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1.1.Inčukalna novada Civilās aizsardzības plāna mērķis, uzdevumi un
prognozējamie rezultāti
Plāna mērķis ir apzināt ārējos un iekšējos apdraudējumus Inčukalna novadā,
kā arī plānot un realizēt preventīvos, gatavības, reaģēšanas un neatliekamos seku
likvidēšanas pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus riska zonā
esošajiem iedzīvotājiem, iespējamo kaitējumu īpašumam un videi.
Lai panāktu sistēmas mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi nepieciešams
organizēt un veikt civilās aizsardzības nodrošināšanas pasākumus, kuri ietver
vadību, institūciju un iedzīvotāju apziľošanas kārtību katastrofās, apzinot
iespējamo katastrofu veidus, plānošanas procesu, institūciju un pašvaldību
savstarpējo sadarbību preventīvo, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu veikšanā, kā arī sistēmas finansēšanu un materiāltehnisko
nodrošinājumu.
Lai realizētu plāna mērķi, nepieciešams veikt šādus galvenos uzdevumus:
 izveidot un uzturēt datubāzi par esošajiem katastrofu pārvaldīšanas
resursiem , kā arī par paaugstinātas bīstamības objektiem;
 pilnveidot katastrofu pārvaldīšanai izveidoto organizatorisko
struktūru;
 pilnveidot pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas darbu, rīkot
komisijas locekļu mācības;
 apzināt nepieciešamos resursus katastrofu pārvaldīšanai un gatavot
sadarbības dokumentus to iesaistīšanai katastrofu gadījumos;
 organizēt civilās aizsardzības mācības, pārbaudīt mācībās pašvaldības
civilās aizsardzības plānu;
 veikt vietējā līmeľa dabas un tehnogēno katastrofu operatīvo
pārvaldīšanu;
 ja nepieciešams, evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām
vai skartajām teritorijām, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu
izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības
sniegšanu;
 nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to
seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un citu
valstu glābšanas dienestu personālam;
 sniegt priekšlikumus par valsts materiālo rezervju veidošanu,
uzturēšanu un uzglabāšanu kārtībā;
 veikt iedzīvotāju izglītošanu rīcībai iespējamo katastrofu gadījumos,
izmantojot plašsaziľas līdzekļus un elektroniskos sabiedrības saziľas
līdzekļus;
 kontrolēt civilās aizsardzības jautājumus regulējošos normatīvajos
aktos noteikto civilās aizsardzības prasību ievērošanu.
Prognozējamie rezultāti: Inčukalna novada pašvaldības un glābšanas
dienestu saskaľota rīcība palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem un seku likvidēšanas
neatliekamo pasākumu veikšanā iespējamo katastrofu gadījumā, lai samazinātu
kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi.
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1.2.Inčukalna novada administratīvi teritoriālais un ekonomiskais
raksturojums
1.2.1.Administratīvi teritoriālais sadalījums

Inčukalna
novads
ir
pašvaldība Vidzemes rietumos,
Gaujas krastos. Robeţojas ar 6
novadiem- Sējas, Ādaţu, Siguldas,
Krimuldas, Ropaţu un Garkalnes
novadiem. Novada centrs ir
Inčukalns, kas atrodas 38km no
Rīgas. Novadā ir 1. pilsēta Vangaţi
ar vairāk nekā 4000 iedzīvotājiem,
6 ciemi, kuros iedzīvotāju skaits
nepārsniedz
4000:
Inčukalns
(2219), Gauja(979), Griķi(421),
Krustiľi(406), Egļupe(221),Meţa
miers(182). Platība: 112,0 km2.
63% novada teritorijas aizľem
meţi, 20% - lauksaimniecībā
izmantojamās zemes. Lielākā upe
– Gauja.
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1.2.2. teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais, meteoroloģiskais un
klimatiskais raksturojums
Inčukalna novada teritorija atrodas Viduslatvijas nolaidenuma Z malā un
Viduslatvijas zemienes Ropaţu līdzenumā un Gaujas senlejā. Novada reljefs ir
salīdzinoši līdzens (augstākais paugurs Krustkalns 20 m augsts), augstākā vieta
pie Salām sasniedz 55,9 m v.j.l. Gaujas senleju veido virspalu terases, paliene un
gultne. Gaujas gultne ir nepatstāvīga un mainīga, tā varbūt no 50 līdz 100 m
plata. Gaujas gultne galvenokārt ir smilšaina, grantaina, daţviet ar
laukakmeľiem un oļu krājumiem. Upē sastopams liels skaits salu, kuras
galvenokārt nav patstāvīgas, jo tiek noskalotas, kā arī veidojas no jauna.
Inčukalna novadā ietilpst Gaujas sateces baseinā. Novadu šķērso Latvijas
garākā upe Gauja, tā plūst gar novada ziemeļu robeţu. Upes kopējais garums ir
452 km, gada notece - 2,2 km³, kritums – 0,4 m/km. Gauja ir vienīgā publiskā
ūdenstece novadā. Inčukalna novadam cauri plūst vairākas Gaujas kreisā krasta
pietekas: Egļupe (garums 15 km, baseins 35,9 km²), Inčupīte (garums 12 km,
baseina platība 33,4 km2), Straujupīte (garums 17 km, baseina laukums 47 km²)
un Stalšēnupīte. Teritorijā atrodas mākslīgās ūdenstilpes: Kalnadzirnavu
dzirnavezers, bijušais dzirnavu ezers (spoguļa laukums – 1,8 ha), Baiškalnu
dīķis (platība 1,7 ha), Dzirnavu dīķis (kopējā platība 1,0 ha), Vangaţu ezers,
Indrānu dīķis, Aukstais dīķis, Laiminieku dīķis u. c. Valsts nozīmes
ūdensnoteku kopgarums Inčukalna novadā ir 53,6 km, no tiem mākslīgi regulēti
ir 16,25 km2. Purvi aizľem 4% no novada teritorijas (437 ha). Lielākais ir
Laugas purvs jeb Brieţpurs (platība – 139 ha, ar kūdras krājumiem ~ 3 milj. m³),
augstais purvs. Teritorijas D, DA daļā atrodas Zirguķēres un Kursuļu purvi.
Inčukalna novada teritorija atrodas divu Latvijas klimatisko rajonu
teritorijās. Novada rietumu daļa Piejūras zemienes un Zemgales līdzenuma
klimatiskā rajona teritorijā. Novada austrumu daļa Lubānas zemienes un
Latgales augstienes klimatiskā rajona teritorijā. Novada teritorija dalās arī divās
daļās klimatisko rādītāju uzskaitē.
Piejūras zemienē visgarākais bezsala periods ir 140-150 dienas, ziema
maiga, daţkārt nestabilu sniega segu, vidējais sniega segas biezums ziemas
beigās 15-20 cm. Vidējā minimālā temperatūra no -18 līdz -24 ºC.
Lubānas zemieni raksturo viskontinentālākais un siltākais rajons, bezsala
periods ir 135-145 dienas, noturīga ziema ar 25 cm biezu sniega segu, vidējais
sniega segas biezums ziemas beigās 15-20 cm. Vidējā minimālā temperatūra no
-26 līdz -27 ºC.
Klimats ir mēreni vēss un mitrs. Novada teritorija atbilstoši Latvijas
agroklimatiskajai rajonēšanai ietilpst gan Piejūras mēreni siltajā apakšrajonā,
gan Vidzemes rajona mēreni vēsajā apakšrajonā. Nokrišľu daudzums gadā ir ~
no 500 mm līdz 700 mm, vidējā gaisa temperatūra gadā ir no 5,6 līdz 5,8 oC,
janvārī no - 6,0 līdz - 6,5 oC, jūlijā no 17 oC. Inčukalna novadā valdošie ir
dienvidu un dienvidrietumu vēji.
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1.2.3. Iedzīvotāju skaits un blīvums
Skatīt pielikumu Nr. 25.
1.2.4.rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie
autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas, lidostas,
hidroelektrostacijas un citi civilās aizsardzības sistēmai nozīmīgi objekti
Skatīt pielikumu Nr. 21.
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1.3.Pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi un katastrofu
iespējamās sekas
Skatīt pielikumu nr. 27
1.3.1. Dabas katastrofas
1.3.1.1.Vētra,lietusgāzes,snigšana,apledojums,putenis.
Inčukalna novada ģeogrāfiskais izvietojums un klimatiskie parametri var
radīt labvēlīgus apstākļus, lai pēkšľas dabas stihijas, spētu negatīvi ietekmēt
iedzīvotāju normālo dzīves ritmu, uzľēmumu, transporta un iestāţu darbību. Tās
var būt viesuļvētras, stiprs sals, apledojums, sniega sanesumus un lietusgāzes.
Vēja ātrumu 20 m/s un vairāk, kā rezultātā var radīt elektronisko sakaru
līniju un elektrolīniju pārrāvumus. Var tikt sagrautas vai bojātas raţošanas ēkas
un būves, izraisītas transporta avārijas, meţu postījumi, autoceļu un ielu
aizsprostojumi (nogāzti koki, konstrukcijas).
1. stipra vētra – vēja ātrums 25-33 m/s. Šāds vēja ātrums var izraisīt koku
lūšanu, elektropārvades līniju un sakaru komunikāciju bojājumus,
elektropadeves un sakaru traucējumus, nodarīt postījumus ēkām un citus
bojājumus;
2. viesuļvētra – vēja ātrums pārsniedz 33 m/s. Vēja brāzmas ar orkāna spēku
var izraisīt lielus postījumus, pārvietot smagus priekšmetus, izraut kokus
ar visām saknēm;
3. virpuļstabs – vēja ātrums var pārsniegt 25 m/s nelielā teritorijas platībā.
Virpuļstaba izveidošanās gadījumā nelielā teritorijas platībā var tikt izraisīti
lieli postījumi, pārvietoti smagi priekšmeti, izraukti koki ar visām saknēm,
notikt sakaru un elektrolīniju pārrāvumi.
Viesuļvētra ziemā paceļ gaisā lielas sniega masas, izsaucot sniegputeľus.
Stipru sniegputeľu rezultātā var apstāties automobiļu un dzelzceļa transports,
pārtrūkt elektroenerģijas apgādes līnijas, var būt pārtraukta ūdens un centralizētā
siltuma piegāde.
Apledojuma laikā rodas grūtības autotransporta pārvietojumam pa ceļiem.
Apledojuma rezultātā var pārtrūkt elektriskie vadi, bez elektrības paliek
dzīvojamās mājas, sabiedriskie, raţošanas objekti.
Vētru gadījumos Inčukalna novadā iespējami masveida elektrolīniju un
telefona līniju bojājumi uzkrītot uz vadiem nolauztiem kokiem.
1.3.1.2. Zemestrīce
Zemestrīces draudu gadījumā hidrometeoroloģiskā stacija sniegs
informāciju VUGD, kas savukārt informēs operatīvos dienestus un glābšanas
darbos iesaistītās institūcijas, sadarbojoties ar masu saziľas līdzekļiem tiks
informēti Inčukalna novada iedzīvotāji, iestādes un organizācijas.
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Esošie statistikas un vēstures dati liecina, ka Latvijas teritorijā un tās
apkārtnē (Baltijas reģionā) pēdējo 10/20 gadu laikā konstatētas 28, tai skaitā arī
samērā stipras zemestrīces.
1.3.1.3. Plūdi
Pie stiprām lietus gāzēm vai maģistrālo ūdensvadu bojājumiem
,kanalizācijas sistēmas bojājumiem var tikt applūdināta Inčukalna, Vangaţu un
Gaujas ciema teritorijas. Plūdi iespējami visā Gaujas krasta. Plūdi novēroti
pavasaros un vasarā, tos izraisa ledus sastrēgumi pie tiltiem un stipras
lietusgāzes.
Plūdi ir saistīti ar tādu infekcijas slimību uzliesmojumu risku, kā zarnu
infekcijas, hepatīts A, leptospiroze, enterovīrusu infekcijas un citas. Pēc plūdu
likvidēšanas nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai (piemēram: aku,
pagrabu un citu piesārľotu vietu attīrīšana un dezinfekcija). Plūdu draudu
gadījumā veic iedzīvotāju apziľošanu un evakuāciju no bīstamās zonas.
Inčukalna novada teritorijā noteiktas applūstošās teritorijas ar
appludinājuma varbūtību 1 reizi 10 gados.
1.3.1.4. Meţu un kūdras purvu ugunsgrēki
Meţa ugunsgrēki ir iespējami visā novada teritorijā. Meţa ugunsnedrošo
laikposmu visā valsts teritorijā katru gadu nosaka Valsts meţa dienests ar
rīkojumu. Meţa ugunsnedrošais laikposms atkarīgs no meteoroloģiskajiem
apstākļiem un parasti ilgst no sniega nokušanas līdz rudens lietavām.
Ugunsbīstamākās ir jaunaudzes un vidēja vecuma skujkoku audzes.
Valsts meţa dienests organizē meţa ugunsdrošības uzraudzību un
ugunsgrēku ierobeţošanu. Pēc Valsts meţa dienesta pieprasījuma, kad Valsts
meţa dienesta ugunsdzēsības spēki nespēj meţa degšanu ierobeţot, palīdzību
ugunsgrēku ierobeţošanā sniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(turpmāk - Glābšanas dienests), Nacionālie bruľotie spēki, citas valsts un
pašvaldību iestādes. Meţa ugunsgrēku likvidācija var iesaistīt zemessargus.
1.3.2. Tehnogēnās katastrofas
Tehnogēnas katastrofas Inčukalna novadā var izraisīt vides radioaktīvais
piesārľojums, bīstamo vielu noplūde, transporta avārijas, avārijas enerģētikas,
sakaru un komunālajos uzľēmumos.
1.3.2.1 .Avārijas ar radioaktīvo vielu noplūdi
Atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un avārijas rakstura, Inčukalna
novada teritorija var tikt piesārľota no:
1. avārijām kodolobjektos ārvalstīs (Lietuvā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā un
citu valstu teritorijā darbojošās AES);
2. peldošā līdzekļa ar kodolmateriāliem avārija Baltijas jūrā;
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3. mākslīgā zemes pavadoľa ar kodolmateriāliem nokrišana Latvijas
teritorijā;
4. avārija kodolmateriālu un radioaktīvo vielu transportēšanas laikā.
1.3.2.2 Bīstamu vielu noplūde
Bīstamu vielu noplūde Inčukalna novadā iespējama transportējot
ugunsnedrošas un sprādzienbīstamas vielas pa autoceļiem. Saskaľā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 18.09.2007 Noteikumiem nr. 626‖ Noteikumi par
paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku
(valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu
nodrošināšanai ‖ Avārijas gadījumā uz dzelzceļa bīstamās zonas var rasties
jebkurā vietā visa dzelzceļa maršruta garumā.
Ir iespējama gāzes noplūde no maģistrālā gāzes vada un atzara uz
Vangaţu pilsētu.
Pielikumā Nr.5 Inčukalna novada vietējas nozīmes paaugstinātas
bīstamības objektu saraksts.
1.3.2.3. Transporta avārijas
Autotransporta avārijas var izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis,
satiksmes drošības noteikumu neievērošana, neapmierinošs autoceļu segums, kā
arī terorisms.
Bīstamākie posmi: Krustojums P10 – Atmodas iela; Krustiľu ceļu
pārvadu sistēma A2 – A3 – P10.
Dzelzceļa avārijas var izraisīt ritošā sastāva bojājumi, terora akti uz
dzelzceļa vai savstarpēja vilcienu sadursme pārmiju bojājumu rezultātā u.c..
Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Meitene – Jelgava – Rīga –
Valka.
Avārijas uz dzelzceļa un autotransporta avārijas var izraisīt sprādzienus,
ugunsgrēkus vai arī bīstamo ķīmisko vielu noplūdi, radot cilvēku upurus un
vides piesārľošanu.
Daţādu iemeslu dēļ (nelabvēlīgi laika apstākļi, dispečeru kļūdas, terora
akts, gaisa kuģu tehniskie bojājumi u.c.) var notikt aviācijas nelaimes gadījumi.
Tas rada draudus gaisa kuģī esošajiem pasaţieriem un iedzīvotājiem gaisa kuģa
nogāšanās vietā. Ľemot vērā novada salīdzinošo tuvumu VAS „Starptautiskā
lidosta „Rīga‖‖.
1.3.2.4.Sabiedriskās nekārtības, terora akti, bruľoti konflikti
Sabiedriskās nekārtības var rasties atsevišķu iedzīvotāju grupu
neapmierinātības rezultātā, protestējot pret valsts vai pašvaldību institūciju
darbību vai bezdarbību, kā arī masu pasākumu organizēšanas laikā.
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Sabiedrisko nekārtību rezultātā var tikt nodarīts kaitējums cilvēku
veselībai, izdemolētas valsts un pašvaldību iestādes, sabojāti transporta līdzekļi
utt.
Teroristi savu mērķu sasniegšanai visbieţāk izmanto improvizētus
sprādzienbīstamus priekšmetus un šaujamieročus. Īpaši negatīvas sekas
potenciāli var radīt teroristisks uzbrukums, pielietojot ķīmiskas, bioloģiskas vai
radioaktīvas vielas. Teroristiski uzbrukumi var tikt vērsti pret cilvēkiem, kā arī
pret nacionālajai drošībai svarīgiem valsts objektiem (īpaši transporta
infrastruktūras objektiem). Tomēr pastāv arī iespēja, ka teroristi var izvēlēties
t.sk. „vieglos mērķus‖ – objektus, kuros pastāvīgi uzturas daudz cilvēku un
kurus, ľemot vērā to specifiskās funkcijas, ir grūti aizsargāt pret teroristiska
rakstura uzbrukumiem (izglītības iestādes, tirdzniecības centri, sporta un
izklaides kompleksi, viesnīcas, augstceltnes utt.).
Terora aktu daţāda veida un rakstura dēļ, ir grūti paredzēt iespējamo seku
ietekmi uz iedzīvotājiem, attiecīgo teritoriju un vidi. Lai sekmīgi reaģētu terora
aktu gadījumā un operatīvi likvidētu teroristisko darbību rezultātā izraisīto
katastrofu sekas, nepieciešama dienestu pastāvīga gatavība.
Saľemot operatīvo informāciju par terora akta iespējamību attiecīgas valsts
institūcijas un drošības iestādes (Drošības policija, Valsts un pašvaldības
policija, robeţsardze, muita u.c.) veic pastiprinātu robeţas apsardzi,
robeţkontroli un kravas pārbaudi visās valsts robeţas šķērsošanas vietās, svarīgu
valsts nozīmes objektu apsardzi un citus drošības pasākumus.
Efektīvai un saskaľotai terorisma apkarošanai, kā arī lai nodrošinātu
iesaistīto institūciju saskaľotu pretterorisma darbību un koordināciju Drošības
policijas sastāvā ir izveidots Pretterorisma centrs. Lai veicinātu un pilnveidotu
Pretterorisma centra un valsts un pašvaldību iestāţu, kā arī privāto tiesību
juridisko personu sadarbību pretterorisma jomā izveidota Pretterorisma centra
ekspertu konsultatīvā padome.
Bruľots konflikts var izraisīties pierobeţā vai iekšzemē. Tajā var tikt
iesaistītas bruľotas grupas, lai izraisītu konfliktsituāciju starp valstīm, vai vienas
valsts iekšienē, kas skar valsts teritoriju vai tās valdību.
1.3.4. epidēmijas, epizootijas, epifitotijas
Bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas slimību ar ievērojamu un
grūti kontrolējamu infekciju izplatīšanās potenciālu uzliesmojumi (to draudi).
Par potenciāliem cilvēku masveida saslimšanas avotiem uzskatāmi
pārtikas apritē (t.sk. dzeramā ūdens piegādē) un sadzīves pakalpojumu sniegšanā
iesaistītie sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumi, pārtikas tirdzniecības raţošanas
uzľēmumi, publiskās atpūtas vietas, t.sk. peldvietas.
Var prognozēt:
1. ar pārtiku un dzeramo ūdeni saistītās masveida infekcijas slimības
(salmoneloze, šigeloze, kampilobakterioze, ešerihiozes, A hepatīts un
citas enterovīrusu infekcijas, trihineloze u.c.), toksikoinfekcijas un
saindēšanās;
11

2. ar vides faktoriem saistītos infekcijas slimību (leģioneloze, grauzēju un
posmkāju pārnēsātās infekcijas slimības, epidēmiskais utu izsitumu tīfs
u.c.) uzliesmojumus;
3. lielu gripas epidēmiju vai pandēmiju;
4. vakcīnregulējamo infekcijas slimību uzliesmojumus (masalas,
poliomielīts u.c.);
5. bīstamo infekcijas slimību (mēris, holēra, tropu posmkāju pārnestie vīrusu
hemorāģiskie drudţi) ievešanu.
Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes organizē
pretepidēmijas pasākumus(sabiedrības veselības aizsardzības plānošana).
1.3.2.6.Dzīvnieku un augu masveida saslimšana un bīstamas infekcijas slimības
Dzīvnieku masveida saslimšanu un bīstamu inficēšanos galvenokārt var
izraisīt saindēta barība un saskare ar bīstamu slimību (cūku mēris, trakumsērga,
mutes un nagu sērga u.c.) inficētiem dzīvniekiem vai inficētu dzīvnieku
izcelsmes produkciju.
Epizootiju draudu vai uzliesmojuma gadījumā veic pasākumus ko paredz
Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumi Nr. 127 ―Epizootiju
uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība‖, Ministru kabineta
2004.gada 30.novembra noteikumi Nr. 991 „Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība‖, Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi
Nr. 83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība‖, Ministru
kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumi Nr. 582 „Mutes un nagu sērgas
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība‖, Ministru kabineta 2006.gada
28.februāra noteikumi Nr. 171 „Noteikumi par putnu gripas uzliesmojuma
draudu novēršanas pasākumiem‖.
Augu saslimstības iedala karantīnas un nekarantīnas slimībās. Pret
karantīnas slimībām savlaicīgi tiek konstatēta infekcijas izraisītāja klātbūtne un
tiek iznīcināti attiecīgie infekcijas perēkļi, kā aktuālākā var būt kartupeļu gaišā
gredzenpuve.
Nekarantīnas slimības savlaicīgi tiek ierobeţotas lietojot augu
aizsardzības līdzekļus. Kā raksturīgākā Latvijā sastopama kartupeļu lakstu puve.
1.3.2.7.Radiācijas avārijas
Inčukalna novada teritorijas radioaktīvais piesārľojums var rasties:
 notiekot avārijai kodolobjektos ārpus valsts. Potenciāli bīstamākais
kodolobjekts Latvijai ir Ignalīnas atomelektrostacija, jo tā atrodas 8 km
attālumā no Latvijas robeţas;
 zemes mākslīgā pavadoľa ar radioaktīviem materiāliem nokrišanas
gadījumā un radioaktīvo materiālu transportēšanas laikā;
 veicot neatļautas darbības ar kodolmateriāliem (pazaudēšanas, zādzības,
neatļautas pārvietošanas, lietošanas vai pārveidošanas gadījumā);
1.3.2.8.Avārijas siltumapgādes sistēmās var pārtraukt ēku siltumapgādi.
Bojājumi siltumtīklos var izraisīt apakšzemes inţenierkomunikāciju applūšanu,
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ceļu un ielu izskalošanu, siltumapgādes tīklu, ēku siltumapgādes sistēmu un
ūdensvada aizsalšanu. Elektropārvades līniju avāriju rezultātā var tikt pārtraukta
siltumapgāde. Avārijas gāzes apgādes sistēmās var izraisīt ugunsgrēkus,
sprādzienus, ēku sagraušanu, kā rezultātā var iet bojā cilvēki.
1.3.2.8.Avārijas ūdens apgādes sistēmās var notikt maģistrālo un sadales
cauruļvadu bojājumu rezultātā, kas izsauc spiediena kritumu sistēmā, ceļu un
ielu izskalošanu, pagrabu un pazemes telpu applūšanu.
Ūdens padeves traucējumus var izsaukt arī avārijas energoapgādes
sistēmās. Kanalizācijas sistēma nodrošina notekūdeľu (fekāliju, saimniecisko,
raţošanas, atmosfēras nokrišľu) pieľemšanu un novadīšanu, ieskaitot to
bioloģisko attīrīšanu. Pēdējos desmit gados kopējais notekūdeľu apjoms ir
samazinājies vairāk nekā divas reizes, bet neattīrīto notekūdeľu apjoms ir krities
četrkārtīgi. Kanalizācijas sistēmas bojājumu gadījumos ar notekūdeľiem var
applūst ielas un to posmi, pagrabtelpas, kā arī ar neattīrītiem notekūdeľiem var
tikt piesārľota vide, tai skaitā virszemes ūdeľi. Notekūdeľu noplūdes vietās,
īpaši ūdeni ilgstoši nenovadot, rodas labvēlīgi apstākļi daţādu infekcijas perēkļu
slimību ierosinātāju izplatībai, kas saistīta ar infekcijas perēkļu izveidošanās
risku. Ļoti bīstama ir notekūdeľu iekļūšana tīra ūdens cauruļvados, kas saistīta
ar infekcijas slimību uzliesmojumu risku.
1.3.2.10.Elektrotīklu bojājumi apdraud raţojošo objektu, komunālo
uzľēmumu, publisko elektronisko sakaru tīklu normālu darbību, radio un
televīzijas pakalpojumu apraidi un raidīšanu, kā rezultātā tiek ierobeţota
iedzīvotāju informēšanas iespējas. Elektrotīklu bojājumus var izsaukt vadu
apledojums, vēja brāzmās nogāzto koku uzkrišana uz elektropārvades līnijām,
bojājumi transformatoru apakšstacijās, terora akti u.c.
Atbilstoši likuma ―Par radiācijas drošību un kodoldrošību‖ 22.panta
prasībām kodolmateriālu atgūšanas pasākumus koordinē Drošības policija;
 pārvadājot radioaktīvās vielas pa dzelzceļu un ar jūras transportu.
 avārijas siltumapgādes, gāzes apgādes sistēmās, elektrotīklu bojājumi.
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1.4.Civilās aizsardzības organizācija Inčukalna novadā
1.4.1.Atbildīgās personas par civilo aizsardzību ,to pienākumi
Par civilās aizsardzības organizāciju Inčukalna novadā ir atbildīgs
Inčukalna novada pašvaldības priekšsēdētājs.
Saskaľā ar Civilās aizsardzības likumu Pašvaldības domes (padomes)
priekšsēdētājs ir atbildīgs par šā likuma 9.pantā otrajā daļā minēto prasību
izpildi,
1.4.2.Pašvaldības uzdevumi civilajā aizsardzībā ir šādi:
1. izveidot un vadīt Inčukalna novada civilās aizsardzības komisiju
(komisijas vadītāja vietnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta attiecīgās struktūrvienības vadītājs). Pašvaldības civilās
aizsardzības komisija darbojas atbilstoši nolikumam, kas izstrādāts
saskaľā ar Ministru kabineta apstiprināto paraugnolikumu;
2. ľemot vērā iespējamo apdraudējumu, piedalīties preventīvajos
pasākumos Inčukalna novadā un sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas
dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu
veikšanā;
3. ja nepieciešams, evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām
vai skartajām teritorijām, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu
izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības
sniegšanu;
4. nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to
seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un
citu valstu glābšanas dienestu personālam;
5. sniegt priekšlikumus par valsts materiālo rezervju veidošanu,
uzturēšanu un uzglabāšanu kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par
valsts materiālajām rezervēm;
6. pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieprasījuma sniegt
informāciju par pašvaldības rīcībā esošajiem resursiem katastrofu
pārvaldīšanai;
7. organizēt novada civilās aizsardzības komisijas locekļu mācības;
8. piedalīties civilās aizsardzības mācībās.
1.4.2. Inčukalna novada civilās aizsardzības komisijas sastāvs, komisijas locekļu
pienākumi
Skatīt pielikumu Nr.22.
Pielikumā Nr.26 - Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums
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1.5. Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi
1.5.1. iesaistāmās institūcijas, to pienākumi, atbildīgās amatpersonas, tālruľu
numuri, resursi.
Skatīt pielikumu Nr.23.
1.5.2. Mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi attiecīgajā administratīvajā
teritorijā un to materiāli tehniskais nodrošinājums un valsts materiālo rezervju
atbildīgie glabātāji attiecīgajā administratīvajā teritorijā
Inčukalna novadā nav izveidoti mobilizējamie civilās aizsardzības
formējumi. Inčukalna novadā nav valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji .
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1.6.Katastrofu pārvaldīšanas organizēšana
1.6.1. Sakaru nodrošinājums, apziľošana, sabiedrības informēšana
Telekomunikācijas pakalpojumus novadā nodrošina SIA „Lattelecom‖,
SIA „Latvijas Mobilais telefons‖, SIA „Tele2‖, SIA „Bite Latvija‖ u.c. Sakaru
tīklu pārklājums vērtējams kā apmierinošs.
Sakari tiek nodrošināti ikdienā un sadarbībai katastrofas vai tās draudu
gadījumā ar VUGD, Inčukalna novada civilās aizsardzības komisiju,
pašvaldības institūcijām un operatīvajiem avārijas dienestiem ar tālruľu sakaru
tīklu, LMT, radiosakariem.
Inčukalna novadā nav uzstādītas trauksmes sirēnas. Informāciju
iedzīvotājiem par iespējamo rīcību ārkārtējās situācijās, notikušām dabas vai
tehnogēnām katastrofām sniedz radio un televīzija.
Apziľošanā paredzēts izmantot:
Inčukalna novadā izmanto operatīvo līdzekļu skaļruľus, plašsaziľas
līdzekļus, telefonu sakarus.
1.6.2.Iedzīvotāju evakuācija
Lēmumu par iedzīvotāju evakuāciju pieľem Inčukalna novada civilās
aizsardzības komisijas priekšsēdētājs.
Pašvaldība evakuē iedzīvotājus no katastrofas skartajām teritorijām
,saskaľā ar komercsabiedrībām noslēgtajiem sadarbības līgumiem par transporta
nodrošinājumu, izmitināšanu un nodrošina nepieciešamos sadzīves apstākļus.
Par evakuāciju un tās kārtību paziľo radio, un operatīvie dienesti. Saskaľā
ar sniegto informāciju ierodoties norādītajos evakuācijas punktos un ar
sabiedrisko vai personisko transportu dodas norādītajā virzienā uz pagaidu
izmitināšanas vietu.
Radiācijas avārijas gadījumā evakuāciju veic, pārvietojot avārijā cietušos
iedzīvotājus no pastāvīgās dzīvesvietas, kā arī no darba un atpūtas vietām, lai
novērstu vai samazinātu viľu apstarošanos un nepieļautu radiācijas avārijas
kaitējumu.
Lēmumu par objektā notikušās radiācijas avārijas un tās seku likvidēšanā
neiesaistīto darbinieku evakuāciju no objekta pieľem operators.
Evakuāciju veic šādos gadījumos:
1. ja iespējamā jonizējošā starojuma doza:
- ir lielāka par 10mSv tuvākajās 24 stundās;
- ir lielāka par 50mSv tuvākajās septiľās dienās;
2. ja paredzamā jonizējošā starojuma dozas jauda ir lielāka par 1mSv/h no:
1. radioaktīvā aerosola mākoľa (aprēķinā ietver paredzamā iekšējā un ārējā
apstarojuma jonizējošā starojuma dozu summu no radioaktīvā aerosola mākoľa
un augsnes virskārtas tuvāko septiľu dienu laikā);
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2. teritorijas radioaktīvā piesārľojuma (aprēķinā pieľem, ka jonizējošā
starojuma doza septiľās dienās atbilst 50% no jonizējošā starojuma dozas atklātā
teritorijā, jo iedzīvotāji noteiktu laiku atrodas telpās vai aizsargbūvēs);
3. ja konstatētā jonizējošā starojuma dozas jauda telpās un aizsargbūvēs, kurās
uzturas radiācijas avārijā cietušie iedzīvotāji, ir lielāka par 0,1mSv/h.
Ja paredzamā jonizējošā starojuma doza:
1. 30 dienu laikā pēc avārijas ir 30mSv vai teritorijas radioaktīvā piesārľojuma
radītā jonizējošā starojuma dozas jauda ir lielāka par 0,2mSv/h (veicot
mērījumus divas līdz trīsdesmit dienas pēc radiācijas avārijas), radiācijas avārijā
cietušos iedzīvotājus pārvieto, paredzot atgriešanos viena līdz divu gadu laikā
(jonizējošā starojuma doza septiľās dienās atbilst 50% no jonizējošā starojuma
dozas atklātā teritorijā, jo iedzīvotāji noteiktu laiku atrodas telpās vai
aizsargbūvēs);
2. cilvēka dzīves laikā pēc radiācijas avārijas sasniegs 1Sv, radiācijas avārijā
cietušos iedzīvotājus pārvieto uz citu dzīvesvietu, neparedzot atgriešanos.
Ja iespējamā jonizējošā starojuma doza 30 dienu laikā pēc radiācijas
avārijas nepārsniedz 10mSv, pieļauj radiācijas avārijā cietušo iedzīvotāju
atgriešanos viľu pastāvīgajā dzīvesvietā.
Evakuāciju veic pēc administratīvi teritoriālā principa, nodrošinot, lai
radiācijas avārijā cietušo iedzīvotāju saľemtās jonizējošā starojuma dozas būtu
iespējami mazākas un kopējā jonizējošā starojuma doza evakuācijas laikā
nepārsniegtu 30mSv. Saskaľojot ar valsts operatīvo komisiju, glābšanas dienests
koordinē vairāku pašvaldību vienlaikus veiktos evakuācijas pasākumus.
1.6.2.1.Pulcēšanās vietas
Skatīt Pielikumu Nr.4.
1.6.2.2. Evakuācijas maršruti
Skatīt Pielikumu Nr.4.

1.6.2.3.Transporta nodrošinājums
Katastrofu gadījumos iedzīvotāju evakuācijai no apdraudētajām
teritorijām paredzēts izmantot pašvaldību transportu, iedzīvotāju personīgo
transportu.
Skatīt Pielikumu Nr.4.
1.6.2.4.Evakuēto uzskaites nodrošināšana
Evakuējamo cilvēku uzskaite tiks veikta pulcēšanās vietās.
Pielikumā Nr.3 evakuēto cilvēku uzskaites lapa.
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1.6.2.5. Pagaidu izmitināšana
Pagaidu izmitināšanai paredzēts izmantot visas Inčukalna novadā
esošās pirmsskolas izglītības iestādes, izglītības iestādes un komersantiem
piederošos īpašumos, saskaľā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem.
Skatīt pielikumu Nr.4.
1.6.2.6. Ēdināšana
Skatīt pielikumu Nr.4.
1.6.2.7. Evakuēto iedzīvotāju sociālā aprūpe, psiholoģiskā un medicīniskā
palīdzība
Skatīt pielikumu Nr.4.
1.6.2.8. evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze
Paredzēts iesaistīt Valsts Policiju un Pašvaldības policiju, NBS
Zemessardzes personālsastāvu.
1.6.2.9. sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju uzľemšanai
Inčukalna novads var uzľemt no citiem novadiem apmēram, ľemot vērā
to, ka vienam cilvēkam paredzēts 2,5 m2.
1.6.5. Joda profilakses nodrošinājums
Joda profilaksi veic īsi pirms iespējamās radioaktīvu vielu noplūdes vai
izkliedes vidē no objekta vai tūlīt pēc tās ,lai mazinātu jonizējošā starojuma
kaitīgo ietekmi uz to iedzīvotāju veselību, kurus var apdraudēt radiācijas avārija,
kā arī radiācijas avārijā cietušo iedzīvotāju veselību. Joda preparātus (kālija
jodīda tabletes,5% kālija jodīda šķīdums) lieto pēc VUGD norādījuma saskaľā
ar pievienoto joda preparātu lietošanas instrukciju.
Joda profilaksi veic ne ilgāk, kā 7 dienas.
Inčukalna novada iedzīvotāji nav nodrošināti ar joda tabletēm
1.6.6. Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija
Skatīt pielikumu Nr.25.
1.6.7.Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un aizsardzība
Sabiedriskās kārtību Inčukalna novadā nodrošina: Valsts policija,
Reģionālā Pašvaldības policija un Zemessardze.
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1.6.8 Iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā
Izglītības iestādes nodrošina obligātā civilās aizsardzības kursa
pasniegšanu studējošajiem, kā arī vispārējās un profesionālās izglītības iestāţu
izglītojamiem. Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam nosaka
Ministru kabinets. Iedzīvotāju izglītošanu civilās aizsardzības jautājumos,
izmantojot plašsaziľas līdzekļus un elektroniskos sabiedrības saziľas līdzekļus,
kā arī izplatot informatīvos materiālus, veic valsts iestādes un pašvaldības, kā arī
komersanti (attiecībā uz iedzīvotājiem, kurus var ietekmēt avārijas komersantu
objektos). Nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos organizē darba
devējs. Minimālās prasības nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam
ir noteiktas Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumos Nr.612
‖Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās
aizsardzības apmācības saturam‖
1.7.9.Mājdzīvnieku aizsardzība
Pārtikas un veterinārais dienests veic funkcijas dzīvnieku infekcijas
slimību uzraudzībā, kontrolē, kā arī profilaksē un apkarošanā Inčukalna novada
teritorijā veic, kā arī realizē un kontrolē noteikto pasākumu izpildi slimības
aizdomu vai uzliesmojuma gadījumā Inčukalna novada teritorijā(informācijas
izziľošana, paraugu noľemšana, epidemioloģiskā izmeklēšana, uzľēmīgo
dzīvnieku un novietľu apzināšana, pasākumu ieviešana un to izpildes kontrole
skartajā punktā, aizsardzības un uzraudzības zonā u.c).
1.7.10.Avārijas izraisītā vides piesārľojuma ierobeţošana un sanācijas
pasākumi.
Notiekot naftas vai ķīmisko produktu noplūdei tiek piesārľota augsne,
gruntsūdeľi, iespējama šo produktu iekļūšana ūdens avotos.
Piesārľojuma novēršanas pasākumi:
savācot noplūdušo produktu un neitralizācijas materiālus un pārsūknējot tos
veselās tilpnēs; ierobeţojot produktu izplūdi ar apviļľojumu, kā arī atveres
tilpnē ar ķīļiem, bandāţām.
Pēc darbu beigšanas, t.sk., pirms pārtraukumiem pusdienlaika vai atpūtas,
obligāta reaģēšanā iesaistītā personāla dekontaminācija, izmantotās tehnikas,
iekārtu, aizsargtērpu u.c.
Obligāta vides dekontaminācijas darba kvalitāti pārbauda ar
instrumentālām vai laboratorijas metodēm ar oficiāla slēdziena noformējumu
par atlikušo piesārľojumu.
Avārijas izraisītā vides piesārľojuma ierobeţošanu un sanācijas
pasākumus veic operators, saskaľā ar Latvijas Republikas 2007.gada 24.aprīļa
Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un
aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas‖.
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Sadarbībā ar pašvaldībām VUGD un Vides pārvaldi bīstamo vielu
izplūdes gadījumā un Radiācijas centru –radioaktīvo vielu izplūdes gadījumos,
organizē avārijās cietušo iedzīvotāju un tehnikas sanāciju, iesaistot bīstamo
atkritumu savākšanas uzľēmumus.
Dekontaminācijas punktus izveido piesārľotās teritorijas tiešā tuvumā no
aizvēja puses.
1.7.11.pārtikas un dzeramā ūdens apgāde katastrofas gadījumā
Skatīt pielikumu Nr.24.
1.7.12.Nodrošinājums ar energoresursiem
Ugunsgrēku, avāriju, katastrofu vai to seku likvidēšanas pasākumos un
glābšanas darbu veikšanā AS ‖Sadales tīkls‖ Centrāla reģiona operatīvā
izbraukuma brigāde atbalsta ar personālu, tehniku un aprīkojumu.
1.7.13.Avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka bīstamo
atkritumu savākšana, nodošana uzglabāšanai vai pārstrādei
Inčukalna novadā, personas, kuras nodarbojas ar bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu, klasificē bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem
par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Ja
bīstamos atkritumus klasificēt nav iespējams, personas, kuras nodarbojas ar
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina bīstamo atkritumu izcelsmes,
sastāva un ķīmisko īpašību analīzi, lai atkritumus varētu klasificēt. Un nodrošina
bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā ţurnālā vai elektroniski.
Pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem, personas, kuras
nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, katru gadu līdz 1.martam
iesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē apkopotu
informāciju par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem. To ievērošanu
atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienests.
Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra apsaimnieko atkritumus
saskaľā ar Latvijas Republikas ministru kabineta noteikumiem Nr.968 „Bīstamo
atkritumu pārvaldības aģentūras nolikums‖.
Avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka bīstamo
atkritumu savākšanu, nodošanu uzglabāšanai vai pārstrādei organizē Valmieras
reģionālās vides pārvalde.
Nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir:
1. neidentificēta viela jebkurā tās agregātstāvoklī (cieta viela, pulverveida viela,
šķidrums, gāze u.c.), kuras izcelsme nav zināma;
2. priekšmets, kas satur šo noteikumu iepriekšējā apakšpunktā raksturoto
neidentificēto vielu, vai no kura notiek vai ir notikusi šādas vielas izbiršana,
izlīšana, noplūde;
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3. priekšmets, kas satur radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas
kopā ar sprāgstvielām un ierīcēm, kas paredzētas šo vielu izkliedei.
Lai pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir ķīmiski
bīstams, Valsts policijas atbildīgais darbinieks nekavējoties uz notikuma vietu
izsauc:
VUGD teritoriālo struktūrvienību gadījumā, ja notikuma vieta atrodas
telpā;
Valsts vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektorus gadījumā, ja
notikuma vieta atrodas vidē.
Ja ir konstatēta nezināmas izcelsmes vielas noplūde vidē, kas var radīt vai
rada kaitējumu videi, Valsts policijas atbildīgais darbinieks nekavējoties uz
notikuma vietu izsauc VUGD teritoriālo struktūrvienību un Valsts vides dienesta
teritoriālās struktūrvienības inspektorus.
VUGD teritoriālajai struktūrvienībai un Valsts vides dienesta teritoriālās
struktūrvienības inspektoriem ierodoties notikuma vietā, tie veic nezināmas
izcelsmes vielas vai priekšmeta ķīmiskās bīstamības pārbaudi un par pārbaudes
rezultātiem informē Valsts policijas atbildīgo darbinieku, kas atrodas notikuma
vietā.
Ja pārbaudes laikā konstatēts, ka notikusi nezināmas izcelsmes vielas
noplūde vidē, tā ir ķīmiski bīstama un rada vai var radīt kaitējumu videi, Valsts
policijas atbildīgais darbinieks pieaicina uz notikuma vietu izsauktos Valsts
vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektorus, kas veic šādas darbības:
1. organizē nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta savākšanu;
2. ja ir nodarīts kaitējums videi – organizē neatliekamos vai sanācijas
pasākumus atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Skatīt Pielikumu Nr.23
1.7.14.Pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesārľojuma
VUGD strukturvienības, Valsts aģentūras Sabiedrības veselības aģentūras
infekciju slimību epidemioloģiskā daļa sadarbībā ar Reģionālās vides pārvaldi
veic pasākumus cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesārľojuma.
Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti resursi no citām VUGD reģiona
brigādes daļām un materiālām rezervēm.
1.7.15.Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas
dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām
Lai nodrošinātu civilās aizsardzības uzdevumu izpildi katastrofu un to
draudu gadījumos, ugunsgrēku likvidēšanas, avāriju un glābšanas darbu
veikšanas gadījumos, kad VUGD struktūrvienības glābšanas darbu veikšanai
nepieciešami papildus spēki un līdzekļi Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā paredzēts piesaistīt resursus no citu administratīvo teritoriju, valsts un
citu valstu glābšanas dienestiem saskaľā ar VUGD sadarbības līgumiem.
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1.8. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie
pasākumi.
Skatīt pielikumus Nr.6,Nr.7,Nr.9,Nr.10, Nr.11, r.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19.
1.9.Civilās aizsardzības plānā noteikto pasākumu pārbaude mācībās.
Inčukalna novada pašvaldība organizē Inčukalna novada civilās
aizsardzības komisijas locekļu mācības un piedalās vietējā mēroga civilās
aizsardzības mācībās.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.1.Inčukalna novada civilās aizsardzības plānam pievienoti
katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmo institūciju apziľošanas shēma;
pašvaldības civilās aizsardzības komisijas locekļu apziľošanas shēma;
pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums un lēmums par
nolikuma apstiprināšanu;
paaugstinātas bīstamības objektu saraksts;
sadarbības dokumenti (kopijas) civilās aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai;
teritoriālo VUGD struktūrvienību atrašanas vietas
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PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1
Inčukalna novada kartes
Sociāla infrastruktūra un meţu izvietojuma shēma (SIA „Reģionālie projekti‖)

24

Pielikums Nr.3
Inčukalna novada civilās aizsardzības komisijas locekļu apziľošanas shēma
Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmo institūciju apziľošanas shēma

VUGD Reģionālais zvanu centrs
Tālr.:01,112
Inčukalna novada atbildīgais
par civilo aizsardzību
A.Cīrulnieks
Tālr.:
Mob.talr.:29413994

VUGD RRP Siguldas nodaļas
komandieris Vitālijs Belovs, CAK
vietnieks
Vitālijs Belovs Mob.talr.:26318092

CAK sekretārs
Inčukalna novada
kancelejas vadītāja
I.Rafelde
Tālr.: 67977310
Mob.talr.:26181294

Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs, CAK
priekšsēdētājs
A.Nalivaiko
Tālr.: 67977160
Mob.talr.:29179966

Reģionālās Pašvaldības
policijas Inčukalna nodaļas
priekšnieks.
Viktors Dorodnovs
Tālr.: 67937102
Mob.talr.:28689915

Inčukalna novada
izpilddirektors
O.Kalniľš
Tālr.: 67977381
Mob.talr.: 29432381

Piesaistāmas institūcijas
A/S „Sadales tīkls‖
Centrālais reģions
Tālr.: 80200404

ZS 3.novads 19.bataljons
A.Veters
Tālr.: 67330010

Rīgas reģionālā
virsmeţniecība
Tālr.: 65035627

Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvalde:
Deţūrdaļa: 67829270, 110

Lielrīgas reģionāla vides
pārvalde
Tālr.: 67084278

Inčukalna novada
medicīniskas iestādes
Tālr.: 113

VA ‖Veselības inspekcija‖
Tālr.: 67819671

Darbības ar bīstamiem
atkritumiem A/S „BAO
Galvenie speciālisti:
67612259
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Pielikums Nr.3
Evakuējamo cilvēku uzskaites lapa

Evakuējamo cilvēku uzskaites lapa
Nr.p.k.

Evakuējamā
vārds, uzvārds,
adrese,
tālr. nr.

Izmitināšanas
vieta

Personas kods
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Pašvaldības darbinieka
paraksts

Pielikums Nr.4
Inčukalna novada iedzīvotāju evakuēšanas kārtība
Apdz. vieta

Pulcēšanas vietas

Inčukalns

Inčukalna stacijas
laukums
Gaujas kultūras
nama laukums
Kārļzemnieki 4
Vangaţu kultūras
nams

Gauja
Kārļzemnieki
Vangaţi

Meţa miers
Griķi
Kļavas
Egļupe
Indrāni
Krustiľi

Krustojums V75 –
V86
V75 pie mājas
„Jaunmadaras‖
Pīlādţu un Kļavas
ielas krustojums
Putnu un Loka
ielas krustojums
V93 pie mājas
Bērzmalītes
„Sēnīte‖
autostāvvieta

Evakuācijas
maršruti
P10-A2

Izmitināšana

A2

Vangaţu kultūras nams

V94 – P10
A2-P10

Inčukalna pamatskola

Vangaţu vidusskola

Inčukalna sporta komplekss

V75-A2

Inčukalna tautas nams
Vangaţu vidusskola

P10

Vangaţu kultūras nams

A2-P10
Inčukalna pamatskola

V84-P10

Inčukalna sporta komplekss

V93 – P10

Inčukalna tautas nams

P10




Evakuēto uzskaites nodrošināšana- pašvaldības norīkoti darbinieki.
Īpašuma apsardze- atkarība no resursu pietiekamības, var veikt: Zemessardze,
pašvaldības policija, VP.
 Sadarbība ar citām pašvaldībām- pēc situācijas.
 Medicīniska aprūpe- Inčukalna novada medicīniskas iestādes.
 Ēdināšanu veic attiecīgajā iestādē, pamatojoties uz sadarbības līgumiem.
 Transportēšana: Inčukalna novada domes un personīgais autotransports.
Pēc CSDD datiem uz 2013.gada 1.janvāri, Inčukalna novadā kopā reģistrēti 3131
transportlīdzekļi, no kuriem 2318 ir vieglie, 325 – kravas, 25 – autobusi, 302 – piekabes un
puspiekabes, 85 – motocikli un tricikli, 74 – mopēdi un 2 – kvadricikli.
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Pielikums Nr.5
Inčukalna novada vietējās nozīmes paaugstinātās bīstamības objekti
Nr. p.k.

Objekta
nosaukums

Objekta adrese,
tālrunis

1.

SIA „Gauja AB‖

c. Gauja, Inčukalna novads

2.

"Gotika Auto" SIA degvielas
uzpildes stacija

E77, Vairogi, Krustiľi, Inčukalna pag.,
Inčukalna nov., LV-2141

3.

Degvielas uzpildes stacija
„Totāls‖ SIA „Plus 1‖

Rīgas - Veclaicenes šoseja 37. km,
Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141

4.

Degvielas uzpildes stacija
„Asni‖ SIA „Virši-a‖

E77, c. Gauja, Inčukalna novads
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Pielikums Nr.6
Vētra, lietusgāzes, snigšana, apledojums, sanesumi
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Nosaukums

Izpildes termiņš

Izpildītāji

3
Pastāvīgi

Par izpildi atbildīgā
institūcija
4
LVĢMA

2
Operatīvās
informācijas nodošana
Glābšanas dienestam
saskaľā ar noslēgto
līgumu par
meteoroloģiskajām
parādībām
Glābšanas dienesta
struktūrvienību
informēšana
Iedzīvotāju
informēšana par
iespējamiem
katastrofas draudiem
Attiecīgu avārijas
brigāţu un iesaistāmo
dienestu brīdināšana
par gatavību avārijas
darbu veikšanai
Sagatavošanās
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības un
specializētās
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības sniegšanai
Inčukalna novada CAK
priekšsēdētāja
informēšana
Valsts materiālo
rezervju atbildīgo
glabātāju apziľošana
par resursu iespējamo
iesaistīšanu

20 min.

VUGD

VUGD RZC

No 30 min. līdz 2
stundām

VUGD

VUGD, Valsts policija,
pašvaldības policija,
radio, TV

2 stundas

VUGD

VUGD, iesaistāmās
institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti

Pastāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskā iestādes

Inčukalna novada
medicīniskā iestādes
personāls

2 stundas

CAK pr-js

VUGD RRP

2 stundas

VUGD

VUGD RRP
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5
Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
aģentūra

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Nosaukums

Izpildes termiņš

Izpildītāji

Pastāvīgi

Par izpildi atbildīgā
institūcija
LVĢMA

Operatīvās
informācijas nodošana
Glābšanas dienestam
saskaľā ar noslēgto
līgumu par
meteoroloģiskajām
parādībām
Inčukalna novada
CAK darba
organizēšana
Seku likvidēšanas
neatliekamo
pasākumu veikšanai.
Citu avārijas dienestu
iesaistīšana

2 stundas

CAK pr-js

Inčukalna novada
pašvaldība

Pastāvīgi

VUGD, pašvaldības

2 stundas

VUGD

Pastāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskā iestādes

1 nedēļa

Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD RRP, iesaistītās
institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti
VUGD RRP, iesaistītās
institūcijas, avārijas
brigādes un dienesti
Inčukalna novada
medicīniskā iestādes,
Inčukalna novada
pārvaldes
VUGD RRP,
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
pašvaldība

Pirmās, neatliekamās
un specializētās
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības sniegšana
cietušajiem
Sociālās palīdzības
sniegšana cietušajiem
Informācijas par
radītajiem
zaudējumiem
apkopošana

1 mēnesis
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Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra

Pielikums Nr.7
Zemestrīces
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1.

Veicamie pasākumi

2.

Inčukalna novada
civilās aizsardzības
komisijas
priekšsēdētāja
informēšana par
iespējamo zemestrīci
Iedzīvotāju
informēšana par
iespējamiem
draudiem un
rekomendāciju
sniegšana par rīcību
zemestrīces gadījumā
Operatīvo un avārijas
brigāţu brīdināšana
par iespējamiem
draudiem un rīcību
Iedzīvotāju
apziľošana un
brīdināšana par
evakuācijas gatavību
no bīstamās zonas,
kur iespējama indīgu
vielu noplūde
zemestrīces gadījumā

3.

4.

5.

Izpildes termiņš

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

Izpildītāji

10 min.

VUGD

VUGD RRP

30 min.

VUGD

VUGD RRP, radio, TV

30 min.

VUGD

VUGD RRP

2 stundas

VUGD

VUGD RRP,
Inčukalna novada CAK,
Inčukalna novada
pašvaldība

Informācijas
saľemšana par
iespējamo zemestrīci
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VUGD CSP, Latvijas
Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra

Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Veicamie pasākumi

Izpildes termiņš

Izpildītāji

10 minūtes

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

Informācijas
saľemšana,
apstrādāšana,
glābšanas dienestu,
operatīvo dienestu un
pašvaldību
informēšana
Inčukalna novada
CAK apziľošana un
sasaukšana
Situācijas apzināšana,
novērtēšana un
nepieciešamo papildus
resursu noteikšana
Iedzīvotāju
informēšana par
situāciju, rīcību
Neatliekamo
pasākumu
organizēšana, un
glābšanas darbu
veikšana
Kārtības uzturēšana un
apsardzes
nodrošināšana.
Pirmās medicīniskās
palīdzības sniegšana,
cietušo šķirošana
Psiholoģiskās
palīdzības sniegšana
cietušajiem
Cietušo reģistrēšana un
bojā gājušo
identifikācija
Cilvēku evakuācija,
izmitināšana, aprūpe,
īpašuma apsardze.

2 stundas

CAK priekšsēdētājs

Inčukalna novada
pašvaldība

30 minūtes

Inčukalna novada
CAK
VUGD

VUGD RRP,
Inčukalna novada CAK

2 stundas

VUGD

patstāvīgi

VUGD
NBS

VUGD, Inčukalna
novada CAK
radio, TV
VUGD RRP,
Zemessardzes bataljons

patstāvīgi

Valsts Policija

Valsts policija

Atkarībā no cietušo
skaita

Inčukalna novada
medicīniskā iestādes

patstāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskā iestādes

patstāvīgi

Valsts Policija

Inčukalna novada
medicīniskā iestāde
personāls
Inčukalna novada
medicīniskā iestāde
personāls
Valsts policija

Atkarībā no
evakuējamo skaita

Inčukalna novada
pašvaldība

Zemestrīces seku
nodarīto zaudējumu
novērtēšana un
lēmuma pieľemšana
par palīdzības
sniegšanu
iedzīvotājiem
(finansiālas,
materiālas)

1 mēnesis

Inčukalna novada
pašvaldība
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VUGD RRP

Valsts policija,
Zemessardzes bataljons,
Pašvaldības policija,
Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
pārvaldes

Pielikums Nr.8
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Pielikums Nr.9
Plūdi
Preventīvie pasākumi
Nr.p.k.

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.

Informācijas
nodošana VUGD par
plūdu draudiem

Pastāvīgi

2.

Papildus novērošanas
posteľu norīkošana un
informācijas
apkopošana par ledus
apstākļiem un ūdens
līmeľa svārstībām
plūdu apdraudētajos
rajonos
VUGD
struktūrvienību
informēšana
Ūdenskrātuvju
aizsargdambju
apsekošana un
bīstamo vietu
noteikšana
Inčukalna novada
civilās aizsardzības
komisijas sasaukšana
Iedzīvotāju, kuri
dzīvo iespējamās
applūdes zonās,
brīdināšana par plūdu
draudiem un
iespējamo evakuāciju
Pasākumu precizēšana
par iedzīvotāju un
materiālo vērtību
evakuācijas veikšanu,
izvietošanu un
īpašuma apsardzi
Iedzīvotāju, mājlopu
un materiālo vērtību
evakuācija no
iespējamām applūdes
zonām
Valsts materiālo
rezervju atbildīgo
glabātāju apziľošana
par resursu iespējamo
iesaistīšanu

6 stundas

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
aģentūra
Inčukalna novada
pašvaldība, VUGD

Izpildītāji

30 min.

VUGD

VUGD

24 stundas

Inčukalna novada
pašvaldība,
VUGD

Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD RRP

3 stundas

VUGD RRP
Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD RRP, Inčukalna
novada pašvaldība

Inčukalna novada
pašvaldība,
Inčukalna novada
CAK
VUGD, NBS, Valsts
policija
Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD, NBS

Valsts policija,
Zemessardze
Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD RRP

VUGD

VUGD

12 stundas

12 stundas

24 stundas

2 stundas
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Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas aģentūra
Inčukalna novada
pašvaldība, VUGD RRP

Inčukalna novada
pārvaldes

Zemessardze, Inčukalna
novada pašvaldība
VUGD RRP

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

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.

Operatīvās
informācijas nodošana
VUGD par ūdens
līmeľiem un ledus
kustību upēs
Inčukalna novada
civilās aizsardzības
komisijas
priekšsēdētāja
informēšana
Darbības atjaunošana
enerģētikas un
komunālajos
uzľēmumos
Sociālās palīdzības
sniegšana cietušajiem
Seku likvidēšanas
neatliekamo
pasākumu
organizēšana un
veikšana
Pirmās palīdzības,
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības un
specializētās
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības sniegšana.
Pretepidēmijas
pasākumu
organizēšana
Informācijas
apkopošana par plūdu
rezultātā radītajiem
zaudējumiem

Pastāvīgi

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
aģentūra

Izpildītāji

1 stunda

VUGD

VUGD RRP

2 – 4 dienas

Inčukalna novada
pašvaldība

A/S ‖Sadales tīkls‖,
komersanti

1 nedēļa

Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
pašvaldība
NBS
VUGD

Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
pašvaldība,
komersanti,
Zemessardze, VUGD RRP

Pastāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskā iestādes

Inčukalna novada
medicīniskā iestādes,
Inčukalna novada
pašvaldība

1 mēnesis

Inčukalna novada
pašvaldība

Inčukalna novada
pašvaldība

Pastāvīgi
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Pašvaldības,
Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas
aģentūra

Pielikums Nr.10
Meţu un kūdras purvu ugunsgrēki
Preventīvie pasākumi
Nr.p.k.

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.

Meţu ugunsnedrošā
laikposma noteikšana
Noteikto ierobeţojumu
ievērošanas kontrole
meţos ugunsnedrošajā
laika posmā
Sakaru uzturēšana ar
Valsts meţa dienesta
atbildīgām personām
Inčukalna novada CAK
informēšana par
gatavību meţu
ugunsgrēku dzēšanai
VUGD un NBS
gatavības
nodrošināšana
iesaistīties meţu
dzēšanas darbos pēc
meţniecības
pieprasījuma saskaľā
ar savstarpējiem
līgumiem
Valsts materiālo
rezervju atbildīgo
glabātāju apziľošana
par resursu iespējamo
iesaistīšanu
Valsts materiālo
rezervju resursu
sagatavošana
izsniegšanai
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības un
specializētās
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības sniegšanas
organizēšana un
kārtības noteikšana
cietušajiem

Katru gadu līdz
15.aprīlim
Katru gadu no
15.aprīļa

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VMD
VMD

Izpildītāji
Valsts meţa dienests,
meţniecība
Valsts meţa dienests,
meţniecība

Pastāvīgi

VUGD

Inčukalna novada
pašvaldība

Katru gadu līdz
15.aprīlim

VMD, VUGD

virsmeţniecība

Katru gadu līdz
15.aprīlim

VUGD, NBS

VUGD, Zemessardze

2 stundas

VUGD

VUGD

4 stundas

VUGD

VUGD

Pastāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskas iestādes

Inčukalna novada
medicīniskas iestādes
personāls, Inčukalna
novada pašvaldība
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Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.p.k.

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.

Informācijas
saľemšana par meţa
vai kūdras purva
ugunsgrēku
Institūciju iesaistīšana
saskaľā ar
noslēgtajiem
sadarbības
dokumentiem
Nacionālo bruľoto
spēku iesaistīšana
meţa ugunsgrēku
dzēšanā un resursu
transportēšanā
Iedzīvotāju
brīdināšana par
ugunsgrēku, tā
attīstību un iespējamo
iedzīvotāju evakuāciju
no bīstamās zonas
Ugunsgrēku dzēšana
un ierobeţošanas
darbu veikšana

10 min.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

4 stundas

VMD

VUGD RRP,.
Inčukalna novada
pašvaldība,
meţniecība
Virsmeţniecība

4 stundas

NBS

NBS Gaisa spēki

2 stundas

VUGD, VMD

VUGD RRP, Inčukalna
novada pašvaldība,
Zemessardze

Pastāvīgi

VMD

VUGD RRP,
Zemessardze, VMD

Pirmās palīdzības,
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības un
specializētās
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības sniegšana
Inčukalna novada
CAK priekšsēdētāja
informēšana par
situāciju
VAS ―Latvijas
dzelzceļš‖
informēšana par meţu
un purvu ugunsgrēka
iespējamo izplatīšanos
dzelzceļa līnijās.

Pastāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskas iestādes

Inčukalna novada
medicīniskas iestādes
personāls, Inčukalna
novada pašvaldība

2 stundas

VUGD, VMD

VUGD RRP,
virsmeţniecība

20 min.

VMD

VUGD RRP,
virsmeţniecība

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Izpildītāji

Pielikums Nr.11
Radiācijas avārijas
Preventīvie pasākumi
Nr.p.k

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.

Saľemtās
informācijas par
radiācijas avārijām
pārbaude un apstrāde
Inčukalna novada
iedzīvotāju
brīdināšana par
iespējamo radiācijas
situāciju
Lēmumu pieľemšana
par radušos situāciju
un veicamajiem
pasākumiem
iespējamā
radioaktīvā
piesārľojuma
gadījumā, ľemot vērā
atbildīgo valsts
institūciju sniegtās
rekomendācijas
Sagatavošanas darbi
rīcībai un
aizsardzības
pasākumu veikšanai
iespējamā
radioaktīvā
piesārľojuma
gadījumā, lai
novērstu vai
mazinātu iespējamo
apdraudējumu
Inčukalna novada
iedzīvotājiem un
īpašumam

5 min.

2.

3.

4.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

Izpildītāji

15 min.

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD, Inčukalna novada
pašvaldība, Valsts policija

30 min.

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD, Inčukalna novada
CAK

Atkarībā no radušās
situācijas

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD, Inčukalna novada
CAK, komersanti
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VUGD

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

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.

Informācijas par kodolavāriju,
kas var ietekmēt radiācijas
situāciju Inčukalna novadā,
saľemšana un novērtēšana
Inčukalna novada civilās
aizsardzības komisijas vadītāja
informēšana, sapulcēšana,
darba uzsākšana.
Inčukalna novada pašvaldību,
dienestu un komersantu
apziľošana

10 min.

4.

5.

2.

3.

6.

7.

8.

8.1.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

Izpildītāji

2 stundas

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība

1 stunda

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība

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

1 stunda

Radiācijas situācijas kontrole,
informācijas apmaiľa ar
VUGD CSP,CSP rīkojumu un
ieteikumu izpilde.
Pārtikas produktu, dzeramā
ūdens, virszemes ūdeľu,
objektu un dzīvojamo telpu
radioaktīvā piesārľojuma
kontroles veikšana

Pēc situācijas

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība
Valsts policija
Televīzija
Radio
Nacionālie bruľotie
spēki
VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD
Inčukalna
novada
pašvaldība
VUGD
Inčukalna
novada
pašvaldība
VUGD
Inčukalna
novada
pašvaldība
Valsts policija
Zemessardze

Pastāvīgi

Pārtikas un
veterinārais dienests
Inčukalna novada
pašvaldība

Avārijas dienestu un
komersantu iesaistīšana seku
likvidēšanas neatliekamo
pasākumu veikšanai
Iedzīvotāju neatliekamo
aizsardzības pasākumu
organizēšana (stabilā joda
profilakse, uzturēšanās telpās
un aizsargbūvēs, evakuācijas
pasākumi un aizsardzības
pasākumu noteikšana
lauksaimniecībā)
Lēmuma pieľemšana par
plānoto masu pasākumu
atcelšanu un darba
pārtraukšanu iestādēs, kas
atrodas neatliekamo
aizsardzības pasākumu
plānošanas zonā un nav
iesaistītas avārijas seku
likvidēšanā. Nodarbību
atcelšana izglītības iestādēs,
nepieciešamo aizsardzības
pasākumu nodrošināšana un
personu reģistrācija, kuras
atstāj izglītības iestādes, kas
atrodas neatliekamo
aizsardzības pasākumu

Pastāvīgi

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība

2-3 stundas
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VUGD

VUGD,
Inčukalna
novada CAK
Pārtikas
veterinārā
dienesta
Inčukalna
novada
pašvaldība
VUGD, avārijas
brigādes un
dienesti

Inčukalna novada
medicīniskas iestādes,
Inčukalna novada
pašvaldība

Inčukalna
novada
medicīniskas
iestādes,
Inčukalna
novada
pašvaldība

Inčukalna novada
pašvaldība

Inčukalna
novada CAK
Inčukalna
novada
pārvaldes
Izglītības
iestādes

plānošanas zonā

8.2.

Evakuācijas pasākumu
organizēšana

24-72 stundas

Inčukalna novada
pašvaldība
Valsts policija
VUGD
NBS
Komersanti

8.3.

Nodrošināšana ar transportu
evakuācijas pasākumu
veikšanai:

48 stundas

Inčukalna novada
pašvaldība

8.4.

Veicamie pasākumi ilgtermiľa
aizsardzības pasākumu
plānošanas zonā:
- informēšana par lauku darbu
pārtraukšanu vai ierobeţošanu,
lapu
dārzeľu, iegūtā piena un no
atklātām vietām ľemtā ūdens
lietošanas aizliegšana vai
ierobeţošana pirms nav veikta
tā piesārľojuma kontrole un c;

1 stunda

VUGD
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD
Inčukalna
novada
pašvaldība

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

4 stundas

Inčukalna novada
pašvaldība

Iedzīvotāji

- dzeramā ūdens ľemšanas
vietu nosegšana, mājlopu
novietošana slēgtās telpās
Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana

3 stundas

Inčukalna novada
pašvaldība

Iedzīvotāji

Pastāvīgi

Valsts policija,
Zemessardze
Pašvaldības policija

Patrulēšanas organizēšana,
radioaktīvā piesārľojuma
zonas apsardze, evakuācijas
maršrutu norādīšana,
transporta kustības regulēšana
Valsts materiālo rezervju
resursu iesaistīšana

Pastāvīgi

Valsts policija
NBS

Valsts policija,
Zemessardze
Pašvaldības
policija
Valsts policija
Zemessardze

4 stundas

VUGD

VUGD

Personāla aizsardzība
12 stundas
VUGD

VUGD

9.

9.1

10.
11.
11.1

12.

12.1

Personāla nodrošināšana ar
nepieciešamajiem individuālās
aizsardzības līdzekļiem
Medicīniskā un psiholoģiskā
palīdzība
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana

Inčukalna novada
medicīniskas iestādes
Pastāvīgi
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Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests
Inčukalna novada

VUGD
Inčukalna
novada
pašvaldība,
Valsts policija,
Zemessardze
Pašvaldības
policija
Inčukalna
novada
pārvaldes
Komersanti

Inčukalna
novada
medicīniskas
iestādes
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienests

pašvaldība

Inčukalna
novada
pašvaldība
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienests
V/a
―Sabiedrības
veselības
aģentūra‖

12.2

Cietušo personu
transportēšanas organizēšana
uz valsts ārstniecības iestādēm

Pastāvīgi

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests

12.3

Pretepidēmisko pasākumu un
sadzīves apstākļu higiēniskās
kontroles veikšana cilvēku
pastāvīgās dzīves, pagaidu un
pastāvīgās izmitināšanas
vietās, kā arī ārstniecības
vietās, kur izvietoti radiācijas
avārijā cietušie
Psiholoģiskās palīdzības
organizēšana un sniegšana
radiācijas avārijā cietušajiem

Pastāvīgi

V/a ―Sabiedrības
veselības aģentūra‖

Pastāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskas iestādes
Inčukalna novada
pašvaldība

Inčukalna
novada
medicīniskas
iestādes
Inčukalna
novada
pašvaldība

Cilvēku un transporta līdzekļu
radioaktīvā piesārľojuma
kontroles un dezaktivācijas
organizēšana un veikšana

Pastāvīgi

VUGD
Vides reģionālā
pārvalde
Inčukalna
novada
pašvaldība
Komersanti

13.2

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

72 stundas

13.3

Radiācijas drošības
centrs
Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra
VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība
Komersanti
Inčukalna novada
pašvaldība
Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra
Radiācijas drošības
centrs
VUGD
NBS
Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra
Pašvaldības
NBS
VUGD

Radioaktīvi piesārľotās
Pastāvīgi
augsnes, tehnikas, apģērba,
sadzīves un citu priekšmetu
apglabāšana Bīstamo
atkritumu pārvaldības valsts
aģentūras glabātuvē vai
speciāli izveidotās vietās
Turpmākie aizsardzības pasākumi lauksaimniecībā
Informēšana par turpmākajiem 24-48 stundas
Valsts policija
aizsardzības pasākumiem
VUGD
lauksaimniecībā:
Pārtikas un
- novāktās raţas lietošanas
veterinārais dienests
uzturā
Inčukalna novada
vai izmantošanas pārstrādei
pašvaldība
ierobeţošana vai aizliegšana;
- lauksaimniecības produktu
un mājdzīvnieku izvešanas

12.4

13.
13.1

14.
14.1

Dezaktivācija
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Inčukalna
novada
pašvaldība
Vides reģionālā
pārvalde
VUGD
Zemessardze
Inčukalna
novada
pašvaldība
Vides reģionālā
pārvalde
VUGD
Zemessardze
Valsts policija
VUGD
Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība

14.2

Dzīvnieku novietľu
izveidošana, dzīvnieku
radioaktīvā piesārľojuma
kontrole un to sadalīšana
grupās atkarībā no
piesārľojuma, nepieciešamības
gadījumā, to apglabāšana

Pastāvīgi

Pārtikas un
veterinārais dienests
Inčukalna novada
pašvaldība
Iedzīvotāji
Bīstamo atkritumu
pārvaldības valsts
aģentūra

14.3

Mājdzīvnieku evakuācijas
organizēšana

Pastāvīgi

Pārtikas un
veterinārais dienests
Inčukalna novada
pašvaldība

14.4

Dzīvnieku dezaktivācijas
organizēšana un,
nepieciešamības gadījumā, to
likvidēšanas kārtības
noteikšana

Pastāvīgi

Pārtikas un
veterinārais dienests

Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība

14.5.

Dzīvnieku un augu izcelsmes
pārtikas produktu radioaktīvā
piesārľojuma kontrole

Pastāvīgi

Pārtikas un
veterinārais dienests

Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība

14.6.

Pārtikas produktu un dzīvnieku
barības radioaktīvā
piesārľojuma kontroles
organizēšana pārstrādes
uzľēmumos un tirdzniecības
vietās

Pastāvīgi

Pārtikas un
veterinārais dienests

Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība

14.7.

Rekomendācijas sniegšana
dzīvnieku un augu izcelsmes
pārtikas produktu tālākai
pārstrādei, lai samazinātu
radioaktīvo piesārľojumu
produktos

Pastāvīgi

Pārtikas un
veterinārais dienests

Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība

14.8.

Dzīvnieku un augu izcelsmes
pārtikas produktu tālākās
pārstrādes organizēšana, lai
samazinātu radioaktīvo
piesārľojumu produktos

Pastāvīgi

Pārtikas un
veterinārais dienests

14.9.

Rekomendāciju sniegšana par
Pastāvīgi
Pārtikas un
augu un dzīvnieku
veterinārais dienests
aizsardzības, pārtikas produktu
dezaktivācijas, augsnes
dezaktivācijas un
rekultivācijas pasākumu
organizēšanu
Evakuēto un pagaidu izmitināto cilvēku aprūpe
Evakuēto un pagaidu
48-72 stundas
Inčukalna novada
izmitināto cilvēku reģistra
pašvaldība
izveidošana un uzturēšana,
Valsts policija
bojā gājušo un cietušo
identifikācija un uzskaite

Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība
Komersanti
Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība

15.
15.1.
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Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība
Iedzīvotāji
Vides reģionālā
pārvalde
Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība

Valsts policija
Inčukalna
novada
pašvaldība

15.2.

15.3.

Radiācijas avārijā cietušo,
evakuēto un pagaidu
izmitināto iedzīvotāju
neatliekamā materiālā un
psiho-sociālā atbalsta
sniegšanas organizēšana,
atbilstošo dzīves apstākļu,
humanitārās palīdzības
sadales, nepieciešamo darba
un sadzīves apstākļu
nodrošināšana no citām
administratīvām teritorijām
pieaicinātam, glābšanas darbos
iesaistītam personālam
Pārtikas produktu apgādes
sistēmas organizēšana
radiācijas avārijā cietušajiem

Pastāvīgi

Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
medicīniskās iestādes

Inčukalna
novada
pašvaldība
Inčukalna
novada
medicīniskās
iestādes

48 stundas

Pārtikas un
veterinārais dienests
Inčukalna novada
pašvaldība

Pārtikas un
veterinārais
dienests
Inčukalna
novada
pašvaldība
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Pielikums Nr.12

APZIŅOŠANAS SHĒMA RADIĀCIJAS AVĀRIJĀS

Radiācijas drošības centrs
Glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvalde
Trauksmes sirēnu sistēmas centrālā vadības pults
VUGD RRP
Valsts
policija

Nacionāli
e bruľotie
spēki

Trauksmes
sirēnas
apdzīvotās
vietās

Mobilais
trauksmes
sirēnu
komandcentrs

Valsts un
komersantu
plašsaziľas
līdzekļi

Inčukalna novada iedzīvotāji
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Inčukalna novada
CA komisija
Inčukalna novada
pārvaldes

PielikumsNr.13
Līdz 300, 500 un līdz 1000 km rādiusā no valsts robeţas darbojošās atomelektrostacijas
Nr.
p.k.
Līdz 300 km
1.
2.
3.
4.
5.
Līdz 500 km
1.
2.
3.
4.
1-BWR
Līdz 1000 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

AES nosaukums

Attālums no
Latvijas robežas

Reaktoru skaits
un tips

Kopējā elektriskā
jauda (MW)

Ignalīnas AESLietuva
Loviisas AESSomija
Sosnovij Bor
AES-Krievija
Oskarshammas
AES-Zviedrija
Smoļenskas AESKrievija

8

1-LWGR

1185

265

2-WWER

976

275

4-LWGR

3700

280

3-BWR

2222

300

3-LWGR

2775

Forsmarkas AESZviedrija
Olkiloito AESSomija
Kaļiľinas AESKrievija
Ringhalsas AESZviedrija

310

3-BWR

3152

330

2-BWR

1700

475

3-PWR

2850

500

3-PWR

3522

Rovnas AESUkraina
Hmeļľickas AESUkraina
Kurskas AESKrievija
Brokdorfas AESVācija
Brunstbuetelas
AES-Vācija
Duhovani AESČehija
Unterveseras
AES-Vācija
Bohunice AESSlovākija
Grondes AESVācija
Novovoroľeţas
AES-Krievija
Dienvidukrainas
AES-Ukraina
Emslandes AESVācija
Grafenrainfieldas
AES-Vācija

535

4-PWR

2657

700

2-PWR

1900

708

4-LWGR

3700

790

1-PWR

1370

810

1-BWR

771

850

4-PWR

1663

870

1-PWR

1345

877

4-PWR

1632

880

1-PWR

1360

890

3-PWR

1720

920

3-PWR

2850

980

1-PWR

1329

990

1-PWR

1275
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Pielikums Nr.14
Radioaktīvā mākoľa, kas var rasties Ignalinas atomelektrostacijas kodolavārijas rezultātā
pārvietošanās laiks atkarībā no vēja ātruma

Vēja ātrums
m/sek
2
3
4
5
6
10
15
20
25

LR robežu
(8 km)
1 st. 7 min.
44 min.
33 min.
27 min.
22 min.
13 min.
9 min.
7 min.
5 min.

30 km zonas
robežu
4 st. 10 min.
2 st. 47 min.
2 st. 05 min.
1 st. 40 min.
1 st. 24 min.
49 min.
34 min.
26 min.
19 min.
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Pielikums Nr.15
Bīstamo vielu noplūde
Preventīvie pasākumi
Nr.p.k

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.

Informācijas saľemšana par
iespējamo bīstamo vielu
noplūdi
VUGD RRP vadības
apziľošana un lēmumu
pieľemšana par veicamajiem
pasākumiem
Glābšanas darbos iesaistāmo
institūciju informēšana par to
iespējamo iesaistīšanu avārijas
likvidēšanā
Iespējamās avārijas bīstamās
zonas noteikšana

5.

Iespējamā bīstamajā zonā
atrodošos iedzīvotāju
informēšana par iespējamo
apdraudējumu

2 stundas

6.

Preventīvo pasākumu
noteikšana sadarbībā ar
glābšanas darbos iesaistītām
institūcijām, lai novērstu vai
mazinātu avārijas sekas
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības un specializētās
neatliekamās medicīniskās
palīdzības organizēšana un
sniegšanas kārtības noteikšana
piesārľotajā teritorijā

8.

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

6 stundas

9.

Inčukalna novada civilās
aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja informēšana par
situāciju un veiktajiem
pasākumiem

Pēc katrām 2 stundām

2.

3.

4.

7.

Izpildītāji

10 min.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

20 min.

VUGD

VUGD

1 stunda

VUGD

VUGD

4 stundas

Vides reģionālā
pārvalde
VUGD
VUGD
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība

Vides reģionālā
pārvalde
VUGD
VUGD
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība

6 stundas

VUGD
Glābšanas darbos
iesaistītās institūcijas

VUGD
Glābšanas darbos
iesaistītās
institūcijas

2 stundas

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests
Inčukalna novada
medicīniskās iestādes
Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
pašvaldība
NBS
VUGD
Valsts policija
VUGD

Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
medicīniskās
iestādes
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VUGD

Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD
Zemessardze
Valsts policija
VUGD

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

Nosaukums

Izpildes termiņš

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

Izpildītāji

1.

Informācijas apstrādāšana par
bīstamo vielu noplūdi.
Inčukalna brigādes vadības
informēšana.
Iesaistāmo institūciju
informēšana par bīstamo vielu
noplūdi

5 min.

Vides reģionālā
pārvalde
Valsts policija
VUGD
Vides reģionālā
pārvalde
VUGD
VUGD
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD

Vides reģionālā
pārvalde
Valsts policija
VUGD
Vides reģionālā
pārvalde
VUGD
VUGD
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD

Situācijas novērtēšana,
izlūkošana, bīstamās zonas
noteikšana
Bīstamajā zonā atrodošos
iedzīvotāju brīdināšana par
apdraudējumu un rīcību
avārijas zonā
Inčukalna novada civilās
aizsardzības komisijas
priekšsēdētāja informēšana par
situāciju notikuma vietā un
veiktajiem pasākumiem
Inčukalna novada civilās
aizsardzības komisijas darba
organizēšana

30 min.

2 stundas

Inčukalna novada
civilās aizsardzības
komisijas vadītājs

Noplūdušās bīstamās vielas
identificēšana ar
ekspresanalīzes metodēm vai
vielas paraugu ľemšana
laboratorijas analīzei
Iedzīvotāju evakuācija,
izmitināšana, aprūpe, īpašuma
apsardze

4 stundas

Valsts vides dienests
VUGD

Inčukalna novada
civilās
aizsardzības
komisijas
priekšsēdētājs,
sekretārs
Vides reģionālā
pārvalde
VUGD

6 stundas
Pastāvīgi

9.

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

Pastāvīgi

Inčukalna novada
pašvaldība
NBS
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība
Valsts vides dienests
VUGD
glābšanas darbos
iesaistītās institūcijas,
avārijas brigādes
NBS

10.

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

Pastāvīgi

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests
Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD
Valsts policija
Pašvaldības policija

11.

Izziľas materiālu vākšana,
apkopošana un avārijas
iespējamā cēloľa noteikšana

24 stundas

Valsts policija
Valsts vides dienests
VUGD

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

20 min.

1 stunda

45 min.
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VUGD

Inčukalna novada
pašvaldība
Zemessardze
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība
Zemessardze
Valsts policija
Vides reģionālā
pārvalde
VUGD
glābšanas darbos
iesaistītās
institūcijas,
avārijas brigādes
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
dienests
Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD
Valsts policija
Pašvaldības
policija
Valsts policija
Vides reģionālā
pārvalde

Valsts darba
inspekcija
12.

Informācijas par radītajiem
zaudējumiem apkopošana

1 mēnesis
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Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD
Valsts darba
inspekcija
Inčukalna novada
pašvaldība

Pielikums Nr.16
Transporta avārijas
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr. p.k.

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.

Informācijas saľemšana,
apstrādāšana
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta, citu
avārijas dienestu informēšana
par notikušo avāriju un
iesaistīšana
Situācijas novērtēšana,
izlūkošana un nepieciešamo
spēku un līdzekļu noteikšana

4.

5.

2.

3.

Izpildītāji

10 min.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

20 min.

VUGD

VUGD

30 min.

Valsts policija
VUGD

Valsts policija
VUGD

Valsts policijas, Nacionālo
bruľoto spēku iesaistīšana
kārtības uzturēšanā un
bīstamās zonas norobeţošanā

2 stundas

Valsts policija
VUGD
Nacionālie bruľotie
spēki

Valsts policija
VUGD
Zemessardze

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

Pastāvīgi

Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests

Inčukalna novada
medicīniskās
iestādes
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VUGD

Pielikums Nr.17
Avārijas enerģētikas, sakaru un komunālajos uzľēmumos
Gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi
Nr.
p.k.

Veicamie pasākumi

Izpildes termiņš

Par izpildi atbildīgā
institūcija

Izpildītāji

1.

Informācijas saľemšana par
notikušo avāriju
Attiecīgo struktūrvienību un
glābšanas darbos iesaistāmo
institūciju informēšana par
notikušo avāriju un
iesaistīšanu darbos
Inčukalna novada CA
komisijas darba organizēšana
Iedzīvotāju informēšana

10 min.

VUGD

VUGD

30 min.

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība

2 stundas

CAK pr-js

2 stundas

Pirmās palīdzības,
neatliekamās un specializētās
neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšana
Seku likvidēšanas neatliekamo
pasākumu veikšana

patstāvīgi

VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
medicīniskās iestādes

VUGD
avārijas brigādes
un dienesti,
Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD
Inčukalna novada
pašvaldība
Inčukalna novada
medicīniskās
iestādes

patstāvīgi

Inčukalna novada
pašvaldība

Katastrofu seku rezultātā
nodarīto zaudējumu
novērtēšana un lēmuma
pieľemšana par avārijas
glābšanas darbu materiāli
finansiālo atbalstu

1 mēnesis

Inčukalna novada
pašvaldība

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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Avārijas brigādes
un iesaistītās
institūcijas
Inčukalna novada
pašvaldība

Pielikums Nr.18
Cilvēku, dzīvnieku, augu masveida saslimšana un bīstamas infekcijas
Preventīvie pasākumi
Nr.
p.k.
1.

Nosaukums

Izpildes termiņš

Par izpildi atbildīgā
institūcija
V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un veterinārā
dienests
VUGD

Izpildītāji

Informācijas saľemšana par
iespējamo infekcijas slimību
masveida izplatīšanos vai
masveida saindēšanos, kā arī
par bīstamo infekcijas slimību
ievešanas draudiem, tās
precizēšana un apkopošana

Pastāvīgi

2.

Glābšanas dienesta vadības un
attiecīgu struktūrvienību
informēšana
Apdraudējuma novērtēšana,
potenciāli bīstamo objektu un
iesaistāmo institūciju
apzināšana

20 min.

VUGD

VUGD RRP

3 stundas

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un
veterinārā dienests

4.

Inčukalna novada CA
komisijas priekšsēdētāja
informēšana par iespējamiem
draudiem

2 stundas

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un
veterinārā dienests

5.

Darbības stratēģijas
izstrādāšana un plānošana
kopā ar citām institūcijām

4 stundas

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

Inčukalna novada
CAK
V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

6.

Neatliekamās medicīniskās
palīdzības organizēšanas un
specializētās neatliekamās
medicīniskās palīdzības
sniegšanas un pretepidēmijas
pasākumu kārtības noteikšana
konkrētā gadījumā

Pastāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskās iestādes
V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

7.

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

2 stundas

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Valmieras filiāle
Inčukalna novada
medicīniskās
iestādes
Inčukalna novada
pašvaldība
VUGD RRP
vietējais radio
TV

9.

Valsts materiālo rezervju
atbildīgo glabātāju apziľošana
par resursu iespējamo
iesaistīšanu

2 stundas

VUGD

3.
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V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un
veterinārā dienests
VUGD RRP

VUGD RRP

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

Nosaukums

Izpildes termiņš

Par izpildi atbildīgā
institūcija

Izpildītāji

1.

Sākotnējās informācijas
saľemšana par cilvēku,
dzīvnieku un augu masveida
saslimšanu un bīstamu
infekciju parādīšanos ar liela
mēroga un ātras izplatības
risku
Attiecīgu glābšanas dienestu
struktūrvienību un iesaistāmo
institūciju informēšana
Inčukalna novada CA
komisijas darba organizēšana

10 min.

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Valmieras filiāle
Pārtikas un
veterinārā dienests
VUGD RRP

30 min.

VUGD

2 stundas

Inčukalna novada CA
komisijas pr-js

VUGD RRP
Iesaistītās
institūcijas
Inčukalna novada
CAK

4.

Sākotnēji nepieciešamo
resursu noteikšana infekcijas
slimības uzliesmojuma
(epidēmijas) apkarošanai

2 stundas

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

Inčukalna novada
CAK
V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un
veterinārā dienests

5.

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

2 stundas

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
VUGD

6.

Karantīnas reţīma noteikšana,
lai ierobeţotu slimības
izplatīšanos

4 stundas

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Inčukalna novada
pašvaldība

VUGD RRP
V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un
veterinārā dienests
Valsts policija
Inčukalna novada
pašvaldība
vietējais radio, TV
V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un
veterinārā dienests
Inčukalna novada
pašvaldība

7.

Materiālo resursu
mobilizēšana

4 stundas

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un
veterinārā dienests

8.

Pretepidēmijas un sanitāri
higiēnisko pasākumu veikšana
evakuēto un pārvietoto
iedzīvotāju vidū

Pastāvīgi

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖

9.

Normatīvajos tiesību aktos un
novadu civilās aizsardzības
pasākumu plānos paredzēto
pretepidēmijas pasākumu
organizēšana un veikšana

Pastāvīgi

Inčukalna novada
pašvaldība

V/a „Sabiedrības
veselības aģentūra‖
Pārtikas un
veterinārā dienests
Inčukalna novada
pašvaldība

2.

3.
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10.

Sniedz neatliekamo
medicīnisko palīdzību un
specializēto medicīnisko
palīdzību saskaľā ar noteikto
kārtību

Pastāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskās iestādes

Inčukalna novada
medicīniskās
iestādes

Pielikums Nr.19
Terora akti un sabiedriskās nekārtības
Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi
Nr.p.k.

Veicamie pasākumi

Izpildes termiņš

1.

2.

Informācijas saľemšana,
apstrāde un vadības
informēšana
Attiecīgo dienestu,
neatliekamās medicīniskās
palīdzības informēšana un
ierašanās notikuma vietā.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Izpildītāji

10 min.

Par izpildi atbildīgā
institūcija
VUGD

20 min.

VUGD

Notikuma vietas ierobeţošana.

30 min.

Valsts Policija
NBS

VUGD RRP
Valsts policija
Inčukalna novada
medicīniskās
iestādes
Valsts policija
Zemessardze

Inčukalna novada civilās
aizsardzības komisijas darba
organizēšana
Evakuācijas pasākumu
veikšana no apdraudētās zonas

2 stundas

CAK
priekšsēdētājs

VUGD RRP

4 stundas

Inčukalna novada
dome

Valsts policija
Zemessardze
Pašvaldības

Iedzīvotāju informēšana par
radušos situāciju
Psiholoģiska atbalsta
sniegšana iedzīvotājiem

2 stundas

VUGD

patstāvīgi

Inčukalna novada
medicīniskās iestādes

Seku likvidēšanas neatliekamo
pasākumu veikšana

patstāvīgi

Inčukalna novada
CAK
VUGD

Inčukalna novada
CAK
Inčukalna novada
medicīniskās
iestādes
Pašvaldības
VUGD RRP
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VUGD RRP

Pielikums Nr.20
Teritoriālo VUGD struktūrvienību atrašanas vietas

VUGD struktūrvienības
nosaukums
VUGD RRP 6.daļa
VUGD RRP Siguldas daļa
VUGD RRP Ogres daļa

Atrašanas vietas
Vijciema 1, Rīga, LV1006
Depo ielā 1, Sigulda, LV2150
Ogre, Rīgas ielā 4, LV5001
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Attālums līdz
Inčukalnam km
38
17
41

Pielikums Nr.20
Inčukalna novada plāni, ūdenstorľi, attīrīšanas iekārtas, hidranti u.c. nozīmīgas būves

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Pielikums Nr.21
Rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie autoceļi, naftas un
naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas, lidostas, hidroelektrostacijas un citi
civilās aizsardzības sistēmai nozīmīgi objekti

Uzņēmums
SIA "PATA AB"
SIA "Swedwood
Latvia Ltd."
SIA
"STRAUJUPĪTE"
AS "INČUKALNS
TIMBER"
SIA "GAUJA AB"
SIA "PLUSS 1"
SIA "STRIM
CEĻUBŪVE"
SIA "VANGAŢU
SILDSPĒKS"
SIA "Rauta"
SIA "Graanul
Pellets"
SIA "Izoterms"

Darbības nozare
Meţistrāde un
kokmateriāli
Kokapstrāde
Degvielas
vairumtirdzniecība
Kokapstrāde
Dzīvnieku
audzēšana
Degvielas
mazumtirdzniecība
Ceļu un
automaģistrāļu
būvniecība
Elektroenerģija
Iekārtu remonta
pakalpojumi
Kokskaidu granulu
raţošana
Metāla konstrukciju
raţošana
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Novada teritoriju šķērso (valsts nozīmes) dzelzceļa līnija Meitene –
Jelgava – Rīga – Lugaţi, uz tās atrodas 3 dzelzceļa stacijas — Vangaţi,
Inčukalns un Egļupe.
Teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi:
 A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeţa (Veclaicenes);
 A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeţa (Valka).
Valsts nozīmes reģionālie autoceļi:
 P10 (Inčukalns—Ropaţi—Ikšķile);
Vairāki vietējas nozīmes ceļi
 - V75 – Ropaţi – Griķukrogs,
 - V84 – Inčukalns – Kalējbūľas,
 - V93 – Indrāni – Inčukalns,
 - V95 – Griķukrogs – Meļķerti,
 - V97 – Pievedceļš Silciema karjeram,
 - V99 – Pievedceļš Vangaţu stacijai.

Valsts autoceļi (SIA „Reģionālie projekti‖)
Maģistrālo gāzes vadu kopējais garums ar 44 gāzes sadales stacijām
valsts teritorijā ir 1 238 km. Maksimālais darba spiediens gāzes vados var
sasniegt līdz 55 bar. Iepriekšējā gada laikā pa maģistrālajiem gāzes vadiem
pārsūknēja 4,542 miljardi m3 dabasgāzes. Dabasgāzes vads šķērso Inčukalna
novada teritoriju (skatīt pielikumu Nr.21). Maģistrālajos gāzes vados, kuri
šķērso Latvijas teritoriju, pēc katriem 20 – 25 km ir ierīkoti aizvari dabasgāzes
padeves pārtraukšanai.
Maģistrālie gāzes vadi
Rīga - Inčukalna pazemes
gāzes krātuve I un II

Krimuldas, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Ropaţu un Stopiľu
novadus
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Dabasgāzes vadi ar spiedienu (P>1.6MPa) (maģistrālais gāzesvads RīgaInčukalna pazemes gāzes krātuve (IPGK) 1 DN 700mm un Rīga - IPGK 2
DN700mm). 8 m attālumā no maģistrālā gāzesvada atrodas sakaru kabeļi ar
ekspluatācijas aizsargjoslu 2,5 m uz
katru pusi. Vangaţu pilsētā ir esoši augstā spiediena (P<0.6MPa), vidējā
spiediena (P<0.4MPa), un zemā spiediena (P<0.005Mpa) sadales gāzesvadi.
Gāze tiek izmantota kā centralizētas apkures materiāls saimniecības objektu un
dzīvojamā fonda apkurei. Arī atsevišķās individuālās mājās gāzi izmanto
apkurei. Iedzīvotāju vajadzībām tiek izmantota šķidrinātā gāze
Ar elektroenerģiju novadu nodrošina AS „Sadales tīkls‖ Centrālais
reģions. Novada teritoriju šķērso 330kV un 110kV augstsprieguma elektrības
pārvades līnijas. Tuvākās transformatoru apakšstacijas atrodas Ogrē, Siguldā
un Garkalnē.

Ūdensapgāde:
 ūdenstorľi Vangaţos, Inčukalnā, Gaujā;
 artēziskās akas Kārļzemnieki, Indrāni.
Centralizēta ūdensapgāde tiek nodrošināta Inčukalnā, Vangaţos, Gaujā,
Kārļzemniekos, Indrānos.
Visos ciemos dzeramā ūdens attīrīšanai ir uzstādīti mehāniskie filtri.
Vangaţos un Gaujā uzstādītas atdzelţošanas iekārtas. Pazemes ūdens uzskaitei
katrā akā uzstādīti skaitītāji.
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Ūdens tīklu kopgarums
 Vangažu pilsētā ūdens tīklu kopgarums sastāda aptuveni 7400.m
 Inčukalna ciemā ūdens tīklu kopgarums sastāda aptuveni 6680.m
 Gaujas ciemā ūdens tīklu kopgarums sastāda aptuveni 5080.m
 Pārejā novada teritorijā Stalšēni, Indrāni, Kārļzemnieki
Kalndzirnavas, Meža miers ūdens tīklu kopgarums sastāda
aptuveni 1200.m
o Kopā 19280 m
Artēziskās akas Inčukalna novadā
 Vangažu pilsētā ir 3 artēziskās akas, kas atrodas ūdenstorľa
teritorijā Gaujas un Prieţu ielas krustojumā virzienā uz Rīgu.
Faktiskais ūdens patēriľš gadā ir aptuveni 148000 m³.
 Inčukalna ciemā ir 3 artēziskās akas, kas atrodas ūdenstorľa
teritorijā „Miera‖ Miera ielas un Saules ielas krustojuma, „Skola‖
Zvaigţľu ielā, „Meţa‖ Meţa ielā aiz dzelzceļa. Faktiskais ūdens
patēriľš gadā ir aptuveni 36000 m³.
 Gaujas ciemā ir 2 artēziskās akas, kas atrodas ūdenstorľa
teritorijā Gaujaslīču ielā 36. Faktiskais ūdens patēriľš gadā ir
aptuveni 17000 m³.
Siltumapgāde. Katlumājas: Inčukalns, Gauja, Vangaţi, Kārļzemnieki,
Meţa iela 2.
Kanalizācija: Inčukalna ciems, Gaujas ciemats, Vangaţi, Kārļzemnieki.
Attīrīšanas iekārtas: Inčukalns, Vangaţi (jaunas 2012), Gauja,
Kārļzemnieki.
Medicīnas iestādes
Nr.p.k. Nosaukums
1.
Vangaţu ambulance

2.

Adrese
Vangaţi,
Parka iela 2,
LV–2136
Inčukalna Doktorāts Inčukalns,
I.Ganusa ģ.ā.prakse Miera iela 2,
I.Skurules ģ.ā.prakse LV–2141

Sociālās aprūpes iestādes
Nr.p.k. Nosaukums
1.
Sociālās aprūpes
māja «Gauja»

Adrese
c.Gauja,
Inčukalna
novads,
LV–2141
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Tālrunis
67995448

67977560
67977533

Tālrunis
67977075

Aptiekas
Nr.p.k. Nosaukums
1.
"Benu" aptieka
2.
"Vangaţu aptieka"
Izglītības iestādes
Nr.p.k. Nosaukums
1.
Vangaţu vidusskolā

2.

Inčukalna
pamatskolā

3.

Inčukalna PII
„Minka‖ ar filiāli
„Lapsiľa‖ Gaujā
Vangaţu PII
„Jancis‖

4.

5.

Inčukalna mūzikas
un mākslas skola

Citas iestādes
Nr.p.k. Nosaukums
1.
Inčukalna Sporta
komplekss
Bibliotēkas
Nr.p.k. Nosaukums
1.
Inčukalna bibliotēka

2.

Vangaţu bibliotēka

Adrese
Inčukalns, Laimes iela 4
Vangaţi, Parka iela 2

Adrese
Gaujas iela 2,
Vangaţi,
Inčukalna
novads, LV–
2136
Zvaigţľu iela
2, Inčukalns,
LV–2141
Zvaigţľu iela
6, Inčukalns,
LV–2141
Smilšu iela 2,
Vangaţi,
LV–2136
Gaujas iela 2,
Vangaţi,
LV–2136

Tālrunis
67995428

67977275

67977395

67995292

67998609

Adrese
Tālrunis
Zvaigţľu iela 67957950
2, Inčukalns,
LV–2141

Adrese
Atmodas iela
4, Inčukalns,
LV—2141
Meţa ielā 1,
Vangaţi,
LV–2136
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Tālrunis
67977473

67995502

Pielikums Nr.22
Inčukalna novada civilās aizsardzības komisijas sastāvs, komisijas locekļu pienākumi

Inčukalna novada civilās aizsardzības komisija ir koordinējoša un
konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības
pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās
aizsardzības jautājumu risināšanu Inčukalna novada teritorijā.
Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs – Inčukalna novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.
Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks – VUGD RRP
Siguldas nodaļas komandieris Vitālijs Belovs.
Komisijas locekļu pienākumi
Vārds,
Ieņemamais amats
Pienākumi
Uzvārds
Aivars
Civilās aizsardzības Vadīt Inčukalna novada civilās
Nalivaiko
komisijas
aizsardzības komisijas darbu
priekšsēdētājs
Vitālijs
Civilās aizsardzības Atbilstoši kompetencei vadīt reaģēšanas
Belovs
komisijas
un seku likvidēšanas pasākumus
priekšsēdētāja
katastrofu gadījumos. Veikt komisijas
vietnieks
vadītāja pienākumus tā prombūtnes laikā

Armands
Cīrulnieks
Oskars
Kalniľš
Viktors
Dorodnovs

Andris
Šľukuts
Elizabete
Liepiľa

Indra
Rafelde

Komisijas locekļi
Atbildīgais par CA
Ar materiāltehniskiem, cilvēku un
informatīvajiem resursiem palīdzēt
VUGD
Inčukalna novada
Koordinē materiāli-tehnisko
izpilddirektors
nodrošinājumu
Reģionālās
Sabiedriskās kārtības uzturēšana,
pašvaldības policijas notikuma vietu apsardze, transporta
Inčukalna nodaļas
kustības regulēšana
vadītājs
Zemessardzes
Sabiedriskās kārtības uzturēšana,
19.bataljons
notikuma vietu apsardze, transporta
kustības regulēšana
Valsts Policija
Sabiedriskās kārtības uzturēšana,
notikuma vietu apsardze, transporta
kustības regulēšana
Komisijas sekretāre
Inčukalna novada
kancelejas vadītāja

Piedalīties CAK darbā
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Pielikums Nr.23
Iesaistāmās institūcijas, to pienākumi, atbildīgās amatpersonas, tālruľu numuri, resursi
Nr.
p.k
1.

Iesaistāmās
institūcijas
VUGD RRP

2.

Valsts policijas
Siguldas
policijas nodaļa

3.

Reģionālā
pašvaldības
policija

3.

Zemessardzes
19.bataljons

Pienākumi
Avāriju, dabas vai tehnogēno
katastrofu un ugunsgrēku
izraisīto seku likvidēšanas un
operatīvā pārvaldīšana, seku
likvidēšanas pasākumu
organizēšana un vadīšana;
Piedalīšanās glābšanas darbos
un katastrofu radīto seku
likvidēšanā
Sabiedrisko nekārtību un
terorisma izraisītās situācijas
operatīvā pārvaldīšana; Bojā
gājušo cilvēk identificēšana;
Katastrofu un radīto seku
pirmstiesas izmeklēšana;
Iedzīvotāju evakuēšanas
pasākumu organizēšana un
vadīšana; Sabiedriskās
kārtības nodrošināšana un
katastrofas zonā noteikto īpašo
reţīmu ievērošanas kontrole;
Transporta kustības
regulēšana; Katastrofas zonas
norobeţošana un apsardze;
Katastrofu un radīto seku
likvidēšanā iesaistīto
Nacionālo bruľoto spēku
vienību un policijas sadarbības
koordinācija; Cilvēku
meklēšana. Materiālo vērtību
un īpašuma apsardze.
Sabiedriskās kārtības
uzturēšana, notikuma vietu
apsardze, transporta kustības
regulēšana

Piedalīšanās katastrofu draudu
un to seku likvidēšanā, kā arī
glābšanas darbos; Cilvēku un
materiālo vērtību evakuēšana
no apdraudētām zonām;
Notikuma vietas ierobeţošana
un apsardze kopā ar policiju,
cilvēku meklēšana un
palīdzības sniegšana
cietušajiem; Sprādzienbīstamu
priekšmetu iznīcināšana un
atmīnēšanas darbu izpilde.
Materiālo vērtību un īpašuma
apsardze
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Atbildīgās
amatpersonas
VUGD RRP
atbildīgās
amatpersonas

Tālruņu
numuri
112

Resursi

VP Siguldas
policijas
nodaļas
atbildīgās
amatpersonas

110

VP RRP esošie
resursi

Reģionālās
pašvaldības
policijas
Inčukalna
nodaļas
atbildīgās
amatpersonas
Zemessardzes
19.bataljona
atbildīgās
amatpersonas

Diennakts
oper. tālr.:
67937102

10 darbinieki:
priekšnieks un 9
inspektori

ZS 3. nov.
67330010

400 zemessargi
(tajā skaitā 50
zemessargi –
veterāni) un 16
profesionālā
dienesta karavīri.

VUGD RRP esošie
resursi

Zemessardzes
3.novada resursi

4.

VA ‖Veselības
inspekcija‖

Sniegt materiāli tehnisko
nodrošinājumu katastrofu
gadījumos

VA ‖Veselības
inspekcija‖
atbildīgās
amatpersonas

Infotālr.:
67819671

5.

Lielrīgas
reģionāla vides
pārvalde

Sniegt materiāli tehnisko
nodrošinājumu katastrofu
gadījumos

67084278

6.

Rīgas reģionālā
virsmeţniecība

Koordinēt un vadīt iesaistīto
institūciju meţu un purvu
ugunsgrēku dzēšanā

7.

A/S‖ Sadales
tīkls‖ Centrālais
reģions

Energoapgādes kontrole un
nodrošināšana ar
energoresursiem

8.

Inčukalna
novada
medicīniskas
iestādes

Medicīniskā riska analīze;
Pirmās un neatliekamās
palīdzības sniegšanas
koordinācija; Piedalīšanās pret
epidēmisko un slimību
profilakses pasākumu
organizēšanā un koordinēšanā
sadarbība ar Vides veselības
centriem; Piedalīšanās
epidēmiju izraisītās seku
likvidēšanas operatīvā
pārvaldīšanā sadarbībā ar
Vides veselības centriem;
Katastrofu izraisīto seku
likvidēšanā iesaistīto un
cietušo personu psiholoģiskā
atbalsta un relaksācijas
organizēšana; Veselības
aizsardzības pasākumu
organizēšana, vadīšana un
kontrole ārkārtējās situācijas
skartajā teritorijā

Lielrīgas
reģionāla vides
pārvaldes
atbildīgās
amatpersonas
Rīgas
reģionālā
virsmeţniecība
atbildīgās
amatpersonas
A/S‖ Sadales
tīkls‖
Centrālais
reģiona
atbildīgās
amatpersonas
Inčukalna
novada
medicīnisko
iestāţu
atbildīgās
amatpersonas

Individuālie
aizsardzības
līdzekļi, skābju
izturīgs
kombinezoni,
instrumentu
komplekts paraugu
noľemšanai,
saimniecības
inventārs, gumijas
uzvalki
Materiālo resursu
nav

65035627

Rīgas reģionālā
virsmeţniecība
esošie resursi

80200404

Transportlīdzekļi ar
paaugstinātu
caurejamību
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Med. personāls un
specializētie
automobiļi

Inčukalna novads ir VUGD RRP Siguldas daļas izbraukuma rajons, Nepieciešamības
gadījumā piesaista no citām VUGD struktūrvienībām, piem.: VUGD RRP 6. daļu un VUGD
RRP Ogres daļu.
Atrastie bīstamie atkritumi tiek nodoti A/S „BAO‖. Galvenie speciālisti: 67612259
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Pielikums Nr.24
Pārtikas un dzeramā ūdens apgāde katastrofas gadījumā

Dzeramais ūdens ir virszemes vai pazemes ūdens, kas neapstrādātā veidā
vai pēc speciālas sagatavošanas paredzēts patēriľam cilvēku uzturā, uztura
pagatavošanai, kā arī izmantošanai rūpniecībā vai tirdzniecībā neatkarīgi no
piegādes veida pa ūdensvada tīkliem vai fasētā veidā un atbilst noteikumos
noteiktām obligātām nekaitīguma prasībām
Noteikts ūdens daudzums nepieciešams lai organismā realizētos
uzturvielu biotransformācijas procesi, vielu maiľas produktu izvadīšana
fizioloģiskās funkcijas. Organisma dzīvības procesu realizēšanai optimāli dienā
ar uzturu jāuzľem vismaz 0,2-2,5 l šķidruma.
Pārtikas un dzeramā ūdens apgādi nodrošina Inčukalna novada
pašvaldības, saskaľā ar noslēgtajiem līgumiem ar uzľēmumiem.
Iedzīvotāju apgāde ar dzeramo ūdeni Inčukalna novadā:
Centralizēti ar dzeramo ūdeni tiek apgādāti visu novada ciemu centra
iedzīvotāji. Centralizētu ūdens apgādi, kanalizācijas tīklu un notekūdeľu
iekārtu apsaimniekošanu nodrošina pašvaldības uzľēmums SIA „Vangaţu
avots‖.
Dzeramā ūdens bakterioloģiskie un ķīmiskie rādītāji, pēc VAS
„Veselības aģentūra‖ datiem, atbilst sanitārajām normām.
Ciems
Inčukalns
Vangaţi

Gauja
Krustiľi
(kārļzemnieki)

ŪDENSAPGĀDES RAKSTUROJUMS
Ūdens uzkrāšana
Ūdens tornis ar ietilpību 80 m³ , kas nodots
ekspluatācijā
1999. gadā.
Ūdens tornis ar ietilpību 200 m³ , kas nodots
ekspluatācijā
1991. gadā.
Ūdens tornis ar ietilpību 100 m³ , kas nodots
ekspluatācijā
1984. gadā.
Rezerve netiek uzkrāta.

Spiediens
Spiediens
sistēmā
atmosfēra
Spiediens
sistēmā
atmosfēra
Spiediens
sistēmā
atmosfēra
Viens hidrofors
200L

Ūdens kvalitāte Inčukalnā un Gaujā novērtēta kā apmierinoša, Vangaţos
un Gaujā ir uzstādītas atdzelţošanas stacijas. Pārējā novada teritorijā tiek
izmantotas individuālās akas. Aku dziļums lielākoties nepārsniedz 10 m.
Ciems
Inčukalns
Vangaţi
Gauja

ŪDENS IEGUVES RAKSTUROJUMS
Akas
Trīs dziļurbuma akas
Trīs dziļurbuma akas
Divas dziļurbuma akas

Inčukalna novadā centralizētā ūdensvada tīkla uzraudzība notiek
nepārtraukti, ir nozīmēts deţurējošais santehniķis, kurš nepieciešamības
gadījumā izsauc avārijas remontbrigādi un nekavējoties paziľo
ūdenssaimniecības struktūrvienības atbildīgām personām (vadītājs, vadītāja
vietnieks ). Sakari tiek nodrošināti ar telefona palīdzību.
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Pielikums Nr.25
Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija

Nozīmīgas kultūras vērtības apsardzi nodrošina Valsts policija piesaistot
NBS vai privātās apsardzes struktūras, bet vērtīgo eksponātu evakuāciju veic
pašvaldība.
Inčukalna novadā atrodas septiľi valsts nozīmes kultūras pieminekļi viens arhitektūras un seši arheoloģijas pieminekļi:
1. Vangaţu luterāľu baznīca;
2. Zaiču senkapi;
3. Meļkertu senkapi;
4. Inčukalna velna ala;
5. Salu senkapi (Līvu kapi);
6. Katlāpu un Viesulēnu senkapi (Līvu kapi);
7. Vangaţu baznīcas senkapi.
Kultūras vērtības kuru nepieciešams aizsargāt vai evakuēt:
1. Nukšu velnala jeb Vangu velnala;
2. Patiltes ala;
3. Inčukalna medību pils;
4. K. Zāles veidots piemineklis „Sērojošā māte‖;
5. I Pasaules karā kritušo vācu un krievu karavīru brāļu kapi;
6. II Pasaules karā kritušo padomju karavīru brāļu kapi Indrānos;
7. II Pasaules karā kritušo vācu karavīru brāļu kapi.
8. Gaujas 50 m krasta josla Straujupīte Vangaţos;
9. Gaujas senlejas meţi;
10.Operdziedātājas Annas Ludiľas-Pabiānes ierīkotais dendrārijs - Operas dārzs
"Līgotnēs";
11.GNP teritorija starp Gauju un Vidzemes šoseju - no Silciema līdz Murjāľu
ceļam.
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Pielikums Nr.25
Iedzīvotāju skaits un blīvums

Kopā Inčukalna novadā uz 2013. gada 30.janvāri 8542 iedzīvotāji,
blīvums 75,9 cilv./km2.
Lielākas apdzīvotas vietas:
Vangaţi – 4055 iedzīvotāji;
Inčukalns – 2219;
Gauja – 979;
Griķi – 421;
Krustiľi – 406;
Egļupe – 221;
Meţa miers – 182;
Kļavas – 58.
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Pielikums Nr.26

Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums

Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Pašvaldības civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir
koordinējoša un konsultatīva institūcija.
2. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus
katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības
jautājumu risināšanu.
II.

Komisijas uzdevumi un tiesības

3. Komisijai ir šādi uzdevumi:
7.1.
analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā
teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu,
reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu,
kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;
7.2.
koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā,
kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju palīdzības saľemšanu;
7.3.
koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu,
ēdināšanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu
dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās
cietušajiem;
7.4.
organizēt preses konferences plašsaziľas līdzekļu un
elektronisko sabiedrības saziľas līdzekļu pārstāvjiem, lai
informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām
katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;
7.5.
pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus
un, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus
par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts
materiālo rezervju pilnveidošanai;
7.6.
izskatīt pašvaldības (pašvaldību) civilās aizsardzības plānu
un sniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgajai
struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;
7.7.
piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās
aizsardzības mācībās;
7.8.
izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību
saistītos civilās aizsardzības jautājumus.
4. Komisijai ir šādas tiesības:
4.1.
uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu
institūciju amatpersonas un speciālistus;
4.2.
izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā;
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4.3.
vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar
ierosinājumu iesaistīt valsts materiālo rezervju resursus;
4.4.
ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības
padomē, ja pašvaldības (pašvaldību) rīcībā esošie resursi ir
nepietiekami reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo
pasākumu veikšanai;
4.5.
ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to
saistītu ierobeţojumu ieviešanu pašvaldības (pašvaldību) teritorijā;
4.6.
pieprasīt un bez maksas saľemt no iestādēm un
komersantiem uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
4.7.
pieprasīt Nacionālo bruľoto spēku vienību iesaistīšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
III.

Komisijas struktūra.

5. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas
locekļu apziľošanas kārtību.
6. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no pašvaldības
darbinieku vidus. Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis.
7. Ľemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības (pašvaldību)
teritorijā, komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no:
7.1.
republikas pilsētas vai novada pašvaldības;
7.2.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;
7.3.
Valsts policijas;
7.4.
Nacionālajiem bruľotajiem spēkiem (zemessardzes);
7.5.
Valsts meţa dienesta;
7.6.
akciju sabiedrības "Latvenergo";
7.7.
ārstniecības iestādes un pašvaldības sociālās aprūpes
struktūrvienības;
7.8.
citām institūcijām, ja tas veicina komisijas darbības
efektivitāti.
IV. Komisijas darba organizācija
8. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī
citu jautājumu risināšanai civilās aizsardzības jomā.
9. Lēmumu par komisijas sasaukšanu pieľem komisijas priekšsēdētājs pēc
savas iniciatīvas vai komisijas locekļa ierosinājuma. Komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekšsēdētāja funkcijas
pārľem komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
10.Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaista
komisijas darbā komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus
komisijas priekšsēdētājam (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā –
komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var rakstiski iesniegt jebkurš
komisijas loceklis.
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11.Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas
priekšsēdētājs. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā
puse komisijas locekļu.
12.Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieľem ar vienkāršu
balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu
skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieka)
balss. Pieaicinātajām amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja
tiesības.
13.Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi
katastrofa – nekavējoties) paziľo komisijas locekļiem par sēdes norises
vietu un laiku, kā arī nosūta komisijas locekļiem sēdes darba kārtību.
14.Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieľemto lēmumu izpildi.
15.Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu
darbdienu laikā nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītā
protokola kopiju.
16.Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēţu norises vietu un
komisijas uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās
telpas.
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Pielikums Nr.26

Paaugstināta riska objekti un teritorijas
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