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I  

Ievads.  

 

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kuru 

īsteno valsts,  pašvaldību institūcijas un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu 

atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofas draudu gadījumā. Lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma 

drošību un aizsardzību katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā 

noteikta civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetence.  

Civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir: 

1. nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;  

2. pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu 

gadījumā;  

3. savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;  

4. plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;  

5. sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un 

īpašumam;  

6. plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;  

7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;  

8. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.  

Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips, un civilās aizsardzības sistēmas 

struktūras teritoriālās pamatvienības ir novadi un republikas pilsētas.  

Saskaņā ar 29.09.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijām” prasībām, lai veiksmīgi koordinētu pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī 

https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2017/09/29/
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veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu ir 

izveidota Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.  

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, 

juridiskajām un fiziskajām personām nodrošina sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna projekta izstrādi.   

Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plānā, izvērtējot katastrofu iespējamības riskus kuri saistīti ar ēku un būvju 

sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmās,   paredzēta katastrofas 

pārvaldīšana katrā no sadarbības teritorijas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izvērtētas iespējas nodrošināt iedzīvotāju 

evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaites, pagaidu izmitināšanas, 

ēdināšanas un sociālās aprūpes iespējas.  

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns ir dokuments, kurš sagatavots, ņemot vērā risku novērtējumu, un kurā 

noteikti katastrofas pārvaldīšanas pasākumi un to īstenotāji.  

Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu apstiprina katras pašvaldības dome atsevišķi.  Sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības plānu pašvaldības dome apstiprina ne retāk kā reizi četros gados.  

Civilās aizsardzības plāns tiek precizēts pēc nepieciešamības, ņemot vērā:  

1. sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas iesniegtos priekšlikumus par sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības plānā nepieciešamajiem grozījumiem;  

2. grozījumus normatīvajos aktos;  

3. citus faktorus, kuri var ietekmēt plānā iekļauto uzdevumu izpildi.  

Jāņem vērā, ka katram apdraudējumam ir sava specifika, bet izstrādātajā plānā ir aprakstītas standartdarbības.  

Lai apgūtu nepieciešamās iemaņas rīcībai apdraudējuma gadījumos, kā arī pārbaudītu sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības plānā iekļauto informāciju, jārīko civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības.  
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II  

Siguldas sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais raksturojums. 

 

2.1. Siguldas sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais sadalījums.   

2.1.1. Siguldas civilās aizsardzības sadarbības teritoriju veido  Siguldas novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Krimuldas 

novads, Mālpils novads, Ropažu novads.  
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2.2. Siguldas novads  ir pašvaldība Vidzemes rietumu daļā, Gaujas kreisajā krastā. Tajā ietilpst Siguldas pilsēta, Siguldas 

pagasts, Mores pagasts un Allažu pagasts. Novads izveidots 2003. gadā, 2009. gadā novadam pievienoja Allažu pagastu. 

Siguldas novada platība – 361 km
2
. 

2.3. Sējas novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidrietumos, Gaujas lejteces labajā krastā. Sējas novada platība – 230 km
2
. 

2.4. Inčukalna novads ir pašvaldība Vidzemē. Novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties Vangažu pilsētai un Inčukalna 

pagastam. Tā centrs ir Inčukalns, lielākā apdzīvotā vieta — Vangaži. Inčukalna novada platība – 112 km
2
.  

2.5. Ropažu novads ir pašvaldība Vidzemes rietumos. Ropažu novada platība – 325 km
2
. 

2.6. Mālpils novads ir pašvaldība Vidzemē. Mālpils novada platība – 221 km
2
. 

2.7. Krimuldas novads ir Vidzemes novads, kurā apvienoti Krimuldas pagasts un Lēdurgas pagasts. Krimuldas novada 

platība – 341 km
2
. 

2.8.  Iedzīvotāju skaits un blīvums, tai skaitā ieslodzījuma vietās izvietoto ieslodzīto skaits.  

2.8.1. Siguldas sadarbības teritorijā nav ieslodzījumu vietu.  

2.8.2. Iedzīvotāju skaits Siguldas novadā uz 01.01.2020. g.  – 19076 cilvēki, blīvums – 53 cilvēki uz 1 km
2
.  

2.8.3. Iedzīvotāju skaits Sējas novadā uz 01.01.2020.g. – 2156 cilvēki, blīvums – 10 cilvēki uz 1 km
2
. 

2.8.4. Iedzīvotāju skaits Inčukalna novadā uz 01.01.2020.g. – 7640 cilvēki, blīvuma – 68 cilvēki uz 1 km
2
.  

2.8.5. Iedzīvotāju skaits Ropažu novadā uz 01.01.20120.g. – 6835 cilvēki, blīvums – 21 cilvēki uz 1 km
2
. 

2.8.6. Iedzīvotāju skaits Mālpils novadā uz 01.01.2020.g – 3331 cilvēki, blīvums – 15 cilvēki uz 1 km
2
.  

2.8.7. Iedzīvotāju skaits Krimuldas novadā uz 01.01.2020.g. – 4807 cilvēki, blīvums – 14 cilvēki uz 1 km
2
. 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sigulda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Siguldas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Siguldas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Mores_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Alla%C5%BEu_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/2003._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1vald%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vanga%C5%BEi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pils%C4%93ta
https://lv.wikipedia.org/wiki/In%C4%8Dukalna_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/In%C4%8Dukalna_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/In%C4%8Dukalns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vanga%C5%BEi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Krimuldas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%93durgas_pagasts
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2.9.  Blakus esošās pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas.  

2.9.1. Blakus esošas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas – Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisija, Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisija, Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, Salaspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisija.  
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III  

Siguldas civilās aizsardzības sadarbības teritorijā iespējamie riski, ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā 

norādīto informāciju.  

Ņemot vērā valsts civilās aizsardzības plānā norādīto informāciju, Siguldas sadarbības teritorijā iespējamie  riski:  

1. maznozīmīgs risks – autotransporta avārijas, zemes nogruvumi, zemestrīces, sabiedriskās nekārtības;  

2. nozīmīgs risks – meža un kūdras ugunsgrēki, pārvades elektrotīklu bojājumi, dzelzceļa transporta katastrofas, 

epifitotijas, terora akti, iekšējie nemieri;  

3. vidējs risks– epizootijas, karstums, pali un plūdi, karstums, apledojums, stiprs sals, lietus gāzes un ilgstošas lietavas, 

pērkona negaiss un krusa vasaras laikā, viesuļi, sausums, būvju sabrukums, avārijas dabasgāzes apgādes sistēmā, 

bīstamo ķīmisko vielu noplūde, slapja sniega nogulums;  

4. augsts risks – epidēmijas, sadales elektrotīklu bojājumi, vētras un krasas vēja brāzmas, ugunsgrēki būvēs, bioloģisko 

vielu negadījumi, aviācijas nelaimes gadījumi ar gaisa kuģi.  

Kopējais katastrofu novērtējums Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā ir atspoguļots risku matricā (tabula 

nr.1.).  

Visiem apdraudējumiem ir apzināti katastrofas pārvaldīšanas pasākumi (preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku 

likvidēšanas pasākumi), kuri iekļauti Valsts civilās aizsardzības plāna pielikumos (skatīt. 26.08.2020. gada  Ministru 

kabineta rīkojums Nr. 476 “Par Valsts civilās aizsardzības plānu”).  

Tabulā Nr.2 ir uzskaitīti Siguldas sadarbības teritorijā esošie paaugstinātās bīstamības objekti kuros tiek uzglabātas vai 

izmantotas ķīmiskās vielas un pastāv rūpnieciskais avārijas risks.      
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Varbūtības / 

ticamības līmenis 

↓ 

                                     KATASTROFU RISKU KOPSAVILKUMS                                                tabula Nr.1. 
Maznozīmīgs risks Nozīmīgs risks Vidējs risks Augsts risks Ļoti augsts risks 

Ļoti augsts  Meža un kūdras purvu 

ugunsgrēki 

Epizootijas  

 

  

Augsts   Pali un plūdi  

Karstums 

Apledojums 

Epidēmijas  

Vidējs Autotransporta avārija Pārvades elektrotīklu 

bojājumi 

 

Dzelzceļa transporta 

katastrofa 

Stiprs sals  

Lietusgāzes un 

ilgstošas lietavas 

Pērkona negaiss un 

krusa 

Viesuļi 

Sausums 

Sadales elektrotīklu 

bojājumi 

Vētras un krasas vēja 

brāzmas 

Ugunsgrēki ēkās un 

būvēs 

 

Zems  Epifitotijas Būvju sabrukums  

Avārija dabasgāzes 

apgādes sistēmā 

Bīstamo ķīmisko 

vielu noplūde objektā 

Slapja sniega 

nogulums 

  

Ļoti zems Zemes nogruvumi 

Zemestrīces 

Sabiedriskās 

nekārtības 

Terora akti 

Iekšējie nemieri 

Radiācijas avārija 

 

 Bioloģisko vielu 

negadījums  

Aviācijas nelaimes 

gadījums ar gaisa kuģi 

 

Apdraudējuma 

iespējamais 

seku līmenis → 

Maznozīmīgas sekas Nozīmīgas sekas Vidējas sekas Smagas sekas Katastrofālas sekas 
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Tabula Nr.2.  

Saskaņā ar 2021. gada 21. janvāra Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 46 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts” 

 

Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts  

 

A kategorija  

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums 
Objekta adrese, tālrunis 

Objekta juridiskā adrese, 

tālrunis 
Darbības raksturojums 

Klasificējošais 

kritērijs 

Bīstamās vielas 

daudzums (tonnās) 

1 
AS "Conexus 

Baltic Grid" 

Ragana, Krimuldas 

pagasts, Krimuldas 

novads, 67048000 

A. Briāna iela 6, Rīga, 

67087900, 67819017 
Pazemes gāzes krātuve 2.1.1. 

Metāns līdz 4 mljrd. 

m
3
, metanols līdz 

100, dietilēnglikols 

līdz 100 

     

B kategorija 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums 
Objekta adrese, tālrunis 

Objekta juridiskā adrese, 

tālrunis 
Darbības raksturojums 

Klasificējošais 

kritērijs 

Bīstamās vielas 

daudzums (tonnās) 

1 SIA "Linde Gas" 

Putnu iela 2, 

Zaķumuiža, Ropažu 

novads, 67023900 

Katrīnas iela 5, Rīga, 

67023900 

Gāzu balonu uzpildes 

stacija 
2.2.1. 

Sašķidrinātās gaisa, 

naftas un citas gāzes 

līdz 485, balonos 

līdz 35,79 

2 
SIA "Vangažu 

termināls" 

"Meža miers", 

Inčukalna pagasts, 

Inčukalna novads, 

67244440 

Mārupes iela 4, Rīga Naftas produktu bāze 2.2.1. 
Naftas produkti līdz 

20139 
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C kategorija 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums 
Objekta adrese, tālrunis 

Objekta juridiskā adrese, 

tālrunis 
Darbības raksturojums 

Klasificējošais 

kritērijs 

Bīstamās vielas 

daudzums (tonnās) 

1 

SIA "Neste 

Latvija" degvielas 

uzpildes stacija 

"Sigulda" 

Vidzemes šoseja 4, 

Sigulda 

Bauskas iela 58a, Rīga, 

66013355 

Degvielas uzpildes 

stacija 
2.3.1. 

Naftas produkti līdz 

70,515 

2 

AS "Viada Baltija" 

degvielas/gāzes 

uzpildes stacija 

"Sigulda" 

Lorēni, Siguldas 

pagasts, Siguldas 

novads, 67301535 

Alīses iela 3, Rīga, 67475500 
Degvielas uzpildes 

stacija 
2.3.1. 

Naftas produkti līdz 

106,99, 

sašķidrinātās naftas 

gāzes līdz 6,26 

3 

AS "VIRŠI-A" 

degvielas uzpildes 

stacija "Asni" 

"Asni", Gauja, 

Inčukalna pagasts, 

Inčukalna novads 

Kalna iela 17, Aizkraukle, 

Aizkraukles pagasts, 

Aizkraukles novads, 

65133677 

Degvielas uzpildes 

stacija 
2.3.1. 

Naftas produkti līdz 

76,19 

4 

AS "VIRŠI-A" 

degvielas uzpildes 

stacija "Mālpils" 

Skulmes iela 5, 

Mālpils, Mālpils nov. 
67925496 

Kalna iela 17, Aizkraukle, 

Aizkraukles pagasts, 

Aizkraukles novads, 

65133677 

Degvielas uzpildes 

stacija 
2.3.1. 

Naftas produkti līdz 

74,7, sašķidrinātās 

naftas gāzes līdz 

2,77 

5 

AS "VIRŠI-A" 

degvielas uzpildes 

stacija "Ragana" 

Tirgus iela 4, Ragana, 

Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads, 

67978249 

Kalna iela 17, Aizkraukle, 

Aizkraukles pagasts, 

Aizkraukles novads, 

65133677 

Degvielas uzpildes 

stacija 
2.3.1. 

Naftas produkti – 

līdz 44,82, 

sašķidrinātās naftas 

gāzes – līdz 2,10 
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6 

SIA "PLUSS 1" 

degvielas uzpildes 

stacija "Totāls" 

Rīgas–Veclaicenes 

šosejas 37. km, 

Inčukalna pagasts, 

Inčukalna novads, 

28658888 

Rīgas–Veclaicenes šosejas 37. 

km, Inčukalna pagasts, 

Inčukalna novads, 28658888 

Degvielas uzpildes 

stacija 
2.3.1. 

Naftas produkti līdz 

122, sašķidrinātās 

naftas gāzes līdz 

27,5 

7 

SIA "Bobsleja un 

kamaniņu trase 

"Sigulda"" 

Šveices iela 13, 

Sigulda, Siguldas 

novads, 67973813, 

2918535 

Šveices iela 13, Sigulda, 

Siguldas novads, 67973813, 

2918535 

Bobsleja un kamaniņu 

trase. Trases saldēšanas 

stacija 

2.3.1. 

Amonjaks, 

bezūdens  

47.7 

8 

SIA "East-West 

Transit" degvielas 

uzpildes stacija 

"Latvijas Nafta" 

Vidzemes šoseja 67/71, 

Sigulda, 67855209 

Lubānas iela 66, Rīga, 

67112296 

Degvielas uzpildes 

stacija 
2.3.1. 

Naftas produkti līdz 

152 

9 SIA "PS Gāze" 
Ventas iela 16a, 

Sigulda, 67971232 

Līvkalna iela 7a, Sigulda, 

67971232 

Degvielas uzpildes 

stacija 
2.3.1. 

Sašķidrinātās naftas 

gāzes līdz 6,8 

Piezīme. Klasificējošais kritērijs tabulas 6. ailē ir norādīts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr. 563 

"Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas 

kārtība" 2. punktā minētajām prasībām.  

 

 

IV.  

https://likumi.lv/ta/id/293660-paaugstinatas-bistamibas-objektu-apzinasanas-un-noteiksanas-ka-ari-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-planosanas...
https://likumi.lv/ta/id/293660-paaugstinatas-bistamibas-objektu-apzinasanas-un-noteiksanas-ka-ari-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-planosanas...
https://likumi.lv/ta/id/293660-paaugstinatas-bistamibas-objektu-apzinasanas-un-noteiksanas-ka-ari-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-planosanas...#p2
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Kopsavilkums par risku novērtēšanu (ēku un būvju sabrukšana, avārija siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu 

vai kanalizācijas sistēmā).  

Lai nodrošinātu vienotu pieeju katastrofu risku novērtēšanā, tika izmantota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

izstrādātā riska novērtēšanas metodika.  

Risku matrica ir iespējamības un ietekmes dimensiju attēlošanas paņēmiens, kas grafiski attēlo dažādus riskus salīdzinošā 

veidā. 
 

4.1. Risku scenārijs. Ēku un būvju sabrukšana.  

Ēkas un būves var iedalīt četrās grupās:  ēkas, kas celtas 20. gs. un nav renovētas; ēkas, kas celtas 20 gs. un ir renovētas;  

ēkas, kas celtas 21. gs.;  jaunceltnes.  

Ēku un būvju sabrukšanas iemesli var būt: ēku un būvju ekspluatācijas noteikumu neievērošana,  konstrukcijas elementu 

nestspējas zudums, stiprinājumu vietu bojājumi dažādu iemeslu dēļ – konstruktīvās kļūdas, būvniecības vai tehnisko darbu 

laikā pielaistas kļūdas (montāža un demontāža, tehnoloģijas noteikumu pārkāpšana),  būvmateriālu novecošana, uguns 

iedarbība, eksplozija, terora akti (spridzekļa ievietošana), dabas stihiju iedarbība (zemestrīce, viesuļvētras, zibens spēriens, 

lietus, sniegs, zemes nogruvumi un c.).   

Vētru intensitātes palielināšanās rada apdraudējuma pieaugumu trijos veidos. Tieša ietekme uz ēkām ir apdraudējumā 

jumtu konstrukciju noturībai, kā arī no bojājumiem no vētrās lūzušiem kokiem un lidojošām atlūzām. Tiešās sekas ir 

fasādes un jumtu konstrukciju bojājumi.  

Virsnormas strauji sniega nokrišņi var radīt pārslodzes pieaugumu uz ēku jumtiem no sniega segas. Apdraudējuma 

mērogu būtiski ietekmē divi faktori – cik strauji sniegs sasnieg un kāda ir āra temperatūra. Ja bieza sniega sega veidojas 

lēnām, ievainojamība uzskatāma par mazāku, jo ēku apsaimniekotajiem ir iespēja reaģēt, sniegu no jumtiem notīrot. 

Savukārt, temperatūras svārstībām ap nulli ir kritiska nozīme, jo mitra sniega sega rada 3-5 reizes lielāku slodzi.  
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Trešais klimatiskais faktors, kas var ietekmēt apdraudējumu, ir vējš, kā rezultātā uz jumtiem atsevišķās vietās var 

veidoties sniega sanesumi, taču tas ļoti atkarīgs no vēja virziena un ēkas jumtu īpatnībām.   

Attiecībā uz sekām infrastruktūrai izdalāmas divu veidu ietekmes – kritiskā situācijā jumtu konstrukcijas var neizturēt 

slodzi un iebrukt, taču slodzes ietekmē veidojas arī mikroplaisas, kā rezultātā mitrums iesūcas ēkas konstrukcijās un 

paātrina bojāšanos un nolietošanos. Otru faktoru paātrina arī temperatūras svārstības ap nulli, kas palielina sasalšanas – 

atkušanas ciklu skaitu, un tam paredzams pieaugums, jo samazināsies dienu skaits bez atkušņa.   

Negaisa laikā, zibens spēriens var izraisīt vērienīgus ugunsgrēkus, kuru rezultātā var tikt pilnībā zaudēts iedzīvotāju 

mājoklis un iedzīve.  

Ēku un būvju sabrukums var izraisīt cilvēku upurus un apdraudēt cilvēku dzīvību vai veselību radot dažāda smaguma 

pakāpes ievainojumus, var izraisīt komunikāciju tīklu bojājumus (elektroenerģija, gāze, telekomunikācijas, ūdens utt.),  

radīt materiālos zaudējumus.  

Ēku un būvju sabrukums vērtējams kā nozīmīgs risks.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Latvijas Republikas tiesību akti 

- 01.10.2014. Būvniecības likums.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpfvWhu3oAhXjAxAIHVTXBFQQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2F&usg=AOvVaw3lvRhkWIOL2fhQsshQycUx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSpfvWhu3oAhXjAxAIHVTXBFQQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Flikumi.lv%2F&usg=AOvVaw3lvRhkWIOL2fhQsshQycUx
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2014/10/01/
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- Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.  

- Ministru kabineta 01.07. 2015. noteikumi Nr. 337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju 

tehniskā apsekošana".  

- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr. 336 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes 

iekšējo gāzesvadu sistēma".  

- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr. 335 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 "Sašķidrinātās 

naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma. 

- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr.  333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju 

ugunsdrošība".  

- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr.332  Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais 

ūdensvads un kanalizācija".  

- Ministru kabineta 01.07.2015. noteikumi Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas 

būves".  

- Ministru kabineta 01.09.2016. noteikumi Nr.238  “Ugunsdrošības noteikumi”.  

- Ministru kabineta 08.06.2015. noteikumi Nr. 265 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā 

projektēšana" 

- Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.  

- Latvijas būvnormatīvs LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"  

- Citi uz Būvniecības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.  

 

 

4.1.2. Risku matrica. Ēku un būvju sabrukšana.  

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/07/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/07/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/07/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/07/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/07/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/07/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/06/08/
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Varbūtības / 

ticamības līmenis 

↓ 

ĒKU UN BŪVJU SABRUKŠANA  

Maznozīmīgs risks Nozīmīgs risks Vidējs risks Augsts risks Ļoti augsts risks 

Ļoti augsts          

Augsts 
  Ugunsgrēks vai eksplozija ēkā 

vai būvē 
    

Vidējs 

 Ēku un būvju, to daļu, kā arī 

iebūvēto materiālu un 

inženiertehnisko sistēmu 

neatbilstošs stāvoklis 

novecošanas rezultātā. 

    

Zems 
  Ēku un būvju bojājumi  dabas 

katastrofu rezultātā 

    

Ļoti zems 

 Sniega sanesumi, tai skaitā 

mitrā sniega noslodze uz jumta 

konstrukcijām 

    

Apdraudējuma 

iespējamais seku 

līmenis → 

Maznozīmīgas sekas Nozīmīgas sekas Vidējas sekas Smagas sekas 

Katastrofālas sekas 

 

 

 

 

4.1.3. Ēku un būvju sabrukšanas risks   
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Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

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 Pašvaldībai 

piederošo būvju 

uzturēšanas darbi 

       Pastāvīgi     Pašvaldība  Pašvaldība  Iestāžu vadītāji   

2 Pašvaldībai 

nepiederošu būvju 

uzturēšanas darbi 

Pastāvīgi 
Īpašnieks vai 

pārvaldnieks 

Īpašnieks vai 

pārvaldnieks 

Īpašnieks vai 

pārvaldnieks 
  

3 

Pašvaldībai 

piederošo būvju 

periodiskā 

tehniskā 

apsekošana 

Atbilstoši tās 

lietošanas 

veidam saskaņā 

ar būvju tehnisko 

uzturēšanu 

regulējošiem 

normatīvajiem 
aktiem un 

standartiem; 

pirms būves vai 

tās daļas 

Pašvaldība Pašvaldība 

Būvspeciālists ar 

atbilstošu 

kvalifikāciju 
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atjaunošanas, 

pārbūves vai 

restaurācijas 

būvprojekta 

izstrādes, arī 

pirms 

būvprojekta 

minimālā sastāvā 

sagatavošanas 

vai pirms 

dokumentu 

izstrādes 

vienkāršotai ēkas 

fasādes 

atjaunošanai, lai 

noteiktu būves 

bojājumu 

apjomu, kā arī 

atbilstību būves 

izmantošanas 

mērķim un spēkā 

esošajiem 

normatīvajiem 

aktiem; pirms 
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būvdarbu 

atsākšanas (pēc 

pārtraukuma); 

citos gadījumos, 

ja jānosaka 

būves tehniskais 

stāvoklis. 

4 

Pašvaldībai 

nepiederošu būvju 

tehniskā  

apsekošana 

Atbilstoši tās 

lietošanas 

veidam saskaņā 

ar būvju tehnisko 

uzturēšanu 

regulējošiem 

normatīvajiem 
aktiem un 

standartiem 

Īpašnieks vai 

pārvaldnieks 

Īpašnieks vai 

pārvaldnieks 

Būvspeciālists ar 

atbilstošu 

kvalifikāciju 

 

5 Pašvaldībai 

piederošās būves 

vizuālā apskate 

Vienu reizi gadā Pašvaldība Pašvaldība Būvinspektors  

6 Pašvaldībai 

piederošo būvju 

ģeotehniska un 

hidroģeoloģiska 

Pēc 

nepieciešamības 
Pašvaldība Pašvaldība 

Būvspeciālists ar 

atbilstošu 

kvalifikāciju 
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apsekošana. 

7  

Gāzes apgādes 

sistēmu pārbaudes 

Pēc gāzesvadu 

sistēmas 

būvdarbu 

pabeigšanas, 

pārbauda 

gāzesvadu 

sistēmas stiprību 

un 

hermētiskumu. 

Būvdarbu veicējs Būvdarbu veicējs Būvdarbu veicējs  

8  Regulārā gāzes 

apgādes sistēmu 

pārbaude 

1x5 gados 

Akciju 

sabiedrības 

"Gaso" 

Akciju 

sabiedrības 

"Gaso" 

Akciju sabiedrības 

"Gaso" 
 

9  Elektroapgādes 

sistēmu, 

iezemējuma un 

zibensaizsardzības 

ietaišu, vājstrāvas 
ietaišu sistēmu 

pārbaude 

1x10 gados Iestāžu vadītājs Pašvaldība Sertificēts elektriķis  

10  
Ugunsdzēsības 

sistēmu pārbaudes 

Saskaņā ar 

ražotāja 

lietošanas 

Iestāžu vadītājs Pašvaldība 
Speciālists ar 

atbilstošu 

kvalifikāciju 
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instrukcijas 

prasībām 

11  Dūmu izvades 

sistēmu pārbaudes 
1x5 gados Iestāžu vadītājs Pašvaldība 

Sertificēts 

skursteņslauķis 
 

12 

Dūmu izvades 

sistēmu tīrīšana 

Saskaņā ar 

01.09.2016.  

MK. noteikumi 

Nr.238 

“Ugunsdrošības 

noteikumi” 

prasībām 

Iestāžu vadītājs Pašvaldība 
Sertificēts 

skursteņslauķis 
 

13  

Liftu tehniskā 

izpēte 

Lifta tehniskā 

apkope  un 

pārbaude  ir 

veicama saskaņā 

ar ražotāja 

lietošanas 

dokumentācijas 

prasībām 

Iestāžu vadītājs Pašvaldība 
Sertificēts 

speciālists 
 

14  Pašvaldībai 

piederošo būvju,  

atbilstības 

normatīvajos 

Plānotās un 

neplānotās 

ugunsdrošības 

pārbaudes 

VUGD VUGD 

VUGD 

amatpersonas ar 

speciālo dienesta 

pakāpi 

 

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2016/09/01/
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aktos noteiktajām 

prasībām attiecībā 

uz ugunsgrēku 

novēršanu, 

sekmīgu dzēšanu 

un to seku 

mazināšanu, 

pārbaudes. 

15 Ugunsdrošības 

prasību 

ievērošana 

pašvaldībām 

piederošos 

objektos un 

teritorijās 

(ugunsdrošības 

instrukcijas 

izstrāde, 

evakuācijas 

pasākumu 

veikšana un 

drošības zīmju un 

evakuācijas plānu 

izvietošana) 

Pastāvīgi 
Objekta atbildīgā 

persona 

Objekta atbildīgā 

persona 

Objekta atbildīgā 

persona 
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16  Ugunsdrošības 

prasību 

ievērošana 

objektā un 

teritorijas 

koplietošanas 

(kopīpašuma) 

daļās pašvaldībai 

nepiederošiem 

objektiem. 

      Pastāvīgi 

Objekta 

īpašnieks vai 

tiesiskais 

valdītājs 

Objekta 

īpašnieks vai 

tiesiskais 

valdītājs 

Objekta 

īpašnieks vai 

tiesiskais 

valdītājs 

 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1 Būves apsekošana 

konstatējot būves 

iespējamo 

bīstamību 

Piecu darba 

dienu laikā 
Būvvalde 

Būvniecības 

valsts kontroles 

birojs 

Pašvaldība 

Būvvalde   

2  Pēc informācijas 

saņemšanas par 

iespējamo būves 

bīstamību, 

lēmuma 

pieņemšana par 

tālāko rīcību 

Vienas dienas 

laikā 
Būvvalde Pašvaldība 

Teritorijas 

attīstības 

pārvaldes 

vadītājas 

vietnieks 

būvniecības 

jautājumos 

  

3  Cilvēku Pēc Pašvaldība Pašvaldība Pašvaldība  
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evakuācija no 

bīstamās būves un 

to izmitināšana 

nepieciešamības 

4  Informācijas 

saņemšana par 

ēkas vai tās daļas 

sagruvumu 

Pēc informācijas 

saņemšanas 

CAK 

priekšsēdētājs 
Pašvaldība Būvinspektors  

5  Glābšanas 

dienestu (VUGD, 

NMP, gāzes 

avārijas dienests 

u.c.) iesaistīšana 

Pēc 

nepieciešamības 

CAK 

priekšsēdētāja 

norīkotā persona 

Pašvaldība 
Glābšanas 

dienesti 
 

6  Cilvēku 

evakuācija no 

bīstamās būves un 

to izmitināšana 

Pēc 

nepieciešamības 
Pašvaldība Pašvaldība Pašvaldība  

7  
Bīstamās zonas 

norobežošana un 

fiziskā īpašuma 

un bīstamās zonas 

apsardze 

Pēc 

nepieciešamības 
Pašvaldība Pašvaldība 

Pašvaldības 

policija 

Zemessardze     

Valsts policija 
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8 Sociālās un 

psiholoģiskās 

palīdzības 

sniegšana 

cietušiem 

Pēc 

nepieciešamības 
Pašvaldība Pašvaldība 

Pašvaldības 

Sociālais 

dienests 

 

9  Informācijas 

apkopošana un 

nepieciešamības 

gadījumā, 

kompensācijas 

pieprasīšana par 

zaudējumiem  

Viena mēneša 

laikā 
Pašvaldība Pašvaldība Pašvaldība  

 

 

 

 

4.1.4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji  

Nr. 

p.k. 
Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums 

Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītājs 

 1  Glābšanas darbu veikšana no sabrukušās ēkas   VUGD 

 2 Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana  NMPD 
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cietušajiem  

3 Gāzes padeves atslēgšana sabrukušā ēkā  AS “Latvijas gāze” 

4 Elektrības padeves atslēgšana sabrukušā ēkā  AS “Sadales tīkls” 

5.  Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze 

5 Iedzīvotāju evakuācija  Pašvaldība, Pašvaldības policija, Zemessardze 

6 
Iedzīvotāju izmitināšana, pirmās nepieciešamības preču 

nodrošināšana, psiholoģiskā palīdzība 
Pašvaldība, Sociālais dienests 

7 
Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un 

kompensācija par zaudējumiem noteikšana 
Ēkas pārvaldnieks vai īpašnieks, Pašvaldība 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Riska scenārijs.  Avārijas siltumapgādes sistēmā.   

Enerģijas ražošana novados notiek trīs veidos:   

-centralizēti – centralizētā siltumapgādes sistēma, kas siltumenerģijas patērētājus nodrošina ar savās katlu mājās ražoto 

siltumenerģiju;   
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-vietējās katlu mājās – patērētāji, kas nav pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai, bet ar vienu kopēju siltuma avotu 

nodrošina siltumenerģiju visai ēkai vai ēku kompleksam;  

-individuāli – siltumenerģija tiek ražota individuāli, piemēram, dzīvoklī uzstādīts autonoms gāzes vai malkas katls.  

Avāriju iemesli siltumapgādes sistēmā var būt:  

-ugunsgrēka izcelšanās vai sprādziena rezultātā sadedzināšanas iekārtās;  

-ugunsgrēka izcelšanās kurināmā uzglabāšanas vietā; gāzes apkures iekārtas bojājumi sala iedarbībā;  

-sadedzināšanas iekārtas bojājumi nepietiekamas vai nepareizas lietošanas un apkopes rezultātā;  

-apkures iekārtu novecošanas rezultātā, siltumtīklu novecošanas rezultātā, avārijas siltumtīklos, ilgstoši elektropadeves 

traucējumi.    

Avārijas siltumapgādes sistēmās, gāzes vadu (vietās kur ir gāzes apkures sistēma un nav nodrošināta alternatīvās apkures 

iespēja) vai  elektropārvades līniju avāriju rezultātā var pārtraukt ēku siltumapgādi. Bojājumi siltumtīklos var izraisīt 

apakšzemes inženierkomunikāciju applūšanu, ceļu un ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un 

ūdensvadu aizsalšanu.  

Izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, nodrošināt siltumapgādi iedzīvotājiem nebūs 

iespējas.  

 

Siguldas novadā, centralizēta siltumapgāde tiek nodrošināta Siguldas pilsētas daudzīvokļu ēkām, publiskām ēkām un 

uzņēmumiem kuri ir pieslēgušies centralizētās siltumapgādes sistēmai.  Centralizētai siltumenerģijas ražošanai tiek 

izmantota gan koksnes šķelda, gan dabasgāze. Kopējais, centralizētās siltumapgādes siltumtīklu garums pilsētā ir 16 km.  
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Vietējās katlumājās kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze, malka un granulas.  

Siguldas novadā ir arī daudzīvokļu mājas kur tiek izmantota individuālā siltumapgāde.  Šādās ēkās siltums tiek nodrošināts 

apkurinot katru dzīvoklī atsevišķi, izmantojot malku vai dabasgāzi.  

Mālpilī atrodas centrālā katlu māja, kas nodrošina siltumapgādi visā Mālpils ciemata esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas, un sabiedriskās ēkas ciema centrā. Centralizētās siltumapgādes trases garums – 4.9 km. Kā kurināmais tiek izmantota 

šķelda.  

Vietējā apkure (krāsnis/lokālās apkures sistēmas) atrodas Mālpils ciema mazstāvu apbūves kvartālos, pārējos ciemos –

Sidgundā, Upmalās, apdzīvotās vietās Vitē, Bukās un viensētās. Vietējās katlu mājas ir uzņēmumiem kur kā kurināmais tiek 

izmantotas granulas vai dabas gāze. Mālpils piensaimnieks, kā kurināmo izmanto mazutu.  

Sējas novadā, centralizētā siltumapgāde nodrošināta Lojā, Pabažos un Sējā. Centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta 

daudzīvokļu mājām un pašvaldības iestādēm. Centralizētai siltumenerģijas ražošanai, kā kurināmais, tiek izmantota dabas 

gāze.  

Ropažu novadā, centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta Ropažos, Muceniekos, Silakrogā un Zaķumuižā.  

Silakroga un Ēdelveisu (Ropažos) katlu mājās kā kurināmo izmanto kokskaidu granulas, Muceniekos un Zaķumuižā 

dabasgāzi.  

Krimuldas novadā, centralizētā siltumapgāde nodrošināta Raganā un Sunīšos. Kā kurināmo izmanto dabasgāzi.  

Inčukalna novadā, centralizētā siltumapgāde nodrošināta Inčukalnā, Vangažos un Gaujā.   

4.2.1. Saistītie normatīvie akti 

- 27.10.1998. likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”.  

- Ministru kabineta 20.02.2010. noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību”.  

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/1998/10/27/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2010/02/20/
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- Ministru kabineta 20.06.15. noteikumi Nr. 310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un 

publisko ēku apkure un ventilācija".  

- Ministru kabineta 01.09.16. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.  

- Ministru kabineta 30.10.2008. noteikumi Nr. 876  “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.  

- Ministru kabineta  13.12.2002. noteikumi Nr. 526  “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Risku matrica. Siltumapgādes sistēmas avārijas. 

Varbūtības / 

ticamības līmenis 

↓ 

Maznozīmīgs risks Nozīmīgs risks Vidējs 

risks 

Augsts risks Ļoti augsts risks 

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2008/10/30/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2002/12/13/
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Ļoti augsts          

Augsts        

Vidējs 

Siltumenerģijas pārvades un 

sadales sistēmu aizsērējums, 

pārrāvums.  

Mājas iekšējo 

siltumapgādes sistēmu 

bojājumi. Ēkas individuālie 

siltummezgla bojājumi.  

Ugunsgrēks kurināmā 

uzglabāšanas telpā 

 

Ugunsgrēks apkures katla 

telpā. Apkures katla 

bojājumi, sprādzieni.  

    

Zems 
  Ilgstoši elektroenerģijas 

padeves traucējumi 
    

Ļoti zems       

Apdraudējuma 

iespējamais seku 

līmenis → 

Maznozīmīgas sekas Nozīmīgas sekas Vidējas 

sekas 

Smagas sekas 

Katastrofālas sekas 

4.2.3.Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

Nr. 

p.k. 

Pasākuma 

nosaukums 
Izpildes termiņš Lēmuma pieņēmējs 

Par izpildi atbildīgā 

institūcija 
Izpildītāji 

Pasākuma apzīmējums 

(trigrafs)* saskaņā ar 

NATO krīžu reaģēšanas 

sistēmas rokasgrāmatu 



  

  
32 

 

1. Preventīvie un gatavības pasākumi 

1 Katliekārtu 

apkalpojošā 

personāla 

apmācība un 

zināšanu 

pārbaudes 

Pirms darba 

sākuma ar 

katliekārtu un 

reizi gadā, 

atkārtoti.   

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

  

2  Darba drošības 

un ugunsdrošības 

prasību 

ievērošana 

Regulāri 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants,  

nodarbinātie 

 

 3 

Katliekārtas 

drošības ierīču 

pārbaudes 

(drošības vārsti, 

manometri u.c) 

Saskaņā ar 

ķatliekārtas 

ražotāja 

lietošanas 

instrukcijas 

prasībām.  

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Mērīšanas 

līdzekļus kalibrē 

laboratorijas, 

kuras akreditētas 

nacionālajā 

akreditācijas 

institūcijā 

saskaņā ar 

normatīvajiem 

aktiem.  

  

4  Katliekārtas 

tehniskās 

Ārējā tehniskā 

pārbaude – ne 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 
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pārbaudes 

(iekšējā tehniskā 

pārbaude. ārējā 

tehniskā 

pārbaude, 

hidrauliskā 

pārbaude)  

retāk kā reizi 12 

mēnešos. 

Iekšējā tehniskā 

pārbaude – 

atbilstoši 

katliekārtas 

lietošanas 

dokumentācijā 

minētajam 

katliekārtas 

ražotāja 

noteiktajam 

termiņam, bet ne 

retāk kā reizi 

četros gados. 

Hidrauliskā 

pārbaude – 

atbilstoši 

katliekārtas 

lietošanas 

dokumentācijā 

minētajam 

komersants komersants komersants 
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katliekārtas 

ražotāja 

noteiktajam 

termiņam, bet ne 

retāk kā reizi 

astoņos gados. 

5 

Ēkas individuālā 

siltummezgla 

tehniskā apkope 

Vienu reizi gadā 

Ēkas 

apsaimniekotājs 

vai pārvaldnieks 

vienojoties ar 

ēkas 

iedzīvotājiem 

Ēkas 

apsaimniekotājs, 

pārvaldnieks vai 

izvēlēts attiecīgā 

pakalpojuma 

nodrošinātājs 

Ēkas 

apsaimniekotājs, 

pārvaldnieks vai 

izvēlēts attiecīgā 

pakalpojuma 

nodrošinātājs 

 

6 Ēku iekšējo 

siltumtīklu 

apsaimniekošana  

Regulāri 
Ēkas īpašnieks 

vai pārvaldnieks 

Ēkas īpašnieks 

vai pārvaldnieks 

Ēkas īpašnieks 

vai pārvaldnieks 
 

7 Siltumenerģijas 

pārvades un 

sadales sistēmu 

apsaimniekošana 

(plānveida 

remontdarbi, 

nomainot dažāda 

Pēc 

nepieciešamības.  

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 
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apjoma 

siltumtrašu 

posmus) 

8  Siltumtrases 

hidrauliskās 

pārbaudes 

Reizi gadā 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1 Informācijas 

saņemšana par 

avāriju katlu 

mājas telpās vai 

kurināmā 

uzglabāšanas 

telpās, pasākumi 

avārijas 

novēršanai 

Nekavējoties 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

 

2 Glābšanas 

dienestu 

(VUGD, NMP, 

gāzes avārijas 

dienests u.c.) 

iesaistīšana 

reaģēšanā 

Pēc 

nepieciešamības 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Iesaistītie 

glābšanas 

dienesti 
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3 Iedzīvotāju 

informēšana par 

avāriju un 

ieteikumi par 

nepieciešamo 

rīcību 

Pēc 

nepieciešamības 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants.  

Pašvaldība 

 

4 Bīstamās 

teritorijas 

ierobežošana un 

apsardze 

Pēc 

nepieciešamības 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants, 

Pašvaldība 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants, 

Pašvaldība 

Valsts policija, 

Pašvaldības 

policija, 

zemessargi 

 

5 Iedzīvotāju 

evakuācija un 

pamatvajadzību 

nodrošināšana 

Pēc 

nepieciešamības 
Pašvaldība Pašvaldība Pašvaldība  

6 Informācijas 

saņemšana par 

elektroenerģijas 

padeves  

traucējumiem 

(ģeneratoru 

pieslēgšana katlu 

mājās) 

Nekavējoties 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants 

 

8 Iedzīvotāju un Līdz 2021. gada Pašvaldība Pašvaldība Pašvaldība  
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namu 

apsaimniekotāju 

vai pārvaldnieku 

informēšana par 

ģeneratoru 

iegādes 

nepieciešamību 

(siltuma 

nodrošināšanai 

ēkā 

elektropadeves 

traucējumu 

gadījumos) 

jūnijam. 

7 Radīto 

zaudējumu 

apkopošana un 

kompensācija 

par zaudējumiem 

noteikšana 

 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants, 

Pašvaldība 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants, 

Pašvaldība 

Energoapgādes 

(siltumapgādes) 

komersants, 

Pašvaldība 

 

 

4.2.4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji  

Nr. 

p.k. 
Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums 

Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītājs 
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 1 
 Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu 

veikšana 
 VUGD 

 2 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 

cietušajiem  
 NMPD 

3 Gāzes padeves atslēgšana gāzes apkures katliem AS “Latvijas gāze” 

4 Elektrības padeves atslēgšana  
Siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējs, AS “Sadales 

tīkls” 

5.  Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze 

5 
Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un 

kompensācija par zaudējumiem noteikšana 
Siltumapgādes komersants, Pašvaldība 

 

4.3. Riska scenārijs. Avārijas ūdensapgādes sistēmā.  

Ūdens apgādē izšķir centralizētu un decentralizētu ūdensapgādi.  

Novadu apdzīvotās vietās izplatītāka ir centralizētā ūdensapgāde. Tanī pat laikā var sastapt arī decentralizētu ūdensapgādi. 

Pie decentralizētās ūdensapgādes pieskaitāmi gan individuālie lietotāji, kas ūdeni personīgai lietošanai iegūst no akām, 

urbumiem, gan ražošanas uzņēmumi vai citas iestādes, kas ūdensapgādi nodrošina no vietējām ūdensapgādes sistēmām.  

Avārijas iemesli ūdensapgādē var būt: 

- piesārņojums ūdensvadu remontdarbu laikā: nenoslēgta caurule (nav uzlikta kape) tranšejā; iespējama 

piesārņošana, ieskaitot piesārņojumu ar naftas produktiem no ūdens atsūknēšanas sūkņiem; cauruļvadā palikušās būvgružu, 

augsnes vai gruntsūdens paliekas pēc remontdarbu veikšanas   

- piesārņojums jaunu ūdensvadu būvniecības laikā: mikrobioloģiskais vai ķīmiskais piesārņojums, kas rodas  
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būvniecības vai atjaunošanas darbu laikā būvgružu, kaitēkļu, augsnes, gruntsūdeņu vai lietus ūdeņu dēļ un kas nonāk 

nenoslēgtā caurulē (nav uzlikta kape) vai veidgabalā, kamēr caurule/veidgabals tiek transportēts vai uzglabāts, atrodas 

blakus tranšejai vai tranšejā pirms montāžas;  

- ūdensvada tīkla piesārņojums jaunu instalāciju laikā (piemēram, ūdens mērītāju, sūkņu, vārstu vai hidrantu 

montāža);  

- piesārņojums no piemaisījumiem materiālos, ko izmanto cauruļu, savienotājelementu un cauruļvadu būvniecībā 

un apkopē (piemēram, vara, dzelzs, svina, plastifikatora un bitumena materiālu oderējums).  

Ūdens padeves traucējumu iemesli var būt ugunsgrēki ūdens attīrīšanas iekārtu telpās un spiedstacijās.  

Elektropadeves traucējumu gadījumā, ja tas nav ilgstoši, tiks izmantoti ģeneratori.  

Ūdens piegādes traucējumi var radīt liela apjoma piesārņojumu un iespējams iedzīvotāju slimību uzliesmojumus.   

Avārija ūdens apgādes sistēmā vērtējama kā nozīmīgs risks.   

 

 

Siguldas novada ūdens apgādes sistēma:  

Siguldā un Siguldas novadā, centralizēto ūdensapgādi nodrošina SIA “Saltavots”.   

Siguldā ūdensapgādes sistēma tiek apgādāta ar ūdeni no četriem ūdensapgādes urbumiem. Ūdens patēriņš  2 556,2 m
3
/dnn. 

Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm. 

Elektropadeves pārtraukuma gadījumos iekārtu un dziļurbuma sūkņu darbību nodrošina automātiski strādājoši 

dīzeļģeneratori 
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Jūdažu ciemā ūdens tiek iegūts no artēziskās akas. Vidēji patērētais ūdens daudzuma  40 m
3
/dnn. Centralizētā ūdens apgāde 

tiek nodrošināta individuālām mājām, divām daudzstāvu mājas, pārtikas veikalam, Jūdažu sabiedriskam centram un vienai 

sociālai mājai (daudzīvokļu māja).   

 Morē, viens no esošiem ūdens ieguves avotiem (artēziskais urbums) izbūvēts 1985.gadā. No šīs akas iegūto ūdeni, 

patērētāji, galvenokārt, izmanto sadzīves vajadzībām. Jaunais ūdens ieguves avots (artēziskais urbums) ir izbūvēts 

2012.gadā. Artēziskais urbums atrodas apmēram 15 m attālumā no esošā artēziskā urbuma. Vidēji patērētais ūdens 

daudzums 20,9 m
3
/dnn. Centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta daudzīvokļu mājām, pašvaldības iestādēm.  

 Ūdens ieguvi ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanai Allažos veic no viena artēziskā urbuma. No tā plānots iegūt 47,9 

m
3
/dnn. Otrā artēziskā  aka netiek izmantota, bet tiek turēta rezervē. Centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta 

daudzīvokļu mājām, pašvaldības iestādēm.  

Siguldā - dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās ir divi rezervuāri, kuru kopējais tilpums ir 1 400 m
3
. Ar to palīdzību, 

avārijas gadījumā, var nodrošināt ūdeni pilsētā apmēram 16 h. Dzeramā ūdens ņemšanas laukā „Paceplīšos-2” ir autonoma 

dīzeļelektrostacija, kas nodrošina urbuma darbību. Ūdens attīrīšanas iekārtās arī ir autonoma dīzeļelektrostacija, kas 

nodrošina 2. pacēluma sūkņus ar elektroenerģiju. Ir izbūvēts jauns maģistrālais ūdens vads diam. 250 mm no dzeramā 

ūdens ņemšanas vietas „Paceplīšos”- 2 uz dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtām. Vecais ūdens vads ir daļēji pārbūvēts un 

rekonstruēts. Avārijas gadījumos ir iespēja pārslēgt bojāto ūdensvadu, lai nodrošinātu pilsētā un pagastā nepārtrauktu 

ūdens padevi.  

Mālpils novada centralizētā ūdens apgādes sistēma:  

Mālpils novadā, centralizēto ūdens apgādi nodrošina SIA “Norma K”.  



  

  
41 

 

Ūdeni Mālpilī iegūst no trīs artēziskiem urbumiem. Kopā, no trim artēziskiem urbumiem tiek iegūts ūdens 350 m
3
/dnn.  

Mālpils centralizētā ūdensapgādes sistēma aptver daudzstāvu dzīvojamās mājas, rūpnieciskās teritorijas, sabiedriskās un 

darījumu apbūves teritorijas centrā.  

Ūdeni Sidgundā iegūst no diviem artēziskiem urbumiem. No diviem dziļurbumiem tiek iegūts ūdens 66 m
3
/dnn. Sidgundas 

centralizētā ūdensapgādes sistēma apgādā daudzstāvu dzīvojamās apbūves kvartālu un daļu no mazstāvu apbūves 

teritorijām.  

Upmalās, Vitē, Bukās centralizētā ūdensapgāde nodrošina daļu no dzīvojamo ēku kvartāla, sabiedriskās ēkas un būves. 

Ropažu novada centralizētā ūdens apgāde:  

Ropažos, Muceniekos, Tumšupē, Silakrogā un Zaķumuižā centralizēto ūdensapgādi nodrošina novada kapitālsabiedrība 

SIA „Ciemats”, bet Kākciemā centralizēto ūdensapgādi daudzdzīvokļu mājām nodrošina privātpersona. Pašvaldības SIA 

„Vilkme” nodrošina centralizēto ūdens piegādi Vidzemes Valsts sociālās aprūpes centram, Filiālei Ropaži.  

Ropažu un Tumšupes ciemus, centralizētu ūdens apgādi nodrošina no diviem dziļurbumiem.  No diviem dziļurbumiem tiek 

iegūts ūdens 300 m
3
/dnn. Centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta daudzīvokļu mājām, viensētām, pašvaldības iestādēm 

un uzņēmumiem.  

Silakroga un Mucenieku ciemos, 100% visi tiek nodrošināti ar centralizēto ūdens apgādi.  

Zaķumuižas ciematā, centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no diviem dziļurbumiem. No diviem dziļurbumiem tiek 

iegūts ūdens 274 m
3
/dnn. Lai nodrošinātu nepārtrauktu dzeramā ūdens pieejamību gadījumos, kad to nav iespējams iegūt kā 

ierasts, uzstādīti divi ūdens uzglabāšanas rezervuāri (V = 65 m
3
 katrs). Centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta 

daudzīvokļu mājām, pašvaldības īpašumam, komerciālām iestādēm.   

Krimuldas novada centralizētā ūdens apgāde:  
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Krimuldas novadā, centralizēto ūdens apgādi Inciema, Turaidas, Sunīšu un Raganas ciematos, nodrošina SIA “Entalpija”. 

Raganā, centralizēto ūdens apgādi nodrošina no divām artēziskām akām. 

Vidēji, patērētais ūdens daudzums 197.26 m
3
/dnn no abām artēziskām akām. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta 

daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.  

Sunīšu ciemā, centralizētā ūdens apgāde nodrošināta no diviem dziļurbumiem. Vidēji, patērētais ūdens daudzuma 82.20 

m
3
/dnn no abiem dziļurbumiem. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un 

pašvaldības iestādēm.  

Inciemā, centralizētā ūdens apgāde nodrošināta no divām artēziskām akām. 

Vidēji, patērētais ūdens daudzums 117.81 m
3
/dnn no abiem dziļurbumiem. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta 

daudzīvokļu mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm. 

Turaidas ciemā, centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no vienas artēziskās akas. Iespējamais (maksimālais) ūdens 

patēriņš 48 m
3
/dnn. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, vienam uzņēmumiem un 

Turaidas muzejam.  

Inčukalna novada centralizētā ūdens apgāde:  

Inčukalna novadā, centralizēto ūdens apgādi nodrošina SIA “Vangažu avots”.  

Inčukalna ciemā, centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no trim dziļurbumiem. Pazemes ūdens ieguves daudzums no 

visiem trim dziļurbumiem ir 100 m
3
/dnn. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, privātmājām, 

uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm. 

Vangažu pilsēta, centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no trīs artēziskiem dziļurbumiem. Pazemes ūdens ieguves 

daudzums no visiem trim dziļurbumiem ir 750 m
3
/dnn. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta daudzīvokļu mājām, 

uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.  
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Gaujas ciemata, centralizētā ūdensapgāde nodrošināta no diviem dziļurbumiem. 

Pazemes ūdens ieguves daudzums no abiem dziļurbumiem ir 124.4 m
3
/dnn. Centralizētā ūdens apgāde nodrošināta 

daudzīvokļu mājām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.  

Apdzīvota vieta Indrāni – artēziskā aka. Ūdens ieguves daudzums 5.5 m
3
/dnn. 

Apdzīvota vieta Stalšēni – artēziskā aka. Ūdens ieguves daudzums 1.4 m
3
/dnn. 

Apdzīvota vieta Kārļzemnieki – artēziskā aka. Ūdens ieguves daudzums 40 m
3
/dnn. 

Apdzīvota vieta Kalndzirnavas – artēziskā aka. Ūdens ieguves daudzums 1.65 m
3
/dnn.   

 

 

Sējas novada centralizētā ūdens apgāde:  

Sējas novada centralizēto ūdens apgādi nodrošina Sējas novada pašvaldības struktūrvienība – Īpašumu apsaimniekošanas 

un komunālā daļa.  

Lojā centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no viena dziļurbuma. Pazemes ūdens ieguves daudzums 73 m
3
/dnn.  

Pabažos centralizētā ūdens apgāde tiek nodrošināta no divām artēziskām akām. 

Pazemes ūdens ieguves daudzums 64 m
3
/dnn.  Centralizētajai ūdens apgādes sistēmai Pabažu ciemā pievienoti visi 

pašvaldības objekti, viens uzņēmums, daudzstāvu ēkas un savrupmājām (kopā 23 ēkas). Pabažu ciemā ūdensapgādes 

sistēmā ūdens spiediena nodrošināšanai uzstādīti spiedkatli, kuri nodrošina nepieciešamo spiedienu pie patērētāja.   

 

4.3.1. Saistītie normatīvie akti  

15.10.2002. Ūdens apsaimniekošanas likums 

29.11.2006. Vides aizsardzības likum 

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2002/10/15/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2006/11/29/
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01.01.2016. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 

01.04.2016. MK noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 

17.11.2017. MK noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 

kārtība”.  

31.01.2002. MK noteikumi Nr. 34  “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.  

17.11.2017. MK  noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un 

kontroles kārtība”.  

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Risku matrica. Ūdens apgāde.  

Varbūtības / 

ticamības 

līmenis ↓ 

Maznozīmīgs 

risks 

Nozīmīgs risks Vidējs risks Augsts risks Ļoti augsts risks 

Ļoti augsts          

Augsts        

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2016/01/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2016/04/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2017/11/17/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2002/01/31/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2017/11/17/


  

  
45 

 

Vidējs 

 Sekundārā piesārņojuma rašanās 

māju stāvvados 

Avārija ūdenstīklos ja ir jāatslēdz 

ūdens padeve lieliem rajoniem. 

Ugunsgrēks spiediena 

nodrošināšanas telpās vai attīrīšanas 

iekārtu telpās. Elektropadeves 

atslēgumi.  

   

Zems 

 Nekvalitatīvs dzeramais ūdens no 

urbuma. Esošā ūdens sagatavošanas 

iekārta neveic nepieciešamo 

dzeramā ūdens attīrīšanu. 

Sekundārā piesārņojuma rašanās no 

nokalpojušas ūdensapgādes 

sistēmas elementiem 

    

Ļoti zems 
 Nepietiekams un nevienmērīgs 

ūdens piegādes spiediens 

    

Apdraudējuma 

iespējamais 

seku līmenis → 

Maznozīmīgas 

sekas 

Nozīmīgas sekas Vidējas sekas Smagas sekas 
Katastrofālas 

sekas 

4.3.3. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

Nr. 

p.k. 

Pasākuma 

nosaukums 
Izpildes termiņš 

Lēmuma 

pieņēmējs 

Par izpildi 

atbildīgā 

institūcija 

Izpildītāji 

Pasākuma apzīmējums 

(trigrafs)* saskaņā ar 

NATO krīžu 

reaģēšanas sistēmas 

rokasgrāmatu 
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1. Preventīvie un gatavības pasākumi 

1 Virszemes un 

pazemes ūdeņu 

aizsardzības 

sistēmu 

izveidošana, kas 

veicina 

ilgtspējīgu un 

racionālu ūdens 

resursu 

lietošanu, 

nodrošinot to 

ilgtermiņa 

aizsardzību un 

iedzīvotāju 

pietiekamu 

apgādi ar labas 

kvalitātes 

virszemes un 

pazemes ūdeni 

Regulāri 

Pašvaldība, 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Pašvaldība, 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Pašvaldība, 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

  

2 Teritorijas 

attīstības 

plānošana  

Saskaņā ar 

normatīvo aktu 

prasībām 

Pašvaldība Pašvaldība Pašvaldība  
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atbilstoši 

normatīvajiem 

aktiem teritorijas 

plānojumā 

(apbūves 

teritorijas, kurās 

ierīkojamas 

centralizētās 

ūdensapgādes 

sistēmas un 

centralizētās 

kanalizācijas 

sistēmas; 

apbūves 

noteikumi 

teritorijās, kurās 

ierīkojamas 

centralizētās 

ūdensapgādes 

sistēmas un 

centralizētās 

kanalizācijas 
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sistēmas). 

 

3 Būvniecības 

standarti un 

specifikācijas 

(ieskaitot 

materiālu 

glabāšanu, 

apstrādi, 

transportu, 

skalošanu, 

tamponēšanu 

skalošanu, 

transportēšanu, 

dezinfekciju, 

kontaktlaiku un 

ūdens kvalitātes 

pārbaudi). 

Regulāri 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs, 

ūdensapgādes 

sistēmu izbūves 

un remontdarbu 

veikšanas 

komersants 

 

4 Darba drošības 

un 

ugunsdrošības 

prasību 

ievērošana 

Regulāri 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 
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5 
Dzeramā ūdens 

kvalitātes 

pārbaude  

Regulāri 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

  

6 Dzeramā ūdens 

attīrīšanas 

iekārtu 

uzraudzība, 

bojātu elementu 

nomaiņa, 

papildus filtru 

uzstādīšana 

Ja esošā ūdens 

sagatavošanas 

iekārta neveic 

nepieciešamo 

dzeramā ūdens 

attīrīšanu 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

 

7 Nepieciešamā 

un vienmērīgā 

ūdens spiediena 

nodrošināšana 

Pēc patērētāju 

sūdzībām 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

 

8 Noslēgarmatūras 

darbības 

pārbaudes.  

 

Regulāri 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1 Informācijas Nekavējoties Sabiedrisko Sabiedrisko Sabiedrisko  
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saņemšana par 

avāriju ūdens 

apgādes sistēmā 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

2 Glābšanas 

dienestu 

(VUGD, NMP, 

gāzes avārijas 

dienests u.c.) 

iesaistīšana 

reaģēšanā 

Pēc 

nepieciešamības 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Iesaistītie 

glābšanas dienesti 

 

 

3 Iedzīvotāju 

informēšana par 

avāriju un 

ieteikumi par 

nepieciešamo 

rīcību 

Pēc 

nepieciešamības 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

komersants.  

Pašvaldība 

 

4 Informācijas 

saņemšana par 

elektroenerģijas 

padeves  

traucējumiem 

(ģeneratora 

pieslēgšana) 

Nekavējoties 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 
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5 Ūdens 

piesārņojums 

(ūdens padeves 

atslēgšana) 

Nekavējoties 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

 

6 Iedzīvotāju 

informēšana par 

avāriju un 

ieteikumi par 

nepieciešamo 

rīcību 

Nekavējoties 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

 

8 Dzeramā ūdens 

piegāde, 

nosakot  

piegādes vietas 

un laikus 

Saskaņā ar 

izstrādātu 

piegādes 

grafiku 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

 

7 Radīto 

zaudējumu 

apkopošana un 

kompensācija 

par 

zaudējumiem 

noteikšana 

Viena mēneša 

laikā 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs, 

Pašvaldība 

Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

sniedzējs, 

Pašvaldība 

 

4.3.4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji  
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Nr. 

p.k. 
Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums 

Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītājs 

 1  Seku likvidēšanas pasākumu veikšana  Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 

2 Ugunsgrēku dzēšana VUGD 

 3 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 

cietušajiem  
 NMPD 

4 Elektrības padeves atslēgšana Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 

5 Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze 

5.  
Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un 

kompensācija par zaudējumiem noteikšana 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, 

Pašvaldība 

 

4.4. Riska scenārijs. Avārijas kanalizācijas sistēmā.   

Novados ir divu veidu kanalizācijas sistēmas, centralizētā kanalizācijas sistēma un decentralizētā kanalizācijas sistēma. 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības nodrošināšanai ir jāpiereģistrē līdz 2021. gada 31. 

decembrim.  

Avārijas kanalizācijas sistēmās var notiks iekšējos kanalizācijas tīklos, ārējos tīklos, kanalizācijas sūkņu stacijās un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Avārijas iemesli var būt elektropadeves traucējumi, ugunsgrēki sūkņu stacijās vai attīrīšanas 

iekārtās kas var pārtrauks kanalizācijas sistēmu darbību. Ja esošās kanalizācijas sistēmas iekārtas/mezgli ir novecojuši un 
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nefunkcionē atbilstoši, iespējama neattīrītu notekūdeņu  noplūšana apkārtējā vidē.  Nepareizi apsaimniekojot dūņas, pastāv 

risks, ka piesārņojums nokļūst apkārtējā vidē. Vides piesārņošanas rezultātā pastāv iedzīvotāju inficēšanās risks.  

Avārija kanalizācijas sistēmā tiek vērtētā kā nozīmīgs risks.  

Siguldas novada Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk-NAI).  

Centralizēto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, Siguldas novadā, nodrošina SIA "SALTAVOTS".  

„Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.  

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī un pēc tam Gaujā.  Attīrīšanas iekārtās tiek attīrīti arī Siguldas pilsētas 

lietus notekūdeņi.  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir apgādātas ar autonomu elektroapgādi, kas ieslēdzās elektroenerģijas padeves traucējumu 

gadījumā, lai nodrošinātu  nepārtrauktu attīrīšanas procesu un visu iekārtu un sūkņu darbību.  

„Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Krimuldā”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.  

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.  Gadījumā, kad pārtraukta ektroenerģijas padeve, iekārtu darbība 

tiek nodrošināta ar automātiski ieslēdzošos dīzeļģeneratoru. Netiek pieņemti decintralizētie kanalizācijas atkritumi.  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – „Apsītes”, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads.  

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī, un tad, pēc 30 m, Teiļupītē.   

Mores notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, SIA „SALTAVOTS” , Tīriņi”, Mores pagasts, Siguldas novads.  

Attīrītie notekūdeņi ieplūst meliorācijas grāvī un apmēram pēc 220 m ieplūst Gulsupē. 

Savukārt, Gulsupe ieplūst Mergupē.   
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Centra notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Birztalu iela 7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.   

Ošu ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Ošu iela 7A, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads.  

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.   

Elektropadeves traucējumu gadījumā, lai nodrošinātu attīrīšanas iekārtu darbību tiks darbināti dīzeļģenerātori.  

Mālpils novada NAI:  

Centralizēto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, Mālpils novadā, nodrošina SIA “Norma K”.  

Mālpilī kanalizācijas sistēma savāc notekūdeņus no daudzstāvu dzīvojamām ēkām, sabiedriskās un darījumu apbūves 

teritorijas centrā un Strēlnieku –Mergupes ielu, Skolas –Ozolu ielu mazstāvu apbūves kvartāliem. 

Lietus ūdeņu, sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanas sistēma nav ierīkota. Lietus ūdeņi no teritorijas iefiltrējas gruntī.  

Mālpils bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, (attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Mergupē).   

Sidgundas ciema bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, (attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Lielajā Juglā).   

Ropažu novada NAI:  

Centralizēto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, Ropažu novada Silakroga, Tumšupes, Mucenieku un Ropažu ciemos, 

nodrošina „Ciemats” SIA, Zaķumuižas ciemā nodrošina SIA “Vilkme”.   

Ropažu ciema bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (attīrītie notekūdeņi tiek novadīti vispirms meliorācijas grāvī un pēc tam Lielā 

Juglā). Lietus ūdeņu, sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanas sistēma nav ierīkota. Lietus ūdeņi no teritorijas iefiltrējas 

gruntī. 
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NAI darbības traucējumu gadījumā ir uzstādīta bufertvertne un pārplūdes gadījumā notekūdeņi tiek novadīti uz dūņu 

laukiem.  

Tumšupes ciema bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Tumšupē).   

Lietus ūdeņu, sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanas sistēma nav ierīkota. Lietus ūdeņi no teritorijas iefiltrējas gruntī.  

Silakroga ciema bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (attīrītie notekūdeņi tiek novadīti  meliorācijas grāvī, tālāk – caur caurteku 

Lielajā Juglā).  

Lietus ūdeņu, sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanas sistēma nav ierīkota. Lietus ūdeņi no teritorijas iefiltrējas gruntī. 

Mucenieku bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (attīrītie notekūdeņi tiek novadīti lielajā Juglā).  

Lietus ūdeņu, sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanas sistēma nav ierīkota. Lietus ūdeņi no teritorijas iefiltrējas gruntī.  

Elektrības padeves pārtraukuma un kompresora izslēgšanās gadījumā sāk darboties automātiskās ieslēgšanās taimeris, kas 

ieslēdz kompresoru pēc elektropadeves atjaunošanas. Ilgstoša elektrības atslēguma gadījumā, ir iespēja pieslēgt 

dīzeļģeneratoru, nodrošinot iekārtu darbību. Dīzeļģenerators nav stacionārs, tas ir pārvietojums, kuru vajadzības gadījumā 

atved.  

SIA „VILKME”, Zaķumuižas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un dūņu lauki. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti  

novadgrāvī, kas izplūst Lielā Juglā.  Tuvākā riska teritorija ir 10% plūdu riska teritorija, kas atrodas aptuveni 40 m no NAI 

teritorijas robežas.   

Lietus ūdeņu savākšanas sistēma Zaķumuižas ciema teritorijā nav izveidota – lietus, sniega un ledus kušanas ūdeņi tiek 

infiltrēti gruntī, tie nonāk grāvjos un tālāk virszemes ūdeņos.   

Krimuldas NAI.  
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Centralizēto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, Krimuldas novadā nodrošina Krimuldas novada pašvaldības SIA 

“Entalpija 2”. Centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana Krimuldas novadā tiek veikta Krimuldas pagasta ciemos -

Raganā, Inciemā, Sunīšos un Turaidā, Lēdurgas pagasta ciemā -Lēdurga. Apdzīvotajās teritorijās, kur nav izbūvētas 

centralizētas kanalizācijas sistēmas, notekūdeņi tiek uzkrāti krājtvertnēs, kuru saturs tiek izvests uz notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām. 

Turaidas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,  ”Turaidas muzejrezervāts Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. 
Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas  saņem notekūdeņus no Turaidas ciema divām daudzdzīvokļu mājām, divpadsmit 

individuālajām mājam, kā arī no SIA ”Segevolde”, kafejnīcas ”Tūrists” un Turaidas muzejrezervāta.  No NAI, attīrītie 

notekūdeņi, tālāk pa 200 mm diametra keramikas cauruli pēc 15 m nonāk skatakā, tālāk tiek novadīti meliorācijas 

novadgrāvī kas vēlāk ieplūst Kalnupītē, 1,3 km attālumā no ietekas Gaujā.  

NAI Turaida netiek pieņemti decentralizēti notekūdeņi, jo nav paredzēta pieņemšanas vieta. Decentralizētos 

notekūdeņus galvenokārt no apkārtnes individuālām mājām izved ar asenizācijas mucu palīdzību iedzīvotājiem pašiem 

vienojoties par šo pakalpojumu sniegšanu.  

No Turaidas ciema lietus un sniega kušanas ūdeņi netiek savākti centralizēti, tie pašplūsmā aizvadās pa ceļu 

novadgrāvjiem un izmantojot to, ka Turaida atrodas augstākā vietā pa ceļu novadgrāvjiem plūst uz leju Gaujas 

virzienā. 

Strauju lietus un sniega kušanas laikā ūdeņi tiek novadīti dabiskā ceļā izrokot gar NAI teritoriju novadrenes. NAI 

atrašanās vieta ir nedaudz slīpumā un šie ūdeņi dabīgā ceļā aiztek pa nogāzi uz graviņu netverot attīrīšanas ietaises.  

Inciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, „Komunālserviss Inciemā”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. 

Centralizētajā  kanalizācijas sistēmā Inciemā notekūdeņus novada; astoņi uzņēmumi, trīs Krimuldas novada pašvaldības 

iestādes,    ≈ 85% no ciemata kopējā māju skaita (piecas daudzīvokļu mājas un sešdesmit deviņas individuālās mājas), 
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pārējie iedzīvotāji notekūdeņu savākšanai izmanto izsmeļamās bedres, par kuru saturu iztukšošanu iedzīvotāji vienojas ar 

apkārtnē darbojošām licenzētām kanalizācijas notekūdeņu savākšanas firmām, kuras šos kanalizācijas notekūdeņus nogādā 

uz savām attīrīšanas iekārtām. No Inciema NAI attīrītie notekūdeņi  pa 250 mm diametra keramikas cauruli pēc 85 m tiek 

novadīti meliorācijas novadgrāvī, meliorācijas grāvis pēc 1,2 km ietek Tarupē.  

Sunīšu ciema NAI, “Tīravoti”, Krimuldas novads. Centralizētai kanalizācijas sistēmai Sunīšu ciemā ir pieslēgti: 

Krimuldas novada domes iestāde, četri uzņēmumi, ≈ 85 % no ciemata kopējā iedzīvotāju skaita (desmit daudzīvokļu mājas, 

divdesmit septiņas individuālās mājas), pārējie iedzīvotāji notekūdeņu savākšanai izmanto izsmeļamās bedres, par kuru 

saturu iztukšošanu iedzīvotāji vienojas ar apkārtnē darbojošām,  licenzētām kanalizācijas notekūdeņu savākšanas firmām 

Attīrītie notekūdeņi pa 100 m slēgtu kolektoru tiek novadīti meliorācijas grāvī, pēc 2 km. Gaujā.  

Raganas ciemata NAI, “Attīrīšanas iekārtas”, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. Centralizētai 

kanalizācijas sistēmai, Raganas ciematā, ir pieslēgti: Krimuldas novada domes iestāde, četri uzņēmumi, sešpadsmit 

daudzīvokļu mājas, astoņdesmit deviņas individuālās mājas.  

Attīrītie notekūdeņi pa slēgtu kolektoru tiek novadīti meliorācijas grāvī un apmēram pēc 2 km Lojas upē.   

 

 

 

Inčukalna novada NAI  

Centralizētas kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas Vangažu pilsētā, Inčukalna un Gaujas ciemos. Pašvaldības notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sistēmas novadā apsaimnieko pašvaldības uzņēmums „Vangažu avots”.  
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Vangažu pilsētas kanalizācijas sistēma. Uz attīrīšanas iekārtām tiek novadīti sadzīves notekūdeņi no Vangažu pilsētas 

iedzīvotājiem, kā arī no SIA ”Alus nams”. 

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Straujupītē 

Inčukalna ciema kanalizācijas sistēma. Centralizētā kanalizācijas sistēma pieejama~35% ciema iedzīvotāju, pārējie 

iedzīvotāji izmanto septiķus.  

Notekūdeņu izlaides vieta – meliorācijas grāvis ar noteci uz Gaujas upi. 

Gaujas ciema kanalizācijas sistēma. Centralizētā kanalizācijas sistēma pieejama ~75% Gaujas ciema iedzīvotāju.  

Notekūdeņu izplūdes vieta ir Gaujas upe.  

Kārļzemnieku kanalizācijas sistēma.  

Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi tikai no dažām daudzdzīvokļu mājām Kārļzemnieku ciemā. Attīrītie notekūdeņi tiek 

novadīti Gaujā.  

Tās dzīvojamās mājas, kuras nav pieslēgtas centralizētai kanalizācijas sistēmai, radušos notekūdeņu uzkrāj izsmeļamās 

bedrēs. Tās tiek nepieciešamības gadījumā izsūknētas un izvestas uz Gaujas NAI. 

Lokālās kanalizācijas sistēmas novadā izbūvētas ir uzņēmumiem SIA „Rāmkalni” un SIA „Swedwood Latvia Ltd.”. 

 

 

Sējas novada NAI  
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Sējas novadā,  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojas Lojas, Pabažu, Sējas ciemos un Sējas pamatskolā.  Sējas novada 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus sniedz pašvaldības struktūrvienība – Īpašumu apsaimniekošanas un komunālā 

daļa.  

Pie kopējiem kanalizācijas tīkliem pieslēgti:   

Lojas ciemā – 6 daudzdzīvokļu ēkas, 35 privātmājas;   

Sējas ciemā - 4 daudzdzīvokļu ēkas, 7 privātmājas;   

Pabažu ciemā - 7 daudzdzīvokļu ēkas, 24 privātmājas, 1 ražošanas uzņēmums 

Vasarnīcu ciemos - Ābelītes un Vaivariņi nav izveidotas vienotas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas. 

Murjāņos komunālos pakalpojumus sniedz Murjāņu sporta ģimnāzija. 

4.4.1. Saistītie normatīvie akti  

01.01.2016. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums  

01.07.2017. MK noteikumi Nr.384  “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  

01.07.2015. MK noteikumi Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"  

14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

13.06.2019.  Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Siguldas novadā”.  

 

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2016/01/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2017/07/01/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/07/01/
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4.4.2. Risku matrica. Kanalizācijas sistēmas  

Varbūtības / 

ticamības 

līmenis ↓ 

Kanalizācijas sistēmas 

Maznozīmīgs risks Nozīmīgs risks Vidējs risks Augsts risks Ļoti augsts risks 

Ļoti augsts          

Augsts        

Vidējs 

 Neapmierinošs 

kanalizācijas trašu 

stāvoklis.  

    

Zems 

Notekūdeņu dūņu 

neatbilstoša 

apsaimniekošana 

Neattīrītu notekūdeņu 

ieplūšana ūdenstecēs, 

ūdenskrātuvēs vai 

pazemes ūdeņos. 

    

Ļoti zems 

 Neatbilstošs 

kanalizācijas tīklu 

diametrs 

    

Apdraudējuma 

iespējamais seku 

līmenis → 

Maznozīmīgas sekas Nozīmīgas sekas Vidējas sekas Smagas sekas 

Katastrofālas sekas 
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4.4.3. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

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 Teritorijas 

attīstības 

plānošana  

atbilstoši 

normatīvajiem 

aktiem teritorijas 

plānojumā 

(apbūves 

teritorijas, kurās 

ierīkojamas 

centralizētās 

ūdensapgādes 

sistēmas un 

centralizētās 

kanalizācijas 

Saskaņā ar 

normatīvo aktu 

prasībām 

Pašvaldība Pašvaldība Pašvaldība   
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sistēmas; 

apbūves 

noteikumi 

teritorijās, kurās 

ierīkojamas 

centralizētās 

ūdensapgādes 

sistēmas un 

centralizētās 

kanalizācijas 

sistēmas). 

 

2 Notekūdeņu 

novadīšanas 

nosacījumu 

izstrādāšana un 

apstiprina 

Saskaņā ar 

normatīvo aktu 

prasībām 

Reģionālās vides 

pārvalde 

Reģionālās vides 

pārvalde 

Reģionālās vides 

pārvalde 
 

3  Notekūdeņu 

attīrīšanas 

kvalitātes 

monitoringa 

pārbaudes 

Reizi sešos 

mēnešos 

Valsts vides 

dienests 

Valsts vides 

dienests 

Valsts vides 

dienests 
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4 Reģionālās 

vides pārvaldes 

atļaujā noteikto 

nosacījumu 

ievērošanas 

pārbaude.  

 

Reizi gadā 
Valsts vides 

dienests 

Valsts vides 

dienests 

Vides valsts 

inspektori 
  

5  Iekšējo 

kanalizācijas 

tīklu uzturēšana  

Regulāri Ēkas īpašnieks 
Ēkas īpašnieks, 

pārvaldnieks 

Ēkas īpašnieks, 

pārvaldnieks, 

kompetentā firma  

 

6 

Ārējo 

kanalizācijas 

tīklu uzturēšana 

Regulāri 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

 

7 Sūkņu staciju un 

spiedvadu 

uzturēšana.  

 

Regulāri 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

 

8 Notekūdeņu 

attīrīšanas 
Regulāri 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 
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iekārtu 

uzturēšana 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

9 

Notekūdeņu 

dūņu atbilstoša 

apsaimniekošana 

Regulāri 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

 

10 
Decentralizēto 

kanalizācijas 

sistēmu reģistra 

uzturēšana 

Regulāri 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

 

11  
Darbinieku 

apmācība un 

instruktāža par 

iekārtu apkopi  

Reizi gadā 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

 

12  Ugunsdrošības 

prasību 

ievērošana 

attīrīšanas 

iekārtās un 

Regulāri 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 
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sūkņu stacijās 

13 

Darbinieku 

instruktāža 

ugunsdrošībā  

Reizi gadā 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

 

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi 

1 Informācija par 

neattīrītu 

notekūdeņu 

noplūšanu 

apkārtējā vidē 

(attīrīšanas 

iekārtu darbības 

apturēšana, 

iemeslu 

noskaidrošana 

un novēršana) 

Nekavējoties 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

 

2 Ugunsgrēks 

attīrīšanas 

iekārtu stacijās 

vai sūkņu 

stacijās  

Nekavējoties 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 
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3 Glābšanas 

dienestu 

(VUGD, NMP) 

iesaistīšana 

reaģēšanā 

Pēc 

nepieciešamības 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Attiecīgais 

glābšanas 

dienests 

 

4 
Elektropadeves 

traucējumi 

(ģeneratora 

pieslēgšana) 

Nekavējoties 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

Centralizētās 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

komersants 

 

4 Vides 

piesārņojums no 

decentralizētām 

kanalizācijas 

sistēmām 

(iemeslu 

noskaidrošana 

un novēršana) 

Nekavējoties 

Pašvaldība, 

decentralizētās 

kanalizācijas 

sistēmas 

īpašnieks.  

Pašvaldība, 

decentralizētās 

kanalizācijas 

sistēmas 

īpašnieks 

Decentralizētās 

kanalizācijas 

sistēmas 

īpašnieks. 

 

 

 

4.4.4. Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāji.  

Nr. Apdraudējums vai veicamā pasākuma nosaukums Institūcija, kuras amatpersona ir reaģēšanas un seku 
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p.k. likvidēšanas darbu vadītājs 

 1  Seku likvidēšanas pasākumu veikšana  Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 

2 Ugunsgrēku dzēšana VUGD 

 3 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana 

cietušajiem  
 NMPD 

4 Elektrības padeves atslēgšana Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 

5 Bīstamās teritorijas norobežošana un īpašuma apsardze Valsts un Pašvaldības policija, Zemessardze 

5.  
Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un 

kompensācija par zaudējumiem noteikšana 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, 

Pašvaldība 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
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Karš, militārs iebrukums vai to draudi.  

 Konfliktsituācija, kura var eskalēties līdz bruņotam konfliktam var izraisīties gan valsts pierobežā, gan arī valsts 

iekšzemē. Tajā var tikt iesaistītas bruņotas grupas ar mērķi izraisīt konfliktsituāciju starp valstīm, vai arī destabilizēt 

pastāvošo valsts kārtību. 

Militāra iebrukuma gadījumā sauszemes spēku koridori tipiski centrējas pie galvenajiem ceļiem. Siguldas sadarbības 

teritoriju šķērso A2 un A3 valsts nozīmes autoceļi, kuri varētu tikt izmantoti kā galvenie iebrukuma koridori. Pastāv 

varbūtība, ka pretiniekam ātri okupējot CAK sadarbības teritoriju, pašvaldības nespēs efektīvi nodrošināt pamatvajadzības 

savās administratīvajās teritorijās, līdz ar to iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par preventīvajiem pasākumiem savu 

pamatvajadzību nodrošināšanai. 

Civilās aizsardzības sistēmas darbību kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā koordinē Iekšlietu ministrija 

sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, izveidojot Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru, kas 

savukārt koordinē civilās aizsardzības jautājumus ar pašvaldībām. 

Savukārt civilās aizsardzības uzdevumu izpildi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā pašvaldībās koordinē 

pašvaldību institūciju vadītājs, plānojot un īstenojot sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā pašvaldības institūcijām 

noteikto pasākumu izpildi, pašvaldību institūciju nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un nepieciešamo rīcību nodrošinot 

pamatvajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 Militārā iebrukuma, kara vai to draudu gadījumā pašvaldības Civilās aizsardzības komisijai ir šādi pamata uzdevumi: 
1)         iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšana atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam 
2)         atbalsta sniegšana valsts aizsardzības sistēmai. 
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 Lai sagatavotos atbalsta sniegšanai valsts aizsardzības sistēmai, pašvaldības Civilās aizsardzības komisija vienojās ar 

Zemessardzes 27.kājnieku bataljonu par rīcības algoritmiem apdraudējuma gadījumā, sagatavošanās pasākumiem un 

kopīgajām mācībām. 
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VI 

Iedzīvotāju evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, ņemot vērā attiecīgā apdraudējuma 

iespējamās sekas. 

Evakuācija ir patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai pārvietošana uz drošu vietu pirms katastrofas 

vai katastrofas laikā no teritorijas vai telpas, kur izveidojušies apstākļi rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai. 

Evakuācijas pasākumus īsteno situācijās, kad:  

tiek izsludināts īpašs tiesisks režīms – ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, un ir nepieciešama iedzīvotāju 

evakuācija un pārvietošana;  

pašvaldība konstatē iedzīvotāju masveida ierašanos tās administratīvajā teritorijā un šiem iedzīvotājiem ir 

nepieciešams nodrošināt pamatvajadzības. 

Lēmumu par iedzīvotāju evakuāciju, pamatojoties uz informāciju par katastrofas draudiem, pieņem katastrofu pārvaldīšanas 

subjekts (koordinējošā ministrija vai pašvaldība), reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs vai objekta īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs. 

6.1. Evakuācijas veidi.   

Vietēja mēroga katastrofas, kur  katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās 

teritorijas robežas, iedzīvotāju evakuāciju veic katastrofas skartā pašvaldība izveidojot pašvaldības evakuācijas 

koordinēšanas grupu.  
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Reģionāla mēroga katastrofas, kur katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz vienas pašvaldības administratīvās 

teritorijas robežas, iedzīvotāju evakuāciju veic Civilās aizsardzības komisija izveidojot evakuācijas koordinēšanas grupas 

katrā pašvaldībā.   

Valsts mēroga katastrofas, kur katastrofas radītie postījumi ietekmē visu valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu, iedzīvotāju 

evakuāciju nodrošina veic Civilās aizsardzības komisija saskaņā ar Civilās aizsardzības operatīvā vadības centra norādēm. 

Cilvēku evakuācija var tikt veikta no telpām vai no apdraudētās teritorijas:   

- pirms katastrofas (laicīgi saņemot informāciju par pastāvošiem draudiem);  

-  katastrofas laikā (saņemot informāciju par notiekošo katastrofu);  

-  pēc notikušas katastrofas ( saņemot informāciju par jau notikušu katastrofu).  

Laicīgi saņemot informāciju par pastāvošiem draudiem Pašvaldība organizē iedzīvotāju informēšanu par evakuācijas 

nepieciešamību, paskaidrojot, kā sevi pasargāt no apdraudējuma. 

Informācija var būt rekomendējoša – tie ir ieteikumi par to, kā sevi pasargāt no apdraudējuma, kā sagatavoties, ja evakuācija 

būs pēkšņa, kas jāņem līdzi, ja vajadzēs pamest mājas.  

Katastrofas laikā vai pēc notikušās katastrofas, pastāvot pamatotam apdraudējumam vai draudiem iedzīvotāju veselībai un 

dzīvībai, evakuācija ir obligāta.  

Gadījumos, kad iedzīvotājs atsakās no evakuācijas, tas  paraksta īpašu aktu kurā apliecina, ka apzinās riskus savai dzīvībai 

un veselībai.  

Ja tiek izsludināts izņēmuma stāvoklis vai ārkārtēja situācija, saskaņā ar likumu "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma 

stāvokli" stājas spēkā īpašs tiesiskais režīms, kurš pašvaldību institūcijām nacionālās drošības interesēs ļauj veikt fizisko 

personu un to kustamā īpašuma evakuāciju, ieskaitot piespiedu pārvietošanu.  
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Cilvēku evakuācija var būt īslaicīga vai uz ilgāku laika periodu. Īslaicīgas evakuācijas laikā nav nepieciešama papildus 

resursu iesaistīšana (izmitināšana, ēdināšana).  Evakuējot cilvēkus uz ilgāku laiku, pašvaldība nodrošinās: cilvēku 

izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo palīdzību.  

Valsts apdraudējuma gadījumā, pašvaldība nodrošina iedzīvotājus ar  pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm ̽ un 

pārtiku ̽.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁎ pirmās nepieciešamības preces un to mēneša normas noteiktas 29.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 755 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības 

rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” 1. pielikumā. ⁎ pārtikas preču normas vienai dienai noteiktas 01.01.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par 
iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā” 1. pielikumā.  

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2015/12/29/
https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2008/01/01/
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6.2.  Pulcēšanās vietas.  

Organizējot iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētās teritorijas tiek noteiktas pulcēšanas vietas. Pulcēšanās vietās, 

iedzīvotājiem tiks norādīti droši evakuācijas maršruti un noteiktas izmitināšanas vietas.  

Iedzīvotājiem kuriem  būs nepieciešama palīdzība saistībā ar nokļūšanu uz izmitināšanas vietu būs nodrošināts transports.  

Siguldas novads.  

     

Nr.p.k. Nosaukums  Adrese 
Koordinātes 

Lat Lon 

1. 
Kultūras centrs "Siguldas 

devons" 
Pils iela 10, Sigulda 57.1562615 24.8529810 

2. 
Siguldas pagasta kultūras 

nams 

Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas 

novads 
57.1490822 24.8926048 

3. Allažu pamatskola 
Pamatskola, Allažu pagasts, Siguldas 

novads 
57.0577994 24.8472404 

4. Jūdažu sabiedriskais centrs 
Sabiedriskais centrs, Jūdaži, Siguldas 

pagasts, Siguldas novads 
57.1089912 24.9386156 

5. Mores pagasta tautas nams 
Siguldas iela 13, More, Siguldas 

novads 
57.0812740 25.0833905 
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6. "Brīvzemnieki" 
"Brīvzemnieki", Nurmiži, Siguldas 

pagasts, Siguldas novads 
57.2020672 24.9531359 

7. 
"ALLAŽI", dārzkopības 

biedrība  

Sūnu iela 1, Egļupe, Siguldas novads 

 
57.0992959 24.7530648 

Mālpils novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Adrese 
Koordinātes 

Lat Lon 

1. Mālpils Kultūras centrs Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads 57.0101690 24.9555967 

2.  Bukas 3 Bukas, Mālpils novads 57.0357605 24.9409287 

3. AIBE veikals/kafeinīca "Viesturi", Sidgunda, Mālpils novads 56.9589946 24.9178535 
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Sējas novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Adrese 
Koordinātes 

Lat Lon 

1. Kultūras nams Lojā 
Kultūras nams "Loja", p./n. Murjāņi, 

Sējas novads 
57.2596077 24.5918755 

2.  "Ainavas" bibliotēka 
"Ainavas " bibliotēka, Sējas 2, Sējas 

novads 
57.1995840 24.5899975 

3. Pabažu pamatskola Maija 7/9, Pabaži, Sējas novads 57.2633926 24.5928623 

4.  Murjāņu sporta ģimnāzija p./n. Murjāņi, Klintsleju iela 4 57.1441152 24.6775514 

 Ropažu novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Adrese 
Koordinātes 

Lat Lon 

1. 
Kultūras un izglītības 

centrs 

Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu 

novads 
56.9744268 24.6372983  

2.  Zaķumuižas pamatskola  
Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu 

novads 
56.9699767 24.4886757 
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3. 
Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas repozitārijs 
"Raksti", Silakrogs, Ropažu novads 56.9624341 24.4301351  

4.  

Patvēruma meklētāju 

izmitināšanas centrs 

"Mucenieki" 

«Jaunceltnes 2», Mucenieki, Ropažu 

novads  
56.9585507 24.3824584 

5. Autoceļu P4/A4 krustojums Kalnūlupi, Ūlupji 56.9425826 24.3825177  

6. Autoceļš  P 4 Rīga - Ērgļi Stārķu iela 1, Gaidas 56.9457739 24.4573800  

7. 
Bajāru degvielas uzpildes 

stacija 

Bajāru degvielas uzpildes stacija, 

Bajārkrogs 
56.9507384 24.5526829  

8. Autoceļš V66 Jomas, Villasmuiža 56.9620407 24.6877134  

9. Autoceļš V66 Stacija Augšciems, Augšciems 56.9493147 24.7867089  

10. Autoceļš P3 Tumšupe 120, Podkājas 57.0086401 24.5589337  

11. Autoceļš P4 Kangarkrusti, Kangari, 56.9403526 24.6132598  

12. Autoceļš P4 Stūrmaņi, Lielkangari 56.9274299 24.6449047  
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13. Autoceļš P4 Eglītes, Vāverkrogs 56.9248844 24.6719024  

14. Kākciema bibliotēka Ziedoņi-1, Kākciems, Ropažu nov 56.9145857 24.6019567 

15. Bērnu laukums Tumšupē Tumšupe 5, Tumšupe, Ropažu novads 57.0185327 24.6205424  

Krimuldas novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Adrese 
Koordinātes 

Lat Lon 

1. Krimuldas vidusskola 
Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas 

novads 
57.1821113  24.6976325  

2.  PII "Ezerciems" Straupes iela 4, Inciems 57.2553780 24.8774906  

3. 
Veco ļaužu pansionāts 

"Pēterupe" 
Pēterupe, Lode 57.2737050  24.7717967 

4.  
Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola 
Skola, Lēdurga 57.3187536 24.7578975  
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5. Lēdurgas kultūras nams Emiļa Melngaiļa iela 2, Lēdurga 57.3236886 24.7433967  

6. Estrāde Estrāde, Lēdurga  57.3200475 24.7386965  

Inčukalna novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Adrese 
Koordinātes 

Lat Lon 

1. Vangažu vidusskola  Gaujas 2, Vangaži, Inčukalna novads  57.0919097  24.5492421  

2.  
Inčukalna sporta 

komplekss 

Zvaigžņu iela 2 A, Inčukalns, Inčukalna 

novads 
57.1015491  24.6827633  

3. 
PA "Sociālās aprūpes māja 

Gauja" 
Gaujaslīču iela 5, Gauja 57.1304639, 24.7059120 
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6.3. Evakuācijas maršruti.   

Evakuācijas virzienu un maršrutu izvēle atkarīga no katastrofas apdraudējuma veida, izvietojuma pašvaldības 

teritorijā, apdraudētās teritorijas platuma, konfigurācijas un pārvietošanās.  

Siguldas sadarbības teritorijas CAK nosaka evakuācijas nodrošināšanas darba grupu un evakuācijas darbu vadītāju.  

Evakuācijas darbu vadītājs izstrādā evakuācijas maršrutu, katrā konkrētā situācijā.   

Nosakot evakuācijas maršrutus tiek ņemts vērā vai riska zona neskar paredzēto evakuācijas maršrutu un tas ir izbraucams,  

kā arī vai evakuācijas maršrutā netiek apdraudēti evakuējamie. Papildus tiek izvērtēts vai paredzētā izmitināšanas vieta 

pašreizējā brīdī ir spējīga uzņemt esošo skaitu evakuējamos.  

Evakuācijas maršruti katrā situācijā tiks precizēti, iezīmējot uz kartes un atradīsies evakuējamās grupas atbildīgās personas 

rīcībā.  

Evakuācijas maršrutu izstrādes atbalsta funkciju sniedz glābšanas darbu vadītājs. 

6.4. Transporta nodrošinājums.   

Evakuācijas laikā iedzīvotāji tiks aicināti izmantot savu transportlīdzekli un doties norādītajā virzienā uz pulcēšanās vietu.   

Ja iedzīvotajiem nav vai nav iespējams izmantot savu transportlīdzekli, ieteicams doties uz tuvāko norādīto evakuācijas 

pulcēšanās vietu. 
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 Siguldas novads.  

Nr.p.k. Izpildītājs 
Sadarbības 

apliecinājums 
Transportlīdzekļi 

Maksimālais vietu skaits 

attiecīgam 

transportlīdzeklim 

1.  
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss pasažieru 16 

2.  
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss pasažieru 16 

3. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss pasažieru 20 

4. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss pasažieru 41 

5. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss pasažieru 50 

6. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums 

Vieglais autotransports 

(4)  
4x9 
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7. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Vieglais autotransports  8 

8. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums 

Vieglais autotransports 

(4)  
4x7 

9. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums 

Vieglais autotransports 

(9)  
9x5 

10. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums 

Vieglais autotransports 

(2)  
2x4 

11. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums 

Kravas transporta furgons 

(2) 
2x3 

12. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Kravas transporta kaste  7 

13. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Traktors 1 

14. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Motorlaiva 3 

15. 
Siguldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Motorlaiva 5 
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Mālpils novads.  

Nr.p.k. Izpildītājs 
Sadarbības 

apliecinājums 
Transportlīdzekļi 

Maksimālais vietu skaits 

attiecīgam 

transportlīdzeklim 

1. 
Mālpils novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss 50 

2. 
Mālpils novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Mikroautobuss (2) 2x19 

3. 
Mālpils novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Mikroautobuss (2) 2x8 

Sējas novads.  

Nr.p.k. Izpildītājs 
Sadarbības 

apliecinājums 
Transportlīdzekļi 

Maksimālais vietu skaits 

attiecīgam 

transportlīdzeklim 

1. 
Sējas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Vieglais 7 

2. 
Sējas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Vieglais 7 

3. 
Sējas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss 48 
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4. 
Sējas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Vieglais 5 

5. 
Sējas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Mikroautobuss 19 

6. 
Sējas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Vieglais 5 

 Ropažu novads.  

Nr.p.k. Izpildītājs 
Sadarbības 

apliecinājums 
Transportlīdzekļi 

Maksimālais vietu skaits 

attiecīgam 

transportlīdzeklim 

1. 
Ropažu novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobusi  3x40 

2. 
Ropažu novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Mikroautobuss 2x20 

3. 
Ropažu novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Bandvagn 206 7 
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Krimuldas novads.  

Nr.p.k. Izpildītājs 
Sadarbības 

apliecinājums 
Transportlīdzekļi 

Maksimālais vietu skaits 

attiecīgam 

transportlīdzeklim 

1. 
Krimuldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobusi  2x40 

2.  
Krimuldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobusi  50 

3. 
Krimuldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobusi  20 

4. 
Krimuldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Mikroautobuss 20 

5. 
Krimuldas novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Mikroautobuss 3x9 
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Inčukalna novads.  

Nr.p.k. Izpildītājs 
Sadarbības 

apliecinājums 
Transportlīdzekļi 

Maksimālais vietu skaits 

attiecīgam 

transportlīdzeklim 

1. 
Inčukalna novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss 40 

2.  
Inčukalna novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss 19 

3. 
Inčukalna novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Autobuss 17 

4. 
Inčukalna novada 

pašvaldība 
Pašvaldības īpašums Vieglais 5x5 

6.5. Pagaidu izmitināšana.   

Pagaidu izmitināšana ir mājokļa vai tam pielāgotu telpu nodrošināšana evakuētiem iedzīvotājiem uz laiku, kamēr iedzīvotāji 

nevar atgriezties savā dzīvesvietā.  

Pašvaldībām pieejamās telpas ir skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, kultūras centri.  
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Siguldas novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Ēkas tips Adrese 
Koordinātes* Telpu 

veids* 

Cilvēku 

skaits* 

Virtuve 

ar 

ēdnīcu  

Guļam 

vietas 
Lat Lon 

1. 

Kultūras 

centrs"Siguldas 

devons" 

Kultūras 

centrs 

Pils iela 10, 

Sigulda 
57.1562615 24.8529810 

Lielā zāle, 

mazā zāle, 

aktieru 

telpas, deju 

zāle 

150 nav nav 

2. 

Siguldas 

pagasta 

kultūras nams 

Kultūras 

centrs 

Zinātnes iela 

7, Siguldas 

pagasts, 

Siguldas 

novads 

57.1490822 24.8926048 

Lielā zāle, 

deputātu 

zāle, 

aktieru 

telpa 

60 nav nav 

3. 

Laurenču 

sākumskolas 

dienesta 

viesnīca 

Viesnīca 
Puķu iela 2, 

Sigulda 
57.1398998 24.8178651 Istabiņas 25 

virtuve 

ir 

ēdiens 

nav 

ir 

4. 
Laurenču 

sākumskolas 

Izglītības 

iestāde 

Laurenču iela 

7, Sigulda 
57.1406800 24.8180806 Zāle, klases 100 

virtuve 

ir 

ēdiens 

nav 

11 

5. 
Allažu tautas 

nams 

Kultūras 

centrs 

Allažu 

pagasts, 

Siguldas 

novads 

57.0808591 24.8376534 

Zāle, 

aktieru 

telpa 

40 nav nav 



  

  
87 

 

6. 
Allažu sporta 

centrs 

Izglītības 

iestāde 

Allažu 

pagasts, 

Siguldas 

novads 

57.0579006 24.8482155 Sporta zāle 40 

virtuve 

ir 

ēdiens 

nav 

nav 

7. 
Allažu 

pamatskola 

Izglītības 

iestāde 

Pamatskola, 

Allažu 

pagasts, 

Siguldas 

novads 

57.0577994 24.8472404 Sporta zāle 30 

virtuve 

ir 

ēdiens 

nav 

nav 

10. 
Mores pagasta 

tautas nams 

Kultūras 

centrs 

Siguldas iela 

13, More, 

Siguldas 

novads 

57.0812740 25.0833905 Zāle 40 

skolas 

virtuve, 

ēdiens 

nav 

nav 

 

Mālpils novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Ēkas tips Adrese 
Koordinātes* Telpu 

veids* 

Cilvēku 

skaits* 

Virtuve 

ar 

ēdnīcu  

Guļam 

vietas 
Lat Lon 

1. 

Mālpils novada 

domes Dienesta 

viesnīca 

Izmitināšanas 

iestāde  

Pils iela 7, 

Mālpils 
57.0050084 24.9489615 Istabiņas 250 

Virtuve 

ir 

ēdiens 

nav 

ir 

2.  
Mālpils kultūras 

centrs 

Kultūras 

centrs 

Nākotnes iela 

5, Mālpils 
57.0101690 24.9555967 

Zāle, aktieru 

telpas 
40 nav nav 
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3.  
Mālpils sporta 

komplekss 

Sporta 

centrs 

Sporta iela 1, 

Mālpils, 

Mālpils 

novads  

57.0050535 24.9569675 Sporta zāle 40 nav nav 

Sējas novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Ēkas tips Adrese 
Koordinātes* 

Telpu veids* 
Cilvēku 

skaits* 

Virtuve 

ar 

ēdnīcu  

Guļam 

vietas 
Lat Lon 

1.  
Pabažu 

pamatskola 
Izglītības 

iestāde 

Maija 7/9, 

Pabaži, Sējas 

novads 

57.2633926 24.5928623 
Zāle, mācību 

klases 
130 nav nav 

2. 
Sējas 

pamatskola 
Izglītības 

iestāde 

Sējas 

pamatskola, 

p./n. Murjāņi, 

Sējas novads 

57.1710991 24.6328332 
Zāle, mācību 

klases 
250 ir nav 

3. 
Kultūras nams 

Pabažos 
Kultūras 

centrs 

Kultūras nams 

"Pabaži", Sējas 

novads 

57.2596077 24.5918755 
Zāle, aktieru 

telpas 
90 nav nav 

4. 
Kultūras nams 

Lojā 
Kultūras 

centrs 

Kultūras nams 

"Loja", p./n. 

Murjāņi, Sējas 

novads 

57.2596077 24.5918755 
Zāle, aktieru 

telpas 
130 nav nav 
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5. PII Bitīte 
Izglītības 

iestāde 

p./n. Murjāņi, 

Sējas novads 
57.1547642 24.6479248 

Zāle, 

grupiņas 

telpas 
50 nav nav 

6. 
Murjāņu sporta 

ģimnāzija 
Izglītības 

iestāde 

p./n. Murjāņi, 

Klintsleju iela 

4 

57.1441152 24.6775514 

Zāle, mācību 

telpas, 

dienesta 

viesnīca u.c.  

100 ir ir 

 

Ropažu novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Ēkas tips Adrese 
Koordinātes* Telpu 

veids* 

Cilvēku 

skaits* 

Virtuve 

ar 

ēdnīcu  

Guļam 

vietas 
Lat Lon 

1.  
Zaķumuižas 

pamatskola 
Izglītības 

iestāde 

Skolas iela 3, 

Zaķumuiža, 

Ropažu novads 

56.9699767 24.4886757 
Zāle, mācību 

klases 
250 Ir  nav 

2. 

Patvēruma 

meklētāju 

izmitināšanas 

centrs 

"Mucenieki" 

Izmitināšanas 

iestāde 

«Jaunceltnes 

2», Mucenieki, 

Ropažu novads  

56.9585507 24.3824584 Istabiņas 400 

virtuve 

ir 

ēdiens 

nav 

ir 

3. 
Ropažu 

vidusskola 
Izglītības 

iestāde 

 Rīgas iela 5, 

Ropaži, 

Ropažu novads 

56.9747119 24.6360035 
Zāle, mācību 

klases 
250 Ir  nav 
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4. 

Ropažu 

Mūzikas un 

mākslas skola 

"Rodenpois" 

Izglītības 

iestāde 

Rīgas iela 6, 

Ropaži 

 

56.9729278 
24.6335056  

Zāle, mācību 

klases 
50 nav nav 

5. 
Ropažu PII 

"Annele" 
Izglītības 

iestāde 

Centra iela 4, 

Ropaži, 

Ropažu novads 

56.9722724 24.6316357  
Zāle, 

grupiņas 
100 Ir  nav 

6. 
Ropažu sporta 

centrs 
Izglītības 

iestāde 

Sporta iela 2, 

Ropaži, 

Ropažu novads 

56.9742882 24.6362760  Zāle 50 nav nav 

Krimuldas novads.  

Nr.p.k. Nosaukums  Ēkas tips Adrese 
Koordinātes* 

Telpu veids* 
Cilvēku 

skaits* 

Virtuve 

ar 

ēdnīcu  

Guļam 

vietas 
Lat Lon 

1.  
Krimuldas 

vidusskola 
Izglītības 

iestāde 

Skolas iela 11, 

Ragana, 

Krimuldas 

novads 

57.1821113  24.6976325  Zāle, klases 300 Ir Nav 

2. 
Krimuldas 

Tautas nams 
Kultūras 

centrs 

Parka iela 1, 

Ragana 
57.1799560 24.7015163  

Zāles telpas. 

Aktieru 

telpas 
150 Nav Nav 
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3. 
Inciema torņa 

ēka 
Kultūras 

centrs 

A.Eglīša iela 5, 

Inciems, 

Krimuldas 

novads 

57.2567912 24.8779405  Zāle 40 Nav Nav 

4. 
Turaidas 

pamatskola 
Izglītības 

iestāde 

Turaidas 

pamatskola, 

Krimuldas 

pagasts 

57.2320649  24.8481863  
Klases telpas 

, zāle 
150 Nav Nav 

5. 
Lēdurgas 

kultūras nams 
Kultūras 

centrs 

Emiļa 

Melngaiļa iela 

2, Lēdurga 

57.3239003 24.7433786  
Zāles, aktieru 

telpas 
300 Nav Nav 

6. 
Lēdurgas 

sporta halle 
Sporta 

centrs 
Skola, Lēdurga 57.3187536 24.7578975  Zāles 100 Nav Nav 

7.  

Garlība 

Merķeļa 

Lēdurgas 

pamatskola 

Izglītības 

iestāde 
Skola, Lēdurga 57.3187536 24.7578975  Zāle, klases 150 Ir Nav 

 Inčukalna novads.   

Nr.p.k. Nosaukums  Ēkas tips Adrese 
Koordinātes* Telpu 

veids* 

Cilvēku 

skaits* 

Virtuve 

ar 

ēdnīcu  

Guļam 

vietas 
Lat Lon 
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1. 
Inčukalna 

Tautas nams 
Kultūras 

centrs 

 Atmodas iela 

1a, Inčukalns, 

Inčukalna 

novads 

57.0974755 24.6864346  Zāle 150 Nav Nav 

2. 
Vangažu 

Kultūras nams 
Kultūras 

centrs 

Gaujas iela 12, 

Vangaži, 

Inčukalna 

novads 

57.0929453 24.5466004  
Zāle, aktieru 

telpas 
250 Nav Nav 

3. 
Vangažu 

vidusskola 
Izglītības 

iestāde 

 Gaujas 2, 

Vangaži, 

Inčukalna 

novads 

 57.0919097  24.5492421  Zāle, klases 700 Ir Nav 

4. 
Inčukalna 

pamatskola 
Izglītības 

iestāde 

Zvaigžņu iela 

2, Inčukalns, 

Inčukalna 

novads 

57.1011661 24.6817573  Zāle, klases 350 Ir Nav 

5. 
Sporta 

komplekss 

Sporta 

centrs 

Zvaigžņu iela 

2 A, Inčukalns, 

Inčukalna 

novads 

57.1015491 
 

24.6827633  

Zāles, 

kabineti 
1000 Ir Nav 

6. PII "Minka" 
Izglītības 

iestāde 

Zvaigžņu iela 

6, Inčukalns, 

Inčukalna 

novads 

57.1014065, 24.6796324 
Zāle, 

grupiņas 
200 Ir Nav 

7. PII "Jancis" 
Izglītības 

iestāde 

Smilšu iela 2, 

Vangaži, 

Inčukalna 

novads 

57.0940158 24.5442047 
Zāle, 

grupiņas 
250 Ir Nav 
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6.6. Evakuēto uzskaite.  

Evakuējamo personu reģistrāciju un uzskaiti veic nozīmētās evakuācijas nodrošināšanas darba grupas locekļi pulcēšanās 

vietās un izmitināšanas vietās.   

Veicot evakuējamo personu reģistrāciju, noskaidro sekojošu informāciju (skat. 1. tabulu): 

- personas vārds uzvārds, personas kods; 

- deklarētā dzīvesvieta (ja atšķiras, no deklarētās dzīvesvieta tad arī faktiskā);  

- vai ir nepieciešama medicīniskā, sociālā, psiholoģiskā palīdzība; 

- cita būtiska informācija.  

 Uzskaites datus (uzņemto cilvēku skaits, brīvās vietas u.c.), norīkotā persona, periodiski ziņo evakuācijas grupas vadītājam.  

 

1. tabula.  

Evakuējamo personu uzskaites lapa.  

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Personas kods 

vai dzimšanas 

datums 

Deklarētā 

dzīves vieta 

Faktiskā 

dzīves vieta 

Nepieciešamā 

palīdzība 

(sociālā, 

medicīniskā, 

psiholoģiskā) 

Izmitināšanas 

vieta 
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6.7. Evakuēto ēdināšana.  

Pašvaldībās tiek noslēgti ēdināšanas pakalpojuma līgumi skolniekiem un pirmsskolas iestādes audzēkņiem.  Ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzējs izmanto pašvaldību ēdināšanas bloka telpas.  

Evakuēto iedzīvotāju ēdināšana tiks nodrošināta izmantojot ēdināšanas pakalpojuma  sniedzējus veicot grozījumus 

pakalpojuma sniegšanas līgumā.  

Lai ievērotu sanitāro normu prasības, ēdiens tiks piegādāts uz izmitināšanas vietām ar ēdinātāja pakalpojuma sniedzēja 

spēkiem.  

Iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā  ir atrunātas Siguldas civilās aizsardzības sadarbības 

teritorijas noteikumos “Siguldas civilās aizsardzības sadarbības teritorijas noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar 

pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm un pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā” (pielikums Nr. 5).  

 

6.8. Evakuēto sociālā aprūpe.  

Evakuēto personu sociālo aprūpi organizē pašvaldības sociālais dienests.  

Pašvaldības sociālā dienesta speciālisti veic personas novērtēšanu un pieņem attiecīgu lēmumu par cilvēkam nepieciešamā 

pakalpojuma veidu.  

Ja aprūpi nodrošinās nevarīgā cilvēka ģimenes loceklis, to var organizēt evakuācijas izmitināšanas vietās.  

Gadījumos, kad sociālo aprūpi izmitināšanas vietās nav iespējams nodrošināt personas tiek nogādātas uz aprūpes centriem.   
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6.9. Evakuēto īpašuma apsardze.  
 

Evakuēto personu īpašumus, tai skaitā arī pašvaldības īpašumus,  kur tiek uzstādīta apsardzes sistēma un noslēgts atbilstošs 

pakalpojuma līgums, apsardzi nodrošina apsardzes pakalpojuma komersants. 

Evakuēto personu īpašumus, kur nav uzstādīta apsardzes sistēma vai nav noslēgts attiecīgais pakalpojuma līgums,  

apsardzi nodrošina Valsts policija, Pašvaldības policija.   

Nepieciešamības gadījumā Siguldas Teritorijas civilās aizsardzības komisija var lemt par  Zemessardzes 

piesaistīšanu.  
 

6.10.  Sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto uzņemšanas jomā.  

Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips un tas tiek uzskatīts par instrumentu, lai 

efektīvāk risinātu dažādas problēmas, tai skaitā arī evakuēto personu uzņemšanas jomā.  
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6.11. Evakuācijas plāna īstenošanai noteiktie pasākumi.  

Nr. 

p.k. 
Darbības apraksts Atbildīgā institūcija Iesaistītā institūcija Izpildes termiņi Izpildes forma 

Preventīvie pasākumi 

1. Vietēja līmeņa teorētiskās un praktiskās mācības, kurās 

tiks pārbaudīta gatavība vietēja mēroga katastrofai un 

iedzīvotāju evakuācijai no apdraudētām teritorijām bez 

iedzīvotāju izmitināšanas, ēdināšanas.  

Pašvaldība kurā tiks 

veiktas mācības 

CAK 2022 gada jūnijs CAK Civilās 

aizsardzības 

plāns 

2. Reģionāla līmeņa teorētiskās un praktiskās mācības, kurās 

pārbauda gatavību reģionāla mēroga katastrofai 

iedzīvotāju evakuācijai no apdraudētām teritorijām bez 

iedzīvotāju izmitināšanas, ēdināšanas. 

CAK CAK 2023 gada jūnijs CAK Civilās 

aizsardzības 

plāns 

3. Civilās aizsardzības plāna pārskatīšana, papildināšana 

atkarībā no mācību rezultātiem un nepieciešamības 

gadījumā. 

CAK komisijas 

priekšsēdētājs 

CAK Pēc veiktām 

praktiskām un 

teorētiskām 

apmācībām 

Civilās 

aizsardzības 

plāns 

Reaģēšanas pasākumi 

Evakuācija no apdraudēta objekta 

1. Informācijas saņemšana par iespējamo apdraudējumu vai 

notikušo katastrofu objektā.  

Objekta īpašnieks 

vai tiesiskais 

valdītājs 

Objekta īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs  

Pirms vai pēc 

katastrofas 

Apziņošana un 

informācijas 

apmaiņa 



  

  
97 

 

Pašvaldība 

2. Cilvēku evakuācija no objekta nosakot evakuācijas ceļus 

un pulcēšanās vietas.  

Glābšanas darbu 

vadītājs  

Objekta īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs  

Objekta īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs  

 

Pirms vai pēc 

katastrofas 

Apziņošana un 

informācijas 

apmaiņa 

3.  Izlūkošana kuras laikā tiek noteikts katastrofas raksturs, 

iespējamie bīstamie faktori, izplatīšanās ceļi un virzieni, 

ķīmisko vielu noplūde, sprādzien bīstamība u.c faktori.  

Glābšanas darbu 

vadītājs 

Pašvaldība un citas 

iesaistāmās 

institūcijas 

Pēc katastrofas vai 

katastrofu draudu 

gadījumā 

Pasākumi 

Informācijas 

apmaiņa 

4. Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas nepieciešamību 

no apdraudētas teritorijas, ja iespējama katastrofas 

izplatība ārpus objekta.  

Glābšanas darbu 

vadītājs  

Pašvaldības policija 

Pašvaldība Pēc informācijas 

saņemšanas 

Apziņošana  

5. Evakuācijas koordinēšanas grupas izveidošana, darbības vietas 

noteikšana un iesaistīto institūciju apziņošana. 
Pašvaldība Pašvaldība Pēc informācijas 

saņemšanas par 

iedzīvotāju 

evakuācijas 

nepieciešamību no 

apdraudētās teritorijas 

Pasākumi  

Apziņošana 

Informācijas 

apmaiņa 

6. Iedzīvotāju evakuācija no apdraudētas teritorijas, ja tāda 

tiek noteikta izlūkošanas laikā. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pašvaldība Nepieciešamības 

gadījumā 

Informēšana  

Transportēšana 

7. Sociālo aprūpes centru pacientu pārvietošana uz citu Sociālās aprūpes 

centrs  

Pašvaldība 

Labklājības 

Pēc resursu Informācijas 
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sociālās aprūpes centru. Pašvaldība 

 

ministrija 

 

mobilizēšanas apmaiņa  

Transportēšana 

8. Iesaistīšanās ārstniecības iestāžu pacientu  pārvietošanā uz 

citu ārstniecības iestādi. 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

Ārstniecības iestāde  

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Veselības ministrija 

Valsts operatīvā 

medicīniskā komisija  

Pašvaldība 

 

Pēc informācijas 

saņemšanas par 

evakuācijas 

nepieciešamību 

Informācijas 

apmaiņa  

Transportēšana 

9. Evakuēto iedzīvotāju uzskaite un pamatvajadzību 

nodrošināšana. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pašvaldība Nepieciešamības 

gadījumā, pēc 

transportēšanas 

pasākumiem 

Pasākumi 

10. Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana 

evakuācijas pulcēšanās vietās un izmitināšanas vietās. 
Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

 

Pēc evakuācijas 

uzsākšanas 

Pasākumi 

11. Sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšana. Sociālais dienests Pašvaldība Izmitināšanas vietās 

pēc iedzīvotāju 

evakuācijas 

Pasākumi 

12. Apdraudējuma radīto zaudējumu aprēķināšana un 

nepieciešamības gadījumā, apdraudējuma radīto 

zaudējumu kompensēšanai sagatavo paredzēto līdzekļu 

pieprasījumu  no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

Pašvaldība Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Pēc zaudējumu 

aprēķināšanas 

Pieprasījums 
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neparedzētiem gadījumiem”. 

Evakuācija no apdraudētās teritorijas vietējā mēroga katastrofas gadījumā 

1. Informācijas saņemšana par iespējamo apdraudējumu vai 

notikušo katastrofu apdraudētās pašvaldības teritorijā. 

Glābšanas darbu 

vadītājs vai citi 

atbildīgie dienesti 

Pašvaldība Apdraudējuma vai 

katastrofas gadījumā 

Informācija 

2. Lēmuma pieņemšana par iedzīvotāju evakuāciju no 

apdraudētās teritorijas.  

Glābšanas darbu 

vadītājs 

Pašvaldība Pēc lēmuma 

pieņemšanas par 

evakuācijas 

nepieciešamību 

Informācijas 

apmaiņa 

3. Evakuācijas koordinēšanas grupas izveidošana, darbības vietas 

noteikšana un iesaistīto institūciju apziņošana. 
Pašvaldība Pašvaldība 

Evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pēc informācijas 

saņemšanas par 

iedzīvotāju 

evakuācijas 

nepieciešamību no 

apdraudētās teritorijas 

Pasākumi 

Apziņošana  

Informācijas 

apmaiņa 

4. Informācijas pieprasījums par iespējamiem evakuācijas 

ceļiem un laiku evakuācijas īstenošanai.  

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Glābšanas darbu 

vadītājs 

Pēc apdraudējuma 

izvērtēšanas un 

iespējamu evakuācijas 

ceļu noteikšanas 

Informācijas 

apmaiņa 

5. Evakuācijas pulcēšanās vietu un nepieciešamo resursu  

apzināšana un noteikšana iedzīvotāju transportēšanai.   

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pašvaldība Pēc apdraudējuma 

izvērtēšanas un 

iespējamo pulcēšanās 

Informācijas 

apmaiņa 
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vietu noteikšanas 

6. Apdraudētā teritorijā esošo iedzīvotāju apziņošana par 

evakuācijas nepieciešamību, apdraudējuma raksturu, 

evakuācijas virzienu, pulcēšanās vietām un citu saistošu 

informāciju. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pašvaldības policija, 

Valsts policija, 

Zemessargi 

  

Pēc izlūkošanas 

notikuma vietā vai pēc 

saņemtās informācijas 

apstiprināšanas  

Apziņošana un 

informēšana  

7. Evakuācijas nodrošināšanas īstenošanai nepieciešamo resursu 

mobilizācija un iesaistīto personu apziņošana. 
Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa  

Pašvaldība Evakuācijas 

koordinēšanas grupas 

sēdes laikā 

Pašvaldības 

lēmums 

8. Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas nepieciešamību no 

apdraudētas teritorijas, par evakuācijas ceļiem, pulcēšanās 

vietām u.c. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pašvaldība  

Pašvaldības policija 

Pēc informācijas 

saņemšanas par 

evakuācijas 

nepieciešamību  

Apziņošana un 

informēšana 

9. Organizēta iedzīvotāju transportēšana no apdraudētās teritorijas 

un  pulcēšanās vietām un uz izmitināšanas vietām. 
Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pašvaldība Pēc iedzīvotāju 

apziņošanas 

Transportēšanas 

pasākumi 

10. Sociālo aprūpes centru pacientu pārvietošana uz citu 

sociālās aprūpes centru. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Sociālais aprūpes 

centrs 

Labklājības 

ministrija  

Pašvaldība 

Pēc nepieciešamības Transportēšanās 

pasākumi 

11. Iesaistīšanās ārstniecības iestāžu pacientu  pārvietošanā uz 

citu ārstniecības iestādi. 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

Veselības ministrija 

Valsts operatīvā 

medicīniskā komisija 

Pēc nepieciešamības Transportēšanas 

pasākumi 
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Ārstniecības iestāde 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pašvaldība 

 

12. Evakuēto iedzīvotāju uzskaite,  pamatvajadzību 

nodrošināšana, sociālo pakalpojumu sniegšana. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pašvaldība Izmitināšanas vietās 

pēc evakuācijas 

Pasākumi 

13. Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšana 

evakuācijas pulcēšanās vietās, izmitināšanas vietās un to 

apkārtnē 

Pašvaldības policija Pašvaldības policija  

Valsts policija 

Zemessardze 

Pēc evakuācijas 

uzsākšanas un 

izmitināšanas vietu 

ierīkošanas 

Pašvaldības 

policijas 

darbinieku 

norīkošana  

Palīdzības 

pieprasījums no 

Valsts policijas 

un Zemessardzes 

27 kājnieku 

bataljona 

14. Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana 

evakuācijas pulcēšanās vietās un izmitināšanas vietās. 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

Pēc evakuācijas 

uzsākšanas un 

izmitināšanas vietu 

ierīkošanas 

Palīdzības 

pieprasījums no 

NMPD 

15. Evakuēto teritoriju īpašumu apsardze (ja netiek apdraudēta 

apsardzē iesaistīto personu dzīvība). 

Pašvaldības policija Pašvaldības policija  

Valsts policija 

Patstāvīgi pēc 

iedzīvotāju 

Pašvaldības 

policijas 
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Zemessardzes 27 

kājnieku bataljons 

evakuēšanas ja netiek 

apdraudēta cilvēku 

dzīvība 

darbinieku 

norīkošana  

Palīdzības 

pieprasījums no 

Valsts policijas 

un 

Zemessargiem 

16. Sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšana. Sociālais dienests Pašvaldība Izmitināšanas vietās 

pēc iedzīvotāju 

evakuācijas 

Pasākumi 

17. Apdraudējuma radīto zaudējumu aprēķināšana un 

nepieciešamības gadījumā, apdraudējuma radīto 

zaudējumu kompensēšanai sagatavo paredzēto līdzekļu 

pieprasījumu  no valsts budžeta programmas “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”. 

Pašvaldība Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Pēc zaudējumu 

aprēķināšanas  

Pieprasījums 

Evakuācija no apdraudētās teritorijas reģionālā  mēroga katastrofas gadījumā 

1. Informācijas saņemšana par iespējamo apdraudējumu vai 

notikušo katastrofu reģionālā mērogā 

Glābšanas darbu 

vadītājs vai citi 

atbildīgie dienesti 

CAK priekšsēdētājs Apdraudējuma vai 

katastrofas gadījumā 

Informācija 

2. CAK komisijas sasaukšana CAK priekšsēdētājs Pašvaldības Pēc informācijas 

saņemšanas par 

reģionālā mēroga 

katastrofu 

Apziņošana 
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3. Izlūkošana kuras laikā tiek noteikts katastrofas raksturs, 

iespējamie bīstamie faktori, izplatīšanās ceļi un virzieni, 

ķīmisko vielu noplūde, sprādzien bīstamība u.c faktori. 

Glābšanas darbu 

vadītājs 

Citas iesaistītās 

institūcijas 

Pašvaldības  

CAK 

Katastrofu draudu 

gadījumā vai pēc 

katastrofas 

Informācijas 

apmaiņa 

4. Lēmuma pieņemšana par iedzīvotāju evakuāciju no 

apdraudētām teritorijām, iedzīvotāju izmitināšanu, 

ēdināšanu u.c. 

Glābšanas darbu 

vadītājs  

Civilās aizsardzības 

komisija 

Pašvaldības Pēc izlūkošanas darba 

veikšanas 

CAK lēmums 

5. Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupu izveidošana 

katrā CAK pašvaldībā, darbības vietas noteikšana un 

iesaistīto institūciju apziņošana. 

CAK Pašvaldības Pēc informācijas 

saņemšanas par 

iedzīvotāju 

evakuācijas 

nepieciešamību no 

apdraudētās teritorijas 

CAK lēmums 

6. Evakuācijas nodrošināšanas īstenošanai nepieciešamo 

resursu mobilizācija un iesaistīto personu apziņošana. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupas  

CAK Pēc evakuācijas 

nepieciešamības 

lēmuma pieņemšanas 

CAK lēmums  

Apziņošana 

7. Pulcēšanās vietu un izmitināšanas vietu apzināšana visā 

Siguldas Civilās aizsardzības teritorijas sadarbības 

teritorijā. 

CAK Pašvaldības Pēc evakuācijas 

nepieciešamības 

lēmuma pieņemšanas 

Apziņošana  

Informācijas 

pieprasījums 

7. Informācijas pieprasījums par iespējamiem evakuācijas 

ceļiem un laiku evakuācijas īstenošanai. 

CAK  Pašvaldības Pēc evakuācijas 

nepieciešamības 

Informācijas 
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Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupas 

lēmuma pieņemšanas apmaiņa 

8. Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas nepieciešamību 

no apdraudētas teritorijas, par evakuācijas ceļiem, 

pulcēšanās vietām u.c. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupas 

Pašvaldības Pēc evakuācijas 

nepieciešamības 

lēmuma pieņemšanas 

Informēšana 

9. Organizēta iedzīvotāju transportēšana no apdraudētās 

teritorijas un  pulcēšanās vietām un uz izmitināšanas 

vietām. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupas 

CAK Pēc iedzīvotāju 

apziņošanas, 

transportēšanas ceļu 

noskaidrošanas, 

pulcēšanās vietu 

apkopošanas un 

izmitināšanas vietu 

noskaidrošanas. 

Transportēšana 

10. Sociālo aprūpes centru pacientu pārvietošana uz citu 

sociālās aprūpes centru. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Sociālais aprūpes 

centrs 

Labklājības 

ministrija  

CAK 

 

Nepieciešamības 

gadījumā 

Transportēšana 

11. Iesaistīšanās ārstniecības iestāžu pacientu  pārvietošanā uz 

citu ārstniecības iestādi. 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

Ārstniecības iestāde 

Veselības ministrija 

Valsts operatīvā 

medicīniskā komisija 

CAK 

 

Pēc nepieciešamības Transportēšana 
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12. Evakuēto iedzīvotāju uzskaite,  pamatvajadzību 

nodrošināšana, sociālo pakalpojumu sniegšana. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

CAK Izmitināšanas vietās 

pēc iedzīvotāju 

evakuācijas 

Pasākumi 

13. Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšana 

evakuācijas pulcēšanās vietās, izmitināšanas vietās un to 

apkārtnē. 

Pašvaldības policija 

Valsts policija  

Zemessardzes 27 

kājnieku bataljons 

CAK Izmitināšanas un 

pulcēšanās vietās 

Pašvaldības 

policijas 

darbinieku 

norīkošana  

Palīdzības 

pieprasījums no 

Valsts policijas 

un Zemessardzes 

27 kājnieku 

bataljona 

14. Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana 

evakuācijas pulcēšanās vietās un izmitināšanas vietās un 

katastrofu vietās. 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

Pēc informācijas par 

notikušo katastrofu 

Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības 

dienesta 

izsaukšana 

15. Evakuēto teritoriju īpašumu apsardze (ja netiek apdraudēta 

apsardzē iesaistīto personu dzīvība). 

Pašvaldības policija 

Valsts policija 

Zemessardzes 27 

kājnieku bataljons 

CAK Patstāvīgi pēc 

iedzīvotāju 

evakuēšanas ja netiek 

apdraudēta cilvēku 

Pašvaldības 

policijas 

darbinieku 

norīkošana  
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dzīvība Palīdzības 

pieprasījums no 

Valsts policijas 

un Zemessardzes 

27 kājnieku 

bataljona 

16. Sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšana 

iedzīvotājiem izmitināšanas vietās.  

Siguldas civilās 

aizsardzības teritoriju 

sociālie dienesti 

CAK Pēc nepieciešamības Pasākumi 

17. Apdraudējuma radīto zaudējumu aprēķināšana un 

nepieciešamības gadījumā, apdraudējuma radīto 

zaudējumu kompensēšanai sagatavo paredzēto līdzekļu 

pieprasījumu  no valsts budžeta programmas “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”. 

CAK Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Pēc zaudējumu 

aprēķināšanas 

Pieprasījums 

Pasākumi ārkārtas situācijas, militāra iebrukuma vai to  draudu gadījumā 

1. Pašvaldību un evakuācijas koordinēšanas grupas, ja vēl 

nav izveidots tad IeM apziņošana  un informācijas 

apmaiņas nodrošināšana par evakuējamām teritorijām, 

izmantojamiem ceļiem un maršrutiem, evakuācijas 

īstenošanai pieejamo laiku, drošām izmitināšanas vietu 

ierīkošanas distancēm. 

NBS 

Aizsardzības 

ministrija 

Zemessardze 

CAK  

Evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pēc informācijas 

pieejamības vai pēc 

Izņēmuma stāvokļa 

izsludināšanas 

Apziņošana un 

informēšana 

2. Iedzīvotāju evakuācijai un pārvietošanai neizmantojamo 

ceļu bloķēšana. 

Valsts policija 

 Pašvaldība 

 

NBS 

Zemessardzes 27. 

kājnieku bataljons 

Pēc reaģēšanas 

pasākumu 1. punktā 

minētās informācijas 

saņemšanas 

Amatpersonu 

norīkošana 
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3. Iedzīvotāju plūsmas virzīšanas un informēšanas pasākumi 

ienākošo militāro spēku un evakuējamo iedzīvotāju 

dekonfliktācijas īstenošanai. 

Pašvaldība Valsts policija 

Pašvaldības policija 

CAK 

Pēc reaģēšanas 

pasākumu 1. punktā 

minētās informācijas 

saņemšanas 

Apziņošana, 

informēšana 

4. Pašvaldības evakuācijas koordinēšanas grupu izveidošana 

katrā CAK pašvaldībā, darbības vietas noteikšana un 

iesaistīto institūciju apziņošana. 

CAK CAK Pēc informācijas 

saņemšanas par 

iedzīvotāju 

evakuācijas 

nepieciešamību no 

apdraudētās teritorijas 

CAK lēmums 

5. Pulcēšanās vietu un izmitināšanas vietu apzināšana visā 

Siguldas Civilās aizsardzības teritorijas sadarbības 

teritorijā. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupas 

CAK Pēc informācijas 

saņemšanas par 

iedzīvotāju 

evakuācijas 

nepieciešamību no 

apdraudētās teritorijas 

Apzināšana 

6. Iedzīvotāju informēšana par evakuācijas nepieciešamību 

no apdraudētas teritorijas, par evakuācijas ceļiem, 

pulcēšanās vietām u.c. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupas 

CAK Pēc informācijas 

saņemšanas par 

iedzīvotāju 

evakuācijas 

nepieciešamību no 

apdraudētās teritorijas 

Informēšana 

7. Organizēta iedzīvotāju transportēšana no apdraudētās 

teritorijas un  pulcēšanās vietām un uz izmitināšanas 

Pašvaldības 

evakuācijas 

CAK Pēc informācijas 

saņemšanas par 

Transportēšana 
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vietām koordinēšanas grupas iedzīvotāju 

evakuācijas 

nepieciešamību no 

apdraudētās teritorijas 

8. Evakuēto iedzīvotāju uzskaite,  pamatvajadzību 

nodrošināšana, sociālo pakalpojumu sniegšana. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupas 

CAK Izmitināšanas vietā Pasākumi 

9. Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšana 

evakuācijas pulcēšanās vietās, izmitināšanas vietās un to 

apkārtnē. 

Pašvaldības policija CAK Izmitināšanas vietās Pašvaldības 

policijas 

darbinieku 

norīkošana. 

10. Evakuēto iedzīvotāju uzskaite,  pamatvajadzību 

nodrošināšana, sociālo un psiholoģisko pakalpojumu 

sniegšana. 

Pašvaldības 

evakuācijas 

koordinēšanas grupas 

Sociālais dienests 

CAK Izmitināšanas vietās Pasākumi 

11 Nodrošināt kara darbībā iesaistītajām valsts un 

pašvaldības institūciju amatpersonām, juridiskajām un 

fiziskajām personām piemērotus darba un sadzīves 

apstākļus (savu iespēju robežās).  

 

CAK Pašvaldības Nepieciešamības 

gadījumā 

Pasākumi 

Seku likvidēšanas pasākumi 

1. Apdraudējuma skarto pašvaldību informēšana par bīstamo 

faktoru seku likvidāciju un iespēju iedzīvotājiem 

Glābšanas darbu 

vadītājs 

Visas iesaistītās 

institūcijas atbilstoši 

Pēc apstiprināšanas par 

apdraudējuma 

Apziņošana un 

informēšana 
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atgriezties iepriekšējās dzīvesvietās. NBS kompetencei neesamību 

2. Iedzīvotāju informēšana par bīstamības neesamību 

evakuētajās teritorijās un iespēju atgriezties iepriekšējās 

dzīvesvietās. 

Pašvaldība Glābšanas darbu 

vadītājs 

Pēc seku likvidēšanas 

pasākumu 1. punktā 

minētās informācijas 

saņemšanas 

Sabiedrības 

informēšana 

3. Organizēt infrastruktūras un sabiedrībai sniedzamo 

pakalpojumu atjaunošanu evakuētajās teritorijās. 

Pašvaldība Visas iesaistītās 

institūcijas atbilstoši 

kompetencei 

Pēc seku likvidēšanas 

pasākumu 1. punktā 

minētās informācijas 

saņemšanas 

Pasākumi 

4. Īstenot organizētu iedzīvotāju atgriešanos evakuētajās 

teritorijās un pakāpenisku izmitināšanas vietu slēgšanu. 

Pašvaldība CAK Pēc seku likvidēšanas 

pasākumu 2. punktā 

minētā pasākuma 

izpildes 

Transportēšanas 

un 

organizatoriskie 

pasākumi 

5. Atbilstoši radītiem postījumiem, lemt par nepieciešamo 

pamatvajadzību nodrošināšanu vai līdzekļu kompensēšanu 

iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir izpostīta. 

Pašvaldība 

Ministru kabinets 

VARAM 

Evakuācijas 

koordinēšanas grupa 

Pēc pieprasījuma Lēmums 

6. Infrastruktūras un objektu, kas izmantoti evakuēto 

iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai atjaunošana 

iepriekšējā stāvoklī. 

Pašvaldība Visas iesaistītās 

institūcijas atbilstoši 

kompetencei 

Pēc izmitināšanas 

vietu slēgšanas 

Pasākumi 

7. Plānot veicamos pasākumus evakuēto iedzīvotāju 

pastāvīgas dzīvošanas apstākļu nodrošināšanai, kuriem nav 

iespējams atgriezties iepriekšējās dzīvesvietās 

Pašvaldība Visas iesaistītās 

institūcijas atbilstoši 

kompetencei 

Pēc 12 mēnešiem no 

Plāna reaģēšanas 

pasākumu īstenošanas   

Pasākumi 
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8. Apdraudējuma radīto zaudējumu kompensēšanai sagatavo 

paredzēto līdzekļu pieprasījumu  no valsts budžeta 

programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

Pašvaldība VARAM Pēc radīto zaudējumu 

aprēķināšanas 

Pieprasījums 

 

 

 

 

 

 

VII  Iesaistāmie resursi. 

7.1.  Pašvaldības vai pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos.  

Pašvaldību resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos ir norādīti 5.2.2. un 5.2.3 punktos.  

Papildus: 

 Krimuldas novada pašvaldībā ir divas ugunsdzēsēju mašīnas, kuras nodotas Krimuldas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrībai.  
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Inčukalna novada pašvaldībā ir Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kuras rīcībā ir trīs ugunsdzēsēju mašīnas.  

7.2.   Fizisko vai juridisko personu resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos.  

Pašvaldības nav noslēgušas līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par resursiem, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku 

likvidēšanas pasākumos.  

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos juridiskās vai fiziskās personas rīcībā esošos resursus piesaistīs saskaņā ar 

Ministru kabineta 10.03.2017. noteikumiem Nr. 131 “Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu 

reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un 

zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”.  

Izvērtējot katastrofas sekas un nepieciešamos resursus seku likvidēšanai, notikuma vietā vai piecu darbdienu laikā pēc 

resursu iesaistīšanas attiecīgajā pasākumā tiks noslēgta rakstiska vienošanās ar juridisku vai fizisku  personu par resursu 

iesaistīšanu.  

7.3.  Nodrošinājums ar energoresursiem energoapgādes traucējumu gadījumā.  

Visās Siguldas sadarbības teritorijas pašvaldībās, energoapgādes traucējumu gadījumā, ar energoresursiem ir nodrošināti 

siltumapgādes komersanti un ūdensapgādes un kanalizācijas  uzņēmumi.  

Siguldas novada pašvaldībā ar stacionāriem dīzeļģeneratoriem nodrošināts Kultūras centrs “Siguldas devons”, Pils ielā 10 

un Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda ielā 7a.  

7.4.  Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu 

valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām.  

https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2017/03/10/
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Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija nav noslēgusi sadarbības līgumus ar citu administratīvo 

teritoriju, ar citu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus 

esošajām pašvaldībām.  
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PIELIKUMI  

 

 

 

 

1.Pielikums  

 

SASKAŅOTS             APSTIPRINĀTS 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta      ar Siguldas novada pašvaldības domes  

2018. gada 07. jūnija           2018. gada 12. jūlija lēmumu Nr.10 

vēstuli Nr. 22-1.22/828               

                ar Inčukalna novada pašvaldības domes  

                                                                     2018. gada 16 maija lēmumu Nr. 8-15.§. 
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ar Krimuldas novada pašvaldības domes  

2018. gada 25. maija lēmumu Nr. 5.8.p.  

 

ar Mālpils novada pašvaldības domes  

2018. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.4/22.  

 

ar Ropažu novada pašvaldības domes  

2018. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 24.§.  

 

ar Sējas novada pašvaldības domes  

2018. gada 24. aprīļa lēmumu Nr.5.§. 

 

 

 

Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības  

KOMISIJAS NOLIKUMS  

 

     Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un  

katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta 

                                                                                                                                   pirmās daļas 2. punktu.  
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1. Šis nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu, 

komisijas locekļu tiesības, pienākumus un komisijas apziņošanas kārtību.  

2. Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs:  

2.1. komisijas priekšsēdētājs – Uģis Mitrevics (Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);  

2.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus – 

Uldis Millers ( VUGD Reģiona pārvaldes, Siguldas daļas komandieris);  

2.3. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Aivars Nalivaiko ( Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);  

2.4. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Linards Kumskis ( Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);  

2.5. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Solvita Strausa ( Mālpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);  

2.6. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Zigurds Blaus (Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);  

2.7. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Guntis Liepiņš ( Sējas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);  

2.8. komisijas loceklis – Vēsma Namiķe ( Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests);  

2.9. komisijas loceklis – Mareks Stepens ( Valsts policija Siguldas iecirknis );  

2.10. komisijas loceklis – Indulis Andžāns ( AS  “Latvijas gāze”);  

2.11. komisijas loceklis – Vjačeslavs Ņiķiforovs (AS “Conexus Baltic Grid”);  

2.12. komisijas loceklis – Kārlis Spoģis (AS “Sadales tīkli”);  

2.13. komisijas loceklis – Māris Migla (AS “Augstsprieguma tīkls”);  

2.14. komisijas loceklis – Mareks Samohvalovs ( Pārtikas un veterinārais dienests);  

2.15. komisijas loceklis – Liena Eiduka ( Pārtikas un veterinārais dienests – Mareka Samohvalova prombūtnes laikā);  

2.16. komisijas loceklis – Marina Eglīte ( VAS “Latvijas dzelzceļš);  

2.17. komisijas loceklis – Olga Hačkova ( VAS “Latvijas dzelzceļš – Marinas Eglītes prombūtnes laikā);  

2.18. komisijas loceklis – Jānis Lūsis ( Valsts meža dienests);  

2.19. komisijas loceklis – Kristaps Kalvāns (VUGD Rīgas reģiona pārvalde 6. daļa );  

2.20. komisijas loceklis – Tālivaldis Skuja (Zemessardzes 27. kājnieku bataljons).  

3. Komisijas uzdevums, tiesības, darba organizāciju nosaka 2017. gada 29. septembra Ministru kabineta noteikumi  Nr. 582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi).  
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4. Ministru kabineta noteikumos civilās aizsardzības komisijai noteikto uzdevumu izpildei, komisijas priekšsēdētājam, tā vietniekiem, 

locekļiem ir šādi pienākumi:  

4.1. Ierosināt sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītājs;  

4.2. Ierosināt sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu 

pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;  

4.3. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;  

4.4. Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;  

4.5. Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietās;  

4.6. Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;  

4.7. Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālām rezervēm;  

4.8. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājus par komisijā 

pieņemtajiem lēmumiem;  

4.9. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietējā, reģionālā un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas mācībās.  

5. Komisijas priekšsēdētāja, tā vietnieku un locekļu tiesības:  

5.1. Ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu amatpersonas un speciālistus;  

5.2. Pieprasīt viņu atsevišķa viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.  

6. Komisijas apziņošanas kārtība noteikta nolikuma 1. pielikumā.  

7. Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir apstiprinājusi Siguldas novada pašvaldības dome, Inčukalna novada pašvaldības dome, Krimuldas 

novada pašvaldības dome, Mālpils novada pašvaldības dome, Ropažu novada pašvaldības dome un Sējas novada pašvaldības dome.  

 

 

Komisijas priekšsēdētājs        Uģis Mitrevics  
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1. pielikums  

Siguldas sadarbības teritorijas civilās  

aizsardzības komisijas nolikumam. 

KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA  

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par komisijas apziņošanu  

(mob. tālruņa nr. 29269693, e-pasts: ugis.mitrevics@sigulda.lv) 
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Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš priekšsēdētāja prombūtnes 

laikā pilda priekšsēdētāja pienākumus  

(mob. tālruņa nr. 20398186, e-pasts: uldis.millers@vugd.gov.lv) 

Komisijas sekretārs veic apziņošanu zvanot, sūtot ziņu WatsApp vai 

sūtot SMS komisijas locekļiem (mob. tālruņa nr. 29228437, e-pasts: 

larisa.rutkevica@sigulda.lv) 

Inčukalna novada pašvaldības priekšsēdētājs 

(mob. tālruņa nr. 26574889, e-pasts aivars.nalivaiko@incukalns.lv) 

Krimuldas novada pašvaldības priekšsēdētājs 

(mob. tālruņa nr. 27757144, e-pasts linards.kumskis@krimulda.lv) 

Mālpils novada pašvaldības priekšsēdētājs 

(mob. tālruņa nr.29422631, e-pasts solvita.strausa@malpils.lv) 

Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājs 

(mob. tālruņa nr.29272565, e-pasts zigurds.blaus@ropazi.lv) 

Sējas novada pašvaldības priekšsēdētājs 

(mob. tālruņa nr.29110942, e-pasts guntis.liepins@seja.lv) 

VUGD pārstāvis (mob. tālruņa nr. 26702569, e-pasts: 

kristaps.kalvans @ vugd.gov.lv 

PVD pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 26540008. e-pasts: ziemelpieriga@pvd.gov.lv  

NMPD pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 26391276. e-pasts: vesma.namike@nmpd.gov.lv  

AS Gaso pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 29340161 e-pasts: indulis.andzans@gaso.lv 

AS Conexus Baltic Grid pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 29445800, e-pasts: vjaceslavs.nikiforovs @ 

conexus.lv 

mailto:ziemelpieriga@pvd.gov.lv
mailto:vesma.namike@nmpd.gov.lv
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1. Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz divas reizes gadā.  

2. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu citu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir: Pils iela 16, 

Sigulda, Siguldas novads.  

3. Ziņas piemērs:  

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr. nr. 29228437 norādot vārdu un 

uzvārdu”.  

“Tiek rīkota Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde gads, datums, mēnesis, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā. 

Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. nr. 29228437 norādot vārdu un uzvārdu”.  

AST  pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 29431576 e-pasts: maris.migla@ats.lv) 
VMD pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 20290421, e-pasts: janis.lusis@riga.vmd.gov.lv 

VP pārstāvis 

(mob. tālruņa nr.20269279, e-pasts: 

mareks.stepens@riga.vp.gov.lv) 

  

 

ST pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 26350209, e-pasts: karlis.spogis@ sadalestikls.lv 

LDZ pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 278954452; 20297614, e-pasts: marina.eglite@ 

ldz.lv; estlg.sigulda@ldz.lv) Zemessardzes 27. kājnieku bataljona  pārstāvis 

 (mob. tālruņa nr. 26132457, e-pasts: talivaldis.skuja@ mil.lv 
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 Komisijas priekšsēdētājs        Uģis Mitrevics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pielikums  

Siguldas pilsētas kartes 
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Allaži, Siguldas novads  
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Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads.  
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Jūdaži, Siguldas novads  
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More, Siguldas novads  
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Inčukalns  
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Vangaži, Inčukalna novads  
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AS „Conexus Baltic Grid” pazemes dabasgāzes krātuve 
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Ragana, Krimuldas novads 
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Lēdurga, Krimuldas novads 
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Inciems, Krimuldas novads 
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Turaida, Krimuldas novads 

 

 

 

 

 


