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Ievads 

 
Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības (turpmāk tekstā – CA) plāns izstrādāts 

saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu, Ministru kabineta 2017. gada 

10. novembra noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos 

iekļaujamo informāciju” un atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 29. septembra Nr. 582 

“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” prasībām.  

CA plāna izstrādes gaitā kā literatūras avoti izmantoti sekojoši dokumenti: 

• Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam; 

• Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam; 

• Smiltenes novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016. – 2020. gadam; 

• Ilgtspējīgas enerģijas un klimata pārmaiņu rīcības plāns; 

• Smiltenes novada teritorijas plānojums; 

• Smiltenes novada Vides pārskats; 

• Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030. gadam; 

• Apes novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam; 

• Apes novada teritorijas plānojums; 

• Alūksnes un Apes civilās aizsardzības plāns; 

• Valsts civilā aizsardzības plāna aktuālā 14.09.2016. versija;  

• Valsts aizsardzības koncepcija, kas apstiprināta 16.06.2016; 

• Nacionālo bruņoto spēku likums un 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” 

• Latvijas Republikas Zemessardzes likums, kas stājies spēkā 2010. gada 1. septembrī; 

• Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumi Nr. 440 “Valsts agrīnās brīdināšanas 

sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība”; 

• Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumi Nr. 966 “Noteikumi par 

mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu”; 

• Likums “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, kas pieņemts 2013. gada 7. martā; 

• Un citi informācijas avoti un interneta resursi.  
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1. Pašvaldības vai sadarbības teritorijas administratīvi 

teritoriālais raksturojums 
 

1.1. Administratīvi teritoriālais sadalījums 
 

Smiltenes sadarbības teritorijā ietilpst Smiltenes un Apes novads. Smiltenes novads atrodas 

Latvijas ZA un tā teritorija ZR robežojas ar Beverīnas un Strenču novadiem, Z ar Valkas novadu, 

A ar Apes novadu, DA ar Gulbenes novadu, D un R ar Raunas novadu, DR ar Vecpiebalgas novadu 

un R ar Priekuļu novadu. Apes novads atrodas Latvijas ZA un tā teritorija ZR robežojas ar Valkas 

novadu, Z ar Igaunijas robežu, A ar Alūksnes novadu, D ar Gulbenes novadu un R ar Smiltenes 

novadu.  

 

1. attēls. Smiltenes un Apes novadu atrašanās vieta [Wikiwand] 

Smiltenes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Smiltenes pilsētu un astoņus 

apkārtējos pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un 

Bilskas (skatīt 2. attēlu). Smiltenes novada teritorija aizņem 946,84 km21. Zemāk 1. tabulā apkopots 

Smiltenes novada teritorijas sadalījums. 

1. tabula 

Smiltenes novada teritoriālā platība 

Pašvaldība Platība 

Platība (km2) Īpatsvars kopējā teritorijā (%) 

Smiltenes pilsēta  7,20 0,76 

 
1 Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību platības, Dati uz 08.01.2019., VZD 
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Smiltenes pagasts 68,90 7,28 

Blomes pagasts 75,94 8,02 

Brantu pagasts 82,39 8,7 

Palsmanes pagasts 99,59 10,52 

Variņu pagasts 100,54 10,62 

Grundzāles pagasts 129,52 13,68 

Bilskas pagasts 160,92 16,99 

Launkalnes pagasts 221,84 23,43 

KOPĀ: 946,84 100 

 

 

2. attēls. Smiltenes novada karte [Smiltenes novada CAP, 2010] 

Apes novads izveidots 2009. gadā, apvienojot Apes pilsētu, Apes pagastu, Gaujienas 

pagastu, Trapenes pagastu un Virešu pagastu (skatīt 3. attēlu). Apes novada teritorija aizņem 

544,94 km22. Zemāk 2. tabulā apkopots Apes novada teritorijas sadalījums. 

2. tabula 

Apes novada teritoriālā platība 

Pašvaldība Platība 

Platība (km2) Īpatsvars kopējā teritorijā (%) 

Apes pilsēta  2,44 0,45 

Apes pagasts 125,14 22,96 

Gaujienas pagasts 125,78 23,08 

Trapenes pagasts 137,19 25,17 

 
2 Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību platības, Dati uz 08.01.2019., VZD 
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Virešu pagasts 154,39 28,34 

KOPĀ: 544,94 100 

 

 

3. attēls. Apes novada karte [Alūksnes un Apes novada CAP, 2013] 

 

1.2. Iedzīvotāju skaits un blīvums, tai skaitā ieslodzījuma vietās izvietoto 

ieslodzīto skaits 

 
Smiltenes novadā pēc centrālās statistikas pārvaldes (CSP)3 informācijas uz 2019. gadu 

faktiski dzīvojošie ir 12 015 iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums Smiltenes novadā ir 12,69 iedz./km2. 

Smiltenes pilsētā pēc CSP informācijas uz 2019. gadu faktiski dzīvojošie ir 5221 iedzīvotāji, kas 

ir lielākais apjoms salīdzinot ar pārējiem Smiltenes novada pagastiem. Smiltenes pilsētā dzīvo 

~43% no visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem. Smiltenes pilsētas iedzīvotāju blīvums ir 725,14 

iedz./km2. Zemāk 3. tabulā apkopts Smiltenes novada iedzīvotāju sadalījums. 

3. tabula 

Smiltenes novada iedzīvotāju sadalījums 

Pašvaldība Iedzīvotāju skaits uz 2019. 

gadu (CSP) 

Iedzīvotāju blīvums 

(iedz./km2) 

Smiltenes pilsēta  5221 725,14 

Smiltenes pagasts 981 14,24 

Blomes pagasts 843 11,1 

 
3 https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG050.px/ 

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__ikgad/ISG050.px/
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Brantu pagasts 536 6,5 

Palsmanes pagasts 807 8,1 

Variņu pagasts 682 6,78 

Grundzāles pagasts 797 6,1 

Bilskas pagasts 1049 6,5 

Launkalnes pagasts 1099 4,9 

 

 Visvairāk pagastu pašvaldību apdzīvotās vietas ir koncentrējušās ap Smiltenes pilsētu. 

Izteikts apdzīvotības areāls veidojas joslā no Rauzas līdz Ūdrupei, iekļaujot gan Palsmani, gan 

Variņus. Nelieli apdzīvoti areāli veidojas gandrīz ap visiem pagastu centriem un lielākām 

apdzīvotām vietām (skatīt 4. attēlu). 

 

4. attēls. Smiltenes novada apdzīvojuma struktūra [Smiltenes novada teritorijas plānojums, 2019] 

 Attiecīgi novadā pilsētas iedzīvotāju īpatsvars ir 43%, bet lauku iedzīvotāju īpatsvars ir 

58% (skatīt 5. attēlu).  
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5. attēls. Iedzīvotāju skaita sadalījums Smiltenes novadā 

 

Apes novadā pēc CSP informācijas uz 2019. gadu faktiski dzīvojošie ir 3295 iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju blīvums Apes novadā ir 6,05 iedz./km2. Apes pilsētā pēc CSP informācijas uz 2019. 

gadu faktiski dzīvojošie ir 842 iedzīvotāji, kas ir lielākais apjoms salīdzinot ar pārējiem Apes 

novada pagastiem. Apes pilsētā dzīvo ~26% no visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem. Apes 

pilsētas iedzīvotāju blīvums ir 345,08 iedz./km2. Zemāk 4. tabulā apkopts Apes novada iedzīvotāju 

sadalījums. 

4. tabula 

Apes novada iedzīvotāju sadalījums 

Pašvaldība Iedzīvotāju skaits uz 2019. 

gadu (CSP) 

Iedzīvotāju blīvums 

(iedz./km2) 

Apes pilsēta  842 345,08 

Apes pagasts 421 3,36 

Gaujienas pagasts 804 6,39 

Trapenes pagasts 690 5,03 

Virešu pagasts 538 3,48 

 

Visvairāk pagastu pašvaldību apdzīvotās vietas ir koncentrējušās ap Apes pilsētu, 

Gaujienas un Trapenes pagastiem. Apdzīvoti areāli veidojas ap visiem pagastu centriem un 

lielākām apdzīvotām vietām.  
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Attiecīgi novadā pilsētas iedzīvotāju īpatsvars ir 26%, bet lauku iedzīvotāju īpatsvars ir 

74% (skatīt 6. attēlu).  

 

 6. attēls. Iedzīvotāju skaita sadalījums Apes novadā 

Smiltenes un Apes novadu teritorijās neatrodas pastāvīgā ieslodzījuma vietas. 

Kopumā analizējot datus, pēdējos gados iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Salīdzinot 2014. 

un 2019. gada datus iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā samazinājies no 12 811 līdz 12 015, jeb 

par 796 (~6,6%). Apes novadā iedzīvotāju skaits samazinājies no 3643 līdz 3295, jeb par 348 

(~10,5%).  

 

1.3. Blakus esošās pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas 

 
2018. gada 27. jūnijā apstiprināts lēmums Nr.408 “Par Smiltenes sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas nolikumu Nr. 7/18”. Smiltenes sadarbības teritorija iekļauj Smiltenes 

novadu un Apes novadu.  

2018. gada 23. augustā apstiprināts lēmums Nr. 276 “Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu”. Cēsu sadarbības teritorijā, kā blakus esošas 

teritorijas Smiltenes sadarbības teritorijai, ietilpst Vecpiebalgas novads, Raunas novads un 

Priekuļu novads.  

Gulbenes novadam ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns un izveidota civilās aizsardzības 

komisija. Gulbenes novada civilās aizsardzības komisijas nolikums ir apstiprināts 2011. gada 24. 

februārī domes sēdē Nr. 2, 31.§.  

26%

13%
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Alūksnes novadam ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns un izveidota civilās aizsardzības 

komisija. Izveidotais civilās aizsardzības plāns ir Alūksnes un Apes sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības plāns, kurš pēc Smiltenes un Apes sadarbības teritorijas izveides, kļūs neaktuāls Apes 

novadam.  

Valkas novadā 2014. gada 27. februārī ar rīkojumu Nr. 24-v apstiprināta civilās 

aizsardzības komisija. Civilās aizsardzības plāns publiski netika atrasts.  

Strenču novadā 2009. gada 16. decembrī ar Strenču novada domes sēdes lēmumu Nr. 13 

17. §. Apstiprināta civilās aizsardzības komisija. Civilās aizsardzības plāns publiski netika atrasts. 

 Beverīnas novadam publiski pieejamos informācijas avotos netika atrasta informācija par 

civilās aizsardzības komisijas izveidi un civilās aizsardzības plānu. Beverīnas novada pašvaldība 

izstrādājusi rīcības plānu plūdu gadījumā (2016. gada 27. oktobrī) un rīcības plānu vētras postījumu 

gadījumā (2016. gada 27. oktobrī).  
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2. Pašvaldības teritorijā iespējamie riski (zemi, vidēji, augsti un 

ļoti augsti), ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto 

informāciju 
 

Atbilstoši valsts civilās aizsardzības plānam, valstī noteikti šādi iespējamie apdraudējuma veidi: 

• Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums un putenis; 

• Zemestrīce; 

• Plūdi; 

• Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki; 

• Bīstamo vielu noplūde; 

• Radiācijas negadījumi vai incidenti; 

• Transporta avārijas; 

• Avārijas siltumapgādes sistēmās; 

• Avārijas gāzes apgādes sistēmās; 

• Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās; 

• Elektrotīklu bojājumi; 

• Bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas slimību ar ievērojamu un grūti kontrolējamu 

infekcijas izplatīšanās potenciālu uzliesmojumi (to draudi) un masveida saindēšanās; 

• Dzīvnieku masveida saslimšana un dzīvniekiem bīstamu infekcijas slimību, un augiem 

kaitīgo organismu uzliesmojumi; 

• Sabiedriskās nekārtības; 

• Terora akti; 

• Karš, militārs iebrukums vai to draudi; 

• Ēku un būvju sabrukšana. 

 

Dabas katastrofas 

Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums un 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 
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aizsprostojumi (nogāzti koki, konstrukcijas). Atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra brīvpiekļuves meteoroloģisko datu meklēšanas datubāzei (turpmāk tekstā 

LVĢMC), Priekuļu meteoroloģiskās stacijas datiem (tuvākā Smiltenes novadam) no 2014. -  2018. 

gadam nav novērotas vēja brāzmas, kas pārsniedz 25 m/s. Lielākās vēja brāzmas novērotas 2014. 

gadā, kad tās sasniegušas 24,5 m/s. Atbilstoši Alūksnes meteoroloģiskās stacijas datiem (tuvākā 

Apes novadam) no 2014. -  2018. gadam nav konstatētas vēja brāzmas, kas pārsniedz 25 m/s. 

Lielākās vēja brāzmas novērotas 2015. gadā, kad tās sasniegušas 24 m/s. Pēc ilggadējiem datiem 

vētru iespējamība paaugstinās rudens periodos, bet viesuļvētras iespējamas no jūlija līdz augustam.  

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.  Atbilstoši LVĢMC 

Priekuļu meteoroloģiskās stacijas datiem no 2015. - 2018. gadam, novērota viena reize, kad 

nokrišņu daudzums 24 stundu laikā pārsniedz 50 mm, tomēr nav novērots, ka 50 mm tiek pārsniegti 

12 h. Augstākais nokrišņu daudzums novērots 2016. gadā. Atbilstoši LVĢMC Alūksnes 

meteoroloģiskās stacijas datiem no 2015. - 2018. gadam, novērota viena reize, kad nokrišņu 

daudzums 24 stundu laikā pārsniedz 50 mm, tomēr nav novērots, ka 50 mm tiek pārsniegti 12 h. 

Augstākais nokrišņu daudzums novērots 2017. gadā. Pēc ilggadējiem datiem nokrišņu laikā var 

palielināties ūdens līmenis upju lejtecēs. Smiltenes novadā Abula upes ūdens līmeņa celšanās var 

apdraudēt Smiltenes pilsētas teritoriju. Apes novadā Vaidavas upes ūdens līmeņa celšanās var 

ietekmēt Apes pilsētas teritoriju. Gaujas upes ūdens līmeņa celšanās var ietekmēt Gaujienas 

apdzīvoto teritoriju.  

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. Atbilstoši LVĢMC Priekuļu un Alūksnes meteoroloģiskās 

stacijas datiem no 2016. - 2018. gadam, sniega segas biezums, kas pārsniedz 13 cm un vairāk 24 

stundu laikā, fiksēts 83 reizes. Sniega segas biezums, kas pārsniedz 13 cm un vairāk 12 stundu 

laikā, fiksēts 4 reizes. Biezākās sniega segas fiksētas 2018. gadā. Pēc ilggadējiem datiem sniega 

sega var palielināt slapja sniega radītu apledojumu.  

 

Zemestrīces 

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 
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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 (7. attēls).  

 

7. attēls. Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas karte (Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas aģentūra, 1998.gads) 

Pēc kartes var secināt, ka Smiltenes un Apes novadi neatrodas seismogēnās zonās. 

Smiltenes novadam vistuvākā potenciāli seismogēnā zona atrodas pie Valmieras, Apes novadam 

pie Gulbenes. 

 

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; 
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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. Smiltenes 

novads nav iekļauts plūdu apdraudēto vietu sarakstā, līdz ar to var pieņemt, ka plūdu iespējamība 

klimatisko apstākļu ietekmē ir maznozīmīga. Abula upe ir iekļauta šajā sarakstā, taču kā potenciālā 

plūdu apdraudētā teritorija minēta Beverīnas novads. Ņemot vērā, ka Abula upe tek cauri Smiltenes 

novadam (Smiltenes pilsētai), ekstremālu laikapstākļu gadījumā pastāv Abula upes plūdu risks 

Smiltenes pilsētā. Apes novads ir iekļauts plūdu apdraudēto vietu sarakstā, kur kā potenciālās plūdu 

skartās teritorijas norādītas Gaujas upe Vidagā (Virešu pagasts) un Kuģuciemā (Gaujienas 

pagasts). Apes novadā kā vietu, kas stipru nokrišņu laikā var applūst, var minēt viensētu 

“Straumes”, Apes pagastā, kas atrodas Vaidavas upes krastā. Lielu nokrišņu laikā ir nācies evakuēt 

šo viensētu. Apes novadā, Trapenes pagastā atrodas Melnupe, kuru dēļ dolomīta sliekšņa nav 

iespējams izbagarēt, tāpēc spēcīgu nokrišņu laikā upe var pārplūst un appludināt tuvumā esošos 

ceļus.  

Hidrotehnisko būvju pārrāvumi vai to nepareiza ekspluatācija ir uzskatāma par otro plūdu 

risku radītāju, jo var nebūt atkarīgi tikai no meteoroloģiskajiem apstākļiem, bet arī no tehniskā 

stāvokļa. Atbilstoši mazo hidroelektrostaciju (turpmāk tekstā HES) 2011. gada sarakstam, kas 

sagatavots saskaņā ar Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes datiem, Smiltenes 

novadā ir 8 darbojošies mazie HES (5. tabula). 

5. tabula 

Smiltenes novada HES 

Upes 

nosaukums 

HES 

nosaukums 

Pagasta 

nosaukums 
Īpašnieks/apsaimniekotājs 

Atbildīgā 

persona  

Palsa 

Palsmanes 

ūdensdzirnavu 

HES 

Palsmanes 

pagasts 

SIA "Palsmanes 

ūdensdzirnavu HES " 

Tālis 

Šelengovs 

29109782 

Vizla Vizlas HES 
Grundzāles 

pagasts 
SIA „S&E Management” 

Vilnis 

Vīksniņš 

26597979 

Rauza 
Jeiskas 

dzirnavu HES 

Launkalnes 

pagasts 
ZS „Jeiskas dzirnavas’ 

Inga Ērgle 

29224013 

Nigra Nigras HES Blomes pagasts SIA “GM” 

Juris 

Pētersons 

26422888 

Šepka 
Rauzas 

dzirnavu HES 

Palsmanes 

pagasts 
ZS „Rauzas dzirnavas” 

Sanita 

Ozoliņa-

Šmite 
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29118071 

Abuls Smiltenes HES 
Smiltenes 

pilsēta 
SIA „Gaisma 97” 

Gatis Ikerts 

29437414 

Abuls Tiltleju HES 
Smiltenes 

pilsēta 
SIA „GM” 

 Juris 

Pētersons 

26422888 

Abuls Brutuļu HES 
Smiltenes 

pagasts 
SIA „Energo 2000” 

Dainis 

Aleksejevs 

29495083 

 

HES ir noteiktas trīs drošuma klases. Atbilstoši Valsts prezidenta izsludinātajam un 

Saeimas pieņemtajam likumam “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” 3. panta 1. 

punktam, ir šādas HES hidrotehnisko būvju drošuma klases: 

• A klase — būves, kuru avāriju rezultātā rodas draudi fiziskās personas dzīvībai un veselībai, 

tiek nodarīts būtisks zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un būtisks kaitējums 

videi; 

• B klase — būves, kuru avāriju rezultātā nerodas draudi fiziskās personas dzīvībai un 

veselībai, bet tiek nodarīts zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums 

videi; 

• C klase — būves, kuru avāriju rezultātā nerodas draudi fiziskās personas dzīvībai un 

veselībai, bet zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums videi ir 

nenozīmīgs. 

Zemāk, 6. tabulā apkopota informācija par HES drošības klasēm, jaudām un ekspluatācijas 

sākuma gadiem.  

6. tabula 

HES raksturojošie rādītāji 

HES nosaukums HES jauda 

(kW) 

Drošuma klase Ekspluatācijā 

Palsmanes 

ūdensdzirnavu HES 

160 C 2003 

Vizlas HES 320 C 2001 

Jeiskas dzirnavu HES 18 C 2001 

Nigras HES 15 C 2000 

Rauzas dzirnavu HES 45 B 2001 

Smiltenes HES 95 B 1999 

Tiltleju HES 30 C 2001 

Brutuļu HES 42 B 1993 
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Lai pavasaros un rudeņos novērstu plūdu iespējamību Smiltenes apkārtnē, jāregulē un 

jāsaskaņo hidrotehnisko būvju apsaimniekošana Abula upes augšdaļā ar mazo HES darbību uz 

Abula upes – Smiltenes, Tiltleju un Brutuļu HES savā starpā, un arī ar citām upes lejtecē 

atrodošajām HES. Informācija par pārējām Smiltenes novada hidrotehniskajām būvēm (izņemot 

HES) apkopota 7. tabulā.  

7. tabula 

Smiltenes novada hidrotehniskās būves 

Nr. 

p.k. 
Hidrotehniskā būve Īpašnieks Atbildīgā persona 

1. SIA „Abuliņi” dīķis SIA „Abuliņi” Arnis Lapiņš 29111078 

2. Avotiņu dīķi (3 gab.) U. Avotiņš Uldis Avotiņš 26329398 

3. Cērtenes ezers un slūžas z.s. „Krastkalni” Andris Dreimanis 29417566 

5. 
Tepera ezera slūžas un 

regulēšanas aizbīdņi 
SIA „NKUP” 

R. Melderis 29173265 

Ilze Sausā 29225765 

6. Vidusezers (daļa) un slūžas SIA „NKUP” 
R. Melderis 29173265 

Ilze Sausā 29225765 

7. 
(rezerve)- Vidusezers un 

slūžas 
SIA „NKUP” 

R. Melderis 29173265 

Ilze Sausā 29225765 

8. Brutuļu ezers D. Aleksejevs Dainis Aleksejevs 29495083 

9. 
Blomes dzirnavezers un 

slūžas 

Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

Gaidis Bogdanovs 26420044 

10. Vilciņu dīķis un slūžas 
Jānis Krasņickis  

26556472 

Arnis Stīpnieks  27844293 

Slūžas: Mārīte Ķempele  

29163412 

 

Iepriekšējos gados ir konstatēti fakti, ka Tiltleju ezers pārplūst un ūdens šķērso gan autoceļu 

P25 Smiltene-Strenči, gan dambi. Pavasaros fiksētas apsaimniekošanas problēmas Tiltleju HES. 

Smiltenes pilsētas iedzīvotāju, kuri dzīvo mākslīgo ezeru uz Abula upes – Tepera ezera, Vidusezera 

un Tiltleju ezera kaskādes tuvumā, drošību var apdraudēt arī Tepera ezera dambja pārrāvums. 

Dambja pārrāvums var radīt “ķēdes reakciju”, krasi pieaugušā spiediena rezultātā izraisot arī 

aizsargdambju pārrāvumus upes lejtecē atrodošajos HES.  

 

 Apes novadā atrodas viens HES. Zemāk 8. tabulā apkopota informācija par Apes novada 

HES un 9. tabulā norādīti raksturojošie rādītāji. Apes novadā nav citas, par nozīmīgām vērtējamas 

hidrotehniskās būves.  
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8. tabula 

Apes novada HES 

Upes 

nosaukums 

HES 

nosaukums 

Pagasta 

nosaukums 
Īpašnieks/apsaimniekotājs 

Atbildīgā 

persona  

Vaidava Grūbes HES Apes pilsēta SIA "Grūbe-Hidro " 

Dzintars 

Raibekazs 

29496005 

 

9. tabula 

HES raksturojošie rādītāji 

HES nosaukums HES jauda (kW) Drošuma klase Ekspluatācijā 

Grūbes HES 390 C 1999 

 

Apes novadā Grūbes HES darbību var ietekmēt Karvas HES Alūksnes novadā, jo šis HES 

ir uzbūvēts uz Vaidavas upes pirms Grūbes HES. Grūbes HES pieejamais ūdens daudzums atkarīgs 

no Karvas HES izlaistā ūdens daudzuma. Karvas HES ūdenstilpne ir lielāka, līdz ar to bojājumu 

gadījumā atbrīvotais ūdens daudzums var ietekmēt Grūbes HES darbību. Nevienai no Smiltenes 

un Apes novadu HES nav piešķirta A drošuma klase, kas nozīmē, ka pārrāvumu gadījumā tieši 

draudi cilvēku dzīvībai nav gaidāmi. 

Smiltenes un Apes novados jānodrošina pareiza un droša šo būvju ekspluatācija, kā arī 

sliktu meteoroloģisko apstākļu laikā, jānodrošina komunikācija starp šo objektu 

apsaimniekotājiem.  

 

Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki 

Meža ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā katru gadu nosaka Valsts meža dienests 

(turpmāk tekstā – VMD) ar rīkojumu. Smiltenes un Apes novadā šī kārtība ir tāda pati. Meža 

ugunsnedrošais laikposms atkarīgs no meteoroloģiskajiem apstākļiem un parasti ilgst no sniega 

nokušanas līdz rudens lietavām. Ugunsbīstamākās ir jaunaudzes un vidēja vecuma skujkoku 

audzes. Vietēja mēroga ārkārtas situāciju saistībā ar ilgstošu sausuma periodu un novada mežu 

augsto ugunsbīstamību vai sakarā ar konkrētu meža ugunsgrēku ierosina izsludināt VMD 

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes mežniecības (turpmāk tekstā – Smiltenes mežniecība) 

mežzinis vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk tekstā – VUGD) teritoriālās 

struktūrvienības komandieris. Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes nodaļas adrese: Dakteru 
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iela 28, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729, tālrunis: 64774519. VUGD Smiltenes posteņa adrese: 

Valkas iela 1A, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729, tālrunis: 67439175. 

Ārkārtas stāvokļa izsludināšanas kārtība ir sekojoša: viena no augstāk minētajām amatu 

ieņemošajām personām iesniedz rakstisku ierosinājumu novada civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētājam. Komisijas priekšsēdētājs nekavējoties pēc ierosinājuma saņemšanas sasauc 

novada civilās aizsardzības komisijas sēdi. Sēdē izskata ierosinājumu un pieņem lēmumu par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu vai ierosinājuma noraidīšanu. Par minētās komisijas lēmumu 

novada domes priekšsēdētājs nekavējoties informē zemkopības ministru.  

Smiltenes novadā meži aizņem ~54%, bet purvi ~1,4% no novada teritorijas, kopā sastādot 

~55,4%. Apes novadā meži aizņem ~58%, bet purvi 4,5% no novada teritorijas, kopā sastādot 

~62,5%4. Apes novadā liels mežu masīvs atrodas Trapenes pagastā. Zemāk 8. attēlā norādītas 

teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību (I - III ugunsbīstamības klases). Smiltenes un Apes 

novados valsts ugunsdrošības uzraudzību mežos un meža zemēs, kā arī ugunsgrēku ierobežošanu 

veic Ziemeļaustrumu virsmežniecība.  

 

8. attēls. Teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību (I - III ugunsbīstamības klases mežu 

sadalījums pa novadiem) [Valsts civilās aizsardzības plāns] 

 

Meža ugunsnedrošajā laikposmā ugunsgrēku atklāšanai tiek izmantoti ugunsnovērošanas 

torņi. Gandrīz visi ugunsgrēki tiek atklāti pusstundas laikā no to izcelšanās brīža un uz ugunsgrēka 

 
4 Valsts zemes dienests, Zemes sadalījums zemes lietošanas veidos uz 01.01.2019., www.vzm.gov.lv   
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vietu tiek izsūtīta attiecīgās ugunsdzēsības stacijas automašīna ar meža ugunsdzēsēju komandu. 

Līdz 80% no visiem ugunsgrēkiem tiek atklāti un operatīvi likvidēti tā, ka ugunsgrēkā cietusī 

platība nepārsniedz 0,5 ha. Smiltenes novadā uzstādīti divi ugunsnovērošanas torņi: Vārniņu 

ugunsnovērošanas tornis, Vārniņās, Launkalnes pagastā un Lapsukalna ugunsnovērošanas tornis, 

Palsmanes pagastā. Apes novadā atrodas trīs ugunsnovērošanas torņi: Apes ugunsnovērošanas 

tornis, Apes pagastā, Kalna Antūžu ugunsnovērošanas tornis, Dārzciemā, Gaujienas pagastā (sliktā 

tehniskā stāvokļa dēļ netiek izmantots, dežūras nenotiek) un Silenieku ugunsnovērošanas tornis, 

Vidagā, Virešu pagastā. Zemāk, 9. attēlā, norādīti izmantotie ugunsnovērošanas torņi Smiltenes un 

Apes novados (iezīmēti ar sarkanajiem trīsstūriem). 

 

9. attēls. Ugunsnovērošanas torņu izvietojums Smiltenes un Apes novadā [VMD 

Ziemeļaustrumu virsmežniecība] 

 

Paredzams, ka turpmākajos gados uguns novērošanas torņu izmantošana samazināsies, jo 

palielinās mobilo telefonu izmantošana. Lielākajā daļā gadījumu garāmbraucēji par ugunsgrēka 

esamību VUGD paziņo ātrāk nekā uguns novērošanas torņu dežuranti, kuri par ugunsgrēka 

esamību ziņo Ziemeļaustrumu virsmežniecībai. Smiltenes mežniecība atrodas Dakteru ielā 28, 

Smiltenē, Smiltenes novadā. Smiltenes mežniecība uz iespējamā ugunsgrēka vietu vispirms izsūta 

mežniecības amatpersonu, kuras uzdevums ir pārliecināties par izsaukuma pamatotību un situāciju 

izsaukuma vietā. Ja tiešām ir izcēlies ugunsgrēks, amatpersona uz izsaukuma vietu izsauc tuvākās 

ugunsdzēsības stacijas ugunsdzēsības autocisternu ar komandu. Ziemeļaustrumu virsmežniecības 

teritorijā ir divas meža ugunsdzēsības stacijas. Viena atrodas netālu no Smiltenes pilsētas, otra 
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atrodas netālu no Alūksnes pilsētas. Gadījumā, ja mežniecība ar saviem resursiem nespēj meža 

degšanu ierobežot, tā pieprasa palīdzību VUGD. Ugunsdzēsības darbus un kārtību reglamentē MK 

2008. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 420 “Noteikumi par meža ugunsdzēsības darbiem un Valsts 

meža dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības kārtību, veicot meža 

ugunsgrēku ierobežošanas un likvidācijas darbus”. 

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu ugunsgrēka ierobežošanas un 

likvidācijas darbus mežā un meža zemēs līdz VUGD struktūrvienības ierašanās brīdim vada VMD 

atbildīgā amatpersona. Praksē dzēšanas darbu vadītājs arī pēc VUGD struktūrvienības ierašanās ir 

VMD atbildīgā amatpersona un viņa norādījumi ir saistoši iesaistītajām VUGD amatpersonām. 

Kā liecina statistika, valstī līdz 80% no visiem mežu ugunsgrēkiem tiek atklāti un operatīvi 

likvidēti tā, ka ugunsgrēkā cietusī platība nepārsniedz 0,5 ha. Lielu mežu ugunsgrēku dzēšana ir 

darbietilpīgs un ilgstošs process, kas var turpināties vairākas diennaktis un pat nedēļas. Šādos 

gadījumos var tikt izsludināta ārkārtas situācija. Ugunsgrēka ierobežošanai un likvidēšanai 

jāiesaista cilvēkresursi, transportlīdzekļi (buldozeri, ekskavatori u.c.) energoresursi, sakaru līdzekļi 

u.c.  

Pēc meža ugunsgrēka likvidācijas ugunsgrēka vietas uzraudzību veic meža īpašnieks 

(valdītājs). Viens no lielākajiem Smiltenes novada meža īpašniekiem ir Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās 

izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras “Mežu pētīšanas stacija”, kura apsaimnieko Smiltenes 

novadā mežu platības 8430,71 ha lielumā. “Meža pētīšanas stacija” veic arī meža ugunsgrēku 

vietas uzraudzību ar savu tehniku un cilvēkiem. Novadu valsts mežos šīs funkcijas veic AS 

“Latvijas valsts meži”. Atbilstoši AS “Latvijas valsts meži” mežsaimniecību sadalījumam 

Smiltenes un Apes novada teritorijas iekļaujas Austrumvidzemes mežsaimniecības reģionā.  

 

Tehnogēnas katastrofas 

Bīstamo vielu noplūde 

Smiltenes un Apes novadu teritorijas neapdraud ārpus valsts esošie bīstamie objekti, tādi 

kā Baltkrievijas Republikas Novopolockas pilsētas ķīmisko un naftas produktu pārstrādes 

uzņēmumi un Lietuvas Republikas teritorijā, Latvijas robežas tuvumā, izvietotie Mažeiķu naftas 

pārstrādes rūpnīca un Butiņģes naftas produktu termināls.  

Smiltenes un Apes novadu teritorijas nešķērso valsts nozīmes (Polocka – Ventspils, 

Polocka – Mežaiķi) naftas un naftas produktu pārsūknēšanas cauruļvadi. Maksimālā produktu 
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pārsūknēšanas iespējamā jauda 14 000 tonnu diennaktī. Darba spiediens vados sasniedz 64 bar. Šo 

cauruļvadu bojājumu gadījumā nav pamata uzskatīt, ka Smiltenes un Apes novadiem tiks nodarīts 

kaitējums.  

Dabasgāzes pārvades sistēma sastāv no cauruļvadu sistēmas, kuras kopējais garums 

Latvijas teritorijā ir 1 188 km un tās maksimālais darba spiediens var sasniegt līdz 55 bar, ar visiem 

pārvades funkciju veikšanai nepieciešamajiem objektiem, t.sk. 40 gāzes regulēšanas stacijām, 2 

gāzes regulēšanas mezgliem un gāzes mērīšanas stacijām. Dabasgāzes pārvades sistēmas 

(maģistrāliem) cauruļvadiem pēc katriem 20 – 25 km ir ierīkoti krāni, kas nodrošina dabasgāzes 

plūsmas vadību. Smiltenes un Apes novadus šķērso divi dabasgāzes pārvades sistēmas 

(maģistrālie) cauruļvadi: “Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve” un “Pleskava - Rīga”. 

Smiltenes novadā, uzstādīta gāzes regulēšanas stacija “Palsmane” - dabasgāzes pārvades sistēmā 

ierīkots atsevišķs konteiners, kurā izvietotas iekārtas, kas tiek izmantotas dabasgāzes attīrīšanai, 

uzskaitei, odorēšanai un spiediena regulēšanai līdz dabasgāzes sadales sistēmā noteiktajiem 

spiedieniem, aizsardzībai pret pārspiedienu. Dabasgāzes cauruļu plīsuma gadījumā, pastāv 

ugunsgrēka un eksploziju draudi.  

Smiltenes un Apes novados neatrodas valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas 

bīstamības objekti, kuros ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās vielas. 

Smiltenes un Apes novados neatrodas paaugstinātas bīstamības objekti, kuriem būtu 

nepieciešams izstrādāt Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai Drošības pārskatu.  

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:  

o Zilupe - Rēzekne II - Krustpils - Jelgava - Tukums II - Ventspils; 

o Indra - Daugavpils - Krustpils - Jelgava - Tukums II - Ventspils; 

o Zilupe - Rēzekne II - Krustpils - Jelgava - Liepāja; 

o Indra - Daugavpils - Krustpils - Jelgava - Liepāja; 

o Zilupe - Rēzekne II - Krustpils - Rīga; 

o Indra - Daugavpils - Krustpils - Rīga; 

o Rīga - Valka; 

o 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 
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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. 

Pamatojoties uz Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora maršrutu, var secināt, ka dzelzceļa 

avārijas, katastrofas utt. risks, kas saistītas ar naftas, naftas produktu un ķīmisko kravu 

pārvadāšanu, ir zems, jo Smiltenes un Apes novadu teritorijas nešķērso Austrumu – Rietumu  

tranzīta maršruts. Tuvākā tranzīta maršruta pietura ir Valka. 

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. Smiltenes un Apes novadi nerobežojas ar jūras piekrasti vai ostām, tāpēc var 

uzskatīt, ka šādu avāriju iespējamība ir neiespējama. 

Bīstamo vielu noplūde var notikt arī no stacionāriem objektiem. Atbilstoši MK 

noteikumiem Nr. 568 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts” un Vides pārraudzības valsts 

biroja mājaslapā norādītajam avārijas risku objektu sarakstam, Smiltenes un Apes novados 

neatrodas paaugstinātas bīstamības objekti, kuriem ir piemērojamas MK noteikumu Nr. 131 

"Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" prasības. Kā 

stacionārus bīstamus objektus var uzskatīt degvielas uzpildes stacijas (DUS) un gāzes uzpildes 

stacijas (GUS). Smiltenes novadā, atbilstoši “Paaugstinātas bīstamības objektu sarakstam” un citai 

pieejamai informācijai, atrodas trīs DUS un viena GUS. Zemāk 10. tabulā uzskaitītas DUS un GUS.  

10. tabula 

DUS un GUS Smiltenes novadā 

DUS/GUS 

nosaukums 
Atrašanās vieta 

Vienlaicīgi 

uzglabātais degvielas 

daudzums, tonnas 

Circle K Smiltene 

(pirms tam SIA 

"Lauku apgāds un 

meliorācija") 

Dārza iela 36, 

Smiltene, Smiltenes 

novads 

Naftas produkti līdz 

73,7, sašķidrinātās 

naftas gāze līdz 7,25 

Virši Smiltene 

Stacijas iela 2, 

Smiltene, Smiltenes 

novads 

Nav informācijas 

SIA "East-West 

Transit" degvielas 

uzpildes stacija 

"Latvijas Nafta" 

"Smiltenes 

pagrieziens", 

Launkalnes pagasts, 

Smiltenes novads 

Naftas produkti līdz 

66,4, sašķidrinātā 

naftas gāze līdz 6,4 
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SIA "Gāze GA" 

Stacijas iela 1a, 

Smiltene, Smiltenes 

novads 

Sašķidrinātā naftas 

gāze līdz 14,8 

 

Apes novadā neatrodas neviena DUS un GUS. Apes novadā uzstādīti divi elektromobiļu 

uzlādes punkti. Smiltenes novadā arī uzstādīti divi elektromobiļu uzlādes punkti.  Tuvāko gadu 

laikā Apes pilsētas centrā plānots uzstādīt automātisko DUS. DUS plānots uzstādīt Dzirnavu ielā 

1 (kadastra apzīmējums 36050030611) vai blakus esošajā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 

36050030644. Būvniecības darbi vēl nav uzsākti, viss ir plānošanas stadijā.  

Iespējamās avārijas DUS un GUS saistītas ar degvielas/gāzes noplūdi tvertņu uzpildīšanas 

laikā, tvaiku/gāzes sprādzienbīstamu koncentrāciju veidošanos gaisā un tvaiku/gāzes gaisa 

maisījuma aizdegšanos. Tvaiku/gāzu maisījuma aizdegšanos var izsaukt elektroinstalāciju un 

iekārtu bojājumi, ugunsdrošības prasību neievērošana objektā, zibens izlāde, ugunsgrēki blakus 

esošajās teritorijās un tīši bojājumi (terorisms). Tvaiku/gāzes gaisa maisījuma eksplozijas gadījumā 

tuvumā esošās ēkas var tikt sagrautas vai daļēji bojātas, cilvēkiem iespējami ausu bungādiņu 

bojājumi, savainojumi no lidojošām šķembām un pat letāls iznākums. 

 

Radiācijas negadījums vai incidents 

Valsts teritorija var būt radioaktīvi piesārņota, notiekot avārijai kodolobjektos ārpus valsts 

teritorijas. 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 nākotnē uz Ignalinas atomelektrostacijas 

infrastruktūras bāzes tiek plānots uzsākt jaunās Visaginas atomelektrostacijas celtniecību. 
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10. attēls. Atomelektrostacijas Eiropā (pašlaik darbojas, slēgtas un tiek būvētas)5

 
5 https://www.carbonbrief.org/mapped-the-worlds-nuclear-power-plants CarbonBrief 

https://www.carbonbrief.org/mapped-the-worlds-nuclear-power-plants
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Lai veiktu kontroli par iespējamo radiācijas noplūdi, izveidota Latvijas automātiskā gamma 

starojuma monitoringa un radiācijas negadījumu agrās brīdināšanas sistēma, kurā ietilpst 20 

stacijas  - Baldonē (2 stacijas), Balvos, Daugavpilī (2 stacijas), Demenē, Silenē, Medumos, 

Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Madonā, Rēzeknē, Rucavā, Salacgrīvā, Salaspilī, Talsos, Valmierā, Rīgā 

un Ventspilī. Minētās stacijas kontrolē valsts teritoriju un to skaits uzskatāms par pietiekamu. Lai 

kontrolētu iedzīvotāju saņemtās apstarojuma dozas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

aizsardzību no jonizējošā starojuma, noris regulārs vides radiācijas monitorings un pārtikas 

kontrole. Monitoringa datus apkopo Radiācijas drošības centrs. 

11. tabula 

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 

elektriskā 

jauda (MW) 

Līdz 300 km 

1.  Loviisas AES-Somija 265 2-PWR 1040 

2.  Ļeņingradas AES-Krievija 275 4-LWGR 4000 

3.  Oskarshammas AES-Zviedrija 280 3-BWR 2603 

4.  Smoļenskas AES-Krievija 300 3-LWGR 3000 

Līdz 500 km 

1.  Forsmarkas AES-Zviedrija 310 3-BWR 3392 

2.  Olkiluoto AES-Somija 330 2-BWR 1820 

3.  Kaļiņinas AES-Krievija 475 4-PWR 4000 

4.  Ringhalsas AES-Zviedrija 500 
3-PWR 

1-BWR 
4055 

Līdz 1000 km 

1.  Rovnas AES-Ukraina 535 4-PWR 2835 

2.  Hmeļņickas AES-Ukraina 700 2-PWR 2000 

3.  Kurskas AES-Krievija 710 4-LWGR 4000 

4.  Brokdorfas AES-Vācija 790 1-PWR 1480 

5.  Dukovani AES-Čehija 850 4-PWR 2000 

6.  Bohunices AES-Slovākija 880 2-PWR 1010 

7.  Grondes AES-Vācija 880 1-PWR 1430 

8.  Novovoroņežas AES-Krievija 890 3-PWR 1834 

9.  Dienvidukrainas AES-Ukraina 920 3-PWR 3000 

10.  Temelinas AES-Čehija 920 2-PWR 2160 

11.  Mohovces AES-Slovākija 930 2-PWR 940 
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12.  Emslandes AES-Vācija 980 1-PWR 1406 

13.  Grafenreinfeldas AES-Vācija 990 1-PWR 1345 

 

12. tabula 

Līdz 500 km rādiusā no valsts robežas demontāžai nodotās atomelektrostacijas 

 

Nr.p.k. AES nosaukums Attālums no Latvijas robežas Reaktoru skaits un tips 

1.  Ignalinas AES-Lietuva 8 2-LWGR 

2.  Barsebaka-2- Zviedrija 500 2-BWR 

 

13. tabula 

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.  Baltic 1 150 1-PWR 1194 

2.  Ļeņingradas-2 AES 275 2-PWR 2340 

3.  Novoroņežas-2 AES 890 2-PWR 2384 

4.  Baltkrievijas AES 110 2-VVER 2388 

5.  Olkiluoto - 3 AES 400 1 - PWR 1600 

 

14. tabula 

Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti Latvijā 

 
 

Nr. 

p. k. 
Objekts, iekārta Radionuklīds 

Radioaktivitāte, 

TBq (2016. gada 

1. janvārī) 

Objekta adrese 

1.  

Valsts asinsdonoru centrs, 

gamma starošanas iekārta 

BIOBEAM 2000 

Cs-137 30 
Sēlpils iela 9, Rīga, 

LV-1007 

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 

340 

 

"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 
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14. 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. Ignalinas atomelektrostacija atrodas 

aptuveni 200 km attāluma no Smiltenes un Apes novadiem un tā uzskatāma par tuvāko 

atomelektrostaciju, kas beigusi savu darbību. Pēc Baltkrievijas AES palaišanas tā kļūs par tuvāko 

atomelektrostaciju un atradīsies aptuveni 280 km attālumā no Smiltenes un Apes novadiem. 

 

Transporta avārijas 

Avārijas var notikt uz autoceļiem, dzelzceļa, ar kuģiem jūrā un ar gaisa kuģiem. 

Autotransporta avārijas var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības 

noteikumu neievērošana, neapmierinošs autoceļu segums, kā arī terorisms. Smiltenes novada 

Launkalnes, Bilskas un Grundzāles pagastus šķērso valsts nozīmes autoceļš A2: Rīga – Sigulda – 

Igaunijas robeža (Veclaicene). Smiltenes novadu šķērso četri valsts reģionālās nozīmes autoceļi: 

• P18: Valmiera – Smiltene; 

• P24: Smiltene – Valka; 

• P25: Smiltene – Strenči; 

• P27: Smiltene – Gulbene.  

Papildus Smiltenes novadu šķērso vairāki vietējas nozīmes autoceļi (24) un pašvaldības ceļi. 15. 

tabulā apkopota informācija par Smiltenes novada autoceļu garumu6. 

15. tabula 

Valsts, pašvaldību un ielu garums Smiltenes novadā (kilometros) 

Gads 

Valsts 

autoceļu 

garums 

Pašvaldības 

autoceļu 

garums 

Pašvaldību 

ielu garums 
Kopā 

Šķembu 

un grants 

segumu 

kopgarums 

Procentuālais 

šķembu un 

grants 

segumu 

īpatsvars 

2014 382,8 348 71,7 802,5 579,4 72% 

2015 382,7 348 71,7 802,4 579,4 72% 

2016 379 335 75 789 558 71% 

2017 379 343 72 794 563 71% 

2018 379 344 72 795 563 71% 

 

 
6 Centrālās statistikas pārvaldes datubāze 
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Pēc statistikas redzams, ka valsts autoceļu garums palicis relatīvi nemainīgs, bet 

pašvaldības autoceļu garums ir ar tendenci palielināties. Pēc statistikas ~70% no kopējā ceļu 

garuma ir ar šķembu un grants segumu.  

Apes novada Virešu, Gaujienas, Trapenes un Apes pagastus šķērso valsts nozīmes autoceļš 

A2 Rīga – Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene). Apes novadu šķērso divi valsts reģionālās 

nozīmes autoceļi: 

• P19: Ape (Vidzemes šoseja) – Igaunijas robeža; 

• P39: Alūksne – Ape. 

Papildus Apes novadu šķērso vairāki vietējas nozīmes autoceļi un pašvaldības ceļi. Zemāk 16. 

tabulā apkopota informācija par Apes novada autoceļu garumu7 

16. tabula 

Valsts, pašvaldību un ielu garums Apes novadā (kilometros) 

Gads 

Valsts 

autoceļu 

garums 

Pašvaldības 

autoceļu 

garums 

Pašvaldību 

ielu garums 
Kopā 

Šķembu 

un grants 

segumu 

kopgarums 

Procentuālais 

šķembu un 

grants 

segumu 

īpatsvars 

2014 136,2 201,5 22,1 359,8 269,7 75% 

2015 136,2 196,5 19,7 352,4 255,6 73% 

2016 136 197 20 353 256 73% 

2017 136 165 20 321 225 70% 

2018 131 165 20 316 225 71% 

 

Pēc statistikas redzams, ka valsts autoceļu garums laika gaitā ir samazinājies. Pašvaldības autoceļu 

garums ir ar tendenci samazināties vai palikt nemainīgam. Pēc statistikas ~72% no kopējā ceļu 

garuma ir ar šķembu un grants segumu. 

 Avārijas uz autoceļiem ietekmē autoceļu tehniskais stāvoklis un satiksmes intensitāte. 

Zemāk 17. tabulā apkopota informācija par transporta intensitāti uz galvenajiem Smiltenes un Apes 

novadu ceļiem. Tabulā norādītā informācija ir vidējais automašīnu skaits diennaktī. 

 

 
7 Centrālās statistikas pārvaldes datubāze 
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11. attēls. Smiltenes novada esošā transporta infrastruktūra [Smiltenes novada teritorijas plānojums 2019] 
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12. attēls. Apes novada transporta infrastruktūra [Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam
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17. tabula 

Satiksmes intensitāte uz valsts galvenā un reģionālajiem autoceļiem, kas šķērso Smiltenes un Apes novadus8 

Ceļš A2 P18 P24 P25 P27 P19 P39 

Posms 
Bērzkrogs 

-  P27 

P27 – 

P39 

P39 – 

LV 

robeža 

P20 - 

Smiltene 

Smiltene – 

V229 

Smiltene – 

V182 

Smiltene 

– A2 

A2 – 

P33 

A2 - 

Ape 

Ape – 

LR 

robeža 

P34 – 

A2 

A2 - 

Ape 

2014 3301 1401 803 2655 - 557 3090 2568 - - - - 

2015 3201 1384 795 2349 1349 - 3552 2110 688 281 1389 344 

2016 4013 1457 859 2683 1109 391 3654 2300 - - 1039 - 

2017 4006 1593 830 2395 961 - 3708 - 594 - 1330 - 

2018 3975 1657 782 2664 1181 556 4012 2471 - 959 1153 593 

2014. 

KT% 
25 28 32 17 - 16 11 23 - - - - 

2015. 

KT% 
24 26 26 12 11 - 17 20 16 28 23 12 

2016. 

KT% 
24 25 25 11 18 11 9 21 - - 9 - 

2017. 

KT% 
24 27 25 6 13 - 9 - 16 - 20 - 

2018. 

KT% 
20 27 25 10 12 9 17 24 - 37 19 7 

 

 
8 Informācija ņemta no VAS “Latvijas Valsts ceļi”. KT – kravas automašīnas 
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Pēc statistikas redzams, ka vieglo automašīnu transporta intensitāte ir ar vispārējo tendenci 

palielināties. Kravas automašīnu intensitāte  uzskatāma par mainīgu un atkarīga no izmantotā ceļa 

posma.  

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. Smiltenes un Apes 

novadus nešķērso aktīvas dzelzceļa līnijas. 

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. Pēc interneta resursos pieejamās informācija, Smiltenes un Apes novadus nešķērso aviācijas 

Āzijas, Ziemeļamerikas, Tuvo austrumu, Austrālijas un Okeānijas gaisa satiksmes koridori. 

Tuvākais darbojošs lidlauks Smiltenes un Apes novadiem ir Cēsu vispārējais aviācijas lidlauks. 

Atbilstoši V/A “Civilās Aviācijas Aģentūra” lidojumu drošuma pārskatam par 2018. gadu9, no 

01.01.2014 līdz 31.12.2018 gadam reģistrēti 10 nelaimes gadījumi un 8 nopietni incidenti, kas 

saistīti ar aviācijas gaisa kuģiem (motodeltaplāni, paraplāni, helikopteri, mazās lidmašīnas, 

pasažieru lidmašīnas u.c.). Tipiski nelaimes gadījumos cietušie (bojāgājušie) ir gaisa kuģu vadītāji 

privātajā sektorā. Aviokompāniju pasažieru lidmašīnu avārijas ar bojāgājušajiem Latvijas teritorijā 

nav notikušas kopš Latvijas vēsturē traģiskākās aviokatastrofas 1967. gadā reisā Rīga - Liepāja. 

 

Avārijas komunālajos tīklos un energoapgādes sistēmās 

Avārijas komunālajos tīklos un energoapgādes sistēmās saistītas ar bojājumiem 

siltumapgādes tīklos, gāzes apgādes tīklos, ūdens un kanalizācijas tīklos, kā arī elektrotīklos. 

Smiltenes novada inženierinfrastruktūru skatīt 14. attēlā. Apes novada inženierkomunikācijas 

skatīt 15. attēlā.  

Avārijas gāzes apgādes sistēmās var izraisīt ugunsgrēkus, sprādzienus, ēku sagraušanu, kā 

rezultātā var iet bojā cilvēki. Dabasgāzes padeves traucējumi var pārtraukt siltumapgādes sistēmu 

darbību un ražošanas procesus. Avārijas dabasgāzes pārvades sistēmā var izsaukt meža un purva 

ugunsgrēkus. Smiltenes novadā dabasgāzi apkurei izmanto Variņu un Palsmanes pagastos, bet tikai 

 
9 http://www.caa.lv/  
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Variņu pagastā ir pieejama dabasgāzes sadales infrastruktūra. Apes novada Trapenes, Gaujienas 

un Virešu pagastus arī šķērso dabasgāzes pārvades sistēmas (maģistrālais) gāzes vads ““Izborska 

– Inčukalna pazemes gāzes krātuve” un “Pleskava – Rīga”. Apes novadā dabasgāze apkurei netiek 

izmantota, jo nav izveidota dabasgāzes sadales infrastruktūra. AS “Conexus Baltic Grid” nodrošina 

avāriju novēršanu  dabasgāzes pārvades sistēmā.  AS “GASO” nodrošina avārijas dienesta darbību, 

kas atbildīgs par avāriju novēršanu dabasgāzes sadales tīklos. Avārijas dienesta telefona Nr. ir 114.  

 

13. attēls. Latvijas dabasgāzes sadales infrastruktūra [gaso.lv] 

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. Centralizētās siltumapgādes sistēmas Smiltene novadā 

tiek nodrošinātas Smiltenē, Kalnamuižā, Palsmanē, Birzuļu tautas namā, Palsmanes 

internātpamatskolā un Variņos. Centralizētā siltumapgādes sistēma Apes novadā tiek nodrošināta 

tikai Gaujienas ciemā.  

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. 
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Centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi Smiltenes novadā pieejami Smiltenes pilsētā, Bilskas, 

Blomes, Launkalnes, Grundzāles, Palsmanes un Variņu pagastu ciemos.  Apes novadā centralizētie 

ūdensapgādes pakalpojumi (daļēji) pieejami Apes pagastā (pilsētā), Gaujienas pagastā un Trapenes 

pagastā. Virešu pagastā centralizēto ūdens apgādi apsaimnieko uzņēmums SIA “Vireši”.  

Kanalizācijas sistēma nodrošina notekūdeņu (fekālo, 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. Centralizētās 

kanalizācijas sistēmas Smiltenes novadā ir izbūvētas Smiltenes pilsētā, Bilskas, Blomes, 

Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pagastu ciemos. Apes novadā centralizētie 

kanalizācijas pakalpojumi (daļēji) pieejami Apes pagastā (pilsētā), Gaujienas pagastā un Trapenes 

pagastā. Virešu pagastā lokālas (pašvaldībai piederošas) bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādītas 

pie “Cīrulīši” bibliotēkas, skolas ēkas “Sikšņu skola” un pirmskolas ēkas “Gaismas”.  

Notekūdeņu noplūdes vietās, īpaši ūdeni ilgstoši nenovadot, rodas labvēlīgi apstākļi dažādu 

infekcijas perēkļu slimību ierosinātāju izplatībai. Ļoti bīstama ir notekūdeņu iekļūšana tīra ūdens 

cauruļvados, jo pastāv infekcijas slimību uzliesmojumu risks. Smiltenes novadā komunālos 

pakalpojumus nodrošina uzņēmums SIA “Smiltene NKUP”, bet  Apes novadā – Aģentūra 

”Komunālā saimniecība”. Smiltenes pagasta siltumapgādes sistēmu Kalnamuižā apsaimnieko 

Smiltenes Valsts tehnikums.  

Elektrotīklu bojājumi apdraud ražojošo objektu, komunālo uzņēmumu, publisko 

elektronisko sakaru tīklu normālu darbību, radio un televīzijas pakalpojumu apraidi un raidīšanu, 

kā rezultātā tiek ierobežotas iedzīvotāju informēšanas iespējas. Elektrotīklu bojājumus var izsaukt 

vadu apledojums, vēja brāzmās nogāzto koku uzkrišana uz elektropārvades līnijām, bojājumi 

transformatoru apakšstacijās, terora akti u.c.  

Smiltenes novadu šķērso divas 110 kV elektropārvades līnijas. Līnija Nr. 170 Smiltene – 

Valmiera, kas šķērso Smiltenes pagastu un Blomes pagastu (~11,6 km). Līnija Nr. 171 Smiltene – 

Jaunpiebalga šķērso Smiltenes pagastu, Brantu pagastu un Launkalnes pagastu (~18 km). Papildus 

Smiltenes novadā izbūvētas četras sadales elektrotīklu līnijas (20 kV un 0,4 kV), kā arī ~360 

transformatoru punkti. 
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14. attēls. Smiltenes novada inženierinfrastruktūra [Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.]  
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15. attēls. Apes novada inženierkomunikācijas [Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam] 
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Bīstamas infekciju slimības 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 un 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 saistītas infekcijas slimības (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. 

 Epidēmija ir infekcijas slimību izplatīšanās, kas stipri pārsniedz parasto saslimstības līmeni 

attiecīgajā apvidū. Atkarībā no slimības īpatnībām un izplatības apstākļiem, epidēmijas var būt 

īslaicīga uzliesmojuma veidā, vai arī attīstīties lēnām, tādējādi turpinoties ilgāk ar lielāku 

saslimstību. Epidēmijas perēklis ir infekcijas avota atrašanās vieta un apkārtējā teritorija, kuras 

robežās tas spēj izplatīt slimības ierosinātāju.  

 Veselības ministrija, Latvijas Infektoloģijas centrs un tās padotībā esošās iestādes organizē 

pretepidēmijas pasākumus saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu, MK noteikumiem Nr. 

948 “Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”, MK noteikumiem Nr. 330 “Vakcinācijas 

noteikumi”, MK noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma 

pamatprasībām ārstniecības iestādē” u.c. normatīvo aktu prasībām.  

 Pēc Slimību profilakses un kontroles centra publiski pieejamās informācijas, Smiltenes un 

Apes novados pēdējos gados nav novēroti infekcijas slimību uzliesmojumi. Gripas sezonas laikā 

palielinās ar gripu saslimušo skaits, tomēr, ņemot vērā Smiltenes un Apes novadu relatīvi mazo 

apdzīvotības blīvumu, masveida saslimšanas ir maz ticamas. Lai izvairītos no saindēšanās ar 

pārtiku un dzeramo ūdeni, jānodrošina kvalitatīvu produktu un ūdens izmantošana uzturā. 

Smiltenes un Apes novadu centralizētā dzeramā ūdens apsaimniekotaji veic regulāras (minimums 

reizi ceturksnī) dzeramā ūdens pārbaudes.  
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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.  

Epizootija — dzīvnieku infekcijas slimība, kurai raksturīga dzīvnieku masveida saslimšana 

un strauja izplatība un kura rada lielus sociālekonomiskos zaudējumus, ierobežo starptautisko 

tirdzniecību ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produkciju.  

Epizootiju draudu vai uzliesmojuma gadījumā veic pasākumus, ko paredz MK noteikumi 

Nr. 127 “Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, MK noteikumi Nr. 

991 “Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, MK noteikumi Nr. 83 

“Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, MK noteikumi Nr. 862 “Cūku 

vezikulārās eksantēmas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, MK noteikumi 

Nr. 582 “Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, MK noteikumi Nr. 405 

“Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”.  

Pēc Zemkopības ministrijas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ierobežojumu interaktīvās kartes 

(uz 20.08.2019.) Smiltenes un Apes novadi iekļauti karantīnas inficēto teritoriju II riska teritoriju 

grupā. II riska zona tiek noteikta pēc ĀCM gadījumu konstatēšanas savvaļas cūku populācijā. 

Salīdzinot ar 2017.gadu, kad profilaktiskā nolūkā tika noteikti ierobežojumi mājputniem 

(tos turēt slēgtās telpās, nepieļaujot kontaktu ar savvaļas putniem), putnu gripas gadījumi Eiropā ir 

samazinājušies. 2018. gadā, sazinoties ar ornitologiem un nozares pārstāvjiem, tika pieņemts 

lēmums nepiemērot ierobežojumus mājputniem. 2019.gada sākums ir relatīvi mierīgs attiecībā uz 

putnu gripas aktivitāti Eiropā, tādēļ pagaidām nav pamata noteikt ierobežojumus turēt mājputnus 

tikai slēgtās telpās. Smiltenes un Apes novados putnu gripas uzliesmojumi pēdējos gados nav 

novēroti.  

Smiltenes un Apes novadi neietilpst klasiskā cūku mēra riska, vakcinācijas un inficētajās 

teritorijās. 

Epizootija var radīt sekojošas sekas:  

• būtiskas negatīvas sekas biznesam un peļņai; 

• pieaug slimību ārstēšanas izmaksas; 

• samazinās saimniekošanas efektivitāte; 

• tiek apdraudētas citas tuvākās dzīvnieku novietnes; 
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• tiek apdraudēta apkārtēja vide no slimību iekļūšanas tajā. 

 

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.  

 Epifitotija ir patogēno sēņu, baktēriju vai vīrusu izraisītas slimības masveidīga izplatīšanās 

noteiktā teritorijā un laikā. Epifitotija izraisa masveida lauksaimniecisko kultūru bojāeju vai to 

efektivitātes samazināšanos. 

 Augu saslimstības iedala karantīnas un nekarantīnas slimībās. Karantīnas slimībām ir 

svarīgi savlaicīgi konstatēt infekcijas izraisītāja klātbūtni un iznīcināt attiecīgos infekcijas perēkļus. 

Aktuālākā karantīnas slimība ir kartupeļu gaišā gredzenpuve. Nekarantīnas slimības savlaicīgi 

ierobežo, lietojot augu aizsardzības līdzekļus. Raksturīgākā nekarantīnas slimība ir kartupeļu lakstu 

puve.  

Epifitotijas var izraisīt negatīvas ekonomiskas sekas attiecībā uz kultūru audzēšanu, radot 

papildu izmaksas saistībā ar lauksaimnieciskās ražošanas resursiem, piemēram, ar kultūru 

aizsardzību. 

 Palīdzību epizootiju un/vai epifitotiju cietušajiem reglamentē MK noteikumi Nr. 401 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Dabas katastrofās un 

katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu 

profilaktisko pasākumu ieviešana””. Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 17. panta 6. punktu: 

“Kaitīgo organismu masveida izplatīšanās (epifitotijas) gadījumā augu aizsardzības pasākumus 

veic saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu”. 

 

Sabiedriskās nekārtības 

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, iznīcināts fizisko vai 

juridisko personu īpašums. Sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā nodrošina Smiltenes novada 

pašvaldības policija. Balstoties uz savstarpēju deleģēšanas līgumu starp Smiltenes un Apes 

novadiem, Smiltenes novada pašvaldības policija darbojas arī Apes novadā. Smiltenes novada 
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pašvaldības policija ir Smiltenes novada domes apbruņota militarizēta administrācijas 

struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi sabiedriskās 

kārtības uzturēšanā un personu saukšanu pie administratīvās atbildības par Smiltenes novada 

pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu. Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu 

dzīvību, veselību, īpašumu un tiesības, kā arī sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un 

citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.  

 

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 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. 

 Latvijā par terorisma draudu identificēšanu un novēršanu primāri atbild Iekšlietu ministrija 

un Valsts Drošības Dienests (VDD). Situācijās kad šīs struktūrvienības netiek galā, var būt 

nepieciešams piesaistīt NBS palīdzību, īpaši Zemessardzi. Pēc VDD sniegtās informācijas 

terorisma draudu līmenis Latvijā ir zems. Kā liecina prakse, anonīmus telefoniskus brīdinājumus 

par sprādzienbīstamu priekšmetu uzstādīšanu ēkās vai sabiedriskās vietās parasti saņem VUGD. 

Vairumā gadījumu šādu zvanu autori ir pusaudži, iereibuši vai psihiski nelīdzsvaroti cilvēki. 

Saņemot šādu informāciju, uz norādīto vietu tiek izsūtīti iekšlietu un drošības dienesti, kā arī 

kinologi ar suņiem. Tiek veikta ēkā/vietā esošo personu evakuācija un ēkas/vietas pārmeklēšana. 

 



43 

 

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. Smiltenes novads nerobežojas ar Latvijas kaimiņvalstīm. 

Apes novads robežojas ar Igauniju. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija publicējusi šādu 

informāciju par attiecībām ar Igauniju: “Latvijas un Igaunijas politiskais dialogs ir regulārs un 

aktīvs visdažādākajos līmeņos. Abas valstis saista izcila sadarbība, kopīgas intereses Baltijas jūras 

reģionā un cieša partnerība ES un NATO ietvaros. Sekmīga praktiskā sadarbība izveidojusies starp 

valstu parlamentiem, nozaru ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām”. 

Balstoties uz šo informāciju, var pieņemt, ka Latvijas un Igaunijas attiecības ir labas un kara 

iespējamība starp abām valstīm ir zema. Apes novada robeža atrodas ~30 km attālumā no Krievijas 

robežas. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija publicējusi šādu informāciju par attiecībām ar 

Krieviju: “Latvijas mērķis ir veidot attiecības ar Krieviju, balstoties uz starptautisko tiesību 

normām un ievērojot vienu no savām ārpolitiskajām prioritātēm – labu attiecību uzturēšana ar 

kaimiņvalstīm. Latvijas divpusējo attiecību dinamiku ietekmē arī Eiropas Savienības-Krievijas 

attiecību kopējā virzība. Latvija ievēro Eiropas Savienības kopējo nostāju, kas tika pieņemta, 

atbildot uz prettiesisko Krimas aneksiju un destabilizāciju Ukrainā 2014.gadā. Viens no kopējās 

nostājas elementiem ir ierobežojošo pasākumu pret Krieviju īstenošana. Latviju skar arī Krievijas 

noteiktie ierobežojošie atbildes pasākumi”. Balstoties uz šo informāciju, var secināt, ka liela 

nozīme Latvijas attiecībām ar Krieviju ir Eiropas Savienības nostājai, līdz ar to kara iespējamība 

lielā ērā atkarīga no ES. 

  Pie šī riska var pieminēt arī nesprāgušas munīcijas draudus. Pēc Pirmā un Otrā pasaules 

kara Latvijas teritorijā vēl joprojām var atrast saglabājušos lādiņus, no kuriem pastāv risks, ka tie 

ir nesprāguši. Latvijā ir fiksēti gadījumi kad ir jāevakuē veseli pilsētu kvartāli, jo ir uzieti šādi 

lādiņi. Par munīcijas pārvietošanu un iznīcināšanu atbildīgi ir Nacionālie bruņotie spēki (NBS).  

 

Ēku un būvju sabrukšana 

Ēku un būvju sabrukšanu var izraisīt: 

• sprādziens; 

• dabas katastrofas, piemēram, ļoti stipra vētra, plūdi, zemestrīce; 
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• būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana, piemēram, neatbilstoša 

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

• būvju, ēku vai būvkonstrukciju tehniskais nolietojums; 

• terora akts; 

• 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. Smiltenes novada un Apes 

novada būvniecību uzrauga Smiltenes būvvalde. Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 

nodrošina būvju pieņemšanu ekspluatācijā:  

- ja tā ir publiska būve, kurā vienlaicīgi var uzturēties vairāk par 100 cilvēkiem; 

- būvei piemērojams ietekmes uz vidi novērtējums;  

- būvniecības iesniedzējs ir pašvaldība un būvdarbu līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka. 

Pēc pieejamās informācijas Smiltene un Apes novados pēdējo gadu laikā nav sabrukušas ēkas un 

būves, kurās būtu cietuši cilvēki.  
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3. Kopsavilkums par risku novērtēšanu (ēku un būvju 

sabrukšana, avārija siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai 

kanalizācijas sistēmā) 
  

 Dabas katastrofu saistīto risku scenāriji sīkāk netiek modelēti, jo to apmērs, intensitāte un 

postījumi nav pastāvīgi un ir mainīgi atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem. Visaptveroša šo risku 

analīze veikta 2. nodaļā, zem katra riska uzskaitījuma. Lai neveidotos informācijas lieka 

dublēšanās, informācija no 2. nodaļas netiek pārnesta uz 3. nodaļu. Risku scenāriju modelēšana 

veikta tehnogēnajiem riskiem, kuriem iespējams izmodelēt seku scenārijus: bīstamo vielu noplūde, 

transporta avārijas un avārijas gāzes apgādes sistēmās. Dabas katastrofu risku kartes norādītas 

zemāk vai norādīta atsauce uz attēlu, kur šo karti var atrast 2. nodaļā. Tehnogēnajiem riskiem 

izmodelētās risku kartes norādītas zemāk. Pārējo tehnogēno risku analīze veikta 2. nodaļā zem 

katra riska uzskaitījuma. Balstoties uz 2. un 3. nodaļā sniegto informāciju, izveidota risku matrica, 

kurā iekļauti visi riski, kuriem var tikt pakļauti Smiltenes un Apes novada iedzīvotāji.  

 

Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums un putenis 

 Smiltenes novads pēc LVĢMC “Sākotnējā plūdu riska novērtējuma 2019. – 2024. gadam” 

dokumenta atrodas līdzenā lauku teritorijā, kur var rasties lietus radīti plūdi.  Lietus izraisīti plūdi 

pārsvarā novērojami vasaras otrajā pusē vai rudenī, kad samazinājies ūdens patēriņš veģetācijas 

vajadzībām. Sīkāku informāciju par nelabvēlīgu laikapstākļu radītajiem draudiem skatīt 2. nodaļā.  

 

Zemestrīce 

 Zemestrīču riska scenārijs sīkāk netiek apskatīts, jo zemestrīču radītie draudi Smiltenes un 

Apes novados uzskatāmi par nebūtiskiem. Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas karti skatīt 2. 

nodaļas 7. attēlā. 

 

Plūdi 

 Smiltenes pilsētas teritorijā atrodas vairākas hidrotehniskās būves, kuru nepareiza 

ekspluatācija vai nelabvēlīgi laikapstākļi var izsaukt bojājumus, kas var radīt plūdu draudus. 

Atbilstoši Smiltenes teritorijas plānojumam, Palsmanes un Variņu pagasta teritorijās norādītas 

Rauzas upes applūstošās teritorijas ar applūduma atkārtošanās biežumu vismaz reizi desmit gados 

(ar 10% applūduma varbūtību). Visa Smiltenes novada funkcionālā zonējuma karti, kurā iezīmētas 
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applūstošās teritorijas, skatīt pielikumā Nr. 1. Apes novadā plūdu draudi iespējami viensētā 

“Straumes”, Vaidavas upes krastā un Melnupē, Trapenes pagastā. Hidrotehnisko būvju skaits Apes 

novadā ir salīdzinoši mazs. Sīkāk informāciju skatīt 2. nodaļā. Zemāk norādītas Smiltenes pilsētas 

un Apes novada plūdu kartes.  

 

16. attēls. Smiltenes pilsētas plūdu karte (plūdu teritorija iezīmēta ar režģotajām līnijām) 

[Smiltenes CAP 2010] 
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17. attēls. Apes novada plūdu karte (plūdu teritorijas iezīmēta ar režģotajām līnijām) [Apes 

novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam] 

 

Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki 

 Smiltenes novadā augsti un vidējas ugunsbīstamības meži sastāda 25 000 – 50 000 

hektārus, bet Apes novadā 10 000 – 25 000 hektārus. Teritorijas ar paaugstinātu mežu 

ugunsbīstamību skatīt 2. nodaļas 8. attēlā, bet ugunsnovērošanas torņu izvietojumu Smiltene un 

Apes novadā skatīt 9. attēlā. Zemāk norādīta meža ugunsgrēku statistika, ko apkopojusi Valsts 

meža dienests (VMD) no 2013. līdz 2018. gadam (meža ugunsgrēki iezīmēti ar sarkanajiem 

punktiem).  
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18. attēls. Meža ugunsgrēku statistika no 2013. līdz 2018. gadam [VMD] 

  

 Pēc kartes var secināt, ka Smiltenes un Apes novados (Ziemeļaustrumu virsmežniecības 

teritorija) piecu gadu periodā ir fiksēti dažāda izmēra mežu ugunsgrēki, tomēr situācija nav 

uzskatāma par kritisku. Par kritisku situācija uzskatāma Rīgas reģionālajā virsmežniecībā un 

Dienvidlatgales virsmežniecībā.  

 

Bīstamo vielu noplūde 

 Riska scenārijs ir tādas viena riska vai vairāku risku situācijas atspoguļojums, kura var radīt 

būtisku ietekmi un kura izraudzīta ar mērķi sīkāk novērtēt attiecīgo riska veidu, vai kura sniedz 

informatīvu piemēru vai ilustrāciju. Riska scenāriji (nevēlamo notikumu attīstības varianti) 

sastādīti, lai izveidotu avārijas attīstības loģisko modeli, kas apraksta avārijas eskalācijas gaitu no 

ierosinātājnotikuma līdz avārijas nevēlamās ietekmes iedarbībai uz cilvēkiem.  

 Riska scenāriju modelēšanai izmantota ASV “Office of Emergency Management, EPA and 

Emergency Response Division, NOAA” izstrādātā datorprogramma ALOHA 5.4.7, kuru ANO 

vides programma ieteikusi izmantot ārkārtējo situāciju modelēšanai un plānošanai. Novērtētas 

“sliktākā gadījuma” sekas, jeb visnelabvēlīgākais avārijas rezultāts – 100% kopējā vielas 

daudzuma noplūde. Praktiski visos riska scenārijos aplūkoti šādi avāriju notikumi:  
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• Bīstamās vielas vai produkta noplūde; 

• Vielas vai produkta peļķes ugunsgrēks; 

• Vielas vai produkta tvaiku – gaisa maisījuma ugunsgrēks; 

• Vielas vai produkta tvaiku toksiskās koncentrācijas izplatība. 

 Atmosfēras piesārņojums saistīts ar noplūdušās vielas daudzumu (peļķes laukumu), vielas 

īpašībām un meteoroloģiskajiem apstākļiem. Katrai aplūkotajai ķīmiskajai vielai ir veikts situācijas 

toksiskuma vērtējums. Nosakot toksiskās emisijas gaisā, vadās pēc publiski pieejamām iedarbības 

vadlīnijām (Acute Exposure Guideline Levels (turpmāk tekstā – AEGL),  Emergency Response 

Planning Guidelines Levels (turpmāk tekstā – ERPG) un Temporary Emergency Exposure Limits 

Levels (turpmāk tekstā – TEEL)), kur katrai no tām noteiktas trīs riska zonas ar iedarbības 

vērtībām, atkarībā no analizējamās bīstamās ķīmiskās vielas. Iedarbības vadlīnijas ir paredzētas, 

lai prognozētu, cik plaša sabiedrības daļa tiktu ietekmēta noteiktas ķīmiskās vielas iedarbības 

bīstamībai, ja notikusi avārijas situācija.  

Modelēšanā tika izmantota viena no populārākajām iedarbības vadlīnijām ERPGs – vadlīnijas 

avārijas reaģēšanas plānošanai. ERPGs iedarbības vadlīnijas ir izstrādātas, lai paredzētu kaitīgo 

veselības ietekmi no gaisā esošajām ķīmiskās vielas tvaiku koncentrācijām. ERPGs vērtē 

koncentrācijas, pie kurām lielākā daļa cilvēku sāk izjust ietekmi uz veselību, ja tie tiek pakļauti 

bīstamo ķīmisko tvaiku iedarbībai gaisā vienu stundu. 

ERPG-3 – maksimālā koncentrācija gaisā, pie kuras tiek uzskatīts, ka gandrīz visi indivīdi varētu 

tikt pakļauti ķīmiskās vielas iedarbībai un kura ilgst līdz 1 stundai. Rada dzīvībai bīstamu ietekmi 

uz veselību.  

ERPG-2 - maksimālā koncentrācija gaisā, pie kuras tiek uzskatīts, ka gandrīz visi indivīdi varētu 

tikt pakļauti ķīmiskās vielas iedarbībai, kura ilgst līdz 1 stundai. Rada neatgriezeniskas vai citas 

nopietnas blakusparādības vai simptomus, kas varētu kavēt indivīda spēju veikt aizsardzības 

pasākumus. 

ERPG-1 - maksimālā koncentrācija gaisā, pie kuras gandrīz visi indivīdi varētu tikt pakļauti 

ķīmiskās vielas iedarbībai, kura ilgst līdz 1 stundai, nejūtot vairāk kā vieglu, īslaicīgu nelabvēlīgu 

ietekmi uz veselību vai nejūtot skaidri nosakāmu nevēlamu smaku. Ja konkrētajai vielai šie 

robežlielumi nav norādīti, izmantota cita pieejamā informācija.  

Analizētas arī Immediately Dangerous to Life and Health Levels (turpmāk tekstā – IDLH) toksisko 

koncentrāciju izplatības zonas. IDLH ir arodekspozīcijas robežvērtība, kas palīdz kontrolēt bīstamo 

vielu iedarbību darba vietā. Nacionālais darba drošības un veselības aizsardzības institūts (The 
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National Institute of Occupational Safety and Health – turpmāk tekstā - NIOSH) formulē, ka 

situācijas stāvoklis „tūlītēji bīstams dzīvībai un veselībai” skaidrojams sekojoši – kaitīgo vielu 

koncentrācija gaisā rada draudus, kad šī koncentrāciju iedarbība var izraisīt cilvēku nāvi vai 

tūlītēju, vai kavētu patstāvīgi nelabvēlīgu ietekmi uz veselību. IDLH robežvērtība atspoguļo 

ķīmiskās vielas koncentrāciju gaisā, pie kuras darbspējīgie un veselie darbinieki tiek pakļauti 

koncentrāciju iedarbībai (ja netiek lietoti atbilstoši individuālie elpceļu aizsardzības līdzekļi) bez 

iepriekšējas ķīmisko vielu pastāvīgas ietekmes vai neizbēgamiem veselības stāvokļa 

pasliktināšanās efektiem. 

 Degošas izlijušās vielas vai produkti var aizdegties izlīšanas brīdī no mehāniskas izcelsmes, 

elektriskas dabas vai cita veida aizdedzināšanas ierosinātājiem. Tālākā avārijas eskalācija saistīta 

ar siltuma starojuma izdalīšanos. Šādas avārijas sekas saistītas ar avārijas vietu un iesaistītās vielas 

apjomu.  

 Cits avārijas seku variants saistīts ar aizkavēta sprādzienbīstamo tvaiku – gaisa maisījuma 

aizdegšanos, kuru var izraisīt iepriekš uzskaitītie aizdedzināšanas ierosinātāji, ja netiek pārtraukta 

vielas noplūde un ir aizdedzināšanas avots. Tālāka avārijas eskalācija saistīta ar to, cik operatīvi 

tiek lokalizēta degšana. Sevišķi bīstamas ir vielu, kuru tvaiki smagāki par gaisu, noplūdes. Tvaiki 

var izplatīties līdz attālinātam aizdegšanās avotam un uzliesmot. 

 Veicot avāriju seku novērtējumu, pieņemts, ka par notikušo avāriju izraisošajiem faktoriem 

var kalpot iekārtu un aprīkojumu neapmierinošs tehniskais stāvoklis, nepietiekoša tehnoloģiskā 

procesa pārraudzība, apkalpojošā personāla zems kvalifikācijas līmenis, ugunsdrošības un darba 

aizsardzības prasību neievērošana.   

 Pie bīstamo vielu noplūdes scenārijiem apskatītas situācijas, kad vielas izplūst no 

stacionāriem objektiem, tādiem kā DUS un GUS. Lielākais vienlaicīgi iespējamais sašķidrinātais 

naftas gāzes daudzums pēc pieejamās informācijas tiek uzglabāts SIA “Gāze GA” GUS. Lielākais 

vienlaicīgi iespējamais  naftas produktu daudzums pēc pieejamās informācijas tiek uzglabāts SIA 

“Circle K Smiltene” DUS. 

 Scenārijs Nr. 1. benzīna noplūde no DUS  

 Scenārijā modelēta situācija, kad notiek benzīna noplūde no DUS. Noplūde no 

uzglabāšanas cisternām virszemē ir maz ticama, jo uzglabāšanas cisternas atrodas zem zemes. 

Scenārijā pieņemts, ka DUS teritorijā uz betonēta laukuma 2800 m2 platībā izlīst 73,7 t benzīna 

(bojājums uzpildes iekārtā, sabotāža u.c.). ALOHA programma parādīja, ka stundas laikā 

atmosfērā izdalīsies 13,607 t benzīna toksiskie tvaiki (programma nevērtē ilgāk par stumdu). 
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Modelēšanai izmantoti nelabvēlīgi laika apstākļi, kad vēja ātrums ir 1 m/s, DR vējš (tipisks 

Smiltenei pēc pieejamās informācijas), gandrīz skaidras debesis un gaisa mitrums 82%. 

Meteoroloģisko laikapstākļu stabilitātes klase F. Modelēšana parādīja šādas bīstamās zonas: 

Toksisko tvaiku izplatība: 

• ERPG – 1 – 896 m 

• ERPG – 2 – 412 m  

• ERPG – 3 – 220 m  

 

19. attēls. Benzīna noplūdes no DUS toksisko tvaiku izplatība 

• IDLH – 395 m  

 

20. attēls. Benzīna noplūdes no DUS toksisko tvaiku izplatība 
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Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona: 

• 10% LEL – 412 m 

• 60% LEL – 196 m 

 

21. attēls. Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona 

Peļķes degšanas siltumstarojuma zonas 

• 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 30 m 

 

22. attēls. Peļķes degšanas siltumstarojums 

Eksplozija 

 Modelējot eksplozijas zonas, ALOHA programma uzrādīja, ka ugunsbumbas diametrs var 

sasniegt līdz 235 m. Programma uzrādīja, ka 2,5 un 10 kW/m2  siltumstarojuma robežas netiks 

pārsniegtas, jo ugunsbumbas degšanas laiks nepārsniegs 14 sekundes.    
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Scenārijs Nr. 2. sašķidrinātās naftas gāzes noplūde no GUS 

 Scenārijā modelēta situācija, kad sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanas cisternām ir 

radies bojājums un atmosfērā izplūst viss vienlaicīgi uzglabājamais vielu daudzums, tā sauktais 

sliktākais variants. Pēc pieejamās informācijas GUS cisternās vienlaicīgi var tikt uzglabāts līdz  

14,8 t sašķidrinātās naftas gāzes. Sašķidrinātās naftas gāzes sastāvā tipiski lielākā pārsvarā ir 

propāns, tāpēc modelēšana veikta propānam (programmā nav dota tīra sašķidrinātā naftas gāze 

(propāns-butāns). Meteoroloģiskie dati ņemti tādi paši kā benzīna noplūdes gadījumā.  

 Modelēšanai pieņemts, ka 14,8 t sašķidrinātā naftas gāze tiek uzglabāta 32 m2 cisternā, kura 

ir piepildīta līdz ~82%. Naftasgāze no cisternas izplūst pa 5 cm lielu caurumu (bojājums no 

transporta līdzekļa vai cits) un caurums atrodas 0,5 m augstumā no cisternas apakšas. Sašķidrinātā 

naftas gāze ir smagāka par gaisu, tāpēc, novērojot gāzes noplūdi, neatrasties vietās, kuras ir 

zemākas par zemes līmeni. 

 Sašķidrinātajai naftas gāzei nav noteiktas ERPG vērtības, bet ir noteiktas AEGL (Acute 

Exposure Guideline Levels) vērtības. 

AEGL-1 - koncentrācija gaisā, virs kuras varētu būt jūtams diskomforts vai kairinājums. Tomēr 

efekti nav paliekoši un ir atgriezeniski, kad beidzas ekspozīcija.  

AEGL-2 - koncentrācija gaisā, virs kuras var tikt novērota neatgriezeniska vai cita nopietna, 

ilgstoša kaitīga ietekme uz veselību vai grūtības izkļūt no skartās teritorijas. 

AEGL-3 - koncentrācija gaisā, virs kuras var tikt nodarīta dzīvībai bīstama ietekme vai iestāties 

nāve. 

 Modelēšana parādīja, ka 1 h laikā noplūdīs 9,155 t sašķidrinātās naftas gāzes. Toksisko 

tvaiku izplatība: 

• AEGL – 1 – 226 m 

• AEGL – 2 – 151 m  

• AEGL – 3 – 122 m 
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23. attēls. Sašķidrinātās naftas gāzes noplūdes no GUS toksisko tvaiku izplatība 

 

• IDLH – 337 m 

 

24. attēls. Sašķidrinātās naftas gāzes noplūdes no GUS toksisko tvaiku izplatība 

Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona: 

• 10% LEL – 337 m 

• 60% LEL – 167 m 
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25. attēls. Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona 

Siltumstarojums no sašķidrinātās naftas gāzes degšanas 

• 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 32 m 

• 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 11 m 

• 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 10 m 

 

26 attēls. Siltumstarojuma zona 

 

Eksplozijas radītā ugunsbumbas diametrs 138 m. Radītais siltumstarojums: 

• 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 694 m 

• 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 445 m 

• 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 315 m 
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27. attēls. Eksplozijas siltumstarojums 

Radiācijas negadījumi vai incidenti 

 Par rīcību radiācijas avāriju gadījumos atbild Valsts vides dienesta Radiācijas drošības 

centrs. Inspekcijas nodaļas Operatīvās brīdināšanas grupa (OBG) nodrošina kodolnegadījumu 

izziņošanas 24 stundu operatīvo gatavību, veic sakaru punkta funkcijas saskaņā ar Konvenciju par 

kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu un ES ECURIE sistēmu. Sektors nodrošina iespēju jebkurā 

diennakts stundā saņemt konsultācijas radiācijas drošības jautājumos un vajadzības gadījumos 

organizē RDC operatīvās reaģēšanas vienības izsaukšanu. Operatīvās brīdināšanas grupas (OBG) 

galvenais uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu sekošanu radiācijas drošībai valstī, kā arī ar to 

saistītiem notikumiem ārvalstīs. Ar to saistīti trīs galvenie darbības virzieni: 

• nepārtraukti nodrošināt iekšzemes un starptautiskā kontaktpunkta funkcijas; 

• uzturēt un sekot radiācijas monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmai; 

• kontrolēt radioaktīvo kravu kustību valstī un uz ES ārējām robežām. 

Informāciju par bīstamajiem radiācijas objektiem skatīt 2. nodaļā. 10. attēlā “Atomelektrostacijas 

Eiropā” norādītas Latvijas teritorijai tuvākās AES. 

Transporta avārijas 

 Jebkurš objekts Smiltenes un Apes novadā var tikt pakļauts bīstamo vielu noplūdei. 

Marķētu bīstamo kravu pārvadājumi tipiski notiek pa Latvijas galvenajiem autoceļiem, tomēr var 

būt iespējas, ka kravas tiek pārvadātas arī caur apdzīvoto vietu centriem uz uzņēmumiem, DUS, 

GUS u.c. Ir svarīgi apzināt iespējamo apdraudējumu, kura rezultātā var notikt bīstamo ķīmisko 

vielu noplūde. 
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 Transporta avārijām modelēti divi scenāriji, kuros notiek autocisternu avārijas ar bīstamo 

vielu noplūdi. Pirmajā scenārijā no 36 m2 autocisternas avārijas izplūst benzīns (ap 32,4 m3, 

pieņemot, ka uzpildes koeficients ir 0,9). Otrajā scenārijā no 36 m2 autocisternas avārijas izplūst 

sašķidrinātā naftas gāze (ap 32,4 m3, pieņemot ka uzpildes koeficients ir 0,9).  

Scenārijs Nr. 1 benzīna noplūde no autocisternas ar tilpumu 36 m3 

 Scenārijā modelēta situācija, kad benzīna autocisterna avarē un no tās izplūst visa viela, tā 

sauktais sliktākais variants. Tipiski autocisternu tilpums ir 36 m3 un to uzpildes koeficients ir 0,9, 

līdz ar to vidē var nonākt līdz 32,4 m3 vielas. Meteoroloģiskie dati ņemti tādi paši kā pie DUS 

benzīna noplūdes gadījuma.  

 Modelēšanai pieņemts, ka 18,9 t benzīna tiek pārvadāta 36 m2 cisternā, kura ir piepildīta 

līdz ~90%. Benzīns no cisternas izplūst pa 5 cm lielu caurumu (bojājums no avārijas) un caurums 

atrodas 0,2 m augstumā no cisternas apakšas.  

 Modelēšana parādīja, ka 1 h laikā noplūdīs 2,498 t benzīna. Toksisko tvaiku izplatība: 

• ERPG – 1 – 421 m 

• ERPG – 2 – 190 m  

• ERPG – 3 – 103 m 

 

28. attēls. Benzīna noplūdes no autocisternas toksisko tvaiku izplatība 

• IDLH – 182 m 
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29. attēls. Benzīna noplūdes no autocisternas toksisko tvaiku izplatība 

Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona: 

• 10% LEL – 190 m 

• 60% LEL – 88 m 

 

30. attēls. Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona 

Peļķes degšanas siltumstarojuma zonas 

• 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 23 m 



59 

 

 

31. attēls. Peļķes degšanas siltumstarojums 

Eksplozija 

 Modelējot eksplozijas zonas, ALOHA programma uzrādīja, ka ugunsbumbas diametrs var 

sasniegt līdz 150 m. Programma uzrādīja, ka 2,5 un 10 kW/m2  siltumstarojuma robežas netiks 

pārsniegtas, jo ugunsbumbas degšanas laiks nepārsniegs 10 sekundes.  

Scenārijs Nr. 2. sašķidrinātās naftas gāzes noplūde no autocisternas ar tilpumu 36 m3 

 Scenārijā modelēta situācija, kad sašķidrinātās naftas gāzes autocisterna avarē un no tās 

izplūst visa viela, tā sauktais sliktākais variants. Tipiski autocisternu tilpums ir 36 m3 un to uzpildes 

koeficients ir 0,9, līdz ar to vidē var nonākt līdz 32,4 m3 vielas.  Sašķidrinātās naftas gāzes sastāvā 

tipiski lielākā pārsvarā ir propāns, tāpēc modelēšana veikta propānam (programmā nav dota tīra 

sašķidrinātā naftas gāze (propāns-butāns). Meteoroloģiskie dati ņemti tādi paši kā benzīna 

noplūdes gadījumā.  

 Modelēšanai pieņemts, ka 20,8 t sašķidrinātā naftas gāze tiek pārvadāta 36 m2 cisternā, kura 

ir piepildīta līdz ~90%. Naftasgāze no cisternas izplūst pa 5 cm lielu caurumu (bojājums no 

avārijas) un caurums atrodas 0,2 m augstumā no cisternas apakšas. Sašķidrinātā naftas gāze ir 

smagāka par gaisu, tāpēc, novērojot gāzes noplūdi, neatrasties vietās, kuras ir zemākas par zemes 

līmeni.  

 Modelēšana parādīja, ka 1 h laikā noplūdīs 12,115 t sašķidrinātās naftas gāzes. Toksisko 

tvaiku izplatība: 

• AEGL – 1 – 250 m 

• AEGL – 2 – 166 m  

• AEGL – 3 – 134 m 
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32. attēls. Sašķidrinātās naftas gāzes noplūdes no autocisternas toksisko tvaiku izplatība 

• IDLH – 378 m 

 

33. attēls. Sašķidrinātās naftas gāzes noplūdes no autocisternas toksisko tvaiku izplatība 

Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona: 

• 10% LEL – 378 m 

• 60% LEL – 184 m 
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34. attēls. Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona 

Siltumstarojums no sašķidrinātās naftas gāzes degšanas 

• 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 32 m 

• 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 11 m 

• 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 10 m 

 

35. attēls. Siltumstarojuma zona 

Eksplozijas radītās ugunsbumbas diametrs 154 m. Radītais siltumstarojums: 

• 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 694 m 

• 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 445 m 

• 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 315 m  
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36. attēls. Eksplozijas siltumstarojums 

 Transporta avārijas scenāriji attēloti Smiltenes centrā pie krustojuma, bet potenciāli skarto 

teritoriju attālums nav atkarīgs no avārijas vietas, tāpēc zonējumu attālumi ir pielīdzināmi arī citām 

Smiltenes un Apes novadu vietām.  

 Dzelzceļa sastāvu un jūras transporta avārijas izraisītās sekas netiek apskatītas, jo Smiltenes 

un Apes novadus nešķērso darbojošas dzelzceļa līnijas, kā arī nav ostu un jūras ceļu.  

 Pēc Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (VACAA)10 pieejamās informācijas, 

Latvijas teritorijā ir 16 sertificēti civilās aviācijas lidlauki, kuros ietilpst vispārējās aviācijas 

lidlauki, gaisa pārvadājumu lidlauki un vispārējās aviācijas helikopteru lidlauki. Pēc citas 

pieejamās informācijas11 Latvijas teritorijā ir 94 lidlauki, no kuriem 16 ir sertificēti, viens ir 

militārais, 24 ir neizmantojami (iznīcināti vai statuss nezināms) un 54 ir nesertificēti lidlauki. 

Zemāk attēlā norādītas sertificēto, nesertificēto un militāro lidlauku atrašanās vietas. 

Neizmantojamie lidlauki (iznīcināti vai statuss nezināms) netiek iezīmēti kartē, jo to nākotnes 

izmantošana ir maz ticama. Nesertificēts lidlauks nozīmē lidlauku, kurš netiek izmantots 

komerciāliem lidojumiem, bet to var izmantot mazizmēra  lidaparāti vai komerciālie lidaparāti 

ārkārtas situācijās. 

 
10 http://www.caa.lv/lv/informacija-un-uzzinas/civilas-aviacijas-lidlauki 
11 http://myairfields.com/?page_id=2 

http://www.caa.lv/lv/informacija-un-uzzinas/civilas-aviacijas-lidlauki
http://myairfields.com/?page_id=2
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37. attēls. Sertificētie lidlauki Latvijā [VACAA] 

 

38. attēls. Nesertificētie un militārie lidlauki Latvijā [myairfields] 

 Smiltenes novadam tuvākais sertificētais lidlauks atrodas Cēsīs. Tuvākais nesertificētais 

lidlauks atrodas Gaujienas pagastā, 17 km no Apes pilsētas un 5 km no Gaujienas ciemata. 

 

Avārijas komunālajos tīklos un energoapgādes sistēmās 

 Pie komunālo tīklu avārijām ietilpst siltumapgādes sistēmas, gāzes apgādes sistēmas, ūdens 

apgādes un kanalizācijas sistēmas, un elektrotīklu bojājumi. Visu šo sistēmu bojājumi saistīti ar 
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iedzīvotāju ikdienas dzīves traucējumiem un dzīves kvalitātes pasliktināšanos. Smiltenes novada 

inženierkomunikāciju izvietojums norādīts 2. nodaļas 14. attēlā, Apes novada 

inženierkomunikāciju izvietojums norādīts 15. attēlā. Sīkāku informāciju skatīt 2. nodaļā.  

 Bojājumi siltumapgādes sistēmās saistīti ar avārijām katlumājās un karstā ūdens padeves 

sistēmās. Katlumājās boileru pārspiediena vai kurināmā noplūdes (dabasgāze, dīzeļdegviela u.c.) 

gadījumā  var notikt eksplozija. Smiltenes un Apes novados kā kurināmais centralizētajās 

siltumapgādes katlumājās vairumā tiek izmantota malka, koksnes granulas un šķelda, bet ir 

katlumājas, kurās tiek izmantota dabasgāze un dīzeļdegviela (Palsmane, Launkalne, Variņi).  

Eksplozijas gadījumā var tikt bojāta katlumājas ēka un tajā esošās iekārtas, pilnībā pārtraucot 

katlumājas darbību. Var tikt traumēti tuvumā esošie cilvēki. Šādas situācijas ir īpaši bīstamas gada 

aukstajā laika periodā, jo centrālās apkures izmantotāji tiek atstāti bez siltuma. Bojājumi karstā 

ūdens padeves sistēmās saistīti ar maģistrālo cauruļvadu, sūkņu un savienojumu bojājumiem. 

Bojājumu gadījumā vidē noplūst karstais ūdens, kas var atstāt negatīvu iespaidu uz tuvumā esošo 

ekosistēmu un cilvēkiem. Dzīvojamo māju pārvaldītājiem ir pienākums karstā ūdens izvadā 

nodrošināt + 55 oC grādu temperatūru, tāpēc var pieņemt, ka apkures sezonā karstā ūdens vados 

būs vismaz + 55 oC grādu liela temperatūra. Karstā ūdensvada bojājums var radīt draudus 

cilvēkiem. Ārzemju medijos fiksēti atgadījumi, kad karstā ūdensvada plīsuma gadījumā bojā gājuši 

cilvēki, kas nonākuši saskarē ar izplūdušo karsto ūdeni. 

 Bojājumi ūdensapgādes sistēmās saistīti ar avārijām ūdensapgādes urbumos, ūdens 

apstrādes stacijās (ŪAS) un ūdens padeves sistēmās. Bojājumi ūdensapgādes urbumos un ūdens 

padeves sistēmās var novest pie dzeramā ūdens neesamības pagastos, kur tiek nodrošināta centrālā 

ūdensapgāde. Centralizētā ūdensapgāde tiek nodrošināta ar dziļurbumu palīdzību. Smiltenes pilsētā 

tiek izmantoti 5 urbumi un viena ŪAS, Bilskas pagasta centrā atrodas 2 urbumi un viena ŪAS, 

Blomes pagasta centrā – 2 urbumi un viena ŪAS, Launkalnes pagasta centrā – 2 urbumi un viena 

ŪAS, Grundzāles pagasta centrā – 2 urbumi un viena ŪAS, Palsmanes pagasta centrā – 2 urbumi 

un viena ŪAS, Variņu pagasta centrā – 1 urbums un viena ŪAS. 

 Apes pagastā (blakus Apes pilsētai) ir 1 urbums un ŪAS, Trapenes ciemā – 1 urbums, 

Gaujienas ciemā – 1 urbums un ŪAS. Virešu ciemā centralizēto ūdensapgādi nodrošina SIA 

“Vireši”, no 1 urbuma ar ŪAS. ŪAS šajā gadījumā domātas kā ūdens atdzelžošanas iekārtas.  

 Nepareizi apsaimniekojot dzeramā ūdens ieguves urbumus, var veidoties šī ūdens 

piesārņojums ar ķīmiskajām vielām un/vai bioloģisko piesārņojumu, radot veselības draudus 
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iedzīvotājiem. Lai šādas situācijas neveidotos, ap dzeramā ūdens ieguves urbumiem jāievēro 

aizsargjoslas un jāsakopj apkārtējā teritorija.  

 Bojājumi kanalizācijas sistēmās saistīti ar avārijām notekūdens attīrīšanas iekārtās (NAI) 

un kanalizācijas sistēmu cauruļvados. Bojājumi NAI vai cauruļvados var novest pie neattīrītu vai 

daļēji attīrītu notekūdeņu nonākšanas vidē. Neattīrītu notekūdeņu nonākšana vidē izraisa vides 

piesārņojumu ar slāpekli, fosforu un citām vielām, palielinot eitrofikāciju. Papildus notekūdeņi var 

attīstīt dažādus patogēnus un izplatīt infekcijas slimības. Notekūdeņu izplūšana publiskās vietās 

(cauruļvada plīsums) pasliktina tuvumā dzīvojošo un strādājošo cilvēku dzīves kvalitāti, radot 

smakas.  

 Jebkuras komunālo tīklu avārijas jānovērš pēc iespējas ātrāk. Cauruļvadu bojājums 

operatīvi jāidentificē un jālikvidē, lai samazinātu laika periodu, kurā iedzīvotāji paliek bez attiecīgā 

pakalpojuma.  Centralizētās kanalizācijas sistēmas Smiltenes novadā ir izbūvētas Smiltenes pilsētā, 

Bilskas, Blomes, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pagastu ciemos. Apes novadā 

centralizētie kanalizācijas pakalpojumi (daļēji) pieejami Apes pagastā (pilsētā), Gaujienas pagastā 

un Trapenes pagastā. Virešu pagastā centralizētā kanalizācijas sistēma nav izbūvēta, ir tikai lokālas 

attīrīšanas iekārtas.  

 Kā riska scenārijs modelēts gāzes apgādes sistēmas bojājums ar dabasgāzes noplūdi. Šis 

scenārijs no pārējiem komunālo tīklu bojājumiem uzskatāms par bīstamāko, jo var radīt tūlītēju 

kaitējumu iedzīvotājiem. Valmierā 2005. gadā plīsis maģistrālais gāzes vads, radot draudus 

iedzīvotājiem. Modelēšanas ievades datiem par pamatu ņemti dati no šī incidenta.  

 Smiltenes un Apes novadu šķērso gāzes vads “Izborska – Inčukalna pazemes gāzes 

krātuve” un “Pleskava – Rīga”. Smiltenes novada teritorijā atrodas gāzes regulēšanas stacija 

“Palsmane”. Smiltenes novadā dabasgāzi apkurei izmanto Variņu un Palsmanes pagastos, bet tikai 

Variņu pagastā ir pieejama dabasgāzes sadales infrastruktūra. Par modelēšanas vietu izvēlēts 

Palsmanes pagasts, jo tur atrodas gāzes regulēšanas stacija. Tā kā maģistrālais gāzes vads atrodas 

zem zemes, modelēšanā nav norādīta konkrēta tā atrašanās vieta, bet aptuvenais areāls.  

 Dabasgāzes pārvades sistēmas (maģistrālā) gāzes vada diametrs pieņemts 700 mm un 

garums 20 km (krāni, kas nodrošina dabasgāzes plūsmas vadību, t.sk.  dabasgāzes padeves 

pārtraukšanu uzstādīti ik pa 20 – 25 km), spiediens vadā pieņemts maksimālais – 55 bar (54,28 

atm) un temperatūra 15 oC. Programma pieņem, ka cauruļvada bojājums ir tāds pats kā diametrs 

(70 cm).  Meteoroloģiskā informācija izmantota tādi pati kā iepriekšējās modelēšanās. Programmā 
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nav dota dabasgāze, tāpēc modelēšana veikta metānam, jo dabasgāzes sastāvā metāns ir procentuāli 

lielākā sastāvā.  

 Modelēšana parādīja, ka stundas laikā no cauruļvada noplūdīs 1 057 711 kg. Toksisko 

tvaiku izvērtēšanai tiek pielietotas Protective Action Criteria (PAC) vērtības: 

PAC-1: Viegla, īslaicīga ietekme uz veselību; 

PAC-2: Neatgriezeniska vai cita nopietna ietekme uz veselību, kas varētu pasliktināt spēju veikt 

aizsardzības pasākumus; 

PAC-3: Dzīvībai bīstama ietekme uz veselību. 

 

Smacējošo tvaiku izplatības zonas: 

• PAC-1 – 1,7 km 

• PAC-2 – 787 m  

• PAC-3 – 584 m 

 

39. attēls. Toksisko tvaiku izplatība 

Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona: 

• 10% LEL – 10 km 

• 60% LEL – 4,1 km 
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40. attēls. Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona 

Aizdegšanās gadījumā liesmu garums paredzams 78 m. Siltumstarojuma zonas: 

• 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 497 m 

• 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 320 m 

• 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 227 m 

 

41. attēls. Siltumstarojuma zonas 

 

Bīstamas infekciju slimības un masveida saindēšanās 

 Pēc Slimību profilakses un kontroles centra  (SPKC) datiem12, Vidzemes reģionā 2017. 

gadā fiksēti 1016 infekcijas slimību gadījumi, bet 2018. gadā 1066 infekcijas slimību gadījumi. 

Vidēji no 2013. – 2017. gadam (ikgadēji) fiksēti 1433 infekcijas slimību gadījumi. Norādītā 

 
12 https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/infekcijas-slimibas/epidemiologijas-bileteni1 

https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/infekcijas-slimibas/epidemiologijas-bileteni1
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informācija ir par visu Vidzemes reģionu kopumā un nav pieejama atsevišķa informācija par 

Smiltenes un Apes novadiem. Pēc statistikas var secināt, ka infekcijas slimību gadījumi ir ar 

tendenci samazināties. Pie infekcijas slimībām pieskaitāmi: adenovīrusi, A hepatīts, anoģenitālās 

herpes, B hepatīts, C hepatīts, kampilobakterioze, difterija, epidēmiskais parotīts, ērču encefalīts, 

gonoreja, gripa, hlamidioze, kandidoze, kreicfelda - Jakoba slimība u.c 13. Kopumā Latvijā 

identificētas ~40 infekcijas slimības un katrai no tām ir savi simptomi, izplatīšanās veids, 

vakcinēšanās un izvairīšanās iespējas. Infekcijas gadījumā jāievēro higiēnas prasības un jāgriežas 

pēc medicīniskās palīdzības. Infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumā izvairīties no publiskām 

vietām, sekot līdzi informācijai publiskajos sakaru tīklos un ievērot operatīvo dienestu 

norādījumus. Papildinformāciju skatīt 2. nodaļā.  

 

Dzīvnieku masveida saslimšana un dzīvniekiem bīstamu infekcijas slimību, un 

augiem kaitīgo organismu uzliesmojumi 

Latvijas teritorijā ir aktuāla Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās. Pašlaik praktiski visa 

Latvijas teritorija ir skarta ar ĀCM un ir iekļauta 2. riska teritorijā (karantīnas inficētā teritorija).  

 

42. attēls. ĀCM skartās teritorijas uz 20.08.2019. [Zemkopības ministrija, Pārtikas un veterinārais 

dienests] 

 
13 https://www.aslimnica.lv/lv/content/infekcijas-slimibas-pazimes-inficesanas-riski-arstesana 

https://www.aslimnica.lv/lv/content/infekcijas-slimibas-pazimes-inficesanas-riski-arstesana
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Kartes apzīmējumi 

 

43. attēls. Kartes apzīmējumi [Zemkopības ministrija, Pārtikas un veterinārais dienests] 

 Atbilstoši kartei (20.08.2019), Smiltenes un Apes novados pēdējo 90 dienu laikā nav 

atrastas mežacūkas, kurām būtu ĀCM. Tuvāka mežacūka, kas inficēta ar ĀCM pēdējo 90 dienu 

laikā atrasta Alūksnes novada Alsviķu pagastā, kas robežojas ar Apes novada Apes un Trapenes 

pagastiem.  

Karantīnas inficētā teritorija (2. riska teritorija) iekļauj šādus aizliegumus: 

• aizliegts izvest mājas un meža cūkas, izņemot gadījumus, kuru nosacījumi 

noteikti Komisijas īstenošanas Lēmumā 2014/709/ES; 

• aizliegts izvest no karantīnas inficētās teritorijas savvaļas meža cūkas gaļu, subproduktus 

(aknas, nieres u.c.), maltu gaļu, svaigas gaļas izstrādājumus (kupāti, šašliks, marinēta gaļa 

u.c.) un produktus, kas satur savvaļas meža cūku gaļu (kūpināta cūkgaļa, desas, cīsiņi), 

izņemot gadījumus, kuru nosacījumi noteikti Komisijas īstenošanas Lēmumā 

2014/709/ES; 

• cūku turēšanas novietnēs jāievēro bioloģiskās drošības pasākumi; 

• nekavējoties jāziņo par cūku saslimšanas gadījumiem; 

• dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu t.sk. cūku līķu savākšanu un iznīcināšanu jāveic 

atbilstoši noteiktajām prasībām; 

• jāveic visi pasākumi, kurus nosaka PVD. 

 Papildus ĀCM, pie epizootijām tiek pieskaitītas mutes un nagu sērga, klasiskais cūku mēris 

(KCM), putnu gripa un pandēmiskais H1N1 2009 vīruss, kā arī Āfrikas zirgu mēris. Pie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1536051836566&uri=CELEX:02014D0709-20180810
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1536051836566&uri=CELEX:02014D0709-20180810
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1536051836566&uri=CELEX:02014D0709-20180810
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pazīstamākajām slimībām, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki tiek pieskaitīts E.coli, mutes 

un nagu sērga, toksoplazmoze, trakumsērga, trihineloze, tuberkuloze, salmoneloze u.c. Latvijā 

pēdējais KCM gadījums reģistrēts 2014. gada 26. jūnijā. Smiltenes un Apes novads neietilpst KCM 

skartajās teritorijās. Pārējām slimībām ir novēroti epizodiski saslimšanas gadījumi, tomēr nav 

novēroti šo slimību uzliesmojumi.  

 Putnu gripas apkarošanai izdoti MK noteikumi Nr. 405 “Putnu gripas uzliesmojuma 

likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība” un PVD izstrādājis “Putnu gripas apkarošanas 

instrukciju”. Kopš 2018. gada Latvijas teritorijā nav fiksēts neviens putnu gripas uzliesmojums.  

 

44. attēls. Putnu gripas uzliesmojumi 2018. gadā [European Commission] 

   

 Lai izvairītos no epizootiju uzliesmojumiem, dzīvnieku novietnēs jāievēro bioloģiskā 

drošība. Katrai infekcijas slimībai un dzīvnieku novietnē esošajam dzīvnieku veidam šie pasākumi 

var atšķirties, tāpēc zemāk norādītas vispārējās piesardzības prasības: 

• Iegādājoties dzīvniekus no citām novietnēm – pārliecināties par to veselības stāvokli. Pirms 

jauno dzīvnieku pievienošanas esošajiem, ievietot tos karantīnā (2 – 3 nedēļas); 

• Iegādājoties bioloģisko materiālu, to darīt tikai no valsts veterinārajā uzraudzībā esošiem 

atzītiem spermas savākšanas un uzglabāšanas centriem; 
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• Aktīvi sadarboties ar praktizējošiem veterinārārstiem, nodrošinot ātru reakciju dzīvnieku 

slimību gadījumā; 

• Higiēnas prasību ievērošana novietnē – tīra un sausa ieeja, pie ieejas novietots dezinfekcijas 

paklājs, nodrošināta vieta, kur nomazgāt rokas, regulāra personāla apmācība u.c.; 

• Higiēnas prasību ievērošana novietnes apmeklētājiem – roku mazgāšana, atbilstoša apģērba 

vilkšana, apavu dezinfekcija, bahilu izmantošana; 

• Nodrošināt, lai novietnes personālam nav saistība ar kādu citu dzīvnieku novietni; 

• Nepieļaut nepiederošu personu un citu dzīvnieku iekļūšanu novietnē. Līdz minimumam 

samazināt novietnes apmeklētājus. Apkarot kaitēkļus (grauzējus, insektus); 

• Regulāri veikt tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus novietnē un tās teritorijā. No barības 

tvertnēm un ēdināšanas sistēmas regulāri izvākt barības pārpalikumus; 

• Organizēt izlietoto pakaišu, neizmantotās barības un mirušo dzīvnieku uzglabāšanu līdz 

savākšanai, ievērojot vispārējās higiēnas prasības un normatīvos aktus. Dzīvnieku līķu 

iznīcināšanu uzticēt uzņēmumam, kurš saņēmis attiecīgo atļauju; 

• Neizbarot lauksaimniecības dzīvniekiem pārtikas atkritumus, medījumu apstrādes 

pārpalikumus u.c. 

 

 Latvijā pie kaitīgajām epifitotijām var pieskaitīt latvāņu izplatīšanos. Pēc Valsts augu 

aizsardzības dienesta mājas lapā atrodamās “Sosnovska latvāņa izplatības” kartes, Smiltenes 

novadā apzinātas teritorijas, kurās aug latvāņi, ~91,18 hektāru platībā, bet Apes novadā ~26,54 

hektāru platībā. Zemāk attēlos norādītas Smiltenes un Apes novadu teritorijas, kuras ir invadētas 

ar Sosnovska latvāni.   
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45. attēls. Sosnovska latvāņa izplatības vietas Smiltenes novadā [Smiltenes novada teritorijas plānojums] 
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46. attēls. Sosnovska latvāņa izplatības vietas Apes novadā (atzīmēts ar violetu krāsu) [Valsts augu aizsardzības dienests] 
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Sabiedriskās nekārtības 

Sabiedriskās nekārtības var izcelties dažādu iemeslu dēļ, sākot no iedzīvotāju 

neapmierinātības par stāvokli valstī, līdz individuālām nekārtībām pasākumu laikā. Atbildīgās 

instances par kārtības uzturēšanu ir pašvaldības policija, bet lielu nekārtību laikā var tikt pieaicināti 

papildspēki, piemēram, kārtības policija un tās specvienība Alfa (Valsts policija) un Zemessardze, 

kas funkcionē kā NBS teritoriālā karaspēka struktūra. Sīkāku informāciju skatīt 2. nodaļā.  

 

Terora akti 

 Terora aktu iespējamība Latvijas teritorijā vērtējama kā zema. Kā potenciālās uzbrukuma 

vietas varētu būt Rīga un pārējās republikas pilsētas, jo tajās ir salīdzinoši daudz cilvēku un 

publisku vietu, kur šie cilvēki masveidā var uzturēties. Smiltenes un Apes novados kā potenciālās 

uzbrukuma vietas varētu būt Smiltene un Apes pilsētas, jo tās ir savu novadu centri ar lielāko 

iedzīvotāju blīvumu. Par uzbrukuma vietām varētu tikt izvēlēti veikali, skolas, ārstniecības iestādes 

vai citas vietas, kur ikdienā apgrozās cilvēki. Smiltenes un Apes novados nav paaugstinātas 

bīstamības objektu. Īpaša uzmanība drošībai jāpievērš publisku pasākumu laikā. 

 Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)14 izstrādājis informāciju iedzīvotājiem, kā 

rīkoties ārkārtas situācijās, kad saņemts nezināms sūtījums un ir aizdomas par bioterorismu. 

Jāatceras, ka tīši izraisītu bioloģisku vielu izplatības gadījumā nevar būt vienotas universālas 

vadlīnijas rīcībai jebkurā situācijā. Svarīgi ir atcerēties vispārējos ieteikumus rīcībai, lai ikviens 

varētu aizsargāt sevi un līdzcilvēkus ārkārtas situācijā, atvieglojot arī palīdzības dienestu darbu.  

 

Pazīmes, kas var liecināt par aizdomīgu pasta sūtījumu:  

• Eļļaini, krāsaini traipi; 

• Īpatnēja smaka; 

• Sataustāma pulverveidīga, želejveidīga vai granulēta viela; 

• Draudoši uzraksti (piemēram “Sibīrijas mēris (Anthrax)” vai citi. 

Jābūt piesardzīgiem gadījumos, kad sūtījums saņemts no ārvalstīm, bet sūtītājs nav pazīstams vai 

to nav iespējams identificēt.  

Ieteikumi kā rīkoties, ja saņemts aizdomīgs pasta sūtījums: 

• Neaiztikt un nepārvietot sūtījumu; 

 
14 https://spkc.gov.lv/lv/arkartas-situacijas/iedzivotajiem 

https://spkc.gov.lv/lv/arkartas-situacijas/iedzivotajiem
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• Zvanīt glābšanas dienestam pa tālruni 112; 

• Atrodoties ēkas iekšpusē, aizvērt logus un durvis, pamest telpas; 

• Izslēgt gaisa kondicionēšanas sistēmu; 

• Turēties atsevišķi no citiem cilvēkiem, kuri nav bijuši kontaktā ar sūtījumu; 

• Netīriet un necentieties savākt no sūtījuma izbirušu vielu; 

• Sasmērētu vai bojātu apģērbu neslaucīt ar birsti – netīrumus aizvākt ļoti uzmanīgi; 

• Nevest sūtījumu uz policiju. 

Ieteikumi kā rīkoties, nonākot saskarē ar aizdomīgu bioloģisku materiālu: 

• Saglabāt mieru un informēt glābšanas dienestu pa tālruni 112; 

• Nepieskarties acīm, degunam vai kādai citai sava ķermeņa daļai; 

• Ja iespējams, nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni; 

• Izolēt atsevišķā telpā visas personas, kas tikušas pakļautas nezināmās vielas ietekmei; 

• Maksimāli izvairīties no cilvēku pārvietošanās ārpus inficēšanās zonām; 

• Turēt drošā attālumā no incidenta vietas citus cilvēkus; 

• Ievērot policijas un glābšanas dienestu norādījumus. 

 

Karš, militārs iebrukums vai to draudi 

 Kara un militāru iebrukumu draudi Latvijas teritorijā vērtējami kā zemi. Kara gadījumā 

grūti modelēt scenārija sekas, jo tās atkarīgas no uzbrucēja pielietotās taktikas, ieročiem, 

aizsargājošajiem spēkiem un citu valstu reaģēšanas un iesaistīšanās konflikta atrisināšanā. 

Iedzīvotāju pienākumi un tiesības kara vai militāra iebrukuma gadījumā norādītas “Nacionālajā 

drošības likumā”15. Atbilstoši “Nacionālajam drošības likumam”, lai analizētu kara iespējamību un 

ar to saistītās darbības, tiek izstrādāti šādi dokumenti: 

• Valsts apdraudējuma analīze; 

• Nacionālās drošības koncepcija; 

• Militāro draudu analīze; 

• Valsts aizsardzības koncepcija; 

• Nacionālās drošības plāns; 

• Valsts aizsardzības plāns; 

• Valsts aizsardzības operatīvais plāns; 

 
15 https://likumi.lv/doc.php?id=14011 

https://likumi.lv/doc.php?id=14011
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• Tautsaimniecības mobilizācijas plāns; 

• Valsts civilās aizsardzības plāns.  

 Munīcijas pārvietošana un iznīcināšana ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kompetence. 

Šādos gadījumos iedzīvotāju evakuācijā, teritorijas ierobežošanā, satiksmes organizācijā, evakuēto 

izmitināšanā var būt nepieciešama koordinācija starp pārējiem dienestiem (VUGD, Policija u.c.). 

 Sauszemes spēku iebrukuma koridori tipiski centrējas pie galvenajiem ceļiem. Sadarbības 

teritoriju šķērso A2 valsts nozīmes autoceļš, kurš uzskatāms par galveno iebrukuma koridoru.  Pie 

nelabvēlīgas situācijas attīstības ir stundu jautājums, kad sadarbības teritorija kļūst jau par 

pretinieka aizmuguri. Kā lielākās konsekvences sadarbības teritorijai var pieminēt ierobežojumus 

pakalpojumos, bēgļu plūsmas un marodierisms. Hibrīdapdraudējums sadarbības teritorijā ir ar 

mazāku ticamību, kā konvencionāls iebrukums.  

 Pasākumu plāns par kontrolētu masveida iedzīvotāju evakuāciju un pārvietošanu militāra 

iebrukuma, katastrofas vai to draudu gadījumā (turpmāk –Plāns) ir plānošanas dokuments, kas 

izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 

50.§) Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2016 secinājumiem" 2.punktā noteikto 

uzdevumu un atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu 2016. gada Varšavas 

samita deklarācijas 73. punktam. Iedzīvotāju masveida evakuācija un pārvietošana ir veicamo 

pasākumu kopums situācijās, kad apdraudējuma ietekmēto iedzīvotāju skaits pārsniedz atbildīgo 

pašvaldību un valsts institūciju ikdienas spējas reaģēt  un iedzīvotāju kontrolētai pārvietošanās 

īstenošanai nepieciešams veikt papildus pasākumus, kas nav noteikti citos normatīvos aktos un 

rīcības plānos, un kuru neveikšana var radīt apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai, 

sabiedriskai drošībai un kārtībai. Plāna reaģēšanas pasākumus īsteno, kad:  

• katastrofas pārvaldīšanas subjekts vai glābšanas darbu vadītājs pieņem lēmumu par 

masveida iedzīvotāju evakuācijas un pārvietošanas nepieciešamību; 

• visā valstī, tās daļā vai administratīvās teritorijas daļā tiek izsludināts īpašs tiesisks režīms 

– ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, un ir nepieciešama iedzīvotāju evakuācija; 

• lēmums par evakuāciju nav pieņemts, bet pašvaldība konstatē iedzīvotāju masveida 

ierašanos tās administratīvajā teritorijā un šiem iedzīvotājiem ir nepieciešams nodrošināt 

pamatvajadzības. 

Plāna reaģēšanas pasākumi tiek iedalīti sekojošos darbības līmeņos: 
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• pirmais darbības līmenis (turpmāk – I darbības līmenis) – pašvaldību un valsts institūciju 

esošie resursi ir pietiekoši, lai kontrolētu iedzīvotāju masveida evakuāciju un pārvietošanu, 

un nodrošinātu minēto iedzīvotāju pamatvajadzības; 

• otrais darbības līmenis (turpmāk – II darbības līmenis) – pašvaldību un valsts institūciju 

esošie resursi ir nepietiekoši, lai kontrolētu iedzīvotāju masveida evakuāciju un 

pārvietošanu, un nodrošinātu minēto iedzīvotāju pamatvajadzības un Ministru kabinets ir 

lēmis sasaukt Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru (turpmāk – CA OVC),  kā 

arī gadījumos, ja Ministru kabinets izsludina īpašu tiesisku režīmu – izņēmuma stāvokli; 

• trešais darbības līmenis (turpmāk – III darbības līmenis) – Ministru kabinets ir pieņēmis 

lēmumu pieprasīt starptautisko vai humāno palīdzību. 

Pārvietošanu starp ārstniecības iestādēm īsteno Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

(turpmāk – NMPD), koordinē Valsts operatīvā medicīniskā komisija (turpmāk – VOMK). 

Notiesāto personu pārvietošanu starp ieslodzījuma vietām īsteno un koordinē Ieslodzījumu vietu 

pārvalde (turpmāk – IeVP). Personu pārvietošanu starp sociālās aprūpes centriem īsteno pašvaldība 

un koordinē Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības 

komisiju (turpmāk – CAK). Aizturēto un apcietināto personu pārvietošanu starp īslaicīgās 

aizturēšanas vietām īsteno un koordinē Valsts policija. Pašvaldības, kurās ierodas evakuētie 

iedzīvotāji, veic šo iedzīvotāju uzskaiti un nodrošināšanu ar pamatvajadzībām. Pašvaldības, kuru 

administratīvajās teritorijās tiek īstenota evakuācija, nodrošina iedzīvotāju transportēšanu, kā arī 

sniedz atbalstu citu evakuējamo iedzīvotāju grupu pārvietošanai. Īstenojot augstāku Plāna darbības  

līmeni, atbildīgās pašvaldību un valsts institūcijas nodrošina zemāku Plāna darbības līmeņu 

noteikto pasākumu izpildi. Izņēmuma stāvokļa izsludināšanas gadījumā Nacionālos bruņotos 

spēkus (turpmāk – NBS) neiesaista I darbības līmeņa noteikto pasākumu īstenošanā. 

 

Ēku un būvju sabrukšana 

 Ēku un būvju sabrukšanu var izraisīt dažādi faktori, sākot no dabas katastrofām līdz 

antropogēnai darbībai. Dabas katastrofu izraisīto ēku sabrukšanu ir ļoti grūti prognozēt, jo tas ir 

atkarīgs no katastrofas apjoma un intensitātes. Antropogēno darbību izraisītu ēku sabrukšanu ir 

vieglāk prognozēt, jo tas saistīts ar ēku atrašanos bīstamu objektu tuvumā (DUS, GUS u.c. par 

bīstamiem uzskatāmi objekti). Zonas, kurās iespējami ēku bojājumi un/vai sabrukšana, skatīt 3. 

nodaļā pie bīstamo vielu noplūdes.  
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 Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) veic būvdarbu valsts kontroli un būvju 

ekspluatācijas uzraudzību, organizē ekspertīzes un piešķir patstāvīgās prakses tiesības, kā arī veic 

patstāvīgās prakses uzraudzību. Viena no BVKB funkcijām ir nodrošināt publisko ēku 

ekspluatācijas uzraudzību. BVKB ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā kartē16 redzamas 

tās publiskās ēkas, kurās veiktas ekspluatācijas pārbaudes. Ekspluatācijas kontrolē fiksētais tiek 

norādīts atzinumā, kurā tiek sniegts būvinspektora vērtējums par ēkas būtiskajām prasībām: ēkas 

mehāniskā stiprība un stabilitāte, lietošanas drošība un vides pieejamība un patvaļīga būvniecība. 

Pēc interaktīvās kartes var secināt, ka ēku stāvoklis tiek iedalīts trijās kategorijās:   

• Ekspluatācija pilnīgi vai daļēji jāpārtrauc (kartē atzīmēts sarkanā krāsā); 

• Drošība jāuzlabo. Konstatēti trūkumi, kas ietekmē ēkas drošumu (kartē atzīmēts dzeltenā 

krāsā); 

• Ēka teicamā vai labā stāvoklī (kartē atzīmēts zaļā krāsā).  

 Smiltenes novadā ekspluatācijas kontrole veikta 25 sabiedriskajām ēkām (skolas, 

bērnudārzi, kultūras nami, pilis u.c.) laika periodā no 2016. – 2018. gadam. No pārbaudītajām ēkām 

konstatēts, ka:  

• Ekspluatācija pilnīgi vai daļēji jāpārtrauc 5 ēkās; 

• 4 ēkās jāuzlabo drošība, jo ir konstatēti trūkumi, kas ietekmē ēkas drošumu; 

• 16 ēkas ir teicamā vai labā stāvoklī. 

 

47. attēls. Smiltenes novada publisko ēku ekspluatācijas kontroles interaktīvā karte [BVKB] 

 
16 http://bvkb.gov.lv/lv/eku-ekspluatacijas-uzraudzibas-interaktiva-karte 

http://bvkb.gov.lv/lv/eku-ekspluatacijas-uzraudzibas-interaktiva-karte
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 Apes novadā ekspluatācijas kontrole veikta 7 sabiedriskajām ēkām (skolas, pilis u.c.). laika 

periodā no 2016. – 2018. gadam. No pārbaudītajām ēkām konstatēts, ka:  

• Ekspluatācija pilnīgi vai daļēji jāpārtrauc 1 ēkā; 

• 3 ēkās jāuzlabo drošība, jo konstatēti trūkumi, kas ietekmē ēkas drošumu; 

• 3 ēkas ir teicamā vai labā stāvoklī. 

 

48. attēls. Apes novada publisko ēku ekspluatācijas kontroles interaktīvā karte [BVKB] 

 Pēc šīs informācijas var secināt, ka Smiltenes un Apes novados ap 20% no BVKB 

apsekotajām publiskajām ēkām ir pilnīgi vai daļēji jāpārtrauc ekspluatācija. Smiltenes novadā ap 

16% no BVKB apsekotajām publiskajām ēkām ir jāuzlabo drošība, bet Apes novadā – ap 40% no 

BVKB apsekotajām publiskajām ēkām. Lai samazinātu risku, kas saistīts ar ēku un būvju 

sabrukšanu, jāuzlabo šo ēku tehniskais stāvoklis.  
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Risku matrica 

 Risku matrica ir iespējamības un ietekmes dimensiju attēlošanas paņēmiens, kas grafiski 

attēlo dažādus riskus salīdzinošā veidā. Matricu izmanto kā vizualizācijas rīku, kad ir identificēti 

vairāki riski, lai atvieglotu dažādo risku salīdzināšanu. Riska matricas izmanto arī tam, lai palīdzētu 

noteikt, kuriem riskiem nepieciešama papildu vai sīkāka analīze, vai kurš no konkrētajiem riskiem 

ir uzskatāms par kopumā pieņemamu vai nepieņemamu risku, pamatojoties uz tā novietojumu 

matricā.  

 Kvalitatīvajā riska novērtēšanā izmantota risku matrica. Risku matrica izveidota, par 

pamatu ņemot VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes “Pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības plāna” informatīvo materiālu, kas sagatavots 2018. gada 24. aprīlī.  Riska matricu 

izmanto riska novērtēšanas laikā, lai noteiktu riska līmeni, ņemot vērā varbūtības vai varbūtības 

kategoriju pret seku smaguma kategorijām. Šis ir vienkāršs mehānisms, kas palielina riska 

pamanāmību un palīdz atbildīgajām iestādēm lēmumu pieņemšanā. Risku matricā iekļauti visi 

iepriekšminētie riski. 
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Smiltenes un Apes sadarbības teritorijas risku matrica 

Varbūtība Maznozīmīgs risks Nozīmīgs risks Vidējs risks Augsts risks Ļoti augsts risks 

Ļoti 

augsta 

1 x gadā un 

biežāk 
 

4. Mežu un kūdras purvu 

ugunsgrēki 
   

Augsta 
1 x 1 – 15 

gadiem 

11. Sabiedriskās 

nekārtības 

3. Plūdi 

8. Avārijas komunālajos 

tīklos un energoapgādes 

sistēmās 

10. Dzīvnieku masveida 

saslimšana un dzīvniekiem 

bīstamu infekcijas slimību, 

un augiem kaitīgo 

organismu uzliesmojumi 

1. Vētra, lietus gāzes, 

snigšana, apledojums un 

putenis 

5. Bīstamo vielu noplūde 

7. Transporta avārijas 

  

Vidēja 
1 x no 16 – 

50 gadiem 
 

6. Radiācijas negadījums vai 

incidents 

9. Bīstamas infekciju 

slimības un masveida 

saindēšanās 

14. Ēku un būvju 

sabrukšana 
  

Zema 
1 x no 51 – 

100 gadiem 
 12. Terora akti  

13. Karš, militārs iebrukums 

vai to draudi 
 

Ļoti 

zems 

Retāk kā 1 x 

100 gados 
   2. Zemestrīces  

 
Ievainotie/ 

cietušie 
10 līdz 100 101 līdz 1000 1001 līdz 5000 5001 līdz 10 000 

Vairāk par 10 

000 
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Nāves 

gadījumi 
1 līdz 10 11 līdz 100 101 līdz 500 501 līdz 1000 Vairāk par 1000 

Materiālie 

zaudējumi 

50 tūkst. līdz 100 

tūkst. 
100 tūkst. līdz 1 milj. 1 milj. līdz 10 milj. 10 milj. līdz 100 milj. 

Vairāk par 100 

milj. 

 
Kaitējums 

videi 

50 tūkst. līdz 100 

tūkst. 
100 tūkst. līdz 1 milj. 1 milj. līdz 10 milj. 10 milj. līdz 100 milj. 

Vairāk par 100 

milj. 

 

Saslimušie Mazāk par 5 % 5-15% 15-20% 21-35% Vairāk par 35% 

Pārvietotās 

personas 
10 līdz 100 101 līdz 1000 1001 līdz 5000 5001 līdz 10 000 

Vairāk par 10 

000 

 Sekas Maznozīmīgas Nozīmīgas Vidējas Smagas Katastrofālas 
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4. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi atsevišķi katram riskam 

 
 

18. tabula 

Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, putenis 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1. 
Operatīvās informācijas nodošana VUGD Operatīvās 

vadības pārvaldei par meteoroloģiskajiem apstākļiem 
Pastāvīgi 

Latvijas 

Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

- 

2. 
VUGD Vidzemes reģiona brigādes informēšana par 

saņemto brīdinājumu 
30 min 

VUGD 

Operatīvās 

vadības 

pārvalde 

VUGD Operatīvās 

vadības pārvalde 
Dispečers - 

3. Lēmumu pieņemšana par veicamajiem darbiem 40 min 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 

Brigādes komandieris 

vai persona, kas viņu 

aizvieto 

- 

4. 
VUGD Valkas daļas Smiltenes posteņa / Alūksnes 

daļas Apes posteņa apziņošana 
50 min 

Vidzemes 

reģiona 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 

Brigādes komandieris 

vai persona, kas viņu 

aizvieto 
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brigādes 

komandieris 

5. 
Iedzīvotāju informēšana par iespējamiem katastrofas 

draudiem 

No 40 min. 

līdz 2 

stundām 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 

Radio, TV, internets 

u.c. sakaru mēdiji 
- 

6. 
Attiecīgu avārijas brigāžu un iesaistāmo dienestu 

brīdināšana par gatavību avārijas darbu veikšanai 
2 stundas 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 
Dispečers - 

7. 
Sagatavošanās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšanai 
Pastāvīgi 

Steidzamās 

medicīniskās 

palīdzības 

punkta 

personāls 

Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca  

Medicīniskais 

personāls 
- 

8. 
Smiltenes un Apes sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas priekšsēdētāja informēšana 
2 stundas 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 

Brigādes komandieris 

vai persona, kas viņu 

aizvieto 

- 

9. 
VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas  daļas 

Smiltenes posteņa personāla informēšana 
2 stundas 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 
Dispečers - 

10. 

VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas 

Smiltenes posteņa rezerves tehnikas un aprīkojuma 

ieslēgšana kaujas aprēķinā 

~2 stundas 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes 

daļas Apes postenis 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 
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1. 
Operatīvās informācijas nodošana VUGD Operatīvās 

vadības pārvaldei  par meteoroloģiskajiem apstākļiem 
Pastāvīgi 

Latvijas 

Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

- 

2. 
VUGD Vidzemes reģiona brigādes informēšana par 

saņemto brīdinājumu 
3 min 

VUGD 

Operatīvās 

vadības 

pārvalde 

VUGD Operatīvās 

vadības pārvalde 
Dispečers - 

3. 

VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas 

Smiltenes posteņa (vai Apes) izsūtīšana uz izsaukuma 

vietu 

10 min 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes 

daļas Apes postenis 

Dispečers - 

4. 
Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšana 
Pastāvīgi 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes 

daļas Apes postenis 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

- 

5. 
Sadarbības teritorijas CA komisijas priekšsēdētāja 

informēšana par operatīvo situāciju   
30 min 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes 

daļas Apes postenis 

Posteņa komandieris - 

6. Sadarbības teritorijas CA komisijas sapulcināšana 

Pēc 

nepiecie- 

šamības 

CA komisijas 

priekšsēdētājs 
CA komisija 

Komisijas 

priekšsēdētājs 
- 
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7. 
Citu avārijas dienestu iesaistīšana un/vai VUGD 

Vidzemes reģiona brigādes daļu iesaistīšana 

1 – 2  

stundas 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes 

daļas Apes postenis 

Dispečers - 

8. 
Sadarbības teritorijas nepieciešamo resursu 

iesaistīšana glābšanas darbos 

1 – 2 

stundas 

CA komisijas 

priekšsēdētājs 
CA komisija Komisijas locekļi - 

9. 

Pirmās, neatliekamās un 

specializētās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi 
NMP 

darbinieki 

Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca 

vai cita tuvākā 

slimnīca 

Medicīniskais 

personāls 
- 

10. 
Sociālās palīdzības sniegšana 

cietušajiem 
1 nedēļa 

Psiholoģiskās 

un 

sociālās 

palīdzības 

atbalsta grupa 

Psiholoģiskās un 

sociālās palīdzības 

atbalsta grupa 

Psiholoģiskās un 

sociālās palīdzības 

atbalsta grupa 

- 

11. 
Informācijas par radītajiem 

zaudējumiem apkopošana 
1 mēnesis 

CA komisijas 

priekšsēdētājs 
Pašvaldība Pašvaldība - 
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19. tabula 

Zemestrīce 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1. 
Informācijas saņemšana par iespējamo 

zemestrīci 
Pastāvīgi 

Latvijas 

Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģij

as centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

- 

2. 
VUGD Operatīvās vadības pārvaldes informēšana par 

iespējamo zemestrīci 
10 min 

Latvijas 

Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģij

as centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs 

- 

3. 

VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas 

Smiltenes posteņa (Apes posteņa) informēšana par 

saņemto brīdinājumu 

20 min 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Operatīvās 

vadības pārvalde 
Dispečers - 

4. 

Sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas priekšsēdētāja 

informēšana par iespējamiem draudiem 

40 min 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis 

Posteņa komandieris - 
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5. 

A/S Sadales tīkls, Smiltenes NKUP, Apes “Komunālā 

saimniecība” avārijas brigāžu brīdināšana par gatavību 

iespējamās zemestrīces gadījumā   

1 stundas 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis 

Posteņa komandieris - 

6. 
Sadarbības teritorijā esošo HES un DUS brīdināšana 

par iespējamo zemestrīci 
1,5 stundas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Smiltenes un Apes 

novadu domes 

Izpilddirektors, 

Pagastu pārvalžu 

vadītāji 

- 

7. 

Iedzīvotāju apziņošana un brīdināšana 

par evakuācijas gatavību no bīstamās 

zonas, kur iespējama indīgu vielu 

noplūde zemestrīces gadījumā 

2 stundas 
Posteņa 

komandieris 

Sadarbības teritorijas 

civilās 

aizsardzības komisija 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis 

Atbildīgā persona 

Dispečers 
- 

8. 
Iedzīvotāju informēšana par 

iespējamajiem draudiem un rīcību 
3 stundas 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis 

Radio, TV, internets 

u.c. sakaru mēdiji 
- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 

Informācijas saņemšana par zemestrīces radītajām 

sekām, apstrādāšana, glābšanas dienestu, operatīvo 

dienestu un pašvaldību informēšana 

10 min 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Dispečers - 
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Alūksnes daļas Apes 

postenis 

2. 
VUGD tuvāko struktūrvienību, dienestu un avārijas 

brigāžu iesaistīšana reaģēšanā 
30 min 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis 

Dispečers - 

3. 

Situācijas apzināšana, novērtēšana un 

nepieciešamo papildus resursu 

noteikšana 

1 stunda 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis 

Posteņa vecākā 

amatpersona 
- 

4. 

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja informēšana par zemestrīces radītajām 

sekām un nepieciešamību iesaistīt novadu civilās 

aizsardzības resursus 

1 stunda 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis 

Posteņa komandieris - 

5. 
Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

locekļu apziņošana un sasaukšana 
1,5 stundas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētājs 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas sekretāre 

- 

6. 
Iedzīvotāju informēšana par situāciju un 

veicamajiem pasākumiem. 
2 stundas 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis 

Radio, TV, internets 

u.c. sakaru mēdiji 
- 
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7. 
Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

nepieciešamo resursu iesaistīšana glābšanas darbos 
2,5 stundas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas locekļi 

- 

8. 
Neatliekamo pasākumu organizēšana un 

veikšana. Seku likvidēšana 
3 stundas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

VUGD un 

Sadarbības 

teritorijas resursi 

- 

9. 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana. 

Cietušo šķirošana 

Pēc 

nepiecieša

mības 

NMP 

darbinieki 

Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca vai 

cita slimnīca 

Medicīniskais 

personāls 
- 

10. 
Psiholoģiskās palīdzības sniegšana 

iedzīvotājiem 

Pēc 

nepiecieša

mības 

Psiholoģiskā

s un 

sociālās 

palīdzības 

atbalsta 

grupa 

Psiholoģiskās un 

sociālās palīdzības 

atbalsta grupa 

Psiholoģiskās un 

sociālās palīdzības 

atbalsta grupa 

- 

11. 
Cietušo reģistrēšana un bojā gājušo 

identifikācija 

Pēc 

nepiecieša

mības 

Policijas 

priekšnieks 

Valsts policijas 

Vidzemes reģiona 

pārvalde, Smiltenes 

iecirknis 

Valsts policijas 

Vidzemes reģiona 

pārvalde, Smiltenes 

iecirknis 

- 

12. 
Cilvēku evakuācija, izmitināšana, 

aprūpe, īpašuma apsardze 

Pēc 

nepiecieša

mības 

Policijas 

priekšnieks 

Valsts policijas 

Vidzemes reģiona 

pārvalde, Smiltenes 

iecirknis 

Valsts policijas 

Vidzemes reģiona 

pārvalde, Smiltenes 

iecirknis 

- 

13. 

Pretepidēmijas un sanitāri higiēnisko 

pasākumu veikšana evakuēto un 

pārvietoto iedzīvotāju vidū un 

katastrofas zonā. 

Pēc 

nepiecieša

mības 

NMP 

darbinieki 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Medicīnas personāls 

Speciālisti 
- 
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14. 

Zemestrīces seku nodarīto zaudējumu 

novērtēšana un lēmuma pieņemšana par 

palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem 

(finansiālas, materiālas) 

1 mēnesis 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Novadu domes 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas locekļi 

Domes pārstāvji 

Speciālisti 

- 

 

20. tabula 

Plūdi 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.  

Smiltenes novada teritorijā uz upēm esošo 

hidrotehnisko būvju īpašnieku/ apsaimniekotāju un 

VUGD pārstāvju ikgadējo sapulču organizēšana. 

Apzinošanas shēmas precizēšana 

Līdz 1. 

martam 

Izpilddirekto

rs 
Novada dome Izpilddirektors - 

2.  

Iespējamo plūdu apdraudēto teritoriju apzināšana. 

Kontaktēšanās iespēju noskaidrošana un fiksēšana ar 

plūdos apdraudētajiem iedzīvotājiem 

Līdz 1. 

martam 

Izpilddirekto

rs 
Novada dome Izpilddirektors - 

3. 
Upju hidrotehnisko būvju apsekošana un to tehniskā 

stāvokļa noskaidrošana 

Līdz 1. 

martam 

Izpilddirekto

rs 
Novada dome Izpilddirektors - 

4.  

Meteoroloģiskās, sinoptiskās, 

hidroloģiskās informācijas 

saņemšana un analīze 

Pastāvīgi LVĢMC 
Tuvākā  

meteostacija 

Tuvākā  

meteostacija 
- 
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5.  
Ledus apstākļu un ūdens līmeņa svārstību monitorings 

uzpludinājumos 
Pastāvīgi 

HES 

atbildīgā 

persona 

Uzpludinājumu un HES 

apsaimniekotāji 
Personāls - 

6. 
Pasākumu veikšana saskaņā ar izstrādāto HES 

drošuma programmu 
Pastāvīgi 

HES 

atbildīgā 

persona 

Uzpludinājumu un HES 

apsaimniekotāji 
Personāls - 

7.  

Operatīvo dienestu un attiecīgu 

struktūrvienību informēšana 

 

30 min. 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečers - 

8. 
Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

priekšēdētāja informēšana 

1 reizi 

dienā 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Posteņa vecākā 

amatpersona 
- 

9.  

Iedzīvotāju, kuri dzīvo iespējamā 

applūdes zonā, brīdināšana par plūdu 

draudiem un iespējamo evakuāciju 

Draudu 

gadījumā 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Novada dome Izpilddirektors - 

10.  

Pasākumu precizēšana par 

iedzīvotāju un materiālo vērtību 

evakuācijas veikšanu, izvietošanu un 

īpašuma apsardzi 

12 stundas 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Posteņa vecākā 

amatpersona 
- 

11. 
Iedzīvotāju, mājlopu un materiālo 

vērtību evakuācija no iespējamās applūdes zonas 
24 stundas 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Posteņa vecākā 

amatpersona 
- 
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12. Krasta dambju nostiprināšana 
3 – 4 

dienas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Komisijas 

priekšsēdētājs 
- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 
Informācijas nodošana operatīvajiem 

dienestam par ūdens līmeņiem un ledus kustību upēs 
Pastāvīgi 

Vidzemes 

reģiona 

brigādes 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečers - 

2. 

Sararbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas priekšsēdētāja 

informēšana 

1 stunda 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Posteņa vecākā 

amatpersona 
- 

3.  Izsaukuma saņemšana sakarā ar plūdiem 

Atskaite no 

izsaukuma 

saņemšana

s brīža 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečers  - 

4.  
Glābšanas darbu veikšana (iedzīvotāju un mājlopu 

evakuācija u.c) 

Pēc 

ierašanās 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

VUGD attiecīgā 

posteņa personāls 
- 

5. 

Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 

priekšnieka informēšana par situāciju plūdu skartajās 

teritorijās 

Pēc 

nepiecieša

mības 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Attiecīgā posteņa 

komandieris 
- 
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6. 
Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 

sapulcināšana 

Pēc 

nepiecieša

mības 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

Civilās aizsardzības 

komisijas priekšsēdētājs 

Civilās 

aizsardzības 

komisijas 

sekretāre 

- 

7. 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 

cietušajiem 

Pēc 

nepiecieša

mības 

NMP 

darbinieki 

Neatliekamas 

mediciniskas palīdzības 

dienests 

Sarkanā krusta 

Smiltenes 

slimnīcas 

personāls 

- 

8. 
Nacionālo bruņoto spēku resursu 

iesaistīšana ledus uzlaušanā (spridzekļi u.c.) 

6 – 8 

stundas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Attiecīgā posteņa 

komandieris 
- 

9. 
Darbības atjaunošana enerģētikas un 

komunālajos uzņēmumos 

2 – 4 

dienas 

Tehniskais 

direktors 

Latvenergo,  

Smiltenes NKUP, Apes 

komunālā saimniecība 

Latvenergo 

darbinieki, NKUP 

darbinieki, 

komunālās 

saimniecības 

darbinieki  

- 

10. 
Sociālās palīdzības sniegšana 

cietušajiem 
1 nedēļa 

NMP 

darbinieki 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Medicīnas 

personāls 

Speciālisti 

- 

11. Transporta kustības slēgšana plūdu skartajās vietās 

Pēc 

nepiecieša

mības 

Policijas 

priekšnieks 
Valsts policija 

VP VRP Alūksnes 

iecirknis 
- 

12.  
Evakuēto iedzīvotāju un mājdzīvnieku izmitināšanas 

jautājumu risināšanā 

Pēc 

nepiecieša

mības 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisija 

- 
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13. 
Informācijas apkopošana par plūdu 

rezultātā radītajiem zaudējumiem 
1 mēnesis 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisija 

- 

 
21. tabula 

Meža un kūdras purvu ugunsgrēki 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes  

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.  Mežu ugunsnedrošā laika posma noteikšana 

Katru gadu 

līdz 15. 

aprīlim 

Valsts meža 

dienests 
Zemkopības ministrija 

Valsts meža 

dienests 
- 

2.  
Mineralizēto joslu ierīkošana novadu valsts mežu 

masīvos 

Katru gadu 

no 15. 

aprīļa 

Virsmežzinis VAS Latvijas valsts meži 
Austrumvidzemes 

mežsaimniecības 
- 

3. 
Noteikto ierobežojumu ievērošanas kontrole 

ugunsnedrošajā laika posmā novada valsts mežos 

Katru gadu 

no 15. 

aprīļa 

Virsmežzinis VAS Latvijas valsts meži 
Austrumvidzemes 

mežsaimniecības 
- 

4.  
Sakaru uzturēšana ar Valsts meža 

dienesta atbildīgām personām 
Pastāvīgi 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečers  - 
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5.  

Sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas informēšana par 

gatavību mežu ugunsgrēku dzēšanai 

Katru gadu 

līdz 

15.aprīlim 

Virsmežzinis 
VMD Ziemeļaustrumu 

virsmežniecība  

Smiltenes 

mežniecības 
- 

6. 

VUGD VRB  

gatavības 

nodrošināšana iesaistīties mežu 

dzēšanas darbos pēc Ziemeļaustrumu 

virsmežniecības pieprasījuma saskaņā ar meža 

dzēšanas plānu 

Katru gadu 

līdz 

15.aprīlim 

Virsmežzinis VUGD VRB  
Attiecīgās daļas 

komandieris 
- 

7.  

Meža dzēšanas plāna izstrādāšana un 

saskaņošana ar CAK priekšsēdētāju un 

VUGD VRB 

Pastāvīgi Virsmežzinis 
VMD Ziemeļaustrumu 

virsmežniecība 

Smiltenes 

mežniecības 
- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 
Informācijas saņemšana par meža vai 

kūdras purva ugunsgrēku 

Atskaite no 

izsaukuma 

saņemšanas 

brīža  

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 
Dispečers - 

2. 

Informācijas nodošana VMD Smiltenes mežniecībai 

par meža vai kūdras purva ugunsgrēku novada 

teritorijā 

2-3 min. 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 
Dispečers - 

3.  
Izbraukšana uz izsaukuma vietu. Ugunsgrēka vietas 

izlūkošana. Nelielas degšanas platības dzēšana 
5-10 min. Virsmežzinis 

VMD Ziemeļaustrumu 

virsmežniecība 
Smiltenes 

mežniecības 
- 

4.  
Tuvākās ugunsdzēsības stacijas izsūtīšana uz 

ugunsgrēka vietu 
30-40 min.  Virsmežzinis 

VMD Ziemeļaustrumu 

virsmežniecība 

Smiltenes 

mežniecības 

ugunsgrēka 

dzēšanas vadītājs 

- 

5. 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” un 

“Meža pētīšanas stacija” pārvaldībā esošo mežu 

ugunsgrēku dzēšana ar pašu tehniku un 

cilvēkresursiem 

30-40 min. 
Atbildīgā 

persona 

“Silva” un “Meža 

pētīšanas stacija” 
Deleģētās personas - 
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5. 

VUGD struktūrvienību un citu institūciju (saskaņā ar 

noslēgtajiem sadarbības dokumentiem) iesaistīšana 

ugunsgrēka dzēšanā 

1-1,5 

stundas 
Virsmežzinis 

VMD Ziemeļaustrumu 

virsmežniecība 

Smiltenes 

mežniecības 

ugunsgrēka 

dzēšanas vadītājs 

- 

6. 

Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja informēšana par operatīvo situāciju un 

nepieciešamību ugunsgrēka ierobežošanā iesaistīt 

sadarbības teritorijas resursus 

3-4 stundas Virsmežzinis 
VMD Ziemeļaustrumu 

virsmežniecība 

Smiltenes 

mežniecības 

ugunsgrēka 

dzēšanas vadītājs 

- 

7. 
Sadarbības teritorijas iesaistīšana ugunsgrēka 

ierobežošanā 

4-4,5 

stundas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisija 

- 

8. 

Iedzīvotāju brīdināšana par ugunsgrēku, 

tā attīstību un iespējamo iedzīvotāju 

evakuāciju no bīstamās zonas 

2 stundas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Novada dome Izpilddirektors - 

9. 

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

sapulcināšana un operatīva situācijas izvērtēšana. 

Ierosinājuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu 

izskatīšana 

Pēc 

nepiecieša

mības 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētājs 

- 

10. 

Zemkopības ministra un VUGD operatīvās vadības 

pārvaldes informēšana par ārkārtas situācijas 

izsludināšanu (konkrētajā teritorijā) sakarā ar meža vai 

kūdras purva ugunsgrēku 

Pēc 

lēmuma 

pieņemšan

as 

VMD 

atbildīgā 

persona 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētājs un 

VUGD pārstāvis 

- 

11. 
Ārkārtas situācijas atcelšana sakarā ar meža vai kūdras 

purva ugunsgrēku sadarbības teritorijā 

Pēc 

ugunsgrēka 

likvidēšana

s 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas 

- 
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priekšsēdētājs un 

VUGD pārstāvis 

12.  
Zemkopības ministra un VUGD operatīvās vadības 

pārvaldes informēšana par ārkārtas situācijas atcelšanu 

Pēc 

lēmuma 

pieņemšan

as 

VMD 

atbildīgā 

persona 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētājs un 

VUGD pārstāvis 

- 

13. 

Neatliekamās un specializētās 

neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sniegšana 

Pastāvīgi  
NMP 

darbinieki 

Neatliekamas 

mediciniskas palidzibas 

dienests 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīcas 

personāls 

- 

14. 

AS “Latvijas 

gāze” informēšana par mežu un purvu 

ugunsgrēka iespējamo izplatīšanos 

dzelzceļa, maģistrālo gāzes vadu 

aizsardzības zonā 

20 min.  Virsmežzinis 
VMD Ziemeļaustrumu 

virsmežniecība 

Smiltenes 

mežniecības 

ugunsgrēka 

dzēšanas vadītājs 

- 

15. 

Ugunsgrēka rezultātā nodarīto zaudējumu novēršana. 

Lēmuma pieņemšana par ugunsgrēka dzēšanas darbos 

iesaistīto institūciju izdevumu atlīdzināšanu 

1 mēnesis 

VMD 

atbildīgā 

persona 

Valsts mežu dienests 

Valsts mežu 

dienesta 

ģenerāldirektors 

- 
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22. tabula 

Autotransporta avārijas ar bīstamo vielu noplūdi 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.  
Sadarbības teritorijas autoceļu uzturēšana saskaņā ar 

MK noteikumu prasībām 
Pastāvīgi 

Administrāci

ja 

AS “Latvijas autoceļu 

uzturētājs”, pašvaldība 

Smiltenes ceļu 

rajons 
- 

2.  
Bīstamo kravu pārvadātāju kontrole uz Latvijas 

autoceļiem 
Pastāvīgi 

Autosatiksm

es 

departament

s 

Satiksmes ministrija 
Autotransporta 

direkcija 
- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 
Informācijas saņemšana par ceļu satiksmes 

negadījumu un sadarbības teritorijas autoceļiem 
Pastāvīgi  

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečers  - 

2. 

Tuvākās VUGD brigādes izbraukšana uz notikuma 

vietu. Valsts policijas un nepieciešamības gadījumā arī 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības informēšana 

2 min. 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečers  - 

3.  
Ierašanās notikuma vietā. Situācijas noskaidrošana. 

Informācijas par pārvadājamo (noplūdušo) ķīmisko 
15-40 min 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

Posteņa 

komandieris 
- 
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vielu, tās daudzumu u.t.t. nodošana. Konkrētas 

palīdzības pieprasīšana 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

4.  

Ķimiskās vielas bīstamo parametru, bīstamības zonas, 

personāla aizsardzības un veicamo pasākumu 

noskaidrošana un informācijas nodošana VUGD 

struktūrvienībai izsaukuma vietā 

20-45 min 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečeri  - 

5. 
Ķīmiskās vielas izplūšanas ierobežošana un noplūdes 

likvidēšana 

Pēc 

nepiecieša

mības 

VUGD 

brigāde 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

VUGD darbinieki - 

6. 
VVD RVP informēšana par ceļu satiksmes 

negadījuma faktu un situāciju notikuma vietā 
20-45 min 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 
Dispečers  - 

7. 

VUGD struktūrvienību izsūtīšana uz izsaukuma vietu 

(ja nepieciešana palīdzība avārijas seku likvidācijas 

darbos) 

25-50 min. 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 
Dispečers  - 

8. 

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja informēšana ar notikušo ceļu satiksmes 

negadījumu un nepieciešamību iesaistīt sadarbības 

teritorijas resursus (konkrēti kādus) 

25-50 min 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes posteņa 

un/vai Alūksnes 

daļas Apes posteņa 

komandieris 

- 

9. 

Autotransporta kustības ierobežošana. Avārijas 

tuvuma esošo māju iedzīvotāju informēšana par 

iespējamo apdraudējumu un viņu turpmāko rīcību 

35-60 min Inspektori Valsts policija 
VP VRP Alūksnes 

iecirknis 
- 

10. 
Neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšana 

cietušajiem 

Pēc 

nepiecieša

mības 

NMP 

darbinieki 
NMPD 

Sarkanā krusta 

Smiltenes 
- 
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slimnīcas 

personāls 

11. Seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana 

Līdz seku 

likvidēšana

s beigām 

Apmācīts 

personāls 

Valsts vides dienests; 

pašvaldība  

Vidzemes 

reģionālā vides 

pārvalde; 

iesaistītās firmas, 

kas nodarbojas ar 

ķīmisko vielu 

savākšanu un 

utilizāciju; 

sadarbības 

teritorijas CA 

resursi 

- 

12.  

Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nodarīto 

zaudējumu novēršana. Ceļu satiksmes negadījuma 

vainīgo noskaidrošana. Seku likvidēšanas darbos 

iesaistīto CA resursu īpašniekiem (valdītājiem) radīto 

izdevumu atlīdzināšanas jautajumu kārtošana  

1 mēnesis Inspektori 

Valsts vides dienests; VP 

Vidzemes reģiona 

Policijas pārvalde; 

pašvaldība 

Valmieras RVP; 

policijas darbinieki 
- 
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23. tabula 

Radiācijas negadījums vai incidents 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.  
Dozimetriskās kontroles veikšana 

noteiktajos mērīšanas punktos 
Pastāvīgi 

Operatīvais 

dežurants 

VVD radiācijas 

drošības centrs 

Operatīvais 

dežurants 
- 

2.  

Pēc informācijas saņemšanas par 

radiācijas situāciju un Valsts ĀSOK 

rīkojuma daļas personālsastāvs darbojas 

saskaņā ar Valsts CA plānu 

Pastāvīgi VUGD OVP VUGD OVP 
Atbildīga 

amatpersona 
- 

3. 

Iedzīvotāju informēšana par iespējamo 

radioaktīvo piesārņojumu un 

veicamajiem aizsardzības pasākumiem 

1 stunda 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļa un/vai 

Alūksnes daļa 

VUGD attiecīgās 

daļas komandieris 
- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 

Informācijas, par kodolavāriju, kas var ietekmēt 

radiācijas drošību Latvijā, 

saņemšana un novērtēšana 

10 min. 
Operatīvais 

dežurants 

VVD radiācijas 

drošības centrs 

Radiācijas drošības 

centra darbinieki 
- 

2. 

Ziņošana sadarbības teritorijas 

ārkārtējo situāciju operatīvās komisijas 

priekšsēdētājam par nepieciešamību 

izsludināt ārkārtējo situāciju 

10 min.  
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļa un/vai 

Alūksnes daļa 

VUGD attiecīgās 

daļas komandieris 
- 
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3. 
Institūciju, pašvaldību, dienestu un 

komercsabiedrību apziņošana 
1 stunda  

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļa un/vai 

Alūksnes daļa 

VUGD attiecīgās 

daļas komandieris 
- 

4. 

Iedzīvotāju brīdināšana un 

informācijas sniegšana par avārijas 

attīstību un aizsardzības pasākumiem 

(joda profilakse, paslēpšanās telpās 

u.c.) 

1 stunda 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļa un/vai 

Alūksnes daļa 

VUGD attiecīgās 

daļas komandieris 
- 

5. 

Preses konferences rīkošana 

informācijas sniegšanai plašsaziņas 

līdzekļiem par notikušo avāriju, tās 

attīstības gaitu un aizsardzības 

pasākumiem 

Pastāvīgi  

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētājs 

- 

6. 
Radiācijas situācijas izlūkošana 100 

km zonā ap avārijas vietu 
3 stundas 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļa un/vai 

Alūksnes daļa 

VUGD attiecīgās 

daļas komandieris 
- 

7. 

Pārtikas produktu, dzeramā ūdens, 

virszemes ūdeņu, veselībai nozīmīgu 

vielu un materiālu, dzīvojamo telpu 

radioaktīvā piesārņojuma kontroles 

veikšana 

Pastāvīgi  Inspektors 
VVD radiācijas 

drošības centrs 
Direktors - 

8. 

Evakuācijas pasākumu organizēšana 

un piedalīšanās cilvēku un materiālo 

vērtību evakuācijā no radioaktīvā 

piesārņojuma zonas 

24-72 

stundas 

Posteņa 

komandieris,  

Inspektori 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis; Valsts policija 

VUGD attiecīgās 

daļas komandieris, 

Policijas priekšnieks 

- 

9. 
Transporta līdzekļu nodrošinājuma 

organizēšana evakuācijas pasākumu 
48 stundas 

Pašvaldību 

vadītāji 
Pašvaldības Pašvaldību vadītāji - 
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veikšanai 

10. 

Aizsardzības pasākumu zonā - 

informēšana par lauku darbu 

pārtraukšanu vai ierobežošanu, lapu 

dārzeņu, iegūtā piena un no atklātām 

vietām ņemtā ūdens lietošanas 

aizliegšana vai ierobežošana pirms 

nav veikta tā piesārņojuma kontrole 

1 stunda Inspektors 
VVD radiācijas 

drošības centrs 
Direktors - 

11. 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, 

patrulēšana, nepieciešamās 

informācijas sniegšana, radioaktīvā 

piesārņojuma zonas apsardze, 

evakuācijas maršrutu norādīšana, 

transporta kustības regulēšana 

Pastāvīgi  

Posteņa 

komandieris,  

inspektori 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis; valsts policija 

VUGD attiecīgās 

daļas komandieris, 

policijas priekšnieks 

- 

12. 

Personāla nodrošināšanas 

organizēšana ar nepieciešamajiem 

individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 

12 stundas 

Posteņa 

komandieris,  

Inspektori 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis; valsts policija 

VUGD attiecīgās 

daļas komandieris, 

policijas priekšnieks 

- 

13. 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sniegšana 
Pastāvīgi  

NMP 

darbinieki 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīcas 

personāls 

- 

14. 

Psiholoģiskās palīdzības organizēšana 

un sniegšana radiācijas avārijā 

cietušajiem 

Pastāvīgi  
Apmācīts 

personāls 

Psiholoģiskās un 

sociālās palīdzības 

atbalsta grupa 

Psiholoģiskās un 

sociālās palīdzības 

atbalsta grupa 

- 

15. 

Cilvēku un transporta līdzekļu 

radioaktīvā piesārņojuma kontroles un 

dezaktivācijas organizēšana un 

veikšana 

Pastāvīgi  
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

- 
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Alūksnes daļas Apes 

postenis 

un/vai Alūksnes 

daļas Apes postenis 

16. 
Evakuēto un pagaidu izmitināto 

cilvēku aprūpe 
Pastāvīgi  

Pašvaldību 

vadītāji 
Pašvaldības Pašvaldību vadītāji - 

 

 
24. tabula 

Avārijas komunālajos tīklos un energoapgādes sistēmās 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.  Energoapgādes drošības palielināšana Pastāvīgi 
Nodaļu 

vadītāji 
AS “Sadales tīkls” 

AS “Sadales tīkls” 

Smiltenes / 

Alūksnes nodaļa 

- 

2.  
Komunālo tīklu uzturēšana darba kārtībā. Novecojušo 

komunikāciju nomaiņa 
Pastāvīgi 

Valdes 

loceklis, 

direktors 

SIA “Smiltene NKUP” 

un Aģentūra 

”Komunālā 

saimniecība” 

SIA “Smiltene 

NKUP” un 

Aģentūra 

”Komunālā 

saimniecība” 

- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 
Informācijas saņemšana par notikušo 

avāriju 
10 min. 

Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Dispečers  - 
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Alūksnes daļas Apes 

postenis vai attiecīgo 

komunikāciju 

pārvaldnieks 

2. 

Sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas darba 

organizēšana 

2 stundas 

CA 

komisijas 

priekšsēdētāj

s 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētājs 

- 

3. 
Iedzīvotāju informēšana par katastrofu 

un rīcību avārijas apstākļos 
2 stundas 

Posteņa 

komandieris; 

valdes 

loceklis, 

direktors 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas Smiltenes 

postenis un/vai 

Alūksnes daļas Apes 

postenis vai attiecīgo 

komunikāciju 

pārvaldnieks 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes 

daļas Apes 

postenis; 

komunikāciju 

pārvaldnieki 

- 

4. 
Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšana 
Pastāvīgi 

Darbu 

vadītāji 

Avārijas brigādes un 

iesaistītās institūcijas 

Avārijas brigādes 

un iesaistītās 

institūcijas 

- 

5. 

Katastrofas seku rezultātā nodarīto 

zaudējumu novērtēšana un lēmuma pieņemšana par 

avārijas glābšanas 

darbu materiāli finansiālo atbalstu 

1 mēnesis 
Pašvaldību 

vadītāji 
Pašvaldība 

Pašvaldības 

vadītājs  
- 
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25. tabula 

Bīstamas infekciju slimības un masveida saindēšanās 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.  

Informācijas saņemšana par iespējamo 

infekcijas slimību masveida izplatīšanos 

vai masveida saindēšanos, kā arī par 

bīstamo infekcijas slimību ievešanas 

draudiem, tās precizēšana un apkopošana 

Pastāvīgi  
Administrāci

ja 

Pārtikas un 

veterinārais dienests; 

Slimību profilakses 

un kontroles centrs 

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests; Slimību 

profilakses 

un kontroles centrs 

- 

2.  

Apdraudējuma novērtēšana, potenciāli 

bīstamo objektu un iesaistāmo institūciju 

apzināšana 

3 stundas Inspektori 

Pārtikas un 

veterinārais dienests; 

Slimību profilakses 

un kontroles centrs 

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests; Slimību 

profilakses 

un kontroles centrs 

- 

3. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

organizēšanas, sniegšanas un 

pretepidēmijas pasākumu kārtības 

noteikšana konkrētā gadījumā 

Pastāvīgi 
NMP 

darbinieki 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca un 

citas 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca 

un citas 

- 

4. 

Iedzīvotāju apziņošana un brīdināšana 

par iespējamo saslimšanu ar infekcijas 

slimībām vai saindēšanos un profilakses 

pasākumiem 

2 stundas Inspektori 

Pārtikas un 

veterinārais dienests; 

Slimību profilakses 

un kontroles centrs 

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests; Slimību 

profilakses 

un kontroles centrs 

- 
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Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 

Informācijas saņemšana par cilvēku masveida 

saslimšanu un 

sevišķi bīstamu infekciju parādīšanos 

10 min.  
NMP 

darbinieki 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca un 

citas 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca 

un citas 

- 

2. 

Iedzīvotāju brīdināšana par iespējamo 

saslimšanu ar infekcijas slimībām vai 

saindēšanos un profilakses pasākumiem 

2 stundas  Inspektori 

Pārtikas un 

veterinārais dienests; 

Slimību profilakses 

un kontroles centrs 

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests; Slimību 

profilakses 

un kontroles centrs 

- 

3. 
Karantīnas režīma noteikšana, lai 

ierobežotu slimības izplatīšanos 
4 stundas 

NMP 

darbinieki 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca un 

citas 

Sarkanā krusta 

Smiltenes slimnīca 

un citas 

- 

4. 

Pretepidēmijas un sanitāri higiēnisko 

pasākumu veikšana evakuēto un 

pārvietoto iedzīvotāju vidū 

Pastāvīgi Inspektori 

Pārtikas un 

veterinārais dienests; 

Slimību profilakses 

un kontroles centrs 

Pārtikas un 

veterinārais 

dienests; Slimību 

profilakses 

un kontroles centrs 

- 
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26. tabula 

Dzīvnieku masveida saslimšana un dzīvniekiem bīstamu infekcijas slimību, un augiem kaitīgo organismu 

uzliesmojumi 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.  

Dzīvnieku infekcijas slimību Valsts 

uzraudzības 2019. gada plāna 

pasākumu realizēšana dzīvē un tā 

kontroles nodrošināšana 

Pastāvīgi Inspektori 
Pārtikas un veterinārais 

dienests (PVD) 

PVD inspektori, 

veterinārārsti, 

dzīvnieku 

īpašnieki/turētāji 

- 

2.  

Ziņošana praktizējošam 

veterinārārstam par katru gadījumu, 

kas rada aizdomas par dzīvnieku 

saslimšanu ar infekcijas slimību u.c. 

gadījumos 

Pastāvīgi 
Inspektori, 

dzīvnieku turētāji 
PVD 

Dzīvnieku 

īpašnieki/turētāji 
- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 

Informācijas apstiprināšanās par 

dzīvnieku vai augu masveida 

saslimšanu ar bīstamu infekcijas 

slimību 

5 min. Inspektori Zemkopības ministrija 

PVD ziemeļvidzemes 

pārvalde; Valsts augu 

aizsardzības dienesta 

(VAAD) Vidzemes 

reģionālā nodaļa 

- 

2. 
Informācijas par dzīvnieku vai augu 

masveida saslimšanu ar bīstamu 
10 min.  Inspektori Zemkopības ministrija Zemkopības ministrija - 
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infekcijas slimību nodošana 

izpildītajiem 

3. 

Informācijas saņemšana no VUGD 

Operatīvās vadības pārvaldes par 

dzīvnieku vai augu masveida 

saslimšanu ar bīstamu infekcijas 

slimību  sadarbības teritorijā  

10-20 min. 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 
Dispečers - 

4.  

Konsultēšanās ar PVD vai VAAD 

par situāciju un nepieciešamību 

reaģēšanas pasākumos iesaistīt 

VUGD vai sadarbības teritorijas CA 

resursus 

20-30 min. 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigāde 

Brigādes komandieris 

vai personas, kas viņu 

aizvieto 

- 

5. 

Sadarbības teritorijas CA komisijas 

priekšsēdētāja informēšana par 

notikušo, nepieciešamību izsludināt 

ārkārtēju situāciju vai 

nepieciešamību iesaistīt CA resursus 

40-50 min.  
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas 

daļas Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Konkrētā posteņa 

komandieris 
- 

6. 

Sadarbības teritorijas CA komisijas 

locekļu sasaukšana un iesaistīšana 

reaģēšanas pasākumos 

1-3 stundas 
CA komisijas 

priekšsēdētājs 

Sadarbības teritorijas 

CA komisija 

Sadarbības teritorijas 

komisijas sekretāre 
- 

7. 
Seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšana 

Līdz seku 

likvidēšanas 

beigām 

Inspektori un citi 

piesaistīti 

speciālisti 

PVD; VAAD PVD; VAAD - 

8. 

Reaģēšanas pasākumos iesaistīto 

sadarbības teritorijas CA resursu 

īpašniekiem (valdītājiem) radīto 

izdevumu atlīdzināšanas jautājumu 

kārtošana 

1 mēnesis pēc 

seku 

likvidēšanas 

Pašvaldību 

vadītāji 
Pašvaldības Pašvaldības - 
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27. tabula 

Sabiedriskās nekārtības, iekšējie nemieri 

Nr.p.k. Pasākuma nosaukums Izpildes termiņš 
Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1 

Publisku pasākumu atļaujas 

izsniegšanas izvērtēšana, konsultācijas 

ar tiesībsargājošām iestādēm 

Pastāvīgi Pašvaldības Pašvaldības Pašvaldības  

2 

Savlaicīga gatavošanās masu 

pasākumiem, komunikācija ar 

organizatoriem un iesaistītajām 

organizācijām 

Pastāvīgi Pašvaldības Pašvaldības Pašvaldības  

3 

Teorētiskās un praktiskās mācības 

tiesībsargājošām iestādēm un 

operatīvajiem dienestiem šādu 

notikumu pārvaldībā un lokalizācijā 

Pēc 

nepieciešamības 

VP 

 

VP 

 

VP 

VDD 

Pašvaldības 

policija 

VUGD 

NMPD 

NBS 

 

4 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta speciālo ugunsdzēsības un 

glābšanas transportlīdzekļu, specialo 

tehniku un materiāltehnisko 

(aprīkojuma) iegāde un uzturēšana 

2020.-

2027.gads 
IEM 

IEM 

VUGD 

NVA 

VUGD  
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5 

Valsts materiālo rezervju 

pilnveidošana, uzglabāšana, uzturēšana 

un atjaunošana 

2020.-

2027.gads 
Ministrijas 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Pašvaldības 

Komersanti 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Pašvaldības 

Komersanti 

 

6 

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas 

pilnveidošana (bīstamības modelēšana, 

prognozēšana, agrīnās brīdināšanas 

sistēmas, riska novērtēšana u.c.), 

uzturēšanu un pārbaude 

2020.-

2027.gads 

VARAM 

IEM 

LVĢMC 

VUGD 

IEM IC 

Komersanti 

LVĢMC 

VUGD 

IEM IC 

Komersanti 

 

7 

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās 

aizsardzības komisiju apmācības 

plānošana un organizēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

LVĢMC 

VUGD 

Pašvaldības 

LVĢMC 

VUGD 

Pašvaldības 

LVĢMC 

VUGD 

Pašvaldības 

 

8 

Katastrofu zaudējumu un bojājumu 

datu bāzes vai sistēmas izveidošana un 

uzturēšana, un to lietotāju apmācība 

2020.-

2027.gads 

IEM 

VARAM 

VUGD 

IEM IC 

LVĢMC 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Pašvaldības 

Komersanti 

 

VUGD 

IEM IC 

LVĢMC 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Pašvaldības 

Komersanti 

 

 

9 
Krīzes vadības padomes darbības 

nodrošināšana 

Pēc 

nepieciešamības 
IEM 

VUGD 

 

VUGD 

 
 

10 

Valsts augstāko amatpersonu 

apziņošanas sistēmas darbības 

nodrošināšana un pārbaude 

ne retāk kā reizi 

pusgadā 

Ministru 

prezidenta 

birojs vai 

Krīzes vadības 

padomes 

sekretariāta 

vadītājs 

 

VUGD 

VUGD 

VP 

VDD 

NBS 
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11 

Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas pasākumi par 

katastrofām, to sekām, sagatavotību un 

sagaidāmo rīcību 

2020.-

2027.gads 

IEM 

VP 
VP VP  

12 

Vienota kontaktu centra platformas 

izveide operatīvo dienestu darba 

atbalstam un publisko pakalpojumu 

piegādei, un to lietotāju apmācība 

2020.-

2023.gads 
IEM 

IEM IC 

VUGD 

VP 

NMPD 

IEM IC 

VUGD 

VP 

NMPD 

 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1 
Ātra reaģēšana uz sākotnējiem 

pārkāpumiem, informācija iegūšana 
Pastāvīgi VP VP 

VP 

VRS 
 

2 

Atbilstoši rīcības plānam masu 

nekārtību un iekšējo nemieru gadījumā 

- Rīcības plāns “Nemieri” pasākumu 

īstenošana 

Pastāvīgi VP VP 

VP 

Atbalstošās 

institūcijas 

 

3 

Agresīvo dalībnieku identificēšana un 

izolēšana, masu pasākuma dalībnieku 

izklīdināšana 

Pastāvīgi VP VP 

VP 

Operatīvie 

dienesti un 

avārijas brigādes 

 

4 
Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu 

par rīcību sniegšana 
Pastāvīgi VP 

VP 

VUGD 

VP 

VUGD 

Valsts un 

pašvaldību 

institūcijas 

Elektroniskie 

plašsaziņas 

līdzekļi 

Raidorganizācijas 

un elektronisko 

sakaru 

komersanti 
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5 

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās 

aizsardzības komisiju apziņošana un 

sasaukšana 

Pēc 

nepieciešamības 

Sadarbību 

teritoriju 

civilās 

aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētājs 

Pašvaldību 

sadarbības 

teritoriju 

civilās 

aizsardzības 

komisiju 

nolikumos 

noteiktās 

personas 

Pašvaldību 

sadarbības 

teritoriju civilās 

aizsardzības 

komisiju 

nolikumos 

noteiktās 

personas 

 

6 
Glābšanas darbu un seku likvidēšanas 

pasākumu veikšana 
Pastāvīgi 

Glābšanas 

darbu vadītājs 

Glābšanas 

darbu vadītājs 

Glābšanas darbu 

vadītājs 

Operatīvie 

dienesti un 

avārijas brigādes 

 

7 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

(notikuma vietas ierobežošana, 

transportlīdzekļu un gājēju kustības 

regulēšana) 

Pastāvīgi 
 

 

VP 

Pašvaldības 

policija 

NBS 

VP 

Pašvaldības 

policija 

NBS 

 

8 Valsts materiālo rezervju izmantošana 
Pēc 

nepieciešamības 

Lēmums par 

nepieciešamību 

izmantot - 

Glābšanas 

darbu vadītājs 

vai valsts vai 

pašvaldības 

institūcija 

 

Lēmums par 

atļauju 

izmantot - 

Ministrijas 

valsts sekretārs 

vai tā 

Valsts 

materiālo 

rezervju 

glabātājs 

 

Glābšanas darbos 

iesaistītās 

institūcijas 
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pilnvarota 

amatpersona 

9 

Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšana 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai 

savstarpējām vienošanām 

Pēc 

nepieciešamības 

AIM 

NBS 

NBS 

VP 

NBS 

VP 
 

10 

Pirmās palīdzības un neatliekamās 

medicīniskās palīdzības un 

specializētās neatliekamās 

medicīniskās palīdzības sniegšana 

cietušajiem 

Pastāvīgi 

NMPD 

Ārstniecības 

iestādes 

NMPD 

Ārstniecības 

iestādes 

NMPD 

Ārstniecības 

iestādes 

 

11 

Informācijas par radītajiem 

zaudējumiem apkopošana un 

kompensācija par zaudējumiem 

noteikšana 

1 mēnesis 
Ministrijas 

Pašvaldības 

Ministrijas 

Pašvaldības 

Ministrijas 

Pašvaldības 
 

 Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu. 

28. tabula 

Terora akti 

Nr.p.k. Pasākuma nosaukums Izpildes termiņš 
Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1 

Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas pasākumi par 

katastrofām, to sekām, sagatavotību un 

sagaidāmo rīcību 

2020.-

2027.gads 
IEM 

VDD 

VP 

VUGD 

VDD 

VP 

VUGD 

 

2 
Valsts  ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta speciālo ugunsdzēsības un 

2020.-

2027.gads 
IEM 

IEM 

VUGD 
VUGD  
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glābšanas transportlīdzekļu, specialo 

tehniku un materiāltehnisko 

(aprīkojuma) iegāde un uzturēšana 

NVA 

3 

Valsts  ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta struktūrvienību tīklu 

(ugunsdzēsības depo) būvniecība, 

renovācija un rekonstrukcija 

2020.-

2027.gads 
IEM 

IEM 

NVA 

VUGD 

NVA  

4 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta mācību poligona izveide un 

nodrošināšana, personāla apmācība ar 

jaunāko tehnoloģisko sasniegumu 

integrēšanu, taktisko iemaņu 

pilnveidošana, tehnikas un aprīkojuma 

apgūšanu 

2020.-

2027.gads 
IEM 

IEM 

NVA 

VUGD 

 

VUGD 

NVA 

 

 

5 

Valsts civilās aizsardzības 

kontaktpunkta izveide, tā tehniskā 

(informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas u.c.) un analītisko spēju 

izveidošana 

2020.-

2022.gads 
VUGD VUGD 

VUGD 

IEM IC 
 

6 
Valsts materiālo rezervju pilnveidošana, 

uzglabāšana, uzturēšana un atjaunošana 

2020.-

2027.gads 
Ministrijas 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Pašvaldības 

Komersanti 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Pašvaldības 

Komersanti 

 

7 

Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas 

pilnveidošana (bīstamības modelēšana, 

prognozēšana, agrīnās brīdināšanas 

sistēmas, riska novērtēšana u.c.), 

uzturēšanu un pārbaude 

2020.-

2027.gads 

VARAM 

IEM 

LVĢMC 

VUGD 

IEM IC 

Komersanti 

LVĢMC 

VUGD 

IEM IC 

Komersanti 

 

8 

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās 

aizsardzības komisiju apmācības 

plānošana un organizēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

VDD 

VP 

VUGD 

Pašvaldības 

VDD 

VP 

VUGD 

Pašvaldības 

VDD 

VP 

VUGD 

Pašvaldības 
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9 

Katastrofu zaudējumu un bojājumu datu 

bāzes vai sistēmas Izveidošana un 

uzturēšana, un to lietotāju apmācība 

2020.-

2027.gads 

IEM 

VARAM 

VUGD 

IEM IC 

LVĢMC 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Pašvaldības 

Komersanti 

VUGD 

IEM IC 

LVĢMC 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Pašvaldības 

Komersanti 

 

10 

Vienota kontaktu centra platformas 

izveide operatīvo dienestu darba 

atbalstam un publisko pakalpojumu 

piegādei, un to lietotāju apmācība 

2020.-

2023.gads 
IEM 

IEM IC 

VUGD 

VP 

NMPD 

IEM IC 

VUGD 

VP 

NMPD 

 

11 
Krīzes vadības padomes darbības 

nodrošināšana 

Pēc 

nepieciešamības 
IEM 

VUGD 

 

VUGD 

 
 

12 

Civilās aizsardzības operacionālā 

vadības centra darbības nodrošināšana 

un apmācības organizēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

IEM 

VUGD 
VUGD 

VUGD 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Komersanti 

 

13 

Valsts augstāko amatpersonu 

apziņošanas sistēmas darbības 

nodrošināšana un pārbaude 

ne retāk kā reizi 

pusgadā 

Ministru 

prezidenta 

birojs vai 

Krīzes vadības 

padomes 

sekretariāta 

vadītājs 

VUGD 

VUGD 

VP 

VDD 

NBS 

 

14 

Nacionālā pretterorisma plāna, tipveida 

reaģēšanas plānos “Kuģis”, 

“Lidmašīna” un “Objekts” un citos 

plānošanas dokumentos noteikto 

pasākumu īstenošana 

Pēc 

nepieciešamības 

IEM 

VDD 
VDD 

VDD 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Operatīvie 

dienesti un 
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avārijas 

brigādes 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1 

Nacionālā pretterorisma plāna, tipveida 

reaģēšanas plānos “Kuģis”, 

“Lidmašīna” un “Objekts” un citos 

plānošanas dokumentos noteikto 

pasākumu īstenošana 

Pēc 

nepieciešamības 

IEM 

VDD 
VDD 

VDD 

Ministrijas un 

padotības 

iestādes 

Operatīvie 

dienesti un 

avārijas 

brigādes 

 

 Valsts materiālo rezervju izmantošana 
Pēc 

nepieciešamības 

Lēmums par 

nepieciešamību 

izmantot - 

Glābšanas 

darbu vadītājs 

vai valsts vai 

pašvaldības 

institūcija 

 

Lēmums par 

atļauju 

izmantot - 

Ministrijas 

valsts sekretārs 

vai tā 

pilnvarota 

amatpersona 

Valsts 

materiālo 

rezervju 

glabātājs 

 

Glābšanas 

darbos 

iesaistītās 

institūcijas 

 

 

Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās 

aizsardzības komisiju apziņošana un 

sasaukšana 

Pēc 

nepieciešamības 

Pašvaldību 

sadarbības 

teritoriju 

civilās 

aizsardzības 

Pašvaldību 

sadarbības 

teritoriju 

civilās 

aizsardzības 

Pašvaldību 

sadarbības 

teritoriju civilās 

aizsardzības 

komisiju 
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komisijas 

priekšsēdētāji 

komisiju 

nolikumos 

noteiktās 

personas 

nolikumos 

noteiktās 

personas 

 

Informācijas par radītajiem 

zaudējumiem apkopošana un 

kompensācija par zaudējumiem 

noteikšana 

Pēc 

nepieciešamības 

Ministrijas 

Pašvaldības 

Ministrijas 

Pašvaldības 

Ministrijas 

Pašvaldības 
 

 Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu. 

 

29. tabula 

Katastrofas pārvaldīšanas pasākumi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas sistēmas 

rokasgrāmatu 

1. Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.1. 

Apzināt un reizi gadā precizē 

Civilās aizsardzības 

operacionālās vadības centra 

sastāvu un iesaistāmo institūciju 

dalībniekus 

  Iekšlietu ministrija VUGD  

1.2. 

Informācijas pieprasīšana par 

iedzīvotāju skaitu pa vecuma 

grupām un to sadalījumu pa 

novadu un republikas pilsētu 

administratīvajām teritorijām 

pēc stāvokļa uz kārtējā gada 

1.janvāri 

Katru gadu 

līdz 

15.martam 

 

Zemkopības 

ministrija 

 

Ekonomikas 

ministrija 

Zemkopības 

ministrija 

 

Ekonomikas 

ministrija 

 

PMLP 
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1.3. 
Pārtikas nodrošinājuma 

plānošana 
  

Zemkopības 

ministrija 

Zemkopības 

ministrija 

 

VARAM 

 

Pašvaldības 

 

1.4. 

Izstrādā rīcības plānus par 

pirmās nepieciešamības preču 

izsniegšanu un to piegādes ceļu 

iespējamiem variantiem līdz 

izsniegšanas punktam (var būt 

arī attiecīgā sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības plāna 

sastāvdaļa) 

  ZM, VARAM Pašvaldības  

1.5. 

Sniedz Ekonomikas ministrijai 

priekšlikumus par finanšu 

līdzekļu plānošanu iedzīvotāju 

nodrošināšanai ar pirmās 

nepieciešamības precēm valsts 

apdraudējuma gadījumā 

  VARAM Pašvaldības  

1.6. 

Organizē iepirkuma procedūras 

pirmās nepieciešamības preču 

atliktajām piegādēm valsts 

apdraudējuma gadījumā 

  
Ekonomikas 

ministrija 

Ekonomikas 

ministrija 
 

1.7. 

Sniedz priekšlikumus Iekšlietu 

ministrijai par izmaiņām valsts 

materiālo rezervju nomenklatūrā 

attiecībā uz pirmās 

nepieciešamības precēm, kuras 

nepieciešams iekļaut valsts 

materiālajās rezervēs 

  
Ekonomikas 

ministrija 

Ekonomikas 

ministrija 
 

1.8. 
Energoresursu piegādes 

nodrošinājuma plānošana 
  

Ekonomikas 

ministrija 

Ekonomikas 

ministrija 
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1.9. 

Katru gadu veikt CAOVC 

iesaistīto institūciju personu 

apziņošanas mācību parbaudi 

  IEM 
IEM IC 

VUGD 
 

1.10.  

Izstrādāt kārtību, kādā 

nodrošināma pārtikas 

izsniegšana iedzīvotājiem 

pašvaldības administratīvajā 

teritorijā 

 
ZM 

Pašvaldības 

ZM 

VARAM 

ZM 

Pašvaldības 
 

1.11.  

Izstrādāt kārtību, kādā tiek 

izsniegtas pirmās 

nepieciešamības preces 

iedzīvotājiem pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

 
EM 

Pašvaldības 

EM 

VARAM 

EM 

Pašvaldības 
 

1.12.  

Izstrādāt un nepieciešamības 

gadījumā aktualizēt rīcības 

kārtību par spēju pārvaldīt 

nekontrolētu cilvēku 

pārvietošanos (evakuāciju) 

 

 

  Iekšlietu ministrija VUGD  

2. Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

2.1. 

Veikt Civilās aizsardzības 

operacionālās vadības centra 

sastāva apziņošanu 

1 stunda 
Iekšlietu 

ministrs 
Iekšlietu ministrija VUGD  

2.2. 
Sasaukt Civilās aizsardzības 

operacionālās vadības centru 
3 stundas 

Ministru 

kabinets 
Iekšlietu ministrija VUGD  

2.3. 

Veikt sadarbības teritoriju 

civilās aizsardzības komisiju 

sastāva apziņošanu 

1 stunda 

Sadarbības 

teritorijas civilās 

aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētāji 

VARAM Pašvaldības  

2.4. 
Sasaukt sadarbības teritoriju 

civilās aizsardzības komisijas 
3 stunda 

Sadarbības 

teritorijas civilās 
VARAM Pašvaldības  



122 

 

aizsardzības 

komisijas 

priekšsēdētāji 

2.5. 
Valsts augstāko amatpersonu 

apziņošana 

Pēc 

nepieciešamī

bas 

Ministru 

prezidents 

KVPS 

Iekšlietu ministrija 

VUGD 

 

VP 

Valsts drošības 

dienests 

Valsts drošības 

dienests 

NBS Militārā 

policija 

 

2.6. 

Iedzīvotāju informēšana 

izmantojot valsts agrīnās 

brīdināšanas sistēmu 

2 stundas un 

turpmāk pēc 

vajadzības 

Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienesta 

priekšnieks 

Iekšlietu ministrija 

VUGD 

 

Elektroniskie 

plašsaziņas līdzekļi 

ar kuriem VUGD ir 

noslēgti līgumi 

 

2.7. 

Iespējamo papildus apziņošanas 

līdzekļu iesaistīšana iedzīvotāju 

apziņošanā 

12 stundas 

Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienesta 

priekšnieks 

Iekšlietu ministrija 

 

Satiksmes ministrija 

 

 

 

Ministrijas 

VUGD 

 

VAS “Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs” 

 

Ministrijas un to 

padotības iestādes 

 

2.8. 

Pārtikas izsniegšana (t.sk. 

piegāde) iedzīvotājiem, kā arī 

izsniegtās pārtikas uzskaite 

Atbilstoši 

izstrādātajai 

kārtībai 

Pašvaldības 

domes 

priekšsēdētājs 

VARAM 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

 

Pašvaldības 

 

2.9. 
Nosaka kontaktpersonu par 

pirmās nepieciešamības preču 
2 stundās 

Ekonomikas 

ministrs 

Ekonomikas 

ministrija 

Ekonomikas 

ministrija 
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nodrošinājumu, par to 

informējot pašvaldības 

2.10.  

Pirmās nepieciešamības preču 

izsniegšana iedzīvotājiem, kā arī 

izsniegto preču uzskaite 

Atbilstoši 

izstrādātajai 

kārtībai 

Pašvaldības 

domes 

priekšsēdētājs 

VARAM Pašvaldība  

2.11.  
Tautsaimniecības mobilizācijas 

plāna īstenošana 

Atbilstoši 

plānā 

noteiktajam 

Ekonomikas 

ministrs 

Ekonomikas 

ministrija 

Tautsaimniecības 

mobilizācijas plānā 

noteiktās institūcijas 

 

2.12.  

Apgādes ar elektroenerģiju 

koordinēšana atbilstoši noteikto 

enerģijas lietotāju grupām un 

enerģētiskās krīzes līmeņiem 

 
Ekonomikas 

ministrs 

Ekonomikas 

ministrija 

Ekonomikas 

ministrija 

 

AS „Latvenergo” 

 

2.13.  

Nodrošināšana ar naftas 

produktiem un naftas produktu 

rezervju sadales koordinācija un 

kontrole 

 
Ekonomikas 

ministrs 

Ekonomikas 

ministrija 

Ekonomikas 

ministrija 

 

Komersanti 

 

2.14.  

VAS “Latvijas Pasts”, VSIA 

“Latvijas Radio”, VSIA 

“Latvijas Televīzija” un VAS 

“Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs” rīcības plānu 

darbības nodrošināšanai valsts 

apdraudējuma gadījumā 

īstenošana 

Atbilstoši 

plānā 

noteiktajam 

Satiksmes 

ministrs 
Satiksmes ministrija 

VAS “Latvijas 

Pasts” 

 

VSIA “Latvijas 

Radio” 

 

VSIA “Latvijas 

Televīzija” 

 

VAS “Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs” 

 

2.15.  
Katastrofu medicīnas plāna 

īstenošana 

Atbilstoši 

plānā 

noteiktajam 

Veselības 

ministrs 
Veselības ministrija 

NMPD 

 

Slimnīcas 
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Slimību profilakses 

un kontroles centrs 

 

Valsts asinsdonoru 

centrs 

 

Citas ārstniecības 

iestādes 

2.16.  

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības sniegšana cietušajiem 

un veselības aprūpes 

nodrošināšana iedzīvotājiem 

Pastāvīgi  Veselības ministrija 

NMPD 

 

Slimnīcas 

 

Slimību profilakses 

un kontroles centrs 

 

Valsts asinsdonoru 

centrs 

 

Citas ārstniecības 

iestādes 

 

2.17.  
Ugunsgrēku dzēšanas un 

glābšanas darbu veikšana 
Pastāvīgi  Iekšlietu ministrija 

VUGD 

 

Juridiskas un fiziskas 

personas 

 

2.18.  

Atbalsta sniegšana 

Nacionālajiem bruņotajiem 

spēkiem 

Pastāvīgi  
Ministrijas 

 

Ministriju padotības 

iestādes 

 

Pašvaldības 

 

2.19.  
Valsts materiālo rezervju 

izmantošana 
4 stundas 

Nozares 

ministrija 

Lēmuma 

pieņēmējs par 

valsts materiālo 

Valsts materiālo 

rezervju glabātājs 

Pasākuma īstenotāji 

Institūcija, kas 

izmanto valsts 

materiālās rezerves 
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rezervju 

izmantošanu 

2.20.  

Sabiedriskās kārtības 

uzturēšanas pasākumu 

pastiprināšana 

6 – 8 stundas 
Valsts policijas 

priekšnieks 

Iekšlietu ministrija 

 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

VP 

 

Pašvaldības 

 

2.21.  

Iedzīvotāju evakuācija vai 

kontrolēta cilvēku pārvietošana 

no bīstamās zonas 

24 stundas 

Katastrofu 

pārvaldīšanas 

subjekts 

 

Aizsardzības 

ministrija 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

 

 

Civilās aizsardzības 

operacionālās 

vadības centrs 

Sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

plānā noteiktās 

institūcijas 

 

Cilvēku 

nekontrolētas 

pārvietošanās 

(evakuācijas) 

pārvaldības plānā 

noteiktās institūcijas 

 

2.22.  

Kritiskās infrastruktūras objektu 

pastiprinātas apsardzes un 

aizsardzības organizēšana 

24 stundas 

Ministru 

kabinets 

 

Objekta īpašnieks 

vai tiesiskais 

valdītājs 

Atbildīgā persona 

 

Apsardzes institūcija 

 

2.23.  

Bīstamo ķīmisko vielu un 

maisījumu daudzumu 

samazināšana uzņēmumos, kas 

nodarbojas ar to glabāšanu un 

izmanto ražošanā 

48 stundas 
Ministru 

kabinets 

Vides aizsardzības 

un reģionālas 

attīstības ministrija 

 

Iekšlietu ministrija 

Valsts vides dienests 

 

 

 

VUGD 

 

2.24.  

Kultūras mantojuma, vizuālās 

mākslas un muzeju vērtību, 

valsts arhīva dokumentu, 

bibliotēku fondu saglabāšanas 

organizēšana uz vietas un 

sagatavošana evakuācijai 

48 stundas 
Kultūras 

ministrs 
Kultūras ministrija 

Valsts arhīvi 

 

Muzeji 

 

Bibliotēkas 
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2.25.  

Kultūras mantojuma, vizuālās 

mākslas un muzeju vērtību, 

valsts arhīva dokumentu, 

bibliotēku fondu ieplānotā 

evakuācija 

48 stundas 
Kultūras 

ministrs 
Kultūras ministrija 

Valsts arhīvi 

 

Muzeji 

 

Bibliotēkas 

 

2.26.  
Brīvības pieminekļa 

saglabāšanas organizēšana 
48 stundas 

Kultūras 

ministrs 

Kultūras ministrija 

 

 

 

 

Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

 

Rīgas pašvaldības 

aģentūra „Rīgas 

pieminekļu 

aģentūra” 

 

2.27.  
Diplomātisko pārstāvniecību 

informēšana 

Atkarībā no 

situācijas 
Ārlietu ministrs Ārlietu ministrija Ārlietu ministrija  

2.28.  

Starptautiskās un humānās 

palīdzības pieprasīšanu un 

saņemšanu (t.sk. uzņemošās 

valsts atbalsta nodrošināšana) 

Atkarībā no 

situācijas 

Ministru 

kabinets 
Atbildīgā  ministrija 

VUGD 

Pašvaldības 
 

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu. 

Trūkstošās ailes iespējams papildināt pēc jaunā valsts civilā aizsardzības plāna pieņemšanas, konsultējoties ar Aizsardzības Ministriju un citām institūcijām. 
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30. tabula 

Ēku un būvju sabrukšana 

Nr. 

p.k. 
Pasākuma nosaukums Izpildes termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma 

apzīmējums 

(trigrafs)* 

saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas 

sistēmas 

rokasgrāmatu 

Preventīvie un gatavības pasākumi 

1.  

Ēku un būvju periodiska apsekošana, 

plānu saskaņošana, pieņemšana 

ekspluatācijā 

Pastāvīgi Būvinspektors Būvvalde Būvvalde - 

2.  
Speciālo dienestu iesaistīšana 

preventīvo pasākumu veikšanai 
Pastāvīgi Inspektori 

Valsts drošības 

dienests 
Valsts drošības dienests - 

3.  

NMP un specializētas neatliekamās 

palīdzības sniegšanas organizēšana un 

kārtības noteikšana cietušajiem 

Pastāvīgi  
NMP 

darbinieki 
NMP dienests  

NMP dienests un 

ārstniecības iestādes 
- 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1. 
Informācijas sniegšana par ēku vai 

būvju sabrukšanu 
1-3 min.  Iedzīvotāji Iedzīvotāji - 

2. Informācijas saņemšana, apstrādāšana 5 min. 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečers - 
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3. 

Operatīvo dienestu struktūrvienību 

informēšana par notikumu vai 

sabrukšanas draudiem 

1-2 min. 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Dispečers - 

4. 
Operatīvo dienestu izbraukšana uz 

notikuma vietu 
Nekavējoties 

Operatīvo 

dienestu 

vadītāji 

Operatīvie dienesti Operatīvie dienesti - 

5. Notikuma vietas ierobežošana 30 min. 
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

VUGD darbinieki - 

6. Konstrukciju noturības izvērtēšana Nekavējoties Būvinspektors Būvvalde Būvvalde - 

7. 
Izraugās un nosaka vietas, kur izvietot 

izglābtos un cietušos cilvēkus 
Nekavējoties 

Glābšanas 

darbu vadītājs 
VUGD  

VUGD glābšanas darbu 

vadītājs 
- 

8. 

Sakaru organizēšana notikuma vietā 

ar iesaistītiem resursiem par to 

savstarpējo sadarbību, informācijas 

apmaiņu 

Nekavējoties 

Operatīvo 

dienestu 

vadītāji 

VUGD glābšanas 

darbu vadītājs 

VUGD glābšanas darbu 

vadītājs; operatīvie 

dienesti un iesaistītās 

organizācijas 

- 

9. 

Apdraudētajā zonā esošo cilvēku 

apziņošana par apdraudējumu un 

rīcību, trauksmes sistēmas ieslēgšana 

Nekavējoties 

Posteņa 

komandieris, 

inspektori 

VUGD 

stuktūrvienības; 

Valsts policija 

VUGD stuktūrvienības; 

Valsts policija 
- 

10. 

Sadarbības teritorijas CA komisijas 

priekšsēdētāja informēšana par 

notikušo, nepieciešamību izsludināt 

ārkārtēju situāciju vai nepieciešamību 

iesaistīt CA resursus 

5-10 min.  
Posteņa 

komandieris 

VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes 

Valkas daļas 

Smiltenes postenis 

un/vai Alūksnes daļas 

Apes postenis 

Konkrētā posteņa 

komandieris 
- 
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11. 

Sadarbības teritorijas CA komisijas 

locekļu sasaukšana un iesaistīšana 

reaģēšanas pasākumos 

1-3 stundas 
CA komisijas 

priekšsēdētājs 

Sadarbības teritorijas 

CA komisija 

Sadarbības teritorijas 

komisijas sekretāre 
- 

12.  

Iedzīvotāju evakuācijas, 

izmitināšanas, ēdināšanas, 

informēšanas organizēšana un 

veikšana 

pastāvīgi 
CA komisijas 

priekšsēdētājs 

Sadarbības teritorijas 

CA komisija 

Sadarbības teritorijas 

CA komisija 
- 

13. 
Preses konferences, plašsaziņas 

līdzekļu informēšana 

Pēc 

nepieciešamības 

CA komisijas 

priekšsēdētājs 

Sadarbības teritorijas 

CA komisija 

Sadarbības teritorijas 

CA komisija 
- 

14. 
Negadījuma rezultātā boja gājušo un 

cietušo cilvēku uzskaite 
Pastāvīgi 

Operatīvo 

dienestu 

vadītāji 

VUGD, Valsts 

policija; Neatliekamā 

medicīniska palīdzība 

VUGD, Valsts policija; 

Neatliekamā 

medicīniska palīdzība 

- 
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5. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji 
 

31. tabula 

Nr. 

p.k. 

Apdraudējums vai veicamā pasākuma 

nosaukums 

Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas 

un seku likvidēšanas darbu vadītājs 

1. Ugunsgrēku dzēšana, izņemot mežus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

2. Ugunsgrēku dzēšana mežos Valsts meža dienests 

3. 

Glābšanas darbi (izņemot jūrā un iekšējos 

ūdeņos no bāzes līnijas līdz jūras krasta 

līnijai) 

NBS krasta apsardzes dienests 

4. Epizootija Pārtikas un veterinārais dienests 

5. Epidēmija Slimību profilakses un kontroles centrs 

6. Epifitotija Valsts augu aizsardzības dienests 

7. 

Bīstamo ķīmisko vielu noplūde (izņemot jūrā 

un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas līdz jūras 

krasta līnijai) 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

8. 
Bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu 

piesārņojums jūras krastā 
Valsts vides dienests 

9. 
Radiācijas avārija, negadījums (incidents) un 

kodolavārija 

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības 

centrs 

10. Elektrotīklu bojājumi 
AS “Sadales tikls” un AS “Augstsprieguma 

tīkls” 

11. Avārijas gāzes apgādes sistēmās AS “Latvijas gāze” 

12. Avārijas dabasgāzes pārvades sistēmā AS “Conexus Baltic Grid” 

13. Zemestrīce Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

14. Terora akts Valsts drošības dienests 

15. Sabiedriskās nekārtības Valsts policija 

16. Karadarbība (hibrīd un konvencionālā) Iekšlietu ministrijas institūcijas, NBS 

17. 
Avārijas siltumapgādes, ūdensapgādes, 

notekūdeņu un kanalizācijas sistēmās 
Pašvaldība 

18. 

Autotransporta vai autoceļu infrastruktūras 

avārija (ja nav jāveic glābšanas darbi, jādzēš 

ugunsgrēks vai jālikvidē bīstamo ķīmisko 

vielu noplūdes sekas) 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” uz valsts 

autoceļiem; 

Pašvaldība uz pašvaldības autoceļiem 

19. Aviācijas transporta avārija Valsts robežsardze 

20. 
Transporta avārija iekšējos ūdeņos līdz jūras 

krasta līnijai 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

21. 
Nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta 

atrašanas gadījumā 
Valsts policija 
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6. Iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai 

skartajām teritorijām, ņemot vērā attiecīgā apdraudējuma 

iespējamās sekas 
 

 Pirms cilvēku evakuācijas no katastrofu apdraudētajām vai skartajām teritorijām tiks 

nodrošināta šo cilvēku apziņošana. Novadu iedzīvotāju, operatīvu dienestu, iestāžu un pašvaldību 

apziņošana par katastrofas draudiem paredzama, izmantojot visus pieejamos sakaru līdzekļus: 

mobilo telefonu sakaru tīklus, fiksēto telefonu tīklus, rācijas, radiosakarus, masu medijus (TV, 

laikraksti, sociālie tīkli) un citus, kas tajā brīdī būs pieejami. Papildus iedzīvotāju apziņošanai tiks 

izmantotas civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas sirēnas. Agrīnās brīdināšanas sistēmas 

darbību nosaka Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumi Nr. 440 “Valsts agrīnās 

brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība”. Smiltenes pilsētā uz 

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas ēkas jumta Rīgas ielā 16C uzstādīta viena trauksmes sirēna, 

bet Apes pilsētā šāda sirēna uzstādīta uz Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas ēkas jumta Pasta ielā 26. 

Pēc pieejamās informācijas Smiltenes pilsētā dēļ izvietojuma un reljefa, sirēnu iespējams dzirdēt 

tikai daļā no pilsētas. Lai uzlabotu trauksmes sirēnu apziņošanas iespējas, būtu nepieciešams 

Smiltenes pilsētā uzstādīt papildus sirēnu. Sirēnu papildu uzstādīšana nav paredzēta, bet nākotnē 

plānots izstrādāt SMS apziņošanas sistēmu, kas brīdinās visus Latvijas iedzīvotājus par 

gaidāmajiem draudiem. 

 
Evakuācijas veids 

 Evakuācija no skartajām teritorijām, atkarībā no katastrofas veida, var notikt, izmantojot 

autotransportu, motorizētu transportu un nemotorizētu transportu. Autotransportam var tikt 

izmantots gan novadu nodrošinātais autotransports, gan iedzīvotāju privātais transports. Pie 

nemotorizētā transporta pieskaitāmi velosipēdi, skrejriteņi u.c. mehāniskie pārvietošanās līdzekļi. 

Pie motorizētajiem transportlīdzekļiem pieskaitāmi transportlīdzekļi ar iekšdedzes dzinējiem un 

elektromotoriem. Motorizētu transportlīdzekļu izmantošana var būt nedroša vietās, kur izplūdušas 

viegli uzliesmojošas ķīmiskas vielas, jo dzirksteles no motoriem var izraisīt to aizdegšanos. 

Ķīmisko vielu noplūdes gadījumā, evakuēties perpendikulāri vēja virzienam (tā lai vējš pūstu no 

sāniem).  
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Pulcēšanās vietas 

 Smiltenes un Apes novados katastrofu gadījumā noteiktas vairākas pulcēšanās vietas. No 

pulcēšanās vietām notiek tālāka evakuācijas koordinēšana. Zemāk tabulā norādītas pulcēšanās 

vietas Smiltenes un Apes novados.  

32. tabula  

Evakuācijas pulcēšanās vietas Smiltenes un Apes novados 

Nr. p. k. Nosaukums Adrese 

1. Smiltenes pilsētas centrs Baznīcas laukums, Smiltene 

2. Smiltenes pilsēta 
Smiltenes vidusskolas stāvlaukums, Rīgas iela 

16C, Smiltene 

3. Smiltenes pilsēta 
Smiltenes vidusskolas sporta laukums, Dakteru 

iela 27, Smiltene 

4. 
Smiltenes tehnikums, Sporta 

halle 

Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes 

novads 

5. 
Bilskas pagasta pašvaldības 

ēka 

"Pašvaldības māja", Bilska, Bilskas pagasts, 

Smiltenes novads 

6. 
Birzuļu pagasts, Mēri, 

Birzuļu tautas nams 

"Birzuļu tautas nams", Mēri, Bilskas  pagasts, 

Smiltenes novads 

7. Blomes pamatskola Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads 

8. 
Launkalnes pagasta tautas 

nams 

Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagasts, 

Smiltenes novads 

9. Palsmanes kultūras nams 
"Kultūras nams", Palsmane, Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads 

10. Variņu tautas nams 
Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes 

novads 

11. SIA "Vidzemīte" admin. ēka 
Vidzeme, Rīgas iela 71, Brantu pagasts, 

Smiltenes novads 

12. 
Laukums pie Grundzāles 

pagasta administratīvās ēkas 

Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, 

Smiltenes novads 

13. 
Dāvja Ozoliņa Apes 

vidusskola 
Pasta iela 26, Ape, Apes novads 

14. 
Ojāra Vācieša Gaujienas 

pamatskola 

"Vidusskola", Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes 

novads 

15. Trapenes sākumskola "Skola", Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads 

16. 
Izglītības mācību vieta 

Vidagā 

"Sikšņu skola", Vidaga, Virešu pagasts, Apes 

novads 

 

Evakuācijas maršruti 

 Evakuācijas maršruti cilvēku un materiālo vērtību evakuācijai iepriekš nav noteikti. 

Evakuācijas virzienu un maršrutu izvēle atkarīga no katastrofas apdraudējuma veida, izvietojuma 

pašvaldības teritorijā, apdraudētās teritorijas platuma un konfigurācijas. Lēmumu par evakuācijas 

maršruta izvēli pieņems CA komisija sadarbībā ar vietējo pašvaldību un atbildīgajiem dienestiem. 
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Evakuācijai tiks izmantoti novadu teritorijā esošie autoceļi, kas norādīti 11. un 12. attēlā. 

Pārvietošanās drošība evakuācijas laikā tiks nodrošināta sadarbībā ar valsts un pašvaldības policiju. 

Konvencionālas kara darbības gadījumā civiliedzīvotāju evakuācijas maršrutus nosaka NBS. CA 

komisija koordinē bēgļu plūsmu, to informēšanu un nepieciešamo pamata vajadzību 

nodrošināšanu. 

 

Transporta nodrošinājums 

 Evakuācijas gadījumā pieļaujama situācija, kad iedzīvotāji katastrofas skartās teritorijas 

pamet ar savu privāto autotransportu. Pie masveida evakuācijas var tikt piesaistīts arī trešo personu 

transports, kā piemēram SIA “VTU Valmiera” starppilsētu autobusi, kas apkalpo Smilteni, 

Valmieru un Cēsis. Zemāk tabulā norādīti Smiltenes un Apes novadu īpašumā esošie 

transportlīdzekļi.  

 
33. tabula  

Smiltenes un Apes novadu īpašumā esošie transportlīdzekļi 

Nr. p. k Izpildītājs Transportlīdzeklis 

Maksimālais vietu 

skaits attiecīgajā 

transportlīdzeklī 

1. 

Smiltenes novada 

dome 

VW CRAFTER 9 

2. OPEL VIVARO 9 

3. MB SPRINTER 312 9 

4. VW CARAVELLE 9 

5. OPEL VIVARO 8 

6. VW CRAFTER 20 

7. 
CHRYSLER 

GRAND VOYAGER 
7 

8. VW CRAFTER 19 

9. VW CRAFTER 19 

10. Ford Transit 14 

11. VW CRAFTER 19 

12. Mercedes Benz   25 

13. VW Transporter 8 

14. RENAULT Trafic 8 

15. 

Apes novada dome 

Autobuss 19 

16. Autobuss 19 

17. Autobuss 15 

18. Autobuss 15 

Kopā - 
Transporta vienības:  

18 

Vietu skaits: 

251 

 



134 

 

Pagaidu izmitināšana 

 Evakuētos iedzīvotājus iespējams izmitināt izglītības iestāžu sporta zālēs, dienesta 

viesnīcās, tautas namos un pirmsskolas izglītības iestādēs. Viesnīcas ar gultas vietām var 

nodrošināt pavisam nelielam skaitam cilvēku. Izmitināšanas vietu apsardze var būt organizēta, 

piesaistot valsts un pašvaldības policijas darbiniekus, kā arī izmitināšanas objekta personālu. 

Zemāk tabulā uzskaitītas apzinātās Smiltenes un Apes novadu izmitināšanas vietas.  

34. tabula 

Smiltenes un Apes novadu izmitināšanas vietas 

Nr. 

p. k. 
Nosaukums Ēkas tips Adrese Telpu veids 

Cilvēku 

skaits 

Virtuve 

ar 

ēdnīcu 

Guļam 

vietas 

1. 
Smiltenes 

vidusskola 

Izglītības 

iestāde 

Dakteru iela 27, 

Smiltene 

Aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
500 Ir Nav 

2. 

Smiltenes 

Sarkanā 

Krusta 

slimnīca 

Ārstniecī

bas 

iestāde 

Dakteru iela 14, 

Smiltene 

Dienas stacionāra 

telpas; sociālās aprūpes 

un sociālās 

rehabilitācijas telpas, 

palātas 

100 Ir 50 

3. 
Smiltenes 

vidusskola 

Izglītības 

iestāde 

Rīgas iela 16C, 

Smiltene 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
100 Ir 20 

4. 

Kultūras 

centrs un 

sporta halle 

Kultūras 

iestāde 

Gaujas iela 1, 

Smiltene 
Zāles 500 Nav Nav 

5. Sporta halle 
Sporta 

halle 

Gaujas iela 1, 

Smiltene 
Zāles 300 Nav Nav 

6. 
PII 

"Pīlādzītis" 

Izglītības 

iestāde 

Rīgas iela 8A, 

Smiltene 
Mācību telpas, zāles 150 Ir 100 

7. 
Smiltenes 

tehnikums 

Izglītības 

iestāde 

Kalnamuiža 10, 

Smiltenes pagasts, 

Smiltenes novads 

Sporta zāle, aktu zāle, 

mācību klases, 

kopmītnes u.c. telpas 

1200 Ir 350 

8. 
Bilskas 

pamatskola 

Izglītības 

iestāde 

"Pamatskola", 

Bilska, Bilskas 

pagasts, Smiltenes 

novads 

Sporta zāle, aktu zāle, 

mācību klases 
250 Ir 14 

9. 
Birzuļu 

tautas nams 

Kultūras 

iestāde 

"Birzuļu tautas 

nams", Mēri, 

Bilskas  pagasts, 

Smiltenes novads 

Zāle 150 Nav Nav 

10. 
Launkalnes 

sākumskola 

Izglītības 

iestāde 

Līvu iela 

Launkalne, 

Launkalnes pagasts, 

Smiltenes novads 

Aktu zāle, 

mācību klases 
60 Ir 25 

11. 
Blomes 

pamatskola 

Izglītības 

iestāde 

Cēsu iela 13, 

Blome, Blomes 

pagasts, Smiltenes 

novads 

Sporta zāle, aktu zāle, 

mācību klases 
150 Ir 50 

12. 
Palsmanes 

pamatskola 

Izglītības 

iestāde 

"Pamatskola", 

Palsmane, 

Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads 

Sporta zāle, aktu zāle, 

mācību klases 
100 Ir 45 
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13. 

Palsmanes 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

Izglītības 

iestāde 

"Bērnudārzs", 

Palsmane, 

Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads 

Zāles, nodarbību telpas 50 Ir 40 

14. 

Palsmanes 

internātpamat

skolas 

Internāts 

Izglītības 

iestāde 

"Speciālā 

internātskola", 

Palsmane, 

Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads 

Guļamtelpas 80 Ir 80 

15. 
Variņu 

pamatskola 

Izglītības 

iestāde 

Oktobra iela 15, 

Variņu pagasts, 

Smiltenes novads 

Klases, sporta zāle, 

halle 
500 Ir 15 

16. 
Variņu tautas 

nams 

Kultūras 

iestāde 

Oktobra iela 13, 

Variņu pagasts, 

Smiltenes novads 

Aktu zāle u.c telpas 200 Nav Nav 

17. 
Grundzāles 

pamatskola 

Izglītības 

iestāde 

Tilta iela 6, 

Grundzāles pagasts 

Sporta zāle, mācību 

klases 
200 Ir Nav 

18. 

Grundzāles 

kultūras 

nams 

Kultūras 

iestāde 

Tilta iela 5, 

Grundzāles pagasts 
Aktu zāle 200 Nav Nav 

19. 

Dāvja 

Ozoliņa Apes 

vidusskola 

Izglītības 

iestāde 

Pasta iela 26, Ape, 

Apes novads 

Sporta zāle, aktu zāle, 

mācību klases, 

kopmītnes u.c. telpas 

60 Ir 8 

20. 
Gaujienas 

pamatskola 

Izglītības 

iestāde 

"Internātskola", 

Gaujiena, Gaujienas 

pagasts, Apes 

novads 

Sporta zāle, 

mācību klases, 

kopmītnes 

280 Ir 90 

Kopā 5130 - 887 

 

Evakuēto uzskaite 

 Evakuēto uzskaiti veic pašvaldības un iesaistīto iestāžu darbinieki. Atbildīgo amatpersonu 

par iedzīvotāju uzskaites organizāciju nozīmē novadu civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs 

vai izpilddirektors, pagastos – pagastu pārvaldes vadītāju nozīmētas personas. Atbildīgai 

amatpersonai par evakuēto iedzīvotāju jāsavāc visi personu dati. Rajona izglītības iestādēm 

jānodrošina audzēkņu uzskaiti un uzraudzību evakuācijas pasākumu veikšanas gaitā. 

 

Evakuēto ēdināšana 

 Novadu pašvaldībām nav noslēgtas vienošanās vai līgumi ar sabiedriskās ēdināšanas 

uzņēmumiem par ēdināšanas nodrošinājumu katastrofas gadījumā, ņemot vērā neprognozējamus 

apstākļus šo uzņēmumu darbībai. Novadu teritorijās nav noliktavu pārtikas krājumu ilglaicīgai 

uzglabāšanai. Organizējot iedzīvotāju evakuāciju, evakuētajiem tiks ieteikts sev līdzi ņemt pārtiku. 

Novadu domes nodrošinās glābšanas darbos vai avārijas seku likvidācijā iesaistīto institūciju 

personāla ēdināšanu. Evakuēto ēdināšana tiks organizēta atkarībā no situācijas.  
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 Smiltenes novada izglītības iestādēs ēdināšanu nodrošina pašvaldības darbinieki- pavāri 

(katrā iestādē uz vietas). Apes novada izglītības iestādēm ir noslēgti vairāki līgumi par pārtikas 

piegādi. Izmitināšanas vietās pieejamo ēdināšanu skatīt 32. tabulā.  

 

Evakuēto sociālā aprūpe 

 Sociālo aprūpi un medicīnisko palīdzību nodrošinās neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienests, Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca un Smiltenes novadā esošie pieci feldšerpunkti. 

Atkarībā no nepieciešamības un ievainoto skaita, cietušie var tikt nogādāti Vidzemes slimnīcā 

Valmierā, poliklīnikā Valkā, Alūksnes slimnīcā, Cēsu klīnikā un citās slimnīcās, ja tuvākās 

slimnīcas ir pārpildītas, vai citu iemeslu dēļ nespēj uzņemt cietušos.  

 

Evakuēto īpašuma apsardze 

 Evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardzi paredzēts nodrošināt, izmantojot Valsts policijas un 

NBS struktūrvienību pieejamos resursus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 946 „Kārtība, kādā 

Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī 

neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos”. NBS tiek 

iesaistīti ja civilās aizsardzības sistēmas rīcībā esošie resursi ir nepietiekami apdraudējuma 

situācijas pārvarēšanas un seku likvidācijas neatliekamo pasākumu veikšanai un NBS resursu 

piesaiste ievērojami paātrina neatliekamo pasākumu īstenošanu, mazina iespējamos zaudējumus, 

paātrina cilvēku glābšanu vai ja NBS rīcībā ir speciāli resursi šo darbību veikšanai. NBS kā 

materiāltehnisko palīdzību var piesaistīt transportu, tehniku, ierīces, gaisa kuģus, lauka virtuves un 

pārvietojamos vadības centrus.  Ņemot vērā Smiltenes sadarbības teritorijas platību, visas 

teritorijas evakuācijas gadījumā, NBS nebūs pietiekamu cilvēkresursu iedzīvotāju īpašumu 

apsardzei. Šādā situācijā būtu nepieciešams apsargāt objektus, kas ir kritiski sadarbības teritorijas 

funkciju pildīšanai. Šādi objekti ir saistīti ar ūdensapgādi, siltumapgādi, sakaru centriem un citiem 

svarīgiem infrastruktūras objektiem (dabasgāzes pārvades sistēmas (maģistrālie) cauruļvadi, 

galvenās elektrolīnijas). Šie objekti centrējas ap apdzīvoto vietu centriem un sīkāk redzami 14. un 

15. attēlā.  

 

Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto uzņemšanas jomā 

 Smiltenes un Apes novadu pašvaldībām nav noslēgtu līgumu ar blakus esošām pašvaldībām 

par evakuēto iedzīvotāju uzņemšanu. Nepieciešamības gadījumā var pieņemt, ka blakus esošās 

pašvaldības neatteiks cietušo uzņemšanu un palīdzību katastrofas gadījumā.  
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7. Iesaistāmie resursi 

 Katastrofu pārvaldīšanā Smiltenes un Apes novadu teritorijā tiek iesaistīti novadu teritorijās 

dislocētie operatīvie un speciālie dienesti. Operatīvajiem un speciālajiem dienestiem ir savi resursi, 

kuri tiek iesaistīti glābšanas un seku likvidēšanas pasākumos. Smiltenes un Apes pašvaldībām 

piederošie transporta resursi norādīti 33. tabulā. 

 

Pašvaldības vai pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku 

likvidēšanas pasākumos 

  Zemāk tabulā norādīti sadarbības teritorijas pašvaldību pieejamie resursi, kas tiks iesaistīti 

reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos.  

35. tabula 

Resursa nosaukums 
Papildus 

informācija 
Skaits Pārvaldītājs, telefona nr. 

Traktors MTZ - 82 UK, T1981 

LB 
82 Zs 1 

Grundzāles pagasta pārvalde, G. 

Karaziejs t. 20017711 

Vieglais pasažieru Renault 

Trafic KP 3849 
8+1 1 

Grundzāles pagasta pārvalde, G. 

Karaziejs t. 20017711 

 

Vieglā automašīna Dacia Duster 

KJ 7972 
5 1 

Grundzāles pagasta pārvalde, A. 

Zvejniece, t. 29449680 

Vieglais pasažieru VW Transporter 

GH 3130 
8+1 1 

Grundzāles pagasta pārvalde, E. 

Broms, t. 27278893 

Autobuss Mercedes Benz HH 1966 25+1 1 
Grundzāles pagasta pārvalde, 

P.Spunde, t. 28632464 

RENAULT (vieglais kravas), 

Nr.LO3295 
D/D 1 

SIA  "Smiltenes NKUP", J. 

Macuļēvičs 

MAN (treileris), Nr.GH7801 D/D 1 SIA  "Smiltenes NKUP", G. Luberts 

MERCEDES BENZ (muca), 

Nr.HD3746 
D/D 1 

SIA  "Smiltenes NKUP", V. 

Ivanovs 

MERCEDES BENZ (pašizg.), 

Nr.JS4269 
D/D 1 

SIA  "Smiltenes NKUP", V. 

Ivanovs 

Traktors ZETOR Proxima, 

Nr.T2334LV 
D/D 1 

SIA  "Smiltenes NKUP", A. 

Ratnieks 

Traktors KUBOTA (ekskavators) D/D 1 SIA  "Smiltenes NKUP", G. Luberts 

PRONAR PIEKABE, Nr.T671 - 1 
SIA  "Smiltenes NKUP", 

A.Ratnieks 

POMAT MUCA 6³, Nr.P3167LN - 1 
SIA  "Smiltenes NKUP", 

A.Ratnieks 

Zāģis, 357XP HUSQUARNA - 1 
Palsmanes pagasta pārvalde, A. 

Dille 29448374 

Zāģis, OLEO MAC 956 - 1 
Palsmanes pagasta pārvalde, A. 

Dille 29448374 
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Krūmgriezis, JONSARED - 1 
Palsmanes pagasta pārvalde, A. 

Dille 29448374 

Krūmgriezis, JONSARED 2145FC - 1 
Palsmanes pagasta pārvalde, A. 

Dille 29448374 

Motorzāģi - 1 
Bilskas pagasta pārvaldes 

remontstrādnieks V.Serdāns 

26178885 

Trimmeri - 1 
Bilskas pagasta pārvaldes 

remontstrādnieks V.Serdāns 

26178886 

Ugunsdzēsēju mašīna GAZ 66 - 1 
Variņu pagasta pārvalde 

U.Birkenšteins 29132721 

GAZ 5312, EN7578 kravas 

ugunsdzēsēju automašīna 
- 1 

Blomes pagasta pārvalde, 

G.Bogdanovs 26420044 

Motorzāģis Husqvarna 359 - 1 
Blomes pagasta pārvalde, 

G.Bogdanovs 26420044 

Krūmgriezis Makkita EM4351UH - 1 
Blomes pagasta pārvalde, 

G.Bogdanovs 26420044 

Krūmgriezis Stihl FS460C - 1 
Blomes pagasta pārvalde, 

G.Bogdanovs 26420044 

Ūdenssūknis 20 m3/h 1 
Blomes pagasta pārvalde, 

G.Bogdanovs 26420044 

Traktors MTZ - 82 - 1 
Virešu pagasta pārvaldes vadītājs A. 

Būda tel.26447205 

Piekabe LMR 6 - 1 A. Būda tel.26447205 

Cisterna POMOT 
Tilpums 5  

m3 
1 A. Būda tel.26447205 

 

Fizisko vai juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku 

likvidēšanas pasākumos 

 Smiltenes un Apes novadiem nav pieejama aktuāla informācija par fizisko vai juridiskos 

personu resursiem, kuri ir iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos. Par šādu resursu 

izmantošanu nav noslēgti līgumi. Katastrofas gadījumā, vadoties pēc nepieciešamības var tikt lūgta 

fizisko un/vai juridisko personu palīdzība.  

 

Nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā 
 Zemāk tabulā norādīti sadarbības teritorijas pašvaldību pieejamie energoresursi 

energoapgādes traucējumu gadījumā. 
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36. tabula 

Resursa nosaukums Papildus informācija Skaits Pārvaldītājs, telefona nr. 

ģenerators 

WS1600LTA3 
14 kW 1 

Palsmanes pagasta pārvalde, A. 

Dille 29448374 

Strāvas ģenerators 3 fāzes ( benzīns) 1 

Bilskas pagasta pārvaldes 

remontstrādnieks V. Serdāns 

26178885 

Strāvas ģenerators 1 fāze ( benzīns) 1 
Bilskas pamatskolas saimnieks, J. 

Vilnis 22434265 

Dīzeļģenerators KIPOR 6 kw 1 
Variņu pagasta pārvalde 

U.Birkenšteins 29132721 

Dīzeļģenerators KIPOR 10 kw 1 
Variņu pagasta pārvalde 

U.Birkenšteins 29132721 

Ģenerators 

SDMO,Perform 6500 
6kw 1 

Blomes pagasta pārvalde, 

G.Bogdanovs 26420044 

PRAMAC-12000 

(dīzeļdegviela) 
12,0 kw 1 

240 kg, pārvietojams vieglās 

automašīnas piekabē 

Guntis Zvejnieks 26411191 

GEKO 6400 ED 

(benzīns) 
5,5 kw 1 

Pārvietojams, Raivis Kalniņš 

27841091 

Ar motoru D-37 

(dīzeļdegviela) 
17,0 kw 1 

Centrālā katlu māja, Raivis Kalniņš 

27841091 

KGE 6500 E3 (benzīns) 6,2 kw 1 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta 

„Lejas”, Raivis Kalniņš 27841091 

MG 23 SS-Y 

(dīzeļdegviela) 
20,2 kw 1 

Ūdensapgādes aka un atdzelžošanas 

iekārta „Stūrīši”, 

Raivis Kalniņš 27841091 

SH-15000 (benzīns) 14,9 kw 1 

Gaujienas pamatskola, 

Internātskola”, Gaujiena, 

Gaujienas pagasts, katlu māja. 

Guntis Solovjovs, 25436663 

TECHNIC150000TE 

(benzīns) 
11,0 kw 1 

SAC „TRAPENE”. Laimonis Āzis 

26359490 

PĀRVIETOJAMS, 

“Perkins” 

(dīzeļdegviela) 

12,0 kw 1 
Centra Artēziskā aka 

Antis Maltenieks 28397468 

DY1500LBI, (1 viena 

fāze) (benzīns) 
1,5 kw 1 

Virešu Saieta nams, Gundars Pihlis, 

22036330 

ET2 MAS, (3 fāzes) 

(benzīns) 
4,0 1 

“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu 

pagasts, Apes novads, Una Reķe, 

26477962 

BSO 1000, (1 fāze) 

(benzīns) 

 

0,85 
1 

“Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu 

pagasts, Apes novads, Una Reķe, 

26477962 
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8. Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu 

glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām 

  

 Par sadarbību ar citu administratīvo teritoriju civilās aizsardzības komisijām valsts un citu 

valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām nav noslēgti līgumi. Attiecīgo jomu 

iestādēm/uzņēmumiem (Latvijas Valsts meži, VUGD u.c.) ir savi pienākumi saistībā ar civilo 

aizsardzību bez līgumu noslēgšanas. Katastrofu gadījumā tiek pieņemts, ka blakus esošās 

pašvaldības neatteiks palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā. Sadarbības teritorija, īpaši 

Apes novads robežojas ar Igauniju. Sadarbības teritorijai atsevišķi līgumi par materiāl resursu 

iesaisti ar Igauniju nav noslēgti. Latvijas Republikas Valdības un Igaunijas Republikas valdības 

2001. gada 4. jūnijā ir parakstījušas vienošanos par savstarpēju palīdzību katastrofu gadījumā. 

VUGD kopš 2012. gada ir nodibinājis jaunu sadarbības formātu, tādējādi katastrofu vai negadījumu 

gadījumā pierobežās, VUGD ir tiesīgs pieprasīt Igaunijas glābšanas dienestu palīdzību.  

 

Ārkārtas situācija vai izņēmuma stāvoklis 

 
 Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības 

likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un 

juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus. Ārkārtējo situāciju 

var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai 

kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, 

saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība.  

Izņēmuma stāvoklis ir īpašs tiesiskais režīms, kas izsludināms, ja:  

• valsti apdraud ārējais ienaidnieks; 

• valstī vai tās daļā ir izcēlušies vai draud izcelties iekšēji nemieri, kas apdraud demokrātisko 

valsts iekārtu. 

Izņēmuma stāvoklis ļauj likumā noteiktajā apjomā un kārtībā ierobežot fizisko un juridisko personu 

tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus. Izņēmuma stāvokli izsludina Ministru 

kabinets17.  

 
17 https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli  
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 Ārkārtas situācijas vai izņēmuma stāvokļa gadījumā valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūcijas ir tiesīgas noteikt aizliegumus / ierobežojumus resursiem, cilvēkiem, teritorijām, kā arī 

izmantot savām vajadzībām fizisko un juridisko personu kustamo un nekustamo īpašumu, ja tas 

saistīts ar nacionālās drošības nodrošināšanu valsts apdraudējuma gadījumā. Ārkārtas situācijas vai 

izņēmuma stāvokļa izsludināšanu reglamentē likums “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma 

stāvokli” 07.03.2013.  

 

 

 

 


