
P R O J E K T S 

 
APSTIPRINĀTI 

                                                                                     Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada _ .________ sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.__, __.§) 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __._________saistošie noteikumi Nr. ___ „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija  

noteikumu Nr.549 „Noteikumi par ūdens objektiem,  

kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams  

ar hidrotehniskajām būvēm” 7.punktu un 9.punktu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””, 

turpmāk - tekstā - Saistošie noteikumi: 

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.nodaļas nosaukumā skaitli „2” ar skaitli „III.” un 

nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā: 

„III. Administratīvā atbildība par prasību regulējamā Rāznas ezera 

hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai 

pārkāpšanu” 

1.2. Papildināt Saistošos noteikumus ar jaunu otro nodaļu šādā redakcijā: 

„II. Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas 

režīmam plūdu draudu novēršanai 
 

5.  Regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves īpašniekam plūdu draudu 

novēršanai jāievēro šādas hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīma prasības: 

5.1. nodrošināt pirmspalu nostrādes līmeņa uzturēšanu atbilstoši 

dispičergrafikam pa datumiem: 

5.1.1. no 01.01. līdz 15.02. - no atzīmes 163,7 līdz atzīmei 163,5 m 

Baltijas augstumu sistēmā (turpmāk tekstā – m BS); 

5.1.2. no 16.02. līdz 10.04. - atzīmē 163,5 m BS; 

5.1.3. no 11.04. līdz 30.04. - no atzīmes 163,5 līdz atzīmei 163,7 m BS; 

5.1.4. no 01.05. līdz gada beigām - atzīmē 163,7 m BS; 

5.2. nodrošināt hidrotehniskās būves pārgāznes uzturēšanu ūdens līmeņa 

regulēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī; 

5.3.veikt hidrotehniskās būves stāvokļa regulārus novērojumus, tos 

dokumentējot, Rāznas ezera ūdens līmeņu nostrādes palu un plūdu 

caurplūdumu novadīšanas laikā 

5.4. nepieļaut hidrotehniskās būves ailu nosprostošanos ar peldošiem sanešiem, 

t.sk. ledus gabaliem, niedrēm, koka zariem, utml. 

5.5. palu laikā nodrošināt diennakts dežūru hidrotehniskajā būvē; 

5.6. noskaidrojot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" prognozi par pavasara paliem vai 

vasaras – rudens plūdiem ar noteci lielāku par 10 % varbūtīgumu, veikt 

Rāznas ezera līmeņa nostrādi līdz atzīmei 163,4 m BS; 

5.7. nekavējoties informēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales 

reģiona brigādes Rēzeknes daļu, A/S „Latgales enerģētika” pārvaldnieku, 

Valsts policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību, Rēzeknes novada 

pašvaldību un Rēzeknes pilsētas pašvaldību, par plūdu caurplūdumu 

novadīšanas uzsākšanu, avārijas draudiem vai jau par notikušu avāriju.” 

1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā: 



„2.1. Par prasību regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas 

režīmam plūdu draudu novēršanai pārkāpšanu hidrotehniskās būves īpašnieks 

tiek saukts pie administratīvās atbildības.”  

1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.2.punktā vārdus „saistošo noteikumu” ar vārdiem 

„prasību regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam 

plūdu draudu novēršanai”. 

1.5. Papildināt Saistošo noteikumu 2.3.punktu aiz vārda „pamatojoties” ar vārdu „arī”. 

1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 2.5.punktu šādā redakcijā: 

„2.5. Par regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam 

plūdu draudu novēršanai prasību pārkāpumiem uzliek naudas sodu no 50 

latiem līdz 250 latiem. Ja regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves 

ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai prasību pārkāpumi tiek 

izdarīti atkārtoti gada laika pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek 

naudas sodu no 150 latiem līdz 250 latiem.”  

1.7. Precizēt Saistošo noteikumu nodaļu numerāciju mainot „1.Vispārīgie jautājumi” uz 

„I. Vispārīgie jautājumi”, „2. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu 

neievērošanu” uz „III. Administratīvā atbildība par prasību regulējamā ūdens 

objekta hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai 

pārkāpšanu”, „3.Noslēguma jautājumi” uz „IV. Noslēguma jautājumi”. 

1.8. Precizēt Saistošo noteikumu punktu numerāciju mainot „1.1.” uz „1.”, „1.2.” uz 

„2”, „1.2.1” uz „2.1.”, „1.2.2” uz „2.2.”, „1.2.3” uz „2.3.”, „1.2.4” uz „2.4.”, „1.2.5” 

uz „2.5.”, „1.3.” uz „3.”, „1.4.” uz „4.”, „2.1.” uz „6.”, „2.2.” uz „7.”, „2.1.1.” uz 

„7.1.”, „2.2.2.” uz „7.2.”, „2.2.3.” uz „7.3.”, „2.3.” uz „8.”, „2.4.” uz „9.”, „2.5.” uz 

„10.”, 2.5.1.” uz „10.1.”, 2.5.2.” uz „10.2.”, „2.6.” uz „11.”, „2.7.” uz „12.”, „3.1.” 

uz „13.”.  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                      M.Švarcs 

 

 

 


