savas nosusināšanas un ūdens
novadīšanas funkcijas no pieguļošajiem zemes gabaliem.

Caurteka Nr.8. Izplūde.
Pirms un pēc caurtekas Nr. 8, bebri izveidojuši aizsprostus.
Caurteka Nr.8 dzelzsbetona Ø1.0m ir bojāta un piesērējusi.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Pēc bebru dambju likvidēšanas un ūdens līmeņa samazināšanās,

19.

ieteicams precizēt esošās caurtekas tehnisko stāvokli un izvērtēt tās
lietderīgumu pēc karjera ierīkošanas.
Apsvērt iespēju tās demontāžai, iepriekš vienojoties ar blakus zemes
īpašnieku/apsaimniekotāju.
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Grāvja ŪSIK 38456:06 ietekas vieta grāvī ŪSIK 38456:05.
Apsekots grāvis ŪSIK 38456:05 no zemes īpašuma “Purmales”
dienvidu stūra ejot uz ziemeļiem līdz pašvaldības autoceļam. Posma
augšgals aizaudzis ar bieziem krūmiem un grāvī stāv ūdens.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.

20.

Plānotā dolomīta karjera “Purmales” teritorijā grāvja ŪSIK 38456:06
430m posmu ir paredzēts likvidēt (skatīt Pielikumu Nr.7).
Plānota grāvja ŪSIK 38456:06 novirzīšana un ievadīšana grāvī
ŪSIK 38456:05 aptuveni 300m augstāk un jauna 200m gara grāvja
ŪSIK 38456:06 posma izbūve (skatīt Pielikumu Nr.7).

Caurteka Nr.7. Ieplūde.
Tuvāk pašvaldības ceļam, pie caurtekas Nr.7, grāvja gultne paliek
sausāka.
Caurteka Nr.7 dzelzsbetona Ø1.0m ar gala sienām un piesērējums
21.

20%.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Obligāti nepieciešama caurtekas tīrīšana un gala sienu remonts, jo
caur šo caurteku plānota dolomīta izstrādes karjera “Purmales”
atsūknēto ūdeņu novadīšana.
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Caurteka Nr.7. Izplūde.
Tuvāk pašvaldības ceļam, pie caurtekas Nr.7, grāvja gultne paliek
sausāka.
Caurteka Nr.7 dzelzsbetona Ø1.0m ar gala sienām un piesērējums

22.

20%.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Obligāti nepieciešama caurtekas tīrīšana un gala sienu remonts.

Novadgrāvja ŪSIK 38456:05 pagrieziens pie meža dienvidu stūra,
kur ietek novadgrāvis ŪSIK 38456:56.
Grāvis aizaudzis ar bieziem krūmiem un sauss.
Aiz caurtekas grāvī ŪSIK 38456:05 ietek ceļa grāvis, kurš nav
parādīts meliorācijas kadastrā.

23.

Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
Šī novadgrāvja 490m posmu plānots likvidēt dolomīta izstrādes
karjera “Purmales” izstrādāšanas vajadzībām un izbūvēt jaunu,
aptuveni 630m posmu, gar zemes īpašuma “Purmales” robežu (skatīt
Pielikumu Nr.7ggk).
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Susinātājgrāvis ŪSIK 38456:88.
Susinātājgrāvis ŪSIK 38456:88 ir sauss un aizaudzis ar kokiem un
krūmiem.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.
24.

Ieteicama apauguma novākšana grāvja gultnē un nogāzēs.

Novadgrāvis ŪSIK 38456:05, skats DA virzienā pie grāvja ŪSIK
38456:88 ietekas vietas.
Melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs.
Apaugumu ieteicams novākt no grāvja ŪSIK 38456:88 nogāzēm un

25.

gultnes.
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Susinātājgrāvis ŪSIK 38456:92.
Atbilstoši meliorācijas kadastram susinātājgrāvis ŪSIK 38456:92
ietek koplietošanas novadgrāvī ŪSIK 38456:03, bet, apsekojot dabā,
pievienojums vai caurteka pievienojuma vietā netiek konstatēts.
Grāvis aizaudzis ar krūmiem, sauss.
Melioratīvais stāvoklis nav apmierinošs.

26.

Ieteicams novākt apaugumu no grāvja gultnes un nogāzēm, un
izbūvēt caurteku, lai susinātājgrāvi ŪSIK 38456:92 savienotu ar
novadgrāvi ŪSIK 38456:03.
Šis grāvis neietekmē ūdens novadīšanu no dolomīta izstrādes karjeras
“Purmales”.
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2.2 Meliorācijas sistēmas vērtējums un priekšlikumi meliorācijas sistēmas
stāvokļa nepasliktināšanai
Apsekotā Ģedules upes posma nogāzes apaugušas ar zāli un krūmiem, bet melioratīvais
stāvoklis ir apmierinošs un paredzētās darbības kontekstā, nav nepieciešams veikt tās tīrīšanu.
Lai arī esošā meliorācijas sistēma ir nolietojusies, tomēr caurteku un grāvju tehniskais stāvoklis
ir ar apmierinošu funkcionalitāti.
Lai meliorācijas sistēma spētu novadīt no plānotās dolomīta atradnes “Purmales”
atsūknētos ūdeņus, nepasliktinot blakus īpašumu melioratīvo stāvokli, ir jāveic šādi pasākumi
(skatīt Pielikumā Nr.7):
1. caurteku Nr.2 un Nr.7 tīrīšana un gala atbalstsienu remonts;
2. apauguma novākšana no gultnes un nogāzēm grāvim ŪSIK 38456:03 līdz vietai, kur
ietek grāvis ŪSIK 38456:05 (aptuveni 300m posms);
3. apauguma novākšana no gultnes un nogāzēm grāvim ŪSIK 38456:05 līdz vietai, kur
pievienojas no jauna izbūvētā grāvja ŪSIK 38456:06 ieplūde grāvī ŪSIK 38456:05
(aptuveni 1060m posms);
4. jaunu grāvju ŪSIK 38456:05 (630m) un ŪSIK 38456:06 (200m) posmu ierīkošana
pa perimetru plānotajai dolomīta atradnei “Purmales”, lai meliorācijas sistēma pēc
grāvju posmu likvidēšanas nepārstātu funkcionēt. Ierīkojot dolomīta izstrādes
karjeru, karjera teritorijā plānots likvidēt šādus grāvjus vai to posmus: 1) ŪSIK
38456:03 augšgals, aptuveni 455m, 2) ŪSIK 38456:05 posms – 490m, 3) ŪSIK
38456:06 posms – 430m un 4) ŪSIK 38456:56 viss grāvis– 450m (paredzētās
darbības ierosinātāja sniegta informācija).
Abus jaunos grāvju posmus novadot pa jaunām trasēm gar īpašuma “Purmales”
robežām un izbūvējot jaunos posmus, to nogāzēm, gultnes platumam un
garenslīpumam jābūt atbilstošam esošajiem grāvjiem, t.i. to šķērsgriezuma laukums
nedrīkst būt mazāks par esošā grāvja šķērsgriezumu. Pārrakto pastāvošo drenāžas
sistēmu zaru augšgaliem ir jāveic tamponēšana.
5. bebru dambju likvidēšana pirms un pēc caurtekas Nr.8, lai likvidētu izveidojošos
ūdens uzstādinājumu grāvī ŪSIK 38456:06.
Lai meliorācijas sistēmas darbotos pilnvērtīgi, iepriekš minētie pasākumi jāveic pirms
dolomīta atradnes izstrādes uzsākšanas, jo esošo grāvju un caurteku tehniskais stāvoklis,
neveicot uzturēšanas un ekspluatācijas darbus, var tikai pasliktināties.
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Papildus pasākums meliorācijas sistēmas uzturēšanai ir ieteicama esošās caurtekas
Nr.8 (pie zemes vienības kad.nr.40640120167) tehniskā stāvokļa un tās nepieciešamības
novērtēšana, apsverot tās demontāžas iespējas, iepriekš vienojoties ar blakus zemes īpašnieku
vai apsaimniekotāju.
Visi šīs hidroloģiskās izpētes ietvaros apsekotie grāvi ir koplietošanas ūdensnotekas.
Atbilstoši Meliorācijas likuma 23.pantam, tās ekspluatē un uztur attiecīgās zemes īpašnieki vai
tiesiskie valdītāji. Atbilstoši grozījumiem Meliorācijas likumā, kas stājās spēkā 2020.gada
1.jūlijā ir paredzēta administratīvā atbildība par meliorācijas sistēmu pielūžņošanu,
piesārņošanu, aizaudzēšanu vai aizsprostošanu. Meliorācijas sistēmu uzturēšana jāveic saskaņā
ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
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PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES VĒRTĒJUMS
Lai novērtētu paredzētās darbības (dolomīta ieguve) ietekmi uz zemes īpašuma
“Purmales” teritorijas un tās apkārtnes hidroloģiskajiem apstākļiem, meliorācijas sistēmas
(ūdensnotekām, caurtekām, drenu sistēmām) un Ģedules upi, veikti hidroloģiskie un
hidrauliskie aprēķini, izmantojot LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”
aprēķinu formulas. Sagatavota paredzētās darbības izraisītā hidroloģiskā režīma iespējamo
izmaiņu prognoze, ņemot vērā plānotos pazemes ūdens atsūknēšanas un novadīšanas apjomus
no karjera.

3.1 Hidroloģiskie aprēķini
Lai varētu izvērtēt perspektīvā dolomīta karjera “Purmales” novadāmā ūdens daudzuma
ietekmi uz hidroloģiskajiem apstākļiem, atbilstoši LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un
hidrotehniskās būves” ir veikti hidroloģiskie aprēķini uz valsts nozīmes ūdensnotekas Ģedule
pie pik.44/50 un 45/00, un uz koplietošanas novadgrāvja ŪSIK 35456:03 pie apsekotajām
caurtekām Nr.2 un Nr.3, un novadgrāvja ŪSIK 35456:05 pie pik.00/15 (skatīt Pielikumu Nr.1).
Hidroloģiskais aprēķins nepieciešams, lai noteiktu aprēķina caurplūdumu, kuru tālāk
izmanto hidraulikas aprēķinos. Noteikti aprēķina caurplūdumi - pavasara palu maksimālie
caurplūdumi ar pārsniegšanas varbūtībām p=1%, p=5%, p=10% un vasaras pusgada vidējais
caurplūdums.
Lai aprēķinātu novadgrāvju un valsts nozīmes ūdensnotekas Ģedule pavasaru palu
maksimālos caurplūdumus, aprēķina vietā kamerāli tika noteikti šādi lielumi: sateces baseina
laukums (A, km2), baseina mežainums (Am,%), baseina purvainums (Ap,%), ezeru virsmas
laukums un noteikts, ka sateces baseinam aprēķina vietā nav ezeru vai citu ūdenstilpju, tādēļ
ūdenstilpnes virsmas laukums (Si=0 km2) un ūdenstilpnes sateces baseina laukums (Ai=0 km2).
Sateces baseinu shēmas aprēķinu vietām redzamas pielikumos Nr.3, Nr.4, Nr.5 un Nr.6.
Aprēķini veikti Excel programmā.
Caurplūdumu ar 5% pārsniegšanas varbūtību Q5% (caurplūdums, kurš var veidoties reizi
20 gados), izmanto, lai pārbaudītu esošo caurteku caurvades spēju vai noteikto pārbūvējamo
caurteku nepieciešamo diametru, kā arī, tālāk hidraulikas aprēķinos, izmantojot šo
caurplūdumu Q5%, nosaka straumes ātrumu un izvērtē situāciju vai nepieciešami kādi gultnes
stiprinājumi ūdenstecē.
Caurplūdums ar 10% pārsniegšanas varbūtību Q10% (caurplūdums, kurš var veidoties
reizi 10 gados) ir ūdens daudzums, kuru ir jāparedz novadīt, neappludinot apkārtējās platības,
projektējot ūdensnotekas un novadgrāvjus apdzīvotās vietās, tīrumos un ganībās. Attiecīgi šis
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ir svarīgs rādītājs, lai izvērtētu ietekmi uz esošo meliorācijas sistēmas funkcionēšanu brīdī, kad
novadgrāvjos tiek ievadīts atsūknētais ūdens no dolomīta izstrādes karjeriem.
Vasaras pusgada vidējo caurplūdumu izmanto drenu izteku atzīmju pārbaudei vai
noteikšanai.
Pēc pasūtītāja sniegtās informācijas, savu attīstību plāno dolomīta izstrādes karjers
“Ailes” un plānotais ūdens daudzums ir 11000 m3/dnn, kas ir 0.13 m3/s . Atsūknētā ūdens
izplūdes vieta, no plānotā dolomīta karjera “Ailes”, atradīsies valsts nozīmes ūdensnotekas
Ģedule pik.44/50 (novadīšanas vietu skatīt Pielikumā Nr.1).
Valsts nozīmes ūdensnotekā Ģedule pik. 45/00 ieplūst atsūknētais ūdens no esošā
karjera “Jaunbemberi”. Pēc pasūtītāja sniegtās informācijas, novadāmā ūdens daudzums ir
3800-4200 m3/dnn, kas ir 0,044m3/s – 0,048m3/s (novadīšanas vietu skatīt Pielikumā Nr.1).
Atsūknētais ūdens daudzums no plānotā dolomīta izstrādes karjera “Purmales”, pēc
pasūtītāja sniegtās informācijas, ir 120-155 l/s, kas ir 0.12 m3/s – 0.155 m3/s. Tas noteikts pēc
šāda aprēķina:
- vienlaikus nosusinot visu Z iecirkni līdz derīga slāņa apakšai - līdz 120 l/s;
- vienlaikus nosusinot visu D iecirkni līdz derīga slāņa apakšai - līdz 125 l/s;
- vienlaikus nosusinot abus iecirkņus (Z+D) līdz derīga slāņa apakšai - līdz 155 l/s.
Paredzētās darbības summārā ietekme uz apsekoto meliorācijas sistēmu vērtēta ņemot vērā
atsūknētā ūdens daudzumu no plānotā dolomīta izstrādes karjera “Purmales” un “Ailes” un no
esošā karjera “Jaunbemberi”.

3.1.1 Hidroloģiskā aprēķina piemērs
Aprēķina vietā - Ģedule pie pik.45/00, izmantotas formulas no LBN 224-15
“Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.
Aprēķina piemērā parādīts Ģedules upes pavasara palu maksimālo caurplūdums ar 1%
pārsniegšanas varbūtību Q1%, kas nozīmē, caurplūdums kādu Ģedules upe aprēķina vietā var
sasniegt reizi simts gados. Tālāk no šī caurplūduma Q1% , izmantojot pārejas koeficientus no
LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, iegūst caurplūdumus ar citām
pārsniegšanas varbūtībām.
Pavasara palu maksimālo caurplūdumu ar 1% pārsniegšanas varbūtību Q1% (m3/s)
aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Q1% = K1% × δ × δ1 × δ2 (A + 1)- 0,14 × A,
kur:

(3.1.1 nodaļas 1.formula)

K1% – parametrs, kas raksturo pavasara palu straujumu ar 1%
pārsniegšanas varbūtību; tā vērtības noteiktas LBN 224-15
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“Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” 2. pielikuma 1. kartogrammā
(K1%=1);
δ – koeficients, kas ievērtē ūdenstilpju regulējošo ietekmi
(δ=1.00), aprēķināts pēc 3.2. nodaļas 2. formulas;
δ1 – koeficients, kas ievērtē maksimālo caurplūdumu atkarībā no mežu
platības sateces baseinā (δ1=0.51), aprēķina pēc 3.2. nodaļas
4.formulas;
δ2 – koeficients, kas ievērtē maksimālo caurplūdumu atkarībā no
purvu platības sateces baseinā (δ2=0.92), aprēķina pēc 3.2. nodaļas
5.formulas;
A – sateces baseina laukums (A=24.5km2), noteikts pēc pasūtītāja
sniegtās topogrāfiskās informācijas plāniem, un publiski pieejamiem
kartogrāfiskajiem materiāliem. Skatīt Pielikums Nr.4).
Koeficientu δ aprēķina, reizinot visu sateces baseina ūdenstilpju atsevišķos ietekmes
koeficientus:
δ = r1 × r2 ... ri ... rn-1... rn,
(3.1.1 nodaļas 2.formula)
kur:

ri – i-tās ūdenstilpes (ezera) ietekmes koeficients, kas attiecināts uz
aprēķina vērumu, aprēķina pēc 3.2. nodaļas 3.formulas;

Lai aprēķinātu koeficientu ri, izmantojot šādu formulu:
ri = 1 –

14,2 × Si0,355 × Ai0,73

,

h1%0,5 × A

(3.1.1 nodaļas 3.formula),
kur:

Ai – sateces baseina laukums i- tai ūdenstilpei, (Ai=0 km2 , jo nav ezeru);
A – sateces baseina laukums aprēķina vērumā (A=24.5 km2);
Si – i-tās ūdenstilpes virsmas laukums, (Si=0 km2 , jo nav ezeru);
h1% – pavasara palu noteces slānis (mm) ar 1 % pārsniegšanas varbūtību,
kura vērtību nosaka LBN 224-15“Meliorācijas sistēmas un
hidrotehniskās būves” 2. pielikuma 2. kartogrammā (h1%=200mm);

Mežu ietekmes koeficientu δ1 aprēķina, izmantojot šādu formulu:
δ1 = (Am + 1) – 0,22,
kur:

(3.1.1 nodaļas 4.formula)

Am – relatīvā mežu platība baseinā (%). Am = 20 %. Šo lielumu nosaka
kartogrāfiski aprēķinot mežu platības attiecībā pret visu sateces baseina
laukumu aprēķina vērumā;

Purvu ietekmes koeficientu δ2 aprēķina, izmantojot šādu formulu:
δ2 = 1 - 0,7 × lg (0,1 Ap + 1), (3.1.1 nodaļas 5.formula)
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kur:

Ap – relatīvā purvu platība baseinā (%);

Atbilstoši:
Q1% = 1 × 1 × 0.51 × 0.92 (24.5 + 1)- 0,14 × 24.5 = 7.3 m3/s

Caurplūdumu ar citu pārsniegšanas varbūtību iegūst, pielietojot pārejas koeficientus,
kuri atrodami LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.
Q5% = 0,74 × Q1%;

(3.1.1 nodaļas 6.formula)

Tātad, Q5% = 0,74 × 7.3=5.4 m3/s

Q10% = 0,63 × Q1%

(3.1.1 nodaļas 7.formula)

Tātad, Q10% = 0,63 × 7.3=4.6 m3/s
Aprēķināts caurplūdums Ģedules upei pie pik. 45/00 ar aplēses caurplūdumu pārsniegšanas
varbūtību 10% (reizi 10 gados).

Vasaras pusgada vidējo caurplūdumu nosaka pēc šādas formulas:
Qvv=qvv × A

(3.1.1 nodaļas 8.formula)
qvv – vasaras pusgada vidējās noteces moduli qv (l/s × km2) kuru
nosaka, izmantojot LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un
hidrotehniskās būves” 5. pielikuma kartogrammu (qvv=4 l/s × km2).

kur:

Tātad, Qvv=4 × 24.5=98 l/s = 0.098 m3/s
Vasaras pusgada vidējais caurplūdums nepieciešams, lai noteiktu vai netiek appludinātas
drenu kolektoru iztekas, kurām jābūt vismaz 20 cm augstāk par šī caurplūduma līmeni.
Visu veikto aprēķinu rezultāti apkopoti 3.1.2. nodaļā un 2. tabulā.

3.1.2 Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums
Aprēķinu rezultāti apkopoti 2. tabulā. Šajā tabulā parādīti caurplūdumi pirms dolomīta izstrādes
karjeru atsūknēto ūdeņu ievadīšanas apsekotajās ūdenstecēs.
2.tabula. Hidroloģisko aprēķinu rezultāti
Sateces
Meži, purvi,
baseins
K1%
Q, m3/s

1
2
%
2
A, km
Pavasara palu maksimālais caurplūdums, p=1% - galveno AI kategorijas autoceļu caurteku caurvades spējas
aprēķins un publiskās lietošanas stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļu tiltu un caurteku caurvades spējas
aprēķinam
Ģedule pie
24,9
20(m)3(p)
1,0
1,0
0,51
0,92
7,4
pik. 44/50
Aprēķina
posms

24

Aprēķina
posms
Ģedule pie
pik. 45/00
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:03
pie apsekotās
caurtekas Nr.2
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:03
pirms apsekotās
caurtekas Nr.3
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:05
pik. 00/15

Sateces
baseins
A, km2

Meži, purvi,
%

K1%





24,5

20(m)3(p)

1,0

1,0

0,51

0,92

7,3

5,3

15(m)0(p)

1,0

1,0

0,54

1,0

2,2

2,1

12(m)0(p)

1,0

1,0

0,57

1,0

1,0

2,7

20(m)0(p)

1,0

1,0

0,51

1,0

1,5

1



2

Q, m3/s

Pavasara palu maksimālais caurplūdums, p=5% - lauku ceļu tiltu un caurteku caurvades spējas un gultņu, nogāžu
nostiprinājumu aprēķinam
Ģedule pie
24,9
20(m)3(p)
1,0
1,0
0,51
0,92
5,5
pik. 44/50
Ģedule pie
24,5
20(m)3(p)
1,0
1,0
0,51
0,92
5,4
pik. 45/00
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:03
5,3
15(m)0(p)
1,0
1,0
0,54
1,0
1,6
pie apsekotās
caurtekas Nr.2
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:03
2,1
12(m)0(p)
1,0
1,0
0,57
1,0
0,7
pirms apsekotās
caurtekas Nr.3
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:05
pik. 00/15

2,7

20(m)0(p)

1,0

1,0

0,51

1,0

0,8

Pavasara palu maksimālais caurplūdums, p=10% - gultnes caurvades spējas aprēķins apdzīvotās teritorijās un
platībās, kuras izmanto tīrumiem un ganībām.
Ģedule pie
pik. 44/50

24,9

20(m)3(p)

1,0

1,0

0,51

0,92

4,7

Ģedule pie
pik. 45/00

24,5

20(m)3(p)

1,0

1,0

0,51

0,92

4,6

5,3

15(m)0(p)

1,0

1,0

0,54

1,0

1,4

2,1

12(m)0(p)

1,0

1,0

0,57

1,0

0,6

2,7

20(m)0(p)

1,0

1,0

0,51

1,0

0,7

Novadgrāvis
ŪSIK 38456:03
pie apsekotās
caurtekas Nr.2
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:03
pirms apsekotās
caurtekas Nr.3
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:05
pik. 00/15

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums – drenu izteku pārbaude vai noteikšana. ( qvv=4 l(s.km2) )
Ģedule pie
pik. 44/50

24,9

20(m)3(p)

1,0
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1,0

0,51

0,92

0.1

Aprēķina
posms
Ģedule pie
pik. 45/00
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:03
pie apsekotās
caurtekas Nr.2
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:03
pirms apsekotās
caurtekas Nr.3
Novadgrāvis
ŪSIK 38456:05
pik. 00/15

Sateces
baseins
A, km2

Meži, purvi,
%

K1%





24,5

20(m)3(p)

1,0

1,0

0,51

0,92

0.098

5,3

15(m)0(p)

1,0

1,0

0,54

1,0

0.021

2,1

12(m)0(p)

1,0

1,0

0,57

1,0

0.008

2,7

20(m)0(p)

1,0

1,0

0,51

1,0

0,011

1



2

Q, m3/s

Ģedules upei hidroloģiskas aprēķins veikts divās vietās – pik.44/50 un 45/00. Aprēķina
pavasara palu maksimālais caurplūdums aprēķina vietās ar pārsniegšanas varbūtību p=1% ir
7,4 m3/s un 7,3 m3/s, tas ir caurplūdums, kurš var veidoties reizi simts gados. Attiecīgi no šiem
izejas caurplūdumiem ar pārejas koeficientiem iegūti caurplūdumi Q5%=5,5 m3/s un Q5%=5,4
m3/s (caurplūdumi reizi 20 gados), Q10%=4,7 m3/s un Q10%=4,6 m3/s (caurplūdumi reizi desmit
gados). Aprēķinātie vasaras pusgada vidējie caurplūdumi, kurus izmanto drenu kolektoru
izteku atzīmju noteikšanai, Ģedules upei ir 0,1 m3/s un 0,098 m3/s.
Novadgrāvim ŪSIK 38456:03 pie apsekotās caurtekas Nr.2 aprēķina pavasara palu
maksimālais caurplūdums ar pārsniegšanas varbūtību p=1% Q1%=2,2 m3/s un, izmantojot
pārejas koeficientus no LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, iegūti
Q10%=1,4 m3/s un Q5%=1,6 m3/s. Aprēķinātais vasaras pusgada vidējais caurplūdums
novadgrāvim ŪSIK 38456:03 pie apsekotās caurtekas Nr.2 Qvv=0.021 m3/s.
Novadgrāvim ŪSIK 38456:03 pirms apsekotās caurtekas Nr.3 aprēķina pavasara palu
maksimālais caurplūdums ar pārsniegšanas varbūtību p=1% Q1%=1,0 m3/s un, izmantojot
pārejas koeficientus, iegūti Q5%=0,7 m3/s un Q10%=0,6 m3/s.
Aprēķinātais vasaras pusgada vidējais caurplūdums novadgrāvim ŪSIK 38456:03 pie
apsekotās caurtekas Nr.3 Qvv=0.008 m3/s.
Novadgrāvim ŪSIK 38456:05 pie piketa 00/15 aprēķina pavasara palu maksimālais
caurplūdums ar pārsniegšanas varbūtību p=1% Q1%=1,5 m3/s un, izmantojot pārejas
koeficientus, iegūti Q5%=0,8 m3/s un Q10%=0,7 m3/s. Aprēķinātais vasaras pusgada vidējais
caurplūdums novadgrāvim ŪSIK 38456:05 pie piketa 00/15 Qvv=0.011 m3/s.
Iespējamā ietekme no dolomīta izstrādes karjeriem noteikta hidrauliskajos aprēķinos,
salīdzinot ūdens līmeņa izmaiņas (skatīt 3.2 nodaļu.).
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3.2 Hidrauliskie aprēķini
Hidrauliskie aprēķini un aprēķina ūdens līmeņu noteikšana grāvjos caurteku vietās
veikta atbilstoši LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” veicot
hidraulisko aprēķinu un ar tuvināšanas metodi nosakot ūdens līmeni grāvja gultnē. Hidraulisko
aprēķinu veic aprēķina vietās, kuras var tikt potenciāli ietekmētas pēc dolomīta karjeras
“Purmales” izstrādes uzsākšanas. Aprēķinu rezultāti apkopoti hidraulisko aprēķinu
kopsavilkuma tabulā (skatīt 3.tabulu).
Hidrauliskais aprēķins tiek veikts, lai noteiktu ietekmi uz aprēķina ūdens līmeņiem
grāvjos un esošo meliorācijas sistēmu no dolomīta izstrādes karjera atsūknētajiem ūdeņiem, jo
ar aprēķinu palīdzību tiek noteiktas ūdens līmeņa izmaiņas atsūknēto ūdeņu ievadīšanas brīdī.
Hidrauliskajiem aprēķiniem izmantoti divi caurplūdumi - pavasara palu (ar 10%
pārsniegšanas varbūtību) un vasaras pusgada vidējais caurplūdums.
Pavasara palu (ar 10% pārsniegšanas varbūtību) izmantots, lai noteiktu vai papildus
pievadāmā ūdens daudzums no karjeriem nevar izraisīt pieguļošo teritoriju applūšanu.
Drenu kolektoru iztekas savulaik ir projektētas, tā, lai tās būtu vismaz 20 cm augstāk
par vasaras pusgada vidējā caurplūduma ūdens līmeni ūdensnotekā. Jānosaka aprēķina
caurplūduma ūdens līmeņa izmaiņas uz drenu iztekam pēc atsūknētā ūdens ievadīšanas
novadgrāvjos. Tādēļ šis svarīgs rādītājs, lai novērtētu ietekmi uz blakus esošajām meliorācijas
sistēmām no paredzētās darbības.
Izpētīti tika arī attiecīgā meliorācijas objekta dokumentācijas (Bauskas raj.
p/s “Progress”, z.gab. “Veclampji-Roņi’’, šifrs 25368, 1965.gads.) grāvju garenprofili. Grāvju
parametri hidraulikas aprēķinos izmantoti pēc pasūtītāja piestādītā topogrāfiskā plāna datiem,
jo iepriekšminētā projekta dokumentācijā norādītajām grāvja caurteku atzīmēm, bija pārāk
lielas nesakritības ar dabā uzmērītajām atzīmēm.

3.2.1 Hidrauliskā aprēķina piemērs
Aprēķina piemērā noteikti vairāki Ģedules upes pik.44/50 caurplūduma raksturojoši
lielumi (ūdens šķērsgriezuma laukums, straumes ātrums u.c.), t.sk. ūdens līmenis Ģedules upē,
izmantojot LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” formulas un
koeficientus.
Pēc karšu pārlūka topografija.lv pieejamajiem topogrāfiskajiem datiem un LBN 224-15
“Meliorācijas ”, pieņemti sekojoši gultnes parametri:
šķērsprofils – trapecveida (jo upes posms iztaisnots meliorācijas darbos);
b=3.0 m;
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m = 2;
i = 0.0003
n=0.0325 – raupjuma koeficients atbilstoši LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un
hidrotehniskās būves”, ja ūdensnotekas aplēses caurplūdums ir no 3
līdz 25 m3/s.
Ūdens dziļums – h aprēķināms pakāpeniskās tuvināšanas ceļā, mainot ūdens dziļuma
h vērtības (h skaitliskā vērtība aprēķinos nosakāma ar precizitāti līdz 1 cm, izmantota “Excel”
programma), līdz izpildās nosacījums:
Qap. ≤ Q = ω × vvid

(3.2.1 nodaļas 1.fromula)

Qapr – aprēķina caurplūdums ar attiecīgu pārsniegšanas varbūtību, m3/s

kur

Qsp – gultnes caurvades spēja, m3/s
vvid – straumes vidējais ātrums, m/s
 - ūdens plūsmas aktīvā šķērsgriezuma laukums, m2
Aprēķinu gaita ar Qpp10%= 4.7 m3/s
1. Aprēķinā izvēlas h skaitlisko vērtību h = 1.53 m
2. Aprēķina straumes aktīvo šķērsgriezuma laukumu:

  b  m hh  (3  21.53)1.53 9.27m2
3. Aprēķina apslāpēto perimetru:

 





  b  2h 1  m 2  3  2 1.53 1  2 2  9.84m

(3.2.1 nodaļas 2.formula)

(3.2.1 nodaļas 3.formula)

4. Aprēķina hidraulisko rādiusu:

R

 9 .27

 0 . 94 m
 9 .84

(3.2.1 nodaļas 4.formula)

5. Aprēķina Šezī koeficientu C pēc Maninga formulas:
1

1

 1 
1
C   R6  
  0.94 6  30 .30
n
 0,0325 

(3.2.1 nodaļas 5.formula)

6. Aprēķina vienmērīgas ūdens plūsmas vidējo ātrumu gultnē:

v  C R  i  30.3  0.94  0.0003  0.51m / s

(3.2.1 nodaļas 6.formula)

7. Aprēķina gultnes caurvades spēju un salīdzina pēc formulas:

Qsp    v  9.09  0.51  4.72 m3 s
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Qpp10%  4.7 m3 s  4.72 m3 s Q sp
8. Nosaka aprēķina kļūdu pēc sakarības:

Q pp10%  Qsp  4.70  4.72  0.02 m3 s, jeb 0.5 %

(3.2.1 nodaļas 7.formula)

Aprēķins šai gadījumā ir nobeigts, jo kļūda ir 0.5%, kā arī iekļaujas pieļaujamās
robežās: <2%
Šādā pakāpeniskās tuvināšanas veidā noteikti arī Ģedules upes hidraulikas parametri
pie vasaras pusgada vidējā caurplūduma un, ar caurplūdumiem, kad pieskaita atsūknēto ūdens
daudzumu no dolomīta izstrādes karjeriem “Ailes”, “Jaunbemberi” un “Purmales”.
Arī novadgrāvjiem ŪSIK 38456:03 un ŪSIK 38456:05 aprēķināta hidraulika QPP10% un
Qvv pirms un pēc atsūknēto ūdeņu ievadīšanas meliorācijas sistēmā. Novadgrāvju parametri
(garenslīpums, dibena platums, nogāžu slīpums) izmantoti pēc pasūtītāja piestādītās
topogrāfijas datiem.

3.2.2 Hidraulisko aprēķinu kopsavilkums
Hidraulisko aprēķinu rezultāti apkopoti 3. tabulā “Hidrauliskā aprēķina rezultāti”.
3.tabula. Hidraulisko aprēķinu rezultāti
H, LAS,
,
R,
C,
2000.5,
2
m
m0.5/s
m
m
m
Ģedule pie pik.44/50 i=0,3‰; b=3m; m=2; n=0,0325

Bez atsūknētā
ūdens daudzuma
no dolomīta
izstrādes
karjeriem

Qap,
m3/s

h,
m

QPP10%
4,7

1,53

19,28

9,27

9,84

0,94

Qvv
0,1

0,21

17,96

0,72

3,94

0,18

Ar atsūknēto
ūdens daudzumu QPP10%
19,32
9,64 10,02 0,96
1,57
5,0
no dolomīta
izstrādes
karjeriem
Qvv
“Ailes”,
18,21
1,80 5,06
0,36
0,46
0,43
“Jaunbemberi”
un “Purmales”
Novadgrāvis ŪSIK 38456:03 pie apsekotās caurtekas Nr.2 i=0,035‰;
Bez atsūknētā
QPP10%
20,55
1,88 4,35
0,43
0,75
ūdens daudzuma
1,4
29

v,
m/s

Qsp,
m3/s

30,3

0,51

4.72

18,6

0,14

0,10

30,5

0,52

4,99

22,9

0,24

0,43

b=1m; m=2; n=0,04
19,1

0,74

1,4

Qap,
m3/s

h,
m

H, LAS2000.5,
m

,
m2

,
m

R,
m

C,
m0.5/s

v,
m/s

no dolomīta
Qvv
izstrādes
19,90
0,12 1,45
0,08
10,5
0,18
0,10
0,021
karjeriem
Ar atsūknēto
QPP10%
20,59
2,04 4,53
0,45
19,4
0,77
0,79
ūdens daudzumu
1,56
no dolomīta
Qvv
izstrādes karjera
20,09
0,46 2,30
0,20
14,5
0,38
0,29
0,18
“Purmales”
Novadgrāvis ŪSIK 38456:05 pik. 00/15 i=0,6‰; b=0,6m; m=2; n=0,04
Bez atsūknētā
ūdens daudzuma
no dolomīta
izstrādes
karjeriem
Ar atsūknēto
ūdens daudzumu
no dolomīta
izstrādes karjera
“Purmales”

Qsp,
m3/s
0,021
1,57
0,18

QPP10%
0,7

0,88

21,06

2,08

4,54

0,46

19,5

0,36

0,70

Qvv
0,011

0,14

20,32

0,12

1,23

0,10

11,3

0,09

0,011

QPP10%
0,86

0,96

21,14

2,42

4,89

0,49

20,0

0,36

0,87

Qvv
0,17

0,49

20,67

0,77

2,79

0,28

16,4

0,22

0,171

Pavasara palu laikā Ģedules upes pik.44/50 caurplūdums pirms atsūknētā ūdens
pievadīšanas Q10%=4,7 m3/s un aprēķinātais ūdens līmenis pie šī pavasara palu caurplūduma ar
pārsniegšanas varbūtību p=10% h=1,53m. Pēc atsūknētā ūdens daudzuma pievadīšanas
Q10%=5,0 m3/s un ūdens līmenis h=1,57m. Ūdens līmeņu starpība ir 5cm.
Tātad, ūdeņu novadīšanai no dolomīta izstrādes karjera “Purmales” uz šo rādītāju
praktiski ietekmes nav, ūdens tiks novadīts bez apkārtējo teritoriju appludināšanas.
Savukārt vasaras vidējais ūdens līmenis, brīdī, kad no dolomīta karjeriem tiks atsūknēts
ūdens, Ģedules upē būs par 25cm augstāks nekā laikā, kad ūdens netiks atsūknēts. Šādas ūdens
līmeņa izmaiņa Ģedules upē neradīs apgrūtinājumus pastāvošajai meliorācijas sistēmai, tās
funkcionēs kā līdz tam.
Novadgrāvī ŪSIK 38456:03, pie caurtekas Nr.2, pavasara palu ūdens līmenis būs par
4cm augstāks, bet novadgrāvī ŪSIK 38456:05, pie pik. 00/15, par 8cm augstāks brīdī, kad
notiks ūdens novadīšana no karjera.
Tātad, balstoties uz hidraulisko aprēķinu rezultātiem, var secināt, ka paredzētās
darbības ietekme uz pavasara palu ūdens līmeņiem abos grāvjos un Ģedules upē ir niecīga un
nevar radīt teritorijas applūšanas riskus. Arī vasaras vidējā ūdens līmeņa izmaiņas Ģedules upē
neradīs negatīvu ietekmi uz teritorijas meliorācijas sistēmu, tās darbība netiks apgrūtināta.
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Abos novadgrāvjos svarīgas ir vasaras vidējā caurplūduma (Qvv) ūdens līmeņa
izmaiņas, jo tās ietekmē grāvī ienākošo kolektoru iztekas. Novadgrāvim ŪSIK 38456:03 ūdens
līmenis paaugstināsies par 19cm, bet arī pie šāda ūdens līmeņa paaugstinājuma, drenu iztekas
netiks appludinātas. Salīdzinoši lielāka ietekme ir uz vasaras vidējo ūdens līmeni novadgrāvī
38456:05, kas var īslaicīgi, atsūknētā ūdens novadīšanas laikā, appludināt drenu kolektoru
iztekas novadgrāvī, jo vasaras vidējais ūdens līmenis var paaugstinās par 35cm. Taču īslaicīga
drenu kolektoru izteku appludināšana nepasliktinās apkārtējo lauksaimniecības zemju
melioratīvo stāvokli.
Ūdens bilance visām apsekotajām koplietošanas ūdenstecēm izmainās minimāli, jo
pievadītais ūdens daudzums ir neliels.
Paredzētās dolomīta karjera izstrādes ierīkošana nerada būtisku negatīvu ietekmi uz
valsts nozīmes ūdensnoteku Ģedule, koplietošanas novadgrāvjiem un blakus esošajām
meliorācijas sistēmām.
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KOPSAVILKUMS
1)Esošā situācijā – meliorācijas sistēmas stāvoklis.
Plānotā dolomīta atradnes “Purmales” teritorija ir drenēta, izbūvējot meliorācijas
objektu Bauskas rajona p/s “Progress”, z.gab. ”Veclampji-Roņi”, šifrs 25368, 1965.gads.
Apsekots dabā Ģedules upes posms pik.44/00-55/00 un plānotajai dolomīta atradnei
“Purmales” pieguļošās valsts nozīmes ūdensnotekas.
Caurtekas, kuras nodrošinās ūdens novadīšanu no karjera teritorijas, ir nedaudz
piesērējušas ar smilti un organiskiem sanešiem, caurteku gala sienas nodrupušas daļēji vai
pilnīgi un apgrūtina ūdens novadīšanu no sistēmas. Lai arī esošā meliorācijas sistēma ir
nolietojusies, tomēr caurteku un grāvju tehniskais stāvoklis ir ar apmierinošu funkcionalitāti.
Grāvju gultnes vietām stipri aizaugušas ar bieziem krūmiem un vietām kokiem,
atsevišķās vietās vērojama bebru darbība.
2) Paredzētās darbības ietekme uz esošo meliorācijas sistēmu, Ģedules upi un blakus esošajiem
īpašumiem
Atbilstoši LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, ūdensnotekām
un novadgrāvjiem ir jānodrošina pavasara palu maksimālo caurplūdumu ar 10% pārsniegšanas
varbūtību izvadīšana pa izvēlēto šķērsgriezumu, neappludinot apkārtējās platības.
Kā rāda hidrauliskie aprēķini, tad pavasara palu laikā (ar 10% pārsniegšanas varbūtību)
ūdens līmenis Ģedulē būs par 3cm augstāks, bet vasaras vidējais ūdens līmenis, brīdī, kad no
dolomīta karjeriem tiks atsūknēts ūdens, būs par 17cm augstāks nekā laikā, kad ūdens netiks
atsūknēts. Tas nodrošina pavasara palu (ar 10% pārsniegšanas varbūtību) ūdens novadīšanu bez
apkārtējo platību appludināšanas un vasaras vidējā ūdens līmeni zemāku par projektētajām
drenu iztekām.
Savukārt pavasara palu ūdens līmenis novadgrāvī ŪSIK 38456:03 pie caurtekas Nr.2
būs par 4cm, bet novadgrāvī ŪSIK 38456:05 pie pik.00/15, par 8cm augstāks brīdī, kad notiks
ūdens novadīšana no karjera.
Vasaras vidējais ūdens līmenis, grāvim ŪSIK 38456:03 un grāvim ŪSIK 38456:05,
paaugstināsies attiecīgi par 19cm un 35cm (skatīt 3.tabulu).
Paredzētās darbības ietekme uz pavasara palu ūdens līmeni ir niecīga un nevar radīt
teritorijas applūšanas riskus. Tāpat pie vasaras vidējā ūdens līmeņa, papildus pievadot ūdeni no
karjeriem, nav sagaidāma negatīva ietekme uz apkārtējām meliorācijas sistēmām – drenu
iztekas netiks appludinātas.
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Salīdzinoši lielāka ietekme ir uz vasaras vidējo ūdens līmeni novadgrāvī 38456:05, kas
var īslaicīgi, atsūknētā ūdens novadīšanas laikā, appludināt drenu kolektoru iztekas novadgrāvī.
Īslaicīga drenu kolektoru izteku appludināšana nepasliktinās apkārtējo lauksaimniecības zemju
melioratīvo stāvokli. Jāņem vērā, ka aprēķinā izmantots maksimālais atsūknētā ūdens
daudzums no karjera. Tātad, faktiski atsūknētā ūdens daudzums var būt mazāks un drenu
kolektoru izteku appludināšana var arī nenotikt.
3) Pasākumi dolomīta izstrādes karjera “Purmales” ietekmes mazināšanai uz esošo meliorācijas
sistēmu un Ģedules upi.
Novērtējot pasūtītāja sniegto topogrāfisko informāciju un veicot apsekošanu dabā,
vietām konstatēts grāvju piesērējums, tādēļ obligāti ir jāveic gultnes šķērsprofila attīrīšana no
apauguma grāvim ŪSIK 38456:03 (līdz vietai, kur ietek grāvis ŪSIK 38456:05) un grāvim
ŪSIK 38456:05 (līdz vietai, kur pievienojas no jauna izbūvētā grāvja ŪSIK 38456:06 ieplūde
grāvī ŪSIK 38456:05; caurtekas Nr.2 tīrīšana un gala nostiprinājumu atjaunošana (skatīt 2.
nodaļas 7.att. un 8.att.) un caurtekas Nr.7 (skatīt 2.nodaļas 21.att. un 22. att.) tīrīšana un gala
nostiprinājumu atjaunošana (skatīt Pielikumu Nr.7); bebru dambju likvidēšana pirms un pēc
caurtekas Nr.8.
Papildus ir ieteicama esošās caurtekas Nr.8 (pie zemes vienības kad.nr.40640120167) tehniskā
stāvokļa un tās nepieciešamības novērtēšana, apsverot tās demontāžas iespējas, iepriekš
vienojoties ar blakus zemes īpašnieku vai apsaimniekotāju.
Pēc pasūtītāja sniegtajiem datiem paredzētas divas atsūknētā ūdens ielaides vietas
koplietošanas novadgrāvī ŪSIK 38456:05.
Lai novērstu izskalojumus grāvja nogāzēs un gultnē, atsūknētā ūdens ielaides vietās
izbūvējami nogāžu un dibena nostiprinājumi ar dolomīta šķembu bērumu 30cm biezumā,.
Pirms ievadīšanas novadgrāvī, atsūknētais ūdens no dolomīta izstrādes karjera
“Purmales” ir jānostādina nosēdbaseinos un jāattīra atbilstoši dolomīta izstrādes karjera
projektā paredzētajiem risinājumiem. Nav pieļaujama uzduļķojuma veidošanos Ģedules upē un
šī ūdensobjekta ūdens kvalitātes pasliktināšanās.
Dolomīta izstrādes karjera “Purmales” teritorijā plānota arī divu grāvja posmu pārbūve:
grāvim ŪSIK 38456:05 un ŪSIK 38456:06, novadot šos grāvjus pa jaunām trasēm gar zemes
īpašuma “Purmales” robežām. Izbūvējot jaunos posmus, to nogāzēm, gultnes platumam un
garenslīpumam jābūt atbilstošam esošajiem grāvjiem, t.i. to šķērsgriezuma laukums nedrīkst
būt mazāks par esošā grāvja šķērsgriezumu.
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Jauno grāvju posmu izbūves laikā pārraktās, aizejošās drenas un kolektorus aiztamponēt
ar atbilstoša diametra aizbāžņiem (pārbūves vietas skatīt Pielikumā Nr.7).
Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem un, ja tiks ievēroti augstāk minētie norādījumi,
dolomīta karjera “Purmales” izstrādes laikā netiks pasliktināts blakus esošo īpašumu
melioratīvais stāvoklis.
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Pielikums Nr.1. Meliorācijas sistēmas shēma
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