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Vides valsts dienestam, 

Rēzeknes novada pašvaldībai, 

Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, 

   Vides aizsardzības un reģionālās 

 attīstības ministrijai, 

 

 

 

Par rīcībām vides pārkāpumu novēršanai 
 

Vides konsultatīvā padome (turpmāk - VKP) iepzinusies ar TV raidījuma "Nekā 

personīga" šī gada 11. oktobra sižeta vizuālo un audio informāciju: 
(https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/ietekmigais-latgales-uznemums-vlakon-aizberis-
rezeknes-upi-vides-sargi-un-pasvaldiba-firmu-
nesoda/?fbclid=IwAR3ecTDxzf7i7H4TP6hW0gxjmGwQBxoY1kKyBvL8ZDL1hH0n4TNs9ye5AV

M) par darbībām Rēzeknes upē, kādam uzņēmumam patvaļīgi izveidojot upē 

laukakmeņu krāvumus.  Rezultātā attiecīgajā upes posmā ļoti būtiski izmainījies upes 

hidroloģiskais režīms.  

Ņemot vērā, ka Rēzeknes upē ilgstošā laika periodā notiek arī Spruktu HES veiktās 

darbības, kas būtiski ietekmē upes hidroloģisko režīmu, VKP izsaka sekojo: 
 

1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 6.panta pirmo daļu – nodrošināt, lai 

Rēzekenes RVP amatpersonas nekavējoties rīkojas, novēršot darbības un to 

sekas, kas pasliktina Rēzeknes upes stāvokli, kā arī nodrošināt, lai upē tiktu 

nekavējoši likvidēti visi nelikumīgi veiktie hidroloģiskie pārveidojumi, atgriežot 

upes attiecīgo posmu tādā stāvoklī, kāds bija pirms TV sižetā minētajiem 

pārveidojumiem. 

2. Veikt dienesta izmeklēšanu VVD Rēzeknes RVP, lai noteiktu amatpersonu 

atbildību par pieļautajām nelikumīgajām darībām Rēzeknes upē. Vēršam 

uzmanību, ka Rēzeknes upe ir iekļauta Ministru kabineta noteikumu Nr. 27 

"Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības 

nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot 

jebkādus mehāniskus šķēršļus" (Rēzeknes upe - 8.14.). 

3. Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām sniegt skaidrojumus un 

pamatojumu par Rēzeknes upē pieļautajām darbībām, jo saskaņā ar Civillikuma 

1.Pielikuma Publisko upju saraksta 29.punktā minēto Rēzeknes upe visā tās 

garumā ir publiska upe, kas atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajā 

daļā norādītajam, ir minēto pašvaldību valdījumā.  
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Papildus augšminētajam, informējam, ka VKP dalīborganizācijas vairākkārtīgi ir 

saņēmušas vietējo iedzīvotāju mutiskas sūdzības ne tikai par VVD reģionālo struktūru 

bezdarbību (tai skaitā – arī par Rēzeknes RVP), bet arī par vietējo pašvaldību bezdarbību dabas 

un vides prasību ievērošanas nodrošināšanā.  

Aicinām visas atbildīgās institūcijas un amatpersonas mērķtiecīgi sadarboties, lai 

steidzami novērstu upes ekosistēmai nodarīto kaitējumu. 

 

 

 

Ar cieņu,  

 

Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs      Juris Jātnieks  
 

 

 

 
Sagatavoja: 

Alvis Birkovs; albiart@inbox.lv 

Jana Simanovska; jana.simanovska@gmail.com 
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