3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

Būves tehniskās apsekošanas atzinums
1. Būves nosaukums un atrašanās vieta:
Ungurpils dzirnavu ezera slūžas, Ungurpils, Alojas novads.
2. Būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas
novads, LV 4064, tālr.25668856_________________________________________________
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs)
3. Apsekotājs:
SIA „Inženieru birojs “Kurbada Tilti””, būvkomersanta reģistr.apliecības nr.: 2624-R,
Adrese: Balvu iela 5, Rīga, LV-1003, tālr. 67334229.
4. Vispārīgas ziņas par būvi:
1) viena īpašuma/koplietošanas/pašvaldības/valsts meliorācijas sistēma (vajadzīgo pasvītrot)
2) būvprojekta nosaukums, ar kādu būve nodota ekspluatācijā: Nav zināms
3) gads, kurā būve nodota ekspluatācijā: Nav zināms
4) zemes vienības kadastra apzīmējums: 66270020446
5) būves meliorācijas kadastra numurs: Nav piešķirts
6) informācija par būvprojekta izpilddokumentāciju: Nav zināms
5. Būves galvenie tehniskie rādītāji (nosusinātā platība, būves garums u. tml.)
Būve sastāv no 4,3m plata un ~10m gara pārplūdes kanāla, kas savieno Ungurpils dzirnavu
ezeru ar Joglas upi (skatīt rasējumu pielikumā). Kanāls no abām malām ierobežots ar 350mm
biezām (sienu augšpusē) un 4,6m augstām sienām, kuras veidotas no apbetonētiem
laukakmeņiem. Augšteces pusē kanāla sienas pagriežas par ~90o un ir iebūvētas aizsprosta
masīvā 3m uz katru pusi. Kanāla sienām, 2,5m aiz tilta, lejteces pusē ir straujš nobeigums (ap
75ᵒ).
Ungurpils dzirnavu ezera ūdens līmeni nodrošina starp kanāla sienām izvietotā, 4m augstā,
tērauda pārgāzne. Pārgāzne sastāv no tērauda vairogiem (aizvariem), kas nostiprināts ar
tērauda sliežu elementiem un dubult T profiliem.
Kanāla gultnes atzīme lejteces pusē ir -4,60m (par 0,00m atzīmi ir pieņemta gājēju tilta
augšas atzīme).
Virs kanāla, 2,4m virzienā uz lejteci no pārgāznes, izveidots 1,17m plats, vienlaiduma gājēju
tilts. Gājēju tilts ir veidots izmantojot dobu dzelzsbetona plātni un tas no abām pusēm
aprīkots ar margām.
Ezera spoguļa laukums ir 22,4ha, tajā izvietojušās vairākas salas, no kurām atsevišķas ir
peldošās (regulāri maina savu novietojumu).
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6. Atsevišķu būvju tehniskā stāvokļa novērtējums un atbilstība normatīvo aktu
prasībām, apsekošanā konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts
Iepriekšējā būves apsekošana tika veikta 2015.gada decembrī.
Būves apsekošanas laikā tika konstatēti vairāki defekti/bīstamības faktori, kas traucē tās
ekspluatācijai un apdraud tās stabilitāti:
-

Sienas ir saplaisājušas.
Būves apbetonētās mūra sienas ievērojami saplaisājušas, atsevišķas plaisas ir
vairākus centimetrus platas. Vietām, sienās konstatēti ievērojami izdrupumi – bojāts
gan apbetonējums, gan izkrituši mūra akmeņi. Atsevišķās izdrupumu vietās redzama
aizbēruma grunts.

-

Notiek aizbēruma grunts izskalošanās process.
Apsekošanas laikā ir redzams, ka labās puses sienai no augšteces puses ir veikts
papildus nostiprinājums ar maisiem. Gar kreisās puses sienu no aizbēruma puses ir
novērojams grunts zudums gar visu sienu, par ko liecina redzamā sprauga starp sienu
un aizbērumu, kā arī augšteces pusē ir redzams grunts iesēdums aizsprosta virsmā,
kas visticamāk radušies sienu deformāciju un izkļaušanās dēļ. Tālāk no pārplūdes
kanāla sienām, dambim nav konstatēti redzami defekti. taču ir jāpiebilst, ka
apsekošanas laikā dambja nogāzes klāj nenopļauts apaugums, kas traucē veikt
vizuālas apsekošanas darbus.

-

Tērauda vairoga pārgāzne vairs nepilda savas funkcijas.
Tērauda vairogi ir stipri korodējuši un atsevišķās vietās tie ir caurrūsējuši, vidējais
vairogs pie apakšas ir atlūzis vaļā. Vairogu nostiprinošie tērauda sliežu elementi ir
deformēti, kā rezultātā ūdens līmeņa noturēšana ezerā vairs nav iespējama.

-

Pie tagadējā (pazeminātā) ūdens līmeņa ir atsegta vēl viena pārgāznes sieniņa,
virzienā uz augšteces pusi, kas ir no betona un šobrīd kreisā krasta pusē tai ir
konstatēts izdrupums, pa kuru plūst ūdens.

Augstāk norādīto defektu un nepilnību nenovēršanas rezultātā, ir notikusi Ungurpils ezera
ūdens līmeņa zaudēšana, un saglabājas būves sabrukšanas risks.
Gājēju tilts vizuāli ir labā stāvoklī, tā laiduma plātnei nav konstatēti defekti. Tilta margas
vizuāli ir apmierinošā stāvoklī, taču tās neatbilst spēkā esošiem normatīviem dokumentiem
attiecībā uz to novietojumu un augstumu.
Netālu no pārplūdes kanāla dambja masīvā ir izvietots ūdens padeves kanāls dzirnavu ēkai,
kas ir aizmūrēts (informācija no pašvaldības pārstāvja), taču tā kā ēka nav pašvaldības
īpašums, apsekošanas darbi no ēkas puses nav iespējami. Vizuāli no dambja augšas minētais
kanāls nav redzams, jo atrodas zem ūdens līmeņa.
7. Ieteikumi/pagaidu risinājums ezera ūdens līmeņa pacelšanai:
Būve atrodas avārijas stāvoklī un saskaņā ar MK noteikumu nr. 550 „Hidrotehnisko un
meliorācijas būvju būvnoteikumi” 9.punktu, būvniecības ieceres dokumentācija nav
nepieciešams, ja būvniecības ierosinātājs veic avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas
darbus objektā.
Sakarā ar to, ka būvei ir ļoti augsts sabrukšanas risks, tiek rekomendēts maksimāli daudz
darba veikt izmantojot roku darbu, bet zemes rakšanas darbiem izmantot garās strēles
ekskavatoru, kas dos iespēju veikt rakšanas darbus pie būves no lielākas distances.
1) Sagatavošanās darbi, piegādāts objektā:
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-

2)

3)
4)
5)
6)

6m garas koka brusas ar šķērsgriezumu min.200x200mm.
Polipropilēna maisi (600x1100mm) jau piepildīti ar smilšmāla grunti (aizšūti lai
neizskalojas materiāls), vēlams ne biezākā slānī par 200…250mm, lai tie blīvi
piekļautos viens otram kraušanas brīdī.
Ģeomembrāna/plēve, t=1..1,5mm. Plēves garums mi.8m un platums 3m.
Krautnē atlasīti akmeņi bēruma izveidei.
Rakšanas darbu pieļaujams uzsākt tikai tad, kad visi nepieciešamie materiāli atrodas
objektā un ir pieejami pēc pirmās nepieciešamības. Ar garās strēles ekskavatoru veikt
apauguma norakšanu un pamatnes noplanēšanu
nostiprinājuma elementu
izvietošanai.
Ar rokām veikt brusu montāžu līdz līmenim ~0,5m no sānu sienu augšas.
Ar rokām ieklāt ģeomembrānu gar brusām un uz pamatnes un rast iespēju to
nostiprināt pie augšējās brusas.
Ar rokām membrānu pie brusām un pie pamatnes piespiest ar piepildītajiem maisiem,
kas pasargās membrānu pret sabojāšanos no akmens masas bēruma.
Ar garās strēles ekskavatoru izveidot akmens masas bērumu.

Veikt regulāru būves apsekošanu, jo īpaši palu laikā, pievēršot uzmanību grunts iesēdumiem,
kas veidojas gar sienām un aizsprosta augšpusē. Nepieciešamības gadījumā pārtraukt gājēju
plūsmu pāri kanālam, izvietojot informatīvu plakātu un slēdzot tiltiņu. Ir nepieciešams rast
iespēju liegt piekļuvi kanālam tuvāk par 20m ar automašīnām un citu lauksaimniecības
tehniku.
Pārējās rekomendācijas saglabājas tādas pašas kādas tās ir noradītas 2015.gadā
sagatavotajā atzinumā.
Pielikumā:
1) Būvobjekta fotogrāfijas uz 2 lp.
2) Būvobjekta pārskata plāns uz 1 lp.
Tehniskā apsekošana veikta 2019. gada 28. novembrī
Būvspeciālists (kurš veicis tehnisko apsekošanu):
- Inženiere Vineta Alekna, sertifikāta Nr.3-00934, ostu un jūras hidrotehnisko būvju
projektēšana.
- Inženieris Dāvis Golds.
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Skats uz atlūzušo aizvaru no augšteces puses

Skats uz atlūzušo aizvaru no lejteces puses
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Skats uz ezeru pie pazeminātā ūdens līmeņa 2019.gada 28.novembrī

Skats uz ezeru pie pazeminātā ūdens līmeņa 2019.gada 28.novembrī

