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 Darba kārtībā:  
1.  Par rīcību 2010. gada pavasara plūdos 
 
Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M.Švarcs  
Protokolē: Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas 
sekretārs A.Kindzulis  
Piedalās:   
1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas 

inspektors – Ilmārs Vaičulis;  
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas 

komandieris – Ivars Arbidāns; 
3. Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieks - Aivars Uzulnīks;  
4. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekšnieka vietnieks - Antons 

Gaisiņš;  
5. Veselības un  sociālās aprūpes centra „Malta” saimniecības daļas vadītājs - Arturs Bogdans; 
6. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore - Ērika Ruskule; 
7. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas higiēnas ārsts - Vladimirs Miņins; 
8. “Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļas vadītājs – Viktors 

Žukovs; 
9. Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs 

– Jānis Kļovs; 
10. Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības virsmežzinis – Euģēnijs Upenieks; 
11. SIA „Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” – valdes priekšsēdētājs - 

Vladimirs Cvetkovs; 
12. AS „Latgales enerģētika” valdes priekšsēdētājs - Jānis Novakšānovs; 
13. VAS „Latvijas valsts ceļi” Rēzeknes nodaļas vadītājs – Voldemārs Stirāns; 
14. Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs; 
15. Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes vadītājs Andris Skredeļs; 
16. Rēzeknes pilsētas domes Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības 

nodaļas vadītājs Vjačeslavs Spičs; 
17. Rēzeknes pilsētas domes Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības 

nodaļas Darba aizsardzības speciālists-civilās aizsardzības tehniķis Jolanta Rimša; 
18. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja 

I.Turka. 
 

1.  § 
Par rīcību 2010. gada pavasara plūdos 

 
 Par paveikto darbu laika posmā no 02.03.2010. līdz 08.03.2010. ziņo Rēzeknes novada domes 
priekšsēdētājs M.Švarcs. 

Apzināti plūdu apdraudētie īpašumi visā novada teritorijā. Visvairāk plūdu apdraudēto 
īpašumu atrodas Čornajas pagastā – 39, Mākoņkalna pagastā – 32, Kaunatas pagastā – 13, 



Ozolmuižas pagastā – 3, Lūznavas pagastā apdraudēti divi ceļi, bet pārējos pagasts būtiski plūdu 
draudi nepastāv. Apzināti arī apdraudētie iedzīvotāji – 173 un mājlopi – 20. 

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

Spruktu HES uz 9.03.2010. ūdenskrātuves līmenis ir 157,60 mvjl. Tas nozīmē, ka līdz 
minimālajam ūdens līmenim 157,40 mvjl atlikuši 20 cm, kurus nepieciešamības gadījumā var 
nostrādāt diennakts laikā. 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. 

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

Rāznas ezera līmenim paaugstinoties virs 2009. gada rudens līmeņa par ~ 0,5 metriem 
varētu tikt appludināts valsts autoceļa P55 Rēzekne - Dagda brauktuves posms km 16, 170 - 
17,15; valsts autoceļa P56 Malta - Kaunata brauktuves posmi km 10,12 - 10,14; km 17,11 - 
18,10; valsts autoceļa V581 Ritini - Markovka -Zosna brauktuves posms km 16,11 - 18,04; 

Rāznas ezera līmenim paaugstinoties virs 2009. gada rudens līmeņa par ~ 1,0 metru varētu 
tikt appludināts valsts autoceļa P55 Rēzekne - Dagda brauktuves posms km 22,11 - 23,15; valsts 
autoceļa P56 Malta - Kaunata brauktuves posmi km 9,41-9,71; km 12,00 - 12,25; km 14,85 - 
14,95; km 15,61 - 15,92; km 16,55 - 16,75; km 19,11 - 19,32; km 20,73 - 20,84. 

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs informēja par pasākumiem, 
kādi ir veikti lai mazinātu iespējamos plūdu draudus.  

Notiek upes krastu attīrīšana no apauguma un dažādu šķēršļu (koku stumbri, zari u.c. 
svešķermeņi) izvākšana no Rēzeknes upes gultnes. 

Uzklausījusi visu klātesošo ziņojumus Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienotās 
civilās aizsardzības komisija nolemj: 

1. Uzdot VAS „Latvijas valsts ceļi” veikt ceļa klātņu augstuma atzīmju mērījumus tieši 
iespējamo plūdu apdraudētajos ceļu posmos. 

2. Veikt Rēzeknes upes krastu attīrīšana no apauguma un dažādu šķēršļu (koku stumbri, zari 
u.c. svešķermeņi) izvākšana no upes gultnes Ozolmuižas pagasta teritorijā upes posmā 
starp dzelzceļa tiltu pie „Lielajiem Garančiem” līdz dzelzceļa tiltam „Dreijerovkā”. 

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļai 
noteikt obligāti veicamos pasākumus plūdu periodā Rēzeknes novadā.  

4. Nosūtīt vēstuli ministru prezidentam ar situācijas izvērtējumu un lūgumu pieņemt 
lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu un īpašuma ar hidrobūvi „meniķis” 
pārņemšanu, lai varētu veikt darbības, kuras nodrošinātu ūdens līmeņa regulēšanu 
Rāznas ezerā, nodrošinot vienmērīgu ūdens caurplūdumu Rēzeknes upē. 

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


