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 Darba kārtībā:  
1.  Par rīcību plūdu gadījumos 
 
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 priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis; 
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks 

Maigurs Ludbāržs; 
3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes vecākais 

inspektors Artūrs Putrālis; 
4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas 

komandieris Ivars Arbidāns; 
5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas 

inspektors Oļegs Poskrjobiševs; 
6. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa priekšnieks Viktors Čudars;  
7. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore Ērika Ruskule; 
8. AS „Latgales enerģētika” valdes priekšsēdētājs Jānis Novakšānovs; 
9. Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes vadītājs Andris Skredeļs; 
10. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Ieviņa; 
11. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Būvvaldes nodaļas vadītājs Aivars Skrebinskis. 
 

1.  § 
Par rīcību plūdu gadījumos 

 
 Par paveikto darbu laika posmā no 08.03.2010. līdz 25.03.2010. ziņo Rēzeknes novada 

domes priekšsēdētājs M.Švarcs. 
11.martā Rēzeknes novada dome nosūtījusi Ministru prezidentam vēstuli ar aicinājumu 

izsludināt ārkārtas situāciju Rēzeknes novada plūdu apdraudētajā teritorijā. Ārkārtas situācijas 
izsludināšana ļautu rīkoties ar privātīpašumā esošo ūdens līmeņa regulēšanas hidrobūvi un sākt 
Rāznas ezera ūdens līmeņa samazināšanu, kas mazinātu applūšanas draudus Rēzeknes novada un 
Rēzeknes pilsētas teritorijā.  

Apzināti plūdu apdraudētie īpašumi visā novada teritorijā. Saskaņota sadarbība starp 
atbildīgajiem dienestiem. 

Veikta 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”. 

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

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



Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes vadītājs Andris Skredeļs apliecināja, ka Rāznas ezera 
ūdenslīmeņa regulējošās hidrobūves īpašnieks Ē.Masteiko ir piekritis sadarboties ar pilsētas 
domi un veikt attiecīgi pēc nepieciešamības slūžu atvēršanu vai aizvēršanu. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis informēja, 
ka ar Ministru prezidenta Valda Dombrovska rīkojumu izveidota ekspertu komisija, lai izstrādātu 
priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem iespējamo plūdu ietekmes mazināšanai 
Rēzeknes novadā. 

Ekspertu komisijas vadītājs ir Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors 
Rolands Bebris. Tajā strādās pārstāvji no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Tieslietu ministrijas. 

Ekspertu komisijai uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā konkrētus priekšlikumus 
iepriekš minēto problēmu novēršanai. 

Plūdu iespējamība Rēzeknes novadā ir neliela un tikai vērā ņemamu nokrišņu gadījumā var 
radīt apdraudējumu sabiedrībai, atzina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka 
vietnieks Aldis Lieljuksis. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis informēja, 
ka viņa uzdevums šīs vizītes laikā ir apzināt situāciju un novērtēt, vai atbildīgie dienesti ir gatavi 
plūdiem - vai ir izstrādāts rīcības plāns un vai viņu rīcībā ir nepieciešamie resursi iespējamo seku 
likvidācijai.  

 
 
Sēde slēgta 18.00  
                                        
Sēdes vadītājs         M.Švarcs  
  
Protokolists         A.Kindzulis 


