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PASKAIDROJUMU RAKSTS 

1. Vispārīgās ziņas. 

Projekts sastādīts pamatojoties uz Dīķa pārbūve „Kalniena” (kad. nr. 5088001024 

ietilpstošajā zem. vien. kad. apzīm. 50880010025), Stāmerienas pag., Gulbenes nov. 

būvprojekta projektēšanas uzdevumu. 

 Projekta pasūtītājs – Biedrība „KAPO”.  

 Plānotais būvniecības veids –hidromelioratīvais. 2. grupas būve. Meliorācijas 

sistēmas darbi 37-00000. 

 Plānotais būvdarbu apjoms  - izrokamā grunts 13368,00 m3. 

 Plānotie aizsargpasākumi kultūras pieminekļu aizsargjoslā – „Kalnamuižas 

apbūve” (valsts aizsardzības Nr. 5082) un „Parks” (valsts aizsardzības Nr. 5086)  

teritorijas aizsargjoslā jebkādu saimniecisku darbu vai būvdarbu laikā atsedzot jaunas 

kultūrvēsturiskas vērtības, darbi jāaptur un par atradumu nekavējoties jāpaziņo Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.  

 Projekts izgatavots ievērojot Ministru kabineta izdotos MK. nr. 550  

„Hidrotehnisko  un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, MK nr.500 „Vispārējie 

būvnoteikumi” „Būvniecības likums” un Latvijas būvnormatīvus un tehniskos 

noteikumus – nozares standartus. 

Objekts atrodas Gulbenes  novada Stāmerienas pagastā, Kalnienā. 

Uzmērīšana veikta ar TRIMBLE R4 RTK režīmā  

 

2. Hidromelioratīvais raksturojums. 

Dīķis atrodas Alūksnes augstienes Ziemeļrietumu daļā, šis reģions ir izteikti 

paugurains, dīķis izvietots vēsturiskā zemienē (mitrā vietā, kur pēc kopējiem 

apstākļiem un vēsturiskām liecībām, pirmās brīvvalsts laikā un pirms tam jau bijis 

uzpludināts dīķis, tā paliekas pēc padomju gadiem daļēji iznīcinātas nespējot 

ilgtermiņā apsaimniekojot īpašumu. Dīķa ūdens uzstādināšanas un novadīšanas 

sistēmai veikta pārbūve 2013 gadā izbūvējot PVC aku ar regulācijas koka divu sienu  

sprostiem. Kā arī iztīrīta neliela daļa dīķa līdz ieplūdes grāvim, izveidot padziļināts 

krājbaseins un labiekārtota neliela dīķa krasta joslas daļa. Iztekošais sistēma pa 

koplietošanas grāvi un meliorācijas sistēmu tiek Ludza ezeram, kas tālak pa VNŪ 

Ludzupe ŪSĪK kods 424225:01 un Pogupe ŪSĪK kods 42422:01, Mugurupe   ŪSĪK 

kods 4242:01, ietek Pededzes upē kas ietilpst Aiviekstes upes sateces baseinā, kas ir 

daļa Daugavas sateces baseina. Pārbūve paredzēta 1,5 ha lielā dīķa teritorija, kas ļautu 

regulēt, uzstādināt ūdens līmeni dīķi.  

Dīķa gultne ir piesērējusi, aizaugusi ar vairāk nekā 4m biezu suspensijas, 

ūdensaugu, krūmu un koku atlieku slāni. Vēsturiskā ceļa vieta veido dabisku 

uzstādinājuma slieksni, taču stingri jāievēro ceļa salizturīgā un nesošā slāņa biezums, 

lai tas neuzņemtu lieku mitrumu un ļautu tam uzņemt paredzēto slodzi pie maksimāli 

labiem hidroloģiskajiem apstākļiem. Esošā situācija dīķī - pārmitrināta, kā arī 

teritorijā novērojam apkārtējās ainavas degradācija. Dīķa ūdens līmenis nenodrošina 

dīķa teritorijas apūdeņošanu ar nepieciešamo ūdens dziļumu tā ekspluatācijai.  

Veikta inženierģeoloģikā izpēte lauka apstākļos ar šurfēšanas urbumiem, 

pamatā vidēji smags, smags smilšmāla, tāču virsējais slānis veidojas no 4-6m biezai 

trūdra un suspensijas kārtai. Grāvja daļā mālsmilts grunts pamatā, vietumis grants 

ieslēgumi un liels oļu, akmeņu daudzums. Dīķa sateces baseins pie ± 5 ha. 

 

 

 

 



3. Paredzētie pasākumi. 

Plānots veikt apauguma novākšanu un atcelmošanu, tikai dabā iezīmētajiem 

un ciršanas atļaujā norādītajiem kokiem, kas var radīt apdraudējumu būvdarbu laikā. 

Sākot rakšanas darbus vispirms jāveic krājbaseina pārtīrīšana pie meniķa, lai 

neveidojas uzstādinājumi augstākstāvoša dīķa posmā un nebūtu palielināta suspensijas 

nokļūšana tālākos ūdensobjektos. 

Pārtīrīšana paredzēta pārkraujot izrakto grunti līdz norādītajām grunts 

atbērtnēm, jo izrokamais grunts daudzums ir samērā liels un lai nedegradētu ainavu 

grunti paredzēts izlīdzināt vienmērīgi un veidojot salu dīķa vidū kas ainaviski 

iekļausies kopējā vidē. Lai ilgtermiņā plānojot dīķa kopšanas darbus varētu veikt tos 

bez vairākkārtējas grunts pārkraušanas, tādā veidā samazinot skartās teritorijas 

platību. Krastu novietojums un konfigurācijas izmaiņas redzamas topogrāfiskajā un 

kartogrāfiskajā materiālā – grafiskajā daļa. Izraktās grunts izlīdzināšana paredzēta 

atbērtnēs, slāņa biezums atkarībā no nepieciešamības, sākotnēji palielinot to, lai pēc 

sākotnējā uzirdinājuma sēšanās teritorijā neveidots pauguri vai bedres.   

Lai ekskavators varētu pārvietoties pa atbērtni un dīķi, kā arī nolīdzināt izrakto 

grunti, pēc vajadzības paredzēt veikt darbus uz paklājiem vai pontoniem. Dīķa malā 

izraujamie celmi savācami un utilizējami. 

 

Galvenie darbi objektā ir: 

1) Apauguma virszemes daļas novākšana, 

2) Atcelmošana un celmu utilizācija, 

3) Pārtīrīšana, rakšana, 

4) Izraktās grunts pārvietošana un izlīdzināšana, 

5) Virszemes ūdeņu noteces izveidošana, 

6) Pārtīrīšana pirms objekta nodošanas. 

 

4. Būvdarbu organizācija un darba drošība. 

 

Dīķa rakšana un pārtīrīšanu veic ar ekskavatoriem, vienlaikus jāveic arī celmu 

laušanu Projektētais nogāžu slīpums 1 : 3,0, ievērojot dabīgo grunts nogāzes attiecību, 

lai nebūtu nepieciešami papildus nostiprinājumi. 

Reizē ar grunts pārkraušanu veic tās izlīdzināšanu.  Virszemes noteci skartajā 

teritorijā un atbērtnes daļā nodrošina tās slīpuma planēšana uz dīķa pusi.  

Regulātoram būvdarbu laikā jānodrošina brīva ūdens caurvade, 

nepieciešamības gadījumā ūdens līmeņa pazemināšai dīķī nepieciešams izmantot 

pārvietojamos ūdens sūkņus.  

Veicot darbus, jāievēro darba drošības noteikumi, ugunsdzēsības noteikumi un 

vides aizsardzības noteikumi. 

Paaugstinātas bīstamības darbi, kuri var radīt risku strādājošo dzīvībai un 

veselībai ir: apauguma novākšana ar motorzāģi un darbs ar mehānismiem. 

Nedrīkst bojāt robežzīmes!  

 

5. Vides aizsardzība. 

Izlīdzinot izrakto grunti, neapbērt un nenoskrāpēt augošus kokus. Veidot 

virszemes ūdeņu noteces tā, lai aiz atbērtnes nekrātos ūdens. 

Dīķa pārbūvi veikt pie maksimāli zema ūdens līmeņa un iespējami īsā laika 

periodā. Censties saglabāt neskartas nostiprinājušās nogāzes. 

 Maksimāli samazināt uzduļķojumu veidošanos un ūdensnotekas piesārņošanu 

ar suspendētajām vielām. 



Būvniecības darbu laikā radušos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās 

un apsaimniekot atbilstoši Latvijas Republikas „ Atkritumu apsaimniekošanas 

likumam”. 

Ūdensnotekas atjaunošanas laikā paredzēt vietu tehnikas novietnei un 

degvielas uzpildei, ko nodrošināt ar absorbējošiem materiāliem naftas produktu 

savākšanai, kurus utilizēt atbilstoši lietošanas instrukcijas norādījumiem. 

 

6. Labiekārtošanas darbi  

Objektā plānoti labiekārtošanas darbi, kas sevī iekļauj izraktās grunts 

izlīdzināšanu reljefa zemākajās vietās un atbērtnēs, lai uzlabotu īpašuma kopējo 

ainavu un nodrošinātu tā apsaimniekošanas iespējas.  

 

7. Būves ekspluatācija. 

Dīķa un  meliorācijas sistēmu darbības nodrošināšanai, jāveic regulāra tās 

apsekošana. Nedrīkst pieļaut, ka bebri veido grāvī aizsprostojumus ar tam sekojošu 

ūdens uzstādinājumu. Pirms pavasara plūdiem jāapseko regulātors. Jāiztīra, ja ir 

sanesti koki, zari vai cita veida šķēršļi. Ekspluatācijas laikā jāvērš vērība krastu 

nogāzēm, jāpārbauda iespējamās nogāžu izskalojuma vai noslīdējuma vietas. Šai 

prasībai īpaša vērība jāpiegriež ekspluatācijas sākuma periodā, kad krastu nogāzes 

nav nostiprinājušas, darbojas sākotnējais uzirdinājums. Nepieciešamības gadījumā 

koncentrētās virsūdeņu ieplūdes vietās jāveic nogāzes nostiprināšana ar akmens vai 

šķembu bērumu. 

Normālais ūdens līmenis dīķi = 140.00 m. 

Maksimālais ūdens līmenis dīķi = 141.25m. 

Dīķi spoguļlaukums ~ 18800m2. 

Maksimālais ūdens dziļums dīķi = 3.25m. 

Dīķa ūdens līmenis katru gadu pēc rudens paliem jāpazemina par 0.5m, līdz NŪL 

+139.50 , lai pavasara palu laikā būtu kompensācijas baseins, kas ļautu novērst 

avārijas draudus, pie neparedzēti strauja pavasara iestāšanās. 

Jāveic kopšanas darbi: piesērējuma tīrīšana, pielūžņojuma izvākšana. 

 

Sastādīja:                 H. Gailums 

Sastādīja:                  J. Dukaļskis 

Pārbaudīja:               V.Bukelis 
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DARBA APJOMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMI 

 


