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 Darba kārt ībā:  
1.  Par ūdens līmeni Rāznas ezerā 
2.  Par Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas 
sastāva papildināšanu 
  
Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M.Švarcs  
Protokolē: Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas 
sekretārs A.Kindzulis  
Piedalās:   
-  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reăiona brigādes Rēzeknes daĜas 
inspektors – Ilmārs Vaičulis;  
-  Valsts policijas Latgales reăiona pārvaldes Rēzeknes iecirkĦa priekšnieka vietnieks - Antons 
GaisiĦš;  
-  Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs – 
Jānis KĜovs; 
-  “Latvenergo“ A/S „Sadales tīkls” Austrumu reăiona Rēzeknes nodaĜas vadītājs – Viktors 
Žukovs; 
-  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reăiona brigādes Rēzeknes daĜas 
inspektors – OĜegs Poskrjobiševs;  
-  Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama saimniecības pārzinis – Aivars Zeps; 
-  Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaĜas vadītāja 
I.Turka. 
  
  

1.  § 
Par ūdens līmeni Rāznas ezerā 

 (ZiĦo: M.Švarcs) 
  

Problēma ar Rāznas ūdens līmeĦa regulēšanu pastāv jau vairākus gadus, jo ūdens līmeĦa 
regulēšanas hidrobūve ir privātīpašums. Šobrīd par līmeĦa regulēšanu tiesiska atbildība nav 
noteikta nevienam. 

Kā nosaka Civilās aizsardzības likums, ja katastrofas mēroga dēĜ ir nepieciešama juridisko 
un fizisko personu tiesību un brīvības ierobežošana, var izsludināt ārkārtas situāciju. Taču šobrīd 
ārkārtas situāciju izsludināt nevar, jo katastrofa nav notikusi. Līdz ar to arī hidrobūves 
īpašniekam pašvaldība nevar uzlikt par pienākumu veikt Rāznas ezera līmeĦa regulēšanu 
atbilstoši Spruktu HES ūdenskrātuves kaskādes ekspluatācijas noteikumiem. 

Ministrijas problēmai piedāvā ilgtermiĦa risinājumus (piemēram, grozījumus MK 
noteikumos), kuru ieviešana prasa ilgu laiku, bet jautājums jārisina STEIDZAMI. ĥemot vērā to, 
ka Rēzeknes novada pašvaldībai nav izdevies rast sadarbību ar hidrobūves īpašnieku, ir izsūtīta 
vēstule Ministru prezidentam, Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Vides 
ministrijai un Zemkopības ministrijai, kurā Rēzeknes novada pašvaldība lūdz izvērtēt un iesniegt 
priekšlikumu par nekustamā īpašuma – Rāznas ezera ūdenslīmeĦa regulējošās hidrobūves 
piespiedu atsavināšanu. 

  



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reăiona brigādes Rēzeknes daĜas 
inspektors – OĜegs Poskrjobiševs prezentēja savu diplomdarbu, kurā ir modelēti plūdu draudi 
Rēzeknes upē – „Maksimālā pārplūstamība” un „Spruktu HES pārrāvums”. 

 
Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisija nolemj: 
1. Informēt VAS „Latvijas valsts ceĜi” pārstāvi V.Stirānu par iespējamiem plūdu draudiem. 
2. Uzdot Lūznavas, MākoĦkalna, Kaunatas, Čornajas, StoĜerovas, Griškānu, Ozolmuižas, 

AudriĦu, Sakstagala, Kantinieku, Rikavas, NagĜu un Gaigalavas pagastu pārvaldniekiem 
apzināt potenciāli applūstošās teritorijas, saimniecības un uzĦēmumus kuri varētu ciest 
plūdos.  

 
 

2.  § 
Par Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas sastāva 

papildināšanu  
(ZiĦo: M.Švarcs) 

  
Atbilstoši Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas 

izveidošanas sēdē apstiprinātajam priekšlikumam nolikums ir papildināts ar sekojošiem 
punktiem: 3.3.11. Veselības inspekcijas; 3.3.12. Valsts vides dienesta; 3.3.13. Neatliekamās 
palīdzības dienesta; 3.3.14. Robežsardzes koledžas.  

Komisijas sekretārs ir pieprasījis informāciju par pārstāju norīkošanu no nolikumā papildus 
iekĜautajām institūcijām.  

Augstākminētās institūcijas ir izrādījušas atsaucību un norīkojušas darbam Rēzeknes novada 
un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisijā: 
Vladimirs Mi Ħins -Veselības inspekcija; 
Ērika Ruskule - Valsts vides dienests; 
Vladimirs Cvetkovs - Neatliekamās palīdzības dienests; 
Aivars Uzulnīks - Robežsardzes koledža . 

Rēzeknes novada un ViĜānu novada apvienotās civilās aizsardzības komisija nolemj:  
1. Apstiprināt visus norīkotos pārstāvjus.  
2. Civilās aizsardzības komisijas sastāvā izdarīt izmaiĦas, iekĜaujot pārstāvjus no 

iepriekšminētajām institūcijām.  
3. Papildināt apziĦošanas shēmu. 

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


