
 
   

RĒZEKNES NOVADA UN VIĻĀNU NOVADA APVIENOTĀS 
CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS SĒDE 

  
SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknes novadā 
2010.gada 2.martā.                                                                                                            Nr. 2  
Sēde sasaukta plkst. 14.00  
Sēdi atklāj plkst. 14.00  
  
 Darba kārtībā:  
1.  Par plūdu draudiem 2010. gada pavasarī 
 
Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M.Švarcs  
Protokolē: Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas 
sekretārs A.Kindzulis  
Piedalās:   
-  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas 
inspektors – Ilmārs Vaičulis;  
-  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas 
komandieris – Ivars Arbidāns; 
- Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks - Aivars Uzulnīks;  
-  Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekšnieka vietnieks - Antons 
Gaisiņš;  
- Veselības un  sociālās aprūpes centra „Malta” saimniecības daļas vadītājs - Arturs Bogdans; 
- Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore - Ērika Ruskule; 
- Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas higiēnas ārsts - Vladimirs Miņins; 
-  “Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļas vadītājs – Viktors 
Žukovs; 
-  Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs – 
Jānis Kļovs; 
-  Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības virsmežzinis – Euģēnijs Upenieks; 
- SIA „Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” – valdes priekšsēdētājs - 
Vladimirs Cvetkovs; 
-  Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama saimniecības pārzinis – Aivars Zeps; 
- AS „Latgales enerģētika” valdes priekšsēdētājs - Jānis Novakšānovs; 
- VAS „Latvijas valsts ceļi” Rēzeknes nodaļas vadītājs – Voldemārs Stirāns; 
- Čornajas pagasta pārvaldnieks – Oļegs Kvitkovskis; 
- Mākoņkalna un Kaunatas pagastu pārvaldnieks – Vasilijs Bašmakovs; 
-  „Diena” žurnāliste – Anna Rancāne; 
- „Vietējā Latgales avīze” žurnāliste – Ināra Žuravļova. 
 

1.  § 
Par plūdu draudiem 2010. gada pavasarī 

 
  

Par Spruktu HES darbību ziņo AS „Latgales enerģētika” valdes priekšsēdētājs - Jānis 
Novakšānovs. 

Spruktu HES tiek darbināta atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem un Ūdens resursu 
lietošanas atļaujas Nr. RE-R-15 nosacījumiem. Spruktu HES nostrāde uzsākta 10.02.2010. un uz 
16.03.2010. būs sasniegts minimālais ūdenskrātuves līmenis. Augstākminētās aktivitātes 
neatrisinās jautājumu par potenciālo plūdu apdraudējumu, ja netiks atrisināts jautājums par 



Rāznas ezera ūdens līmeņa pazemināšanu, tas uz pašreizējo brīdi ir par 14 cm augstāks par 
pieļaujamo. 

Par potenciāli applūstošām teritorijām ziņo Čornajas pagasta pārvaldnieks – Oļegs 
Kvitkovskis un Mākoņkalna un Kaunatas pagastu pārvaldnieks – Vasilijs Bašmakovs. 
Pārvaldnieki atzīmē, ka plūdu apdraudētās teritorijas ir apzinātas virspusēji, bet pilnīga 
informācija tiks apkopota līdz 05.03.2010. 

VAS „Latvijas valsts ceļi” Rēzeknes nodaļas vadītājs – Voldemārs Stirāns informēja par 
potenciālo ceļu apdraudējumu plūdu laikā. 

Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības virsmežzinis – Euģēnijs Upenieks 
informēja par potenciālo mežu apdraudējumu plūdu laikā. 

“Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļas vadītājs – Viktors 
Žukovs informēja par potenciālo energoapgādes apdraudējumu un par konkrētu rīcību plūdu 
gadījumā. 

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas higiēnas ārsts - Vladimirs Miņins 
informēja par potenciālajiem apdraudējumiem plūdu laikā: ūdensapgādes traucējumi (grodu 
akas) un epidēmiju iespējamība. 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore - Ērika Ruskule 
informēja par potenciālo vides piesārņojumu plūdu laikā. 

 
Uzklausījusi visu klātesošo ziņojumus Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienotās 

civilās aizsardzības komisija nolemj: 
1. Uzdot Mākoņkalna, Kaunatas un Čornajas pagastu pārvaldniekiem līdz 05.03.2010. 

apzināt potenciāli applūstošās teritorijas, saimniecības un uzņēmumus kuri varētu ciest 
plūdos.  

2. Uzdot apsekot Rēzeknes upi posmā no Pērtniekiem līdz Rikavai. 
3. Uzdot VAS „Latvijas valsts ceļi” apzināt iespējamos plūdu draudus. 
4. Uzaicināt SIA „EKO punkts” valdes priekšsēdētāju Ēriku Masteiko uz nākošo Rēzeknes 

novada un Viļānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas sēdi. 
5. Nākošo Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas 

sēdi rīkot kopā ar Rēzeknes pilsētas Civilās aizsardzības komisiju 2010. gada 9. martā. 
 

 
Sēde slēgta 15.00  
                                        
Sēdes vadītājs         M.Švarcs  
  
Protokolists         A.Kindzulis 


