
PRETENZIJA 

Ogres pilsētas Ogres ielas, Plūsmas ielas, Peldu ielas, Brīvības ielas iedzīvotāji ir nobažījušies 

par Ogres upes neapplūstošā aizsargdambja būvniecības darbu kvalitāti un norisi.  

Mums ir aizdomas, ka pēc šobrīd paveiktajiem darbiem, dambja būve nav droša un tā var 

apdraudēt iedzīvotāju drošību un dzīvību nākamo palu laikā.  Šajā sakarā aicinām Domi veikt 

neatkarīgu ekspertīzi par esoša dambja  drošību. Ekspertīzi aicinām veikt gan projektam, gan 

jau paveiktajiem darbiem: Norupītes ietekas Ogrē posmā, sūkņu stacijā, dambja 

sākumposmā pie Brīvības ielas, uz dambja paralēli Ogres ielai, uz dambja pie Peldu un 

Rūpnieku ielām. 

Par iemeslu mūsu satraukumam ir sekojoši  apstākļi, kurus lūdzam pārbaudīt: 

1. Esošajam aizsargvalnim, kurš tika būvēts kā pagaidu būve un kura pamatsastāvā ir 

smiltis ~ 500 m garumā ir noņemta virsējā zemes / māla kārta - mūsuprāt,  

neskatoties uz filcēto pārklājumu tas nevarēs aizturēt  ūdeni  un slodzi, kas veidojās 

no vižņiem pavasara palu laikā. 

2. Uz dambja smilšu uzbēruma veidojās izskalojumi (foto pielikumā) ; 

3. Zem uzklātā tekstila veidojās ūdens izskalotas renes; 

4. Uz tekstila uzbērtās šķembas jau šobrīd grūst nost pēc pirmajām lietavām; 

5. Pagaidu aizsargvalnim starp Peldu un Rūpnieku ielām ir noņemta virsējā zemes/māla 

kārta un atstāts smilšu uzbērums, pavājinot esošo aizsargvalni – veidojot „vājo ķēdes 

posmu”. Vai tādā stāvoklī šis posms tiks atstāts līdz pavasarim?  

6. Dambja ceļa noasfaltētā ceļa posma slīpums ir uz dzīvojamo māju pusi un lietavu 

laikā ūdens nonāk privātmāju pagalmos. 

Šobrīd būvobjektā darbi ir palēninājušies. Kaut kur pa posmiem atstāti filcētā tekstila ruļļi un 

nepabeigtie darbi līdz Rūpnieku ielai rada daudz jautājumus:  

1. Kādi ir turpmāko dambja darbu etapi un kur ar tiem var iepazīties iedzīvotāji?  

2. Kad tiks izmēģināti jaunās sūkņu stacijas iekārtas, lai pārliecinātos, ka pavasarī tās 

strādās un netiks apdraudēti  plūdu rajonā  dzīvojošie ogrēnieši? 

3. Šogad 25. jūlijā Ogres dome paziņoja, ka pēc VARAM finansējuma atteikuma, ņem 

kredītu 4. kārtas dambja rekonstrukcijas veikšanai (545 m), izveidojot nogāžu 

nostiprinājumu un izbūvējot ūdensnecaurlaidīgu ekrānu, kas maksimāli samazina 

Ogres upes palu ūdeņu filtrāciju caur dambja uzbērumu.  

http://www.ogresnovads.lv/?page=19&doc=20988 

25. Jūlijā tika paziņots, ka darbi tiks paveikti 4. mēnešu laikā – tātad šogad. Kas 

šobrīd ir mainījies? Vai 4. kārtu ir paredzēts sadalīt vairākos etapos – darbus atstājot 

nepabeigtus radot „vājos posmus” aizsargvalnī, kas neizturot palu slodzi var radīt vēl 

lielākus zaudējumus kā 2013. gada plūdu laikā?  

Vēl vēlamies uzzināt, kurā vietā pasaulē ir līdzīgas konstrukcijas dambji pie līdzīgiem apstākļi 

palu laikā. Vai šie dambji ir būvēti un pagaidu aizsargvaļņa un tas kā pamats noklāts ar filcētu 

tekstilu un apbērts ar šķembām? 



Kāpēc par dambja labiekārtošanas darbiem un izbūves 4. kārtu netika veiktas publiskās 

apspriešanas?  

Protams, ka mēs saprotam oktobrī radušos situāciju ar Urgas upi un citas likstas, kas Jums 

jārisina. Vēlamies tikai uzsvērt, ka ieguldītā nauda EUR 4 milj. dambja būvniecībā tiks 

zaudēta, ja paliks kāds „vājais ķēdes posms”. Kā iepriekš atzina eksperti, tad tikai pilnīga 

projekta realizācija garantēs pretapplūšanu un nodrošinās Ogres upes aizsargdambja 

aizsargfunkciju posmā no Norupītes līdz Rūpnieku ielai. Gadījumā, ja netiks veikta Ogres upes 

aizsargdambja atlikušās daļas rekonstrukcija, jau nākamgad plūdu gadījumā ēkas atkārtoti 

applūdīs tādā pašā vai pat lielākā apjomā, kā tas notika 2013.gada pavasarī. 

Lūdzam šos jautājumus izskatīt steidzamā kārtā. 


