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Par informācijas sniegšanu  

 

 Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē 2020.gada 19.oktobrī saņemta Vides 

konsultatīvās padomes 2020.gada 19.oktobra vēstule Nr.1-16. Tajā lūgts sniegt informāciju par 

tostarp Rēzeknes novada pašvaldības rīcību sakarā ar darbībām Rēzeknes upē, kādam 

uzņēmumam patvaļīgi izveidojot upē laukakmeņu krāvumus. 

Izvērtējot iesniegto informācijas pieprasījumu, Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde 

norāda turpmāk minēto. 

Rēzeknes novada pašvaldībā 2019.gada 13.augustā saņemta Valsts vides dienesta 

Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vēstule Nr.7.4.-11/1057 (reģistrēta lietvedības sistēmā 

FIBU Nr.5.11/5087) ar tai pievienoto 2019.gada 7.augusta ziņojumu par pārbaudes rezultātiem 

Nr.656-063/2019 uz saņemto sūdzību, ka Rēzeknes upē ir izveidoti aizsprosti, ka ūdens ir 

smirdīgs un stāvošs. 

Pamatojoties uz saņemtajām ziņām, Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 

būvinspektors veica objekta apsekošanu, par veiktās apsekošanas rezultātu 2019.gada 19.augustā 

un 2019.gada 27.septembrī būvinspektors sastādīja ziņojumu, kurā norādīts, ka Rēzeknes 

reģionālās vides pārvaldes ziņojumā minētie dolomīta šķembu uzbērumi likvidēti, izklaidus ir 

palikuši laukakmeņi, kas netraucē ūdens plūsmu. 

2020.gada 6.oktobrī saņemta informācija no televīzijas raidījuma žurnālistiem par 

iespējamu patvaļīgu būvniecību uz Rēzeknes upes. Pamatojoties uz saņemto informāciju, 

būvvalde 2020.gada 14.oktobrī būvniecības kontroles ietvaros apsekoja īpašuma Rēzeknes upe, 

Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, kad. Nr. 7886 001 0169, kad. apz. 7886 001 0169 un 

Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, kad. Nr. 7882 003 0415, kad. apz. 7882 007 0478 vispārējo 

vizuālo apsekošanu Rēzeknes upes posmā no piketa 282/00 līdz 296/00. Par apsekošanu 

2020.gada 16.oktobrī sagatavots atzinums par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-11289 

(2.4./46). Tajā norādīts, ka atbilstoši meliorācijas kadastra informācijas sistēmai vietnē 

melioracija.lv piketā 292/00 atrodas perpendikulāri upei izveidots no laukakmeņiem mākslīgs 

šķērslis, ūdens līmeņa starpība uz laukakmeņu šķēršļa aptuveni 15m upes plūduma virzienā ir 

aptuveni 1m. 2020.gada 14.oktobrī konstatēts, ka ir palielinājies lielo laukakmeņu skaits 

salīdzinājumā ar 2019.gada 27.septembra apsekojuma fotofiksācijā redzamo. 

Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde 2020.gada 16.oktobra sēdē pieņēma lēmumu 

(protokols Nr.119, 6.§), ar kuru nolēma uzlikt par pienākumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs 

darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas: nojaukt perpendikulāri upei no 

laukakmeņiem izveidoto mākslīgo šķērsli Rēzeknes upes piketā 292/00, lai atjaunotu dabisko 

upes tecējumu. 
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Tāpat 2020.gada 19.oktobrī ar Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes būvinspektora 

lēmumu tostarp nolemts uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu pēc Būvniecības likuma 

25.panta pirmās daļas 4.punktā paredzētā administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmēm. 

Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde 2020.gada 27.oktobrī informēja Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo 

administrāciju par Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2020.gada 16.oktobra lēmumu 

(protokols Nr.119, 6.§). 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      M.Švarcs 
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