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Saturs 
 

 Ievads 4. lpp. 
I. Valsts civilās aizsardzības plānošanas un rīcības mērķi, 

rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti 
4.-6. lpp. 

II. Valstī iespējamie apdraudējuma veidi 6.-15. lpp. 
III. Sistēmas plānošana, vadība un reaģēšana 15.-16. lpp. 
IV. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība 16.-17. lpp. 
 
1. pielikums Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas shēma  
2. pielikums Apziņošanas shēma radiācijas negadījumos vai 

incidentos 
 

3. pielikums Valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas 
bīstamības objektu saraksts 

 

4.pielikums Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, putenis  
5.pielikums Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas karte 

(VRS-98) 
 

6.pielikums Zemestrīces  
7.pielikums Plūdu apdraudēto vietu saraksts  
8.pielikums Plūdi  
8.1pielikums Ledus, vižņu, koka sanesumu un gultnes 

spridzināšanas kārtība plūdu (palu) periodā 
 

8.2pielikums Spridzināšanas darbu veikšanas saskaņojums  
9.pielikums Teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību (I - III 

ugunsbīstamības klases mežu sadalījums pa 
novadiem) 

 

10.pielikums Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki  
11.pielikums Naftas un naftas produktu vadi `       
12.pielikums Maģistrālie gāzes vadi un gāzes regulēšanas 

stacijas 
 

13.pielikums Valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas 
bīstamības objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko 
vai uzglabā bīstamās vielas 

 

14.pielikums Komersanti, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 
2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska 
novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 
pasākumiem” 

 

15.pielikums Bīstamo vielu noplūde   
16.pielikums Atomelektrostacijas, kas darbojas līdz 300, 500 

un 1000 km rādiusā no valsts robežas  
 

17.pielikums Radioaktīvā mākoņa, kas var rasties radioaktīvo 
vielu noplūdes gadījumā no uzglabātās lietotās 
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kodoldegvielas bijušās Ignalinas 
atomelektrostacijas teritorijā, pārvietošanās laiks 
atkarībā no vēja ātruma 

18.pielikums Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti 
Latvijā 

 

19.pielikums Zemes mākslīgā pavadoņa ar radioaktīviem 
materiāliem nokrišana 

 

20.pielikums Radiācijas avārijas   
21.pielikums Nacionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības 

transporta riska teritorijas 
 

22.pielikums Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnijas  
23.pielikums Transporta avārijas   
24.pielikums Avārijas enerģētikas, sakaru un komunālajos 

uzņēmumos  
 

25.pielikums Bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas 
slimību ar ievērojamu un grūti kontrolējamu 
infekciju izplatīšanās potenciālu uzliesmojumi (to 
draudi) un masveida saindēšanās  

 

26.pielikums Dzīvnieku masveida saslimšana, dzīvniekiem 
bīstamu infekcijas slimību uzliesmojumi un 
augiem kaitīgo organismu savairošanās  

 

27.pielikums Sabiedriskās nekārtības   
28.pielikums Terora akti  
29.pielikums Civilās aizsardzības sistēmas darbība militāra 

iebrukuma vai kara gadījumā 
 

30.pielikums Sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts 
apdraudējuma gadījumos 

 

31.pielikums Civilās aizsardzības sistēmas darbības 
novērtēšana (valsts, reģionāla mēroga) 
katastrofās 

 

32.pielikums Ēku un būvju sabrukšana  
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Ievads 
 

Valsts civilās aizsardzības plāna precizēšana veikta saskaņā ar Ministru 
kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojuma Nr.369 „Par Valsts civilās aizsardzības 
plānu” 4.punktu, Civilās aizsardzības likuma un attiecīgu Ministru kabineta 
noteikumu prasībām, kā arī ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem. 
 

I. Valsts civilās aizsardzības plānošanas un rīcības mērķi, 
rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti 

 
Valsts civilās aizsardzības plānā paredzēta civilās aizsardzības sistēmas 

subjektu rīcība, nosakot preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 
neatliekamos pasākumus valsts un reģionāla mēroga katastrofās, kā arī militāra 
iebrukuma vai kara gadījumā. 

1. Īstenojot Civilās aizsardzības likuma prasības, noteikt valsts 
apdraudējuma gadījumos šādus civilās aizsardzības plānošanas un rīcības 
mērķus: 

1.1. panākt civilās aizsardzības sistēmas (turpmāk – sistēma) saskaņotu 
rīcību iespējamo katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā; 

1.2. sniegt palīdzību iedzīvotājiem; 
1.3. novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku 

dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam, videi un tautsaimniecībai; 
1.4. sniegt atbalstu ar resursiem Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 

militāra iebrukuma vai kara gadījumā; 
1.5. noteikt juridisko personu pienākumus civilajā aizsardzībā; 
1.6. iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus atbalsta sniegšanai civilās 

aizsardzības pasākumu veikšanā uz sauszemes saskaņā ar Ministru kabineta 
2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.946 „Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie 
spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos 
ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos” un 
Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.936 „Kārtība, kādā 
Latvijas Republikas zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldības 
institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības 
garantēšanā”. 
 

2. Noteikt šādus rīcības virzienus mērķu sasniegšanā civilās aizsardzības 
pasākumu plānošanā un reaģēšanas pasākumu veikšanā: 

2.1. apzināt valstī iespējamos apdraudējuma veidus; 
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2.2. noteikt valsts institūciju un iedzīvotāju apziņošanas kārtību 
apdraudējuma gadījumā (1. un 2.pielikums); 

2.3. noteikt sistēmas darbību iespējamo katastrofu, kā arī kara, militāra 
iebrukuma vai to draudu gadījumā; 

2.4. reglamentēt sistēmas vadības principus katastrofu, militāra 
iebrukuma vai kara gadījumā; 

2.5. noteikt atbildīgās valsts iestādes, pašvaldības un komersantus par 
civilās aizsardzības plānošanas, reaģēšanas un seku likvidēšanas 
neatliekamajiem pasākumiem. 
 

3. Noteikt šādus uzdevumus civilās aizsardzības pasākumu plānošanā un 
reaģēšanas pasākumu veikšanā: 

3.1. izstrādāt pašvaldību, kā arī iestāžu un komersantu civilās 
aizsardzības plānus; 

3.2. noteikt preventīvos pasākumus valsts institūciju, pašvaldību un 
glābšanas dienestu rīcībai (4., 6., 8., 10., 15., 19., 20., 23., 24., 25., 26. un 
29.pielikuma 1.sadaļa);  

3.3. noteikt valsts institūciju, pašvaldību un glābšanas dienestu rīcību 
gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanas 
laikā (4., 6., 8., 10., 15., 19., 20., 23., 24., 25., 26. un 29.pielikuma 2.sadaļa un 
27., 28.pielikums); 

3.4. noteikt valsts institūciju, pašvaldību un glābšanas dienestu rīcību 
militāra iebrukuma vai kara gadījumā (29. pielikums); 

3.5. noteikt valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšanu katastrofu 
pārvaldīšanā; 

3.6. novērtēt civilās aizsardzības sistēmas darbību katastrofās 
(31.pielikums).  
 

4. Prognozējamie rezultāti: 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – Glābšanas 

dienests) un attiecīgo institūciju saskaņota rīcība veicot preventīvos, gatavības, 
reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus iespējamo katastrofu, 
militāra iebrukuma vai kara gadījumā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo 
kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi. 

 
5. Pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei.  
Lai panāktu sistēmas mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, 

nepieciešams organizēt un veikt pasākumus, kas ietver iespējamo katastrofu 
apzināšanu, katastrofu pārvaldīšanas pasākumu plānošanu, valsts institūciju un 
iedzīvotāju apziņošanu, institūciju un pašvaldību savstarpējo sadarbību, kā arī 
sistēmas finansēšanu un materiāltehnisko nodrošinājumu. 

Sistēmas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija 
noteikumiem Nr.423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības 
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plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”, ir izstrādāti 
pašvaldību civilās aizsardzības plāni. Atbilstoši minētajiem Ministru kabineta 
noteikumiem Glābšanas dienestā ir iesniegti un saskaņoti komersantu un iestāžu 
civilās aizsardzības plāni, kā arī visi komersanti, uz kuriem attiecas Ministru 
kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko 
avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” un 
kuriem jāizstrādā drošības pārskati, ir izstrādājuši objektu civilās aizsardzības 
plānus. Glābšanas dienests objektiem uz kuriem attiecas normatīvo aktu prasības 
par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un riska samazināšanas pasākumiem ir 
izstrādājis ārpusobjekta civilās aizsardzības plānus, kuri ne retāk kā reizi trijos 
gados tiek pārbaudīti praktiskajās civilās aizsardzības mācībās un 
nepieciešamības gadījumā tiek precizēti. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.626 
„Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo 
objektu īpašnieku (vadītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas 
pasākumu nodrošināšanai” noteiktajiem kritērijiem, plāna 3.pielikumā iekļauts 
saraksts ar valsts un reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem. 

Veselības aprūpes pasākumi tiek organizēti saskaņā ar Ministru kabineta 
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.948 „Katastrofu medicīnas sistēmas 
organizēšanas noteikumi”. Pamatojoties uz minētajiem noteikumiem tiek 
izstrādāti Valsts un slimnīcu katastrofu medicīnas plāni. 

Sistēmas gatavību pārbauda mācībās saskaņā ar Ministru kabineta 
2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.772 „Noteikumi par civilās aizsardzības 
mācību veidiem un organizēšanas kārtību” prasībām, kompleksās pārbaudēs un 
analizējot attiecīgus republikas pilsētu un novadu civilās aizsardzības plānus, kā 
arī ziņojumus par veiktajiem pasākumiem sistēmas ietvaros. Rezultātus izmanto 
civilās aizsardzības plānu precizēšanai. 

 
6. Valsts civilās aizsardzības plāna pasākumu īstenošanai piešķirtais un 

papildus nepieciešamais finansējums. 
 Valsts iestādes, pašvaldības, komersanti un organizācijas savu civilās 
aizsardzības uzdevumu izpildi finansē attiecīgi no saviem budžetiem.  

Valsts civilās aizsardzības plāna pasākumu īstenošanai katastrofu 
gadījumā ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz 
pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta 
programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”.  
  

7. Valsts civilās aizsardzības plāna pasākumu īstenošanas 
materiāltehniskais nodrošinājums. 
 Katastrofu gadījumā reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo 
pasākumu veikšanai iesaista dienestu, pašvaldību un komersantu rīcībā esošos 
resursus. 



 

IEMPl_201014 

7

 Atbilstoši Valsts materiālo rezervju likuma prasībām veido valsts 
materiālās rezerves, kuras iesaista katastrofu vai to draudu gadījumā reaģēšanas 
un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai. 
 Iedzīvotāju brīdināšanai par iespējamo apdraudējumu Latvijas pilsētās 
uzstādītas 164 trauksmes sirēnas. 
 

II. Valstī iespējamie apdraudējuma veidi 
 

8. Atbilstoši katastrofas raksturam, tās radīto postījumu apjomam un 
reaģēšanā iesaistāmo resursu iespējām izšķir: 

8.1. vietēja mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu apjoms 
nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas un skartās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie resursi ir pietiekami katastrofas 
pārvaldīšanai; 

8.2. reģionāla mēroga katastrofas – ja katastrofas radīto postījumu 
apjoms pārsniedz pašvaldību civilās aizsardzības komisijas darbības teritoriju un 
skarto pašvaldību administratīvajā teritorijā un valstī esošie resursi ir pietiekami 
katastrofas pārvaldīšanai; 

8.3. valsts mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms 
aptver visu valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu un valstī esošie resursi nav 
pietiekami katastrofas pārvaldīšanai. 

 
9. Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, putenis 
Iedzīvotājus, tautsaimniecības objektus un citus objektus var apdraudēt 

vētra ar vēja ātrumu 25 m/s un vairāk, kas var radīt elektronisko sakaru līniju un 
elektrolīniju pārrāvumus, kontaktu un kabeļu bojājumus pilsētu elektrotransporta 
un elektrovilcienu līnijās. Var tikt sagrautas vai bojātas dzīvojamās mājas un 
ražošanas ēkas, izraisītas transporta avārijas, mežu postījumi, autoceļu un ielu 
aizsprostojumi (nogāzti koki, konstrukcijas). 

Nokrišņu daudzums 50 mm un vairāk 12 stundu laikā vai īsākā laika 
periodā var izsaukt ūdens līmeņa celšanos upēs, applūdinot zemākās vietas, 
māju pagrabus u.c..  

Stipra snigšana ar sniega segas palielināšanos par 6 – 13 cm un vairāk 12 
stundās vai īsākā laika periodā, kā arī putenis un apledojums var izsaukt 
transporta kustības traucējumus, transporta avārijas, elektrolīniju un elektronisko 
sakaru līniju bojājumus, elektroenerģijas padeves pārtraukumus, mežu 
postījumus. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 
neatliekamie pasākumi vētras, lietus gāzes, snigšanas, apledojuma un puteņa 
gadījumā norādīti plāna 4.pielikumā. 

 
10. Zemestrīce 
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 Latvijas teritorija neatrodas seismiski aktīvajā zonā, bet esošie statistikas 
un vēstures dati liecina, ka Latvijas teritorijā un tās apkārtnē (Baltijas reģionā) 
konstatētas 28, tai skaitā arī samērā stipras zemestrīces. 
 Pēdējās astoņas samērā vieglas un viduvējas zemestrīces notikušas 1976.- 
2004.g. Šo inducēto zemestrīču magnitūda pēc Rihtera skalas bija 3,5 līdz 5. 
 Latvijā ir izdalītas vairākas konstatētās un potenciālās seismogēnās zonas, 
kur iespējamas zemestrīces. Visbiežāk dažādus seismoloģiskos notikumus fiksē 
piekrastes zonā, sākot no Liepājas, kā arī Zemgalē un Latgalē. 
 Pamatojoties uz iegūtajiem seismiskajiem datiem, 1998.gadā izstrādāta 
Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas karte (5.pielikums), tās vienkāršots 
variants seismiskā riska zonu veidā 1:2000000 mērogā iekļauts Latvijas 
būvnormatīvā LBN 005-99 (Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi 
Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes 
noteikumi būvniecībā””). 

 Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 
pasākumi zemestrīces gadījumā norādīti plāna 6.pielikumā. 

 
11. Plūdi 
Plūdus var izraisīt:  
1. pavasara pali upēs;  
2. nokrišņu daudzums 50 mm un vairāk 12 stundu laikā vai īsākā 

laikposmā; 
3. ledus sastrēgumi upēs; 
4. vēja radīti uzplūdi teritorijās gar jūras krastu un lielāko upju grīvās; 
5. hidrotehnisko būvju pārrāvumi, vai to nepareiza ekspluatācija. 
Atkarībā no laika apstākļiem, Daugavā, Gaujā, Ventā, Dubnā, Lielupē, 

Ogrē, Bārtā pavasarī var veidoties ievērojami ledus sastrēgumi, kas rada strauju 
ūdens līmeņa celšanos.  

Visapdraudētākās vietas pie Daugavas ir Daugavpils, kā arī Daugavpils, 
Ilūkstes, Līvānu, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Pļaviņu novadi. Minētajās 
administratīvajās teritorijās plūdi var notikt pat divas reizes gadā. 

Plūdu draudus Rīgai un Jūrmalai var radīt rietumu vējš 2 – 3 dienu laikā 
ar ātrumu lielāku kā 20 m/s, kas pēc tam, pārejot ziemeļrietumu vējā, sadzen 
jūras ūdeni Daugavā un Lielupē, daļēji applūdinot teritorijas Rīgas pilsētā. 

Plūdu apdraudēto vietu saraksts norādīts 7.pielikumā. 
2008.gada 13.jūnijā izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.328 „Par valsts 

meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu valsts 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” valdījumā”, atbilstoši kuram valsts SIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” nodotas valdījumā valsts meliorācijas sistēmas un valsts 
nozīmes meliorācijas sistēmas, tajā skaitā polderu sūkņu stacijas, kā arī 
tehnoloģiskās iekārtas un tehniskie projekti.  
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Iedzīvotāju drošību var apdraudēt Daugavas kaskādes hidroelektrostaciju 
dambju pārrāvumi lielu plūdu, terora aktu vai zemestrīces rezultātā, kas var 
izsaukt „ķēdes reakciju”, izraisot aizsargdambju pārrāvumus upes lejtecē 
atrodošās hidroelektrostacijās krasi pieaugušā spiediena rezultātā, kā arī 
hidroturbīnu bojājumi. 

Pļaviņu HES ar ūdenskrātuves tilpumu 603 milj. m3 dambja pārrāvuma 
gadījumā tiks appludinātas Jaunjelgavas, Ķeguma, Lielvārdes pilsētu un daļēji 
Ķeguma, Lielvārdes, Aizkraukles novadu teritorijas. 

Ķeguma HES ar ūdenskrātuves tilpumu 160 milj. m3 dambja pārrāvuma 
gadījumā tiks daļēji appludinātas Ogres un Ikšķiles pilsētas.  

Rīgas HES ar ūdenskrātuves tilpumu 339 milj. m3 dambja pārrāvuma 
gadījumā var applūst 41,9 km2 zemākās Rīgas pilsētas teritorijas. 

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 
pasākumi plūdu gadījumā norādīti plāna 8.pielikumā. 

Plūdi ir saistīti ar tādu infekcijas slimību uzliesmojumu risku, kā zarnu 
infekcijas, hepatīts A, leptospiroze, enterovīrusu infekcijas un citas. Pēc plūdu 
likvidēšanas nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai (piemēram: aku, 
pagrabu un citu piesārņotu vietu attīrīšana un dezinfekcija). 

 
12. Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki 
Ap 50% valsts teritorijas aizņem meži un purvi. Teritorijas ar paaugstinātu 

ugunsbīstamību (I - III ugunsbīstamības klases mežu sadalījums pa novadiem) 
norādītas plāna 9.pielikumā. Paaugstināta ugunsbīstamības situācija veidojas 
Latvijas austrumu novados, kad deg Krievijas pierobežu meži. Meža 
ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā katru gadu nosaka Valsts meža 
dienests ar rīkojumu. Meža ugunsnedrošais laikposms atkarīgs no 
meteoroloģiskajiem apstākļiem un parasti ilgst no sniega nokušanas līdz rudens 
lietavām. Ugunsbīstamākās ir jaunaudzes un vidēja vecuma skujkoku audzes.  

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 
pasākumi mežu un kūdras purvu ugunsgrēku gadījumā norādīti plāna 
10.pielikumā. 

 
13. Bīstamo vielu noplūde 
13.1. Bīstamie objekti ārpus valsts, kas var apdraudēt valsts teritoriju: 
Baltkrievijas Republikas Novopolockas pilsētas ķīmiskie un naftas 

pārstrādes uzņēmumi un teritoriju šķērsojošie naftas un naftas produktu 
cauruļvadi, kas avārijas gadījumā var izraisīt ūdens piesārņošanu Daugavā ar 
bīstamām ķīmiskām vielām, kuru koncentrācija ūdenī var pārsniegt maksimāli 
pieļaujamās normas.  

Lietuvas Republikas teritorijā, Latvijas robežas tuvumā, izvietotie 
Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīca un Butiņģes naftas produktu termināls, kas 
avārijas rezultātā var piesārņot Latvijas teritoriju un Baltijas jūras ūdeņus.  

13.2. Bīstamie objekti valsts teritorijā: 
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Republikas teritoriju caur Daugavpils, Ilūkstes, Viesītes, Neretas, 
Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Auces, Tukuma, Kandavas, Talsu, Kuldīgas un 
Ventspils novadiem šķērso naftas un naftas produktu vadi (11.pielikums), to 
kopējais garums – 437 km. Maksimālā produktu pārsūknēšanas iespējamā jauda 
14 000 tonnu diennaktī. Darba spiediens vados sasniedz 64 bar. 

Avārijas gadījumi naftas un naftas produktu cauruļvados var piesārņot 
vidi. 

Maģistrālo gāzes vadu (12.pielikums) kopējais garums ar 44 gāzes sadales 
stacijām valsts teritorijā ir 1 238 km. Maksimālais darba spiediens gāzes vados 
var sasniegt līdz 55 bar. Dabasgāzes vadi šķērso Bauskas, Iecavas, Salaspils, 
Baldones, Ķekavas, Stopiņu, Krimuldas, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Ropažu, 
Raunas, Priekuļu, Beverīnas, Burtnieku, Rūjienas, Naukšēnu, Salaspils, Ikšķiles, 
Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, 
Krustpils, Līvānu, Vārkavas, Daugavpils, Ozolnieku, Jelgavas, Tukuma, 
Jaunpils, Brocēnu, Saldus, Skrundas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Alūksnes, 
Apes, Smiltenes, Raunas, Priekuļu, Cēsu, Amatas, Līgatnes, Sējas, Siguldas, 
Preiļu, Riebiņu un Rēzeknes novadu un Liepājas pilsētas teritoriju. 
Maģistrālajos gāzes vados, kuri šķērso Latvijas teritoriju, pēc katriem 20 – 25 
km ir ierīkoti aizvari dabasgāzes padeves pārtraukšanai.  

Dabasgāzes plūsmu komercuzskaitei starp Latvijas Republiku un 
Krievijas Federāciju maģistrālajos gāzesvados (Pleskava-Rīga un Izborska-
Inčukalna pazemes gāzes krātuve) izbūvēta gāzes mērīšanas stacija „Korneti” 
Igaunijas – Latvijas robežas tuvumā. Darba spiediena (25 bar) samazināšanai 
maģistrāla gāzes vada Rīga – Daugavpils sākumā atrodas gāzes reducēšanas 
mezgls. 

Krimuldas pagastā izvietota Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas aizņem 
teritoriju no Vangažiem līdz Siguldai. Pazemes krātuves ietilpība ir 4 miljardi 
m3 gāzes. 

Rīgā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, citās pilsētās un novados izvietoti 
paaugstinātas bīstamības objekti, kur pielieto, ražo, lieto, apsaimnieko vai 
uzglabā bīstamās vielas. 

Objektu izvietojums norādīts plāna 13.pielikumā „Valsts un reģionālas 
nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai 
uzglabā bīstamās vielas”. 

Komersanti, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija 
noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību 
un riska samazināšanas pasākumiem”, un kuri ir iesnieguši iesniegumus par 
bīstamām vielām reģionālajām vides pārvaldēm, norādīti plāna 14.pielikuma 
1.tabulā. Daļa komersantu no minētā pielikuma saskaņā ar kritērijiem, kas 
noteikti Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.626 
„Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo 
objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska 
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samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”, iekļauti valsts un reģionālas nozīmes 
paaugstinātas bīstamības objektu sarakstā (3.pielikums). 

  Pa dzelzceļu bīstamās kravas, t.sk. naftas un naftas produkti, ķīmiskās 
kravas, galvenokārt, tiek pārvadātas pa Austrumu – Rietumu dzelzceļa tranzīta 
koridoru uz Latvijas ostām. Šie tranzīta maršruti ir šādi:  

- Zilupe - Rēzekne II - Krustpils - Jelgava - Tukums II - Ventspils; 
- Indra - Daugavpils - Krustpils - Jelgava - Tukums II - Ventspils; 
- Zilupe - Rēzekne II - Krustpils - Jelgava - Liepāja; 
- Indra - Daugavpils - Krustpils - Jelgava - Liepāja; 
- Zilupe - Rēzekne II - Krustpils - Rīga; 
- Indra - Daugavpils - Krustpils - Rīga; 
- Rīga - Valka; 
- Kārsava - Rēzekne I - Daugavpils - Eglaine. 

Paaugstinātas bīstamības zonas ir dzelzceļa mezglos (Rēzeknē, 
Daugavpilī, Krustpilī, Jelgavā, Rīgā, Ventspilī, Liepājā), uz dzelzceļa tiltiem, 
vienlīmeņa dzelzceļa pārbrauktuvēm, kur dzelzceļš krustojas ar autoceļiem. 
Šajos objektos, pieaugot avārijas bīstamības iespējamībai, notikuma sekas var 
mainīties no nenozīmīgām līdz katastrofālām, ņemot vērā to, ka bīstamās kravas 
pārvadā arī caur apdzīvotām vietām, radot apdraudējumu cilvēku veselībai un 
videi. 

Ar jūras transportu nosūta un saņem kravas, t.sk. naftas un naftas 
produktus un ķīmiskās kravas, ko apstrādā lielākās Latvijas ostas. Avārijas 
gadījumā var piesārņot ostu un jūras akvatoriju, kā arī piekrasti.  

Krasta piesārņojuma gadījumā preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku 
likvidēšanas neatliekamos pasākumus organizē un veic saskaņā ar Valsts civilās 
aizsardzības plāna 15.pielikumu. Saskaņā ar šo pielikumu veic arī pasākumus 
zemes mākslīgā pavadoņa ar ķīmiskiem materiāliem nokrišanas gadījumā. 

 
14. Radiācijas negadījums  vai incidents 
Valsts teritorija var būt radioaktīvi piesārņota: 
14.1. notiekot avārijai kodolobjektos ārpus valsts (16.pielikums); 
Potenciāli bīstamākais kodolobjekts Latvijai ir bijusī Ignalinas 

atomelektrostacija, jo tā atrodas 8 km attālumā no Latvijas robežas. Lai gan 
Ignalinas atomelektrostacija tika slēgta 2009.gada 31.decembrī, jāņem vērā, ka 
Ignalinas atomelektrostacijas lietotā kodoldegviela tiek uzglabāta bijušās 
atomelektrostacijas teritorijā, bet tuvākajos gados uz Ignalinas 
atomelektrostacijas infrastruktūras bāzes tiek plānots uzsākt jaunās Visaginas 
atomelektrostacijas celtniecību. 30 km neatliekamo aizsardzības pasākumu 
plānošanas zonā ap Ignalinas atomelektrostaciju atrodas daļēji Daugavpils 
pilsēta un Daugavpils novada 8 pagasti. 100 km ilgtermiņa aizsardzības 
pasākumu plānošanas zonā ap Ignalinas atomelektrostaciju atrodas Daugavpils, 
Ilūkstes, Aknīstes, Vārkavas, Preiļu, Aglonas, Krāslavas novadi, kā arī daļēji 
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Neretas, Viesītes, Salas, Jēkabpils, Krustpils, Līvānu, Riebiņu, Viļānu, 
Rēzeknes, Ludzas un Dagdas novadi. 

Radioaktīvais piesārņojums, kas varētu rasties radioaktīvo vielu noplūdes 
gadījumā bijušās Ignalinas atomelektrostacijas teritorijā, Latvijas robežu un 30 
km neatliekamo aizsardzības pasākumu plānošanas zonas ap Ignalinas 
atomelektrostaciju robežu, atkarībā no vēja ātruma un valdošā dienvidu, 
dienvidrietumu un rietumu vēja virziena, var sasniegt īsā laikā (17.pielikums). 

Pamatojoties uz Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Tehniskajā 
dokumentā TECDOC-953 noteikto klasifikāciju, gatavības un rīcības plānošanu 
Ignalinas atomelektrostacijas kodolavārijas gadījumam Latvijā valsts un vietējā 
līmenī veic atbilstoši 1.kategorijas prasībām. 

14.2. notiekot avārijai valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektos 
(18.pielikums); 

14.3. zemes mākslīgā pavadoņa ar radioaktīviem materiāliem nokrišanas 
gadījumā (19.pielikums) un radioaktīvo materiālu transportēšanas laikā; 

14.4. veicot neatļautas darbības ar kodolmateriāliem (pazaudēšanas, 
zādzības, neatļautas pārvietošanas, lietošanas vai pārveidošanas gadījumā); 

14.5. pārvadājot radioaktīvās vielas pa dzelzceļu un ar jūras transportu. 
Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
radiācijas avārijas gadījumā norādīti plāna 20.pielikumā. 
 
 
 

15. Transporta avārijas 
Avārijas var notikt uz autoceļiem (21.pielikums), dzelzceļa 

(22.pielikums), ar kuģiem jūrā un ar gaisa kuģiem.  
Autotransporta avārijas var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, 

satiksmes drošības noteikumu neievērošana, neapmierinošs autoceļu segums, kā 
arī terorisms. 

Dzelzceļa avārijas var izraisīt ritošā sastāva vai dzelzceļa infrastruktūras 
bojājumi (piemēram, savstarpēja vilcienu sadursme pārmiju bojājumu rezultātā), 
dzelzceļa darbinieku kļūdas vai trešo pušu neatļautas un nelikumīgas darbības 
(piemēram, terora akti uz dzelzceļa) u.c..  

Avārijas uz dzelzceļa un autotransporta avārijas var izraisīt sprādzienus, 
ugunsgrēkus vai arī bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, radot cilvēku upurus un 
vides piesārņošanu. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 
neatliekamie pasākumi transporta avārijas gadījumā norādīti plāna 23.pielikumā. 

Dažādu iemeslu dēļ (nelabvēlīgi laika apstākļi, pilotu vai dispečeru 
kļūdas, gaisa kuģu sadursmes ar putniem, terora akts, gaisa kuģu tehniskie 
bojājumi u.c.) var notikt aviācijas nelaimes gadījumi. Tas rada draudus gaisa 
kuģī esošajiem pasažieriem un iedzīvotājiem gaisa kuģa avārijas vietā. 

 
16. Avārijas siltumapgādes sistēmās 
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Avārijas siltumapgādes sistēmās var pārtraukt ēku siltumapgādi. Bojājumi 
siltumtīklos var izraisīt apakšzemes inženierkomunikāciju applūšanu, ceļu un 
ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un ūdensvadu 
aizsalšanu. 

Gāzes vadu vai elektropārvades līniju avāriju rezultātā var tikt pārtraukta 
siltumapgāde. 
 

17. Avārijas gāzes apgādes sistēmās 
Avārijas gāzes apgādes sistēmās var izraisīt ugunsgrēkus, sprādzienus, 

ēku sagraušanu, kā rezultātā var iet bojā cilvēki. Gāzes padeves traucējumi var 
pārtraukt siltumapgādes sistēmu darbību un ražošanas procesus. 

Avārijas maģistrālos gāzes vados var izsaukt meža un purva ugunsgrēkus. 
 
18. Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās 
Avārijas ūdens apgādes sistēmās var notikt maģistrālo un sadales 

cauruļvadu bojājumu rezultātā, kas izsauc spiediena kritumu sistēmā, ceļu un 
ielu izskalošanu, pagrabu un pazemes telpu applūšanu. 

Ūdens padeves traucējumus var izsaukt arī avārijas energoapgādes 
sistēmās. 

Kanalizācijas sistēma nodrošina notekūdeņu (fekāliju, saimniecisko, 
ražošanas, atmosfēras nokrišņu) pieņemšanu un novadīšanu, ieskaitot to 
bioloģisko attīrīšanu. 

Kanalizācijas sistēmas bojājumu gadījumos ar notekūdeņiem var applūst 
ielas un to posmi, pagrabtelpas, kā arī ar neattīrītiem notekūdeņiem var tikt 
piesārņota vide, tai skaitā virszemes ūdeņi. 

Notekūdeņu noplūdes vietās, īpaši ūdeni ilgstoši nenovadot, rodas 
labvēlīgi apstākļi dažādu infekcijas perēkļu slimību ierosinātāju izplatībai, kas 
saistīta ar infekcijas perēkļu izveidošanās risku. Ļoti bīstama ir notekūdeņu 
iekļūšana tīra ūdens cauruļvados, kas saistīta ar infekcijas slimību uzliesmojumu 
risku. 

 
19. Elektrotīklu bojājumi 
Elektrotīklu bojājumi apdraud ražojošo objektu, komunālo uzņēmumu, 

publisko elektronisko sakaru tīklu normālu darbību, radio un televīzijas 
pakalpojumu apraidi un raidīšanu, kā rezultātā tiek ierobežota iedzīvotāju 
informēšanas iespējas. Elektrotīklu bojājumus var izsaukt vadu apledojums, vēja 
brāzmās nogāzto koku uzkrišana uz elektropārvades līnijām, bojājumi 
transformatoru apakšstacijās, terora akti u.c.. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas 
un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi elektrotīklu bojājumu gadījumā 
norādīti plāna 24.pielikumā. 
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20. Bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas slimību ar ievērojamu 
un grūti kontrolējamu infekcijas izplatīšanās potenciālu uzliesmojumi (to draudi) 
un masveida saindēšanās 

Par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas avotiem uzskatāmi 
pārtikas apritē (t.sk. dzeramā ūdens piegādē) un sadzīves pakalpojumu sniegšanā 
iesaistītie sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, pārtikas tirdzniecības ražošanas 
uzņēmumi, publiskās atpūtas vietas, t.sk. peldvietas. 

Var prognozēt:  
a) ar pārtiku un dzeramo ūdeni saistītās masveida infekcijas slimības 

(salmoneloze, šigeloze, kampilobakterioze, ešerihiozes, A hepatīts un citas 
enterovīrusu infekcijas, trihineloze u.c.), toksikoinfekcijas un saindēšanās;  

b) ar vides faktoriem saistītos infekcijas slimību (leģioneloze, grauzēju un 
posmkāju pārnēsātās infekcijas slimības, epidēmiskais utu izsitumu tīfs u.c.) 
uzliesmojumus;  

c) lielu gripas epidēmiju vai pandēmiju;  
d) vakcīnregulējamo infekcijas slimību uzliesmojumus (masalas, 

poliomielīts u.c.);  
e) bīstamo infekcijas slimību (mēris, holēra, tropu posmkāju pārnestie 

vīrusu hemorāģiskie drudži) ievešanu. 
Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 

pasākumi bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas slimību ar ievērojamu 
un grūti kontrolējamu infekciju izplatīšanās potenciālu uzliesmojumiem (to 
draudi) un masveida saindēšanās norādīti plāna 25.pielikumā. 

 
21. Dzīvnieku masveida saslimšana un dzīvniekiem bīstamu infekcijas 

slimību, un augiem kaitīgo organismu uzliesmojumi 
Dzīvnieku masveida saslimšanu un bīstamu inficēšanos galvenokārt var 

izraisīt saindēta barība un saskare ar bīstamu slimību (cūku mēris, trakumsērga, 
mutes un nagu sērga u.c.) inficētiem dzīvniekiem vai inficētu dzīvnieku 
izcelsmes produkciju.  

Augiem kaitīgie organismi masveidā savairojoties var radīt epifitotijas 
draudus. Aktuālākie augiem kaitīgie organismi, kas varētu izraisīt epifitotijas 
draudus, ir priežu koksnes nematode (PKN) un augļu koku bakteriālās iedegas. 
Priežu koksnes nematodes konstatēšanas gadījumā piemēros Eiropas Komisijas 
2006.gada 13.februāra Lēmumu 2006/133/EK.   

Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie 
pasākumi dzīvnieku masveida saslimšanas un dzīvniekiem bīstamu infekcijas 
slimību, un augiem kaitīgo organismu uzliesmojumu gadījumā norādīti plāna 
26.pielikumā. 

 
22. Sabiedriskās nekārtības 
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 Sabiedriskās nekārtības rodas atsevišķu iedzīvotāju grupu 
neapmierinātības rezultātā, protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju 
darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu organizēšanas laikā. 

Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku 
veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi 
utt.. Sistēmas darbību sabiedrisko nekārtību gadījumā realizē saskaņā ar plāna 
27.pielikumu. 

 
23. Terora akti 

 Ņemot vērā, ka Latvija ir NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts un 
Nacionālie bruņotie spēki piedalās un nākotnē varētu iesaistīties starptautiskajās 
operācijās valstīs, kur pastāv terorisma draudi, par reālu apdraudējuma faktoru 
nacionālajai drošībai ir jāuzskata starptautiskais terorisms. 
 Teroristi savu mērķu sasniegšanai visbiežāk izmanto improvizētus 
sprādzienbīstamus priekšmetus un šaujamieročus. Īpaši negatīvas sekas 
potenciāli var radīt teroristisks uzbrukums, pielietojot ķīmiskas, bioloģiskas vai 
radioaktīvas vielas. Teroristiski uzbrukumi var būt vērsti pret cilvēkiem, kā arī 
pret kritiskās infrastruktūras objektiem (īpaši transporta un sakaru 
infrastruktūru). Tomēr pastāv arī iespēja, ka teroristi var izvēlēties tā sauktos 
„vieglos mērķus” - objektus, kuros pastāvīgi uzturas daudz cilvēku un kurus, 
ņemot vērā to specifiskās funkcijas, ir grūti aizsargāt pret teroristiska rakstura 
uzbrukumiem (tirdzniecības centri, sporta un izklaides kompleksi, viesnīcas 
utt.). 
 Terora aktu dažāda veida un rakstura dēļ ir grūti paredzēt iespējamo seku 
ietekmi uz iedzīvotājiem, attiecīgo teritoriju un vidi. Lai sekmīgi reaģētu terora 
aktu gadījumā un operatīvi likvidētu teroristisko darbību rezultātā izraisīto 
katastrofu sekas, nepieciešama dienestu pastāvīga gatavība (28.pielikums). 
 

24. Karš, militārs iebrukums vai to draudi 
Karš, militārs iebrukums vai to draudi var izraisīties pierobežā vai 

iekšzemē. Tajā var tikt iesaistītas bruņotas grupas, lai izraisītu konfliktsituāciju 
starp valstīm, vai vienas valsts iekšienē, kas skar valsts teritoriju vai tās valdību. 
Rīcība kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā iekļauta plāna 
29.pielikumā. 

 
25. Ēku un būvju sabrukšana 
Ēku un būvju sabrukšanu var izraisīt: 
1. sprādziens; 
2. dabas katastrofas, piemēram, ļoti stipra vētra, plūdi, zemestrīce; 
3. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana, piemēram, 

neatbilstoša būvmateriālu kvalitāte, nepareizs inženiertehniskais risinājums, 
nelikumīga būvniecība utt.; 

4. būvju, ēku vai būvkonstrukciju tehniskais nolietojums; 
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5. terora akts; 
6. citi faktori, kas var ietekmēt būvju un ēku nestspēju un noturību, 

piemēram, ugunsgrēks, citu būvdarbu veikšana blakus ēkai vai būvei, apjomīgu 
priekšmetu ietriekšanās ēkā vai būvē, bīstamo ķīmisko vielu iedarbība, avārija 
maģistrālajos vai sadales ūdens apgādes cauruļvados, karš vai militārs 
iebrukums utt. 

Ēku un būvju sabrukšana rezultātā var tikt izraisīti cilvēku upuri, nodarīts 
kaitējums cilvēka veselībai, nodarīti materiālie zaudējumi, kaitējums videi, var 
tikt bojātas inženierkomunikācijas (gāzes apgāde, elektroapgāde, siltumapgāde, 
ūdens apgāde). Vienlaikus šāds notikums var izraisīt plašu sabiedrisko 
rezonansi, kas var pārtapt sabiedriskās nekārtībās. 
 

III. Sistēmas plānošana, vadība un reaģēšana 
 

 Iekšlietu ministrija sadarbībā ar pārējām ministrijām izstrādāja Valsts 
civilās aizsardzības plānu un ik gadu to precizē. 
 Glābšanas dienests sadarbībā ar pašvaldībām izstrādā civilās aizsardzības 
plānus, kas paredz preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 
neatliekamos pasākumus, ņemot vērā iespējamos katastrofu veidus, mērogu un 
paaugstinātas bīstamības objektus attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 
 Iestādes un komersanti civilās aizsardzības plānus izstrādā apzinot 
iespējamos riskus un katastrofu draudus komersantu objektu teritorijā 
nodarbinātajiem, kā arī tieši apdraudētajiem iedzīvotājiem ārpus objektu 
teritorijas. 

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 23.1 pantu izveidota Krīzes 
vadības padome, kas koordinē civilmilitāro sadarbību un valsts pārvaldes 
institūciju operatīvos pasākumus valsts apdraudējuma pārvarēšanā. 

Krīzes vadības padomi vada Ministru prezidents.  
 Ministru kabinets apstiprina pašvaldību civilās aizsardzības komisiju 
sarakstu un to darbības teritoriju, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas 
paraugnolikumu, kā arī nosaka šādu komisiju izveidošanas kārtību. 

Pašvaldības, komersanti un iestādes civilās aizsardzības plānus izstrādā 
ievērojot:  
plānošanas metodiku - saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu ir izstrādāti un 
2007.gada 26.jūnijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 423 „Pašvaldības, 
komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un 
apstiprināšanas kārtība”, kas nosaka minēto plānu struktūru, izstrādes termiņus 
un precizēšanas nosacījumus; 
mērķu vienotību - noteikta civilās aizsardzības plānos, lai panāktu sistēmas 
saskaņotu rīcību iespējamo katastrofu, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, 
sniegtu palīdzību iedzīvotājiem, novērstu vai mazinātu katastrofu iespējamo 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam, videi un 
tautsaimniecībai;  
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reglamentētus vadības principus - saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 
6.pantu, atkarībā no katastrofas veida, reaģēšanas un seku likvidēšanas 
neatliekamos pasākumus notikuma vietā vada Glābšanas dienesta amatpersona, 
vai atbilstoši kompetencei - Valsts civilās aizsardzības plānā vai pašvaldību 
civilās aizsardzības plānos norādītās valsts iestāžu amatpersonas; 
attiecīgu institūciju vadošo un atbalsta lomu - noteikta plāna 30.pielikumā 
„Sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma gadījumā”; 
vienotu pieeju iespējamā apdraudējuma apzināšanā - atbilstoši Civilās 
aizsardzības likuma 3.pantam; 
vienotu trauksmes un apziņošanas kārtību - izstrādāta civilās trauksmes un 
apziņošanas sistēmas shēma valsts apdraudējuma gadījumā; 
dienestu un iestāžu kompetenci, veicot reaģēšanas pasākumus – noteikta 
starpresoru vienošanās un sadarbības līgumos; 
Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu atbalsta sniegšanā civilās aizsardzības 
pasākumu veikšanā - saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu pieņemti 
Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumi Nr.946 „Kārtība, kādā 
Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, 
kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas 
pasākumos”; 
valsts materiālo rezervju veidošanu iesaistīšanai reaģēšanā katastrofās – 
saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likumu izstrādāta valsts materiālo rezervju 
nomenklatūra un daudzumi, kas apstiprināta ar Ministru kabineta 2012.gada 
26.novembra rīkojumu Nr.557-k „Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru”.  
 

IV. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība 
   

   Ņemot vērā Valsts civilās aizsardzības plāna specifiku, kā arī 
apdraudējumu veidu dažādību un katastrofu mērogu (valsts un reģionālais), 
sistēmas darbības novērtēšana tiek veikta katrā konkrētā katastrofā 
(31.pielikums). Novērtēšanu veic ministrijas, kuru padotībā esošie dienesti un 
iestādes iesaistītas reaģēšanā. Pasākumu izpildes novērtēšanā izmanto šādus 
kritērijus: 

1) savlaicīgums; 
2) efektivitāte; 
3) nodrošinājums. 
Pasākumu izpildes vai resursu iesaistīšanas savlaicīgumu novērtē, 

salīdzinot Valsts civilās aizsardzības plānā noteiktos pasākumu izpildes termiņus 
ar faktiski patērēto laiku pasākumu īstenošanai katastrofās. 

Pasākumu efektivitāti novērtē ar kritēriju ”efektīvi”, ja sasniegtie rezultāti 
atbilst izvirzītam mērķim, un „neefektīvi”, ja pasākumu izpildes gaitā mērķis 
nav sasniegts. Mērķi atbilstoši konkrētā apdraudējuma veidam un apmēriem 
nodefinē atbildīgā ministrija, kuras padotībā esošie dienesti un iestādes 
iesaistītas reaģēšanā.  
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Pasākumu nodrošinājumu novērtē ar kritērijiem „pietiekošs” vai 
„nepietiekošs”. Ja ministriju novērtēšanā norādīti kritēriji, kas negatīvi raksturo 
sistēmas darbību katastrofās, ministrijas sagatavo ziņojumu par doto 
novērtējumu. 

Novērtējumu un ziņojumu ministrijas iesniedz Iekšlietu ministrijai. 
 
 
Iekšlietu ministrs      R.Kozlovskis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 
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Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas shēma 

 
 

 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis 
 

Ministru kabinets 

Krīzes vadības padome 

Krīzes vadības padomes sekretariāts 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Reģionālās un vietējās raidorganizācijas 
saskaņā ar līdzdarbības līgumiem 

Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta    

teritoriālās 
struktūrvienības 

Trauksmes 
sirēnas 

IEDZĪVOTĀJI 

Valsts televīzija, 
radio, citas 
nacionālās 

raidorganizācijas 
saskaņā ar 
līgumiem 

Mobilais trauksmes 
sirēnu komandcentrs 

Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta, pašvaldību, Nacionālo 
bruņoto spēku mobilās skaļruņu iekārtas 

(operatīvie transportlīdzekļi) 

Apziņo valsts 
institūcijas, valsts 

pārvaldes amatpersonas, 
Nacionālos bruņotos 

spēkus, citas fiziskas un 
juridiskas personas 

saskaņā ar līgumiem un 
starpresoru vienošanos Operatīvās vadības pārvalde 

    
Trauksmes sirēnu centrālā 

Pa tālruni 01, 112, faksu, e-pastu un citā  
veidā rakstiski un mutiski saņemtā informācija 

Apziņo pašvaldību civilās aizsardzības komisijas, 
Nacionālos bruņotos spēkus, valsts institūcijas, 
pašvaldības, citas fiziskas un juridiskas personas 
saskaņā ar līgumiem un starpresoru vienošanos 
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3. pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas  

bīstamības objektu saraksts 
 
1. Valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu saraksts 
 
 

Nr. 
p.k. 

Objekts nosaukums Objekta adrese 
 

1 2 3 
Objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas un kuriem saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 
samazināšanas pasākumiem jāizstrādā drošības pārskati 

1. 

A/s „B.L.B. Baltijas Termināls”  Ezera iela 22, Rīga 

2. 

A/s „LATVIJAS FINIERIS”, uzņēmums 
„Lignums” 

Platā iela 38, Rīga 

3. 

A/S „Latvijas Gāze”, ekspluatācijas iecirknis 
Inčukalna pazemes gāzes krātuve”  

p/n Ragana a/k 16, Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads 

4. 

SIA „Latvijas ķīmija” Ķīmisko produktu 
vairumtirdzniecības bāze  

Katlakalna iela 11a, Rīga 

5. 

A/s „Saldus naftas bāze”  „Torņi”, Saldus pagasts, Saldus novads 

6. 

A/s „VENTAMONJAKS”  Dzintaru iela 66, Ventspils 

7. 

A/s „Ventbunkers”  Dzintaru iela 90, Ventspils 

8. 

SIA „Ventspils nafta termināls”  Talsu iela 75, Ventspils 

9. 

SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””  Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads 

10. 

LSEZ SIA „DG TERMINĀLS”  Pulvera iela 4, Liepāja 

11. 

SIA „LatRosTrans”, LRDS “Ilūkste”  Pašulienes ciems, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads 
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1 2 3 

12. 

SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, Rīgas 
termināls 

Laivinieku iela 7, Rīga 

13. 

SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, 
Latgales reģionālā pārvalde  

Jelgavas iela 2, Daugavpils 

14. 

SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Rīgas 
eksporta gāzes uzpildes stacija 

Zilā iela 20, Krievu sala, Rīga 

15. 

SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, 
Vidzemes reģionālā pārvalde  

Cempu iela 12, Valmiera 

16. 

SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, 
Kurzemes reģionālā pārvalde  

Kustes dambis 33, Ventspils 

17. 

SIA „LUKoil Baltija R”, Olaines naftas bāze  Jelgavas šosejas 16. km, Olaines pagasts, 
Olaines novads 

18. 

SIA „T2 TERMINAL”  Tvaika iela 7a un 7k-1, Rīga 

19. 

SIA „NESTE LATVIJA”, Rīgas termināls  Laivinieku iela 5, Rīga 

20. 

SIA „Baltic Agro” Jelgavas servisa centrs  Akmeņu ceļš 1, Raubēni, Cenu pagasts, 
Ozolnieku novads 

21. 

SIA „VARS”  Dzintaru iela 66, Ventspils 

22. 

SIA KU „INTERGAZ”, gāzes termināls Vaļņu iela 10, Daugavpils 

23. 

  

24. 

SIA „Alpha Osta” Atlantijas iela 35, Rīga 

25. 

SIA „NAFTIMPEKS” Laivinieku iela 11, Rīga 

26. 

SIA „Ventall Termināls” Dzintaru iela 66, Ventspils 
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1 2 3 

27. 

SIA „Riga fertilizer terminal”, minerālmēslu 
īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas 
komplekss 

Kundziņsala, Rīga 

28. 
LSEZ SIA „TRANSIT TERMINĀLS” 

Jaunā ostmala 33/35, Liepāja 

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekti 

1. Torņakalna stacijas Bolderājas parks Daugavgrīvas šoseja 6a, Rīga 

2. Daugavpils dzelzceļa stacija Stacijas iela 28, Daugavpils 

3. Jelgavas dzelzceļa stacija Stacijas iela 1, Jelgava 

4. Liepājas dzelzceļa stacija  Stacijas ēka, Liepāja 

5. Mangaļu dzelzceļa stacija Virupes iela 2, Rīga 

6. Rēzeknes 2 dzelzceļa stacija  Stacijas iela 7, Rēzekne 

7. Šķirotavas dzelzceļa stacija  Krustpils iela 81b, Rīga 

8. Ventspils dzelzceļa stacija Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils 

A drošuma klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves 

1. Ķeguma HES Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums, 
Ķeguma novads, Daugava, 65,5 km no 
Grīvas 

2. Pļaviņu HES Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle, 
Aizkraukles novads, Daugava, 107 km 
no Grīvas 

3. Rīgas HES Doles sala, Salaspils novads. Daugava, 
30 km no Grīvas 

Objekti, kuros veic darbības ar radioaktīvām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte vairāk 
nekā 109 reizes pārsniedz normatīvajos aktos par radiācijas drošību un kodoldrošību 

noteiktos limitus un kuriem nepieciešama speciāla atļauja (licence) vai atļauja darbībām 
ar jonizējošā starojuma avotiem 

1. Valsts asinsdonoru centrs Sēlpils iela 6, Rīga 

2. Valsts SIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” radioaktīvo atkritumu 
glabātava „Radons” 

„Radons”, Baldones lauku teritorija, 
Baldones novads 

3. Valsts SIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs”, Salaspils 
kodolreaktors 

Miera iela 31, Salaspils, Salaspils novads  

Laboratorijas, kurās var tikt izmeklēti paraugi 3. riska grupas 
bioloģisko aģentu noteikšanai 

1. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts „BIOR”, 
Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorija, 
Pārtikas un vides kontroles laboratorija, 
Medicīnas mikrobioloģijas nodaļa 

Lejupes iela 3, Rīga 
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2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 

vides zinātniskais institūts „BIOR”, 
Kurzemes reģionālā laboratorija 

Veidenbauma iela 11, Liepāja 

3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts „BIOR”, Latgales 
reģionālā laboratorija 

Varšavas iela 21, Daugavpils 

4. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts „BIOR”, 
Vidzemes reģionālā laboratorija 

Raiņa iela 19, Valmiera 

5. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīca” laboratorija 

Linezera iela 3, Rīga 

 
2. Reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu saraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Objekts nosaukums Objekta adrese 
 

1 2 3 
Objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas un kuriem saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 
samazināšanas pasākumiem jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programmas 

1. 
A/s „Olainfarm”  

Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads 

2. 
SIA „OKTĀNS”, naftas bāze 

Uzvaras iela 52, Dobele, Dobeles novads 

3. 

SIA „A un C”, sašķidrinātās gāzes noliktava 
un degvielas uzpildes stacija  

Melnsila iela 2, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads 

4. 

LSEZ SIA „ELME MESSER 
METALURGS”  

Brīvības iela 92b, Liepāja 

5. 
SIA „RDz Energy”  

Jūrkalnes iela 10, Jūrmala 

6. 
SIA „Ventamonjaks serviss”  

Dzintaru iela 66, Ventspils 

7. 

SIA „EAST – WEST TRANSIT”, Rēzeknes 
naftas bāze  

Komunālā iela 6, Rēzekne 

8. 

SIA „AGA”, Valmieras Gaisa sadales 
rūpnīca  

Cempu iela 9, Valmiera 
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9. 
 

 

10. 

SIA „OMEGA HOLDING”, Daugavpils 
naftas bāze  

Jelgavas iela 2a, Daugavpils 

11. 
SIA „PRO GĀZE SNGB” 

Aplokciema iela 3, Rīga 

12. 
A/s „GRINDEKS” 

Krustpils iela 53, Rīga 

13. 
SIA „WOODISON TERMINAL” 

Tvaika iela 39, Rīga 

14. 

SIA „Baltijas Naftas Grupa”, Madonas naftas 
bāze 

Saules iela 62, Madona, Madonas novads 

15. 
SIA „DANFORT”, Jelgavas naftas bāze  

Aviācijas iela 10, Jelgava 

16. 
SIA „VL Bunkerings”,  

Tvaika iela 68, Rīga 

17. 

SIA „AGA”, Bolderājas gāzes uzpildes 
stacija 

Flotes iela 9, Rīga 

18. 

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” 
Lokomotīvju remonta centra Daugavpils 
ražotne  

2.Preču iela 30, Daugavpils 

19. 
LSEZ SIA „GLEN OIL”  

Pulvera iela 7, Liepāja 

20. 
SIA V.Biļuka komercfirma „EVIJA” 

Upmalas iela 12/16, Liepāja 

21. 
A/s „Latvenergo” objekts Rīgas TEC-1  

Viskaļu iela 16, Rīga 

22. 
A/s „VIRŠI-A”, degvielas noliktava „Avoti”  

Druvas iela 8, Aizkraukles pagasts, 
Aizkraukles novads 

23. 
SIA „TĪNE”, Valkas naftas bāze 

Tālavas iela 35a, Valka, Valkas novads 
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24. 

SIA „EAST-WEST TRANSIT”, Cēsu naftas 
bāze 

Birzes iela 2, Cēsis, Cēsu novads 

25. 
SIA „NPK Terminālis” 

Grīzupes iela 8, Liepāja 

26. 

A/s „BALTIC COAL TERMINAL”, gāzes 
apgādes saimniecība 

Dzintaru iela 39, Ventspils 

27. 

SIA „LDz ritošā sastāva serviss”, 
Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, 
naftas bāze (dīzeļdegvielas rezervuāru 
laukums/naftas bāze) 

Krustpils iela 24 un 71a, Rīga 

28. 

SIA „Ziemeļu nafta” naftas produktu 
glabātuve 

Mūrmuižas iela 15a, Valmiera 

29. 

SIA „Jāņa centrs”  „Torņi”, Saldus pagasts , Saldus novads 

30. 

SIA „TENACHEM” Spodrības iela 3, Dobele, Dobeles 
novads 

31. 

SIA „Sprādziens” Daugavas iela 8, Saurieši, Stopiņu 
novads 

32. 

SIA „AGA”, gāzes balonu uzpildes stacija Putnu iela 2, Zaķumuiža, Ropažu novads 

33. 

AS „OVI”, naftas bāze Tvaika iela 35 un 37a, Rīga 

34. 

LSEZ SIA „GI Termināls” Ziemeļu iela 19C, Liepāja 

35. SIA „RIXJET RIGA”, aviācijas degvielas 
termināls 

Mazā Gramzdas iela 9 (lidosta „Rīga”), 
Mārupes novads 

36. SIA „Nordeka Oil” Dzirciema iela 121, Rīga 

B drošuma klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves 

1.   

2. Ainavu dzirnavu HES Vijata, 3 km no ietekas Tirzā, 
Galgauskas pagasts, Gulbenes novads 

3. Aiviekstes HES Aiviekste,14 km no ietekas Daugavā, 
Kalsnavas pagasts, Madonas novads 
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4. Alsungas HES Kauliņa, 3 km no ietekas Užavā, 

Alsungas novads 

5. Annenieku HES Bērze, 61km no ietekas Svētē, 
Annenieku pagasts, Dobeles novads 

6. Apriķu HES Alokste, 7,5 km no ietekas Tebrā, Lažas 
pagasts, Aizputes novads 

7. Augstāres HES Gauja, 410 km no ietekas grīvā, Zosēnu 
pagasts, Jaunpiebalgas novads 

8. Aviekstes HES Aviekste, 2,5 km no ietekas Ogrē, 
Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads 

9. Āžu HES Tirza, 30 km no ietekas Gaujā, Tirzas 
pagasts, Gulbenes novads 

10. Baronu HES Alokste, 1,8 km no ietekas Tebrā, Lažas 
pagasts, Aizputes novads 

11. Bikstu-Palejas dzirnavu HES Bērze, 60 km no ietekas Svētē, Bikstu 
pagasts, Dobeles novads 

12. Billes HES Amata, 17 km no ietekas Gaujā, Drabešu 
pagasts, Amatas novads 

13. Brandeļu HES Anuļa, 3,5 km no ietekas Gaujā, Kocēnu 
pagasts, Kocēnu novads 

14. Braslas HES Brasla, 6 km no ietekas Gaujā, Straupes 
pagasts, Pārgaujas novads  

15. Brenguļu HES Abuls, 8 km no ietekas Gaujā, Brenguļu 
pagasts, Beverīnas novads 

16. Brutuļu HES Abuls, 38 km no ietekas Gaujā, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 

17. Bunkas HES Vārtaja, 43 km no ietekas Bārtā, Bunkas 
pagasts, Priekules novads 

18. Cieceres dzirnavu HES Ciecere, 49 km no ietekas Ventā, 
Brocēnu novads 

19. Cīravas dzirnavu HES Cepļupe, 0,1 km no ietekas Durbē, 
Cīravas pagasts, Aizputes novads 

20. Cirīšu HES Tartaks, 14 km no ietekas Luknas ezerā, 
Aglonas pagasts, Aglonas novads 

21. Dobeles HES Bērze, 41 km no ietekas Svētē, Dobele, 
Dobeles novads 

22. Dubeņecas HES Dubna, 75 km no ietekas Daugavā, 
Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 

23. Dūniju HES Palsa, 40 km no ietekas Gaujā, Drustu 
pagasts, Raunas novads 



 

IEMPl_201014 

28

1 2 3 
24. Dzeldas HES Dzelda, 11 km no ietekas Ventā, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads 

25. Dzelzāmuru HES Virbupe, 9 km no ietekas Abavā, Virbu 
pagasts, Talsu novads 

26. Dzirnavnieku HES Ciecere, 32 km no ietekas Ventā, 
Novadnieku pagasts, Saldus novads 

27. Ēdoles HES Vanka, 12 km no ietekas Užavā, Ēdoles 
pagasts, Kuldīgas novads 

28. Ērgļu HES Ogre, 85 km no ietekas Daugavā, Ērgļu 
pagasts, Ērgļu novads 

29. Felicianovas HES Ludza,152 km no ietekas Rītupē, Ciblas 
pagasts, Ciblas novads 

30. Galgauskas HES Tirza, 15 km no ietekas Gaujā, 
Galgauskas pagasts, Gulbenes novads 

31. Gaujas HES Gauja, 345 km no ietekas Rīgas jūras 
līcī, Rankas pagasts, Gulbenes novads 

32. Lejas ūdensdzirnavu HES Iecava, 42 km no ietekas Lielupē, 
Iecavas novads 

33. Grīvaišu HES Ezere, 5 km no ietekas Vadakstē, Ezeres 
pagasts, Saldus novads 

34. Grīvnieku HES Dienvidsusēja, 0,3 km no ietekas 
Mēmelē, Mazzalves pagasts, Neretas 
novads 

35. Grobiņas HES Ālande, 8 km no ietekas Liepājas ezerā, 
Grobiņas pagasts, Grobiņas novads 

36. Gulbīšu HES Svēte, 52 km no ietekas Lielupē, 
Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads 

37. Ilūkstes HES Ilūkste, 14 km no ietekas Daugavā, 
Ilūkste, Ilūkstes novads 

38. Ilzēnu HES Gauja, 400 km no ietekas grīvā, 
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas 
novads 

39. Kalnadzirnavu HES Svētupe, 2 km no ietekas Aiviekstē, 
Ļaudonas pagasts, Madonas novads 

40. Kalndzirnavu HES Pedele, 18 km no ietekas Mazā Ermijagi, 
Valka, Valkas novads 

41. Kārļu aizsprosta HES Amata, 8 km no ietekas grīvā, Amatas 
pagasts, Amatas novads 

42. Katrīndzirnavu HES Loja, 2,6 km no ietekas Gaujā, 
Krimuldas pagasts, Krimuldas novads 
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43. Kazdangas dzirnavu HES Alokste, 31 km no ietekas Tebrā, 

Kazdangas pagasts, Aizputes novads 

44. Korna dzirnavu HES Jaša, 10 km no ietekas Dubnā, Aizkalnes 
pagasts, Preiļu novads 

45. Krievciema HES Veseta, 0,1 km no ietekas Aiviekstē, 
Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads 

46. Kroņauces HES Auce, 34 km no ietekas Bērzē, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads 

47. Kubulovas HES Ludza,154 km no ietekas grīvā, Isnaudas 
pagasts, Ludzas novads 

48. Ķoņu HES Rūja, 55 km no ietekas Burtnieku ezerā, 
Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads 

49. Lācīšu HES Gauja, 340 km no ietekas Rīgas jūras 
līcī, Rankas pagasts, Gulbenes novads 

50. Lejas dzirnavu HES Svētupe, 1,5 km no ietekas Aiviekstē, 
Ļaudonas pagasts, Madonas novads 

51. Līču dzirnavu HES Nereta, 1,2 km no ietekas Daugavā, 
Kūku pagasts, Krustpils novads 

52. Berķenes HES Svēte, 43 km no ietekas Svētē, Vilces 
pagasts, Jelgavas novads 

53. Mālpils HES Suda, 9 km no satekas ar Mergupi, 
Mālpils novads 

54. Nagļu HES Malta, 7,5 km no ietekas Rēzeknē, Nagļu 
pagasts, Rēzeknes novads 

55. Neretas HES Dienvidsusēja, 35 km no ietekas 
Mēmelē, Neretas pagasts, Neretas 
novads 

56. Ogres HES Ogre, 5 km no ietekas Daugavā, Ogre, 
Ogres novads 

57. Pakuļu HES Ciecere, 28 km no ietekas Ventā, Lutriņu 
pagasts, Saldus novads 

58. Pampāļu HES Zaņa, 21,5 km no ietekas Ventā, 
Pampāļu pagasts, Saldus novads 

59. Pedels/Dzirnavnieku HES Pedele, 18 km no ietekas grīvā, Valkas 
pagasts, Valkas novads 

60. Pelēču HES Jaša, 7 km no ietekas Dubnā, Pelēču 
pagasts, Preiļu novads 

61. Pilskalna HES Gauja, 333 km no ietekas Rīgas jūras 
līcī, Lejasciema pagasts, Gulbenes 
novads 



 

IEMPl_201014 

30

1 2 3 
62. Prūšu HES Virga, 4 km no ietekas Vārtajā, Virgas 

pagasts, Priekules novads 

63. Rankas HES Gauja, 370 km no ietekas Rīgas jūras 
līcī, Rankas pagasts, Gulbenes novads 

64. Raunas HES Rauna, 25 km no ietekas Gaujā, Raunas 
pagasts, Raunas novads 

65. Rauzas dzirnavu HES Šepka, 15 km no ietekas grīvā, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 

66. Rideļu dzirnavu HES Kalnupe, 5,5 km no ietekas Engures 
ezerā, Engures pagasts, Engures novads 

67. Rikteres dzirnavu HES Lielā Jugla, 60 km no ietekas Juglas 
ezerā, Mālpils novads 

68. Ropažu HES Lielā Jugla, 36 km no ietekas Juglas 
ezerā, Ropažu novads 

69. Rukaišu HES Šķervelis, 11 km no ietekas Ventā, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads 

70. Sinoles HES Gauja, 328 km no ietekas Rīgas jūras 
līcī, Lejasciema pagasts, Gulbenes 
novads 

71. Skuķīšu dzirnavu HES Tumšupe, 10 km no ietekas L.Juglā, 
Garkalnes novads 

72. Smiltenes HES Abuls, 42 km no ietekas Gaujā, 
Smiltene, Smiltenes novads 

73. Spīķu HES Šķēde, 14 km no ietekas Ēdā, Vārmes 
pagasts, Kuldīgas novads 

74. Spridzēnu HES Aiviekste,9,5 km no ietekas Daugavā, 
Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads 

75. Spruktu HES Rēzekne, 99 km no ietekas grīvā, 
Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads 

76. Staškeviču dzirnavu HES Dubna, 98 km no ietekas Daugavā, 
Šķeltovas pagasts, Aglonas novads 

77. Straumes HES Dubna, 0,4 km no ietekas Daugavā, 
Jersikas pagasts, Līvānu novads  

78. Šederes HES Ilūkste, 35 km no ietekas Daugavā, 
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads 

79. Šķēdes HES Šķēde, 12 km no ietekas Ēdā, Vārmes 
pagasts, Kuldīgas novads 

80. Šķīvišķu HES Dubna, 77 km no ietekas Daugavā, 
Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 

81. Šlokenbekas HES Slocene, 22 km no ietekas Rīgas jūras 
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līcī, Smārdes pagasts, Engures novads 

82.   

83. Vadakstes HES Vadakste, 48 km no ietekas Ventā, 
Vadakstes pagasts, Saldus novads 

84. Variņu HES Gauja, 358 km no ietekas Rīgas jūras 
līcī, Rankas pagasts, Gulbenes novads 

85. Viesatu HES Viesata, 23 km no ietekas Abavā, 
Viesatu pagasts, Jaunpils novads 

86. Viļānu HES Malta, 25 km no ietekas Rēzeknē, Viļānu 
pagasts, Viļānu novads 

87.   

88. Zilupes HES Zilupe, 147 km no ietekas Veļikajā, 
Zilupe, Zilupes novads 

89. Bēnes dzirnavu HES Auce, 59 km no ietekas Svētē, Bēnes 
pagasts, Auces novads 

90. Karvas HES Vaidava, 30 km no ietekas Mustjagi, 
Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 

91. Krotes dzirnavu HES Vārtāja, 52 km no ietekas Bārtā, Bunkas 
pagasts, Priekules novads 

Objekti, kuros atrodas elektromagnētisko lauku izstarojošās lieljaudas iekārtas ar jaudu 
no 10 KW līdz 1 MW 

1. Kuldīgas radio un televīzijas stacija ,,Raidstacija”, Pelču pagasts, Kuldīgas 
novads 

2. Rīgas radio un televīzijas stacija Zaķusalas krastmala 1, Rīga 

3. Cesvaines radio un televīzijas stacija Rīgas iela 8, Cesvaine, Cesvaines novads 

4. Valmieras radio un televīzijas stacija Rīgas iela 95, Valmiera 

5. Rēzeknes radio un televīzijas stacija Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes 
novads 

6. Daugavpils radio un televīzijas stacija Drujas iela 38a, Daugavpils 

7. Liepājas radio un televīzijas stacija Celtnieku iela 6/8, Liepāja 

8. Dundagas radio un televīzijas stacija Dundagas pagasts, a/k 13, Dundagas 
novads 

 
Iekšlietu ministrs      R.Kozlovskis 
 

 
4.pielikums 

Valsts civilās aizsardzības plānam 
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Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, putenis 
 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Operatīvās informācijas 
nodošana Glābšanas 
dienestam saskaņā ar 
noslēgto līgumu par 
meteoroloģiskajām 
parādībām 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 

2. 

Glābšanas dienesta vadības 
informēšana un lēmumu 
pieņemšana par 
veicamajiem pasākumiem 

20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Glābšanas dienesta 
struktūrvienību 
informēšana  

20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

4. 

Iedzīvotāju informēšana par 
iespējamiem katastrofas 
draudiem 

No 30 min. līdz 
2 stundām 

Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 
 
Satiksmes ministrija 
 

Glābšanas dienests 
Valsts policija  
 
Pašvaldības 
 
 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

5. 

Attiecīgu avārijas brigāžu 
un iesaistāmo dienestu 
brīdināšana par gatavību 
avārijas darbu veikšanai  

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 

Glābšanas dienests, 
iesaistāmās 
institūcijas, avārijas 
brigādes un dienesti  
 
Pašvaldības 

6. 

Sagatavošanās 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un specializētās 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšanai 

Pastāvīgi Veselības ministrija  
 
 
 
 
 

Veselības ministrija 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības iestādes 
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Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 

Pašvaldības 

7. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

8. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 
 

9. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu sagatavošana 
izsniegšanai 

4 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests 
 
Pasākumu izpildītāji 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
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2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 
Par izpildi atbildīgā 

ministrija 
Izpildītāji 

    

1111    2222    3333    4444    5555    
1. 

Operatīvās informācijas 
nodošana Glābšanas 
dienestam saskaņā ar 
noslēgto līgumu par 
meteoroloģiskajām 
parādībām 

Pastāvīgi 
 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas 
centrs” 

2. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
veikšana 
 

Pastāvīgi 
 
 
 
 

Iekšlietu ministrija 
 
 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Veselības ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  

Glābšanas dienests, 
iesaistītās 
institūcijas, avārijas 
brigādes un dienesti 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Veselības 
inspekcija 
 
Pašvaldības 

4. 

Citu avārijas dienestu 
iesaistīšana 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests, 
iesaistītās 
institūcijas, avārijas 
brigādes un dienesti 

5. 

Pirmās, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšana cietušajiem 

Pastāvīgi Veselības ministrija  
 
 
 
 

Veselības ministrija  
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības 
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1111    2222    3333    4444    5555    
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 
 
Iekšlietu ministrija 

iestādes 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija  

6. 

Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības 
iestādes 

7. 

Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 
sniegšana cietušajiem 

Pastāvīgi Labklājības 
ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 

Labklājības 
ministrijas padotībā 
esošās iestādes 
 
Pašvaldības 

8. 

Psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana iedzīvotājiem  

Nepieciešamības 
gadījumā 

Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
 
Rīgas Stradiņa 
universitātes 
Psihosomatiskās 
medicīnas un 
psihoterapijas 
katedra 

9. 

Informācijas par radītajiem 
zaudējumiem apkopošana  

1 mēnesis Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 
 
Ministrijas 

Pašvaldības 
 
 
 
Ministrijas 

10. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
Pasākumu 
izpildītāji 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
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Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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6.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Zemestrīces 

 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana par 
iespējamo zemestrīci  

  
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 

Starptautiskās 
organizācijas 
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 

2. 

Valsts pārvaldes institūciju 
informēšana par 
iespējamiem draudiem 

5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 

5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

4. 

Iedzīvotāju informēšana par 
iespējamiem draudiem un 
rekomendāciju sniegšana 
par rīcību zemestrīces 
gadījumā 

10 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Satiksmes ministrija 
 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 
Pašvaldības 
 
 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

5. 

Glābšanas dienestu 
struktūrvienību un avārijas 
brigāžu brīdināšana par 
gatavību iespējamās 
zemestrīces gadījumā  

25 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 



 

IEMPl_201014 

39

1 2 3 4 5 

6. 

Valsts un reģionālās 
nozīmes paaugstinātas 
bīstamības objektu 
brīdināšana par bīstamo 
tehnoloģisko procesu 
pārtraukšanu un/vai 
attiecīgu drošības 
pasākumu veikšanu  

25 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests 
Komersanti 
 
Pašvaldības  

7. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
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2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
    

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana, 
apstrādāšana 

5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

2. 

Glābšanas dienestu, citu 
dienestu un avārijas brigāžu 
iesaistīšana reaģēšanā. 
Valsts pārvaldes institūciju 
informēšana par esošo 
situāciju 

25 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Iedzīvotāju informēšana par 
situāciju  

30 min. Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
  
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Satiksmes ministrija 
 

Valsts policija 
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 
Pašvaldības 
 
 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

4. 

Pašvaldību civilās 
aizsardzības komisiju 
apziņošana un sasaukšana 
 

1,5 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 

Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 
 
Pašvaldības 
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1 2 3 4 5 
attīstības ministrija* 

5. 

Situācijas apzināšana 
notikuma vietā, novērtēšana 
un nepieciešamo resursu 
noteikšana 

30 min. Iekšlietu ministrija 
Ministrijas 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests  
Ministriju padotības 
dienesti 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas 
padotībā esošās 
iestādes 
 
Pašvaldības 
 

6. 

Nacionālo Bruņoto spēku 
iesaistīšana reaģēšanā 
atbilstoši Ministru kabineta 
2010.gada 5.oktobra 
noteikumiem Nr.946 
„Kārtība, kādā Nacionālie 
bruņotie spēki piedalās 
avārijas, ugunsdzēsības un 
glābšanas darbos, kā arī 
neatliekamos ārkārtējo 
situāciju izraisījušo 
notikumu seku likvidēšanas 
pasākumos” 

40 min. Aizsardzības 
ministrija 

Nacionālie bruņotie 
spēki 

7. 

Glābšanas darbu veikšana Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Avārijas brigādes un 
dienesti 

8. 

Cietušo šķirošana, 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšana un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
nodrošināšana 

Atkarībā no 
cietušo skaita 

Veselības ministrija 
 
 
 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes 

9. 

Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības iestādes 

10. 

Diplomātisko 
pārstāvniecību informēšana 
par notikušo 

2 stundas Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija 
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1 2 3 4 5 

11. 

Iedzīvotāju informēšana par 
situāciju, kā arī 
rekomendāciju par rīcību 
sniegšana 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Satiksmes ministrija 
 

Glābšanas dienests 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

12. 

Krīzes vadības padomes 
sēdes organizēšana 

1,5 stundas Iekšlietu ministrija Krīzes vadības 
padomes sekretariāts 

13. 

Starptautiskās palīdzības 
pieprasīšana no ārvalstīm 

Atkarībā no 
postījumu 
apjoma 

Ārlietu ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 
un citas ministrijas 
 

Ārlietu ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 
un citas ministrijas 

14. 

Cietušo reģistrēšana un 
bojā gājušo identificēšana 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts policija  
 
Pašvaldības 
 
 

15. 

Valsts un pašvaldību 
policijas, Nacionālo 
bruņoto spēku iesaistīšana 
kārtības uzturēšanā un 
apsardzes organizēšanā 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts policija  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Pašvaldības 
Pašvaldības policija 

16. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 – 6 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests 
 
Pasākumu izpildītāji 
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

17. 

Psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana iedzīvotājiem 

Pastāvīgi Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
Psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
 
Latvijas Sarkanais 
Krusts 

18. 

Seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
veikšana atkarībā no 
postījumu apjoma 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 

Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki  
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1 2 3 4 5 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Ministrijas 

Pašvaldības 
 
 
 
Ministriju padotības 
iestādes  
 
Avārijas brigādes un 
dienesti 

19. 

Cilvēku evakuācija, 
izmitināšana un aprūpe 

Atkarībā no 
evakuējamo 
skaita 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Labklājības 
ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satiksmes ministrija 

Pašvaldības 
 
 
 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Rīga” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Vidzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Latgale” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Zemgale” 
Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra 
 
VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 
AS „Pasažieru 
vilciens” 
 
Komersanti  
 
Sabiedriskās 
organizācijas 

20. 

Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 
sniegšana cietušajiem 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Labklājības 
ministrija 

Pašvaldības 
 
 
 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Rīga” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
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1 2 3 4 5 
„Vidzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Latgale” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Zemgale” 
Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
 
 
 

7.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Plūdu apdraudēto vietu saraksts 

 

Nr. 
p.k. 

Vieta Pašvaldība 
    

1 2 3 
Rīgas plānošanas reģions 

1. 

Buļļupe pie Bolderājas un pie Daugavgrīvas attīrīšanas iekārtām  Rīgas pilsēta 

2. 

Vecdaugava pie Vecāķiem  Rīgas pilsēta 

3. 

Vecdaugava pie Mangaļsalas  Rīgas pilsēta 

4. 

Ķīšezers pie Trīsciema  Rīgas pilsēta 

5. 

Juglas kanāls pie privātmāju rajona Rīgas pilsēta 
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1 2 3 

6. 

Gaujas upe Ādažu novadā pie tilta uz poligonu Ādažu novads 

7. 

Gaujas upe Carnikavas novadā Carnikavas novads 

8. 

Misas upe Olaines novadā Olaines novads 

9. 

Pēterupe Saulkrastu novadā Saulkrastu novads 

10. 

Mazā Jugla Stopiņu novadā Stopiņu novads 

11. 

Lielupe posmā no Buļļupes - Lielupes satekas vietas līdz dzelzceļa 
tiltam 

Jūrmalas pilsēta 

12. 

Ogres upe posmā no ietekas Daugavā līdz dārzkopības sabiedrībai 
„Lašupes” un pie Norupītes ietekas, kā arī dārzkopības sabiedrība 
„Ogre” un Lielpeči 

Ogres novads 

13. 

Salacas upe pie Salacgrīvas posmā no tilta pāri Salacas upei līdz 
Jūras ielai Salacas upes kreisajā krastā 

Salacgrīvas novads 

Zemgales plānošanas reģions 

1. 

Daugavas upe Jēkabpils pilsētā Jēkabpils pilsēta 

2. 

Daugavas upe posmā no Aiviekstes upes ietekas līdz Jēkabpils 
pilsētai 

Salas novads  
Krustpils novads 

3. 

Daugavas upe posmā no Jēkabpils pilsētas līdz Ilūkstes novadam Jēkabpils novads  
Krustpils novads 

4. 

Daugavas upe posmā no Gostiņiem līdz karjeram Pļaviņu pilsētā 
(Bebrulejas) 

Pļaviņu novads 

5. 

Lielupes kreisā krasta posms Jelgavas pilsētas robežās Jelgavas pilsēta 

5.1 Aiviekstes upe posmā no dzelzceļa tilta pār Aivieksti līdz 
Gostiņiem 

Pļaviņu novads 

6. 

Svētes upe (no tilta uz Jelgavas pilsētas pusi) Jelgavas pilsēta 
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1 2 3 

7. 

Lielupe posmā pie Staļģenes (no tilta uz leju, ietverot upes 
pagriezienu pie Auču mājām) Salgales pagastā 

Ozolnieku novads 

8. 

Lielupe posmā pirms Kalnciema pilsētas, ietverot Valgundes 
pagastu 

Jelgavas novads 

9. 

Lielupe posmā no tilta pa Lielupi uz Ventspils - Rīgas šosejas līdz 
Iecavas ietekai Lielupē (polderis) 

Babītes novads, 
Jelgavas novads 

10. 

Vircavas upe Jaunsvirlaukas pagastā pie Kārniņiem  Jelgavas novads 

11. 

Svētes upe Līvbērzes pagastā pie dārzkopības sabiedrības 
„Ziedoņi” 

Jelgavas novads 

12. 

Tērvetes upe Glūdas pagastā pie dārzkopības sabiedrības „Viesturi” Jelgavas novads 

13. 

Svētes upe Svētes pagastā Jelgavas novads 

14. 

Lielupe posmā pie Mežotnes Bauskas novads 

15. 

Lielupe posmā pie Rundāles Rundāles novads 

Latgales plānošanas reģions 

1. 

Daugavas upe Daugavpils novadā Daugavpils novads 

2. 

Daugavas upe pie Pilskalnes pagasta   Ilūkstes novads 

3. 

Daugavas upe pie Jersikas pagasta Līvānu novads 

4. 

Dubnas upe Līvānu pilsētā Līvānu novads 

5. 

Dvietes upe Dvietes pagastā  Ilūkstes novads 

6. 

Rēzeknes upe Rēzeknes pilsētā Rēzeknes pilsēta 
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1 2 3 

7. 

Lubāna ezera pieguļošā platības (polderis) Madonas novads, 
Rēzeknes novads           

8. 

Daugavas upe Daugavpils pilsētā (mikrorajoni: Grīva, Nīderkūni, 
Ruģeļi)  

Daugavpils pilsēta 
 

9. Daugavas upe Krāslavas pilsētā (Ausekļa, Kaplavas un Vidzemes 
ielas)   

Krāslavas novads 
 

10. Ilūkstes upe Ilūkstes pilsētā Ilūkstes novads 
Kurzemes plānošanas reģions 

1. 

Ventas upe Piltenē Vecventas teritorijā Ventspils novads 

2. 

Ventas upe Zlēkās pie tilta Ventspils novads 

3. 

Ventas upe Vārves pagastā pie Zūru ciema Ventspils novads 

4. 

Ventas upe pie Raņķiem Skrundas novads 

5. 

Ventas upe pie Viesalgu upītes ietekas Kuldīgas novads 

6. 

Ventas upe pie ,,Smilšalām”, Riežupes ieteka Kuldīgas novads 

7. 

Ventas upe pie ietekas Nabas ezerā  Kuldīgas novads 

8. 

Ventas upe Tārgales pagastā Ventspils novads 

9. 

Bārtas upe pie ietekas Liepājas ezerā Nīcas novads 

10. 

Bārtas upe pie Nīcas tilta Nīcas novads 

11. 

Bārtas upe no ietekas Liepājas ezerā līdz Jēčupes ietekai Bārtā 
(polderis) 

Nīcas novads 
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1 2 3 

12. 

Liepājas ezers pie Liepājas pilsētas posmos no Ezera ielas līdz 
Kungu ielai  

Liepājas pilsēta 
 

13. 

Liepājas ezers pa krasta līniju, t.sk. polderis Otaņķu pagastā Nīcas novads 

14. 

Abavas upe Zlēku pagastā Ventspils novads 

15. 

Papes ezers pie Papes ciema Rucavas novads 

16. 

Ālandes upe Grobiņas pagastā pie Cimdeniekiem  Grobiņas novads 

Vidzemes plānošanas reģions 

1. 

Gaujas upe posmā no Rankas HES līdz Lācīšu HES Rankas pagastā Gulbenes novads 

2. 

Gaujas upe posmā no Paideru HES līdz Lejasdzirnavu HES 
Lejasciema pagastā 

Gulbenes novads 

3. 

Gaujas upe Zvārtavas pagastā un Valkas pagastā  Valkas novads 

4. 

Gaujas upe pie Strenčiem  Strenču novads 

5. 

Gaujas upe Beverīnas novadā  Beverīnas novads 

6. 

Gaujas upe Valmieras pilsētā  Valmieras pilsēta 

7. 

Gaujas upe Cēsu pilsētas teritorijā Cēsu novads 

8. 

Gaujas upe pie Cēsu pilsētas  Pārgaujas novads 

9. 

Aiviekstes upe Lubānas pilsētas teritorijā Lubānas novads 

10. 

Aiviekstes upe Mētrienas pagastā Madonas novads 
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11. 

Aiviekstes upe Ļaudonas pagastā Madonas novads 

12. 

Aiviekstes upe posmā no Aronas ietekas Aiviekstē līdz Aiviekstes 
HES Kalsnavas pagastā 

Madonas novads 

13. 

Aiviekstes upe pie Aiviekstes HES Madonas novads 

14. 

Krustalīces upe Gulbenes pilsētā posmā no Valmes ezera līdz 
Ievugravai 

Gulbenes novads 

15. 

Tirzas upe posmā no Tirzas pagasta centra līdz Āžu HES Gulbenes novads 

16. 

Pededzes upe posmā no Litenes pagasta Kordona līdz Stradu 
pagasta Sileniekiem 

Gulbenes novads 

17. 

Abula upe Beverīnas novadā  Beverīnas novads 

18. 

Miegupe Beverīnas novadā  Beverīnas novads 

19. 

Liedes upe Indrānu pagastā Lubānas novads 

20. 

Ķires upes sateka ar Rūjas upi  Naukšēnu novads 

21. 

Gaujas upe Vidagā (Virešu pagasts) un Kuģuciemā (Gaujienas 
pagasts) 

Apes novads 

 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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8.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Plūdi 

 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas nodošana 
Glābšanas dienestam 
saskaņā ar noslēgto līgumu 
par ūdens līmeņiem un 
ledus kustību upēs  

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs”  

2. 

Papildus novērošanas 
posteņu norīkošana un 
informācijas apkopošana 
par ledus apstākļiem un 
ūdens līmeņa svārstībām 
plūdu apdraudētajos 
rajonos 

6 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 
Pašvaldības 

3. 

Glābšanas dienesta vadības 
un attiecīgu struktūrvienību 
informēšana 

30 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
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4. 

Ūdenskrātuvju 
aizsargdambju apsekošana 
un bīstamo vietu noteikšana 

24 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 

Pašvaldības     
 
 
 
Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 

5. 

Republikas pilsētu un 
novadu civilās aizsardzības 
komisiju sasaukšana 

3 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 

Pašvaldības     
 
 
 
Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 

6. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 

12 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

7. 

Iedzīvotāju, kuri dzīvo 
iespējamās applūdes zonās, 
brīdināšana par plūdu 
draudiem un iespējamo 
evakuāciju 

12 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
Pašvaldības 

8. 

Pasākumu precizēšana par 
iedzīvotāju un materiālo 
vērtību evakuācijas 
veikšanu, izvietošanu un 
īpašuma apsardzi 

12 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Pašvaldības   
 
 
 
Glābšanas dienesta 
struktūrvienības  
Valsts policija 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

9. 

Iedzīvotāju, mājlopu un 
materiālo vērtību 
evakuācija no iespējamām 
applūdes zonām 

24 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Pašvaldības 
 
 
 
Glābšanas dienesta 
struktūrvienības  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

10. 

Ledus, vižņu, koku 
sanesumu un gultnes 
spridzināšanas vietas, 
plānotā laika noteikšana, 
saskaņošana ar  
institūcijām un ūdenstilpnē 
esošās infrastruktūras 
turētājiem 

6 – 8 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
 

Pašvaldības 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas 
padotībā esošas 
iestādes 
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Zemkopības 
ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

11. 

Upju baseinu izlūkošana ar 
gaisa kuģa palīdzību 

6 stundas Aizsardzības 
ministrija 

Nacionālie bruņotie 
spēki 

12. 

Brīdināšana par kuģu 
velkoņu (ledlaužu) 
iesaistīšanu ledus uzlaušanā  

24 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 

Glābšanas dienests 
Valsts robežsardze 
 
Kuģu velkoņu 
(ledlaužu) īpašnieki 
 
Pašvaldības 

13. 

Kūdras kaisīšanas no 
Nacionālo bruņoto spēku 
lidaparāta saskaņošana un 
kūdras piegāde Nacionālo 
bruņoto spēku norādītajā 
vietā 

72 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

Pašvaldības 
Valsts vides dienests 
Pašvaldības policija 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija 

14. 

Krasta dambju 
nostiprināšana 

3 – 4 dienas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Pašvaldības  
 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

15. 

Daugavas 
hidroelektrostaciju 
kaskādes vadības 
brīdināšana par 
ūdenskrātuvju ūdens 
līmeņu iespējamo 
regulēšanu  

2 stundas Iekšlietu ministrija  
 
Ekonomikas 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija * 

Glābšanas dienests  
 
Akciju sabiedrība 
“Latvenergo” 
 
Pašvaldības   
 
 

16. 

Pašvaldību brīdināšana par 
Rīgas hidroelektrostacijas 
ūdenskrātuves ietekmējamo 
teritoriju 
inženieraizsardzības būvju 
darbības traucējumu 
gadījumā 

24 stundas Zemkopības 
ministrija 

VSIA „Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie īpašumi”  



 

IEMPl_201014 

53

1 2 3 4 5 

17. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 

18. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu sagatavošana 
izsniegšanai 

4 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests 
 
Pasākumu izpildītāji 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 
Par izpildi atbildīgā 

ministrija 
Izpildītāji 

    

1 2 3 4 5 

1. 

Operatīvās informācijas 
nodošana Glābšanas 
dienestam saskaņā ar 
noslēgto līgumu par ūdens 
līmeņiem un ledus kustību 
upēs  

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas 
centrs” 
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2. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 

1 stunda Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Kūdras kaisīšana uz ledus 
no Nacionālo bruņoto 
spēku lidaparāta 

6 – 8 stundas Aizsardzības 
ministrija 

Nacionālie bruņotie 
spēki 

4. 

Spridzināšanas vietas 
norobežošana, pieguļošo 
teritoriju iedzīvotāju un 
komersantu brīdināšana un, 
ja nepieciešams, iedzīvotāju 
evakuēšana no bīstamās 
zonas 

6 – 8 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 

Pašvaldības  
 
 
 
Valsts policija 

5. 

Ledus, vižņu, koku 
sanesumu, gultnes 
spridzināšana 

6 – 8 stundas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepieciešamības 
gadījumā 

Aizsardzības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Veselības ministrija 

Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Pašvaldības  
 
 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija  
 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 

6. 

Kuģu velkoņu (ledlaužu) 
iesaistīšana ledus 
uzlaušanai upēs un jūras 
līcī 

12 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 

Valsts robežsardze 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Kuģu velkoņu 
(ledlaužu) īpašnieki 

7. 

Daugavas 
hidroelektrostaciju kaskādē 
ūdens noplūdes režīma 
regulēšana 

2 stundas  Ekonomikas 
ministrija 

Akciju sabiedrība 
„Latvenergo” 
 

8. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests 
 
Pasākumu 
izpildītāji 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

9. 

Ūdens līmeņa 
pazemināšana Ķeguma un 
Rīgas HES ūdenskrātuvēs 
Pļaviņu HES dambja 

Pēc signāla 
saņemšanas 

Ekonomikas 
ministrija 

Akciju sabiedrība 
„Latvenergo” 
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pārrāvuma gadījumā 
 
 

10. 

Glābšanas darbu veikšana Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

11. 

Darbības atjaunošana 
enerģētikas un komunālajos 
uzņēmumos 

2 – 4 dienas Ekonomikas 
ministrija 
 
Pašvaldības 

Akciju sabiedrība 
“Latvenergo”  
 
Komersanti 

12. 

Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 
sniegšana cietušajiem 

Pastāvīgi Labklājības 
ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Labklājības 
ministrijas padotībā 
esošās iestādes 
 
Pašvaldības 

13. 

Psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana iedzīvotājiem  

Nepieciešamības 
gadījumā 

Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
 
Rīgas Stradiņa 
universitātes 
Psihosomatiskās 
medicīnas un 
psihoterapijas 
katedra 

14. 

Seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
organizēšana un veikšana 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Veselības ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

Pašvaldības 
Komersanti 
 
 
Veselības 
inspekcija 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 

15. 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšana un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
nodrošināšana. 
Pretepidēmijas pasākumu 
organizēšana 

Pastāvīgi Veselības ministrija  
 
 
 
 
 
 
 
 

Veselības 
inspekcija  
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
SIA „Rīgas 
Austrumu klīniskā 
universitātes 
slimnīca” 
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Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
Ārstniecības 
iestādes 
 
Pašvaldības  
 

16. 

Informācijas apkopošana 
par plūdu rezultātā 
radītajiem zaudējumiem  

1 mēnesis Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Ministrijas 

Pašvaldības 
 
 
 
Ministrijas 

16.1 Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības 
iestādes 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1 pielikums 

Valsts civilās aizsardzības plānam 
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Ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes spridzināšanas kārtība  
plūdu (palu) periodā 

 
Nr. 
p. k. 

Pasākums  Izpildītāji Izpildes veids  

1 2 3 4 
1. Lēmuma pieņemšana par 

nepieciešamību veikt ledus, 
vižņu, koku sanesumu un 
gultnes spridzināšanas darbus 
(turpmāk – spridzināšanas 
darbi). Lēmumā norāda 
laikposmu, kad paredzēts veikt 
spridzināšanas darbus, kā arī 
darbu veikšanas vietu (adrese 
vai vietas koordinātas)1 

Attiecīgā pašvaldības 
civilās aizsardzības 
komisija 

Pašvaldības civilās 
aizsardzības komisijas 
priekšsēdētāja parakstītais 
lēmums nosūtīts Glābšanas 
dienestam2 

2. Tās blakus esošās pašvaldības 
informēšana par pieņemto 
lēmumu veikt spridzināšanas 
darbus3, kura atrodas upes 
lejtecē 

Pašvaldība, kuras 
administratīvajā 
teritorijā paredzēts 
veikt spridzināšanas 
darbus 

Pašvaldības civilās aizsar-
dzības komisijas priekšsēdē-
tāja parakstītais lēmums 
nosūtīts attiecīgajām blakus 
esošajām pašvaldībām2 

3. Pieprasījuma sagatavošana un 
nosūtīšana Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem par 
nepieciešamo atbalstu 
spridzināšanas darbu veikšanā 

Glābšanas dienests Pieprasījums nosūtīts 
Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem (atbilstoši 
Glābšanas dienesta un 
Nacionālo bruņoto spēku 
starpresoru vienošanās 
1. pielikumam) 

4. Kontaktinformācijas 
nosūtīšana (elektroniski) 
Glābšanas dienestam par 
spridzināšanas darbu 
veikšanas grupas vecāko un 
atbildīgās Zemessardzes 
vienības komandieri  

Nacionālie bruņotie 
spēki 

Kontaktinformācija (vārds, 
uzvārds, amats, mobilā 
tālruņa numurs) nosūtīta 
Glābšanas dienestam 

5. Spridzināšanas darbu 
veikšanas vietas un laikposma 
saskaņošanas procedūra4 

Glābšanas dienesta 
teritoriālā 
struktūrvienība, kuras 
pārziņā esošajā rajonā 
tiks veikti 
spridzināšanas darbi 

Saskaņošanas veidlapa 
(8.2 pielikums) nosūtīta 
apstiprināšanai Glābšanas  
dienesta priekšniekam vai 
amatpersonai, kas viņu 
aizvieto2 

6. Apstiprinātas saskaņošanas 
veidlapas nosūtīšana 
Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem 

Glābšanas dienests Apstiprināta saskaņošanas 
veidlapa nosūtīta 
Nacionālajiem bruņotajiem  
spēkiem2 

7. Valsts policijas, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienesta, Valsts vides dienesta, 
kā arī pašvaldības policijas (ja 
tāda ir attiecīgās pašvaldības 

Glābšanas dienesta 
teritoriālā 
struktūrvienība, kuras 
pārziņā esošajā rajonā 
tiks veikti 

Informācija par 
spridzināšanas darbu 
veikšanas vietu un laiku 
elektroniski nosūtīta Valsts 
policijai, Neatliekamās 
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administratīvajā teritorijā) 
elektroniska informēšana par 
spridzināšanas darbu 
veikšanas vietu un laiku 

spridzināšanas darbi medicīniskās palīdzības 
dienestam, Valsts vides 
dienestam, kā arī 
pašvaldības policijai 

8. Spridzināšanas darbu 
veikšanas vietas, bīstamās 
zonas norobežošana (teritorijas 
norobežošana, teritorijas 
apsardze un citi līdzīgi 
pasākumi, lai nepieļautu trešo 
personu nokļūšanu bīstamajā 
zonā), ņemot vērā Nacionālo 
bruņoto spēku noteiktās 
bīstamās zonas robežu 

Valsts policijas 
teritoriālā 
struktūrvienība 
 
Pašvaldības policija 

Norobežota bīstamā zona 

9. Spridzināšanas darbu 
veikšana5 

Nacionālie bruņotie 
spēki 

Veikti spridzināšanas darbi 

10. Atrašanās spridzināšanas 
darbu veikšanas vietā, līdz 
minētie darbi ir pabeigti 

Glābšanas dienesta 
teritoriālā 
struktūrvienība 
 
Valsts policijas 
teritoriālā 
struktūrvienība 
 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
 
Pašvaldības policija 

Atrodas spridzināšanas 
darbu veikšanas vietā un, ja 
nepieciešams, sniedz 
atbalstu Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem  

 
1 Uz komisijas sēdi nepieciešams uzaicināt VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs" pārstāvi, lai nodrošinātu eksperta viedokli par spridzināšanas darbu 
lietderību un iespējamo ietekmi uz citām pašvaldību teritorijām upes lejtecē. 

2 Dokumentu var iesniegt elektroniski, skenētā veidā ar nosacījumu, ka tajā iekļautā 
informācija ir saprotama un izlasāma. 

3 Informē pašvaldības, kuru teritorija robežojas ar to pašvaldības civilās aizsardzības 
komisijas darbības teritoriju (attiecas uz apvienotajām pašvaldību civilās aizsardzības 
komisijām), kurā saskaņā ar lēmumu tiks veikti spridzināšanas darbi. 

4 Saskaņojuma procedūru var veikt elektroniski, nosūtot attiecīgajai institūcijai 
elektronisko ziņojumu (e-pasts), tajā norādot spridzināšanas darbu veikšanas vietu un laikposmu. 
Ja tiek veikta elektroniskā saskaņošana, atbildes elektroniskie ziņojumi par saskaņojumu 
jāpievieno un jānoformē kā saskaņojuma veidlapas pielikumi (8.2 pielikums). 

5 Nacionālie bruņotie spēki var pieņemt lēmumu neveikt spridzināšanas darbus, ja to 
tehniska īstenošana apdraud Nacionālo bruņoto spēku amatpersonu drošību, kā arī ja 
spridzināšanas darbu radītās sekas apdraud tuvumā esošos iedzīvotājus." 
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Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 

 
 

8.2 pielikums  
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
 
APSTIPRINU 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks 
_________________________________ 
(personiskais paraksts un tā atšifrējums) 

_________________________________ 
(apstiprinājuma uzraksta parakstīšanas datumu) 

 
Saskaņojuma veidlapa par  

spridzināšanas darbu veikšanu 
 

1. Spridzināšanas darbu vieta: 
 Koordinātas___________________________________(koordinātu sistēma), 
 Cits__________________________________________________________ 
 
2. Spridzināšanas darbu laika periods:  
 ______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

SASKAŅOTS 
_________________________________ 

(AS „Latvenergo” amatpersonas pilns amata nosaukums) 

_________________________________ 
(personiskais paraksts un tā atšifrējums) 

_________________________________ 
(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu) 

 

SASKAŅOTS 
_________________________________ 
(AS „Latvijas Gāze” amatpersonas pilns amata nosaukums) 

_________________________________ 
(personiskais paraksts un tā atšifrējums) 

_________________________________ 
(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu) 
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SASKAŅOTS 
_________________________________ 

(SIA „Lattelecom” amatpersonas pilns amata nosaukums) 

_________________________________ 
(personiskais paraksts un tā atšifrējums) 

_________________________________ 
(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu) 

 

SASKAŅOTS 
_________________________________ 

(Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonas pilns amata 
nosaukums) 

_________________________________ 
(personiskais paraksts un tā atšifrējums) 

_________________________________ 
(saskaņojuma uzraksta parakstīšanas datumu) 
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_________________________________ 
(saskaņojuma veidlapas sagatavotāja pilns amata nosaukums) 

_________________________________ 
(personiskais paraksts un tā atšifrējums) 

 
 
Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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10.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki 

 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

1.1. Mežu ugunsnedrošā 
laikposma noteikšana  

Aprīlis Zemkopības 
ministrija 

Valsts meža dienests 

 
1.2. Mežu novērošana no 
uguns novērošanas torņiem, 
t.sk. pierobežā no valsts 
robežsardzes torņiem 

Katru gadu no 
ugunsnedrošā 
laikposma 
sākuma 

Zemkopības 
ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

Valsts meža dienests 
 
 
Valsts robežsardze 

 
1.3. Mežu novērošana no 
helikoptera valsts teritorijā, 
t.sk. pierobežā 

Katru gadu no 
ugunsnedrošā 
laikposma 
sākuma 

Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Valsts robežsardze 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

2. 

Noteikto ierobežojumu 
ievērošanas kontrole mežos 
ugunsnedrošajā laika 
posmā  

Katru gadu no 
ugunsnedrošā 
laikposma 
sākuma  

Zemkopības 
ministrija 
 

Valsts meža dienests 
 

3. 

Sakaru uzturēšana ar Valsts 
meža dienesta atbildīgām 
personām  

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 

4. 

Glābšanas dienesta 
struktūrvienību un 
Nacionālo bruņoto spēku 
gatavības nodrošināšana 
iesaistīties mežu dzēšanas 
darbos pēc Valsts meža 
dienesta pieprasījuma 
saskaņā ar Ministru 
kabineta 2010.gada 
5.oktobra noteikumiem 
Nr.946 „Kārtība, kādā 
Nacionālie bruņotie spēki 
piedalās avārijas, 
ugunsdzēsības un glābšanas 
darbos, kā arī neatliekamos 
ārkārtējo situāciju 
izraisījušo notikumu seku 
likvidēšanas pasākumos” 

Katru gadu no 
ugunsnedrošā 
laikposma 
sākuma 

Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

5. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 
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1 2 3 4 5 

6. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu sagatavošana 
izsniegšanai 

4 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ministrijas 

Pasākumu izpildītāji 
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

7. 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un specializētās 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšanas 
organizēšana un kārtības 
noteikšana cietušajiem 

Pastāvīgi Veselības ministrija 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Veselības ministrija 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības 
dienests  
Ārstniecības iestādes 
 
Pašvaldības 
 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
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2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 
Par izpildi atbildīgā 

ministrija 
Izpildītāji 

    

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana par 
meža vai kūdras purva 
ugunsgrēku  

10 min. Iekšlietu ministrija 
 
Zemkopības 
ministrija 

Glābšanas dienests  
 
Valsts meža 
dienests 

2. 

Attiecīgu Glābšanas 
dienesta struktūrvienību 
informēšana 

20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Institūciju iesaistīšana 
saskaņā ar noslēgtajiem 
sadarbības dokumentiem 

4 stundas Zemkopības 
ministrija 

Valsts meža 
dienests 

4. 

Nacionālo bruņoto spēku 
iesaistīšana meža 
ugunsgrēku dzēšanā un 
resursu transportēšanā 

15 min. Aizsardzības 
ministrija 

Nacionālie bruņotie 
spēki 
 

5. 

Iedzīvotāju brīdināšana par 
ugunsgrēku, tā attīstību un 
iespējamo iedzīvotāju 
evakuāciju no bīstamās 
zonas 

2 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Pašvaldības 
 
 
 
Valsts policija  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

6. 

Ugunsgrēku dzēšana un 
ierobežošanas darbu 
veikšana 

Pastāvīgi Zemkopības 
ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Valsts meža 
dienests 
 
Glābšanas dienesta 
struktūrvienības  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

7. 

VAS „Latvijas dzelzceļš” 
ugunsdzēsības vilcienu 
iesaistīšana meža 
ugunsgrēku dzēšanā un 
resursu transportēšanā 

Pastāvīgi Satiksmes ministrija VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 
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1 2 3 4 5 

8. 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšana un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
nodrošināšana 

Pastāvīgi Veselības ministrija 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Veselības ministrija 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības 
iestādes 
 
Pašvaldības  
 

9. 

Psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana iedzīvotājiem  

Nepieciešamības 
gadījumā 

Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
 
Rīgas Stradiņa 
universitātes 
Psihosomatiskās 
medicīnas un 
psihoterapijas 
katedra 

9.1 Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības 
iestādes 

10. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 
par situāciju 
 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Zemkopības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Valsts meža 
dienests 

11. 

VAS „Latvijas dzelzceļš”, 
AS „Latvijas gāze” un SIA 
„LatRosTrans” informēšana 
par mežu un purvu 
ugunsgrēka iespējamo 
izplatīšanos dzelzceļa, 
maģistrālo gāzes un naftas 
vadu aizsardzības zonā 

20 min. Zemkopības 
ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

Valsts meža 
dienests 
 
Glābšanas dienests 

12. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 
Pasākumu 
izpildītāji 
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
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Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
 
 
 
 
 
 
 

11.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Naftas un naftas produktu vadi 

 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Teritorija, ko šķērso naftas un naftas produktu vadi 
    

1 2 3 

1. 

Polocka – Ventspils Daugavpils novada Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, 
Laucesas, Kalkūnes un Sventes pagastus, Ilūkstes novada 
Šēderes pagastu, Viesītes novada Rites pagastu, Neretas 
novada Neretas un Pilskalnes pagastus, Bauskas novada 
Brunavas, Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces, Rundāles un 
Viesturu pagastus, Jelgavas novada Vircavas, Platones, 
Svētes, Glūdas un Līvbērzes pagastus, Dobeles novada 
Bērzes un Jaunbērzes pagastus, Tukuma novada Džūkstes, 
Lestenes, Degoles, Tumes un Irlavas pagastus, Kandavas 
novada Zemītes un Vānes pagastus, Kuldīgas novada 
Kabiles un Rendas pagastus, Talsu novada Sabiles pagastu, 
Ventspils novada Usmas, Ugāles un Tārgales pagastus un 
Ventspili 

2. 

Polocka – Mažeiķi Bauskas novada Brunavas, Gailīšu un Īslīces pagastus, 
Auces novada Ukru pagastu 

 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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12.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Maģistrālie gāzes vadi un gāzes regulēšanas stacijas 

 
1.Maģistrālie gāzes vadi 

 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Administratīvā teritorija, ko šķērso gāzes vadi 
    

1 2 3 

1. 

Rīga – Viļņa Bauskas un Iecavas novadus 

2. 

Rīga – Paņeveža Salaspils, Baldones, Ķekavas, Stopiņu, Iecavas un Bauskas 
novadus 

3. 

Rīga - Inčukalna 
pazemes gāzes krātuve I 
un II 

Krimuldas, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Ropažu un 
Stopiņu novadus 

4. 

Vireši – Tallina Raunas, Priekuļu, Beverīnas, Burtnieku, Rūjienas un 
Naukšēnu novadus 

5. 

Rīga – Daugavpils Salaspils, Ikšķiles, Lielvārdes, Ogres, Ķeguma, Skrīveru, 
Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Līvānu, 
Vārkavas un Daugavpils novadus 

6. 

Iecava – Jelgava – 
Liepāja 

Iecavas, Ozolnieku, Jelgavas, Tukuma, Jaunpils, Brocēnu, 
Saldus, Skrundas, Aizputes, Durbes un Grobiņas novadus, 
Liepājas pilsētu  

7. 

Izborska – Inčukalna 
pazemes gāzes krātuve, 
Pleskava – Inčukalna 
pazemes gāzes krātuve 

Alūksnes, Apes, Smiltenes, Raunas, Priekuļu, Cēsu, 
Amatas, Līgatnes , Sējas, Siguldas un Krimuldas novadus 
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1 2 3 

8. 

Upmala – Preiļi  Vārkavas un Preiļu novadus 

9. 

Preiļi – Rēzekne Preiļu, Riebiņu un Rēzeknes novadus 

 
2. Gāzes regulēšanas stacijas 

 
Virziens Rīga – Viļņa  

Rīga – Paņeveža 
 

Nr. 
p.k. 

Gāzes regulēšanas stacijas 
nosaukums 

Administratīvā teritorija 
    

1 2 3 

1. 

Daugmale Ķekavas novads 

2. 

Baldone Baldones novads 

3. 

Ziemeļi Iecavas novads 

4. 

Iecava Iecavas novads 

5. 

Code Bauskas novads 

6. 

Bauska  Bauskas novads 

7. 

Uzvara  Bauskas novads 

 
 
 

Virzienā Inčukalna pazemes gāzes krātuve – Izborska 
Inčukalna pazemes gāzes krātuve – Pleskava, 

Rīga - Inčukalna pazemes gāzes krātuve I un II 
 

Nr. 
p.k. 

Gāzes regulēšanas stacijas 
nosaukums 

Administratīvā teritorija 
    



 

IEMPl_201014 

70

1 2 3 

1. 

Gāzes regulēšanas stacija - 1, Rīga Stopiņu novads 

2. 

Gāzes regulēšanas stacija - 3, Rīga Stopiņu novads 

3. 

Zaķumuiža Ropažu novads 

4. 

Vangaži  Inčukalna novads 

5. 

Krimulda  Sējas novads 

6. 

Ezerciems  Krimuldas novads 

7. 

Sigulda  Siguldas novads 

8. 

Līgatne  Līgatnes novads 

9. 

Cēsis  Priekuļu novads 

10. 

Palsmane  Smiltenes novads 

11. 

Gāzes mērīšanas stacija Korneti Alūksnes novads 

 
Virzienā Vireši –Tallina 

 
Nr. 
p.k. 

Gāzes regulēšanas stacijas 
nosaukums 

Administratīvā teritorija 
    

1 2 3 

1. 

Lode  Priekuļu novads 

2. 

Valmiera – 1  Beverīnas novads 
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1 2 3 

3. 

Valmiera – 2  Valmieras pilsēta 

 
Virzienā Rīga – Daugavpils 

 
Nr. 
p.k. 

Gāzes regulēšanas stacijas 
nosaukums 

Administratīvā teritorija 
    

1 2 3 

1. 

Ogre Ikšķiles novads 

2. 

Kaibala  Lielvārdes novads 

3. 

Aizkraukle  Aizkraukles novads 

4. 

Koknese Kokneses novads 

5. 

Vecbebri Kokneses novads 

6. 

Jēkabpils  Krustpils novads 

7. 

Līvāni  Līvānu novads 

8. 

Daugavpils  Daugavpils novads 

9. 

Reducēšanas mezgls Salaspils novads 

 
 
 
 
 

Virzienā Upmala – Preiļi, 
Preiļi – Rēzekne 

 
Nr. Gāzes regulēšanas stacijas Administratīvā teritorija 
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p.k. nosaukums 
    

1 2 3 

1. 

Preiļi  Preiļu novads 

2. 

Rēzekne Rēzeknes novads 

 
Virzienā Iecava – Liepāja 

    
Nr. 
p.k. 

Gāzes regulēšanas stacijas 
nosaukums 

Administratīvā teritorija 
    

1 2 3 

1. 

Jelgava – 1  Jelgavas novads 

2. 

Jelgava – 2  Ozolnieku novads 

3. 

Nākotne  Dobeles novads 

4. 

Dobele  Dobeles novads 

5. 

Kalnciems Jelgavas novads 

6. 

Sloka Jūrmalas pilsēta 

7. 

Dzirkstele Dobeles novads 

8. 

Brocēni Brocēnu novads 

9. 

Saldus Saldus novads 

10. 

Lutriņi Saldus novads 
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1 2 3 

11. 

Zirņi Saldus novads 

12. 

Rudbārži Skrundas novads 

13. 

Tadaiķi  Durbes novads 

14. 

Liepāja  Liepājas pilsēta 

 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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14.pielikums  
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Komersanti, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija 

noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas 
kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 

Objekta 
Nr. Uzņēmumi 

Rūpniecisko 
avāriju 

novēršanas 
programma 

Drošības 
pārskats 

 

1 2 3 4 
R 1 A/s „B.L.B. Baltijas Termināls”, Ezera iela 

22, Rīga 
 + 

R 2 A/s „LATVIJAS FINIERIS”, uzņēmums 
“Lignums”, Platā iela 38, Rīga 

 + 

R 3 A/s „Latvijas Gāze”, ekspluatācijas iecirknis 
Inčukalna pazemes gāzes krātuve”, p/n 
Ragana a/k 16, Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads 

 + 

R 4 SIA „Latvijas ķīmija” Ķīmisko produktu 
vairumtirdzniecības bāze, Katlakalna iela 11a, 
Rīga 

 + 

R 5 A/s „Olainfarm”, Rūpnīcu iela 5, Olaine, 
Olaines novads 

+  

R 6 AS „Saldus naftas bāze”, „Torņi”, Saldus 
pagasts, Saldus novads 

 + 

R 7 A/s „VENTAMONJAKS”, Dzintaru iela 66, 
Ventspils 

 + 

R 8 A/s „Ventbunkers”, Dzintaru iela 90, 
Ventspils 

 + 

R 9 SIA „Ventspils nafta termināls”, Talsu iela 
75, Ventspils 

 + 

R 10 SIA „OKTĀNS”, naftas bāze, Uzvaras iela 
52, Dobele, Dobeles novads 

+  

R 11 SIA „A un C”, sašķidrinātās gāzes noliktava 
un degvielas uzpildes stacija, Melnsila iela 2, 
Zvejniekciems, Saulkrastu novads 

+  

R 12 LSEZ SIA „ELME MESSER 
METALURGS”, Brīvības iela 92b, Liepāja 

+  

R 13 SIA „RDz Energy”, Jūrkalnes iela 10, Jūrmala +  
R 14 SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca 

„BIOLARS””, Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines 
novads 

 + 

R 15 LSEZ SIA „DG TERMINĀLS”, Pulvera iela 
4, Liepāja 

 
+ 

R 16 SIA „Ventamonjaks serviss”, Dzintaru iela 
66, Ventspils 

+  

R 17 SIA „EAST – WEST TRANSIT”, Rēzeknes 
naftas bāze, Komunālā iela 6, Rēzekne 

+  

R 18 SIA „AGA”, Valmieras Gaisa sadales 
rūpnīca, Cempu iela 9, Valmiera 

+  
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1 2 3 4 
R 19 SIA „LatRosTrans”, LRDS “Ilūkste”, 

Pašulienes ciems, Šēderes pagasts, Ilūkstes 
novads 

 
 

+ 

R 20 SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, Rīgas 
termināls, Laivinieku iela 7, Rīga 

 + 

R 21 SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, 
Latgales reģionālā pārvalde, Jelgavas iela 2, 
Daugavpils 

 + 

R 22 SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, Rīgas 
eksporta gāzes uzpildes stacija, Zilā iela 20, 
Krievu sala, Rīga 

 + 

R 23 SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, 
Vidzemes reģionālā pārvalde, Cempu iela 12, 
Valmiera 

 + 

R 24 SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”, 
Kurzemes reģionālā pārvalde, Kustes dambis 
33, Ventspils 

 + 

R 25 SIA „LUKoil Baltija R”, Olaines naftas bāze, 
Jelgavas šosejas 16. km, Olaines novads 

 + 

R 26 SIA „T2 TERMINAL”, Tvaika iela 7a un 7k-
1, Rīga 

 + 

R 27 SIA „NESTE LATVIJA”, Rīgas termināls, 
Laivinieku iela 5, Rīga 

 + 

R 28 SIA „OMEGA HOLDING”, Daugavpils 
naftas bāze, Jelgavas iela 2a, Daugavpils 

+  

R 29 SIA „PRO GĀZE SNGB”, Aplokciema iela 3, 
Rīga 

+  

R 30 A/s „GRINDEKS”, Krustpils iela 53, Rīga +  
R 31 SIA „Baltic Agro” Jelgavas servisa centrs, 

Akmeņu ceļš 1, Raubēni, Cenu pagasts, 
Ozolnieku novads 

 + 

R 32 SIA „VARS”, Dzintaru iela 66, Ventspils  + 
R 33 SIA „WOODISON TERMINAL”, Tvaika 

iela 39, Rīga 
+  

R 34 SIA „Baltijas Naftas Grupa”, Madonas 
naftas bāze, Saules iela 62, Madona, Madonas 
novads 

+  

R 35 SIA „DANFORT”, Jelgavas naftas bāze, 
Aviācijas iela 10, Jelgava 

+  

R 36 SIA KU „INTERGAZ”, gāzes termināls, 
Vaļņu iela 10, Daugavpils  

 + 

R 37 SIA „SPRĀDZIENS”, Daugavas iela 8, 
Saurieši, Stopiņu novads 

+  

R 38 SIA „VL Bunkerings”, Tvaika iela 68, Rīga  +  
R 39 SIA „AGA”, Bolderājas gāzes uzpildes 

stacija, Flotes iela 9, Rīga 
+  

R 40 SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” 
Lokomotīvju remonta centra Daugavpils 

+  
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1 2 3 4 
ražotne, 2.Preču iela 30, Daugavpils 

R 41 SIA „Alpha Osta”, Atlantijas iela 35, Rīga  + 
R 42 SIA „NAFTIMPEKS”, Laivinieku iela 11, 

Rīga 
 + 

R 43 SIA „Ventall Termināls”, Dzintaru iela 66, 
Ventspils 

 + 

R 44 LSEZ SIA „GLEN OIL”, Pulvera iela 7, 
Liepāja 

+  

R 45 SIA V.Biļuka komercfirma „EVIJA”, 
Upmalas iela 12/16, Liepāja 

+  

R 46 
SIA „Ziemeļu nafta” naftas produktu 
glabātuve, Mūrmuižas iela 15a, Valmiera 

+  

R 47 A/s „Latvenergo” objekts Rīgas TEC-1, 
Viskaļu iela 16, Rīga 

+  

R 48 LSEZ SIA „TRANSIT TERMINĀLS”, Jaunā 
ostmala 33/35, Liepāja 

 + 

R 49 A/s „VIRŠI-A”, degvielas noliktava „Avoti”, 
Druvas iela 8, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles 
novads 

+  

R 50 
SIA „TĪNE”, Valkas naftas bāze, Tālavas iela 
35a, Valka, Valkas novads 

+  

R 51 
SIA „EAST-WEST TRANSIT” Cēsu naftas 
bāze, Birzes iela 2, Cēsis, Cēsu novads 

+  

R 52 
SIA „NPK Terminālis”, Grīzupes iela 8, 
Liepāja 

+  

R 53 
A/s „BALTIC COAL TERMINAL”, gāzes 
apgādes saimniecība, Dzintaru iela 39, 
Ventspils 

+  

R 54 

SIA „LDz ritošā sastāva serviss”, 
Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, 
naftas bāze (dīzeļdegvielas rezervuāru 
laukums/naftas bāze), Krustpils iela 24 un 
71a, Rīga 

+  

R 55 
SIA „Jāņu centrs”, „Torņi”, Saldus pagasts, 
Saldus novads  

+  

R 56 
SIA „TENACHEM”, Spodrības iela 3, 
Dobele, Dobeles novads 

+  

R 57 
SIA „AGA”, gāzes balonu uzpildes stacija, 
Putnu iela 2, Zaķumuiža, Ropažu novads 

+  

R 58 
SIA „OVI”, naftas bāze, Tvaika iela 35 un 
37a, Rīga 

+  

R 59 
LSEZ SIA „GI Termināls”, Ziemeļu iela 19C, 
Liepāja 

+  

R 60 
SIA „RIXJET RIGA”, aviācijas degvielas 
terminālis, Mazā Gramzdas iela 9 (lidosta 
„Rīga”), Mārupes novads 

+  

R 61 
SIA „Riga fertilizer terminal”, minerālmēslu 
īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas 
komplekss, Kundziņsala, Rīga 

 + 
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1 2 3 4 
R 62 SIA „Nordeka Oil”, Dzirciema iela 121, Rīga +  
 
Iekšlietu ministrs                                  R. Kozlovskis 

15.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Bīstamo vielu noplūde 

 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana par 
iespējamo bīstamo vielu 
noplūdi 

10 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests  

2. 

Glābšanas dienesta vadības 
apziņošana un lēmumu 
pieņemšana par 
veicamajiem pasākumiem 

20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Attiecīgu Glābšanas 
dienesta struktūrvienību 
informēšana 

30 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

4. 

Glābšanas darbos 
iesaistāmo institūciju 
informēšana par to 
iespējamo iesaistīšanu 
avārijas likvidēšanā 

1 stunda Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

5. 

Iespējamā bīstamajā zonā 
atrodošos iedzīvotāju 
informēšana par iespējamo 
apdraudējumu saskaņā ar 
objektu izstrādātajiem 
civilās aizsardzības plāniem 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests 
Valsts policija  
 
Pašvaldības 

6. 

Preventīvo pasākumu 
noteikšana sadarbībā ar 
glābšanas darbos 
iesaistītām institūcijām, lai 
novērstu vai mazinātu 
avārijas sekas 

6 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests  
Glābšanas darbos 
iesaistītās institūcijas  

7. 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un specializētās 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības organizēšana un 
sniegšanas kārtības 
noteikšana piesārņotajā 
teritorijā 

2 stundas Veselības ministrija  
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 

Veselības ministrija  
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes 
 
Pašvaldības 
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1 2 3 4 5 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

 
 

8. 

Pasākumu par iedzīvotāju 
un materiālo vērtību 
evakuāciju no bīstamās 
zonas un īpašuma apsardzes 
organizēšana  

6 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 
 

Pašvaldības 
 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija  

9. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 
par situāciju un veiktajiem 
pasākumiem 

Pēc katrām 2 
stundām 

Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

10. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 

11. 

Valsts materiālo rezervju 
sagatavošana izsniegšanai 

4 stundas Iekšlietu ministrija 
Ministrijas 

Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
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2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 
Par izpildi atbildīgā 

ministrija 
Izpildītāji 

    

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas apstrādāšana 
par bīstamo vielu noplūdi. 
Glābšanas dienesta vadības 
informēšana 

5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

2. 

Iesaistāmo institūciju 
informēšana par bīstamo 
vielu noplūdi 

25 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas 
padotībā esošās 
iestādes 
 
Valsts policija  
Glābšanas dienests 

3. 

Izlūkošanas veikšana 
notikuma vietā 

45 min. Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

4. 

Bīstamo zonu novērtēšana 
bīstamo vielu noplūdes 
gadījumā atmosfērā 
 

45 min. 
 

Aizsardzības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
 
 
Iekšlietu ministrija 

Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas 
padotībā esošās 
iestādes 
 
Glābšanas dienests 

5. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 
par situāciju notikuma vietā 
un veiktajiem pasākumiem 

45 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
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1 2 3 4 5 

6. 

Bīstamajā zonā atrodošos 
iedzīvotāju brīdināšana par 
apdraudējumu un rīcību 
avārijas zonā 

1 stunda Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
Pašvaldības 

7. 

Starptautisko organizāciju 
informēšana par notikumu 

1 stunda Ārlietu ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

Ārlietu ministrija 
 
Glābšanas dienests  

8. 

Valsts materiālo rezervju 
iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 
Pasākumu 
izpildītājs 
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

9. 

Noplūdušās bīstamās vielas 
paraugu ņemšana 
laboratorijas analīzei  

4 stundas  Iekšlietu ministrija  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienests  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas 
padotībā esošās 
iestādes 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

10. 

Iedzīvotāju evakuācija, 
izmitināšana, aprūpe, 
īpašuma apsardze 

6 stundas 
Pastāvīgi 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Labklājības 
ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pašvaldības 
 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Rīga” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Vidzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Latgale” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Zemgale” 
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1 2 3 4 5 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 

Sociālās 
integrācijas valsts 
aģentūra 
 
Valsts policija 

11. 

Seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
organizēšana, kā arī 
veikšana atbilstoši savai 
kompetencei sadarbībā ar 
avārijas brigādēm, 
iesaistītām institūcijām un 
komersantiem 

Pastāvīgi Satiksmes ministrija 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Veselības ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas 
dzelzceļš” 
Komersanti 
(pārvadātāji) 
 
Valsts vides 
dienests un tā 
teritoriālās 
struktūrvienības  
 
Glābšanas dienests, 
glābšanas darbos 
iesaistītās 
institūcijas, avārijas 
brigādes 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Veselības 
inspekcija 
 
Pašvaldības 
 

12. 

Pirmās palīdzības, 
neatliekamās un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšana un koordinācija 
ar citiem neatliekamos 
pasākumos iesaistītiem 
dienestiem 
 

Pastāvīgi 
 

Veselības ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Iekšlietu ministrija 

Veselības 
ministrija,  
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības 
iestādes 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija 

13. 

Psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana iedzīvotājiem  

Nepieciešamības 
gadījumā 

Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
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1 2 3 4 5 
Rīgas Stradiņa 
universitātes 
Psihosomatiskās 
medicīnas un 
psihoterapijas 
katedra 

13.1 Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības 
iestādes 

14. 

Sasmērēto ar naftu 
dzīvnieku 
glābšana un attīrīšana 
naftas noplūdes gadījumos 
jūrā 
 
 
 
 
 
 

Pastāvīgi 
 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Valsts vides 
dienests 
 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Praktizējošie 
veterinārārsti 
Latvijas 
veterinārārstu 
biedrība 
Latvijas 
Ornitoloģijas 
biedrība 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

15. 

Izziņas materiālu vākšana, 
apkopošana un avārijas 
iespējamā cēloņa 
noteikšana 

24 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
Labklājības 
ministrija 

Valsts policija 
Glābšanas dienests 
 
Vides valsts 
dienests 
 
 
Valsts darba 
inspekcija 

16. 

Informācijas par radītajiem 
zaudējumiem apkopošana 

1 mēnesis Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
Ministrijas 

Pašvaldības 
 
 
 
Ministrijas 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
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Iekšlietu ministrs                       R. Kozlovskis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Atomelektrostacijas, kas darbojas līdz 300, 500 un  

1000 km rādiusā no valsts robežas 
 

Nr. 
p.k. 

AES nosaukums 
Attālums no 

Latvijas 
robežas 

Reaktoru skaits 
un tips 

Kopējā  
jauda (MW) 

 

1 2 3 4 5 
Līdz 300 km 

1. Loviisas AES-Somija 265 2-PWR 992 
2. Ļeņingradas AES-Krievija 275 4-LWGR 3700 
3. Oskarshammas AES-Zviedrija 280 3-BWR 2511 
4. Smoļenskas AES-Krievija 300 3-LWGR 2775 

Līdz 500 km 
1. Forsmarkas AES-Zviedrija 310 3-BWR 3274 
2. Olkiluoto AES-Somija 330 2-BWR 1760 
3. Kaļiņinas AES-Krievija 475 4-PWR 3800 
4. Ringhalsas AES-Zviedrija 500 3-PWR 

1-BWR 
3689 

Līdz 1000 km 
1. Rovnas AES-Ukraina 535 4-PWR 2657 
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1 2 3 4 5 
2. Hmeļņickas AES-Ukraina 700 2-PWR 1900 
3. Kurskas AES-Krievija 710 4-LWGR 3700 
4. Brokdorfas AES-Vācija 790 1-PWR 1410 
5. Dukovani AES-Čehija 850 4-PWR 1878 
6. Bohunices AES-Slovākija 880 2-PWR 944 
7. Grondes AES-Vācija 880 1-PWR 1360 
8. Novovoroņežas AES-Krievija 890 3-PWR 1720 
9. Dienvidukrainas AES-Ukraina 920 3-PWR 2850 
10. Temelinas AES-Čehija 920 2-PWR 1926 
11. Mohovces AES-Slovākija  930 2-PWR 872 
12. Emslandes AES-Vācija 980 1-PWR 1329 
13. Grafenreinfeldas AES-Vācija 990 1-PWR 1275 
 
Piezīme: Pielikumā iekļauti Starptautiskās atomenerģijas aģentūras 2013.gada janvāra dati. 
 
 
 
 
 
 

Līdz 500 km rādiusā no 
valsts robežas uz demontāžu nodotās atomelektrostacijas 

 

Nr. 
p.k. 

AES nosaukums 
Attālums no 

Latvijas 
robežas 

Reaktoru skaits un tips 

 

1 2 3 4 
1. Ignalinas AES-Lietuva 8 2-LWGR 
2. Barsebaka-2- Zviedrija 500 2-BWR 

 
Līdz 1000 km rādiusā no 

valsts robežas plānotās atomelektrostacijas 
 

Nr. 
p.k. 

AES nosaukums 
Attālums no 

Latvijas 
robežas 

Reaktoru 
skaits un tips 

Kopējā  
jauda (MW) 

 

1 2 3 4 5 
1. Visaginas AES 15 2-VVER 2400 
2. Baltijas AES 150 2-VVER 2400 
3. Ļeņingradas-2 AES 275 2-PWR 2170 
4. Novoroņežas-2 AES 890 2-PWR 2228 
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1 2 3 4 5 
5. Baltkrievijas AES 110 2-VVER 2400 

 
 

Iekšlietu ministrs                    R. Kozlovskis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Radioaktīvā mākoņa, kas var rasties radioaktīvo vielu noplūdes gadījumā 
no uzglabātās lietotās kodoldegvielas bijušās Ignalinas atomelektrostacijas 

teritorijā, pārvietošanās laiks atkarībā no vēja ātruma 
 

Vēja ātrums, m/s 
Radioaktīvais mākonis sasniedz: 

Latvijas Republikas 
robežu (8 km) 

30 km zonas robežu 
    

1111    2222    3333    
2 1 st. 7 min. 4 st. 10 min. 

3 44 min. 2 st. 47 min. 

4 33 min. 2 st. 05 min. 
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1111    2222    3333    
5 27 min 1 st. 40 min. 

6 22 min. 1 st. 24 min. 

10 13 min. 49 min. 

15 9 min. 34 min. 

20 7 min. 26 min. 

25 5 min. 19 min. 

 
 
 
Iekšlietu ministrs                    R. Kozlovskis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.pielikums  

Valsts civilās aizsardzības plānam  
 

Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti Latvijā 
 

Nr. 
p.k. 

Objekts, iekārta 
Radio-
nuklīds 

Aktivitāte, 
TBq 

(2011.gada 
1.janvārī) 

Objekta adrese 

 

1 2 3 4 5 
1. Valsts asinsdonoru centrs, 

gamma starošanas iekārta 
Cs-137 33 

Sēlpils iela 6, 
Rīga, LV-1007 
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1 2 3 4 5 
BIOBEAM 2000 

2. Valsts SIA „Latvijas Vides 
ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs”, radioaktīvo atkritumu 
glabātava „Radons” 

Dažādi, t.sk.: 
H-3, Sr-90, 
Co-60, Cs-

137, Ra-226 

415 
 

„Radons”, 
Baldones 
novads, LV-
2125 

3. Valsts SIA „Latvijas Vides 
ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs”, Salaspils 
kodolreaktors 

Dažādi, t.sk.: 
H-3, Co-60 100 

 

Miera iela 31, 
Salaspils, 
Salaspils 
novads, LV-
2169 

Piezīme. Tabulā uzskaitītie valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti ugunsgrēka, terora 
akta, diversijas un radiācijas drošības normu neievērošanas rezultātā var radīt apdraudējumu 
objekta darbiniekiem un piesārņojumu objekta teritorijā un ārpus tās. 
 
 
 
 

Iekšlietu ministrs                   R. Kozlovskis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.pielikums 

Valsts civilās aizsardzības plānam 
 

Zemes mākslīgā pavadoņa ar radioaktīviem materiāliem nokrišana 
 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
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1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana par 
zemes mākslīgā pavadoņa 
nokrišanas iespējamību, 
situācijas novērtēšana. 
Glābšanas dienesta vadības 
informēšana 

10 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
Iekšlietu ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 
 
Glābšanas dienests 

2. 

Informācijas sniegšana 
Glābšanas dienestam 

20 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

3. 

Informācijas apmaiņas ar 
citām valstīm un 
starptautiskām 
organizācijām 
nodrošināšana  

1 stunda Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
Ārlietu ministrija  

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 
 
Ārlietu ministrija 

4. 

Informācijas sniegšana 
Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētājam 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

5. 

Informācijas sniegšana 
iedzīvotājiem 

2 stundas  Satiksmes ministrija VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

6. 

Operatīvās meteoroloģiskās 
informācijas sniegšana un 
precizēšana  

Pastāvīgi un pēc 
katras stundas  

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 

7. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta 
struktūrvienības  
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 
 
Pasākumu izpildītāji 

8. 

Sagatavošanās 
neatliekamās un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšanai 

2 stundas  Veselības ministrija 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes 
 
Pašvaldības 
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* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 
Par izpildi atbildīgā 

ministrija 
Izpildītāji 

    

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas par zemes 
mākslīgā pavadoņa 
nokrišanu saņemšana. 
Glābšanas dienesta vadības 
informēšana 

5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

2. 

Institūciju iesaistīšana 20 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Valsts vides 
dienesta Radiācijas 
drošības centrs 
 
Valsts policija  
Glābšanas dienests  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki  

3. 

Situācijas novērtēšana, 
izlūkošana, bīstamās zonas 
noteikšana 

30 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
Iekšlietu ministrija 

Valsts vides 
dienesta Radiācijas 
drošības centrs 
 
Glābšanas dienests 

4. 

Bīstamajā zonā atrodošos 
iedzīvotāju brīdināšana par 
apdraudējumu un rīcību 
avārijas zonā 

1 stunda Iekšlietu ministrija 
 
 
Pašvaldības 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
Pašvaldības 

5. 

Informācijas sniegšana 
iedzīvotājiem 

2 stundas  Satiksmes ministrija VAS “Latvijas 
valsts radio un 
televīzijas centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

6. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 
par situāciju notikuma vietā 
un veiktajiem pasākumiem 
 

45 min. Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Valsts vides 
dienesta Radiācijas 
drošības centrs 

7. 

Starptautisko organizāciju 
informēšana par notikumu 

1 stunda Ārlietu ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

Ārlietu ministrija 
 
Glābšanas dienests  

8. 

Valsts materiālo rezervju 
iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 
Pasākumu 
izpildītāji 
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 
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1 2 3 4 5 

9. 

Radiācijas situācijas 
novērtēšana un izlūkošanas 
organizēšana, iespējamās 
bīstamo vielu noplūdes 
noteikšana, vielas paraugu 
ņemšana laboratorijas 
analīzei 

4 stundas  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
Iekšlietu ministrija 
 

Valsts vides 
dienesta Radiācijas 
drošības centrs 
 
Glābšanas dienests 
 
 

10. 

Iedzīvotāju evakuācija, 
izmitināšana, aprūpe, 
īpašuma apsardze 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Labklājības 
ministrija 

Pašvaldības 
 
 
 
Valsts policija  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Rīga” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Vidzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Latgale” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Zemgale” 
Sociālās 
integrācijas valsts 
aģentūra 

11. 

Pirmās palīdzības, 
neatliekamās un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšana un koordinācija 
ar citiem neatliekamos 
pasākumos iesaistītiem 
dienestiem 

Pastāvīgi Veselības ministrija 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Iekšlietu ministrija 

Veselības ministrija  
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības 
iestādes 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija 
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1 2 3 4 5 

12. 

Psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana iedzīvotājiem  

Nepieciešamības 
gadījumā 

Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
 
Rīgas Stradiņa 
universitātes 
Psihosomatiskās 
medicīnas un 
psihoterapijas 
katedra 

12.1 Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības 
iestādes 

13. 

Seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
organizēšana un veikšana 
atbilstoši savai 
kompetencei sadarbībā ar 
iesaistītajām institūcijām un 
komersantiem 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Pašvaldības 
 
 
 
Valsts vides 
dienests un tā 
teritoriālās 
struktūrvienības  
 
Glābšanas dienests, 
glābšanas darbos 
iesaistītās 
institūcijas  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

14. 

Informācijas par radītajiem 
zaudējumiem apkopošana 

1 mēnesis Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Ministrijas 

Pašvaldības 
 
 
 
Ministrijas 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 
 

Iekšlietu ministrs                   R. Kozlovskis 
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20.pielikums 

Valsts civilās aizsardzības plānam 
 

Radiācijas avārijas 
 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 
Informācijas gatavība 

1. 

Saņemtās informācijas par 
radiācijas situāciju un tās 
iespējamās attīstības 
novērtēšana 

10 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  

2. 

Informācijas sniegšana par 
informācijas gatavības 
pakāpes izsludināšanu. 
Nepieciešamības gadījumā, 
rekomendāciju sniegšana 
Glābšanas dienestam par 
Krīzes vadības padomes 
sasaukšanu  

20 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

3. 

Informācijas apmaiņas ar 
citām valstīm un 
starptautiskām 
organizācijām 
nodrošināšana, radiācijas 
situācijas attīstības un 
iespējamo seku novērtēšana 

1 stunda Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

4. 

Civilās aizsardzības 
sistēmas institūciju 
apziņošana, informācijas 
sniegšana Krīzes vadības 
padomes priekšsēdētājam, 
informācijas nodošana 
plašsaziņas līdzekļiem 
saskaņā ar Valsts vides 
dienesta Radiācijas 
drošības centra 
rekomendācijām 

2 stundas  Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
 
 
 

Glābšanas dienests 
 
Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 

5. 

Informācijas sniegšana 
iedzīvotājiem 

2 stundas  Satiksmes ministrija VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
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1 2 3 4 5 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

6. 

Rekomendāciju sniegšana 
Latvijas Tūrisma attīstības 
aģentūrai, Valsts 
robežsardzei par rīcību 
cilvēkiem, kas dodas uz 
valstīm, ko skārusi avārija 
un Glābšanas dienesta 
informēšana 

2 stundas  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

7. 

Ārlietu ministrijas 
informēšana par 
nepieciešamību Latvijas 
Republikas 
diplomātiskajām 
pārstāvniecībām radiācijas 
avārijas skartajās valstīs 
sniegt nepieciešamo 
palīdzību Latvijas 
iedzīvotājiem  

2 stundas  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

8. 

Automātiskā gamma 
starojuma monitoringa 
agrās brīdināšanas sistēmas 
datu reģistrēšanas seansu 
noteikšana un informācijas 
sniegšana Glābšanas 
dienestam 

Pastāvīgi  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

9. 

Pēc informācijas 
saņemšanas par radiācijas 
avārijas vietu un laiku, 
radioaktīvā aerosola 
mākoņa pārvietošanās 
prognozes izstrādāšana vai 
iegūšana no starptautiskām 
organizācijām un tās 
nosūtīšana Glābšanas 
dienestam un Valsts vides 
dienesta Radiācijas 
drošības centram 
savstarpēji saskaņotā formā 
un apjomā 

2-3 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

10. 

Operatīvās meteoroloģiskās 
informācijas sniegšana un 
precizēšana savstarpēji 
saskaņotā formā un apjomā 
civilās aizsardzības 
sistēmas institūcijām 

Pastāvīgi un pēc 
katras stundas  

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
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1 2 3 4 5 

11. 

Dozimetriskās kontroles 
pastiprināšana 
robežkontroles un 
robežpārejas punktos 
personām, transporta 
līdzekļiem un kravām, kas 
šķērsojušas ārvalstu 
teritorijas ar iespējamu 
radioaktīvo piesārņojumu  

Pastāvīgi   Iekšlietu ministrija Valsts robežsardze  

12. 

Radioaktīvā piesārņojuma 
kontroles pastiprināšana 
importējamiem pārtikas 
produktiem no ārvalstīm, 
kuras skārusi radiācijas 
avārija 

2 stundas  Zemkopības 
ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests  
 

13. 

Radioaktīvā piesārņojuma 
kontroles pastiprināšana 
importētajiem 
minerālmēslojuma 
līdzekļiem no ārvalstīm, ko 
skārusi radiācijas avārija  

2 stundas  Zemkopības 
ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests  

Paaugstinātā gatavība 

14. 

Informācijas par 
kodolavārijas tiešiem 
draudiem, kas var ietekmēt 
radiācijas situāciju Latvijā, 
saņemšana un novērtēšana  

10 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

15. 

Glābšanas dienesta 
informēšana un 
rekomendāciju sniegšana 
par nepieciešamību 
izsludināt sistēmas 
paaugstināto gatavības 
pakāpi 

10 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

16. 

Paaugstinātas gatavības 
pakāpes izsludināšana  

30 minūtes  Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests  

17. 

Krīzes vadības padomes 
darba organizēšana 

2 stundas Iekšlietu ministrija Krīzes vadības 
padomes sekretariāts 
Glābšanas dienests 

18. 

Iedzīvotāju informēšana par 
iespējamo radioaktīvo 
piesārņojumu un 
veicamajiem aizsardzības 
pasākumiem  

1 stunda  Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Satiksmes ministrija 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki  
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
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1 2 3 4 5 
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

19. 

Norādījumi par vides 
objektu, pārtikas produktu, 
dzīvnieku barības un 
dzeramā ūdens gamma un 
beta aktivitātes un gamma 
spektrometrijas mērījumu 
veikšanu radiācijas 
situācijas novērošanā 
iesaistītajām laboratorijā 

1 stunda  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
Zemkopības 
ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
 

20. 

Nodrošinājuma ar 
resursiem (stabilā joda 
preparātu, individuālo 
aizsardzības līdzekļu un 
radiācijas mērinstrumentu 
u.c.), kā arī evakuācijas 
pasākumu un dezaktivācijas 
punktu aprīkojuma 
precizēšana 

2 - 3 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Veselības ministrija  
 
 
 
Aizsardzības 
ministrija  
 
Satiksmes ministrija 

Pašvaldības  
 
 
 
Glābšanas dienests  
Valsts policija   
 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 
AS „Pasažieru 
vilciens” 
 
Komersanti 

21. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 

22. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu sagatavošana 
izsniegšanai 

4 stundas Iekšlietu ministrija 
Ministrijas 

Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 
Pasākumu izpildītāji 

23. 

Personāla, kas var tikt 
iesaistīts avārijas seku 
likvidēšanā, nodrošināšana 
ar individuāliem 
dozimetriem un 
aizsardzības līdzekļiem 

24 stundas  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
Iekšlietu ministrija  

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
Glābšanas dienests  
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24. 

Automātiskā gamma 
starojuma monitoringa 
agrās brīdināšanas sistēmas 
datu reģistrēšanas seansu 
periodiskuma precizēšana 
un informācijas sniegšana 
Glābšanas dienestam  

Pastāvīgi  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 

25. 

Civilās aizsardzības 
sistēmas institūciju un 
dienestu nodrošināšana ar 
meteoroloģisko informāciju 
savstarpēji saskaņotā formā 
un apjomā  

1 stunda  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 

26. 

Sagatavošanās 
neatliekamās un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšanai 

2 stundas  Veselības ministrija 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes 
 
Pašvaldības 

27. 

Laboratoriju apziņošana, 
cilvēku, transporta līdzekļu 
un kravu radioaktīvā 
piesārņojuma kontroles 
veikšanai 

2 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 

28. 

Reģionālo laboratoriju un 
institūciju apziņošana, 
rekomendāciju par 
mājdzīvnieku un augu 
aizsardzību sniegšana, kā 
arī dzīvnieku barības, augu 
izcelsmes pārtikas 
produktu, lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju 
radioaktīvā piesārņojuma 
kontroles veikšana  

2 stundas Zemkopības 
ministrija 

Zemkopības 
ministrija  
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 

29. 

Evakuācijas un avārijas 
seku likvidēšanas 
pasākumu izpildei 
nepieciešamā transporta 
nodrošinājuma precizēšana, 
kā arī institūciju un 
komersantu apziņošana par 
dzelzceļa un autotransporta 
iesaistīšanu   

4 stundas  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Satiksmes ministrija  
 

Pašvaldības  
 
 
 
VAS “Latvijas 
dzelzceļš” 
AS „Pasažieru 
vilciens” 
 
Komersanti 



 

IEMPl_201014 

100

1 2 3 4 5 

30. 

Cilvēku, transporta līdzekļu 
un kravu, kas šķērsojušas 
ārvalstu teritorijas ar 
radioaktīvo piesārņojumu, 
dezaktivācijas 
nodrošināšana robežpāreju 
un robežšķērsošanas 
punktos 

12 stundas  Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Glābšanas dienests 
Valsts robežsardze 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 

 
2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
    

1 2 3 4 5 
Pilnā gatavība 

1. Apziņošana un civilās aizsardzības sistēmas aktivēšana 
1.1. Informācijas par 

kodolavāriju, kas var 
ietekmēt radiācijas 
situāciju Latvijā, 
saņemšana un novērtēšana  

10 min. 
 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  

1.2. Rekomendāciju sniegšana 
Glābšanas dienestam par 
nepieciešamību izsludināt 
sistēmas pilnās gatavības 
pakāpi 

10 min Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 

1.3. Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 
par nepieciešamību 
izsludināt sistēmas pilnās 
gatavības pakāpi 

10 min.  Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  

Glābšanas dienests  
 
Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  

1.4. Starptautisko organizāciju 
un valstu, kas var būt 
pakļautas radiācijas 
kaitējumam, informēšana 

10 min. Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
Ārlietu ministrija  

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
Ārlietu ministrija 

1.5. Krīzes vadības padomes 
informēšana par situācijas 
attīstību 

10 min.  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
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1.6. Civilās aizsardzības 

sistēmas institūciju, 
pašvaldību, dienestu un 
komersantu apziņošana  

 1 stunda  Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
un tā 
struktūrvienības  

1.7. Iedzīvotāju brīdināšana un 
informācijas sniegšana par 
avāriju un aizsardzības 
pasākumiem (joda 
profilakse, uzturēšanās 
telpās u.c.) 

1 stunda  Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija  
 
Satiksmes ministrija 

Glābšanas dienests 
Valsts policija     
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija”  
VSIA “Latvijas 
Radio”  

1.8. Sakaru sistēmas darbības 
nodrošināšana  

2-3 stundas   Satiksmes ministrija  
 

Elektronisko sakaru 
komersanti 

1.9 Diplomātisko 
pārstāvniecību informēšana 
par notikušo 

3 stundas Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija 

1.10. Tautsaimniecības 
nodrošināšanas 
organizēšana ar 
energoresursiem, kas 
nepieciešami sabiedrības 
dzīves un saimnieciskās 
darbības veikšanai  

2-3 stundas  Ekonomikas 
ministrija 

Ekonomikas 
ministrija 
Komersanti 

2. Preses konferences 
rīkošana par notikušo 
avāriju, iespējamo tās 
attīstības gaitu un 
aizsardzības pasākumiem 

Pastāvīgi  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
Krīzes vadības 
padome  

3. Radiācijas situācijas novērošanas un izlūkošanas organizēšana 
3.1. Automātiskās gamma 

starojuma monitoringa 
agrās brīdināšanas sistēmas 
datu reģistrēšanas seansu 
periodiskuma precizēšana   

Pēc katras 
stundas  

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 

3.2. Radiācijas situācijas 
izlūkošana ilgtermiņa 
aizsardzības pasākumu 
plānošanas zonā  

3 stundas  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
Iekšlietu ministrija                 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
Glābšanas dienests  

3.3. Detalizēta radiācijas 
situācijas izlūkošana 

6 stundas  Vides aizsardzības 
un reģionālās 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
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neatliekamo aizsardzības 
pasākumu plānošanas zonā 

attīstības ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

centrs  
 
Glābšanas dienests 

3.4. Pārtikas produktu, dzeramā 
ūdens, virszemes ūdeņu, 
objektu un dzīvojamo telpu 
radioaktīvā piesārņojuma 
kontroles veikšana 
 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
 
 
 
Zemkopības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs 
” 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
 
Pašvaldības 

4. Radiācijas situācijas novērtēšana, attīstības prognozēšana un rekomendāciju izstrādāšana 
4.1. Radiācijas situācijas 

sākotnējā novērtēšana un 
situācijas attīstības 
prognozēšana 

1 - 2 stundas  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 

4.2. Radioaktīvā piesārņojuma 
un starojuma līmeņa 
noteikšana, radiācijas 
situācijas novērošanas un 
izlūkošanas koordinēšana, 
informācijas apkopošana 
par avārijas zonā iesaistīto 
institūciju un komersantu 
veiktajiem pasākumiem 
radioaktīvā piesārņojuma 
mērījumiem, situācijas 
attīstības prognozēšana, 
rekomendāciju izstrādāšana 
aizsardzības pasākumu 
ieviešanai, radiācijas 
drošības pasākumu izpildes 
uzraudzība radiācijas 
avārijas zonā 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
Iekšlietu ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
Glābšanas dienests  
 
Krīzes vadības 
padomes ekspertu 
grupas 
 
 

5. Iedzīvotāju neatliekamo aizsardzības pasākumu organizēšana (stabilā joda profilakse, 
uzturēšanās telpās, evakuācijas pasākumi un aizsardzības pasākumu noteikšana 
lauksaimniecībā) 

5.1. Lēmuma pieņemšana par 
plānoto masu pasākumu 
atcelšanu un darba 
pārtraukšanu iestādēs, kas 
atrodas neatliekamo 
aizsardzības pasākumu 

2-3 stundas   
 
 
 
 
 

Krīzes vadības 
padome  
 
Republikas pilsētu, 
novadu civilās 
aizsardzības 
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plānošanas zonā un nav 
iesaistītas avārijas seku 
likvidēšanā. Nodarbību 
atcelšana izglītības 
iestādēs, nepieciešamo 
aizsardzības pasākumu 
nodrošināšana un personu 
reģistrācija, kuras atstāj 
izglītības iestādes, kas 
atrodas neatliekamo 
aizsardzības pasākumu 
plānošanas zonā 

 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Izglītības un zinātnes 
ministrija  

komisijas 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Izglītības iestādes  

5.2. Stabilā joda preparātu 
izsniegšanas organizēšana 
neatliekamo aizsardzības 
pasākumu plānošanas zonā 
tām personām, kurām tie 
nav iepriekš iedalīti 

Nekavējoties Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Veselības ministrija  
 
Aizsardzības 
ministrija 

Pašvaldības  
 
 
 
Ārstniecības iestādes  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

5.3. Evakuācijas pasākumu 
organizēšana   

24-72 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Satiksmes ministrija  

Pašvaldības 
 
 
 
Valsts policija 
Glābšanas dienests  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
VAS “Latvijas 
dzelzceļš” 
AS „Pasažieru 
vilciens” 
 
Komersanti 

5.4. Nodrošināšana ar transportu evakuācijas pasākumu veikšanai: 
 - pa dzelzceļu un ar 

autotransportu starp 
pilsētām, kuras atrodas 
dažādu novadu teritorijās 

48 stundas Satiksmes ministrija Satiksmes ministrija 
VAS “Latvijas 
dzelzceļš” 
AS „Pasažieru 
vilciens” 
Komersanti 

 - ar autotransportu pilsētu 
un novadu robežās un starp 
pilsētām viena novada 
robežās  

48 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Pašvaldības 
 
Komersanti 

5.5. Veicamie pasākumi ilgtermiņa aizsardzības pasākumu plānošanas zonā: 
 - informēšana par lauku 1 stunda  Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
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darbu pārtraukšanu vai 
ierobežošanu, lapu 
dārzeņu, iegūtā piena un no 
atklātām vietām ņemtā 
ūdens lietošanas 
aizliegšana vai 
ierobežošana pirms nav 
veikta tā piesārņojuma 
kontrole u.c.;  

 
 
Satiksmes ministrija 

Valsts policija  
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

 - pārtikas produktu, 
dzeramā ūdens un 
dzīvnieku barības krājumu 
izveidošana un to 
novietošana slēgtās telpās; 

4 stundas  Pašvaldības  
Iedzīvotāji  
 

 - dzeramā ūdens ņemšanas 
vietu nosegšana, mājlopu 
novietošana slēgtās telpās 

3 stundas  Pašvaldības  
Iedzīvotāji 

6. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
6.1. Patrulēšanas organizēšana, 

radioaktīvā piesārņojuma 
zonas apsardze, 
evakuācijas maršrutu 
norādīšana, transporta 
kustības regulēšana 

Pastāvīgi  Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Valsts policija 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

6.2. Fiziskās aizsardzības 
nodrošināšana ar 
radioaktīvo vielu 
izmantošanu saistītos valsts 
nozīmes jonizējošā 
starojuma objektos, kas 
atrodas avārijas zonā  

Pastāvīgi 
  

Iekšlietu ministrija 
  

Drošības policija 
 

7. Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests  
 
Pasākumu izpildītāji  
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

8. Personāla, kurš tiek iesaistīts avārijas seku likvidēšanā aizsardzība 
8.1. Personāla nodrošināšana ar 

nepieciešamajiem 
individuālās aizsardzības 
līdzekļiem 
 

12 stundas   Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

8.2. Personāla individuālās 
dozimetriskās kontroles 
nodrošināšana 

Pastāvīgi  
 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs 

9. Medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā palīdzība 
9.1. Neatliekamās medicīniskās Pastāvīgi  Veselības ministrija  Neatliekamās 
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palīdzības sniegšana  

 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

medicīniskās 
palīdzības dienests  
 
Pašvaldības 
 
 

9.2. Cietušo personu 
transportēšanas 
organizēšana uz valsts 
ārstniecības iestādēm 

Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 

9.2.1 Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības iestādes 

9.3. Specializētās medicīniskās 
palīdzības sniegšanas un 
medicīniskās rehabilitācijas 
organizēšana un 
koordinēšana  avārijas seku 
likvidēšanā iesaistītam 
personālam un avārijā 
cietušajiem 

Pastāvīgi   Veselības  
ministrija 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
 VSIA „Paula 
Stradiņa klīniskā 
universitātes 
slimnīca” 

9.4. Veselības aprūpes 
nodrošināšana radiācijas 
avārijā cietušajiem, ņemot 
vērā radiācijas drošības 
prasību izpildi 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Ārstniecības 
iestādes, kur 
hospitalizē avārijā 
cietušos 

9.5. Pretepidēmisko pasākumu 
un sadzīves apstākļu 
higiēniskās kontroles 
veikšana cilvēku 
pastāvīgās dzīves, pagaidu 
un pastāvīgās 
izmitināšanas vietās, kā arī 
ārstniecības vietās, kur 
izvietoti radiācijas avārijā 
cietušie 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
 
Veselības inspekcija 

9.6. Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 
sniegšana cietušajiem 

Pastāvīgi Labklājības 
ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Rīga” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Vidzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
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Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

„Latgale” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Zemgale” 
Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra 
 
Pašvaldības 

9.7. Psiholoģiskās palīdzības 
organizēšana un sniegšana 
radiācijas avārijā 
cietušajiem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 

10. Dezaktivācija 
10.1. Cilvēku un transporta 

līdzekļu radioaktīvā 
piesārņojuma kontroles un 
dezaktivācijas 
organizēšana un veikšana 

Pastāvīgi  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrija  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Satiksmes ministrija 

Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 
Glābšanas dienests 
 
Pašvaldības  
 
 
 
VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 
 
Komersanti 

10.2. Apdzīvoto vietu, 
evakuācijas un avārijas 
seku likvidēšanas darbos 
iesaistīto vienību 
pārvietošanās ceļu 
dezaktivācijas 
organizēšana 

72 stundas   Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  
 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 

Pašvaldības  
 
 
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
Valsts vides dienesta 
Radiācijas drošības 
centrs  
 
Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
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ministrija spēki 

10.3. Radioaktīvi piesārņotās 
augsnes, tehnikas, apģērba, 
sadzīves un citu priekšmetu 
apglabāšana valsts SIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs” 
glabātavā vai speciāli 
izveidotās vietās 

Pastāvīgi  Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 
Pašvaldības 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Glābšanas dienests  

11. Turpmākie aizsardzības pasākumi lauksaimniecībā 
11.1. Informēšana par 

turpmākajiem aizsardzības 
pasākumiem 
lauksaimniecībā:  
- novāktās ražas lietošanas 
uzturā vai izmantošanas 
pārstrādei ierobežošana vai 
aizliegšana; 
- lauksaimniecības 
produktu un mājdzīvnieku 
izvešanas aizliegšana no 
radioaktīvi piesārņotās 
teritorijas; 
- mājdzīvnieku evakuācija;  
- savvaļas augu un 
dzīvnieku gaļas lietošanas 
aizliegšana vai 
ierobežošana 

24-48 stundas   Iekšlietu ministrija 
 
 
Zemkopības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Satiksmes ministrija 

Valsts policija 
Glābšanas dienests 
 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
 
Pašvaldības 
 
 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija”  
VSIA “Latvijas 
Radio” 

11.2. Dzīvnieku novietņu 
izveidošana, dzīvnieku 
radioaktīvā piesārņojuma 
kontrole un to sadalīšana 
grupās atkarībā no 
piesārņojuma, 
nepieciešamības gadījumā, 
to apglabāšana  
 

Pastāvīgi  
 

Zemkopības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests  
 
Pašvaldības  
 
Iedzīvotāji 
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 

11.3. Mājdzīvnieku evakuācijas 
organizēšana 

Pastāvīgi Zemkopības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Pārtikas un 
veterinārais dienests  
 
Pašvaldības 

11.4. Dzīvnieku dezaktivācijas Pastāvīgi Zemkopības Pārtikas un 
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organizēšana un, 
nepieciešamības gadījumā, 
to likvidēšanas kārtības 
noteikšana  

ministrija 
 

veterinārais dienests 
 

11.5. Dzīvnieku un augu 
izcelsmes pārtikas 
produktu radioaktīvā 
piesārņojuma kontrole 

Pastāvīgi Zemkopības 
ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests  

11.6. Pārtikas produktu un 
dzīvnieku barības 
radioaktīvā piesārņojuma 
kontroles organizēšana 
pārstrādes uzņēmumos un 
tirdzniecības vietās 

Pastāvīgi Zemkopības 
ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests 

11.7. Rekomendācijas sniegšana 
dzīvnieku un augu 
izcelsmes pārtikas 
produktu tālākai pārstrādei, 
lai samazinātu radioaktīvo 
piesārņojumu produktos 

Pastāvīgi  Zemkopības 
ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests  

11.8. Dzīvnieku un augu 
izcelsmes pārtikas 
produktu tālākās pārstrādes 
organizēšana, lai 
samazinātu radioaktīvo 
piesārņojumu produktos 

Pastāvīgi  Zemkopības 
ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests  
 
Komersanti 

11.9. Rekomendāciju sniegšana 
par augu un dzīvnieku 
aizsardzības, pārtikas 
produktu dezaktivācijas, 
augsnes dezaktivācijas un 
rekultivācijas pasākumu 
organizēšanu 

Pastāvīgi  Zemkopības 
ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests  
 
Lauksaimniecības 
konsultāciju centrs 

12. Evakuēto un pagaidu izmitināto cilvēku aprūpe 
12.1. Evakuēto un pagaidu 

izmitināto cilvēku reģistra 
izveidošana un uzturēšana, 
bojā gājušo un cietušo 
identifikācija un uzskaite 

48-72 stundas   Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Iekšlietu ministrija 

Pašvaldības  
 
 
 
Valsts policija  

12.2. Radiācijas avārijā cietušo, 
evakuēto un pagaidu 
izmitināto iedzīvotāju 
neatliekamā materiālā un 
psiho-sociālā atbalsta 
sniegšanas organizēšana, 
atbilstošo dzīves apstākļu, 
humanitārās palīdzības 
sadales, nepieciešamo 
darba un sadzīves apstākļu 

Pastāvīgi    Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Labklājības 
ministrija  
 
 
 
 

Pašvaldības  
 
 
 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Rīga” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Vidzeme” 
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nodrošināšana no citām 
administratīvām teritorijām 
pieaicinātam, glābšanas 
darbos iesaistītam 
personālam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veselības ministrija  

Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Latgale” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Zemgale” 
Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra 
 
VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 

12.3. Pārtikas produktu apgādes 
sistēmas organizēšana 
radiācijas avārijā 
cietušajiem 

48 stundas   Zemkopības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Pārtikas un 
veterinārais dienests 
 
Pašvaldības  

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
 
 
 
 
 
 
 

21.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Nacionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības  

transporta riska teritorijas 
 

Valsts galvenie autoceļi 
 

Autoceļa 
numurs 

Nosaukums 
 

Teritorijas, ko šķērso autoceļi  
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A1 Rīga (Baltezers) –

Igaunijas robeža 
(Ainaži) 

Garkalnes novadu, Carnikavas novadu, Ādažu novadu, 
Saulkrastu novada Saulkrastu pagastu, Limbažu novada 
Skultes pagastu, Salacgrīvas novada Liepupes, Salacgrīvas, 
Ainažu pagastus, Salacgrīvas pilsētu un Ainažu pilsētu 

A2 Rīga – Sigulda -
Igaunijas robeža 
(Veclaicene) 

Rīgas pilsētu, Garkalnes novadu, Inčukalna novada 
Inčukalna pagastu, Siguldas novada Siguldas pagastu un 
Siguldas pilsētu, Līgatnes novada Līgatnes pagastu, 
Amatas novada Drabešu pagastu, Cēsu novada Vaives 
pagastu, Priekuļu novada Veselavas pagastu, Raunas 
novada Raunas pagastu, Smiltenes novada Launkalnes, 
Bilskas un Grundzāles pagastus, Apes novada Virešu, 
Gaujienas, Trapenes un Apes pagastus, Alūksnes novada 
Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastus  

A3 Inčukalns – Valmiera 
- Igaunijas robeža 
(Valka) 

Inčukalna novadu, Sējas novadu, Krimuldas novada 
Krimuldas pagastu, Pārgaujas novada Straupes, Stalbes un 
Raiskuma pagastus, Kocēnu novada Vaidavas un Kocēnu 
pagastus, Valmieras pilsētu, Burtnieku novada Valmieras 
pagastu, Strenču novada Jērcēnu, Plāņu pagastus un 
Strenču pilsētu, Valkas novada Valkas pagastu un Valkas 
pilsētu 

A4 Rīgas apvedceļš 
(Baltezers -
Saulkalne) 

Garkalnes novadu, Ropažu novadu, Stopiņu novadu, 
Salaspils novada Salaspils pagastu 

A5 Rīgas apvedceļš 
(Salaspils- Babīte) 

Salaspils novada Salaspils pagastu, Ķekavas novada 
Ķekavas pagastu, Olaines novada Olaines pagastu, 
Mārupes novadu un Babītes novada Babītes pagastu 

A6 Rīga – Daugavpils –
Krāslava - 
Baltkrievijas robeža 
(Pāternieki) 

Rīgas pilsētu, Salaspils novada Salaspils pagastu un 
Salaspils pilsētu, Ikšķiles novada Tīnūžu pagastu un 
Ikšķiles pilsētu, Ogres novada Ogres pilsētu un Ogresgala 
pagastu, Ķeguma novada Ķeguma pilsētu un Rembates 
pagastu, Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētu un 
Lielvārdes un Jumpravas pagastus, Skrīveru novadu, 
Aizkraukles novada Aizkraukles pagastu, Kokneses 
novada Kokneses pagastu, Pļaviņu novada Klintaines un 
Aiviekstes pagastus, Krustpils novada Krustpils, Kūku un 
Vīpes pagastus, Jēkabpils pilsētu, Līvānu novada Turku un 
Jersikas pagastus un Līvānu pilsētu, Daugavpils novada 
Nīcgales, Līksnas un Naujenes pagastus, Krāslavas novada 
Ūdrīšu, Krāslavas, Kalniešu un Piedrujas pagastus un 
Krāslavas pilsētu 

A7 Rīga - Bauska -
Lietuvas robeža 
(Grenctāle) 

Rīgas pilsētu, Ķekavas novada Ķekavas pagastu, Baldones 
novada Baldones pagastu, Olaines novada Olaines pagastu, 
Iecavas novadu, Bauskas novada Codes, Ceraukstes un 
Brunavas pagastus un Bauskas pilsētu 

A8 Rīga - Jelgava - 
Lietuvas robeža 
(Meitene) 

Rīgas pilsētu, Olaines novada Olaines pagastu, Ozolnieku 
novada Cenu un Ozolnieku pagastus, Jelgavas novada 
Platones un Elejas pagastus un Jelgavas pilsētu 
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A9  Rīga (Skulte) – 

Liepāja 
Babītes novada Babītes un Salas pagastus, Jelgavas novada 
Valgundes pagastu, Dobeles novada Jaunbērzes, 
Annenieku un Bikstu pagastus, Tukuma novada Džūkstes 
pagastu, Brocēnu novada Blīdenes pagastu un Brocēnu 
pilsētu, Saldus novada Zirņu pagastu un Saldus pilsētu, 
Skrundas novada Skrundas, Rudbāržu pagastus un 
Skrundas pilsētu, Aizputes novada Kalvenes pagastu, 
Durbes novada Vecpils, Tadaiķu un Durbes pagastus, 
Grobiņas novada Grobiņas pagastu un Grobiņas pilsētu, 
Liepājas pilsētu 

A10 Rīga – Ventspils Rīgas pilsētu, Jūrmalas pilsētu, Babītes novada Salas un 
Babītes pagastus, Tukuma novada Slampes, Tumes, Sēmes 
un Pūres pagastus, Engures novada Smārdes pagastu, 
Kandavas novada Cēres un Kandavas pagastus, Talsu 
novada Strazdes, Lībagu un Ģibuļu pagastus, Ventspils 
novada Usmas, Ugāles, Puzes, Popes un Tārgales pagastus, 
Ventspils pilsētu 

A11  Liepāja - Lietuvas 
robeža (Rucava) 

Liepājas pilsētu, Nīcas novada Nīcas pagastu, Rucavas 
novada Rucavas pagastu 

A12 Jēkabpils- Rēzekne- 
Ludza – Krievijas 
robeža (Terehova) 

Jēkabpils pilsētu, Krustpils novada Kūku, Vīpes, Mežāres 
un Atašienes pagastus, Varakļānu novada Varakļānu 
pagastu un Varakļānu pilsētu, Viļānu novada Dekšāru un 
Viļānu pagastus, Rēzeknes novada Sakstagala, 
Ozolmuižas, Audriņu, Vērēmu un Griškānu pagastus, 
Ludzas novada Cirmas, Isnaudas, un Briģu pagastus un 
Ludzas pilsētu, Zilupes novada Zaļesjes pagastu 

A13 Krievijas robeža 
(Grebņeva) - Rēzekne 
- Daugavpils – 
Lietuvas robeža 
(Medumi) 

Kārsavas novada Malnavas un Mežvidu pagastus, 
Rēzeknes novada Bērzgales, Vērēmu, Ozolaines, 
Lūznavas, Maltas un Feimaņu pagastus, Rēzeknes pilsētu, 
Riebiņu novada Rušonas pagastu, Preiļu novada Pelēču 
pagastu, Daugavpils novada Višķu, Maļinovas, Naujenes, 
Kalkūnes un Medumu pagastus, Daugavpils pilsētu 

A14 Daugavpils apvedceļš 
(Kalkūni – Tilti) 

Daugavpils novada Kalkūnes, Sventes un Līksnas pagastus 

A15 Rēzeknes apvedceļš Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastu 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
 
 
 
 
 

22.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 



 

IEMPl_201014 

112

Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnijas 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Teritorija, ko šķērso dzelzceļa līnijas 
    

1111    2222    3333    
1. Zilupe – Rēzekne-2 - Krustpils 

- Jelgava -Tukums 2 - 
Ventspils 

Zilupes novada Zaļesjes novadu un Zilupes pilsētu, 
Ludzas novada Briģu, Nirzas, Isnaudas un Cirmas 
pagastus un Ludzas pilsētu, Rēzeknes novada Lendžu, 
Griškānu, Verēmu, Ozolmuižas un Sakstagala 
pagastus, Rēzeknes pilsētu, Viļānu novada Sokolku, 
Viļānu un Dekšāru pagastus un Viļānu pilsētu, 
Varakļānu novada Varakļānu pagastu, Krustpils 
novada Atašienes, Mežāres, Kūku un Krustpils 
pagastus, Jēkabpils pilsētu, Salas novada Sēlpils 
pagastu, Aizkraukles novada Staburaga, Seces, 
Daudzeses un Sērenes pagastus, Vecumnieku novada 
Valles pagastu, Ķeguma novada Birzgales pagastu, 
Vecumnieku novada Vecumnieku un Iecavas pagastus, 
Iecavas novadu, Jelgavas novada Sidrabenes, Cenu, 
Glūdas un Līvbērzes pagastus, Jelgavas pilsētu, 
Dobeles novada Jaunbērzes pagastu, Tukuma novada 
Džūkstes, Slampes, Tumes, Sēmes un Pūres pagastus 
un Tukuma pilsētu, Engures novada Smārdes pagastu, 
Kandavas novada Kandavas pagastu, Talsu novada 
Strazdes, Virbu, Lībagu un Ģibuļu pagastus un 
Stendes pilsētu, Ventspils novada Usmas, Ugāles un 
Tārgales pagastus, Ventspils pilsētu 

2. Indra – Daugavpils – Krustpils 
– Rīga 

Krāslavas novada Indras, Kalniešu, Skaistas, 
Krāslavas, Kombuļu, Ūdrīšu un Izvaltas pagastus, 
Daugavpils novada Biķernieku, Naujenes, Līksnas, 
Vaboles, Kalupes un Nīcgales pagastus, Daugavpils 
pilsētu, Līvānu novada Jersikas un Turku pagastus un 
Līvānu pilsētu, Krustpils novada Vīpes, Kūku un 
Krustpils pagastus, Jēkabpils pilsētu, Pļaviņu novada 
Aiviekstes un Klintaines pagastus un Pļaviņu pilsētu, 
Kokneses novada Kokneses pagastu, Aizkraukles 
novada Aizkraukles pagastu, Skrīveru novadu, 
Lielvārdes novada Jumpravas pagastu un Lielvārdes 
pilsētu ar lauku teritoriju, Ķeguma novada Rembates 
pagastu un Ķeguma pilsētu ar lauku teritoriju, Ogres 
novada Ogresgala pagastu un Ogres pilsētu, Ikšķiles 
novadu, Salaspils novadu, Rīgas pilsētu 
 

3. Kārsava – Rēzekne-1 -
Daugavpils – Eglaine 

Kārsavas novada Malnavas, Salnavas un Mežvidu 
pagastus un Kārsavas pilsētu, Rēzeknes novada 
Ilzeskalna, Bērzgales, Vērēmu, Ozolmuižas, 
Ozolaines, Lūznavas, Silmalas, Maltas un Feimaņu 
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pagastus, Rēzeknes pilsētu, Riebiņu novada Rušonas 
pagastu, Preiļu novada Pelēču pagastu, Daugavpils 
novada Višķu, Dubnas, Maļinovas, Naujenes, Līksnas, 
Kalkūnes, Laucesas un Demenes pagastus, Daugavpils 
pilsētu 

4. Jelgava – Liepāja Jelgavas pilsētu, Jelgavas novada Glūdas pagastu, 
Dobeles rajona Krimūnu, Bērzes, Dobeles, Annenieku 
un Bikstu pagastus un Dobeles pilsētu, Jaunpils 
novada Jaunpils pagastu, Brocēnu novada Blīdenes un 
Remtes pagastus un Brocēnu pilsētu ar lauku teritoriju, 
Saldus novada Saldus, Lutriņu un Zirņu pagastus un 
Saldus pilsētu, Skrundas novada Skrundas pilsētu ar 
lauku teritoriju un Rudbāržu pagastu, Aizputes novada 
Kalvenes pagastu,  Durbes novada Vecpils un Tadaiķu 
pagastus un Durbes pilsētu ar lauku teritoriju, Priekuļu 
novada Bunkas pagastu, Grobiņas novada Gaviezes un 
Grobiņas pagastus, Liepājas pilsētu 

5. Meitene - Jelgava - Rīga - 
Lugaži 

Jelgavas novada Elejas un Platones pagastus, Jelgavas 
pilsētu, Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu 
pagastus, Olaines novada Olaines pagastu un Olaines 
pilsētu, Mārupes novadu, Rīgas pilsētu, Garkalnes 
novadu, Inčukalna novada Inčukalna pagastu un 
Vangažu pilsētu, Siguldas novada Allažu un Siguldas 
pagastus un Siguldas pilsētu, Līgatnes novada Līgatnes 
pagastu un Līgatnes pilsētu, Amatas novada Amatas 
un Drabešu pagastus, Cēsu novada Cēsu pilsētu un 
Vaives pagastu, Priekules novada Priekules un Liepas 
pagastus, Beverīnas novada Kauguru, Brenguļu un 
Trikātas pagastus, Valmieras pilsētu, Strenču novada 
Strenču pilsētu, Sedas pilsētu ar lauku teritoriju un 
Plāņu pagastu, Valkas novada Valkas pagastu un 
Valkas pilsētu 

6. Glūda – Reņģe Jelgavas rajona Glūdas pagastu, Dobeles novada 
Krimūnu, Auru, Naudītes un Penkules pagastus, Auces 
novada Bēnes un Vītiņu pagastus un Auces pilsētu ar 
lauku teritoriju, Saldus novada Vadakstes un Rubas 
pagastus 

7. Rīga –Tukums Rīgas pilsētu, Jūrmalas pilsētu, Rīgas rajona Babītes 
novada Salas pagastu, Engures novada Smārdes 
pagastu un Tukuma novada Tukuma pilsētu 

8. Rīga – Skulte Rīgas pilsētu, Carnikavas novadu, Saulkrastu novadu, 
Limbažu novada Skultes pagastu 

 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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23.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Transporta avārijas 

 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Dzelzceļa infrastruktūras 
modernizācija un remonts 

Pastāvīgi Satiksmes ministrija Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas 
dzelzceļš” 

2. 

Ritošā sastāva atjaunošana 
un modernizācija 

Pastāvīgi  Satiksmes ministrija Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas 
dzelzceļš” 

3. 

Autoceļu uzturēšana un 
attīstīšana 

Pastāvīgi  Satiksmes ministrija Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas 
Valsts ceļi” 

4. 

Uzraudzīt sertificēto civilās 
aviācijas sistēmas elementu 
atbilstību aviācijas drošības 
prasībām 

Pastāvīgi  Satiksmes ministrija VA „Civilās 
aviācijas aģentūra” 
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2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
    

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana, 
apstrādāšana, Glābšanas 
dienesta vadības 
informēšana  

10 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

2. 

Attiecīgo Glābšanas 
dienestu struktūrvienību 
informēšana un iesaistīšana 

10 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Attiecīgo pašvaldību, 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta, citu 
avārijas dienestu 
informēšana par notikušo 
avāriju un iesaistīšana 

20 min. Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Pašvaldības 

4. 

Situācijas novērtēšana, 
izlūkošana un nepieciešamo 
spēku un līdzekļu 
noteikšana 

30 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
Satiksmes ministrija 

Valsts policija  
Glābšanas dienests  
 
Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas 
dzelzceļš” 

5. 

Valsts policijas, Nacionālo 
bruņoto spēku iesaistīšana 
kārtības uzturēšanā un 
bīstamās zonas 
norobežošanā 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Valsts policija  
Glābšanas dienests  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

6. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 
Pasākumu izpildītāji 
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

7. 

Avārijas seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
veikšana 

Atkarībā no 
katastrofas 
mēroga 

Satiksmes ministrija 
 
 
 
 
 

Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas 
dzelzceļš” 
Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas 
Gaisa satiksme” 
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1 2 3 4 5 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija  

 
Komersanti 
 
Glābšanas dienests  
Valsts policija 
 
Pašvaldības 

8. 

Pirmās palīdzības, 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un specializētās 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšana  
 
 
 
 
 
 

Pastāvīgi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iekšlietu ministrija 
 
 
Veselības ministrija 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Glābšanas dienests  
Valsts policija 
 
Veselības ministrija 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības iestādes 
 
Pašvaldības 
 
 

9. 

Psiholoģiskā atbalsta 
Sniegšana iedzīvotājiem 
 

Pastāvīgi 
 
 

Veselības ministrija 
 
 

VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 

9.1 Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības iestādes 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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24.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Avārijas enerģētikas, sakaru un komunālajos uzņēmumos 

 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Energoapgādes drošības 
palielināšana 

Pastāvīgi Ekonomikas 
ministrija 

Akciju sabiedrība 
“Latvenergo”  
 
Akciju sabiedrība 
„Augstsprieguma 
tīkls”  
 
Akciju sabiedrība 
„Latvijas gāze”  
 
Komersanti 

2. 

Siltumapgādes sistēmas 
regulāra rekonstruēšana un 
modernizācija 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Pašvaldības  
 
Komersanti 

3. 

Naftas produktu rezerves 
izveide 

Pastāvīgi Ekonomikas 
ministrija 

Ekonomikas 
ministrija 
Komersanti 

4. 

Komunālo tīklu remonts un 
apkope 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Pašvaldības  
 
Komersanti 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
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2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
    

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana par 
notikušo avāriju 

10 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

2. 

Attiecīgu Glābšanas 
dienesta struktūrvienību un 
glābšanas darbos 
iesaistāmo institūciju 
informēšana par notikušo 
avāriju un iesaistīšana 
darbos 

30 min. Iekšlietu ministrija 
 
Ekonomikas 
ministrija  
 
Satiksmes ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests 
 
Avārijas brigādes un 
dienesti 
 
 
 
Pašvaldības 

3. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ekonomikas 
ministrija  
 
Satiksmes ministrija 

Glābšanas dienests  
 
Ekonomikas 
ministrija  
 
Satiksmes ministrija 

4. 

Iedzīvotāju informēšana par 
katastrofu un rīcību avārijas 
apstākļos 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Satiksmes ministrija 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
Pašvaldības 
 
 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
 
VSIA “Latvijas 
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1 2 3 4 5 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

5. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 
Pasākumu izpildītāji 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

6. 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšana un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
nodrošināšana 

Pastāvīgi Veselības ministrija  
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Veselības ministrija 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes  
 
Pašvaldības  

7. 

Seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
veikšana 

Pastāvīgi Satiksmes ministrija 
Ekonomikas 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Avārijas brigādes un 
iesaistītās institūcijas  
 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

7.1 Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības iestādes 

8. 

Katastrofas seku rezultātā 
nodarīto zaudējumu 
novērtēšana un lēmuma 
pieņemšana par avārijas 
glābšanas darbu materiāli 
finansiālo atbalstu 

1 mēnesis Ministrijas  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 

Ministrijas  
 
Pašvaldības 
 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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25.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas slimību ar ievērojamu un 
grūti kontrolējamu infekcijas izplatīšanās potenciālu uzliesmojumi (to 

draudi) un masveida saindēšanās 
 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Epidemioloģiskās 
uzraudzības un izlūkošanas 
ietvaros informācijas 
vākšana, precizēšana, 
apkopošana un analīze par 
iespējamiem bīstamo 
infekcijas slimību 
gadījumiem un citu 
infekcijas slimību 
uzliesmojumiem 

Pastāvīgi Veselības ministrija 
 

Slimību profilakses 
un kontroles centrs  

2. 

Informācijas saņemšana par 
iespējamo infekcijas 
slimību masveida 
izplatīšanos vai masveida 
saindēšanos, kā arī par 
bīstamo infekcijas slimību 
ievešanas un izplatīšanās 
draudiem, riska novērtēšana  

Pastāvīgi Veselības ministrija  
 
 
 
 
 
 

Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
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1 2 3 4 5 

3. 

Glābšanas dienesta vadības 
un attiecīgu struktūrvienību 
informēšana  

20 min.  Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

4. 

Situāciju modelēšana, 
apdraudējuma novērtēšana, 
iedzīvotāju riska grupu 
apzināšana, potenciāli 
bīstamo objektu un 
pasākumos iesaistāmo 
institūciju apzināšana, 
mācību organizēšana 

Pastāvīgi Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
 

5. 

Darbības stratēģijas un 
rīcības plānu izstrādāšana 
sadarbībā ar citām 
institūcijām, priekšlikumu 
izstrāde normatīvo aktu 
pilnveidošanai  

Pastāvīgi Veselības ministrija 
 
 
 
 
 
 
Ministrijas 

Veselības ministrija 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs  
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
 
Ministrijas un tās 
padotībā esošās 
iestādes 

6. 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības organizēšanas un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšanas un 
pretepidēmijas pasākumu 
plānošana iespējamām 
situācijām 

Pastāvīgi Veselības ministrija 
 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
 

7. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 
par iespējamiem draudiem 
un darbības stratēģiju 
 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Veselības ministrija  
 

Glābšanas dienests 
 
Veselības ministrija  
 

8. 

Iedzīvotāju apziņošana un 
savlaicīga brīdināšana par 
iespējamiem infekcijas 
slimību draudiem un 
rekomendācijas par 
profilakses pasākumiem 

2 stundas Veselības ministrija 
 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
Satiksmes ministrija 

Veselības ministrija 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
 
 
 
Glābšanas dienests 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
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1 2 3 4 5 
Radio” 

9. 

Valsts materiālo rezervju 
plānošana un nepieciešamo 
resursu nodrošināšana 
infekciju slimību 
uzliesmojuma gadījumiem 

Pastāvīgi Veselības ministrija Veselības ministrija 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
 

10. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

2 stundas Veselības ministrija 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
 
Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 

11. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu sagatavošana 
izsniegšanai 

4 stundas Veselības ministrija  Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

 
 
 
 
 
2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
    

1 2 3 4 5 

1. 

Sākotnējās informācijas 
saņemšana par cilvēku 
masveida saslimšanu, 
saindēšanos vai bīstamas 
infekcijas parādīšanos ar 
liela mēroga un ātras 
izplatības risku 

10 min. Veselības ministrija  
 
 
 
Iekšlietu ministrija 

Veselības ministrija  
Slimību profilakses 
un kontroles centrs  
 
Glābšanas dienests 

2. 

Epidemioloģiskās 
izmeklēšanas uzsākšana, 
papildus informācijas 
vākšana un izvērtēšana par 
bīstamo infekcijas slimību 
gadījumu vai citu infekcijas 
slimību uzliesmojumu 

24 stundas Veselības ministrija Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes 

3. 

Apdraudējuma novērtēšana, 
potenciāli bīstamo objektu 
un pasākumos iesaistāmo 
institūciju apzināšana 

3 stundas Veselības ministrija 
 
 

Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
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1 2 3 4 5 

4. 

Attiecīgo Glābšanas 
dienestu struktūrvienību un 
iesaistāmo institūciju 
informēšana  

2 stundas  Veselības ministrija 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
 
Glābšanas dienests  

5. 

Iedzīvotāju brīdināšana par 
iespējamo saslimšanu ar 
infekcijas slimību vai 
saindēšanos un profilakses 
pasākumiem 

2 stundas Veselības ministrija 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Satiksmes ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Slimību profilakses 
un kontroles centrs  
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 
 
Pašvaldības 

6. 

Diplomātisko 
pārstāvniecību informēšana 
par notikušo 

4 stundas Ārlietu ministrija  
 
Veselības ministrija 

Ārlietu ministrija  
 
Veselības ministrija 

7. 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un specializētās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšana saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto 
kārtību 

Pastāvīgi Veselības ministrija 
 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
 
Ārstniecības iestādes 
 

7.1 Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības iestādes 

8. 

Karantīnas režīma 
noteikšana, lai ierobežotu 
slimības izplatīšanos 

4 stundas Veselības ministrija  
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Veselības ministrija  
Ministru prezidents 
pēc Veselības 
ministrijas 
ierosinājuma  
Pašvaldības 

9. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Veselības ministrija   
 
 
 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
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1 2 3 4 5 
Iekšlietu ministrija 
 
 

Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

10. 

Krīzes vadības padomes 
sēdes organizēšana 

2 stundas Krīzes vadības 
padomes sekretariāts 
 
Veselības ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

Krīzes vadības 
padomes sekretariāts 
 
Veselības ministrija 
 
Glābšanas dienests 

11. 

Starptautiskās palīdzības 
pieprasīšana no ārvalstīm 

Pēc 
nepieciešamības 

Ārlietu ministrija  
 
 
Veselības ministrija 
citas ministrijas 

Ārlietu ministrijas 
atbildīgās institūcijas  
 
Veselības ministrija 
citas ministrijas 

12. 

Pretepidēmijas un citu 
veselības aizsardzības 
pasākumu organizēšana 
infekcijas slimību perēkļos 

Pēc 
nepieciešamības 

Veselības ministrija  
 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
Veselības inspekcija 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
Pašvaldības 
 

* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 

 
Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 

26.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Dzīvnieku masveida saslimšana, dzīvniekiem bīstamu  

infekcijas slimību uzliesmojumi un augiem kaitīgo organismu savairošanās 
 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana par 
aizdomām uz infekcijas 
slimību masveida 
izplatīšanos, kā arī par 
bīstamo infekcijas slimību 
un augiem kaitīgo 
organismu ievešanas 
draudiem, tās precizēšana 

Pastāvīgi Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 

Zemkopības 
ministrija 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 
Glābšanas dienests 
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1 2 3 4 5 
un apkopošana  

Veselības ministrija 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū) 

 
Veselības ministrija 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs 

2. 

Glābšanas dienesta vadības 
un attiecīgu struktūrvienību 
informēšana 

20 min.  Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Apdraudējuma novērtēšana, 
iespējamo apdraudēto 
objektu un iesaistāmo 
institūciju apzināšana 

3 stundas Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
Veselības ministrija 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū)  

Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 
Veselības ministrija 
 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs 

4. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 
par iespējamiem draudiem  

1 stunda Iekšlietu ministrija 
 
Zemkopības 
ministrija 
 
Veselības ministrija 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū)  

Glābšanas dienests 
 
Zemkopības 
ministrija 
 
Veselības ministrija 

5. 

Institūciju darbības 
stratēģijas izstrādāšana un 
plānošana 

Pastāvīgi Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
Veselības ministrija 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū) 

Zemkopības 
ministrija 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 
Glābšanas dienests 
 
Veselības ministrija 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs 

6. 

Iedzīvotāju apziņošana un 
brīdināšana par iespējamo 
dzīvnieku masveida 
saslimšanu ar sevišķi 
bīstamu infekcijas slimību 
un augiem kaitīgo 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Satiksmes ministrija 

Glābšanas dienests 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
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1 2 3 4 5 
organismu savairošanās 
gadījumā profilakses 
pasākumiem 

VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

7. 

Dzīvnieku īpašnieku vai 
turētāju informēšana par 
aizdomām uz dzīvnieku 
masveida saslimšanu ar 
sevišķi bīstamu infekcijas 
slimību, kā arī apdraudētajā 
teritorijā dzīvojošo 
informēšana par 
veicamajiem pasākumiem 
un rīcību aizdomu gadījumā 
par infekcijas slimību 
izplatīšanos 

2 stundas Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Zemkopības 
ministrija 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
(galvenais 
informācijas avots) 
 
Pašvaldības 

8. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 

Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 
 

9. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu sagatavošana 
izsniegšanai 

4 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests 
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
 
 
 
 
 
2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
    

1 2 3 4 5 

1. 

Saņemtās informācijas par 
augiem kaitīgo organismu 
savairošanās un dzīvnieku 
masveida saslimšanu ar 
sevišķi bīstamu infekcijas 
slimību, kurai raksturīga 
ātra izplatīšanās lielā 
mērogā, nodošana 
attiecīgajiem izpildītājiem 

10 min. Zemkopības 
ministrija  
 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 
Veselības ministrija 

Zemkopības 
ministrija 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests  
 
Glābšanas dienests 
 
Slimību profilakses 
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1 2 3 4 5 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū) 

un kontroles centrs 

2. 

Attiecīgu Glābšanas 
dienesta struktūrvienību un 
iesaistāmo institūciju 
informēšana 
 

20 min.  Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests  
 

3. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 

30 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
Zemkopības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
 
 
Zemkopības 
ministrija 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 

4. 

Nepieciešamo resursu 
noteikšana sevišķi bīstamas 
dzīvnieku infekcijas 
slimības uzliesmojuma un 
augiem kaitīgo organismu  
savairošanās apkarošanai 

2 stundas Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
Veselības ministrija 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū) 

Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 
Veselības ministrija 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs 
Nacionālais 
veselības dienests 

5. 

Iedzīvotāju brīdināšana par 
sevišķi bīstamu dzīvnieku 
infekcijas slimību un 
augiem kaitīgo organismu 
savairošanās un profilakses 
pasākumiem 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Satiksmes ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 
 
Pašvaldības 

6. 

Dzīvnieku īpašnieku vai 
turētāju informēšana par 
dzīvnieku saslimšanu ar 
sevišķi bīstamu infekcijas 
slimību, kā arī paaugstināta 
apdraudējuma teritorijā 

2 stundas Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
 

Zemkopības 
ministrija 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
(galvenais 
informācijas avots) 
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1 2 3 4 5 
dzīvojošo informēšana par 
veicamajiem pasākumiem 
un rīcību infekcijas 
slimības uzliesmojuma 
gadījumā 

 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 

 
Pašvaldības    

7. 

Karantīnas režīma 
noteikšana, lai ierobežotu 
sevišķi bīstamas dzīvnieku 
infekcijas slimības un 
augiem kaitīgo organismu 
izplatīšanos 

4 stundas Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 
 
 
Veselības ministrija 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū) 

Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 
Pašvaldības   
 
 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
Veselības ministrija 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs 

8. 

Materiālo resursu 
iesaistīšana 

4 stundas Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
 
 
Veselības ministrija 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū) 

Zemkopības 
ministrija 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 
Veselības ministrija  

9. 

Diplomātisko 
pārstāvniecību informēšana 
par notikušo 

4 stundas Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija 

10. 

Krīzes vadības padomes 
sēdes organizēšana 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Zemkopības 
ministrija 
 

Krīzes vadības 
padomes sekretariāts 
 
Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 

11. 

Starptautiskās palīdzības 
pieprasīšana no ārvalstīm 

Pēc 
nepieciešamības 

Ārlietu ministrija 
 
Zemkopības 
ministrija 
  

Ārlietu ministrija  
 
Zemkopības 
ministrija   
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1 2 3 4 5 
Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

12. 

Normatīvajos aktos un 
pašvaldību civilās 
aizsardzības plānos 
paredzēto sevišķi bīstamo 
infekcijas slimību un 
augiem kaitīgo organismu 
apkarošanas pasākumu 
organizēšana un veikšana 

Pastāvīgi Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Veselības ministrija 
(iesaistās gadījumos, 
ja infekcijas slimība 
draud izplatīties 
cilvēku vidū) 
 
Iekšlietu ministrija 
 

Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Veselības ministrija 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs  
 
 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija 

13. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 
Pasākumu izpildītāji 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

14. 

Dzīvnieku masveida 
iznīcināšanas pasākumu 
organizēšana, t.sk. 
dzīvnieku līķu 
transportēšana uz 
iznīcināšanas vietu un līķu 
iznīcināšana, kā arī šo 
pasākumu kontrole 
 
Augiem kaitīgo organismu 
apkarošanas pasākumu 
organizēšana un veikšana, 
t.sk. inficēto/invadēto augu 
iznīcināšana 

24 stundas Zemkopības 
ministrija 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests 
Valsts augu 
aizsardzības dienests 
 
Pašvaldības 
Pašvaldību policija 
 
 
Glābšanas dienests 

15. 

Pasākumu veikšana, lai 
nepieļautu iedzīvotāju un 
dzīvnieku nonākšanu 
saskarē ar slimajiem 
dzīvniekiem un dzīvnieku 
līķiem t.sk. to 
transportēšanas laikā, kā arī 
piekļuves ierobežošana 
dzīvnieku līķu 
iznīcināšanas vietām un šo 
vietu apsardze 

24 stundas Zemkopības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests 
 
Pašvaldības 
Pašvaldību policija 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Valsts policija 
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* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Sabiedriskās nekārtības 

 
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
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Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana, 
apstrāde un vadības 
informēšana 

10 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts policija 
Glābšanas dienests 
 
Pašvaldības 

2. 

Attiecīgo dienestu un 
institūciju informēšana 

20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Attiecīgo dienestu un 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta 
ierašanās notikuma vietā 

40 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Veselības 
ministrija                                                                             

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
Drošības policija  
 
Pašvaldības  
                                                                             
 
 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 

4. 

Notikuma vietas 
ierobežošana  

30 min. Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Valsts policija 
 
Pašvaldības  
 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

5. 

Transportlīdzekļu un gājēju 
kustības regulēšana 

40 min Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts policija  
 
Pašvaldības 
Pašvaldību policija 

6. 

Pasākumu veikšana 
likumpārkāpumu 
novēršanai, cilvēku 
glābšanai un palīdzības 
sniegšanai 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija  
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Veselības 
ministrija                                                                             

Valsts policija  
Drošības policija 
Glābšanas dienests 
 
Pašvaldības  
Pašvaldību policija 
 
 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
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1 2 3 4 5 

7. 

Sabiedrisko nekārtību 
izraisīto seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
veikšana 
 
 
 
Vides kaitējuma gadījumā 
 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija  
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

Pašvaldības  
Pašvaldību policija 
 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija  
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas 
padotībā esošās 
iestādes 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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28.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Terora akti 

 
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izpildes termiņš 
Par izpildi atbildīgā 

ministrija 
Izpildītāji 

 

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana, 
apstrāde un vadības 
informēšana 

10 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 
 

2. 

Speciālo dienestu 
iesaistīšana pretterorisma 
pasākumu veikšanai 

20 min. Iekšlietu ministrija Drošības policija  

3. 

Ārlietu ministrijas 
informēšana 

20 min. 
Iekšlietu ministrija 

Drošības policija 
 

4. 

Citu attiecīgo dienestu 
informēšana un iesaistīšana 

20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 

5. 

Attiecīgo dienestu, 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta 
ierašanās notikuma vietā 

40 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
 
Veselības ministrija 

Drošības policija 
Valsts policija 
Glābšanas dienests 
 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 

6. 

Notikuma vietas 
ierobežošana 

30 min. Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Valsts policija 
 
Pašvaldības  
 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

7. 

Terorisma pārvarēšanas 
operācijas vadība 
 

Pastāvīgi 
 

Iekšlietu ministrija 
 

Drošības policija 
 

8. 

Speciālā medicīniskā 
aprīkojuma sagatavošana 
nogādāšanai notikuma vietā 
 

Pēc 
nepieciešamības 
 
 

Veselības ministrija 
 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  

9. 

Glābšanas darbu veikšana 
 
 

Pastāvīgi 
 
 
 

Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
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1 2 3 4 5 

10. 

Psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana iedzīvotājiem  

Nepieciešamības 
gadījumā 

Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
 
Rīgas Stradiņa 
universitātes 
Psihosomatiskās 
medicīnas un 
psihoterapijas 
katedra 

11. 

Terora aktu seku 
likvidēšanas neatliekamo 
pasākumu veikšana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastāvīgi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Satiksmes ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas 
padotībā esošās 
iestādes 
 
Pašvaldības 
 
 
 
VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 

12. 

Pierādījumu saglabāšana 
kriminālistiskajai 
ekspertīzei 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija Drošības policija 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
 
 

Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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29.pielikums 
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Civilās aizsardzības sistēmas darbība kara, militāra iebrukuma vai to 

draudu gadījumā 
 
1. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Saskaņā ar Valdības 
lēmumu valsts pārvaldes 
institūciju un pašvaldību 
amatpersonu apziņošana 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki  

2. 

Iedzīvotāju informēšana 
par situāciju 

2 stundas un 
turpmāk pēc 
vajadzības 

Iekšlietu ministrija 
 
 
Satiksmes ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs” 
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki  

3. 

Televīzijas un radio studiju 
darbības sagatavošana 
pārorientēšanai informatīvo 
un propagandas materiālu 
izplatīšanai iedzīvotājiem 

4 stundas  VSIA “Latvijas 
Televīzija” vadība 
VSIA “Latvijas 
Radio” vadība 

4. 

Mobilizācijas pieprasījumu 
izpildes iespēju pārbaude 

24 stundas Ministrijas 
 
 

Ministrijas un to 
padotības iestādes 
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1 2 3 4 5 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Pašvaldības 
Komersanti 

5. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
sagatavošanu iesaistīšanai 

2 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests  

6. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu sagatavošana 
izsniegšanai 

4 stundas Ministrijas 
 

Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji, izpildītāji  

7. 

Sabiedriskās kārtības 
uzturēšanas pasākumu 
pastiprināšana  

6 – 8 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts policija  
 
Pašvaldības 

8. 

Apziņošanas, trauksmes un 
sakaru sistēmas pārbaude 
un iespējamo papildus 
sakaru līdzekļu iesaistīšana 
iedzīvotāju apziņošanā 

12 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Satiksmes ministrija 
 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests 
 
Elektronisko sakaru 
komersanti 
 
Ministrijas un to 
padotības iestādes 

9. 

Nacionālo bruņoto spēku 
mobilizācijas pieprasījumu 
izpildes gatavības pārbaude 

Saskaņā ar 
Nacionālo 
bruņoto spēku 
plānu 

Ministrijas  
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Ministriju padotības 
iestādes 
 
Pašvaldības   

10. 

Iedzīvotāju nodrošināšana ar: 

10.1. pārtiku 24 stundas Zemkopības 
ministrija  
 

Pašvaldības 

10.2. pirmās nepieciešamības 
precēm, energoresursiem 

8 mēneši 
48 stundas 
 

Ekonomikas 
ministrija  
 

Ekonomikas 
ministrija 
 

11. 

Medicīniskās palīdzības 
sniegšanas kārtības 
precizēšana 

24 stundas Veselības ministrija Veselības ministrija 

12. 

Iedzīvotāju iespējamās 
evakuācijas no bīstamās 
zonas pasākumu 
precizēšana  

24 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Iekšlietu ministrija 

Pašvaldības 
 
 
 
Valsts policija 

13. 

Kritiskās infrastruktūras 
objektu pastiprinātas 
apsardzes un aizsardzības 

24 stundas Iekšlietu ministrija  
 
Vides aizsardzības 

Valsts policija 
 
Pašvaldības 
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1 2 3 4 5 
organizēšana un reģionālās 

attīstības ministrija*  
 
Aizsardzības 
ministrija 

Pašvaldību policija 
 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

14. 

Kultūras mantojuma, 
vizuālās mākslas un 
muzeju vērtību, valsts 
arhīva dokumentu, 
bibliotēku fondu 
saglabāšanas organizēšana 
uz vietas un sagatavošana 
daļējai evakuācijai 
 

48 stundas Kultūras ministrija Valsts arhīvi 
Muzeji 
Bibliotēkas 

15. 

Brīvības pieminekļa 
saglabāšanas organizēšana 

48 stundas Kultūras ministrija 
 
 
 
 

Rīgas pieminekļu 
aģentūra 
Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 
Rīgas pašvaldības 
aģentūra „Rīgas 
pieminekļu 
aģentūra” 

16. 

Pašvaldību civilās 
aizsardzības komisiju 
sasaukšana 

24 stundas  Pašvaldības 

17. 

Krīzes vadības padomes 
informēšana par veiktajiem 
pasākumiem 

Atkarībā no 
situācijas 

Iekšlietu ministrija  
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Ārlietu ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Ārlietu ministrija 

18. 

Diplomātisko 
pārstāvniecību informēšana 

Atkarībā no 
situācijas 

Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IEMPl_201014 

138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
    

1 2 3 4 5 
Ja draudu periodā netika veikti plānotie pasākumi, tad militāra  

iebrukuma vai kara gadījumā veic arī draudu periodā plānotos pasākumus 

1. 

Saskaņā ar iekšlietu 
ministra norādījumu 
ministriju un to padotībā 
esošo iestāžu apziņošana 
par civilās aizsardzības 
pasākumu realizāciju  

30 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
Valsts policija 

2. 

Ministriju un to padotībā 
esošo iestāžu pāriešana uz 
kara laika darba režīmu  

2 stundas  Ministrijas Ministrijas un 
iestādes 

3. 

Mobilizācijas pieprasījumu 
izpilde 

Pastāvīgi  Ministrijas 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Ministriju padotības 
iestādes 
 
Pašvaldības 
 
 
 
Komersanti 

4. 

Iedzīvotāju informēšana par 
situāciju un veicamajiem 
pasākumiem 

2 stundas, 
turpmāk pēc 
vajadzības 

Iekšlietu ministrija 
 
 
Satiksmes ministrija 
 
 
 
 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
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1 2 3 4 5 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 
 
Pašvaldības  
 

5. 

Nacionālo bruņoto spēku 
un Glābšanas dienesta 
nodrošināšana ar 
hidrometeoroloģisko 
informāciju 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 

VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 

6. 

Iedzīvotāju evakuācija no 
bīstamām zonām (kuras 
radušās no dabas vai 
tehnogēnām katastrofām) 
saskaņā ar civilās 
aizsardzības komisijas 
pieņemto lēmumu 

48 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Iekšlietu ministrija 
 

Pašvaldības 
Pašvaldību policija 
 
 
Glābšanas dienests 
Valsts policija 

7. 

Evakuēto iedzīvotāju 
pagaidu izmitināšana  

Pēc 
nepieciešamības 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Pašvaldības 
 
 

8. 

Kultūras mantojuma, 
vizuālās mākslas un muzeju 
vērtību, valsts arhīva 
dokumentu, bibliotēku 
fondu ieplānotā evakuācija 

48 stundas Kultūras ministrija 
 
 
 
Satiksmes ministrija 

Valsts arhīvi 
Muzeji 
Bibliotēkas 
 
Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas 
dzelzceļš” 
 
Komersanti 

9. 

Brīvības pieminekļa 
apsardzes organizēšana 

Pastāvīgi  Pašvaldības  
Pašvaldību policija 

10. 

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšana 
cietušajiem un veselības 
aprūpes nodrošināšana 
iedzīvotājiem, katastrofu 
medicīnas sistēmas 
izvēršana darbam 

Pastāvīgi Veselības ministrija  
 
 
 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes 
 
Latvijas Sarkanais 
Krusts 

11. 

Iedzīvotāju normētās 
apgādes ar pārtiku 
ieviešana 

48 stundas Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija*  
 
Zemkopības 
ministrija u.c. 
ministrijas 

Pašvaldības 
 
 
 
Zemkopības 
ministrija u.c. 
ministrijas 
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1 2 3 4 5 
Komersanti 

12. 

Iedzīvotāju sociālā 
nodrošināšana 

Pastāvīgi Labklājības 
ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Labklājības 
ministrijas padotības 
iestādes 
 
Pašvaldības 

13. 

Bīstamo ķīmisko vielu un 
sprādzienbīstamu vielu 
daudzumu samazināšana 
uzņēmumos, kas 
nodarbojas ar to glabāšanu 
un izmanto ražošanā 

48 stundas Attiecīgas ministrijas  
 
Aizsardzības 
ministrija 

Komersanti  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 

14. 

Glābšanas darbu veikšana  Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests  
 
Pasākumu izpildītāji 
Citas reaģēšanā 
iesaistītās juridiskas 
un fiziskas personas  
 
Pašvaldības 

15. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 stundas Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 
Pasākumu izpildītāji 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

16. 

Atbalsta sniegšana 
Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem un civilās 
aizsardzības formējumiem 

Pastāvīgi Ministrijas 
 

Ministriju padotības 
iestādes  
 
Pašvaldības  

17. 

Medicīniskās palīdzības 
sniegšanas organizācija 
kara darbībā cietušajiem. 
Apgāde ar medikamentiem 
un medicīniskiem 
materiāliem 

Pastāvīgi Veselības ministrija 
 
 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Veselības ministrijas 
padotības iestādes un 
kapitālsabiedrības, 
kurās ministrija ir 
valsts kapitāla daļu 
turētāja 
 
Pašvaldības 
Pašvaldību slimnīcas 
 

18. 

Sakaru nodrošināšana un 
papildus sakaru 
organizēšana  

Pastāvīgi Satiksmes ministrija 
 
 
Ministrijas 

Elektronisko sakaru 
komersanti  
 
Ministrijas 
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1 2 3 4 5 

19. 

Dzelzceļa un autotransporta 
starp pilsētām, jūras un 
gaisa satiksmes darbības 
nodrošināšana 

Pastāvīgi Satiksmes ministrija Satiksmes ministrija 
 
VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 
AS „Pasažieru 
vilciens” 
 
Komersanti 

20. 

Autotransporta pilsētu un 
novadu robežās un starp 
pilsētām viena 
administratīvā rajona 
robežās darbības 
nodrošināšana 

Pastāvīgi  Pašvaldības 
 
Komersanti 

21. 

Pārtikas apgādes 
plānošanas un pārtikas 
izsniegšanas kontroles 
kārtības nodrošināšana 
valstī 

Pastāvīgi Zemkopības 
ministrija 

Pārtikas un 
veterinārais dienests 
 
Komersanti 

22. 

Apgādes ar elektroenerģiju 
koordinēšana atbilstoši 
noteikto enerģijas lietotāju 
grupām un enerģētiskās 
krīzes līmeņiem 

 Ekonomikas 
ministrija 

Ekonomikas 
ministrija 
 
Akciju sabiedrība 
„Latvenergo” 

23. 

Nodrošināšana ar naftas 
produktiem un naftas 
produktu rezervju sadales 
koordinācija un kontrole 

 Ekonomikas 
ministrija 

Ekonomikas 
ministrija 
 
Komersanti 

24. 

Sabiedriskās kārtības 
uzturēšanas nodrošināšana 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts policija 
 
Pašvaldības 
Pašvaldību policija 

25. 

Krīzes vadības padomes 
informēšana par situāciju 
valstī 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Ārlietu ministrija 

Glābšanas dienests  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Ārlietu ministrija 

26. 

Starptautiskās sadarbības 
mobilizācijas jautājumos 
koordinēšana, ārvalstu 
humānās palīdzības 
saņemšanas koordinēšana 

Pastāvīgi Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
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Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis 
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31.pielikums  
Valsts civilās aizsardzības plānam 

 
Civilās aizsardzības sistēmas darbības novērtēšana 

 (valsts, reģionāla mēroga) katastrofās 
 

Nr. 
p.k. 

Izvērtējamie jautājumi 

Darbības vērtējums 
Izpildes vai 

resursu 
iesaistīšanas 
savlaicīgums 

Efektivitāte  
Nodrošinājums 

(pietiekošs / 
nepietiekošs) 

 

1 2 3 4 5 
1. Vadība:    
 - lēmumu pieņemšana   x 
 - ārkārtējās situācijas 

izsludināšana un atcelšana 
  

x 

2. Apziņošanas veikšana 
(reaģēšanā iesaistāmo 
dienestu, institūciju un 
komersantu apziņošana) 

  

x 

3. Civilās trauksmes sirēnu 
iedarbināšana 

   

4. Iedzīvotāju informēšana par 
katastrofu, rekomendāciju 
sniegšana par rīcību 

   

5. Resursu iesaistīšana:    
 - glābšanas aprīkojums    
 - inženiertehnika    
 - personāla ekipējums    
 - vides izlūkošanas 

aprīkojums 
   

 - u.c.    
6. Civilmilitārā sadarbība: 

Nacionālo bruņoto spēku 
iesaistīšana 

   

7. Valsts materiālo rezervju 
iesaistīšana 

   

8. Starptautiskās palīdzības 
pieprasīšana 

   

9. Evakuācijas pasākumi:    
 - evakuācijas punktu 

izvēršana 
 

x 
 

 - transportēšana 
(evakuējamo pārvietošana) 

   

 - izmitināšana  x  
10. Palīdzības sniegšana:    
 - neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 
sniegšana 

   

 - sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 

 
x 

 



 

IEMPl_201014 

145

1 2 3 4 5 
sniegšana 

 - psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana 

 
x 

 

11. Vides aizsardzības 
pasākumu veikšana 

   

12. Dekontaminācijas 
pasākumu veikšana 

   

 
Piezīme: x - neaizpildīt 
 
 
Iekšlietu ministrs                                  R. Kozlovskis 
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32.pielikums 

Valsts civilās aizsardzības plānam 
 

Ēku un būvju sabrukšana 
 
2. Preventīvie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
 

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana par 
iespējamo dabas katastrofu 
(zemestrīce, ļoti stipra 
vētra, plūdi), iespējamo 
terora aktu, kā arī cita 
informācija par 
apdraudējumu, kas var būt 
par iemeslu ēkas vai būves 
sabrukšanai  

  
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
 
 
Iekšlietu ministrija 
 

Starptautiskās 
organizācijas 
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 
Pašvaldība  
 
Drošības policija 

2. 

Valsts pārvaldes institūciju 
informēšana par 
iespējamiem draudiem 

5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Krīzes vadības padomes 
priekšsēdētāja informēšana 

5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

4. 

Iedzīvotāju informēšana par 
iespējamiem draudiem un 
rekomendāciju sniegšana  

10 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Satiksmes ministrija 
 

Glābšanas dienests 
Valsts policija 
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 
Pašvaldības 
 
 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 
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1 2 3 4 5 

5. 

Glābšanas dienestu 
struktūrvienību un avārijas 
brigāžu brīdināšana par 
gatavību iespējamo ēku un 
būvju sabrukšanai  

25 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

6. 

Valsts un reģionālās 
nozīmes paaugstinātas 
bīstamības objektu 
brīdināšana par bīstamo 
tehnoloģisko procesu 
pārtraukšanu un/vai 
attiecīgu drošības 
pasākumu veikšanu  

25 min. Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests 
Komersanti 
 
Pašvaldības  

7. 

Atbildīgo valsts materiālo 
rezervju glabātāju 
apziņošana par resursu 
iespējamo iesaistīšanu 

20 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 
 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos preventīvo pasākumu izpildē. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IEMPl_201014 

148

 
 
 
 
 
2. Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi 
 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums 
Izpildes 
termiņš 

Par izpildi atbildīgā 
ministrija 

Izpildītāji 
    

1 2 3 4 5 

1. 

Informācijas saņemšana, 
apstrādāšana 

5 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

2. 

Glābšanas dienestu, citu 
dienestu un avārijas brigāžu 
iesaistīšana reaģēšanā. 
Valsts pārvaldes institūciju 
informēšana par esošo 
situāciju 

25 min. Iekšlietu ministrija Glābšanas dienests 

3. 

Iedzīvotāju informēšana par 
situāciju  

30 min. Iekšlietu ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
  
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Satiksmes ministrija 
 

Valsts policija 
 
VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs” 
 
Pašvaldības 
 
 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

4. 

Pašvaldību civilās 
aizsardzības komisiju 
apziņošana un sasaukšana 
 

1,5 stundas Iekšlietu ministrija 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 

Glābšanas dienesta 
struktūrvienības 
 
Pašvaldības 
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1 2 3 4 5 
attīstības ministrija* 

5. 

Situācijas apzināšana 
notikuma vietā, novērtēšana 
un nepieciešamo resursu 
noteikšana 

30 min. Iekšlietu ministrija 
Ministrijas 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Glābšanas dienests  
Ministriju padotības 
dienesti 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrijas 
padotībā esošās 
iestādes 
 
Pašvaldības 
 

6. 

Nacionālo Bruņoto spēku 
iesaistīšana reaģēšanā 
atbilstoši Ministru kabineta 
2010.gada 5.oktobra 
noteikumiem Nr.946 
„Kārtība, kādā Nacionālie 
bruņotie spēki piedalās 
avārijas, ugunsdzēsības un 
glābšanas darbos, kā arī 
neatliekamos ārkārtējo 
situāciju izraisījušo 
notikumu seku likvidēšanas 
pasākumos” 

40 min. Aizsardzības 
ministrija 

Nacionālie bruņotie 
spēki 

7. 

Glābšanas darbu veikšana Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 

Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Avārijas brigādes un 
dienesti 

8. 

Cietušo šķirošana, 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšana un 
specializētās neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
nodrošināšana 

Atkarībā no 
cietušo skaita 

Veselības ministrija 
 
 
 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes 

9. 

Katastrofu medicīnas 
sistēmas īstenošana 
atbilstoši valsts un slimnīcu 
katastrofu medicīnas 
plāniem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests  
Ārstniecības iestādes 

10. 

Diplomātisko 
pārstāvniecību informēšana 
par notikušo 

2 stundas Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija 
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11. 

Iedzīvotāju informēšana par 
situāciju, kā arī 
rekomendāciju par rīcību 
sniegšana 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Satiksmes ministrija 
 

Glābšanas dienests 
 
VAS “Latvijas valsts 
radio un televīzijas 
centrs”  
 
VSIA “Latvijas 
Televīzija” 
VSIA “Latvijas 
Radio” 

12. 

Krīzes vadības padomes 
sēdes organizēšana 

1,5 stundas Iekšlietu ministrija Krīzes vadības 
padomes sekretariāts 

13. 

Starptautiskās palīdzības 
pieprasīšana no ārvalstīm 

Atkarībā no 
postījumu 
apjoma 

Ārlietu ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 
un citas ministrijas 
 

Ārlietu ministrija 
 
Iekšlietu ministrija 
un citas ministrijas 

14. 

Cietušo reģistrēšana un 
bojā gājušo identificēšana 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija  
 
Veselības ministrija 
 
 
 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts policija  
 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests 
Ārstniecības iestādes 
 
Pašvaldības 
 
 

15. 

Valsts un pašvaldību 
policijas, Nacionālo 
bruņoto spēku iesaistīšana 
kārtības uzturēšanā un 
apsardzes organizēšanā 

2 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 

Valsts policija  
 
Nacionālie bruņotie 
spēki 
 
Pašvaldības 
Pašvaldības policija 

16. 

Valsts materiālo rezervju 
resursu iesaistīšana 

4 – 6 stundas Iekšlietu ministrija 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests 
 
Pasākumu izpildītāji 
 
Atbildīgie valsts 
materiālo rezervju 
glabātāji 

17. 

Psiholoģiskā atbalsta 
sniegšana iedzīvotājiem 

Pastāvīgi Veselības ministrija VSIA „Rīgas 
Psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
 
Latvijas Sarkanais 
Krusts 
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18. 

Seku likvidēšanas 
neatliekamo pasākumu 
veikšana atkarībā no 
postījumu apjoma 

Pastāvīgi Iekšlietu ministrija 
 
Aizsardzības 
ministrija 
 
Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Ministrijas 

Glābšanas dienests 
 
Nacionālie bruņotie 
spēki  
 
Pašvaldības 
 
 
 
Ministriju padotības 
iestādes  
 
Avārijas brigādes un 
dienesti 

19. 

Cilvēku evakuācija, 
izmitināšana un aprūpe 

Atkarībā no 
evakuējamo 
skaita 

Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 
Labklājības 
ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satiksmes ministrija 

Pašvaldības 
 
 
 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Rīga” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Vidzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Latgale” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Zemgale” 
Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra 
 
VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 
AS „Pasažieru 
vilciens” 
 
Komersanti  
 
Sabiedriskās 
organizācijas 

20. 

Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 
sniegšana cietušajiem 

Pastāvīgi Vides aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības ministrija* 
 

Pašvaldības 
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Labklājības 
ministrija 

Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Rīga” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Vidzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Kurzeme” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Latgale” 
Valsts sociālās 
aprūpes centrs 
„Zemgale” 
Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra 

 
* - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic pārraudzību par pašvaldību 
iesaistīšanos gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu izpildē. 
 
Iekšlietu ministrs       R.Kozlovskis
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(Ministru kabineta 
2011.gada 9.augusta  

rīkojums Nr.369) 
 

(Grozīts ar Ministru kabineta 
2012.gada 7.decembra  

rīkojumu Nr.574) 
 

(Grozīts ar Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra 

rīkojumu Nr.581) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsts civilās aizsardzības plāna kopsavilkums 
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I. Risināmā jautājuma būtība 
 

Valsts civilās aizsardzības plāns (turpmāk – plāns) ir politikas 
plānošanas dokuments, kas izstrādāts, pamatojoties uz Nacionālās drošības 
likuma 36.panta otrās daļas 2.punktu, ņemot vērā ministriju iesniegtos 
priekšlikumus. Plāns precizēts saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 
9.augusta rīkojuma Nr.369 „Par Valsts civilās aizsardzības plānu” 
4.punktu. 

Plānā paredzēta civilās aizsardzības sistēmas (turpmāk – sistēma) 
subjektu rīcība, nosakot preventīvos, gatavības, reaģēšanas un seku 
likvidēšanas neatliekamos pasākumus valsts un reģionāla mēroga 
katastrofu, kā arī militāra iebrukuma vai kara gadījumā. 

Saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu sistēmas galvenie uzdevumi 
ir: 

1) veikt katastrofu pārvaldīšanu; 
2) sniegt palīdzību katastrofās cietušajiem; 
3) samazināt katastrofu radīto un iespējamo kaitējumu īpašumam un 

videi; 
4) ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš, – atbalstīt ar 

resursiem Nacionālos bruņotos spēkus. 
 
 

II. Piedāvātais risinājums 
 

Plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu saskaņotu vadības, glābšanas 
dienestu un attiecīgu institūciju rīcību palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem 
un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā iespējamo katastrofu, 
militāra iebrukuma vai kara gadījumā, lai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, 
īpašumam un videi. 

Plānā noteikti šādi civilās aizsardzības plānošanas un rīcības mērķi: 
1) panākt sistēmas saskaņotu rīcību iespējamo katastrofu, militāra 

iebrukuma vai kara gadījumā; 
2) sniegt palīdzību iedzīvotājiem; 
3) novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu 

cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam, videi un 
tautsaimniecībai; 

4) sniegt atbalstu ar resursiem Nacionālo bruņoto spēku 
vajadzībām militāra iebrukuma vai kara gadījumā; 

5) noteikt juridisko personu pienākumus civilajā aizsardzībā; 
6) iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus atbalsta sniegšanai civilās 

aizsardzības pasākumu veikšanā uz sauszemes saskaņā ar Ministru kabineta 
2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.946 „Kārtība, kādā Nacionālie 
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bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī 
neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas 
pasākumos” un Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem 
Nr.936 „Kārtība, kādā Latvijas Republikas zemessardze sniedz atbalstu 
valsts un pašvaldības institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās 
kārtības un drošības garantēšanā”. 

Lai sasniegtu noteiktos mērķus, valstī ir apzināti iespējamie 
apdraudējuma veidi. Atbilstoši apdraudējuma veidiem noteikta valsts 
institūciju, pašvaldību un glābšanas dienestu rīcība, veicot preventīvos, 
gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus, kā arī 
noteikti pasākumu izpildes termiņi. 

Reglamentēti sistēmas vadības principi, Krīzes vadības padomes 
iesaistīšana katastrofu pārvaldīšanā, kā arī valsts materiālo rezervju resursu 
izmantošana reaģēšanā. 

 
 

III. Nepieciešamais papildu finansējums 
 

Lai īstenotu plāna pasākumus katastrofu un dabas stihiju seku 
novēršanai, ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes iesniedz 
pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un 
izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
līdzekļus”. Izņēmuma gadījumā jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu 
katastrofu vai to seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai un šo 
līdzekļu avotu lemj Ministru kabinets katrā gadījumā atsevišķi. 
 
 
 
 

Iekšlietu ministrs      R.Kozlovskis 
 
 
 

 


