
3. pielikums. Hidroloģiskie aprēķini projekta teritorijai C2.1 

Maksimālais caurplūduma aprēķins veikts staignāju mežu Ķemeru tīreļa rietumu daļai 

(C2.1.). Teritorijā būtiska nozīme ir purva ietekmei, kas uzkrāj pavasara palu ūdeņus 

un samazina maksimālā caurplūduma apjomus. Savukārt meži ar savu īpatnējo 

mikroklimatu samazina pavasaru palu noteci. 

Aprēķina laukuma fiziski-ģeogrāfiskie faktori: 

A – aprēķināmā sateces baseina laukums, km
2
; 

Am – Relatīvā mežu platība Skudrupītes upes baseinā, %; 

Ap – relatīvā purvu platība baseinā, %. 

Q1% – vasaras–rudens plūdu maksimālais caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas 

varbūtību 1%, (m
3
/s) 

Qn % (m3/s) – caurplūdumu ar citu pārsniegšanas varbūtību iegūšanas pārejas 

koeficienti: 

Q2% = 0.88  

Q5% = 0.74  

Q10% = 0.63  

 

Qvp – vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums; 

Qvv – vasaras pusgada vidējais caurplūdums, m
3
/s; 

Rvid – gada vidējais noteces slānis: Rvid=220 mm; noteikts pēc MK-Nr.631, LBN 224-

05, 4. pielikums, kartogrammas; 

h1% – pavasaru palu noteces slānis ar 1% varbūtīgumu: h1%=180 mm; neteikts pēc 

MK-Nr.631, LBN 224-05, 2. pielikums, 2. kartogrammas; 

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

sniega kušanas intensitātes: k1%=1.0; noteikts pēc MK-Nr.631, LBN 224-05, 2. 

pielikums, 1. kartogrammas; 

Pvid – gada nokrišņu summa aprēķina baseinam noteikta pēc izolīniju kartes: Pvid=633 

mm; 

qv.v. – vasaras pusgada vidējais noteces modulis qv.v.=3.7 (l/s×km
2
); noteikts pēc MK-

Nr.631, LBN 224-05, 5. pielikums, kartogrammas; 

q200 – vasaras – rudens plūdu noteces modulis: q200=0.125 m
3
/(s·km

2
); noteikts pēc 

MK-Nr.631, LBN 224-05, 2. pielikums,3. kartogrammas; 

R1 – baseina sadalījums pa minimālās noteces ģeomorfoloģisko apstākļu grupām: 

R1=100%; 

g – vasaras pusgada mazūdens perioda minimālās noteces veidošanās klimatiskais 

koeficients: g=0.45; 



λp% – pārejas koeficients λp% = 0,85, nepieciešams vasaras – rudens plūdu maksimālā 

caurplūduma aprēķinam; 

kn% – kompleksie koeficienti pavasara palu maksimālo caurplūdumu aprēķinu 

formulās: k0.1%=1.35; k1%=1.30; k2%=0.88; k5%=0.74; k10%=0.63. 

λp% – pārejas koeficients (λ2%=0.85;  λ5%=0,67; λ10%= 0,55); 

δ – ezeru ietekmes koeficients no iepriekšējā aprēķina pēc sakarības; 

δ1 – mežu ietekmes koeficients. 

δ2 – purvu ietekmes koeficients. 

qvv – vasaras pusgada vidējās noteces modulis noteikts pēc MK-Nr.631, LBN 224-05, 

5. pielikums, kartogrammas un ir vienāds ar qvv=3,7 l/(s×km
2
); 

 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi Ķemeru tīreļa rietumu daļas C2.1. 

teritorijai 
 

Pirms renaturalizācijas 

 

Pavasara palu maksimālais caurplūdums 

Aprēķinu laukuma parametri pirms renaturalizācijas darbu uzsākšanas (skat 1. att.). 

Aprēķina sateces baseina laukums: A= 25,2 km
2
; 

Relatīvā mežu platība Skudrupītes upes baseinā: Am=58,6%; 

Relatīvā purvu platība baseinā: Ap=44,1%; 

Ūdenstilpju summārā virsma sateces baseinā: SΣ=0,30 km
2
; 

Summārais ūdenstilpju sateces baseina laukums: Ai=0,78 km
2
. 

 

Aprēķina sateces baseinā nav izteiktu virszemes ūdens objektu. Tomēr blakus esošajā 

augstajā purvā Skudrupītes kreisajā krastā ir teritorijas ar ūdens lāmām (ezeriņiem), 

kas kopā aprēķina laukumā veido apmēram 0,3 km
2
 atklātu ūdens virsmu. 

Aprēķiniem izmantots šo ūdenstilpju summārais ūdens spoguļa virsmas laukums 

(Si=0,30 km
2
) un summārais to sateces baseina laukums (Ai=0,78 km

2
). Ezeru 

ietekmes koeficients (δ) būs vienāds ar visu mazo ezeriņu summāro ietekmes 

koeficientu (Σri). Savukārt, h1% – pavasara palu noteces slānis (mm) ar 1 % 

pārsniegšanas varbūtību, noteikts pēc MK-Nr.631, LBN 224-05, 2. pielikuma, 2. 

kartogrammas un aprēķiniem pieņemtā šī koeficienta vērtība k1%=185 

 



 

Apzīmējumi: 1. mežu teritorija; 2. ar mežu klāta purva teritorija; 3. atklāta purva teritorija; 4. 

aprēķina sateces baseina teritorija. 

1. Attēls. Teritorijas C2.1. aprēķina datu pirms renaturalizācijas noteikšanas 

shēma 

 



 ,  (1) 

Mežu ietekmes koeficients δ1 Skudrupītes baseinam būs:  

 ,    (2) 

Purva ietekmes koeficientu δ2 aprēķina baseinam ir vienāds ar: 

,  (3) 

Izmantojot (1), (2) un (3) aprēķinos iegūtos parametrus, var noteikt, ka pavasara palu 

maksimālo caurplūdumu ar nepieciešamo nodrošinājumu p=1%: 

.  

 (4) 

Lai aprēķinātu pavasaru palu maksimālo caurplūdumu ar 2%, 5% un 10% 

nodrošinājumu, izmanto šādus pārejas koeficientus: Q2% –  k=0.88, Q5% –  k= 0.74 un 

Q10% – k=0.63. 

Veicot attiecīgus aprēķinus iegūtas sekojošas pavasara palu maksimālo caurplūdumu 

vērtības ar nodrošinājumu p=1%, p=5%, p=10%: 

Q2% = 4,03
 
× 0.88 = 3.55 m

3
/s,       (5) 

Q5% = 4,03
 
× 0.74 = 2.98 m

3
/s,       (6) 

Q10% = 4,03
 
× 0.63 = 2,54 m

3
/s.       (7) 

Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums 

Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums Qvp ar 2% nodrošinājumu ir: 

,      (8) 

kur, . 

,  (9) 

Tātad, saskaņā ar aprēķinu (9), vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums Qvp 

ar 2% nodrošinājumu ir 0,82 m
3
/s. 

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums 

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums būs vienāds ar: 

,      (10) 

,    (11) 

Visi aprēķinātie caurplūdumi apkopoti 1.tabulā: 



 

 

1.tabula 

Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums teritorijas C2.1. pirms renaturalizācijas 

Sateces baseina 
raksturojums 

Kartogrammās noteiktie koeficienti 
Aprēķinātie 
koeficienti 

Varbū-
tība, 
p% 

Caurplū-
dums, 
Q m3/s A, 

km2 
Am, 

% 

Ap, 

% 
k1% h1%, mm 

q200, 
l/(s×km2) 

qvv δ δ1 δ2 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi 

25,2 58,6 44,1 1,0 180 0,125 3,7 0,77 0,41 0,63 1% 4,03 

25,2 58,6 44,1 1,0 180 0,125 3,7 0,77 0,41 0,63 2% 3,55 

25,2 58,6 44,1 1,0 180 0,125 3,7 0,77 0,41 0,63 5% 2,98 

25,2 58,6 44,1 1,0 180 0,125 3,7 0,77 0,41 0,63 10% 2,54 

Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2 (m
3
/ /s) 

25,2     0,125  0,77 0,41 0,49 2% 0,82 

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi 

25,2      3,7     0,093 

 

Pēc renaturalizācijas 

 

Pavasara palu maksimālais caurplūdums 

Aprēķinu laukuma parametri pēc renaturalizācijas darbu pabeigšanas (skat 2. att.). 

Aprēķina sateces baseina laukums: A= 19,6 km
2
; 

Relatīvā mežu platība Skudrupītes upes baseinā: Am=57,1%; 

Relatīvā purvu platība baseinā: Ap=46,9%. 

Ūdenstilpju summārā virsma sateces baseinā: SΣ=0,25 km
2
; 

Summārais ūdenstilpju sateces baseina laukums: Ai=0,50 km
2
. 

Aprēķinos izmantoto ūdenstilpju summārais ūdens spoguļa virsmas laukums Si=0,25 

km
2
 un summārais to sateces baseina laukums Ai=0,50 km

2
. Ezeru ietekmes 

koeficients (δ) ir vienāds ar visu mazo ezeriņu summāro ietekmes koeficientu (Σri). 

h1% – pavasara palu noteces slānis (mm) ar 1 % pārsniegšanas varbūtību, noteikts pēc 

MK-Nr.631, LBN 224-05, 2. pielikuma, 2. kartogrammas un aprēķiniem pieņemtā šī 

koeficienta vērtība k1%=185 

 ,  (12) 

 



 

Apzīmējumi: 1. mežu teritorija; 2. ar mežu klāta purva teritorija; 3. atklāta purva teritorija; 4. 

aprēķina sateces baseina teritorija. 

2. Attēls. Teritorijas C2.1. aprēķina datu pēc renaturalizācijas noteikšanas 

shēma 

 



Mežu ietekmes koeficients δ1 Skudrupītes baseinam būs:  

 ,    (13) 

Purva ietekmes koeficientu δ2 aprēķina baseinam ir vienāds ar: 

, 

 (14) 

Izmantojot (12), (13) un (14) aprēķinos iegūtos parametrus, var noteikt, ka pavasara 

palu maksimālo caurplūdumu ar nepieciešamo nodrošinājumu p=1%: 

.  

 (15) 

Lai aprēķinātu pavasaru palu maksimālo caurplūdumu ar 2%, 5% un 10% 

nodrošinājumu, izmanto šādus pārejas koeficientus: Q2% –  k=0.88, Q5% –  k= 0.74 un 

Q10% – k=0.63. 

Veicot attiecīgus aprēķinus iegūtas sekojošas pavasara palu maksimālo caurplūdumu 

vērtības ar nodrošinājumu p=1%, p=5%, p=10%: 

Q2% = 4,03
 
× 0.88 = 2,82 m

3
/s,       (16) 

Q5% = 4,03
 
× 0.74 = 2,37 m

3
/s,       (17) 

Q10% = 4,03
 
× 0.63 = 2,02 m

3
/s.       (18) 

Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums 

Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums Qvp ar 2% nodrošinājumu ir: 

,     

 (19) 

kur, . 

, 

 (20) 

Tātad, saskaņā ar aprēķinu (20), vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums 

Qvp ar 2% nodrošinājumu ir 0,65 m
3
/s. 

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums 

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums būs vienāds ar: 

,      (21) 

,    (22) 

 



Visi aprēķinātie caurplūdumi pēc renaturalizācijas apkopoti 3. tabulā: 

 

 

 

2.tabula 

Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums teritorijas C2.1. pēc renaturalizācijas 

Sateces baseina 
raksturojums 

Kartogrammās noteiktie koeficienti 
Aprēķinātie 
koeficienti 

Varbū-
tība, 
p% 

Caurplū-
dums, 
Q m3/s A, 

km2 
Am, 

% 

Ap, 

% 
k1% h1%, mm 

q200, 
l/(s×km2) 

qvv δ δ1 δ2 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi 

19,6 57,1 46,9 1,0 180 0,125 3,7 0,98 0,41 0,62 1% 3,20 

19,6 57,1 46,9 1,0 180 0,125 3,7 0,98 0,41 0,62 2% 2,82 

19,6 57,1 46,9 1,0 180 0,125 3,7 0,98 0,41 0,62 5% 2,37 

19,6 57,1 46,9 1,0 180 0,125 3,7 0,98 0,41 0,62 10% 2,02 

Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2 (m
3
/ /s) 

19,6     0,125  0,98 0,41 0,47 2% 0,65 

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi 

19,6      3,7     0,073 

 

Galvenie secinājumi par C2.1. teritorijas renaturalizācijas ietekmi uz 
hidroloģiskā režīma izmaiņām 

 

1. Renaturalizācijas darbu rezultātā Skudrupītes baseinā par 22,2% samazināsies ar 

grāvjiem drenējamo teritoriju platība – no 25,2 km
2
 uz 19,6 km

2
, attiecīgi 

samazināsies arī sateces baseina caurplūdumi. 

2. Pavasara palu maksimālie caurplūdumi dažādām varbūtībām caurmērā 

samazināsies par 20,5%. 

3. Līdzīgi samazināsies arī vasaras – rudens plūdu caurplūduns – 20,7% un vasaras 

pusgada vidējais caurplūdums – par 21,5%.  

4. Pēc C2.1. teritorijas renaturalizācijas apmēram viena piektā daļa sateces baseina 

ūdeņu netiks nodrenēti virszemes ūdenstecēs, kas ļauj prognozēt, ka purvaines un 

staignāju mežu zonā pakāpeniski atjaunosies dabiskais mitruma režīms, kas šeit 

tika izjaukts agrāk veikto meliorācijas darbu ietekmē. Paaugstināsies gruntsūdens 

līmenis arī aizbērto un aizdambēto grāvju tuvumā, sasniedzot to dabisko stāvokli, 

kāds tas bija šeit pirms susinātājgrāvju ierīkošanas. 



 

 

 

Caurplūdumu aprēķins teritorijas C2.1. dienvidu daļai Slampes ietekas 
vietai Kauguru kanālā 

Pirms renaturalizācijas 

Pavasara palu maksimālais caurplūdums 

Aprēķinu laukuma parametri pirms renaturalizācijas darbu veikšanas 

Aprēķina sateces baseina laukums: A= 5,3 km
2
; 

Relatīvā mežu platība Skudrupītes upes baseinā: Am=43,6%; 

Relatīvā purvu platība baseinā: Ap=54,6%. 
 

 

Apzīmējumi: 1. mežu teritorija; 2. ar mežu klāta purva teritorija; 3. atklāta purva teritorija; 4. 

aprēķina sateces baseina teritorija. 



3. Attēls. Teritorijas C2.1. dienvidu daļas aprēķina datu pirms 

renaturalizācijas noteikšanas shēma 

 

Šajā aprēķina sateces baseinā nav izteiktu virszemes ūdens objektu. Tāpēc ezeru 

ietekmes koeficients (δ) aprēķinos pieņemts (δ=1). Attiecīgi, arī ūdens spoguļa 

virsmas laukums (Si=0 km
2
) un summārais to sateces baseina laukums (Ai=0 km

2
). 

 Visi pārējie parametri iepriekšējie. 

        (23) 

 

Mežu ietekmes koeficients δ1 aprēķina baseinam būs:  

     ,    

 (24) 

Purva ietekmes koeficientu δ2 aprēķina baseinam ir vienāds ar: 

,    (25) 

Izmantojot (24) un (25) aprēķinos iegūtos parametrus, var noteikt, ka pavasara palu 

maksimālo caurplūdumu ar nepieciešamo nodrošinājumu p=1%: 

.   (26) 

Lai aprēķinātu pavasaru palu maksimālo caurplūdumu ar 2%, 5% un 10% 

nodrošinājumu, izmanto šādus pārejas koeficientus: Q2% –  k=0.88, Q5% –  k= 0.74 un 

Q10% – k=0.63. 

Veicot attiecīgus aprēķinus iegūtas sekojošas pavasara palu maksimālo caurplūdumu 

vērtības ar nodrošinājumu p=1%, p=5%, p=10%: 

Q2% = 0,76
 
× 0.88 = 0.67 m

3
/s,      (27) 

Q5% = 0,76
 
× 0.74 = 0.56 m

3
/s,      (28) 

Q10% = 0,76
 
× 0.63 = 0,48 m

3
/s.      (29) 

Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums 

Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums Qvp ar 2% nodrošinājumu ir: 

,    (30) 

,  (31) 

Tātad, saskaņā ar aprēķinu (31), vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums 

Qvp ar 2% nodrošinājumu ir 0,22 m
3
/s. 

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums 



Vasaras pusgada vidējais caurplūdums būs vienāds ar: 

,      (32) 

,    (33) 

Visi aprēķinātie caurplūdumi apkopoti 4.tabulā: 

4.tabula 

Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums teritorijas C2.1. pirms renaturalizācijas 

Sateces baseina 
raksturojums 

Kartogrammās noteiktie koeficienti 
Aprēķinātie 
koeficienti 

Varbū-
tība, 
p% 

Caurplū-
dums, 
Q m3/s A, 

km2 
Am, 

% 

Ap, 

% 
k1% h1%, mm 

q200, 
l/(s×km2) 

qvv δ δ1 δ2 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi 

5,3 43,6 54,6 1,0 180 0,125 3,7 1 0,43 0,43 1% 0,76 

5,3 43,6 54,6 1,0 180 0,125 3,7 1 0,43 0,43 2% 0,67 

5,3 43,6 54,6 1,0 180 0,125 3,7 1 0,43 0,43 5% 0,56 

5,3 43,6 54,6 1,0 180 0,125 3,7 1 0,43 0,43 10% 0,48 

Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2 (m
3
/ /s) 

5,3     0,125  1 0,43 0,59 2% 0,22 

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi 

5,3      3,7     0,02 

 

Pēc renaturalizācijas caurplūdumu aprēķini 

 
 

Pavasara palu maksimālais caurplūdums 

Aprēķinu laukuma parametri pēc renaturalizācijas darbu veikšanas 

Aprēķina sateces baseina laukums: A= 2,46 km
2
; 

Relatīvā mežu platība Skudrupītes upes baseinā: Am=56,4%; 

Relatīvā purvu platība baseinā: Ap=35,4%. 

Visi pārējie parametri iepriekšējie. 

        (34) 

Mežu ietekmes koeficients δ1 aprēķina baseinam būs:  



     ,    

 (35) 

 
Apzīmējumi: 1. mežu teritorija; 2. ar mežu klāta purva teritorija; 3. atklāta purva teritorija; 4. 

aprēķina sateces baseina teritorija. 

4. Attēls. Teritorijas C2.1. dienvidu daļas aprēķina datu pēc renaturalizācijas 

noteikšanas shēma 

 

Purva ietekmes koeficientu δ2 aprēķina baseinam ir vienāds ar: 

,    (36) 

Izmantojot (35) un (36) aprēķinos iegūtos parametrus, var noteikt, ka pavasara palu 

maksimālo caurplūdumu ar nepieciešamo nodrošinājumu p=1%: 

.   (37) 

Lai aprēķinātu pavasaru palu maksimālo caurplūdumu ar 2%, 5% un 10% 

nodrošinājumu, izmanto šādus pārejas koeficientus: Q2% –  k=0.88, Q5% –  k= 0.74 un 

Q10% – k=0.63. 



Veicot attiecīgus aprēķinus iegūtas sekojošas pavasara palu maksimālo caurplūdumu 

vērtības ar nodrošinājumu p=1%, p=5%, p=10%: 

Q2% = 0,48
 
× 0.88 = 0.40 m

3
/s,      (38) 

Q5% = 0,48
 
× 0.74 = 0.34 m

3
/s,      (39) 

Q10% = 0,48
 
× 0.63 = 0,29 m

3
/s.      (40) 

 

Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums 

Vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums Qvp ar 2% nodrošinājumu ir: 

,  

 (41) 

Tātad, saskaņā ar aprēķinu 9), vasaras – rudens plūdu maksimālais caurplūdums Qvp 

ar 2% nodrošinājumu ir 0,14 m
3
/s. 

 

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums 

Vasaras pusgada vidējais caurplūdums būs vienāds ar: 

,     (42) 

Visi aprēķinātie caurplūdumi apkopoti 5.tabulā: 

5.tabula 

Hidroloģisko aprēķinu kopsavilkums teritorijas C2.1. pēc renaturalizācijas 

Sateces baseina 
raksturojums 

Kartogrammās noteiktie 
koeficienti 

Aprēķinātie koeficienti Varbū-
tība, 
p% 

Caurplū-
dums, 
Q m3/s A, 

km2 
Am, 

% 

Ap, 

% 
k1% h1%, mm 

q200, 
l/(s×km2) 

qvv δ δ1 δ2 

Pavasara palu maksimālie caurplūdumi 

2,46 56,4 35,4 1,0 180 0,125 3,7 1 0,55 0,54 1% 0,46 

2,46 56,4 35,4 1,0 180 0,125 3,7 1 0,55 0,54 2% 0,40 

2,46 56,4 35,4 1,0 180 0,125 3,7 1 0,55 0,54 5% 0,34 

2,46 56,4 35,4 1,0 180 0,125 3,7 1 0,55 0,54 10% 0,29 

Vasaras – rudens plūdu caurplūdums ar ikgadējo pārsniegšanas varbūtību 2 (m
3
/ /s) 

2,46     0,125  1 0,55 0,67 2% 0,14 

Vasaras pusgada vidējie caurplūdumi 



Sateces baseina 
raksturojums 

Kartogrammās noteiktie 
koeficienti 

Aprēķinātie koeficienti Varbū-
tība, 
p% 

Caurplū-
dums, 
Q m3/s A, 

km2 
Am, 

% 

Ap, 

% 
k1% h1%, mm 

q200, 
l/(s×km2) 

qvv δ δ1 δ2 

2,46      3,7     0,01 

 

 

 

Galvenie secinājumi par C2.1. teritorijas dienvidu daļas renaturalizācijas 
ietekmi uz hidroloģiskā režīma izmaiņām 

 

1. Aizberot daļu grāvju, par 53,7% samazināsies ar grāvjiem drenējamo teritoriju 

platība, tas ir – no 5,30 km
2
 uz 2,46 km

2
, kā rezultātā samazināsies arī teritorijas 

caurplūdumi. 

2. Pavasara palu maksimālie caurplūdumi samazināsies vairāk kā par 65%. 

3. Būtiski samazināsies arī vasaras – rudens plūdu caurplūduns – 51% un, bet 

vasaras pusgada vidējais caurplūdums pat divas reizes.  

 

Gan pirms C2.1. teritorijas dienvidu daļas renaturalizācijas, gan arī pēc šo darbu 

veikšanas, teritorijas caurplūdums būs salīdzinoši neliels un tas caurmērā nepārsniegs 

1 m
3
/s. Tas ļauj prognozēt, ka teritorijas hidrogrāfiskajā situācijā nekādas krasas 

izmaiņas nenotiks. Nedaudz palielināsies gruntsūdens līmenis aizbērto un aizdambēto 

grāvju tuvumā, sasniedzot to dabisko stāvokli, kāds tas bija šeit pirms šo grāvju 

ierīkošanas, kas arī ir viens no šī projekta galvenajiem uzdevumiem. 


