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Par avārijas situāciju Ungurpils dzirnavu ezerā   

 Alojas novada pašvaldības  teritorijā atrodas Ungurpils dzirnavu ezers, kas ir  

uzpludināts uz valsts nozīmes ūdensnotekas  - Joglas upes. Ezera spoguļa laukums ir 

22,4 ha un tas ir ievērojams ar peldošajām salām. Ezera ūdens līmeni nodrošina 

hidrotehniska būve -  dambis, kas pēc 2019.gada rudens lietavām ir  avārijas stāvoklī.  

Ilgstošu lietavu dēļ novembra sākumā ezera ūdens līmenis bija pacēlies par 40-50 cm 

virs ierastā līmeņa. Lielais ūdens līmenis radīja papildus slodzi dambja aizvariem, kā 

rezultātā  2019. gada 11. novembrī konstatēts, ka  atlūzis dambja metāla konstrukcijas 

aizvars, ezera ūdens līmenis diennakts laikā krities par 1,3 m, ūdenslīmeņa krišanās 

joprojām turpinās. 

 Ungurpils dzirnavu dambja konstrukcijas izvietotas uz Alojas novada domei 

piekrītošās zemes vienības, būve nepieder pašvaldībai, tā nav uzskaitīta pašvaldības 

bilancē. Dambis nav reģistrēts zemesgrāmatā, līdz ar to nav oficiāla apstiprinājuma tā 

piederībai.  Pēc pašvaldības domām dambis ir vienots ēku komplekss ar dzirnavu ēku, 

kas reģistrēta zemesgrāmatā uz Ata Liepiņa vārda. 

 Dambja sliktais tehniskais stāvoklis nākamā lietus periodā vai palu laikā apdraud 

pieguļošā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju mājokļus, valsts auto ceļu, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi kā arī var tikt nodarīti zaudējumi zivsaimniecībai. 

 2019. gadā valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. 

specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” (ERAF) projekta 

nr.5.1.2.0/18/I/001 ietvaros veic Joglas upes atjaunošanu. Līdz ar Joglas  upes augšteces 

tīrīšanas darbiem ir mainījusies upes teces apjomi, kas ietekmēja ezera ūdens līmeni. 

Projekta ietvaros ezera dambja remonts nav iekļauts, veicot upes atjaunošanu, 

neatjaunojot dambi, projekta atbalsta mērķis - samazināt plūdu risku lauku teritorijās, 

netiks sasniegts. 

 Lai novērstu lielo lietavu radītos bojājumus dambim un saglabātu Latvijas 

ainavas dārgumu - Ungurpils ezeru ar unikālajām peldošajām salām, lūdzam Jūs 

steidzamības kārtā iesaistīties hidrotehniskās būves Ungurpils ezera dambja pašreizējās 

avārijas situācijas novēršanā, tehniskās izpētes veikšanā un būves pilnīgā atjaunošanā. 

 Pielikumā: fotofiksācija (8 fotogrāfijas) 2019. gada 11. novembrī  

Alojas novada domes priekšsēdētājs    Valdis Bārda 
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