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Alojas novada domei 

 

Par avārijas situāciju Ungurpils dzirnavu ezerā 

 

Zemkopības ministrija iepazinās ar Alojas novada domes 2019.gada 13.novembra vēstuli  

“Par avārijas situāciju Ungurpils dzirnavu ezerā” un informē, ka tai nav tiesiska pamata iesaistīties 

privātpersonai piederošas būves uzturēšanas vai būvniecības darbu veikšanā.  No Civillikuma 

864.panta izriet pienākums – visas uz lietu gulošās nastas un apgrūtinājumus nest lietas 

īpašniekam. 

2019. gada 21. novembrī, pēc Zemkopības ministrijas lūguma, valsts SIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” amatpersonas, apsekoja Ungurpils dzirnavu ezera dambi. 

Apsekošanas rezultātā konstatēts, ka minētā dambja aizvara metāla konstrukcijas aizvars ir 

nolūzis. Iepriekš minētā būve neatrodas valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla regulētājā posmā. 

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veic VNŪ Jogla atjaunošanu no piketa 

204/10-310/55. No piketa 204/10 - 184/00 ūdensnoteka plūst pa neregulētu aizaugušu, piesērējušu 

gultni 2,01km garumā, un tad ietek Ungurpils dzirnavu ezerā, tomēr straumes ātrums tiek bremzēts 

un nevar radīt papildus slodzi dambja aizvariem, jo dambis atrodas pie piketa 170/50. 

Saskaņā ar Meliorācijas likuma 19.pantā noteikto valsts SIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” nodrošina  valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 

būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju  līdz ar to tās  kompetencē neietilpst dabisku (neregulētu) 

ūdensteču, kā arī tai nepiederošu būvju darbības kontroles (apsekošanas) nodrošināšana, 

neregulētajiem ūdensteču posmiem ZMNĪ nav iespējams piesaistīt valsts un ES finansējumu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 144.punktam, kas nosaka, ka “būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas 

būves drošumu, veic vispārīgu vizuālo apskati, novērtē redzamos bojājumus un apskates rezultātus 

fiksē atzinumā. Apskates rezultāti var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto 

būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei”, būves apsekošana būtu jāveic būvvaldes 

būvinspektoram, uz kura atzinuma pamata būvvalde  var pieņemt lēmumu par tālāko rīcību. 

 

 

Valsts sekretāre         D.Lucaua 
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