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1. IEVADS 

         Jaunā tūkstošgade daudzos reģionos iesākusies ar ekonomiskām un politiskām 

problēmām, saasinājušies reliģiskie un etniskie konflikti, kas atsevišķās valstīs 

pārauguši ilgstošos militāros konfliktos, pastiprinājušies terorisma draudi, bet 

migrācija 2015. gadā izgājusi no kontroles un tagad tieši skar jau visas Eiropas 

Savienības (ES)  dalībvalstis. Globāli saspringto situāciju pastiprina dabas katastrofu 

skaita straujš pieaugums, ko daļēji var saistīt ar klimata pārmaiņu ietekmi, 

energoresursu un dzīvības resursu (ūdens, aramzeme) neilgtspējīgu izmantošanu un 

izsīkšanu. Gan globāli Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) institūcijās, gan 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) līmenī tiek veikti dažādi 

pasākumi situācijas normalizēšanai un risku samazināšanai, kuros ES un tās 

dalībvalstis ir nozīmīgi politikas virzītāji un tās finansētāji. 2015. gada rudenī Ņujorkā 

notika ANO samits, kas pieņēma nākamās desmitgades (Post 2015) ilgtspējīgas 

attīstības mērķus, tai skaitā attiecībā uz katastrofu riskiem. Neiedziļinoties globālajās 

problēmās, kuru risināšanai svarīga būs ES resursu iesaiste attīstības valstu atbalstam 

katastrofu risku vadības stiprināšanā nākamajos gados, jāapzinās arī ES dalībvalstīm 

būtiski pieaugušie jaunie apdraudējumi, kas prasa pastiprināt ES drošības un civilās 

aizsardzības sistēmas un aktualizēt nacionālās drošības koncepcijas un civilās 

aizsardzības plānus, tai skaitā attiecībā uz atsevišķām nozarēm, īpaši radiācijas 

drošību un kodoldrošību, darbībām ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, bīstamu 

slimību izplatību, kā arī vidi kopumā. Daudzām ES valstīm, jo īpaši Polijai un Baltijas 

valstīm nozīmīga ir arī Ukrainas pēdējo gadu pieredze, kad pēc Krimas aneksijas un 

situācijas destabilizēšanas atsevišķos Ukrainas reģionos militārās intervences, 

hibrīdkara vai hakeru uzbrukumu rezultātā, destabilizētie nacionālās drošības 

jautājumi atstāja tiešu iespaidu uz valsts ekonomiku, vidi un sabiedrību daudz 

plašākos valsts reģionos vai pat visā valstī, radot nopietnus energodrošības, radiācijas 

drošības, ūdensapgādes, pārtikas piegādes, veselības, vides piesārņošanas u.c. riskus. 

Šī pieredze liek pārskatīt iepriekš veiktos situācijas izvērtējumus arī Latvijas 

apstākļos, lai nodrošinātu stabilu katastrofu risku vadību arī dažādu negatīvu ārējo 

faktoru darbības apstākļos, tai skaitā veidotu nepieciešamās civilmilitārās sadarbības 

modeļus ārkārtas situācijās.       

        Nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas 

plānu sagatavošana noteikta ar Nacionālās drošības likuma 23. panta 2. daļu: 

ministrijas prognozē to kompetencē esošo nozaru apdraudējumus un plāno 

apdraudējumu novēršanu, pārvarēšanu un iespējamo seku likvidēšanu. Minētais 

likums arī nosaka, ka plānu projektus pirms apstiprināšanas ministrijas iesniedz 

izvērtēšanai Krīzes vadības padomē. Ministru kabinets ar 2015. gada 14. aprīļa 

protokollēmuma Nr.20 55§ noteica katrai ministrijai veikt nozares risku izvērtējumu 

līdz 1. oktobrim atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pēc risku 

izvērtējuma veikšanas, katrai nozarei jāizstrādā nozares rīcības plāns apdraudējuma 

pārvarēšanai, kas jāiesniedz valdībai 2016. gada pirmajā pusē.  

            Līdz šim nozaru risku izvērtējums visbiežāk ticis veikts Valsts civilās 

aizsardzības plāna sagatavošanas vai tā grozījumu veikšanas laikā (precizējot plāna 

nodaļu Valstī iespējamiem apdraudējuma veidi), kā arī katru gadu līdz 20  janvārim 

atbilstoši Civilās aizsardzības likumam izvērtējot un apkopojot katras nozares 

nepieciešamos precizējumus un tos iesniedzot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
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dienestam (VUGD). Lai izvērtētu katastrofu riskus atbilstoši Eiropas Padomes 2011. 

gada 12. aprīļa dokumentam ,,Secinājumi par turpmāku risku novērtējumu izstrādi, lai 

pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā’’, kā arī to veiktu atbilstoši Eiropas Komisijas 

2010. gada 11. decembrī apstiprinātajām vadlīnijām SEC (2010) 1626 ,,Riska 

novērtēšanas un kartēšanas vadlīnijas katastrofu pārvaldībai’’, ar 2012. gada 29. marta 

Ministru prezidenta rīkojumu Nr.125 ,,Par darba grupu apdraudējumu un risku 

apzināšanas nodrošināšanai’) un atbilstoši 2011. gada 17. novembra Krīzes vadības 

padomes sēdes protokola Nr. 21, 2§, 2. punktā dotajam uzdevumam, 2012. gada 

rudenī tika izveidota starpministriju darba grupa, kurā tika iekļauti Iekšlietu 

ministrijas (IeM), Ārlietu ministrijas (ĀM), Aizsardzības ministrijas (AM), 

Ekonomikas ministrijas (EM), Finanšu ministrijas (FM), Satiksmes ministrijas (SaM), 

Tieslietu ministrijas (TM), Veselības ministrijas (VM) un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji. Grupas vadību nodrošināja 

VUGD, tomēr darbā radās nesaskaņas un tad vadību pārņēma IeM. ,VARAM kopā ar 

citām nozaru ministrijām aktīvi iesaistījās šajā darbā, tomēr vislielākās problēmas 

radīja tieši vienotas metodikas un izpratnes trūkums par risku novērtējuma kritērijiem 

(pēc cietušo un ievainoto, hospitalizēto, mirušo skaita, evakuētajām personām, 

nodarītajiem mantiskajiem vai materiālajiem zaudējumiem u.c.), kur starp nozaru 

viedokļiem pastāv lielas atšķirības. Šīs atšķirības ir pamatotas, jo dažās nozarēs riski 

ir strikti definēti starptautiskajos līgumos un starpvalstu instrumentos (piemēram, 

SEVESO konvencija par rūpniecisko avāriju iedarbību un to pārņemošie Eiropas 

Savienības normatīvie akti), bet citās tādu nav (piemēram, plūdos cietušie, vētras 

rezultātā cietušie), tos var noteikt katra valsts atbilstoši nacionālajām īpatnībām. 

Problēmas radīja arī nepietiekamā starpinstitucionālā sadarbība risku apzināšanā un 

pārvaldībā, gan atšķirīgas izpratnes, gan nepietiekamu cilvēkresursu un materiālo 

resursu jomā. Diemžēl ar 2013. gadā  darba grupas darbība tika apturēta, tā arī 

nenonākot līdz darba rezultātu plašākai prezentācijai Krīzes vadības padomē, līdz ar 

to zaudējot arī vairāku gadu laikā uzkrāto kopīgās sadarbības pieredzi. Tikai 2015. 

gada 14. decembrī ministrijām saskaņošanai kā ministru kabineta lieta tika nosūtīts 

IeM sagatavotais ,,Informatīvais ziņojums ,,Par Latvijas risku novērtēšanas 

kopsavilkumu’’’’, lai šo informāciju līdz 2015. gada 22. decembrim iesniegtu Eiropas 

Komisijai (EK) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra 

lēmumam Nr. 1313/2013/ES ,,Par Savienības civilās aizsardzības mehānismu’’, kura 

6. pants uzdod dalībvalstīm līdz 2015. gada beigām šādu risku izvērtējuma 

kopsavilkumu iesniegt EK. Kā vispārinājums šis kopsavilkums informē EK  par 

galvenajiem riskiem, tomēr no nozares viedokļa tas ir pārāk vispārīgs, lai to izmantotu 

kā neapstrīdamu metodisku pamatu nozares risku izvērtēšanai.       

         Lai izpildītu Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa uzdevumu, VARAM veica  

Katastrofu iespējamības un ietekmes risku izvērtēšanu vides sektorā, ņemot vērā 

starptautisko pieredzi, izvērtējot arī pārrobežu riskus, izvērtējot starpinstitucionālās 

sadarbības problēmas, kā arī izvērtējot sadarbību starp vides sektora institūcijām 

efektīvā risku pārvaldībā. Starptautiskajā jomā 2015. gada martā Sendai (Japāna) 3. 

Pasaules risku novēršanas konferencē tika izvērtēta Hyogo rīcības plāna 2005.-2015. 

izpilde un pieņemts jauns Sendai katastrofu risku novēršanas plāns 2015. - 2030. 

gadam, kas arī tika atspoguļots veiktajā vides sektora katastrofu risku novērtējumā. 

Eiropas Komisija joprojām nav sniegusi minētā plāna vērtējumu un iezīmējusi ES 

dokumentus šī plāna izpildei, savukārt ANO Ģenerālā Asambleja ar savu rezolūciju 

A/RES/69/283 UNGA 2015. gada 23. jūnijā apstiprināja šo plānu. Latvijas iestāšanās 

procesā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (angliskajā saīsinājumā 

OECD) tā iepazinās ar šis organizācijas rekomendācijām kritisko risku jomā 
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       VARAM veiktais vides sektora apdraudējumu iespējamības un ietekmes 

novērtējums ir pirmais solis uz nozares rīcības plāna apdraudējumu pārvarēšanai 

sagatavošanu, tomēr rīcības plāna sagatavošana pēc būtības pārsniedz vienas nozares 

kompetenci, katrs nopietns apdraudējums skar vairākas nozares un prasa vairāku risku 

mijiedarbības izvērtējumu, ko nevar veikt bez starpnozaru sadarbības. Starpnozaru 

sadarbības jomā šobrīd jau iezīmētas ievērojamas izmaiņas, IeM sagatavotais  Civilās 

aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumprojekts Saeimā 1. lasījumā 

apstiprināts 2015. gada 8. oktobrī  (tā 2. lasījums plānots 2016. gada janvārī, savukārt 

pieņemšana prognozējama 2016. gada pirmajā pusē), tas paredz būtiski izmanīt civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldības modeli valstī, iespējams, Valsts civilās 

aizsardzības plāns tiks sagatavots jaunā formātā.  Augšminētie faktori liekas 

pietiekami būtiski iemesli, lai 2015. gada rudenī veiktu nozares risku izvērtējumu 

nevarētu uzskatīt par galīgu un ilglaicīgu un iepriekš sagatavotos nozaru rīcības 

plānus apdraudējuma pārvarēšanai par noderīgiem arī nākotnē. Vides sektorā būtiskas 

pārmaiņas avāriju terminoloģijā un pārvaldības praksē plānotas arī saistībā ar Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un 

riska samazināšanas pasākumi” (VSS - 779), kas izstrādāts, lai līdz 2015. gada 31. 

decembrim nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija 

direktīvas 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, 

ar kuru groza un vēlāk atceļ padomes Direktīvu 96/82/EK  2012/18/ES) pārņemšanu 

Latvijas nacionālajā tiesību sistēmā, nomainot 2005. gada 19. jūlija noteikumus Nr 

532 ,,Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 

samazināšanas pasākumiem’’. Kaut arī minēto noteikumu projekts tika izsludināts jau 

2015. gada 23. jūlijā, domstarpības starp valsts institūcijām, atsevišķi izceļot IeM un 

VUGD profesionālās intereses, un komersantiem un pašvaldību pārstāvjiem bija ļoti 

ilgstošas, kādēļ tikai decembrī panāktais kompromisa variants tika iesniegts Valsts 

kancelejā, kas nozīmē, ka dokuments valdības sēdē visticamāk tiks skatīts tikai 2016. 

gadā.  

      Visi augšminētie faktori atstās ievērojamu iespaidu ne tikai uz vides jomas risku 

novērtēšanu un sekojošu rīcības plānu apdraudējumu pārvarēšanai sagatavošanu, tie 

pēc būtības mainīs arī pieeju risku novērtēšanai un apdraudējumu pārvarēšanas 

plānošanai un gatavībai visās nozarēs un valstī kopumā. Nav noslēpums, ka  jaunais 

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumprojekts savā koncepcijā balstās 

uz adekvātiem tehniskajiem un cilvēkresursiem, plānojot tādus no 2017. gada un 

tālākajos gados, jo šobrīd pieejamie resursi nav pietiekami. To pašu var attiecināt arī 

uz daudzām nozarēm, kuru reālo gatavību apdraudējumu pārvarēšanai nevar palielināt 

bez valsts budžeta prioritāšu pārvērtēšanas.            

         Lai izvērtētu kādas nozares vietu valsts nacionālās drošības un civilās 

aizsardzības sistēmā, nepieciešams izvērtēt spēkā esošo normatīvo aktu prasības, 

jauno  normatīvo aktu projektos virzītos nosacījumus, kā arī izvērtēt attiecīgos 

stratēģiskos dokumentus un plānus. Līgumdarba Katastrofu iespējamības un 

ietekmes risku novērtēšana vides jomā 1 etapā: Latvijas normatīvo aktu  nacionālās 

drošības un katastrofu risku jomā apkopojums izpildes laikā izvērtēti vairāk nekā 30 

normatīvie akti, kas tieši vai netieši skar nacionālo drošību un valsts apdraudējumus, 

nosaka vadības un sadarbības formas apdraudējumu samazināšanā un risku novēršanā, 

definē katastrofas un riskus, kas attiecas uz nozaru ministrijām (tai skaitā VARAM un 

ar to saistītajām nozarēm), skar pašvaldības attiecībā uz vides avāriju un risku jomu 

un ietekmē uzņēmējus un sabiedrību šajos  jautājumos. Pilns materiāls kā pielikums 

pievienots LVAF iesniegtajā projekta gala atskaitē. 
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        Līgumdarba sagatavošanas laikā tika izmanīti gan Krīzes vadības padomes 

(KVP) gan Ministru kabineta protokolos un rīkojumos pielietotie termini attiecībā uz 

katastrofām, riskiem, apdraudējumiem un to izvērtēšanu, ko var izskaidrot gan ar  

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumprojekta atbalstīšanu Ministru 

kabineta 2015. gada 14. jūlijā sēdē un iesniegšanu Saeimā 3. augustā, gan ar 

starptautiskajā praksē izmantotu terminu ieviešanu, īpaši saistībā ar Latvijas 

Prezidentūru Eiropas Padomē 2015. gada 1. pusgadā. Noformējot līgumdarba gala 

atskaiti, izmantoti IeM informatīvajā ziņojumā ,,Par Latvijas risku novērtējuma 

kopsavilkumu’’ lietotie termini:.    

Apdraudējums ir bīstama parādība, viela, cilvēka darbība vai apstāklis, kas var 

izraisīt dzīvības zaudējumu, radīt ievainojumus vai citus kaitējumus veselībai, nodarīt 

kaitējumu īpašumam, izraisīt iztikas līdzekļu un pakalpojumu  zaudējumu, sociālo un 

ekonomisko destabilizāciju, vai nodarīt kaitējumu videi (UNISDR, 2009); 

Risks ir notikuma (apdraudējuma) seku un tā atgadīšanās iespējamības/varbūtības 

apvienojums (ISO 31010); 

Riska novērtēšana ir vispārējs process, kas ietver riska identificēšanu, riska analīzi un 

riska izvērtēšanu (ISO 31010); 

Riska identificēšana ir riska atklāšanas, pazīšanas un parakstīšanas process (ISO 

31010); 

Riska analīze ir process, ko veic, lai saprastu riska būtību un noteiktu tā līmeni (ISO) 

31010); 

Riska izvērtēšana ir process, kurā riska analīzes rezultāti tiek salīdzināti ar riska 

kritērijiem, lai noteiktu, vai risks un/vai tā lielums ir pieņemams vai apmierinošs 

(ISO) 31010); 

Riska kritēriji ir atskaites punkti, kurus izmanto, lai novērtētu riska svarīgumu (ISO 

31010); 

Sekas ir katastrofas nelabvēlīgā ietekme, kas izpaužas kā ietekme uz cilvēkiem, 

ekonomiku un vidi un politiskā/sociālā ietekme (ISO 31010); 

Viena riska novērtējumos tiek noteikts viena konkrēta apdraudējuma (piemēram, 

plūdu) vai viena konkrēta apdraudējuma veida (piemēram, applūšana) risks (t.i., 

iespējamība un sekas) noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā konkrētā laika posmā; 

Vairāku risku novērtējumos tiek noteikts kopējais risks, ko rada vairāki  

apdraudējumi, kuri notiek vienlaikus vai īsā laika posmā seko cits citam tāpēc, ka ir 

atkarīgi cits no cita vai tos izraisa viens un tas pats ierosinošais notikums vai 

apdraudējums, vai kuri apdraud vienus un tos pašus elementus 

(ievainojamus/iedarbībai pakļautus elementus) bez hronoloģiskas sakritības; 

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

var radīt būtisku ietekmi un kura izraudzīta ar mērķi sīkāk novērtēt attiecīgo riska 

veidu vai kura sniedz informatīvu piemēru vai ilustrāciju.  

          Sakarā ar augšminētajām terminoloģijas izmaiņām, līgumdarba gala atskaitei 

iesniegšanai LVAF administrācijā saglabāts līgumā ietvertais nosaukums  Katastrofu 

iespējamības un ietekmes risku novērtēšana vides jomā, bet iesniegšanai Krīzes 

vadības sekretariātā un valdībā atbilstoši tās dotajiem jaunajiem uzdevumiem 

atrediģētā darba nosaukums Vides sektora apdraudējumu iespējamības un 

ietekmes novērtējums.  
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  2. NORMATĪVIE AKTI KATASTROFU UN RISKU JOMĀ  

 

2.1. Vispārīgie normatīvie akti un stratēģiskie dokumenti 

2.1.1. Latvijas Republikas Satversme (1) nosaka ne tikai valsts aizsardzības 

(nacionālās drošības) pamatjautājumus un Saeimas, Valsts Prezidenta un Ministru 

kabineta atbildība, bet arī cilvēku veselības un vides aizsardzības pamatjautājumus. 

2.1.2. Nacionālās drošības likums (2) nosaka nacionālās drošības sistēmu un tās 

uzdevumus. Nacionālā drošība balstās uz civilmilitāro sadarbību. Civilmilitārā 

sadarbība ir plānota un saskaņota valsts pārvaldes iestāžu, sabiedrības un Nacionālo 

bruņoto spēku darbība valsts apdraudējuma pārvarēšanai. Civilmillitārās sadarbības 

pamatprincipi ir efektīva savstarpējās sadarbības koordinācija, vienota izpratne par 

kopējiem mērķiem un dalīta atbildība par mērķu sasniegšanas rezultātiem. Likums 

nosaka Saeimas nacionālās drošības komisijas, Valsts prezidenta, Ministru prezidenta 

un Ministru kabineta kompetences. Ministru kabinets apstiprina kritiskās 

infrastruktūras kopumu un likumā noteiktajos gadījumos izsludina ārkārtējo situāciju, 

izņēmuma stāvokli un mobilizāciju.  

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās institūcijas īsteno ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības un civilās aizsardzības pasākumus, prognozē un novērš valsts un 

sabiedrības drošības, kā arī tautsaimniecības apdraudējumus, pamatojoties uz 

Drošības policijas priekšnieka ieteikumu, iekšlietu ministrs Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā izsludina terorisma draudu līmeni.  

Citas ministrijas un valsts iestādes nacionālās drošības jomā pilda likumā un 

ministru kabineta noteikumos paredzētos pienākumus, lai garantētu ar nacionālo 

drošību un valsts aizsardzību  saistīto koncepciju un plānu, kā arī operatīvo drošības 

pasākumu un valsts apdraudējuma situāciju pārvarēšanas pasākumu izpildi. 

Ministrijas prognozē to kompetencē esošo nozaru apdraudējumus un plāno 

apdraudējumu novēršanu, pārvarēšanu un iespējamo seku likvidēšanu. Nozaru 

apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānus 

ministrijas iesniedz apstiprināšanai attiecīgajiem ministru kabineta locekļiem. Plānu 

projektus pirms apstiprināšanas ministrijas iesniedz izvērtēšanai Krīzes vadības 

padomē. Apstiprinātos plānus ministrijas iesniedz Krīzes vadības padomē 

izmantošanai padomes darbā. Valsts apdraudējuma gadījumā apdraudējuma 

pārvarēšanas pasākumus vada par attiecīgo nozari atbildīgā ministrija. 

Pašvaldības izpilda Ministru kabineta lēmumā par ārkārtējo situāciju un lēmumā par 

izņēmuma stāvokli noteiktos pasākumus, sniedz palīdzību valsts drošības iestādēm un 

nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nacionālās drošības pasākumu veikšanā.  

Kritiskā infrastruktūra ir Latvijas Republikā izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas, 

kuras ir būtiskas svarīgu sabiedrības funkciju īstenošanas, kā arī cilvēku veselības 

aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanai un kuru 

iznīcināšana vai darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts funkciju īstenošanu 

Krīzes vadības padome valsts apdraudējuma gadījumā vada civilmilitāro sadarbību 

un valsts pārvaldes institūciju operatīvos pasākumus valsts apdraudējuma 

pārvarēšanai.  Krīzes vadības padomi vada Ministru prezidents, tās sastāvā ir 

aizsardzības, ārlietu, ekonomikas, finanšu, iekšlietu, tieslietu, veselības, satiksmes un 
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vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri. Krīzes vadības padomes darbu 

nodrošina Krīzes vadības padomes sekretariāts.  

Likums nosaka valsts apdraudējuma analīzes veikšanu, Nacionālās drošības 

koncepcijas (3), nacionālās drošības plāna, tautsaimniecības mobilizācijas plāna u.c. 

valsts aizsardzībai svarīgu dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību. Visu 

šo dokumentu izstrādē piedalās arī nozaru ministrijas, tomēr nozares skatījumā 

mierlaika apstākļos visnozīmīgākais dokuments ir  Valsts civilās aizsardzības plāns. 

Valsts civilās aizsardzības plāns ietver valsts civilās aizsardzības sistēmas 

nodrošināšanas pasākumus, kā arī ārkārtējām situācijām paredzētus preventīvus, 

gatavības un reaģēšanas pasākumus un šādu situāciju seku likvidēšanas pasākumus, 

kā arī nosaka civilās aizsardzības sistēmas militāra iebrukuma vai kara gadījumā. 

Valsts civilās aizsardzības plānu izstrādā Iekšlietu ministrija sadarbībā ar pārējām 

ministrijām, to apstiprina Ministru kabinets.  

2.1.3. Likums Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli (4) nodrošina 

nacionāli drošību valsts apdraudējuma gadījumā un nosaka, kā ārkārtējo situāciju var 

izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem 

vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrība, 

vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēka veselība un dzīvība. Ārkārtas 

situāciju izsludina Ministru kabinets uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, tās 

izsludināšanu var pieprasīt Krīzes vadības padome, par nozari atbildīgā ministrija, kā 

arī pašvaldības dome. Ārkārtas situāciju var izsludināt visā valstī, tās daļā vai 

administratīvajā daļā. Ministru kabinetam šādā gadījumā ir tiesības noteikt 

pārvietošanās, transporta, saimnieciskās darbības u.c. ierobežojumus, piešķirt valsts 

un pašvaldību amatpersonām papildus tiesības evakuēt iedzīvotājus, noteikt preču, 

medikamentu un resursu izmantošanas ierobežojumus, tiesības iekļūt privātā īpašumā 

utt. Savukārt izņēmuma stāvoklis saistāms ar ārējā ienaidnieka vai iekšējo nemieru 

draudos noteiktiem ierobežojumiem.   

2.1.4. Civilās aizsardzības likums (5) definē: civilā aizsardzība – organizatorisku, 

inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu 

kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot 

katastrofu draudiem, kā arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas vajadzības, ja noticis 

militārs iebrukums, vai sācies karš. Šī likuma izpratnē katastrofa – negadījums, kas 

apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, izraisa cilvēku upurus, nodara materiālus 

zaudējumus vai kaitējumu videi un pārsniedz skartās sabiedrības spēju novērst sekas 

ar attiecīgajā teritorijā esošo reaģēšanā iesaistīto operatīvo dienestu resursiem;  

katastrofu pārvaldīšana – preventīvo, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 

neatliekamo pasākumu veikšana katastrofu gadījumos un pastāvot katastrofu 

draudiem. Katastrofu pārvaldīšanu īsteno valsts iestādes, pašvaldības, komersanti un 

iedzīvotāji; preventīvie pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai novērstu katastrofas 

iespēju;  gatavības pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai sagatavotos rīcībai 

iespējamas katastrofas gadījumos; reaģēšanas pasākumi – pasākumi, kurus vai lai 

ierobežotu vai likvidētu postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai 

mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumiem un videi; seku likvidēšanas 

neatliekamie pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai saglabātu vai minimālā līmenī 

atjaunotu sabiedrības dzīves nodrošināšanas pamatfunkcijas, kas saistītas ar 

iedzīvotāju izdzīvošanu. 

Atbilstoši katastrofas veidiem, izšķir: dabas katastrofas (piemēram, vētras, viesuļi, 

zemestrīces, lietusgāzes, plūdi, krusa, stiprs sals, sniega vētras, apledojums, sniega 
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sanesumi un ledus sastrēgumi, liels karstums, sausums, mežu un kūdras purvu 

ugunsgrēki); cilvēku izraisītas katastrofas: a) tehnogēnās katastrofas (piemēram, 

ražošanas avārijas ar ķīmisko, radioaktīvo un bioloģisko aktīvo vielu noplūdi, 

ugunsgrēki ēkās un tautsaimniecības objektos, transporta avārijas, dambju pārrāvumi, 

komunālo un enerģētisko tīklu pārrāvumi, ēku un būvju sabrukšana); b) sabiedriskās 

kārtības un terora akti; 3) epidēmijas, epizootijas un epifitofijas. 

Atbilstoši katastrofas raksturam, tās radīto postījumu apjomam un reaģēšanā 

iesaistāmo resursu iespējām izšķir: vietēja mēroga katastrofas – katastrofas radīto 

postījumu apjoms nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas 

un skartās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie resursi ir pietiekami 

katastrofas pārvaldīšanai; reģionāla rakstura katastrofas – katastrofas radīto 

postījumu apjoms pārsniedz pašvaldību civilās aizsardzības komisiju darbības 

teritoriju un skarto pašvaldību administratīvajā teritorijā un valstī resursi ir pietiekami 

katastrofas pārvaldīšanai; valsts mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu 

apjoms aptver visu valsts teritoriju, vai nozīmīgu tās daļu un valstī esošie resursi nav 

pietiekami katastrofas pārvaldīšanai. 

Ministriju uzdevumi civilajā aizsardzībā ir šādi: 1) apzināt iespējamos 

apdraudējumus nozarē un katru gadu līdz 20. janvārim iesniegt Iekšlietu ministrijai 

priekšlikumus par Valsts civilās aizsardzības plāna (6) precizēšanu, kā arī ziņojumu 

par iepriekšējā gadā civilajā aizsardzībā veiktajiem pasākumiem un darbībām; 2) 

plānot rīcību nozares darbības nodrošināšanai katastrofu gadījumos; 3) koordinēt 

padotībā esošo institūciju darbību katastrofu gadījumos; 4) koordinēt un kontrolēt 

valsts materiālo rezervju veidošanu nozarē; 5) nodrošināt Valsts civilās aizsardzības 

plānā noteikto pasākumu izpildi; 6) nodrošināt iestādes darbinieku apmācību civilās 

aizsardzības jautājumos.  

Pašvaldību uzdevumu civilajā aizsardzībā ir šādi: 1) piedalīties pašvaldību civilās 

aizsardzības komisijas darbā; 2) ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, piedalīties 

preventīvajos pasākumos attiecīgajā administratīvajā teritorijā 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 

pieaicinātajiem citu administratīvo teritoriju vai, 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 pašvaldības civilās aizsardzības komisijas locekļu 

mācības; 8) piedalīties civilās aizsardzības mācībās. 

Komersantu uzdevumi civilajā aizsardzībā ir šādi: 1) ziņot ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestiem un pašvaldībām par komersanta objekta teritorijā notikušo 

katastrofu un apziņot komersanta objektā nodarbinātos un tieši apdraudētās apkārtējās 

teritorijas iedzīvotājus; 2) izstrādāt civilās aizsardzības plānu, ja komersanta objekts 

atbilst šī likuma 13. panta nosacījumiem; 3) nodrošināt nodarbināto apmācību civilās 

aizsardzības jautājumos; 4) organizēt civilās aizsardzības pasākumu izpildi 

komersanta objektā (tai skaitā nodarbināto aizsardzību katastrofas gadījumā).  
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Iedzīvotāju tiesības civilajā aizsardzībā ir šādas: 1) saņemt informāciju un 

brīdinājumu par katastrofām valstī vai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 

ieteikumus par rīcību katastrofu gadījumos; 2) saņemt iespējamo palīdzību katastrofu 

gadījumos. Iedzīvotāju pienākumi civilajā aizsardzībā ir šādi: 1) nekavējoties 

ziņot attiecīgajām valsts iestādēm un pašvaldībai par katastrofu vai tās draudiem; 2) 

katastrofas gadījumā rīkoties saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu un elektronisko 

sabiedrības saziņas līdzekļu sniegto informāciju, kā arī operatīvo un avārijas dienestu 

amatpersonu norādījumiem notikuma vietā; 3) līdz operatīvo un avārijas dienestu 

ierašanās brīdim iespēju robežās veikt darbības katastrofu seku mazināšanai.  

Civilās aizsardzības pasākumus, apzinot apdraudējumus, paredz: 1) Valsts civilās 

aizsardzības plānā; 2) pašvaldības civilās aizsardzības plānā; 3) komersanta objekta 

civilās aizsardzības plānā, ja komersanta objekts ir paaugstinātas bīstamības objekts 

vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairāki komersanti atrodas vienā ēkā, 

civilās aizsardzības plānu izstrādā katrs komersants, kurš atbilst minētajiem 

nosacījumiem; 4) iestādes civilās aizsardzības plānā, ja iestāde ir paaugstinātas 

bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairākas iestādes 

atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā katra iestāde, kura atbilst 

minētajiem  nosacījumiem. 

Paaugstinātas bīstamības objekti ir: 1) objekti, kuru saimnieciskā vai cita veida 

darbība ir saistīta ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko starojumu, 

ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, bīstamo 

atkritumu, augu karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, 

kodolmateriālu un to atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu 

un transportēšanu tādos daudzumos, kas katastrofu vai citu faktoru iedarbības dēļ var 

nodarīt kaitējumu cilvēkiem,. Īpašumiem un vides ārpus objekta teritorijas; 2) 

hidrotehniskās būves. (2) Atbilstoši kaitējuma iespējamam apjomam paaugstinātas 

bīstamības objektus iedala trijās grupās: 1) valsts nozīmes objekti; 2) reģionālas 

nozīmes objekti; 3) vietējas nozīmes objekti. (3) paaugstinātas bīstamības objektu 

noteikšanas kritērijus un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) 

pienākumus riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai nosaka Ministru kabinets. 

 

Jau vairākus gadus ilgušais darbs pie Civilās aizsardzības likuma jaunas redakcijas 

2015. gadā vainagojies ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 

(6)  projekta akceptēšanu valdībā un iesniegšanu Saeimā (skatīt 6.1.1.).  

 

2.1.5. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (8) nosaka ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko  un juridisko 

personu uzdevumus un kompetenci ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, kā arī 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijas un Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – 

amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi) pienākumus, tiesības un tiesisko aizsardzību. 

Likums nosaka, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu 

ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas realizē valsts politiku 

ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, uzrauga normatīvajos 

aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu, kā arī koordinē iestāžu, 

organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, 
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ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju 

darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību. 

 

2.2. Vides sektora specifiskie normatīvie akti 

2.2.1.Vides aizsardzības likums (9) ir galvenais vides aizsardzības normatīvais akts, 

kurā mērķis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu visā valsts teritorijā, Latvijas kontinentālajā šelfā un 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Likumā definēti daudzi vides termini, tai skaitā  

kaitējums augsnei un zemes dzīlēm; kaitējums īpaši aizsargājamām sugām un 

biotopiem;  kaitējums ūdeņiem; kaitējums videi; neatliekamie pasākumi;  

pamatstāvoklis – tāds stāvoklis sabiedrības vai cita resursa labā dabas resursam vai 

ar dabas resursu saistītajai funkcijai nodarītā kaitējuma laikā, kāds šis stāvoklis būtu 

bijis, ja kaitējums videi nebūtu nodarīts; preventīvi pasākumi – pasākumi, kas 

veicami, lai novērstu tiešus kaitējuma draudus videi un nepieļautu vai samazinātu 

iespējamo kaitējumu tai; sanācijas pasākumi – pasākumi, kas veicami, lai novērstu 

kaitējumu, atjaunotu vai attīrītu, atveseļotu vai aizstātu dabas resursus, kuriem 

nodarīts kaitējums, tieši kaitējuma draudi – pietiekama varbūtība, ka kaitējums videi 

radīsies tuvākajā laikā; vides aizsardzība – pasākumu kopums vides kvalitātes 

saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai; vides 

informācija - informācija par: a) vides, tai skaitā gaisa un atmosfēras, ūdeņu, 

augsnes, zemes dzīļu, ainavas, dabas, arī mitrāju, piekrastes un jūras teritoriju, 

bioloģiskās daudzveidības un tās komponentu, arī ģenētiski modificētu organismu, 

stāvokli un šo vides sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību.  

Likums nosaka, ka vides politiku valstī veido un lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai 

cilvēka veselību, pieņem, ievērojot šādus vides aizsardzības principus: ,,piesārņotājs 

maksā’’ – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ radīta piesārņojuma 

novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu; piesardzības princips – 

ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var ietekmēt vidi vai 

cilvēka veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izpētīta vai zinātniski pierādīta, ja 

aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēka veselības 

aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu 

kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu; novēršanas princips – persona, cik 

iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai cilvēka veselībai kaitīgu ietekmju 

rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to izplatīšanos un negatīvās sekas. 

Likums nosaka, ka Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ (turpmāk – centrs) ne retāk kā reizi četros 

gados sagatavo un publicē nacionālo ziņojumu par vides stāvokli, ietverot tajā 

informāciju par vides kvalitāti un slodzi uz vidi. Ziņojumu publicēšanas starplaikos 

informāciju regulāri papildina. Ziņojumu, kā arī ziņojumu publicēšanas starplaikos 

iegūto informāciju ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

mājaslapā internetā.  

Likums nosaka, ka Valsts kontrole vides jomā ir vides normatīvo aktu prasību 

ievērošanas kontrole, tai skaitā šādās jomās: 1) dabas resursu izpēte, ieguve, lietošana 

un uzskaite; 2) piesārņojošo darbību veikšana; 3) piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto vietu izpēte un sanācija; 4) darbs ar ķīmiskajām vielām un 

maisījumiem; 5) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem; 6) rūpniecisko avāriju 

riska novērtēšana un samazināšana; 7) atkritumu apsaimniekošana. Vides valsts 
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kontroli īsteno Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un citas 

normatīvajos aktos noteiktās tiešās pārvaldes iestādes.  

Likumā ietvertas Latvijai saistošās Starptautiskās Jūrlietu organizācijas konvencijās 

noteiktās prasības attiecībā uz  civilo atbildību  par naftas piesārņojuma radītajiem 

zaudējumiem un Vīnes konvencijas prasības par civilo atbildību par 

kodolkaitējumiem un prasības par civiltiesisko atbildību kodolmateriālu jūras 

pārvadājumu jomā. Likums nosaka arī rīcības  citos gadījumos, kad kaitējumam videi 

ir pārrobežu ietekme.  

  

2.2.2. Likums Par piesārņojumu (10)  definē sekojošus terminus: operators – 

privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, 

kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir 

noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgās darbības profesionālu izpildījumu; 

piesārņojoša darbība - augsnes, zemes dzīļu, ūdens, gaisa, iekārtu vai ēku un citu 

stacionāru objektu izmantošana, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, kā 

arī darbība, kas tiek veikta piesārņotā vietā un var izraisīt piesārņojuma izplatīšanos;  

piesārņojums – cilvēka rīcības izraisīta vielu, vibrācijas, siltuma vai trokšņa tieša vai 

netieša novadīšana gaisā, ūdenī vai zemē, kam var būt kaitīga ietekme uz cilvēka 

veselību vai vidi un kas var radīt kaitējumu īpašumam vai ietekmēt dabas resursu 

izmantošanu un cita veida vides izmantošanu; piesārņota vieta – augsne, zemes 

dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes un citi objekti  kas satur piesārņojošas 

vielas;  sanācija – piesārņotas vietas attīrīšana un atveseļošana vismaz līdz tādai 

pakāpei, ka turpmāk cilvēku veselība un vide netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju 

ir iespējams izmantot noteikta saimnieciskai darbībai. Likums nosaka, ka operators, 

kā arī atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas veic nepieciešamos piesardzības 

pasākumus, lai novērstu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. 

Piesardzības pasākumi ietver arī ražošanas un citu darbību ierobežošanu vai 

pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu 

meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ, kā arī avāriju risku novērtēšanu un tādus 

pasākumus, kas veicami, lai izvairītos no avārijām, bet avārijas gadījumā – 

samazinātu tās sekas.      

2.2.3. Likums Par radiācijas drošību un kodoldrošību (11) definē radiācijas 

drošību un kodoldrošību - organizatorisku un tehnisku pasākumu sistēma, lai 

nodrošinātu jonizētā starojuma avotu un kodoliekārtu drošu izmantošanu, novērtu 

radiācijas avārijas un mazinātu radiācijas avāriju sekas, tādējādi aizsargājot cilvēkus 

un vidi no jonizējoša starojuma avotu un kodoliekārtu jonizējoša starojuma kaitīgās 

iedarbības apdraudējuma. Likums nosaka drošības prasības jonizējoša starojuma 

avotiem un darbībām ar tiem, un izvirza īpašas prasības valsts nozīmes jonizējoša 

starojuma objektiem, kā arī nosaka pienākumu sadali starp valsts iestādēm radiācijas 

drošības un kodoldrošības jomā. Likuma nodaļa Radiācijas drošības un 

kodoldrošības valsts uzraudzība un kontrole nosaka: Valsts vides dienesta 

Radiācijas drošības centra (RDC) galvenās funkcijas: sagatavot priekšlikumus par 

radiācijas un kodoldrošības uzraudzības un kontroles politiku valstī; veikt radiācijas 

drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli; izvērtēt starptautisko institūciju 

prasību un rekomendāciju ieviešanu Latvijā un sagatavot priekšlikumus par 

grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos vai par jaunu aktu izstrādi; nodrošināt 

kodolnegadījumu izziņošanas 24 stundu operatīvo gatavību un veikt sakaru punkta 

funkcijas saskaņā ar Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu; veikt 



15 

 

Kodolmateriālu piegādātāju grupas kontaktpersonas pienākumus, lai veicinātu 

Kodolieroču neizplatīšanas līguma un ar to saistīto līgumu izpildi. 

Likums sadala pienākumus starp pārbaudēs iesaistītajām ministrijām: Veselības 

ministrija un tās padotībā esošās institūcijas: 1) nodrošina obligātās veselības 

pārbaudes personām, kuras strādā ar jonizējoša starojuma avotiem; Valsts 

Robežsardze sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas iestādēm, Pārtikas un 

veterināro dienestu, centru un citām institūcijām atbilstoši kompetencei veic 

pārbaudes robežšķērsošanas vietās, lai novērstu tādu preču, bagāžas, personu un 

transportlīdzekļu pārvietošanu, kuros radioaktīvo vielu daudzums pārsniedz 

pieļaujamās normas, un neatļauto jonizējošā starojuma avotu pārvietošanu.  RDC 

sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas pilnvarojām institūcijām pārbauda fiziskās 

aizsardzības nodrošinājumu un sagatavotību iespējamām avārijām vietās, kur tiek 

veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. Ministru kabinets nosaka prasības 

attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā. 

Drošības policija koordinē kodolmateriālu atgūšanas pasākumus un nepieciešamo 

darbību gadījumā, ja notiek neatļauta kodolmateriālu pārvietošana, lietošana vai 

pārveidošana, vai gadījumā, ja ir radušies pamatoti draudi, ka tiks veiktas neatļautas 

darbības ar kodolmateriāliem. RDC  un Drošības policija veic jonizējošā starojuma 

avotu fiziskās aizsardzības kontroli. 

2.2.3.(a). Ministru kabineta noteikumi Prasības attiecībā uz sagatavotību 

radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā (12) izdoti saskaņā ar likuma 

Par radiācijas drošību un kodoldrošību 9.p. ceturtās daļas 2.punktu.  Noteikumi definē 

kodolavāriju, avāriju, negadījumu un incidentu, kā arī nosaka, ka operators objektā, 

kas varētu izraisīt radiācijas avārijas kaitējumu, izstrādā plānu sagatavotībai radiācijas 

avārijām un rīcībai avārijas gadījumā. Operators saskaņo rīcības plānu ar: 1) Valsts 

vides dienesta Radiācijas drošības centru; 2) vietējo pašvaldību; 3) Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Radiācijas avārijas gadījumā VUGD apziņo un 

brīdina iedzīvotājus, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un civilās aizsardzības 

trauksmes un apziņošanas sistēmu. Pēc RDC ieteikuma VUGD radiācijas avārijas 

laikā cietušajiem iedzīvotājiem nekavējoties sniedz šādu informāciju: 1) notikušās 

radiācijas avārijas veids, cēlonis (ja iespējams), mērogs un paredzamā attīstība; 2) 

ieteicamie iedzīvotāju aizsardzības pasākumi; 3) papildus aizsardzības pasākumi 

noteiktām iedzīvotāju grupām (ja nepieciešams). Ja kodolavārijas rezultātā tiek 

nolemts veikt pasākumus, kuri skar vairāk nekā 100 iedzīvotājus, centrs informāciju 

par pasākumiem un to nepieciešamību nekavējoties sniedz Starptautiskajai 

atomenerģijas aģentūrai un Eiropas Komisijai, kā arī ietekmētajām valstīm. Rīcībai 

radiācijas avārijā tiek apmācīti: pašvaldību civilās aizsardzības komisiju locekļi; 

operatori, darbu vadītāji un objektu darbinieki; iestāžu un komercsabiedrību vadītāji 

un darbinieki, Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvs, kas radiācijas avārijas 

gadījumā var tikt iesaistīts aizsardzības pasākumu organizēšanā un veikšanā.  

RDC sadarbībā ar Ārlietu ministriju lūdz palīdzību Starptautiskajai Atomenerģētikas 

Aģentūrai (SAEA), ja radiācijas avārijas dēļ nepieciešams  veikt plašus iedzīvotāju un 

vides aizsardzības pasākumus apdzīvotā vietā Latvijā, kur ir 5000 un vairāk 

iedzīvotāju, ir piesārņota teritorija, kas lielāka par 100 km2, ārstniecības iestādes 

nespēj nodrošināt visu radiācijas avārijā cietušo aprūpi un ārstēšanu vai nav iespējams 

veikt nepieciešamos aizsardzības pasākumus.  
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2.2.4. Ķīmisko vielu likuma (13)  mērķis ir nepieļaut, aizkavēt vai mazināt tā 

kaitējuma iespējamību, ko ķīmiskās vielas un maisījumi tiem piemītošo īpašību dēļ 

var nodarīt videi, cilvēku veselībai un īpašumam. Likums nosaka Valsts iestāžu 

kompetenci:  Veselības ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles 

iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kontrolē darbības ar ķīmiskajām 

vielām, maisījumiem un biocīdu laišanu tirgū un izplatīšanu, un uzrauga šo darbību 

atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem cilvēku dzīvības un veselības 

aizsardzības jomā. Veselības inspekcija veic ķīmisko vielu ietekmes uz veselību 

novērtējumu.  Labklājības ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un 

kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem, ķīmiskajām 

vielām izstrādājumos un biocīdiem darba vidē un uzrauga šo darbību atbilstību 

likumiem un citiem normatīvajiem aktiem strādājošo dzīvības un veselības 

aizsardzības jomā.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās 

padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām 

vielām, maisījumiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos, apstrādātiem izstrādājumiem 

un biocīdiem ražošanā un profesionālajā lietošanā, izņemot šā panta pirmajā daļā 

minētos gadījumus, un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem u citiem normatīvajiem 

aktiem vides aizsardzības jomā. VARAM deleģē sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ valsts pārvaldes 

uzdevumu izdot ar ķīmisko vielu un maisījumu, arī biocīdu, reģistrāciju, pagaidu 

reģistrāciju vai lietošanas atļauju izsniegšanu saistītos administratīvos aktus. 

Aizsardzības ministrija uzrauga darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem 

nacionālajos bruņotajos spēkos.  Darbības ķīmisko avāriju un citu ar ķīmisko vielu vai 

maisījumu lietošanu saistītu avāriju un ārkārtas situāciju likvidēšanā un neatliekamos 

glābšanas darbus veic, kā arī attiecīgo drošības noteikumu ievērošanu kontrolē 

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem.  

Ķīmisko vielu un maisījumu datu bāzē iekļauj avāriju likvidēšanai, uzraudzības un 

kontroles īstenošanai nepieciešamās ziņas par Latvijā lietotajām ķīmiskajām vielām 

un maisījumiem, kā arī bīstamo ķīmisko vielu sarakstu, Eiropas Savienībā tirdzniecībā 

esošo ķīmisko vielu sarakstu (EINECS) un Eiropas Savienībā pieteikto ķīmisko vielu 

sarakstu (ELINCS). Darbību veicējam, ņemot vērā ķīmisko vielu vai maisījumu 

bīstamību, daudzumu un to lietošanas un uzglabāšanas apstākļus, jāievēro likumu un 

citu normatīvo aktu prasības, kā arī rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie 

pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, tai 

skaitā jānovērtē avāriju iespējamība un jāparedz pasākumi, kas novērstu avārijas vai 

samazinātu to sekas, jāievēro ražotnes izvietojums, topogrāfiskie, ģeoloģiskie, 

meteoroloģiskie un hidroloģiskie apstākļi, citu tuvāko ražotņu, maģistrālo autoceļu, 

dzelzceļa, cauruļvadu, kā arī īpaši aizsargājamo dabas objektu un teritoriju 

izvietojums. 

Ministru kabinets nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem 

maisījumiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 

samazināšanas pasākumus un norāda, uz kurām vielām un kuriem maisījumiem  

(atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes)  šī kārtība un šie pasākumi attiecas. 

(3) Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu izvērtē Vides 

pārraudzības valsts birojs, objekta civilās aizsardzības plānu – Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests un 90 dienu laikā no programmas, pārskata vai plāna un visas 

nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas pieņem lēmumu par programmas, 
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pārskata vai plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām civilās aizsardzības, darba 

drošības, vides un veselības aizsardzības jomās. 

2.2.4. (a) Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr 532 Noteikumu 

par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 

pasākumiem (14) nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem 

ķīmiskajiem produktiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un 

riska samazināšanas pasākumus, kā arī vielas un produktus atkarībā no to daudzuma 

un bīstamības pakāpes), uz kuriem šī kārtība un pasākumi attiecas. 

Noteikumos lietotie termini: ražotne – teritorija, kas atrodas atbildīgās personas 

pārziņā un kur vienā vai vairākos objektos ir vai var būt bīstamās vielas un bīstamie 

ķīmiskie produkti (turpmāk-bīstamās vielas), tai skaitā šo objektu kopīgajā vai ar tiem 

saistītajā infrastruktūrā vai darbībās; atbildīgā persona – viena vai vairākas fiziskās 

vai juridiskās personas, kuras norīko ražotnes īpašnieks un kuras pārvalda ražotni vai 

objektu, ja tām ir tiesības pieņemt lēmumus par ražotnes vai objekta ekspluatācijas 

sākšanu, ekspluatāciju (tai skaitā tehnisko apkopi, remontu, rekonstrukciju vai citām 

pārmaiņām ekspluatācijas gaitā) vai ekspluatācijas apturēšanu;  objekts – 

tehnoloģiska vienība ražotnē, kura ražo, lieto, apsaimnieko vai uzglabā bīstamās 

vielas. Objektā ietilpst visas iekārtas, ēkas un būves, cauruļvadi, mašīnas un 

mehānismi, instrumenti, ražotnei piederošies dzelzceļa atzarojumi, doki, izkraušanas 

piestātnes objekta apkalpošanai, moli, noliktavas un līdzīgās būves (arī peldošās), kas 

nepieciešamas objekta darbībai.  

Rūpnieciskajai avārijai ir raksturīga apjomīga bīstamās vielas noplūde, ugunsgrēks vai 

sprādziens ražotnē, kas nekavējoties vai pēc kāda laika rada vai var radīt nopietnus 

draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai vai īpašumam ražotnes teritorijā vai ārpus tā, 

tāpēc atbildīgā persona izstrādā un veic šajos noteikumos paredzētos un citus 

nepieciešamos rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumus, lai 

nodrošinātu darbinieku, apkārtējo izdzīvotāju un sabiedrības drošību un aizsargātu tos 

no rūpnieciskās avārijas kaitīgās iedarbības, kā arī saglabātu kvalitatīvu vidi, bet, ja 

notikusi avārija, - atjaunotu vides kvalitāti. Novērtējot rūpniecisko avāriju risku, kā arī 

plānojot un izpildot riska samazināšanas pasākumus, atbildīgā persona nosaka 

iespējamo apdraudējumus – riska avotus – un iespējamos nevēlamos notikumus 

objektā vai ārpus tā, kuri var izraisīt rūpniecisko avāriju vai tiešus rūpnieciskās 

avārijas draudus; izvērtē rūpnieciskās avārijas iespējamās sekas; nosaka, kāda 

nevēlamu notikumu attīstība var radīt vissmagākās sekas videi, cilvēka dzīvībai, 

veselībai vai īpašumam; novērtē tādas rūpnieciskās avārijas iespējamību, kura radītu 

vissmagākās sekas videi, cilvēka veselībai vai īpašumam; izvērtē paredzēto vai veikto 

rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu lietderību un efektivitāti; skaitliski 

novērtē risku, ja uz objektu attiecas šo noteikumu prasības par drošības pārskatu 

izstrādāšanu;  izveido drošības sistēmu, kas nodrošina sistemātisku un regulāru 

rūpniecisko avāriju riska izvērtēšanu un riska samazināšanas pasākumu plānošanu, 

izvērtēšanu un, izpildi un kontroli objektā un visos ražotnes objektos, kas atrodas 

vienā teritorijā; iesaista drošības sistēmu kopējā objekta darba organizācijas un 

vadības sistēmā. 

Atbildīgā persona izstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programmu (un 

rakstiski un elektroniski iesniedz to Vides pārraudzības valsts birojā) vai drošības 

pārskatu (Vides pārraudzības valsts birojā) un objekta civilās aizsardzības plānu 

(iesniedz VUGD) atkarībā no noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem kvalificējošajiem 

daudzumiem. Nepieciešamības gadījumā objektam var tikt izvērtēts domino efekts, kā 
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arī izstrādāts ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns (VUGD) kas ir kas ir republikas 

pilsētas vai novada civilās aizsardzības plāna sastāvdaļa. Atbildīgā persona nodrošina 

sabiedrībai brīvu pieeju rūpniecisko avāriju novēršanas programmai vai drošības 

pārskatam, kā arī informācijai par bīstamo vielu klātbūtni objektā (bīstamo vielu 

sarakstam). Vides pārvaldības valsts birojs mājas lapā internetā norāda, kur un kad var 

iepazīties ar atbildīgās personas sagatavoto rūpniecisko avāriju novēršanas 

programmu vai drošības pārskatu. 

Ja rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats satur informāciju, 

kas atbilstoši normatīvajiem aktiem uzskatāma par ierobežotas pieejamības 

informāciju, Vides pārvaldības valsts birojs, pamatojoties uz atbildīgās personas 

iesniegumu, pieņem lēmumu par atsevišķu programmas vai drošības pārskata sadaļu 

ierobežotu pieejamību. Šādā gadījumā atbildīgā persona papildus izstrādā saīsinātu 

programmu vai drošības pārskatu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju un 

ir brīvi pieejams sabiedrībai.   

 2.2.5. Ūdens apsaimniekošanas likuma (16) mērķis ir izveidot tādu virszemes un 

pazemes ūdeņu aizsardzības sistēmu, kas: veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens 

resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu 

apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni; nodrošina zemes aizsardzību 

pret applūšanu vai izkalšanu; nodrošina Latvijas jūras ūdeņu aizsardzību; izveidot 

plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības sistēmu, lai mazinātu ar plūdiem saistītu 

nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko 

darbību.           

Likuma izpratnē prioritārās vielas - ķīmiskās vielas, kas rada būtisku risku ūdens 

videi, arī ūdens videi īpaši bīstamas vielas; plūdi — parasti ar ūdeni neklātas 

sauszemes īslaicīga applūšana ar ūdeni, tai skaitā vētras radīto jūras ūdens uzplūdu 

piekrastes teritorijās vai palu vai ilgstošu lietavu izraisītas straujas ūdens līmeņa 

celšanās dēļ;  plūdu risks — plūdu iestāšanās iespējamība un to radītā varbūtējā 

nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko 

darbību; 

Lai novērstu plūdu draudus ūdens objektam piegulošajās teritorijās, Ministru kabinets 

nosaka tos ūdens objektus, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar 

hidrotehniskajām būvēm un kuriem izstrādājami ūdens objektu ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumi, ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumos ietveramās prasības, kā arī šo noteikumu apstiprināšanas un ievērošanas 

kontroles kārtību. Izstrādājot ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumus, novērtē iespējamo applūšanas risku ūdens objekta hidrotehnisko būvju 

darbībai noteikto prasību neievērošanas gadījumā. 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (turpmāk — centrs) katram upju baseinu apgabalam 

izstrādā ūdeņu stāvokļa monitoringa programmas un veic sākotnējo plūdu riska 

novērtējumu un, pamatojoties uz tā rezultātiem, identificē teritorijas, kurās pastāv vai 

varētu rasties plūdu risks, kā arī sagatavo iespējamo plūdu postījumu vietu kartes un 

plūdu riska kartes šīm teritorijām. Centrs izstrādā un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā pārskata minētās kartes, nodrošinot, ka tajās sniegtās ziņas saskan ar 

informāciju, kas iekļauta upju baseinu raksturojumā, cilvēku darbības ietekmes 

izvērtējumā, ekonomiskajā analīzē un apsaimniekošanas plānos, kā arī izstrādā plūdu 

riska pārvaldības plānu, ko iekļauj upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā kā 

tā sastāvdaļu.  
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2.2.6. Ministru kabineta 2010. gada 21. maija rīkojums Nr. 283 ,,Par Nacionālo 

gatavības plānu naftas, bīstamo un kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem 

jūrā’’ (17)   izdots pamatojoties uz Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 

53.panta pirmo daļu). Rīkojums nosaka, ka par plāna ieviešanas koordināciju ir 

atbildīgs Valsts vides dienests. Par plānā paredzēto pasākumu izpildi, lai likvidētu 

naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma sekas jūrā, ir atbildīgi Nacionālo 

bruņoto spēku Jūras spēki. Rīkojums arī nosaka, ka Nacionālo bruņoto spēku Jūras 

spēkiem, Valsts vides dienestam, Valsts robežsardzei un Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestam jāizstrādā savi rīcības plāni naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu 

piesārņojuma gadījumiem jūrā un tie jāiesniedz Nacionālo bruņoto spēku Jūras 

spēkiem. 

Nacionālā gatavības plāna naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem 

jūrā (turpmāk - plāns) mērķis ir noteikt kārtību, kādā valsts un pašvaldību iestādes, 

kuras minētas Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā un šajā plānā, rīkosies 

neparedzētas naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu noplūdes gadījumā jūrā. Plāns nosaka 

trauksmes izziņošanas, piesārņojuma novērtēšanas, situācijas kontroles, operatīvās 

vadības un avārijas seku likvidācijas pasākumu secību neparedzētas naftas, bīstamo 

vai kaitīgo vielu izplūdes gadījumā. Plāns ir piemērojams jebkuram negadījumam 

jūrā, kas izraisa vai draud izraisīt piesārņojumu Latvijas ūdeņos ārpus ostu 

akvatorijām. Plāns izstrādāts atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, kā arī Helsinku 

konvencijai, OPRC konvencijai, OPRC - HNS protokolam, 1973. gada 

Starptautiskajai konvencijai par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978. gada 

Protokolam (MARPOL konvencija), 1969. gada Starptautiskajai konvencijai par 

iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā naftas piesārņojuma gadījumā. 

Plānā atbilstoši jūrlietu specifikai, plānā tiek izskaidroti daudzi termini, piemēram: 

atbildīgais komandieris (RC),  bīstama vai kaitīga viela, rīcības vadība, 

dežūrējošā amatpersona (DO) - MRCC Rīga dežūrējošais koordinators, kurš 

darbojas MRCC Rīga 24 stundas diennaktī; krasta apsardzes atbildības zona, 

komandieris notikuma vietā (OSC),  Latvijas ūdeņi - Latvijas jurisdikcijā esošie 

jūras ūdeņi, tai skaitā piekrastes ūdeņi no krasta līnijas līdz bāzes līnijai, ūdeņi no 

bāzes līnijas līdz teritoriālo ūdeņu ārējai robežai un Latvijas Republikas ekskluzīvā 

ekonomiskā zona, MRCC komiteja, MRCC komitejas vadītājs - Nacionālo bruņoto 

spēku norīkots atbildīgais komandieris MRCC komitejas sasaukšanas gadījumā u.c. 

Plāns nosaka izvirzītos pasākumus mērķu sasniegšanai un izdala prioritāros 

pasākumus piesārņojuma tālākas izplatīšanās ierobežošanai. Plāns nosaka atbildīgās 

institūcijas: Krasta apsardze - nodrošina, koordinē un veic piesārņojuma likvidācijas 

darbus jūrā; Valsts vides dienests - koordinē nacionālā gatavības plāna naftas, 

bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā ieviešanu. Plānā paredzēto 

pasākumu īstenošanā iesaistītās institūcijas: Krasta apsardze, MRCC Rīga, MRCC 

komiteja, Aviācijas glābšanas un koordinācijas centrs (ARCC), Latvijas Jūras 

administrācija, Valsts vides dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 

Valsts robežsardze, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Ventspils 

brīvostas pārvalde, Rīgas brīvostas pārvalde, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde, Salacgrīvas ostas pārvalde, Skultes ostas pārvalde, Lielupes ostas pārvalde, 

Engures ostas pārvalde, Mērsraga ostas pārvalde, Rojas ostas pārvalde, Pāvilostas 

ostas pārvalde, Latvijas jūras piekrastē esošās pašvaldības. Plānā paredzēto pasākumu 

http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums#p53
http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums
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īstenošanā iesaistītās institūcijas nodrošina Helsinku komisijas (HELCOM) 

rekomendācijas 11/13 un HELCOM vadlīniju par valsts reaģēšanas jaudu izveidošanu 

naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu noplūdes gadījumā prasībām izpildi 

1992. gada konvencija Par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību kalpo par 

fundamentālu starptautiskas tiesiskas sadarbības pamatu starp Baltijas jūras piekrastes 

valstīm jūras piesārņojuma novēršanā. Šajā konvencijā un tās rekomendācijās ir 

noteikti starptautiskās sadarbības noteikumi un procedūras naftas noplūdes 

pasākumiem Baltijas jūrā, kuri ietverti Helsinku komisijas Rokasgrāmatā "Par 

sadarbību jūras piesārņojuma seku likvidācijā" (Manual On Co-Operation In 

Combatting Marine Pollution (I sējums) un Manual On Co-Operation In Response To 

Marine Pollution (II sējums)). 

 

2.2.7. Ministru kabineta 2008. gada 5. augusta instrukcija Nr.12 ,,Instrukcija par 

atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas 

gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas 

ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes’’ (18) 
izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 

nosaka Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Slimību 

profilakses un kontroles centra, sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Rīgas Austrumu 

klīniskā universitātes slimnīca’’, Neatliekamā medicīnas palīdzības dienesta, Valsts 

vides dienesta, Drošības policijas un Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘ 

Latvijas Vides. Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ (turpmāk – atbildīgās 

institūcijas) rīcību, ja saņemta informācijas (tajā starpā anonīma) par: 1.1. atrastu 

nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu; 1.2. neatvērtu pasta sūtījumu (vēstuli, 

bandroli, sīkpaku, paku), kas izraisa aizdomas par nezināmas izcelsmes vielas vai 

priekšmeta klātbūtni tajā; 1.3. bojātu (līdz ar to daļēji atvērtu) pasta sūtījumu, kurā 

konstatēta nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets; 1.4. pasta sūtījumu, kas ir 

radioaktīvs un tā fons pārsniedz pieļaujamo (ja šis fakts konstatēts ar radiācijas dozas 

jaudas mēraparātu); 1.5. faktiem, kas norāda uz nezināmas izcelsmes vielas vai 

priekšmeta izmantošanu terora akta īstenošanai. Ja notikuma vietas apskates laikā 

radušās aizdomas, ka nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets rada draudus cilvēku 

dzīvībai  un veselībai, kaitējumu īpašumam vai videi vai arī nezināmas izcelsmes 

viela vai priekšmets varētu būt radioaktīvs, vielā vai priekšmetā atrodas 

spridzināšanas ierīce vai nezināmas izcelsmes viela, vai priekšmets varētu saturēt 

bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, Valsts policijas atbildīgā amatpersona uz 

notikuma vietu izsauc arī Valsts vides dienesta Radiācijas un drošības centru, lai 

pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir radioaktīvs un tā fons 

pārsniedz pieļaujamo normu. Ja pārbaudes laikā konstatē, ka nezināmas izcelsmes 

viela vai priekšmets ir radioaktīvs un tā fons par 50% pārsniedz dabisko gamma 

starojuma fona līmeni vai konstatē neitronu starojumu, Valsts vides dienesta 

Radiācijas drošības centra speciālisti organizē nezināmas izcelsmes vielas vai 

priekšmeta transportēšanu uz radiometrijas un radioķīmijas laboratoriju, nodrošina 

apdraudējuma novērtēšanu, organizē radioaktīvā piesārņojuma seku novēršanu; 

sagatavo atzinumu par nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta pārbaudes 

rezultātiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūrvienības 

un Valsts vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektori, ierodoties notikuma 

vietā, pārbauda nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta ķīmisko bīstamību un par 

pārbaudes rezultātiem informē Valsts policijas atbildīgo amatpersonu.  Ja pārbaudes 

laikā konstatēts, ka nezināmas izcelsmes viela ir ķīmiski bīstama un rada vai var radīt 

kaitējumu videi, Valsts vides dienesta inspektori organizē nezināmas izcelsmes vielas 
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vai priekšmeta savākšanu un neatliekamos vai sanācijas pasākumus. Pēc nezināmas 

izcelsmes vielas vai priekšmeta noskaidrošanas un iepakošanas, Valsts policijas 

atbildīgā amatpersona nekavējoties uz notikuma vietu izsauc valsts sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ Ķīmisko 

vielu un bīstamo atkritumu nodaļas darbiniekus. Valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ Ķīmisko vielu un 

bīstamo atkritumu nodaļas darbinieki nekavējoties nogādā nezināmas izcelsmes vielu 

vai priekšmetu glabāšanā Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļā.  

2.2.8. Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra instrukcija Nr. 16 ,,Kārtība, 

kādā  valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma 

gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī'' (19) nosaka šādu apziņošanas 

kārtību instrukcijas 1.pielikumā un apzināmo personu sarakstu 2.pielikumā. Krīzes 

vadības padomes sekretariāts nodrošina šādu sarakstu izveidošanu, uzturēšanu un 

nodošanu glabāšanā Ministru prezidenta birojam, VUGD, Valsts  policijai un NBS. 

Apziņojamo personu sarakstā iekļauts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrs un VARAM valsts sekretārs. Apziņošanu Ministru prezidenta biroja vadītāja 

vai KVP sekretariāta vadītāja uzdevumā veic VUGD.  

2.3. Vides sektora darbību regulējošie iekšējie normatīvie akti 

2.3.1.VARAM 2014. gada 10. jūnija rīkojums Nr.202 ,,Par Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību un 

informācijas apriti avārijās un avāriju situācijās’’ (20)  (ministra R.Naudiņa 

rīkojums) 

Lai nodrošinātu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 

ministrija) un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību avārijās un avāriju situācijās un to 

seku izvērtēšanā, novēršanā un likvidēšanā, kā arī pilnveidotu informācijas sniegšanu 

sabiedrībai par avārijām un avāriju situācijām: 

1. Uzdodu: 1.1. Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) ģenerāldirektoram izveidot 

ministrijas padotībā esošo iestāžu Rīcības un informācijas koordinācijas centru 

avārijās un avāriju situācijās (turpmāk – Centrs), kas avāriju un avāriju situāciju 

gadījumā darbojas 24 stundas diennaktī saskaņā ar šā rīkojuma 1. pielikumā noteikto 

kārtību, kādā tiek koordinēta ministrijas padotībā esošo iestāžu rīcība un informācijas 

aprite avārijās un avāriju situācijās (turpmāk – Kārtība);  

1.2. VVD nodrošināt Centra darbību saskaņā ar Kārtību; 

1.3. izpildīt  Centra  vadītāja funkcijas VVD ģenerāldirektoram vai tā prombūtnes 

laikā pienākumu izpildītājam. 

2. Ministrijas padotībā esošās iestādes pēc informācijas saņemšanas par avārijām un 

avāriju situācijām, kas ietekmējušas vai var ietekmēt vidi, ziņo par tām centram 

saskaņā ar šā rīkojuma 2. pielikuma apziņošanas shēmu. 

3. Centrs pēc informācijas saņemšanas par avāriju vai avārijas situāciju: 3.1. nosūta e-

pasta vēstuli uz adresi avarija@varam.gov.lv, kurā sniedz īsu informāciju par avāriju 

vai avārijas situāciju. Vides aizsardzības departaments nodrošina saņemtās 

informācijas uzskaiti ministrijā; 3.2. informē ministrijas valsts sekretāra vietnieku 

vides aizsardzības jautājumos vai tā prombūtnes laikā valsts sekretāra pienākumu 

izpildītāju, ja ir aizdomas uzskatīt, ka avārija vai avārijas situācija rada, vai radīs 

būtisku ietekmi uz vidi vai varētu izraisīt sabiedrības interesi. 

mailto:avarija@varam.gov.lv
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4. Gadījumos, ja ir pamats uzskatīt, ka avārija vai avārijas situācija rada, vai radīs 

būtisku ietekmi uz vidi, cilvēku veselību vai dzīvību, ministrijas valsts sekretāra 

vietnieks vides aizsardzības jautājumos vai tā prombūtnes laikā valsts sekretāra 

vietnieka pienākumu izpildītājs nekavējoties informē valsts sekretāru un 

nepieciešamības gadījumā ministru, sabiedrisko attiecību nodaļu. Valsts sekretārs 

lemj par to, vai operatīvo darbību koordinēšanu veic ministrija vai Centrs, un par 

ministrijas struktūrvienību iesaistīšanos. 

5. Ja avārijās vai avāriju situācijās jāiesaista valsts augstākās amatpersonas, tad 

informācijas aprite notiek saskaņā ar šā rīkojuma 3. pielikuma valsts apdraudējuma un 

ārkārtas notikuma gadījuma apziņošanas shēmu, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010. gada 28. septembra instrukciju Nr. 16 ,,Kārtība, kādā valsts augstākās 

amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem 

valstī’’. 

6. Ja operatīvo darbību koordinēšanu atstāj Centra kompetencē, Centrs sniedz 

norādījumus ministrijas padotībā esošajām iestādēm, lai koordinētu savstarpējo 

sadarbību avāriju vai avārijas situāciju vadībā, samazinātu avāriju ietekmi uz vidi un 

cilvēku  veselību, un novērstu videi nodarīto kaitējumu. 

7. Centrs koordinē operatīvās darbības, sagatavo un sniedz informāciju sabiedrībai un 

plašsaziņas līdzekļiem atbilstoši šā rīkojuma 4. pielikumā noteiktajai kārtībai. 

8. Ja ministrija pieņem lēmumu par sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanas 

pienākuma pārņemšanu ministrijas kompetencē, tā informē centru par pieņemto 

lēmumu. 

9. Informācijas sniegšanu sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem šā rīkojuma 8. punktā 

noteiktajos gadījumos nodrošina ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa atbilstoši šā 

rīkojuma 4. pielikumam. 

12. Centrs katru gadu līdz 1. martam apkopo informāciju par iepriekšējā gadā 

reģistrētajām avārijām un avāriju situācijām, to novēršanu un avāriju seku likvidēšanu    

un iesniedz to ministrijas valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos. 

13. Centra vadītājs ne retāk kā reizi gadā un arī gadījumos, ja ir saņemta informācija 

par kontaktpersonu izmaiņām, iesniedz valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības 

jautājumos precizēto ministrijas padotībā esošo institūciju kontaktpersonu sarakstu 

apstiprināšanai un pēc šā rīkojuma pielikumu grozījumu apstiprināšanas Centrs 

informē par to visas pielikumos minētās institūcijas. 

14. Ministrija un tās padotībā esošās iestādes civilās aizsardzības mācības organizē 

saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 772 

‘’Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un to organizēšanas kārtību’’.  

16. Ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieki piedalās citu institūciju 

organizētajās valsts vai reģionāla mēroga mācībās vai starptautiskās mācībās saskaņā 

ar valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos rīkojumu. 

17. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdot valsts sekretāram. 

18. Atzīt par spēku zaudējušu: 18.1. 2009. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 516 ,,par 

Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību un informācijas aprites 

koordināciju ar vides aizsardzību saistītu avāriju situācijās’’; 18.2. 2010. gada 14. 

jūnija rīkojumu Nr. 176 ,,par informācijas sniegšanas principiem ar vides aizsardzību 

saistītās avārijas situācijās’’.  

1. Pielikums. Kārtība, kādā tiek koordinēta ministrijas padotībā esošo iestāžu 

sadarbība un informācijas aprite avārijās un avāriju situācijās.  

1. Šī kārtība nosaka Rīcības un informācijas koordinācijas centra avārijās un avāriju 

situācijās (turpmāk – Centrs) darba organizāciju avārijās un avāriju situācijās, kas 
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saistītas ar radīto vai iespējamo kaitējumu videi, koordinējot ministrijas padotībā 

esošo iestāžu sadarbību un operatīvu informācijas apmaiņu starp ministriju un tās 

padotībā esošajām iestādēm.   

2. Avārija – tehnogēna katastrofa, piemēram, ražošanas avārija ar ķīmisko, 

radioaktīvo vai bioloģiski aktīvo vielu noplūdi, ugunsgrēks ēkās vai tautsaimniecības 

objektos, sprādziens, transporta avārija (tai skaitā , bīstamo vielu noplūde no 

cauruļvadiem), dambju pārrāvumi, komunālo un enerģētisko tīklu pārrāvumi, ēku un 

būvju sabrukšana. 

3. Avārijas situācijas: 3.1. bez uzraudzības atstātas ķīmiskās vielas, jonizējošā 

starojuma avoti un bīstamie atkritumi; 3.2. dabas katastrofas (vētras, lietusgāzes, 

krusa, stipra snigšana, putenis, apledojums, sniega sanesumi, stiprs sals. ledus 

sastrēgumi, liels karstums, sausums, plūdi, mežu un kūdras purvu ugunsgrēki, krastu 

un  nogāžu nogruvumi, zemestrīces u.c.) ietekmē radies vides piesārņojums vai 

piesārņojuma risks, kas var radīt nopietnus draudus videi, cilvēka dzīvībai vai 

veselībai; 3.3. antropogēnās darbības vai bezdarbības ietekmē radies vides 

piesārņojums, kas var radīt nopietnus draudus videi, cilvēka dzīvībai vai veselībai.  

4. Centrs nodrošina tādu avāriju un avārija situāciju operatīvu pārzināšanu, kuras ir tā 

kompetencē un kuras izraisījušas vai var izraisīt kaitējumu videi, cilvēka veselībai vai 

dzīvībai. 

5. Centrs koordinē ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību un informācijas apriti 24 

stundas diennaktī, kā arī sadarbojas ar VUGD vai Krasta apsardzes dienestu (KAD) 

saskaņā ar rīkojuma 2.pielikumu.      

6. Nepieciešamības gadījumā Centrs pieaicina ekspertus no ministrijas izveidotajām 

konsultatīvajām padomēm un darba grupām, vai, ja tādi nav pieejami, no 

zinātniskajām institūcijām vai kapitālsabiedrībām, lai izvērtētu avārijas situāciju un 

pieņemtu lēmumu par labāko avārijas situācijas vadību, vai novērtētu tās sekas.  

9. Gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem neatliekamos glābšanas un seku 

likvidācijas darbus organizē, veic un vada VAGD, Valsts policija vai KAD, centrs: 

9.1. sadarbojas ar VUGD, VP vai KAD atbildīgo amatpersonu par avārijas situācijas 

pārvaldīšanu un ievēro tās prasības; 9.2. sniedz konsultācijas avārijas radīto seku 

likvidēšanai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros; 9.3. veic avārijas 

rašanās cēloņu analīzi un sākotnējo prognozi nelabvēlīgas ietekmes uz vidi attīstībai; 

9.4. apkopo informāciju par videi nodarīto kaitējumu; 9.5. pārrobežu piesārņojuma 

gadījumā saskaņā ar valsts sekretāra vietnieka vides jautājumos vai tā pienākumu 

izpildītāja norādījumiem, sadarbojas ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām 

piesārņojuma un tā seku novēršanai; 9.6. sniedz informāciju atbildīgajai amatpersonai 

par objektā lietotajām ķīmiskajām vielām, maisījumiem, bīstamajiem atkritumiem, 

radioaktīvajām vielām un to radioaktivitāti, kā arī par citiem faktoriem, kas var izraisīt 

smagākas avārijas vai avārijas situācijas sekas.  

11.saņemot informāciju par avāriju vai avārijas situāciju, VVD struktūrvienības 

direktors vai ministrijas padotībā esošās iestādes vadītājs: 11.1. nekavējoties 

noskaidro situācijas bīstamību un iespējamo apdraudējumu darbinieku veselībai vai 

dzīvībai un nodrošina savu iestāžu darbinieku ierašanos avārijas vietā situācijas 

izvērtēšanai; 11.2. informē vietējās pašvaldības, kuru teritorijas ir vai var tikt 

ietekmētas; 11.3. izvērtē avārijas cēloņus, novērtē ietekmēto vidi un avārijas seku 

izplatību; 11.4. novērtē videi nodarīto kaitējumu; 11.5. pārrobežu piesārņojuma 

gadījumā sadarbojas ar attiecīgajām ārvalstu institūcijās piesārņojuma un tā radīto 

seku novēršanai atbilstoši ministrijas norādījumiem; 11.6. nodrošina informācijas 

apmaiņu ar citām iestādēm, pašvaldībām un situācijā iesaistītajām personām un 

institūcijām, piemēram, VAS ,,Latvijas autoceļu uzturētājs’’, VAS ,,Latvijas 
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dzelzceļš’’ vai Zemessardzes bataljonu, kurā dienēs speciālisti (ķīmiķi, sapieri), un 

kura rīcībā ir mobilā laboratorija, kas var veikt konstatētas vielas bīstamības 

noteikšanu ar speciālo mērierīci.  

14. Centrs  avāriju un avāriju situāciju vadībā un to seku likvidēšanā: 14.1. sadarbojas 

ar ministriju un tās padotībā esošajām iestādēm, kā arī ar VUGD, Valsts policiju, 

KAD un citiem operatīvajiem dienestiem; 14.2. iesaista ministrijas padotībā esošās 

iestādes to kompetences ietvaros avāriju situāciju un to seku novēršanā; 14.3. pieprasa 

no ministrijas padotībā esošajām iestādēm Centram nepieciešamo informāciju; 14.4. 

pieprasa no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs’’ (turpmāk –LVĢMC) ņemt paraugus 15.2. punktā noteiktajos 

gadījumos, un veikt paraugu testēšanu, un sagatavo minēto darbu izmaksu aprēķinus. 

Ja nepieciešams, paraugu ņemšanu var veikt VVD darbinieki; 14.5. pieprasa no 

LVĢMC savākt, iepakot, pārvadāt un uzglabāt bīstamos atkritumus, jonizējošā 

starojuma avotus un radioaktīvos atkritumus, un sagatavot minēto darbu izmaksu 

aprēķinus.  

15. LVĢMC: 15.1. pēc Centra vai VVD struktūrvienības mutiska vai rakstiska 

pieprasījuma: 15.1.1. sniedz hidrometeoroloģisko prognozi un informāciju par 

hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem, kas nepieciešama avārijas izplatības 

prognozēšanai; 15.1. 2. sniedz informāciju par pieejamajiem monitoringa rezultātiem; 

15.1.3. operatīvi (vienas dienas laikā) savāc, iepako, pārvadā un uzglabā bīstamos 

atkritumus, jonizējošā starojuma avotus un radioaktīvos atkritumus.; 15.2. atbilstoši 

starp LVĢMC un VVD noslēgtajam līgumam par analīžu nodrošināšanu vides avāriju 

gadījumos: 15.2.1. ņem paraugus ārpus avārijas tiešas iedarbības vai tiešu draudu 

zonās, kur nav jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi vai speciāls apģērbs. Ka 

paraugu ņemšana nepieciešama ārpus darba laika, to veic VVD vai VVD RDC 

inspektori, vienojoties ar LVĢMC par paraugu nodošanas vietu un laiku, lai veiktu 

testēšanu LVĢMC laboratorijā; 15.2.2. veic paraugu testēšanu; 15.2.3. sniedz 

testēšanas pārskatus.  

24. Centrs: 24.1. uzskaita avārijas un avāriju situācijas, analizē avāriju un avāriju 

situāciju novēršanas darbu  norisi no organizatoriskā un tehnoloģiskā viedokļa; 24.2. 

izstrādā metodiska rekomendācijas rīcībām avārijās un avāriju situācijās un 

plānveidīgi  veic ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku apmācības avāriju 

situāciju vadībā; 24.3. katru gadu atjauno ekspertu sarakstu, kurā iekļauti avāriju 

situāciju izvērtēšanas un avāriju seku likvidēšanas eksperti, kā arī sarakstu ar valsts 

iestādēm un komercsabiedrībām, kurām ir vides laboratorijas vai kuru rīcībā ir avāriju 

izvērtēšanai un to seku novēršanai izmantojami tehniskie līdzekļi.  

2.Pielikums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apziņošanas 

shēma avāriju un avāriju situāciju gadījumos. Shēma paredzēta visiem 

gadījumiem. 

3. Pielikums. Apziņošanas shēma valsts apdraudējuma vai ārkārtas notikuma 

gadījumā valstī un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

apziņošanas shēma bīstamo ķīmisko vielu un radioaktīvo vielu noplūdes 

gadījumos. Pielikumā iekļautās shēmas paredz mijiedarbību, nepieciešamības 

gadījumā caur ministru vai VARAM valsts sekretāru iesaistoties valsts apdraudējuma  

apziņošanas shēmā, lai iedarbinātu Krīzes vadības padomes mehānismu. 

4. Pielikums.. Kārtība, kādā Vides aizsardzības un reģionālās ministrija un tās 

padotībā esošās iestādes nodrošina informācijas izplatīšanu sabiedrībai un 

plašsaziņas līdzekļiem avārijās un avāriju situācijās.  
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1. Šī kārtība nosaka  ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas 

aizplatīšanas principus sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem avārijās un avāriju 

situācijās, kas saistītas ar radīto vai potenciālo kaitējumu videi, lai nodrošinātu 

efektīvu informācijas apriti. 

2.Informācijas sniegšana ar vides aizsardzību saistītās avārijās un avāriju situācijās 

iedala: 2.1. avārijas un avāriju situācijas, kad, saskaņā ar Rīkojuma 7.punktu, 

sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanu veic Rīcības un informācijas 

koordinācijas centrs avārijās un avārijas situācijās (turpmāk – Centrs)  - variants C; 

2.2. avārijas un avārijas situācijas, kad saskaņā ar Rīkojuma 8. un 9.punktu, 

ministrijas amatpersona pieņem lēmumu par sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu 

informēšanas pārņemšanu ministrijas kompetencē – variants M.  

6. Informāciju par avāriju un avārijas situāciju  variantā M, pēc ministrijas 

amatpersonas pieņemtā lēmuma, sagatavo un sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem 

nekavējoties sniedz SAN, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no avārijas un avārijas 

situācijas konstatēšanas brīža. 

7. Centrs sagatavo un sniedz ministrijas valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības 

jautājumos vai tā prombūtnes laikā valsts sekretāra vietnieka pienākumu izpildītājam 

un Sabiedrisko attiecību nodaļai (SAN) 2.2. apakšpunktā minēto informāciju. 

8. SAN konsultējas ar ministrijas valsts sekretāra vietnieku vides aizsardzības 

jautājumos vai tā prombūtnes laikā ar valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības 

jautājumos pienākumu izpildītāju par nepieciešamās informācijas sniegšanu avārijas 

situācijā. 

 

2.3.2.VVD 2014. gada 1. oktobra rīkojums Nr. 82 ,,Par ,,Metodiskajiem 

norādījumiem rīcībai avārijās un avāriju situāciju gadījumos’’’’ (21) atceļ kopš 

2007. gada 18. oktobra ar VVD rīkojumu Nr. 47 Par ,,Metodiskajiem norādījumiem 

valsts vides inspektoriem rīcībai avāriju situāciju gadījumos’’ pielietoto metodisko 

norādījumu lietošanu un uzsāk jaunu metodisko norādījumu izmantošanu. Metodiskie 

norādījumi nosaka valsts vides inspektoru darbību dažādu avāriju gadījumos, kā arī 

VVD darbību un informācijas sniegšanu sabiedrībai atbilstoši VARAM 2014. gada 

10. jūnija rīkojumam Nr.202 ,,Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību un informācijas apriti avārijās un 

avāriju situācijās’’, kā arī sadarbību ar VUGD, Valsts policiju, pašvaldībām un citām 

valsts institūcijām. 

      2.4. Pašvaldību iekšējie normatīvie akti civilās aizsardzības jomā  

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām (22) 15. pantam pašvaldībām ir šādas 

autonomās funkcijas: 18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā.  Savukārt Civilās aizsardzības likuma 9. pants nosaka pašvaldību 

pienākumus civilās aizsardzības sistēmas ietvaros, bet Ministru kabineta 2009. gada 

22. septembra noteikumu Nr. 1072 ,,Noteikumi par pašvaldību civilās 

aizsardzības komisija sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas 

kārtību’’ (23) nosaka šādu komisiju izveides kārtību. Parasti katrai pašvaldībai no 

iekšējiem normatīvajiem aktiem ir rīkojums par pašvaldības civilās aizsardzības 

komisijas (CAK) izveidi, kā arī rīkojums par civilās aizsardzības (CAP) plāna 

apstiprināšanu. Bieži pašvaldības CA plāna īstenošanai noslēdz sadarbības līgumus 

ar Valsts policiju, NBS Zemessardzi, citām pašvaldībām, piemēram, par evakuēto 

personu pagaidu izvietošanu, vai ar uzņēmējiem par to resursu iesaistīšanu avāriju 

seku likvidēšanā. Šajā darbā attiecībā uz iekšējiem normatīvajiem aktiem izvērtētas 
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divas Latvijas pašvaldības – Rīgas pilsēta un Saulkrastu novads (viens no  Rīgas  

evakuēto iedzīvotāju izvietotājiem).   

Atbilstoši likuma Par ostām, to pārvalde ir publisko tiesību subjekts, kuru izveido 

attiecīgās pilsētas vai novada dome un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir 

Ministru kabineta pārraudzībā. Turklāt Rīgas ostas pārvalde un Ventspils ostas 

pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kuras nolikumu apstiprina 

Ministru kabinets. Citu ostu pārvalžu nolikumus apstiprina attiecīgā pašvaldība 

saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu. Liepājas ostas pārvaldi 

nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums. Līdz ar to katrai ostai ir 

jāizstrādā savi darbības plāni avāriju gadījumos, kā arī nepieciešamības 

gadījumā ārpusobjekta civilās aizsardzības plāni, kas ir pašvaldību CAP 

neatņemama sastāvdaļa.  

Lai izvērtētu pašvaldību civilās aizsardzības plānu sastāvu un civilās aizsardzības 

komisiju darbības principus, izvēlēti divi savstarpēji saistīti piemēri: Rīgas pilsēta un 

Saulkrastu novads, kas ir būtisks atbalsta sniedzējs Rīgas pilsētai tās iedzīvotāju 

plānveida evakuācijas gadījumā.   

 

Rīgas pilsēta: 

-Rīgas domes priekšsēdētāja 2014. gada 24. marta rīkojums Nr. 73-r Par Rīgas 

pilsētas civilās aizsardzības komisiju (24) (izdots balstoties uz Ministru kabineta 

2009. gada 22. septembra noteikumu Nr. 1072 ,,Noteikumi par pašvaldību civilās 

aizsardzības komisija sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas 

kārtību’’ 2. un 8. punktu).  

1. Apstiprināt Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: Komisijas 

priekšsēdētājs Nils Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētājs; komisijas priekšsēdētāja 

vietnieki: Andrejs Vasiļjevs – VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks; Juris 

Radzevičs – Rīgas pilsētas izpilddirektors; komisijas locekļi: Dainis Turlajs – Rīgas 

domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komisijas 

priekšsēdētājs; Juris Lūkass – Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks; Guntars 

Marķitāns – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks; komisijas sekretāre  

Elīna Jurgeviča – Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu 

komisijas referente. 

2. Apstiprināt komisijas sastāvā pieaicināmās institūciju amatpersonas, kuras tiek 

aicinātas uz komisijas sēdēm, ņemot vērā nelaimes gadījumus, avārijas vai katastrofas 

raksturu un to apdraudējumu: (17 pašvaldības un valsts uzņēmumu amatpersonas). 

3.Apstiprināt Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

4. Noteikt, ka komisijas locekļa vai pieaicinātās amatpersonas prombūtnes gadījumā 

komisijas sēdēs ir tiesīgs piedalīties viņu pienākumu izpildītājs. 

5. Noteikt, ka Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisijas dokumenti glabājami Rīgas 

domes Sekretariāta Arhīvā. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu (veco rīkojumu). 

7. Rīkojuma izpildes kontroli paturu sev. 

 

-Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisijas nolikums (apstiprināts ar Rīgas 

domes priekšsēdētāja 2014. gada 24. marta rīkojumu Nr. 73-r ). Nolikums nosaka 

komisijas uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju.  
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- Rīgas pilsētas civilās aizsardzības plāns izstrādāts 2014. gadā, to apstiprinājis 

pašvaldības vadītājs N.Ušakovs (uz plāna apstiprināšanas datums nav redzams, 

iespējams, ar domes lēmumu). Plāns paredz precizēšanu 2015., 2016., 2017. un 2018. 

gadā. Plānā lietotie termini skaidroti atbilstoši Civilās aizsardzības likumam un citiem 

normatīvajiem aktiem. Plānam ir 7 pielikumi.  

 

Saulkrastu novads: 

- Saulkrastu novada Civilās aizsardzības komisija (25) reorganizēta ar 2012. gada 

29. februāra Domes sēdes lēmumu Nr.2. ‘’Par Saulkrastu novada Civilās aizsardzības 

komisijas izveidi. Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 

18.punktu, Civilās aizsardzības likuma 9.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 

2009. gada 22. septembra noteikumu Nr. 1072 ,,Noteikumi par pašvaldību civilās 

aizsardzības komisija sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas 

kārtību’’, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot ,,par’’ 10, NOLEMJ:  

1.Izveidot Saulkrastu pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Normunds Līcis, domes priekšsēdētāja vietnieks;  

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Einārs Pakalns, VUGD dienesta priekšnieka 

norīkota amatpersona; Komisijas locekļi: Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs; 

Andrejs Arnis, pašvaldības izpilddirektors, Valdis Kalniņš, pašvaldības policijas 

priekšnieks; Guntars Ozoliņš, SIA ,,Saulkrastu komunālserviss’’ valdes loceklis. 

2. Uzdot komisijas veikt normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos pasākumus 

Civilās aizsardzības jomā. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu domes 2009. gada 28. oktobra lēmumu ,,Par 

Saulkrastu novada piedalīšanos apvienotās civilās aizsardzības komisijas izveidē.   

- Saulkrastu novada civilās aizsardzības plāns izstrādāts 2013. gadā un apstiprināts 

ar Saulkrastu novada domes 2013. gada 31. jūlija lēmumu (prot. Nr.7, priekšsēdētājs 

E.Grāvītis).  2013. gada 2. septembrī plāns saskaņots ar VUGD Rīgas reģiona 

pārvaldes priekšnieku A.Vasiļevski. Līdzīgi kā Rīgas plāns, tas ietver atsauci uz 

Civilās aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2007. gada 6. jūnija noteikumiem 

Nr. 423 ,,Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā 

uzstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība’’. CA mērķis ir novērst vai mazināt 

katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu 

īpašumam un videi, kā arī noteikt iesaistāmo institūciju rīcību preventīvo, gatavības, 

reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanas laikā. Arī 

Saulkrastu novada CA plāns paredz tā regulāru ikgadēju precizēšanu.  

 

3. CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNĀ UN CITOS NORMATĪVAJOS AKTOS 

IETVERTO KATASTROFU RISKU IZVĒRTĒJUMS VIDES SEKTORĀ 

3.1. Civilās aizsardzības plānā ietverto risku saistība un ietekme uz vidi 

3.1.1. Valsts civilās aizsardzības plāns (7) ir galvenais valsts civilās aizsardzības 

plānošanas, darbības un rezultātu kontroles instruments. Spēkā esošais plāns 

apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 9. augusta rīkojumu Nr.369, tomēr tajā 

regulāri tie izdarīti grozījumi (ar Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumu 

Nr. 574; ar Ministru kabineta 2014. gada 14  oktobra rīkojumu Nr. 581), piemēram, 

2014. gadā sakarā ar Zolitūdes traģēdiju un tās laikā gūtajām operatīvās sadarbības 
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atziņām, plāna II nodaļa tika papildināta ar jaunu apdraudējumu – ēku un būvju 

sabrukšana, bet plānā noteikti institūciju uzdevumi preventīvo, gatavības, reaģēšanas 

un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā šādos gadījumos. Pēdējie plāna 

grozījumi veikti 2015. gada 26. augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 451. 

Grozījumu regularitāte noteikta likuma 6.p. (1), nosakot nozaru ministrijām katru 

gadu līdz 20. janvārim iesniegt Iekšlietu ministrijai iepriekšējā gada pasākumu 

izvērtējumu un priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem. Grozījumi parasti 

neskar plāna vispārīgo daļu, kas nosaka Valsts civilās aizsardzības plānošanas un 

rīcības mērķi, rīcības virzienus, uzdevumus un prognozējamos rezultātus; precizē 

valstī iespējamos apdraudējuma veidus, nosaka sistēmas plānošanu un pārskatu 

sniegšanas un novērtēšanas kārtību. Grozījumi saistīti tieši ar 32 valsts civilās 

aizsardzības plāna pielikumiem, kuros noteikta trauksmes un apziņošanas kārtība, 

valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu saraksti, sistēmas 

institūciju savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma gadījumos utt.. Katrai 

institūcijai ir atšķirīga iepriekšējā katastrofu risku novēršanas gada bilance, mainās 

aprīkojums, mainās materiālo rezervju lielums, tiek izvērtēta iepriekšējo mācību 

pieredze un plānotas jaunas mācības, tādēļ regulāra plāna aktualizācija ir 

nepieciešama un pamatota.  

       Valsts civilās aizsardzības plāna II. nodaļa - Valstī iespējamie apdraudējuma 

veidi, 8.p. atbilstoši Civilās aizsardzības likumam izdala vietēja mēroga, reģionāla 

mēroga un valsts mēroga katastrofas, kā arī civilās aizsardzības sistēmas darbību 

militāra iebrukuma gadījumā. Nodaļā iekļauti sekojoši valsts apdraudējuma veidi ar 

galvenajiem tos raksturojošajiem kritērijiem: 

- Vētra, lietusgāzes, snigšana, apledojums, putenis; 

- Zemestrīce; 

- Plūdi; 

- Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki; 

- Bīstamo vielu noplūde; 

- Radiācijas avārijas; 

- Transporta avārijas; 

- Ēku un būvju sabrukšana 

- Avārijas siltumapgādes sistēmās; 

- Avārijas gāzes apgādes sistēmās; 

- Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās; 

- Elektrotīklu bojājumi; 

- Bīstamās infekcijas slimības; 

- Dzīvnieku un augu masveida saslimšana un bīstamas infekcijas slimības; 

- Sabiedriskās nekārtības; 

- Terora akti; 

- Bruņots konflikts.  

       

        Valsts civilās aizsardzības plāna III. nodaļa - Sistēmas plānošana, vadība un 

reaģēšana, apkopo dažādos normatīvajos aktos nostiprinātos valsts civilās 

aizsardzības sistēmas darbības principus, sasaistot Iekšlietu ministrijas un citu 

ministriju uzdevumus Valsts civilās aizsardzības sistēmas veidošanā un uzturēšana ar 

nacionālās drošības jautājumiem un kārtību, kādā nacionālie bruņotie spēki piedalās 

avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku 
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likvidācijā. Pašvaldības, komersanti un iestādes civilās aizsardzības plānus izstrādā, 

ņemot vērā: plānošanas metodiku; mērķu vienotību; reglamentētus vadības principus; 

attiecīgo institūciju vadošo un atbalsta lomu; vienotu pieeju iespējamā apdraudējuma 

apzināšanā; vienotu trauksmes un apziņošanas kārtību; dienestu un iestāžu 

kompetenci, veicot reaģēšanas pasākumus; nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu 

atbalsta sniegšanā civilās aizsardzības pasākumu veikšanā; valsts materiālo rezervju 

veidošanu iesaistīšanai reaģēšanā katastrofās.  Tomēr šie principi pilnībā realizējami 

tikai caur Krīzes vadības padomi, kas koordinē civilmilitāro sadarbību un valsts 

pārvaldes institūciju operatīvos pasākumus valsts apdraudējuma pārvarēšanā. 

Komersantu, pašvaldību un pat nozaru ministriju rīcībā nav pieejama ierobežotas 

pieejamības informācija par kritiskās informācijas objektiem, pārrobežu riskiem, 

valsts materiālajām rezervēt utt., lai sagatavotu tiešām kvalitatīvus sava līmeņa 

civilās aizsardzības plānus.   

Valsts civilās aizsardzības plānam ir sekojoši pielikumi 

1. pielikums. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas shēma; 

2. pielikums. Apziņošanas shēma radiācijas avārijās; 

3. pielikums. Valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu saraksts; 

4. pielikums. Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, putenis; 

5. pielikums. Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas karte (VRS-98); 

6. pielikums. Zemestrīces; 

7. pielikums. Applūstošās teritorijas; 

8. pielikums. Plūdi; 

9. pielikums. Teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību; 

10.pielikums. Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki; 

11.pielikums. Naftas un naftas produktu vadi; 

12. pielikums. Maģistrālie gāzes vadi un gāzes regulēšanas stacijas; 

13.pielikums. Rūpnieciskā riska teritorijas; 

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

noteikumi Nr.535 ,,Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un 

riska samazināšanas pasākumiem’’; 

15.pielikums.  Bīstamo vielu noplūde; 

16.pielikums. Līdz 300, 500 un līdz 1000 km rādiusā no valsts robežas darbojošās 

atomelektrostacijas; 

17.pielikums. radioaktīvā mākoņa, kas radies Ignalinas atomelektrostacijas 

kodolavārijas rezultātā pārvietošanās laiks atkarībā no vēja ātruma; 

18.pielikums. Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti Latvijā; 

19.pielikums. Zemes mākslīgā pavadoņa ar radioaktīviem materiāliem nokrišana; 

20.pielikums. Radiācijas avārijas; 

21.pielikums. Nacionāla nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta risku teritorijas; 

22.pielikums. Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnijas; 

23.pielikums. Transporta avārijas; 

24.pielikums. Avārijas enerģētikas, sakaru un komunālajos objektos; 

25.pielikums. Bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas slimību ar ievērojamu un 

grūti kontrolējamu infekciju izplatīšanās potenciāli uzliesmojumi (to draudi) un 

masveida saindēšanās; 

26.pielikums. Dzīvnieku un augu masveida saslimšana un bīstamas infekcijas 

slimības; 

27.pielikums. Sabiedriskās nekārtības; 

28.pielikums. Terora akti; 
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29.pielikums. Civilās aizsardzības sistēmas darbība militāra iebrukuma vai kara 

gadījumā; 

30.pielikums. Sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma 

gadījumos; 

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

mēroga) katastrofās; 

32. pielikums. Ēku un būvju sabrukšana.  
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Sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma gadījumos 

Institūcijas 
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Aizsardzības ministrija  A V   A V A A A A A    A A  A A A A A 

Ārlietu ministrija A A A  A A A A A A A     A A  A A A A A 

Ekonomikas ministrija V        A  A V  V        A A 

Finanšu ministrija   A     A A A A     A A A A A A A  

Iekšlietu ministrija A V V* V A A A A A A V A A A A A A A V V V V V 

Kultūras ministrija        A   A  A         A  

Labklājības ministrija  A         A        A   A A 

Satiksmes ministrija A A A A V V A A A  A        A A A A A 

Veselības ministrija A A A* A A A A A A  A   A A V A  A A A A A 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

 V A* A A A A A A A A A A   A A A V A A A A 

Zemkopības ministrija        A A V A      V V A A  A  

Pašvaldības A A A* A A A A V V A V A V A V A A A A A A A A 
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Piezīmes: V- vadošā institūcija; A - atbalsta institūcija; * - krasta piesārņojuma gadījumā 
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        Kopumā Valsts civilās aizsardzības plāna pielikumi atspoguļo ilggadīgu nozaru 

ministriju sadarbību ar Iekšlietu ministriju un VUGD un sniedz samērā detalizētu 

informāciju par apdraudējumu veidiem, lielumu, institūciju sadarbību katastrofu risku 

novēršanā un avāriju seku likvidēšanā, tomēr institūciju sadarbības mehānismi 

daudzviet paliek neskaidri to atbildības robežas ne vienmēr var skaidri nospraust. 

Spēkā esošā Valsts civilās aizsardzības plāna 30. pielikumā ,,Sistēmas institūciju 

savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma gadījumos’’, noteikta visu ministriju 

(izņemot IZM) un pašvaldību savstarpējā sadarbība un atbildība visos plānā 

ietvertajos valsts apdraudējuma gadījumos, nosakot vadošo institūciju (V) un atbalsta 

institūciju statusu (A) katrai ministrijai, piemēram: 

VARAM ir vadošā institūcija attiecībā uz bīstamo vielu noplūdi (naftas, naftas 

produktu u.c. bīstamo vielu noplūdes gadījumā), tomēr, ja noplūde notiek jūrā, vadošā 

ir Aizsardzības ministrija un iekšlietu ministrija (VUGD), bet VARAM, Veselības 

ministrija un pašvaldības sniedz galveno atbalstu. Savukārt radiācijas negadījumos 

(incidentos) vadošās ministrijas ir Iekšlietu ministrija un VARAM, savukārt visas 

citas ministrijas un pašvaldības sniedz atbalstu. 

Kopumā VARAM ir definēta kā atbalsta institūcija (apzīmēta ar A) visos valsts 

apdraudējuma gadījumos, izņemot gāzes noplūdes maģistrālajos gāzes vados, avārijas 

gāzes apgādes sistēmās un avārijas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās, tomēr 

praksē jebkuras avārijas seku likvidācijas laikā būs nepieciešama VARAM padotības 

institūcijas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) aktuālā 

meteoroloģiskā informācija, bet vides apdraudējumu gadījumos būs jāiesaista Valsts 

vides dienests (VVD) vai tā reģionālās struktūras (reģionālās vides pārvaldes – RVP). 

Savukārt pašvaldības gandrīz pie visiem apdraudējumiem ir noteiktas kā atbalstošās 

institūcijas, bet plūdu, vētru, avāriju siltumapgādes sistēmās un avāriju ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmu gadījumos kā vadošās institūcijas, tomēr VARAM ir arī par 

pašvaldībām atbildīgā institūcija, tai skaitā par pašvaldībām nododamās informācijas 

uzturēšanu.   

3.2. Bīstamo vielu noplūde 

Bīstamo vielu noplūde CA plāna aktuālajā redakcijā akcentē tieši naftas un naftas 

produktu un citu bīstamu vielu noplūdi, īpaši apskatot šādas noplūdes gadījumus jūrā.  

Šāds traktējums ir izdevīgs no VUGD darbības viedokļa, kamēr pārējiem partneriem 

rada organizatoriskas un praktiskas problēmas. Īpaši no vides viedokļa piesārņojums 

var nonākt gaisā, virszemes vai pazemes ūdeņos, jūrā, augsnē, to ne vienmēr var 

uzreiz konstatēt. Naftas cauruļvadu transportā galvenā riska komponente parasti ir 

tieši pārrobežu riski un starptautiskā sadarbība avārijas seku likvidācijā ir ļoti 

nozīmīga, līdzīgi arī avārijās jūrā. Kaut arī par transporta avārijām kopumā vadošā ir 

Satiksmes ministrija, par avārijām jūras transportā vadošā ir Aizsardzības ministrija, 

bet bīstamo vielu noplūdes gadījumā arī Iekšlietu ministrija un VARAM kā atbalstošā 

institūcija.  

Izvērtējot CAP pielikumus, var secināt, ka 15. Pielikumā ,,Bīstamo vielu noplūde’’ 

aprakstīta starpinstitucionālā sadarbība bīstamo vielu noplūdes gadījumā, 13. 

pielikumā apkopoti Valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, 

kuros ražo, lieto un, apsaimnieko vai uzglabā bīstamas vielas, bet 14. pielikumā 

ietverti komersanti, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija 

noteikumi Nr. 532 ,,Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un 

riska samazināšana pasākumiem’’ (SEVESO direktīvas kompetences objekti), kas no 
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vides viedokļa vērtējot, prasa šo apdraudējumu sadalīt vismaz divās daļās: 1) 

stacionārie objekti; 2) upju un jūras piesārņojums.      

 

3.2.1. Bīstamo vielu noplūdes (ķīmiskā avārija SEVESO objektā) radīto risku 

izvērtējums  

SEVESO objektu riski:  

1.Pārrobežu riski saistībā ar Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas 

Federācijas teritorijās Latvijas tuvumā izvietotiem SEVESO objektiem;   

2.Latvijas teritorijā izvietoto SEVESO objektu radīto risku vispārīgais izvērtējums; 

3.Ventspils apkārtnē un Rīgas apkārtnē izvietoto SEVESO objektu kopējo risku 

izvērtējums.   

Riska definīcija: Bīstamo vielu noplūde SEVESO objektā tādā koncentrācijā vai 

apjomā, kas apdraud strādājošo vai apkārtnes iedzīvotāju veselību un/vai 

dzīvību, vai  nodara zaudējumus videi. Šādā aspektā ar risku netiek saprastas 

atsevišķas noplūdes vai emisijas, kas uz laiku pārsniedz operatoram izdotajā 

piesārņojošās darbības atļaujā pieļautās robežvērtības, ja tās neapdraud strādājošos un 

iedzīvotājus un neatstāj paliekošu un pierādāmu iespaidu uz vidi.  

Riska iestāšanās saistībā ar dabas apstākļu vai tehnogēnas iedarbības izraisītu 

apdraudējumu  

Riska iestāšanās scenārija apraksts: 

Avārijas SEVESO objektos var būt saistītas ar dabas katastrofām - stipriem lietiem, 

vētrām, strauju sniega kušanu, plūdiem, zemestrīcēm, kā rezultātā var tikt bojātas ēkas 

un ietaises, pārtraukta enerģijas piegāde, no uzņēmumu teritorijām var izplūst gaisā 

vai tikt noskalotas dažādas ķīmiskās vielas, kā arī ar tehnogēnām avārijām, vai arī abu 

faktoru kopsummu.  

Latvijas Republikas tiešā pierobežā Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijas Republikā un 

Krievijas Federācijā neatrodas tādi SEVESO kategorijām atbilstoši objekti, kuru 

avārijas varētu nepastarpināti ietekmēt Latviju, jo īpaši lielās pilsētas un biezi 

apdzīvotus rajonus, tomēr avārijas gadījumā Latviju var sasniegt avārijas 

piesārņojums (atkarībā no vēja virziena avārijas laikā), kā arī pārrobežu ūdens 

piesārņojums. Galvenie iespējamie pārrobežu ūdens piesārņojuma izplatības ceļi ir 

Daugava ar tās pietekām un Lielupes baseina upes, kā arī Baltijas jūras Kurzemes 

piekraste, visvairāk saistībā ar Būtiņģes peldošo naftas terminālu.    

Latvijā pašlaik atrodas 65 objekti, uz kuriem attiecas MK 2005. gada 19. jūlija 

noteikumu Nr.532 ,,Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un 

riska samazināšanas pasākumiem’’ prasības. 329objektiem saskaņā ar šo noteikumu 

15.punkta prasībām ir jāizstrādā Drošības pārskats un Civilās aizsardzības plāns, un 

36 objektiem saskaņā ar 14.punkta prasībām jāizstrādā Rūpniecisko avāriju 

novēršanas programma. Visi SEVESO objekti ir uzskaitīti Valsts civilās aizsardzības 

plāna 14.pielikumā un attēloti šā plāna 13.pielikumā pievienotajā kartē. 2011. gada 

rudenī tika uzsākts darbs, lai visus SEVESO objektu pārnestu uz Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) kartēm.  
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Lielākā daļa pārskata objektu, kuros pie nelabvēlīgas apstākļu sakritības var izraisīties 

lielas avārijas, atrodas Ventspils, Rīgas un Liepājas ostās un to apkārtnē, atsevišķi arī 

Jelgavā, Olainē, Daugavpilī, Rēzeknē un Valmierā.  Izvērtējot Valsts vides dienesta 

avāriju situāciju ilggadīgo statistiku, var apgalvot, ka Latvijā nevienā SEVESO 

objektā nav fiksēta neviena tāda avārija, kas atbilstu šis nodaļas sākumā dotajai riska 

definīcijai, kā arī nav fiksēti nopietni avārijas draudi (2013. gada 11. martā Olaines 

rūpnīcā Biolar notikušais toluola tvaiku sprādziens un degšana, kā rezultātā tika 

ievainoti divi strādājošie darbinieki,  atbilstoši Ministru kabineta ,,Noteikumi par 

rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšana pasākumiem’’, 

3. pielikums ,,Rūpnieciskās avārijas izvērtēšanas un informācijas sniegšanas 

kritēriji’’, nesasniedz SEVESO direktīvas minimālos nepieciešamos kritērijus: 

personas nāve, objektā cietušas un hospitalizētas vismaz sešas personas, ārpus objekta 

cietusi vismaz viena persona utt).  

Vairākas reizes vairākos uzņēmumos (visbiežāk Ventspilī) sakarā ar vētru radītajiem 

elektroapgādes ilglaicīgiem pārtraukumiem ir tikuši apdraudēti atsevišķi tehnoloģiskie 

procesi, bet draudi tikuši novērsti, nodrošinot pagaidu elektroapgādi no rezerves 

autonomiem elektroģeneratoriem, jo autonoma elektroapgāde ir jāparedz SEVESO 

objektos kā papildus drošības pasākums. Ņemot vērā visus SEVESO objektos 

veicamos drošības pasākumus un muļķu drošu tehnoloģisko procesu vadības plašo 

izplatību, varētu secināt, ka avāriju iespējas SEVESO objektos varētu prognozēt pat 

retāk, kā reizi 100 gados, ejot drošības virzienā Latvijas riska modulī izvēlēta vidēji 

bieža atkārtošanās iespējamība, kā arī pieļauti iespējamie materiālie zaudējumi līdz 1 

miljonam LVL. Šādi papildus drošības apsvērumi izvēlēti saistībā ar atsevišķām 

notikušajām avārijām mazākos objektos, kuri neatbilst SEVESO kritērijiem, kā arī 

avārijas situāciju draudiem izejvielu un produkcijas transportēšanā starp SEVESO 

objektiem. Agrāk ķīmisko vielu noplūdes riski saistījās ar maģistrālo cauruļvadu 

transportu, dzelzceļa pārvadājumiem, ostu termināliem un to pievedceļiem, bet viens 

no lielākajiem riskiem Rīgai pēc atsevišķu ekspertu uzskatiem bija saistīts ar 2009. 

gada 23. jūnija avārijas situāciju Kundziņsalā ,,Baltijas konteineru terminālā’’, kad 

kādā cisternā ar acetona ciānhidrīnu pieauga temperatūra un spiediens, radot 

eksplozijas draudus, kuras rezultātā gaisā varēja rasties zilskābe, kas ir nāvējoša 

cilvēkam. Cisternas intensīvas dzesēšanas rezultātā tā tika atdzesēta un viela sacietēja 

un polimerizējās, tajā pašā dienā cisterna tika nogādāta Olainē. Olaines ekspertu 

viedoklis – pārvadāšanai domātās cisternas ir muļķu drošas, reāla sprādziena riska 

nebija, dzesēšana tika veikta neprofesionāli, viela sabojāta, lielā ažiotāža saistīta ar to, 

ka situācijas vadību VUGD vietā neprofesionāli mēģināja pārņemt Rīgas ostas un 

pilsētas vadība. 

Pēdējās dekādēs strauji pieaug autotransporta loģistikas pakalpojumu sektora riski, jo 

loģistika bāzē vienlaicīgi var pārkraut un fasēt daudzas lielas autokravas, pārvadāto 

preču un produktu spektrs var būt ļoti plašs, bet atbilstoši šāda lieluma objekti 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek mazāk kontrolēti un VVD un VUGD 

pieejamā informācija šādos gadījumos ir daudz paviršākā, nekā SEVESO objektos. 

2011. gada 2. jūlijā ļaunprātīgas dedzināšanas rezultātā loģistikas biroju kompleksa 

,,Baltais vējš’’ ķīmisko preču noliktavā izcēlās ugunsgrēks, kura dzēšanā sakarā ar 

informācijas nepiet8iekamību tika pielietots ūdens, kā rezultātā dažādi profesionālie 
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ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, auto apkopes līdzekļi un medicīnas 

preparāti daudzu tonnu apjomos nonāca Mārupītes grāvjos, pašā Mārupītē un gala 

rezultātā Daugavā. Kaut arī cietušo nebija, plašā Mārupes teritorijā ilgstoši tika 

apdraudēta ūdens apgāde no seklajām akām, zivis Mārupītē tika pilnībā iznīcinātas uz 

vairākiem gadiem, bet kopējais piesārņojums nodarīja zaudējumus arī Daugavas 

ekosistēmai. Tomēr visas aprakstītās avārijas nekvalificējas kā SEVESO 

avārijas.         

Risku palielinošie apstākļi: 

Riskus palielina ārējie faktori – dabas parādības, piemēram, stipras vētras, plūdi, kā 

arī elektroapgādes vai ūdensapgādes pārtraukumi, arī iespējamās avārijas blakus 

esošos objektos vai transportā, kurināmā, degvielu vai izejvielu sastāvu ilgstoša 

atrašanās uz dzelzceļu pievadiem uzņēmuma teritorijā vai tuvumā, ugunsgrēki blakus 

teritorijās. Vairākas reizes vērtu vai snigšanas rezultātā plašos Latvijas reģionos uz 

vairākām dienām tikusi pārtraukta ne tikai elektroapgāde, bet arī mobilie 

telekomunikāciju pakalpojumi. 

Riskus palielina arī iekšējie faktori – kļūdas tehnoloģijās, neatbilstošas izejvielas vai 

materiāli, cilvēka faktors. Izvērtējot tehnoloģijas, trūkst informācijas par to drošību un 

muļķu drošības elementiem, bet nepietiekama informācija par bīstamajām vielām 

pieļauj nepareizu avārijas likvidēšanas veidu pielietošanu vismaz ugunsgrēka 

dzēšanas vai avārijas novēršanas sākuma fāzē.  

Līdz šim, izvērtējot bīstamo vielu noplūdes riskus nozares līmenī. terorisma un 

nekārtību ietekme nav izvērtēta vispār.    

Potenciālās riska kontroles: 

Atbilstoši MK 2005. gada 19. jūlija noteikumu Nr.532 ,,Noteikumi par rūpniecisko 

avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem’’ prasībām, 32 

objektiem saskaņā ar 14.punktu izstrādātas Rūpniecisko avāriju novēršanas 

programmas, 30 objektiem saskaņā ar noteikumu 15.punktu izstrādāti drošības 

pārskati un objektu civilās aizsardzības plāni, nepieciešamības gadījumā arī 

ārpusobjektu civilās aizsardzības plāni, kas ir pilsētu civilās aizsardzības plānu 

neatņemama sastāvdaļa. Visās SEVESO uzņēmumu darbības jomās ir atbilstošs 

juridiskais regulējums, pietiekama atbildīgo institūciju kapacitāte un to pārbaudošo 

institūciju atbildība. Uzņēmumos tiek nodrošināta autonoma rezerves elektroapgāde, 

lai uzturētu tehnoloģiskos procesus elektroapgādes pārtraukuma laikā. Ir izstrādāti 

sadarbības instrumenti VUGD un NBS iesaistei avārijas seku likvidācijā, ja šāda 

iesaiste būtu nepieciešama. Lai tālāk uzlabotu sadarbības modeļus avāriju risku 

vadībā un avārijas seku likvidēšanā reģionālā līmeņi Rīgā un Ventspilī, tiek 

organizētas kopējas mācības avārijas seku likvidēšanā. Rīgas pilsētai, Ventspils 

pilsētai un Jelgavas pilsētai ir veikts detalizēts kopējo risku izvērtējums, kurā izvērtēti 

arī visi SEVESO objekti (Rīgas pilsētas riski pēc Rīgas domes pasūtījuma regulāri 

tiek aktualizēti un  pārvērtēti, arī  kartēti). 

Riska iespējamības novērtējums: 
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Vidēja (no 16 līdz 50 gadiem), ņemot  vērā arī riskus mazākos uzņēmumos un 

transportā. 

Riska ietekmes novērtējums: 

1. Ietekme uz cilvēkiem:  nenozīmīga (nav cietušo un ievainoto); 

2. Ietekme uz ekonomiku un vidi:  nozīmīga (materiālie zaudējumi lielāki par 

100 000 Euro).  

  

3. Politiskā/sociālā ietekme:  liela (nozīmīga). Kaut arī politiskā un 

sociālā ietekme var būt tikai reģionālā 

līmeņi, iespējama plaša sabiedriskā 

rezonanse. Par katru SEVESO avārijas 

situāciju ir jāziņo gan SEVESO 

konvencijas, gan SEVESO direktīvas 

atbildīgajām institūcijām ES. 

 

 

3.2.2. Naftas un naftas produktu un citu bīstamo vielu noplūdes ūdeņos, tai 

skaitā jūrā  

Bīstamo vielu piesārņojums ūdenī:  

a).Pārrobežu riski saistībā ar bīstamo vielu piesārņojuma noplūdi ūdenī Krievijas 

Federācijas, Baltkrievijas Republikas vai Lietuvas teritorijā.  

b).Bīstamo vielu piesārņojums ūdenī no Latvijas teritorijā izvietotiem uzņēmumiem, 

cauruļvadiem vai transporta darbības; 

c) Bīstamo vielu piesārņojums jūrā apskatīts (pārrobežu riski) atsevišķi atbilstoši 

HELCOM Response un HELCOM BRISK projekta secinājumiem.   

 

Riska definīcija: Bīstamo vielu noplūde ūdenī tādā koncentrācijā vai apjomā, 

kas apdraud ne tikai ūdens ekosistēmas kvalitāti, bet arī iedzīvotāju veselību 

un/vai dzīvību, uz laiku liek apturēt ūdens izmantošanu dzeršanai, laistīšanai, 

dzīvnieku dzirdināšanai, ražošanai, liedz zivis izmantot pārtikā. Šādā aspektā nav 

nozīmes analizēt sīkus piesārņojuma gadījumus, kad tiek pārsniegta kāda vielu 

koncentrācija vai nodarīti zaudējumi zivīm vai kādam biotopam, bet ietekme uz 

ūdensobjektu ir īslaicīga. 

 

Riska iestāšanās saistībā ar dabas apstākļu vai tehnogēnas iedarbības izraisītu 

apdraudējumu  

Riska iestāšanās scenārija apraksts: Bīstamo vielu piesārņojuma risks var būt 

saistīts ar dabas katastrofām - stipriem lietiem, vētrām, strauju sniega kušanu, kā 

rezultātā no uzņēmumu teritorijām vai lielām lauksaimniecības platībām var tikt 

noskalotas dažādas ķīmiskās vielas, kā arī ar tehnogēnām avārijām, vai arī abu faktoru 

kopsummu. Prakse rāda, ka lielākās piesārņojuma masas var nokļūt ūdenī tieši abu 

faktoru kopiedarības rezultātā, šādos apstākļos apgrūtināti gan avāriju norobežošanas 

un to seku novēršanas pasākumi, gan grūtāk aprēķināt noplūdes kopapjomu. Arī 2007. 

gada martā naftas piesārņojuma savākšanu Daugavā pie Piedrujas (Baltkrievijas 

robeža) pārrobežu avārijas rezultātā nācās veikt pavasara palu maksimālo 
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caurplūdumu apstākļos, kas pagrūtināja kā piesārņojuma norobežošanas pasākumu 

veikšanu, gan nodarītā kaitējuma precīzu novērtēšanu.  

Līdz šim lielākie ūdens piesārņojuma gadījumi saistīti ar pārrobežu piesārņojuma 

ieplūšanu Daugavā, 1991. gadā tas bija saistīts ar Baltkrievijā Novopolockā ķīmiskajā 

kombinātā notikušo cianīdu noplūdi, kā rezultātā Rīgas pilsētā uz vairākām dienām 

nācās apturēt dzeramā ūdens centralizēto ieņemšanu no Daugavas. 2007. gada 23. 

martā Baltkrievijas teritorijā notika avārija Krievijas kompānijai ,,Zapad-

Transņefteprodukt’’ piederošajā naftas vadā, kā rezultātā ar Ullas upē noplūdušo 

dīzeļdegvielu tika piesārņota arī Zapadnaja Dvina (Daugavas krieviskais nosaukums). 

Neskatoties uz visiem Baltkrievijas teritorijā veiktajiem piesārņojuma aizkavēšanas 

un savākšanas pasākumiem, kurus vadīja Baltkrievijas Ārkārtas situāciju ministrija, 

Latvijas robežu šķērsoja apmēram 4,2 tonnas dīzeļdegvielas, kuras savākšana 

Daugavā posmā no Piedrujas līdz Daugavpilij ilga apmēram nedēļu un prasīja ne tikai 

papildus VUGD resursu pārvietošanu uz šo reģionu, bet NBS un Jūras spēku KAD 

resursu (bonas, skimmeri), kas paredzēti naftas piesārņojuma likvidācijai jūrā, 

transportēšanu no Ventspils un Liepājas uz avārijas reģionu. Kopīgie videi nodarītie 

zaudējumi kopā ar avārijas seku likvidēšanas izdevumiem sastādīja 318246 LVL 

(apmēram 448 t. Euro), kurus vainīgais uzņēmums atzina un sedza bez tiesas. 

Baltkrievijas teritorijā bieži notiek arī novecojušās kanalizācijas un lietus ūdens 

kanalizācijas sistēmas avārijas, kuru rezultātā neattīrītie notekūdeņi var sasniegt 

Krāslavu un pat Daugavpili, apdraudēdami drošu peldēšanos un dzīvnieku 

dzirdināšanu. Savukārt no Lietuvas Lielupes baseina upēs vairākkārtīgi nonākušais 

piesārņojums ir izsaucis masveidīgu zivju bojāeju un apdraudējis ūdens izmantošanu 

laistīšanai, īpaši 2008. gada augustā un septembrī, kad Lielupē tika novērota masveidā 

asaru bojā eja. Sabiedrības veselības un pārtikas drošības institūcijas ir veikušas 

analīzes un apstiprinājušas, ka nevienā no pārrobežu piesārņojuma gadījumiem nav 

nodarīti zaudējumi iedzīvotāju vai dzīvnieku veselībai, protams, savlaicīgi informējot 

sabiedrību par nepieciešamo piesardzības līdzekļu izmantošanu, un tos pielietojot.  

Izvērtējot Valsts vides dienesta avāriju situāciju ilggadīgo statistiku, bīstamo vielu 

piesārņojuma gadījumi ūdenī Latvijas teritorijā galvenokārt saistīti ar nelegāliem 

pieslēgumiem pie LatRosTrans naftas pārvades vada (LRN NPV) -30%, dažādām 

darbībām ostu teritorijās -25%, kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu -20%) kravu 

pārvadājumiem ar autotransportu -5%) kā arī darbībām uzņēmumu teritorijās vai 

lauksaimniecībā, arī vēsturisko piesārņojumu. No vidēji gadā uzskaitītajiem pāri par 

50 šādiem gadījumiem, tikai atsevišķos gadījumos nav izdevies piesārņojumu 

savlaicīgi lokalizēt, pirms tas pa grāvjiem nonāk kādā lielākā upē. Gan LRN NPV 

cauruļvada īpašnieku, gan lielo un pat mazo ostu administrāciju, gan Latvijas 

Dzelzceļa rīcībā ir atbilstoši resursi un personāls, lai maksimāli ātri konstatētu 

noplūdes, tās ierobežotu, tad uzsāktu piesārņojuma savākšanu. Pietiekami sagatavotas 

aprīkojuma un pieredzes ziņā un sekmīgi darbojas piesārņojuma ierobežošanas un 

savākšanas biznesā ir SIA ..Eko Osta’’, SIA VentEko un citas. Noplūdes ūdenī no 

SEVESO direktīvai atbilstošajiem Latvijas teritorijā izvietotajiem objektiem nav 

konstatētas.  

Pēdējos gados saistībā ar agrāko piepilsētas lauksaimniecības zemju intensīvu apbūvi, 

veidojot jauktu dzīvojamo un ražošanas apbūvi, ir konstatēti ūdens piesārņojuma 
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gadījumi Rēzeknes pilsētā, Ventspilī, Rīgā un citur. Piemēram, Mārupītē Rīgas pilsētā 

kopš 2007. gada vairākkārtīgi konstatēts ūdens piesārņojums un zivju bojā eja, tomēr 

2011. gada 2. jūlijā, dzēšot ugunsgrēku loģistikas kompleksā Baltais Vējš, ūdenī 

nonāca dažādi profesionālajiem lietotājiem domāti koncentrēti mazgāšanas un 

sanitārijas līdzekļi, kas nodarīja ievērojamus zaudējumus Mārupītes ekosistēmai, kā 

arī lika pieņemt atbildīgus lēmumus par iedzīvotāju informāciju par peldēšanās 

aizliegumu, par ierobežojumiem attiecībā uz seklo aku lietošanu ietekmes zonā, veikt 

iedzīvotāju apgādi ar dzeramo ūdeni. Atklājās, ka daudzas pašvaldības nav 

pārdomājušas ūdensapgādes un kanalizācijas riskus, ierādot apbūves gabalus, kuros 

ūdensapgāde ilgstoši tiks risināta no seklajām akām, bet kanalizācija ar izsmeļamajām 

bedrēm.          

Tomēr visos aprakstītajos gadījumos sabiedrības veselības un pārtikas drošības 

institūcijas ir veikušas analīzes un apstiprinājušas, ka, pateicoties pielietotajiem 

piesardzības līdzekļiem, nav nodarīti zaudējumi iedzīvotāju vai dzīvnieku veselībai. 

Visi materiālie zaudējumi saistīti ar pašvaldību papildus izdevumiem dzeramā ūdens 

piegādāšanā uz seklo aku izmantošanas aizlieguma laiku, kā arī iedzīvotāju 

ieguldījumiem, lai uzlabotu savu individuālās ūdensapgādes sistēmas aizsargātību.  

Attiecībā uz ūdens piesārņojuma riskiem, tikai pārrobežu piesārņojuma 

gadījumā var būt nepieciešama arī citu reģionu resursu iesaiste, līdz ar to riska 

izvērtējuma matricā šis risks vērtēts no pārrobežu ūdens piesārņojuma 

aspektiem.  

Risku palielinošie apstākļi: 

Riskus palielina novecojusī naftas un dīzeļdegvielas cauruļvadu transporta sistēma kā 

Latvijā, tā citās valstīs, kā arī daudzie un regulārie mēģinājumi veikt nelegālus 

pieslēgumus – tādu Latvijas teritorijā vien ir vairāki desmiti gadā. Riskus palielina arī 

citu valstu vagonu parka lielais īpatsvars dzelzceļa pārvadājumos, jo daudzas cisternas 

ir neatbilstošas un pil, tās pie Latvijas robežas tiek pārsūknētas drošākās cisternās. 

Riskus palielina arī aizvien pieaugošie autopārvadājumu apjomi un kravu apjomi, jo 

arī ar autotransportu var tikt pārvadātas bīstamās vielas lielos apjomos, šādas vielas 

līdz 50 t apjomā var tikt īslaicīgi uzglabātas dažādos loģistikas uzņēmumos, kuru 

atbildības normatīvās prasības ir ievērojami zemākas, nekā rūpnīcām, kurās šādas 

vielas ražo. Bez tam šādi loģistikas uzņēmumi parasti atrodas jauktā ražošanas un 

apbūves teritorijā, pie intensīvas satiksmes ceļu krustojumiem.    

Riskus īpaši pārrobežu piesārņojuma gadījumā palielina grūtības noteikt piesārņojošās 

vielas, jo visbiežāk netiek saņemta precīza informācija. Ar ekspresmetodēm var 

noteikt pH, skābekli, elektrovadāmību, ķīmisko skābekļa patēriņu (ĶSP). Lai noteiktu 

bioloģisko skābekļa patēriņu (BSP) vai precīzi noteiktu vielu, nepieciešamas vairākas 

dienas, pat nedēļa. Līdz ar to var iegūt tikai vispārīgu informāciju par piesārņotā 

ūdens bīstamību un noteikt tā lietošanas ierobežojumus, bet nevar droši paredzēt 

piesārņojuma tālākās izmaiņas. Krievijas, Baltkrievijas un pat Lietuvas sniegtā 

informācija parasti ir bijusi novēlota un neprecīza.   

Potenciālās riska kontroles: 
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Visās ūdens piesārņojuma risku izraisošajās jomās ir atbilstošs juridiskais regulējums, 

atbildīgo institūciju kapacitāte un pārbaudošo institūciju atbildība. Pieredze un 

tehniskie līdzekļi Latvijas ostu administrāciju, Latvijas Dzelzceļa, LRN NPV 

cauruļvada īpašnieku rīcībā ir pietiekami, lai ierobežotu piesārņojuma izplatību un 

samazinātu tā nonākšanu  lielākās upēs, vai jūrā, tādi ir arī vairāku komersantu rīcībā. 

Ir izstrādāti sadarbības instrumenti VUGD un NBS iesaistei avārijas seku likvidācijā.  

Kā rāda 2007. gada 23. martā Baltkrievijas teritorijā notikušās dīzeļdegvielas 

noplūdes savākšanas pieredze, vairāk nekā 50% izplūdušās dīzeļdegvielas tika savākti 

pirms ieplūšanas lielajās upēs, tad atlikums tika savākts Zapadnaja Dvina upē, bet 

Latvijas teritoriju sasniedza tikai daži % no kopējā piesārņojuma, kas savlaicīgi tika 

lokalizēts un savākts Daugavā. Tomēr iesaistītajām institūcijām un pašvaldībām 

savākšanas darbu izmaksas bija ļoti augstas, kādēļ, izvērtējot avārijas atkārtošanās 

iespējas, valdība uzdeva izvērtēt iespējas ierīkot pastāvīgas bonu ievietošanas vietas 

Daugavas krastos zem Baltkrievijas robežas, kā arī izvērtēt papildus aprīkojuma 

nepieciešamību Daugavpils reģiona VUGD, pēdējais tika atbalstīts nekavējoties. 

Savukārt izvērtējot pastāvīgo bonu izvietošanas vietu ierīkošanas izmaksas saistībā ar 

privāto zemju iegādi šādām vajadzībām, TEP aprēķinātās izmaksas izrādījās 

nesamērīgi augstas (krietni pārsniedza 2007. gada avārijas seku likvidācijas izmaksas) 

salīdzinot ar veikto riska iespējamības novērtējumu. Tika rīkotas arī regulāras 

atbildīgo institūciju kapacitātes uzlabošanas kopējas mācības, lai atstrādātu sadarbības 

modeļus.   

Riska iespējamības novērtējums: Vidēja (no 16 līdz 50 gadiem). 

Riska ietekmes novērtējums: 

1. Ietekme uz cilvēkiem:  nenozīmīga (nav cietušo un ievainoto); 

2. Ietekme uz ekonomiku un vidi:  nozīmīga (materiālie zaudējumi lielāki par   

100000 Euro).   

3. Politiskā/sociālā ietekme:  liela (nozīmīga), pārrobežu piesārņojuma 

gadījumi izsauc lielu masu mēdiju un 

sabiedrības interesi, tai ir liela politiskā 

rezonanse. Par šādiem gadījumiem jāziņo 

gan SEVESO konvencijas, gan direktīvas 

atbildīgajām institūcijām. 

 

 

3.3. Radiācijas negadījums (incidents) 

Izvērtējot CAP pielikumus, var secināt, ka 20. Pielikumā ,,Radiācijas avārijas’’ 

aprakstīta starpinstitucionālā sadarbība radiācijas avāriju gadījumā, 16. pielikumā 

apkopoti dati par atomelektrostacijām (AES), kas darbojas līdz 300, 500 un 1000 km 

rādiusā no valsts robežas, 17. pielikumā ievietota informācija par radioaktīvā mākoņa, 

kas var rasties radioaktīvo vielu noplūdes gadījumā no uzglabātās lietotās 

kodoldegvielas bijušās Ignalinas atomelektrostacijas teritorijā, pārvietošanās laiku 

atkarībā no vēja ātruma, 18. pielikumā informācija par Valsts nozīmes jonizējošā 

starojuma avotiem Latvijā un 19. pielikumā zemes mākslīgā pavadoņa ar 

radioaktīviem materiāliem nokrišanas sekas. 
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Jonizējošā starojuma avotu radītie riski:  

Latvijas teritorijā izveidoto valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu radītie riski 

Valsts civilās aizsardzības plānā (3.pielikums) noteikti jonizējošā starojuma avoti, 

kuriem ir ievērojama radioaktivitāte:  

a) Valsts asinsdonoru centrs (Sēlpils iela 6, Rīga) 

b) Radioaktīvo atkritumu glabātava „Radons” („Radons”, Baldones lauku 

teritorija, Baldones novads) 

c) Salaspils kodolreaktors (Miera iela 31, Salaspils, Salaspils novads)  

d) Riski, kas saistīti ar radioaktīvo vielu un kodolmateriālu transportēšanu valstī 

un tranzītā caur Latvijas teritoriju 

e) Pārrobežu riski saistībā ar kaimiņvalstīs esošajām atomelektrostacijām un 

citiem kodolobjektiem 

f) Riski, kas saistīti ar iespējamo mākslīgo zemes pavadoņu, kuri aprīkoti ar 

kodolenerģētiskajām iekārtām, nokrišanu Latvijas teritorijā  

 

Riska definīcija: ar rūpniecībai, medicīnai, zinātniskajai pētniecībai vai enerģijas 

ģenerēšanai objektos paredzētu jonizējošā starojuma avotu izgatavošanu, lietošanu, 

glabāšanu, apglabāšanu vai transportēšanu saistīts gadījums, kad tiek radīts 

jonizējošais starojums vai notiek radioaktīvo vielu noplūde gaisā, ūdenī, gaisā vai 

augsnē tādā koncentrācijā vai apjomā, kas apdraud darbinieku un iedzīvotāju veselību 

un/vai dzīvību, vai arī liek uz laiku apturēt ūdens vai pārtikas produktu izmantošanu, 

jo var tikt pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais jonizējošā starojuma dozas limiti 

iedzīvotājiem vai darbiniekiem un kaitējums nav atkarīgs no aizsardzības 

pasākumiem kaitējuma samazināšanai.    

Riska iestāšanās saistībā ar dabas apstākļu vai tehnogēnas iedarbības izraisītu 

apdraudējumu  

Riska iestāšanās scenārija apraksts: 

Avārijas ar jonizējošās starojuma avotu izmantošanu saistītajos objektos var būt 

saistītas ar dabas katastrofām – stipriem lietiem, vētrām, strauju sniega kušanu, 

plūdiem, zemestrīcēm, vai tehnogēnām avārijām – ugunsgrēks, energo un 

siltumapgādes, ūdensvada vai kanalizācijas sistēmu avārijas, vai abu šo faktoru 

vienlaicīga iedarbība, kā rezultātā var tikt bojātas ēkas un iekārtu (vai avotu) drošības 

sistēmas, ilgstoši pārtraukta elektroenerģijas vai siltumenerģijas piegāde, kā rezultātā 

jonizējošā starojuma avota tuvumā rodas cilvēka dzīvībai un veselībai bīstams 

jonizējošā starojuma lauks, notiek radioaktīvo vielu noplūde gaisā, ūdenī vai augsnē. 

Radioaktīvo vielu un kodolmateriālu transportēšanas gadījumā – transporta 

negadījuma vai avārijas gadījuma rezultātā tiek bojāts transporta iepakojuma, kā 

rezultātā jonizējošā starojuma avota tuvumā parādās cilvēka dzīvībai un veselībai 

bīstams jonizējošā starojuma lauks, notiek radioaktīvo vielu noplūde gaisā, ūdenī vai 

augsnē. 

 

Risku palielinošie apstākļi: 

Riskus palielina: 
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 Iekārtu vecums 

 Novecojusi vai neesoša infrastruktūra 

 Atbilstoši apmācīta personāla trūkums 

 Atbilstoša aprīkojuma un tehnisko līdzekļu trūkums 

 Avārijas reaģēšanas plānu neesamība vai nepietiekama kapacitāte avārijas 

reaģēšanas plānu pielietošanai praksē 

Potenciālās riska kontroles: 

 atbilstošs normatīvais regulējums 

 atbildīgo institūciju atbilstoša kapacitāte un institūciju atbildība 

 pieredze un atbilstoši tehniskie līdzekļi 

 izstrādāti sadarbības instrumenti attiecīgi institūciju iesaistei avārijas seku 

likvidēšanā  

 noslēgti starptautiskie līgumi ar valstīm par informācijas apmaiņu radiācijas 

avāriju gadījumā, sadarbība notiek Starptautiskās Atomenerģētikas Aģentūras 

(SAEA) un Euratom līmenī 

 kopējas mācības gatavībai avārijām, uzlabojot sadarbības modeļus starp 

iesaistītajām institūcijām.   

 

Piezīme. Par jebkuru radiācijas avāriju jāziņo Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai 

un Eiropas Komisijai. 

 

Piezīme. 

1 
Radiācijas avāriju riska izvērtējumā netiek vērtēta iespējamo terora aktu radītā 

ietekme. 

 

Riska iespējamības novērtējums: 

Vidēja (viens gadījums no 16 līdz 50 gadiem) 

Radiācijas  

avārija 

 

Cilvēka faktors 

 

Apmācība, 

 kontrole 

 

Meteoroloģiskie 
apstākļi 

 

Savlaicīgas 

 prognozes 

 

Tehniskie defekti,  

avārija 

 

Apmācības,  

instruktāža 

 

Terora akts1 

 

Drošības iestādes 

Risku kontroles 

pasākumi 

Risku izraisošie 

apstākļi 
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Riska ietekmes novērtējums: 

 

1. Ietekme uz cilvēkiem:  - radiācijas avāriju gadījumos ar Latvijā 

esošajām iekārtām un jonizējošā starojuma 

avotiem vai transportēšanas gadījumā 

ietekme vērtējama kā nenozīmīga, jo 

varētu būt tikai atsevišķi cietušie 

- pārrobežu radiācijas avāriju gadījumā 

cietušo varētu būt vairāk, atkarībā no 

avārijas smaguma pakāpes 

2. Ietekme uz ekonomiku un vidi:  - maznozīmīga (50 tūkst. līdz 100 tūkst. 

Euro) - avāriju gadījumos ar Latvijā 

esošajām iekārtām un jonizējošā starojuma 

avotiem.  

- nozīmīga (100 tūkst. līdz 1 milj. Euro) 

vai lielāka - pārrobežu gadījumā (atkarībā 

no avārijas smaguma pakāpes) 

  

3. Politiskā/sociālā ietekme:  - liela (nozīmīga), radiācijas avāriju 

gadījumi izsauc lielu masu mēdiju un 

sabiedrības interesi, tai ir liela politiskā 

rezonanse.  

 

Apkopojot minēto: 

- radiācijas avāriju, kas saistītas ar jonizējošā starojuma avotiem Latvijas 

teritorijā, risks vērtējams kā nenozīmīgs risks 

- radiācijas avāriju, kas varētu notikt ārpus Latvijas teritorijas, risks 

vērtējams kā nozīmīgs risks 

 

 

3.4. Citu risku izvērtējums saistībā ar ietekmi uz vidi 

VARAM ir par pašvaldībām atbildīgā ministrija, savukārt pašvaldības ir atbildīgas par 

plūdu, vētru, lietusgāžu, apledojuma, snigšanas un puteņu, kā arī zemestrīču 

radītajiem apdraudējumiem. Savukārt VARAM padotības iestāde LVĢMC visos šajos 

gadījumos ir galvenais agrā brīdinājuma, prognožu, notikuma attīstības modeļu 

veidošanas un situācijas prognozēšanas instruments, tai skaitā sadarbībā ar 

kaimiņvalstu atbilstošajām institūcijām pārrobežu ietekmes gadījumā. Līdz ar to 

VARAM prioritāri ir arī plūdu, vētru un zemestrīču risku izvērtējumi un to 

aktualizācija.   

 

3.4.1. Plūdu riska novērtējums Latvijā   

 

Izvērtējot CAP pielikumus, var secināt, ka 8. Pielikumā ,,Plūdi’’ aprakstīta 

starpinstitucionālā sadarbība plūdu, kā arī ledus, vižņu, koku sanesumu un gultnes 
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spridzināšanas kārtība plūdu (palu) periodā, 7. pielikumā iekļauts plūdu apdraudēto 

vietu saraksts. 

 

Plūdi:  

Bieži iespējamie plūdi – atkārtojas biežāk nekā reizi desmit gados;   

Vidēji iespējami plūdi – ar atkārtošanos reizi 100 gados (labākas salīdzināšanas 

nolūkā matricā ietverti 2010. gada plūdu salīdzinošie (atsevišķos reģionos sasniedzot 

atkārtojamību reizi 20-50 gados) parametri, jo arī tie atsevišķā vietās prasa papildus 

pretplūdu operatīvo pasākumu veikšanu; 

Maz iespējami plūdi - ārkārtēji, ekstremāli plūdi ar atkārtošanās periodu retāk nekā 

reizi 200 gados, ar varbūtējām postošām sekām (≥0,5%).   

Riska definīcija: Plūdu risku rada pavasara vai citas sezonas pali, ja to ūdens 

masa neietilpst dabīgajās upju palienēs, zemienēs, pļavās un ganībās, kuru 

īslaicīgu applūšanu pieļauj zemes lietošanas veids, vai arī to regulēšanai 

paredzēto hidrotehnisko būvju tehniskajos parametros. No šāda aspekta plūdi ar 

atkārtojamību biežāk nekā desmit gados nekādas problēmas nerada, jo visi labas 

zemes ierīcības prakses un hidrotehnisko būvju dimensionēšanas aspekti ietver šādu 

plūdu regulāru atkārtošanos. 

 Ja plūdi pārsniedz atkārtošanos reizi desmit gados, iespējami zaudējumi 

lauksaimniecībai - sējumu izskalošana vai apslīkšana un mēslojuma noskalošana no 

laukiem, kā arī zemāk novietotās civilās un rūpniecības apbūves teritoriju daļēja 

applūšana, atsevišķu caurteku un citu hidrotehnisko būvju bojājumi, saimniecības un 

pievadceļu īslaicīga applūšana. Tomēr satiksmes infrastruktūras būves un pilsētu 

apbūve atbilstoši būvnormatīviem paredz šādas applūšanas iespējas, to funkcionēšana 

var turpināties. Pārsniedzot plūdu līmeņus ar atkārtošanos reizi 100 gados, zem sekla 

ūdens appludinājuma var nonākt plašas platības, sākas atsevišķu ielu un zemāk 

novietotu ceļu posmu applūšana, iespējama atsevišķu valsts nozīmes ceļu vai 

dzelzceļu fragmentācija, ja to tilti un caurtekas, vai ūdens uztveroši grāvji nespēj 

nodrošināt būvju funkcionēšanu tādos apstākļos. Ilgstoša teritoriju applūšana var 

piesārņot seklās dzeramā ūdens apgādes akas un piesārņot seklos pazemes ūdeņus.          

Ja plūdi pārsniedz atkārtošanos reizi 200 gados, to sasniegtie līmeņi var radīt papildus 

arī draudus daudzu hidrotehnisko būvju drošībai un sakarā ar iespējamiem satiksmes 

infrastruktūras pārrāvumiem, apgrūtināt glābšanas darbu norisi. Šāda gadījumā var 

būt nepieciešama arī iedzīvotāju pagaidu izmitināšana no plūdu skartajām 

pašvaldībām.  

Riska iestāšanās saistībā ar dabas apstākļu izraisītu apdraudējumu  

Riska iestāšanās scenārija apraksts: Plūdu riskam pakļautās teritorijas orientējoši 

noteiktas ar 2007. gada 20. decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 830 

apstiprinātajā ,,Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 

2008.-2015.gadam’’, kas sagatavota atbilstoši Direktīvas 2007/60/EK ,,Par plūdu 

riska novērtējumu un pārvaldību’’ prasībām. Nacionālajā programmā noteikti sekojoši 

plūdu scenāriji: 
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1) maz iespējami plūdi – ārkārtēji, ekstremāli plūdi ar atkārtošanos retāk nekā reizi 

200 gados; 

2) vidēji iespējami plūdi – atkārtojas biežāk nekā reizi 100 gados; 

3) bieži iespējami plūdi – atkārtojas biežāk nekā reizi desmit gados. 

Šai programmai pievienotas A3 formātā sagatavotas elektroniskas kartes Daugavas, 

Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabaliem (:www.polsis.mk.gov.lv), pēc 

kurām var novērtēt plūdu ietekmi uz upju potomālajiem posmiem, apdzīvotajām 

vietām, hidroelektrostaciju kaskādēm.  

Plūdus var izraisīt: 

-Pavasara pali upēs, kā arī vasaras un rudens lieti (galvenokārt Latvijas rietumos); 

-vēja radīti uzplūdi Baltijas jūras krastā un Rīgas jūras līča piekrastē, īpaši lielāko 

upju grīvās (jūras uzplūdi parasti novērojami rudeņos, kad upju notece ir maza vai 

zem vidējās); 

-tehnogēni plūdi saistībā ar Daugavas HES kaskādes hidrotehnisko būvju avārijas 

risku (šī scenārija izvērtēšana ir EM un VAS ..Latvenergo’’ kompetence); 

-tehnogēni riski saistībā ar lietus ūdens kanalizācijas pārplūšanu (līdz šim analizēti 

tikai Rīgas pilsētas ūdensapgādes sistēmas pārplūšanas kontekstā, tomēr arī Ventspils 

daļēja applūšana 2011.gada pavasarī šo jautājumu atkal aktualizē. 

 

Direktīvas 2007/60/EK ,,Par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību’’ uzliek 

dalībvalstīm par pienākumu sagatavot plūdu risku kartes līdz 2013.gada 

22.decembrim, tomēr nenosaka to mēroga noteiktību un citus parametrus, atstājot tos 

valstu ziņā. Pagaidām detalizēta plūdu risku informācijas sistēma sagatavota tikai 

Daugavas upju baseinu apgabalam un 2011.gada beigās šis ģeotelpiskais informācijas 

modelis iespējamo plūdu postījumu izvērtēšanai un prognozēšanai tiks ievietots 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) mājas lapā.  

2010. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāka LIFE+ programmas 

līdzfinansētā projekta ,,Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, 

novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana’’ realizāciju. Projektā izanalizēti palu 

un vēju uzplūdu izraisītu plūdu scenāriji pie 50%, 20%, 10%, 5%, 1% un 0.5% 

atkārtošanās varbūtības, kā arī modelētas iespējamo klimata pārmaiņu ietekmes uz 

tuvo nākotni (2021. g.) un tālo nākotni (2050. g.). Projektā veikta plūdu ietekmes 

analīze no saimnieciskā, sociālā, kultūrvēsturiskā un dabas aizsardzības viedokļa. 

Projekts tiks pabeigts 2012. gada 30. novembrī, tas pilnībā ir savietojams ar jau 

pieminēto Daugavas upju baseina plūdu risku ģeotelpiskās informācijas modeli, tā 

materiāli pieejami projekta mājas lapā 

http://www.rigapretpludiem.lv/lat/kartografiskais-materials/. (kartogrāfiskais 

materiāls atrodas ziņojuma pielikumā). 

Plaša informācija par plūdiem pieejama arī Jelgavas Domē, bet projekti plūdu 

ietekmes izvērtēšanai tiek gatavoti Jūrmalas un Ventspils pilsētas. 

Plūdiem Latvijā vēsturiski atsevišķos reģionos ir bijušas arī katastrofālas sekas, vēl 

20. gadsimta pirmajā pusē,  kad pirms Lubānas zemienes polderu sistēmas izveides,  

Lielupes krastu polderu izbūves, Bārtas polderu sistēmas izveides u.c. hidrotehnikas 

lielprojektu īstenošanas, pavasara palos zem ūdens ir atradušies simtiem tūkstoši 

http://www.rigapretpludiem.lv/lat/kartografiskais-materials/
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hektāru plašas teritorijas un vienīgais transporta līdzeklis simtiem iedzīvotāju pat 

vairāku mēnešu garumā varēja izrādīties laiva vai pat šķūņa durvis. Līdz Ķeguma 

HES uzbūvēšanai, pavasara palos plūdi bieži ietekmēja arī Rīgas pilsētu, lielākie 

iepriekšējā gadsimtā bija 1924. gadā. Kopš 80-tajiem gadiem visi galvenie applūstošie 

objekti ir apgādāti ar atbilstošām hidrotehniskajām būvēm, kuras nodrošina ne tikai 

pretplūdu aizsardzību, bet arī satiksmes infrastruktūras un pakalpojumu 

nepārtrauktību visā Latvijas teritorijā pavasara palu laikā. Pēdējās dekādēs nav ziņu 

par plūdu laikā bojā gājušajiem, iespējams, ka tomēr tie varētu būt atsevišķi 

bezpajumtnieki, arī fiksētie plūdu nodarītie zaudējumi salīdzzinoši nav lieli, tomēr tas 

varētu būt saistīts ar paviršu uzskaiti.  

Izvērtējot no pašvaldībām saņemtos iesniegumus par plūdu nodarīto postījumu radīto 

zaudējumu kompensācijām, var konstatēt, ka tie varētu pārsniegt 1 miljonu Euro arī 

pie plūdiem ar atkārtojamību biežāk nekā reizi 100 gados, īpaši Ādažos, Carnikavā 

vai Ogrē, tomēr tikai Ekonomikas ministrijas (EM) veiktajā Daugavas HES būvju 

sagrūšanas avāriju riska izvērtējumā, kurā pieļauta arī kaskādes hidrotehnisko būvju 

kompleksa iespējama avārija saistībā ar plūdiem vai ledus aizdambējumu vai ledus 

iešanas negatīvu papildus ietekmi uz šīm būvēm, iespējamie zaudējumi novērtēti 

vairāk nekā 100 miljonu Euro kopsummā. Izvērtējot iedzīvotāju bojā ejas riskus, tie 

vairāk varētu būt saistīti ar ilgstošu uzturēšanos aukstā ūdenī un tās izraisītajām 

sekām, bet hidrotehnisko būvju avārijas gadījumā visbiežāk cieš tieši šīs būves 

apkalpojošais personāls. Plūdi var būt saistīti ar piesārņojuma izplūšanu plašās 

teritorijās, seklo aku ūdens kvalitātes pasliktināšanos, seklo gruntsūdeņu 

piesārņojumu, tomēr Latvijas klimatiskajos apstākļos šādi fenomeni visbiežāk 

izpaužas pavasaros, kad ir zema ūdens temperatūra un tādas zarnu infekcijas slimības 

kā hepatīts A, leptospiroze, enterovīruss un citas nespēj attīstīties. Tomēr pēc plūdiem 

jāveic nepieciešamie sanācijas un sanitārijas pasākumi, novācot plūdu postījumus un 

dezinficējot akas.    

Izvērtējot iespējamās mazo HES avārijas, iespējamie materiālie zaudējumi 

galvenokārt skartu tikai to īpašniekus. 

Risku palielinošie apstākļi: atbilstoši Valsts pētījumu programmas ,,Klimata maiņas 

ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi’’ (25) (projekts –KALME, 2006.-2009.g.) 

secinājumiem, saistībā ar klimata pārmaiņu scenārijiem nav sagaidāma kopējā 

caurplūduma vai  pavasara palu caurteces palielināšanās Latvijas upēs, tomēr 

sagaidāma ievērojama vētru un viļņošanās, līdz ar to jūras uzplūdu ietekmes ekstrēmu 

izpausme. Ja rietumu sektora vēji rada jūras uzplūdus Latvijas Baltijas jūras krastam, 

tad vējam pēc kāda laika pārejot ziemeļrietumu vai ziemeļu sektorā, rodas uzplūdu 

bīstamība Jūrmalai un Rīgas pilsētai. Šāds scenārijs apskatīts arī jau minētajā Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamenta projektā ,,Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu 

ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana’’, lai pilsētas 

būves varētu dimensionēt atbilstoši nākotnē sagaidāmajiem plūdu līmeņiem.  

Vislielākie papildus riski saistīti ar Daugavas HES kaskādes iespējamas avārijas 

kumulatīvo ietekmi, ko izvērtē EM un VAS ,,Latvenergo’’, tomēr šo risku 

samazināšanai izstrādāti HES kaskādes ūdenskrātuvju apsaimniekošanas noteikumi 

un drošības programmas hidrotehnisko būvju darbināšanai ārkārtas režīmā. Mazo 
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HES kaskāžu kopīgie riski ir nenozīmīgi, kaut arī tām attiecīgos apstākļos jādarbojas 

līdzīgā režīmā.     

Plūdu riskus ievērojami palielina neatbilstošas plānošanas sekas – pēdējās dekādēs 

piepilsētās intensīvi apbūvētas agrākās pļavas un ganības, kas savā agrākajā zemes 

lietošanas formā varēja īslaicīgi (līdz 2 nedēļām) applūst pavasara palu un lietus laikā, 

to ūdens novadīšanas sistēmas pat pie labas apkopes nebija paredzētas pilsētas tipa 

apbūves mitruma režīma nodrošināšanai, kāda nepieciešama pilsētas tipa vienlaidus 

apbūves teritorijās. Šādu zemu novietotu piepilsētas rajonu vai jaunizveidotu ciemu 

iedzīvotāji nav apmierināti ar regulāru applūšanu, arī bankas savās projektu 

finansēšanas izmaksās nav ietvērušas applūšanas riskus un nepieciešamību to 

apdrošināt. 

Riskus palielina arī nepietiekamā hidrotehnisko būvju un satiksmes infrastruktūras 

būvju apsaimniekošana, uz ko norāda tādi piemēri kā Mārupītes apkārtnes pārplūšana 

saistībā ar sen netīrītu caurteku zem intensīva transporta plūsmu apkalpojošas ielas 

(Uzvaras bulvāris Rīgas pilsētā Daugavas kreisajā krastā), Saldus teritorijas 

applūšana, pārtraucot satiksmi uz Rīgas – Liepājas šosejas. Minētie jautājumi 

vairākkārtīgi skarti arī Krīzes vadības padomes sēdēs.  

Potenciālās riska kontroles: Informācija par sagaidāmajiem plūdiem un to riskiem ir 

brīvi pieejama Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ 

mājas lapā, brīdinājumi par ūdens līmeņa celšanos un tās iespējamajām sekām un 

citiem riskiem tiek sniegta VUGD, pašvaldībām, IeM, SAM, VARAM, VM, izziņota 

masu informācijas līdzekļos. Pašvaldību civilās aizsardzības atbildīgie speciālisti 

izveido plūdu komisijas un pieņem atbildīgus lēmumus, kurus izpilda sadarbībā ar 

VUGD, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Zemessardzi un NBS. Svarīgākie plūdu 

komisiju operatīvie lēmumi saistās ar ledus spridzināšanu, īpaši lielo upju grīvās, vai 

HES ūdenskrātuvēs, ar hidrotehnisko būvju darbināšanu avārijas režīmā, iedzīvotāju 

evakuāciju un pagaidu izmitināšanu nepieciešamības gadījumā. Plūdu risku 

samazināšanā nozīmīga ir atbilstoša plānošana un izvairīšanās no būvniecības regulāri 

aplūstošās vietās, neparedzot un neveicot nepieciešamos pretplūdu aizsardzības 

hidrotehniskos pasākumus. Pēc plūdiem regulāri jāveic hidrotehnisko būvju stāvokļa 

novērtēšana un to sagatavošana nākamajiem plūdiem.    

Riska iespējamības novērtējums: Vidēja (no 16 līdz 50 gadiem attiecībā uz  vidēji 

iespējami plūdiem); 

Ļoti zema (retāk nekā reizi 100 gados attiecībā uz ārkārtējiem, ekstremāliem plūdiem 

ar atkārtošanos retāk nekā reizi 200 gados). 

 

Riska ietekmes novērtējums: 

1. Ietekme uz cilvēkiem:  nenozīmīga (atsevišķi nejauši noslīkšanas 

vai nosalšanas gadījumi, atsevišķos 

gadījumos cietušie); 

2. Ietekme uz ekonomiku un vidi:  vidēja (materiālie zaudējumi no 1- 10 

miljoniem Euro ). Tikai pie Daugavas HES 

kaskādes iespējamas avārijas pēc EM 
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aprēķiniem zaudējumi varētu pārsniegt 100 

miljonus Euro); 

3. Politiskā/sociālā ietekme:  maza (nenozīmīga), politiskā rezonanse 

ievērojama. Pie Daugavas HES kaskādes 

iespējamas avārijas politiskā un sociālā 

ietekme varētu būt ļoti būtiska, jo tās 

ietekmē nāktos uz remontu veikšanas laiku 

samazināt arī elektroenerģijas ražošanas 

apjomus. 

 

 

 

3.4.1.(a) Sausuma postošo seku izvērtējums Latvijā 

 

Līdz šim ūdens trūkums vai sausums nav ietverti CAP pielikumus kā apdraudējumi, 

kaut gan daudzas ES valstis, mums tuvākās Lietuva un Polija, regulāri sastopas ar 

ūdens trūkumu atsevišķos valsts reģionos, kas liek regulēt ūdens patēriņu 

tautsaimniecībā. Latvijas apstākļos visdrīzāk sausuma ietekmē var pasliktināties 

virszemes ūdeņu kvalitāte, kā arī nodarīti zaudējumi zivju resursiem. Līdz šim Latvijā 

detalizēti pētījumi par sausuma ietekmi vēl nav veikti, tomēr piedaloties Eiropas 

Komisijas aptaujās par ūdens trūkuma un sausuma ietekmi uz ūdens kvalitāti, kā arī, 

sastopoties ar masveida zivju bojā ejas gadījumiem, var konstatēt, ka Lielupes baseina 

ūdeņos vai seklajos ezeros, jo īpaši Lubānā, sausuma ietekme atsevišķās sezonās var 

sagādāt ievērojamus zaudējumus tautsaimniecībai un ūdens bioloģiskajiem resursiem. 

 

Ūdens trūkums (Water Scarcity) ir nepietiekams ūdens daudzums iedzīvotāju 

patēriņam un tautsaimniecības (īpaši lauksaimniecības) vajadzībām, Latvija ar 

atjaunojamiem ūdens resursiem var nodrošināt visas savas vajadzības, ūdens trūkums 

nedraud  

Sausums (Draughts): ir ilgs laika periods bez nokrišņiem, kā rezultātā samazinās 

mitruma daudzums augsnē, samazinās vai iznīkst raža. Meža zonā sausums parasti 

atkārtojas 2-3 reizes gadsimtā, tomēr vairākas dekādes vai pat mēnesi gari sausuma 

periodi var atkārtoties biežāk, tā pēdējos 15 gados tādi bijuši vismaz trīs, pēdējais 

2015. gada rudenī, kad daudzās upēs tika fiksēta gadsimta mazākā caurtece un akās 

konstatēts zemākais gruntsūdens līmenis.  

Riska definīcija: sausuma risku rada nokrišņu ilgstošs trūkums, kā rezultātā 

samazinās upju caurtece un krītas ūdens līmeņi ezeros, pazeminās gruntsūdens līmeņi 

un izsīkst akas. Ziemā samazinās gruntsūdeņu pietece upēs u ezeros, kādēļ pazeminās 

to līmeņu un biezas ledussegas apstākļos var izveidoties skābekļa trūkums un sākties 

zivju masveida bojāeja.  

Risku palielinošie apstākļi: HES ūdenskrātuvēs un regulējamos ezeros var rasties 

apstākļi, kad būvju remontam ūdens līmenis tiek pazemināts, bet tad sākas sausums 

un normālā ūdens līmeņa atjaunošana paredzētajā laikā nav iespējama. Ja 
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ūdenskrātuve aizsalst pie minimālā ūdens līmeņa, var sākties zivju masveida bojāeja 

(piemēram, Lubāna ezers 1995. gadā).  

Potenciālās riska kontroles: Informācija par sagaidāmajiem meteoroloģiskajiem 

apstākļiem plūdiem un to riskiem ir brīvi pieejama Valsts SIA ,,Latvijas vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ mājas lapā, brīdinājumi par sausumu un tā 

sekām un citiem riskiem tiek sniegta VUGD, pašvaldībām, IeM, SAM, VARAM, 

VM, izziņota masu informācijas līdzekļos. 

Riska iespējamības novērtējums: nav veikts 

 

Riska ietekmes novērtējums: 

1.Ietekme uz cilvēkiem:  nenozīmīga  

 

2.Ietekme uz ekonomiku un vidi:  nav novērtēta (varētu sasniegt 1/3 no ražas 

 

3.Ietekme uz zivju resursiem:           nav novērtēta (lokāla, īpaši Lubānā)  

 

4.Politiskā/sociālā ietekme:  maza (nenozīmīga), novada līmenī 

 

 

3.4.2. Vētras un stipras vētras Latvijā un ar tām saistīto risku izvērtējums 

 

Vētras un stipras vētras:  

Izvērtējot CAP pielikumus, var secināt, ka 4. Pielikumā ,,Vētras, lietus gāzes, 

snigšana, apledojums, putenis’’ aprakstīta starpinstitucionālā sadarbība šādu avāriju 

gadījumā. 

1. Vētras ar vēja ātrumu zem 25 m/s, kas Latvijas apstākļos ierobežotās teritorijās ir 

samērā regulāra parādība; 

 2. Stipras vētras un viesuļi ar vēja ātrumu virs 25 m/s, kas var nodarīt zaudējumus 

vairākās pašvaldībās vai par kādā Latvijas reģionā.   

 Riska definīcija: Stipras vētras vai viesuļa iedarbības rezultātā kādā reģionā vai pat 

lielā Latvijas daļā (piemēram, visā piejūrā) tiek apdraudētas civilās un rūpniecības 

ēkas, norauti jumti, sagāzti skursteņi,  izgāzti koki, sabojāti transporta līdzekļi, 

nobloķēti ceļi un dzelzceļi, bojāta elektroapgādes un sakaru infrastruktūra.        

Riska iestāšanās saistībā ar dabas apstākļu izraisītu apdraudējumu  

Riska iestāšanās scenārija apraksts: 

Kaut arī attiecībā uz klimatu Latvijas teritorijā var konstatēt ievērojamas atšķirības, 

tomēr vētras visbiežāk fiksētas tieši Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē rudenī, 

sākot ar augusta beigām līdz ziemas iestāšanās un jūras aizsalšanas laikam, kad var 

novērot līdz pat 4-5 vētrām mēnesī, tomēr tās reti ietekmē plašu reģionus un sasniedz 

lielāku vēja spēku. Vislielākie vēja ātrumi fiksēti Latvijas rietumu piekrastē, no 

Liepājas līdz pat Kolkai. 
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1967. gada rudens vētrā vēja ātrums Baltijas jūras krastā vietām sasniedza 40 m/s, tika 

izgāztas plašas meža platības ne tikai Kurzemē, bet visā valsts teritorijā. Tika noplēsti 

māju jumti, sabojātas elektroapgādes un sakaru līnijas, piekrastē vēja ietekmē jūras 

uzplūdu līmeņi pārsniedza visus līdz tam laikam agrāk novērotos. Jau 1969. gada 2. 

novembrī tika piedzīvota līdzīga stipruma vētra ar vēja ātrumu 32 m/s, vietām 

brāzmās pat 40 m/s, lielā vēja ietekmē ūdens līmenis Rīgas jūras līča dienvidu daļā 

pacēlās par vairāk nekā 2 m un noārdīja liedagu un priekškāpu, kā arī sagrāva krastā 

un kāpās izvietotās būves. Tika nodarīti zaudējumi piekrastes mežiem, sabojātas 

daudzas mājas Rīgā un Jūrmalā, norauti namu jumti, izrauti koki, tai skaitā pilsētu 

parkos.   

Ja neizveidojas stabila sniega sega un līcī un jūrā neparādās ledus sega, vētras var 

izrādīties postošas arī ziemā – tā 2005. gada 8. janvāra vētras rezultātā vēja nodarītie 

zaudējumi bija mazāki, bet sakarā ar ūdens līmeņa celšanos Rīgas pilsētā tika 

appludinātas plašas teritorijas un Daugavgrīva un Mangaļsala uz laiku tika nošķirtas 

no pārējās pilsētas.   

Vētras un viesuļi veidojas arī vasarās, tomēr šajā laikā to ietekme parasti ir 

ierobežotākā teritorijā, nodarot postījumus tikai atsevišķas teritorijās. Kā postošu var 

pieminēt 2002. gada 4. jūlija vētru, kuras vētras triecienvilnis lauza kokus, norāva 

jumtus, pacēla gaisā dažādas atlūzas un nesa tās līdz, nodarīdams papildus bojājumus 

savā tālākajā ceļā. Šajā vētrā tika fiksēti 3 bojā gājušie, vairāki desmiti iedzīvotāju 

guva dažādus ievainojumus.     

Risku palielinošie apstākļi: atbilstoši Valsts pētījumu programmas ,,Klimata maiņas 

ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi’’ (projekts –KALME, 2006.-2009.g.) secinājumiem, 

stipru vētru un viesuļu risku palielina klimata pārmaiņu ietekme, kas izpaudīsies kā 

biežāk konstatējami ekstrēmi – biežākas un stiprākas vētras ar plašākas iedarbības 

joslām. Sakarā ar siltākām ziemām, šādu postošu vētru iedarbība turpinās arī ziemas 

bezledus periodā. Ja rietumu vēji rada jūras uzplūdus Latvijas Baltijas jūras krastam, 

tad vējam pēc kāda laika pārejot ziemeļrietumu vai ziemeļu virzienā, rodas uzplūdu 

bīstamība Jūrmalai un Rīgas pilsētai. Liela stipruma vējš iedarbina lielas ūdens masas, 

kuras izraisa jūras krasta eroziju un hidrobūvju postījumus. Šādos triecienos 

deformējas pat tādas būves, kā Rīgas, Liepājas vai Ventspils ostu moli. Ir apdraudēti 

reidā stāvošie kuģi, piestātnēs stāvošie kuģis var tikt atrauti, Rīgā līdzīgā gadījumā no 

atrauta kuģa trieciena cieta Mīlgrāvja kanāla dzelzceļa tilts, kura satiksmes 

atjaunošana ilga vairākus mēnešu.       

Potenciālās riska kontroles: informācija par sagaidāmajiem klimata riskiem ir brīvi 

pieejama Valsts SIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ mājas 

lapā, brīdinājumi par vētrām, lietus gāzēm, snigšanu, apledojumu, puteni un citiem 

riskiem tiek sniegta VUGD, pašvaldībām, IeM, SAM, VARAM, VM, izziņota masu 

informācijas līdzekļos. Nozīmīga ir atbilstoša būvniecība vietās, kurās var tikt 

sasniegts vislielākais vēja ātrums, piemēram, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastē, īpaši ostās.   

Riska iespējamības novērtējums:  

Ļoti augsta  (vairāk nekā 1x gadā attiecībā uz vētrām); 
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Vidēja (no 16 -50 gadiem attiecībā uz stiprām vētrām, kas var nodarīt zaudējumus 

vairākās pašvaldībās vai pat kādā Latvijas reģionā). 

 

Riska kartēšana atsevišķi nav nepieciešama, tas izriet no maksimālā vēja stipruma 

kartēm.  

Riska ietekmes novērtējums: 

1. Ietekme uz cilvēkiem:  nenozīmīga (fiksēti atsevišķi nāves 

gadījumi, atsevišķos gadījumos cietuši 

transporta līdzekļu vadītāji, gūtas traumas, 

Liepājas ostā gājusi bojā neliela zvejas 

kuģa komanda); 

2. Ietekme uz ekonomiku un vidi:  augsta (materiālie zaudējumi pēc VAS 

..Latvenergo’’ aprēķina (21.-32.miljoni 

Euro) atrodas robežās starp 10 -100 

miljoniem Euro); 

3. Politiskā/sociālā ietekme:  vidēja (nozīmīga); 

 

 

 

3.4.3. Zemestrīces Latvijā un ar tām saistīto risku izvērtējums 

 

Izvērtējot CAP pielikumus, var secināt, ka 6. Pielikumā ,,Zemestrīces’’ aprakstīta 

starpinstitucionālā sadarbība šādu avāriju gadījumā, bet 5. pielikumā pievienota 

Latvijas seismiskās rajonēšanas karte (VRS -98). 

Apdraudējuma veids: zemestrīces rezultātā radušies ēku bojājumi, transporta un 

sakaru infrastruktūras deformācijas. 

Riska definīcija: zemestrīces rezultātā kādā valsts reģionā tiek bojātas vai pat 

sagrautas civilās un rūpniecības ēkas, bojāta vai pārrauta transporta infrastruktūra, 

sarauta elektroapgādes un sakaru infrastruktūra, iespējami cilvēku upuri un traumas, 

traucēta satiksme, radušies elektroenerģijas piegādes pārtraukumi zemestrīcē cietušajā 

reģionā.  

Riska iestāšanās saistībā ar dabas apstākļu izraisītu apdraudējumu  

Riska iestāšanās scenārija apraksts: Latvijas pamatiežus veido Austrumeiropas 

platforma, kas pārklāta ar biezu nogulumiežu slāni, kādēļ kopumā reģions vērtējams 

kā seismiski neaktīvs. Tomēr  mazāki pazemes grūdieni, kurus bez aparatūras 

mērījumiem cilvēks var arī nesajust, var tikt konstatēti samērā bieži, kopumā Baltijas 

reģionā kopš 1976.gada datētas 28 zemestrīces ar inducēto  magnitūdu pēc Rihtera 

skalas virs 3,5 ballēm. Kā pēdējos datētos var minēt 2010. gada 22. novembrī Rīgā 

fiksētos 2-3 balles stipros pazemes grūdienus, kuri nekādus zaudējumus nenodarīja, 

tos pilsētā sešās vietās varēja sajust tikai namu augstāko stāvu iemītnieki. 

Baltijas valstu teritorijas seismiskā rajonēšana veikta 1988. gadā., tā pārvērtēta 2007. 

gadā. 1998. gadā izstrādāta Latvijas seismiskās rajonēšanas karte, konstatētās 

potenciālās seismogēnās zonas saistībā ar Gdaņskas – Liepājas Tallinas depresiju un 

Lietuvas – Igaunijas monoklināli. Saskaņā ar LVS EN 1998-1:2005 izvērtētie zemes 
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virsmas satricinājumi novērtēti kā ļoti zema līmeņa, secināts, ka zemestrīces līdz 4 

ballēm var atkārtoties vienu reizi 100 gados, bet zemestrīces ar 5 ballēm – reizi 1000 

gados. Pēdējā fiksētā stiprā zemestrīce Kaļiņingradas apgabalā 2004. gada 21. 

septembrī Latvijā Liepājas apkārtnē atbalsojās ar 3,8 balles lielu stiprumu, Saldus 

rajonā un Nīgrandes pagastā atsevišķām ēkām tika konstatēti maznozīmīgi bojājumi, 

par kuriem informācija netika apkopota. Latvijas teritorijā stiprākie pazemes grūdieni 

līdz šim fiksēti 1857. gadā Irbē, kad vairākām mājām tikuši bojāti jumti un sienas. 

1821. gadā zemestrīce fiksēta arī Kokneses apkārtnē, tagadējās Pļaviņu HES tuvumā. 

Kopumā informācija par zemestrīču nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem Latvijā 

līdz šim nav apkopota.  

Stiprākā Baltijas reģionā fiksētā zemestrīce notika Kaļiņingradas apgabalā  2004.gada 

21.septembrī ar magnitūdu 5,2 un satricinājumu intensitāti 6,5 balles pēc EMS-98 

(Eiropas makroseismiskā skala). Šajā zemestrīcē cieta 2300 ēkas un tika ievainoti 20 

cilvēki, viens cilvēks nomira no bailēm. Kopējie aprēķinātie zaudējumi sasniedza 5,3 

milj, USD. Arī Igaunijā 1976. gadā tika fiksēti stiprāki pazemes grūdieni. Līdz ar to 

riska izvērtējums tika balstīts uz Kaļiņingradas apgabalā notikušās zemestrīces 

statistiku. 

Risku palielinošie apstākļi: Risku var palielināt dažādu paaugstināta riska objektu 

izvietošana paaugstināta seismiskā riska zonā, jo tad var tikt šiem objektiem nodarītas 

būvju vai infrastruktūras objektu deformācijas, kas var novest pie nepieciešamības šos 

objektus tālāk darbināt avārijas režīmā. Risku palielina arī Daugavas HES kaskādes 

hidrotehnisko būvju atrašanās Aizkraukles un Piebalgas tektonisko lūzumu zonās, 

tomēr izvērtējot informāciju par deformācijas uzkrāšanās periodu apmēram 400 gadu 

garumā, nākamo zemestrīci šajā reģionā varētu prognozēt tikai pēc 2200.gada. 

Potenciālās riska kontroles: Risku samazina seismiskais monitorings  ja līdz 2006. 

gadam Latvijā bija tikai viena monitoringa stacija Valmieras tuvumā, tad kopš 2006. 

gada darbojas arī jauna stacija Slīterē. Būtu lietderīgi arī ierīkot papildus seismisko 

monitoringa staciju Pļaviņu HES tuvumā.   

Risku samazina LBN 005-99 ievērošana, jo tajā ir ietverta arī seismisko risku 

ievērtēšana inženierizpētes veikšanā un būvniecībā.  

Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas karte  (VSR-98) ir pievienota Valsts civilās 

aizsardzības plānam kā 5.pielikums. 

Riska iespējamības novērtējums: Ļoti zema (retāk nekā 1x 1000 gados). 

Riska ietekmes novērtējums: 

1. Ietekme uz cilvēkiem:  nenozīmīga (iespējami atsevišķi nāves 

gadījumi, pieļaujami 10-100 

ievainotie/cietušie); 

2. Ietekme uz ekonomiku un vidi:  vidēja (iespējamie materiālie zaudējumi 

vairāk par 1 miljonu Euro atbilstoši 

Kaļiņingradas 2004. gada zemestrīces 

analogam); 

3. Politiskā/sociālā ietekme:  smaga (vidēja), sabiedrības nedrošība, 

panika.  
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4. PĀRROBEŽU KATASTROFU RISKU IZVĒRTĒJUMS AR ES 

DALĪBVALSTĪM UN TREŠAJĀM VALSTĪM KRIEVIJAS FEDERĀCIJU UN 

BALTKRIEVIJAS REPUBLIKU 

4.1. Pārrobežu risku izvērtējums Baltijas jūrā (naftas un naftas produktu un 

bīstamo vielu iespējamais piesārņojums jūrā) 

      HELCOM ietvaros Baltijas jūras valstis: Latvija, Vācija, Dānija, Polija, Zviedrija, 

Lietuva, Igaunija un Somija, kas ir ES dalībvalstis sadarbojas ar Krievijas Federāciju 

Baltijas jūras drošības un risku izvērtēšanas sakarībā atbilstoši 1992. gada Helsinku 

konvencijai par Baltijas jūras vides aizsardzību, darbojas gan darba grupās, gan 

piedalās daudzos projektos. Savukārt HELCOM risku novērtējums un avāriju 

novēršanas kapacitāte un pieredze visās jomās pārsniedz vidējo ES jūras avāriju 

vadības kapacitāti, ko ES jūrās pārstāv EMSA (European Maritine Safety Agency). 

Baltijas jūrā, EMSA sadarbojoties ar HELCOM un otrādi, sasniegts viens no 

augstākajiem drošības līmeņiem un uzkrāta viena no lielākajām risku novēršanas 

(jūras avāriju seku novēršanas darba grupa - HELCOM Response darbojas jau kopš 

1974. gada) pieredzēm pasaulē. 

      Neskatoties uz pozitīvo pieredzi un uzkrāto materiāli tehnisko bāzi, jāapzinās, ka 

kravu pārvadājumi Baltijas jūrā nemitīgi pieaug, pie kam liela daļa no kravām ir 

jēlnaftas vai gāzes pārvadājumi, arī dažādas ķīmiskās vielas, kas ir augsta riska 

kravas, bet kuģošanas apstākļus apgrūtina gan biežās vētras un ledus sega, bet arī 

daudzās salas, klintis un sēkļi. Latvijas piekraste gan ir patīkams labi pārredzams jūras 

ceļš, kurā atsevišķas grūtības sagādā sēkļi pie ieejas Irbes jūras šaurumā vai ledus 

apstākļi Rīgas jūras līcī.  Gan EMSA saistībā ar ES normatīvo aktu prasībām, gan 

HELCOM atbilstoši konvencijas tekstam un garam regulāri aktualizē jūras 

piesārņojuma riskus un tam atbilstošos instrumentus, kas atrodas dalībvalstu rokās, kā 

arī kopīgo Baltijas jūras drošības sistēmu. 2009.-2012. gadā HELCOM kopā ar 

EMSA, ar ES fondu atbalstu, veica BRISK projekta (Sub-regional Risk of Spill of 

Oil and Hazardous Substances in the Baltic Sea) (34) risku izvērtējumu, kā arī 

secinājumos piedāvāja pasākumus sistēmas stiprināšanai. Pirmo reizi visa Baltijas jūra 

tika kartēta un izvērtēta pēc vienas metodoloģijas, visai jūrai un tās izdalītajiem 

reģioniem izvērtētas visas noplūdes un avārijas, atbilstoši piedāvātajiem scenārijiem 

izvērtēta piesārņojuma likvidēšanas gatavība, izvērtētas arī atšķirības atsevišķos 

apakšreģionos šajā sakarībā, ieteikti labojumi trīs savstarpējās sadarbības līgumos un 

divu jaunu līgumu sagatavošana.        Projekta ietvaros Latviju pārstāvēja Valsts vides 

dienesta (VVD) Jūras un iekšējo ūdeņu administrācija. Latvija risku aspektā tika 

iekļauta vienā apakšreģionā ar Zviedriju, Igauniju, konstatējot, ka Latvijas piekraste ir 

visdrošākā, bet papildus kapacitāte nav nepieciešama, jo Zviedrijas rīcībā ir 
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pietiekama rezerves kapacitāte, ko atbilstoši sadarbības līgumam var iesaistīt avāriju 

seku likvidēšanā. Detalizētāk sadarbība noteikta ar Ministru kabineta 2010. gada 21. 

maija rīkojums Nr. 283 ,,Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo un kaitīgo 

vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā’’ apstiprinātajā plānā. Rīkojums nosaka, ka par 

plāna ieviešanas koordināciju ir atbildīgs Valsts vides dienests. Par plānā paredzēto 

pasākumu izpildi, lai likvidētu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma sekas 

jūrā, ir atbildīgi Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki. Rīkojums arī nosaka, ka 

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem, Valsts vides dienestam, Valsts robežsardzei 

un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam jāizstrādā savi rīcības plāni 

naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā un tie jāiesniedz 

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem. 

1992. gada konvencija Par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību kalpo par 

fundamentālu starptautiskas tiesiskas sadarbības pamatu starp Baltijas jūras piekrastes 

valstīm jūras piesārņojuma novēršanā. Šajā konvencijā un tās rekomendācijās ir 

noteikti starptautiskās sadarbības noteikumi un procedūras naftas noplūdes 

pasākumiem Baltijas jūrā, kuri ietverti Helsinku komisijas Rokasgrāmatā "Par 

sadarbību jūras piesārņojuma seku likvidācijā" (Manual On Co-Operation In 

Combatting Marine Pollution (I sējums) un Manual On Co-Operation In Response To 

Marine Pollution (II sējums)). 

 

4.2.Katastrofu risku izvērtējums ar ES dalībvalstīm Igauniju un Lietuvu 

     Pārrobežu katastrofu riski saistībā ar jūras piesārņojumu jau apskatīti punktā 4.2. 

Pārējos katastrofu riskus saistībā ar Lietuvu un Igauniju var reducēt uz SEVESO 

uzņēmumu radītajiem riskiem vai pārrobežu virszemes vai pazemes ūdens 

piesārņojuma riskiem. 

     Igaunijas gadījumā Latvijas pierobežā nav izvietoto nozīmīgi ražošanas 

uzņēmumi, bet Melnupe (Mustejegi) kā Gaujas pieteka ar 1000 km 2 ir mazapdzīvota 

un bez ievērojamas saimnieciskas slodzes. Savukārt pārrobežu pilsētas Valkas/Valgas 

uzņēmumu radītie riski ir lokālas nozīmes, tomēr no Valkas uz Valgu (Latvijas uz 

Igauniju) tekošā Pedeles upīte Igaunijas pusē nonāk atpūtas teritorijā parkā, kas 

objektam piešķir pastiprinātu lokālu nozīmi, Valgas iedzīvotāji par no Latvijas 

ieplūstošo piesārņojumu ir vairākkārtīgi sūdzējušies un pacēluši to starpvalstu sarunu 

līmenī. Tomēr šo gadījumu nevar attiecināt pie reāliem vides riskiem. Latvijas pusē 

pie robežas ar Igauniju nav izvietoti uzņēmumi, kas radīto pārrobežu risku.  

     Lietuvas gadījumā galvenā risku apdraudētā puse ir Latvija. Jau PSRS laikā 

Latvijas robežas tuvumā Lietuvā tika uzcelta Akmenes cementa rūpnīca, Mažeiku 

degvielas rūpnīca (abas darbojas joprojām), Ignalinas Atomelektrostacija, kura, kaut 

arī slēgta, saistāma ar ievērojamu izmantotās kodoldegvielas uzkrājumu un 

radioaktīvo  atkritumu apjomu, kuru apsaimniekošana līdz galam nav atrisināta, arī 

jaunas AES projekts Visaginā ir ilgstoši diskutēts, pagaidām iesaldēts un joprojām 

nav pilnīgi izslēgts. Neatkarīgās Lietuvas periodā Latvijas robežas tiešā tuvumā 

uzcelts Būtiņģes peldošais naftas termināls (vairāki jūras piesārņojuma gadījumi 

pirms 2010. gada) un Klaipēdas ostā atklāts Klaipēdas sašķidrinātās gāzes peldošais 

termināls, kura iespējamā ietekme uz Latviju IVN procedūras rezultātā nav 

apstiprinājusies.  

     Objektīvi izvērtējot Lietuvas riskus, jāsecina, ka Latvijas pusē tie reizēm 

emocionāli sakāpināti, jo Lietuva kā atbildīga Starptautiskās Atomenerģētikas 
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Aģentūras (SAEA) un ES dalībvalsts un daudzu vides konvenciju puse labi ievēro 

visus starptautiskos  normatīvos aktus un to prasības. Vienlaicīgi var secināt, ka 

Latvijas radītie pārrobežu riski ir par vairākām kārtām zemāki. 

     

4.3. Pārrobežu risku izvērtējums ar trešajām valstīm Krievijas Federāciju un 

Baltkrievijas Republiku 

         Attiecībā uz Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku pieejamā 

informācija par pārrobežu riskiem ir fragmentāra un nepilnīga, tā pieejama vienīgi 

starptautiskos piesārņojuma reģistros, iegūstama no HELCOM projektiem un datu 

bāzēm un INTERREG projektiem. Regulārākie riski saistīti ar Daugavas baseina upju 

iespējamu avārijas piesārņojumu ar naftas produktiem, bīstamām vielām vai 

neattīrītiem notekūdeņiem, arī neatbilstoši uzglabātu pesticīdu ieskalošanu ūdenī. 

Latvijas robežas tuvumā nav izvietoti objekti, kas varētu radīt bīstamu gaisa 

piesārņojumu.  

         Lielākie riski saistās ar jaunu AES būvniecības projektiem Baltkrievijā un 

Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabalā. Informācija par šiem projektiem 

saņemta pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras laikā no 

Baltkrievijas pārstāvjiem un no ROSATOM. Baltkrievijas AES tiek būvēta ar 

Krievijas atbalstu un sagaidāms, ka tā sāks darboties ap 2018. gadu. Līdzīgi tika 

plānots, ka Kaļiņingradas AES sāks darboties jau 2017. gadā, tomēr abos gadījumos 

joprojām ir problēmas ar investīcijām, kā arī īpaši Kaļiņingradas gadījumā ar plānotās 

produkcijas pārdošanu tirgū, jo Lietuva un Polija atsaka nepieciešamo pieslēgumu 

būvi savās teritorijās.     

  4.4. Baltijas jūrā nogremdētie II Pasaules kara ķīmiskie ieroči un to radītie 

riski 

         Masu mēdijos ik pa laikam paceļas jautājums par pēc II Pasaules kara Baltijas 

jūrā nogremdētajiem ķīmiskajiem ieročiem, kas pēc savas būtības nav vides sektora 

jautājums, tomēr visbiežāk tas tiek uzdots tieši vides sektora valsts institūcijām visās 

Baltijas jūras baseina valstīs. Vēsturiski atsevišķās valstīs (Dānijā, Zviedrijā, Vācijā) 

veiktie pirmie nogremdēto ieroču pētījumi un to ietekmes risku novērtējumi uz 

kuģošanu un zvejniecību, piekrastes tūrismu, ūdens vidi un cilvēku veselību vēlāk 

regulāri apkopoti HELCOM ziņojumos un pēdējais no tiem ir HELCOM MUNI 

Projekts (35). Derīgi apzināties, ka projektā ir pieejama tikai tā informācija, kas 

pieejama bez piekļuves ierobežojumiem, kā arī daļa no NATO un Krievijas 

Federācijas  rīcībā esošās informācijas, kas jau atslepenota, savukārt vairākas valstis, 

tai skaitā ASV un Apvienotā karaliste daļu no savas informācijas joprojām nedeva 

izmantošanai arī MUNI projekta sagatavošanas laikā no 2008. -2012. gadam. Līdzīgi 

to dara arī Krievijas Federācija, par kuru pastāv aizdomas, ka daļa no vecajiem 

ieročiem nogremdēta arī Baltijas jūrā, armijai atstājot Austrumeiropas bāzes, no 

kurām Baltijas valstīs atradās tikai daļa. Latvijas teritorijā tas varētu būt tieši saistīts 

ar baltā fosfora atradumiem Liepājas jūrmalā un pēkšņo uzliesmojumu radītajiem 

ievainojumiem, kurus iegūt riskē jebkurš, kas sajauc dzintaru ar šo tam līdzīgo 

ķīmisko vielu.  

        HELCOM MUNI projekts savos secinājumos norādīja, ka nav skaidras 

robežas starp nogremdētajiem ieročiem un ķīmiskajiem ieročiem, jo bīstami ir 
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visi ieroči un visi tie atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz vidi – ķīmiskajos ieročos ir 

koncentrētas ķīmiskās kaujas vielas, tomēr tās iepildītas lādiņos izturīgos fasējumos, 

lai neizplūstu vidē pirms lietošanas, vairums ekspertu uzskatīja, ka vismaz 50 gadus 

bīstamās vielas gulēs jūras dibenā un vidē nenokļūs. Tradicionālajos 

(konvencionālajos) ieročos lādiņos parasti netiek ievietotas tik bīstamās vielas, tomēr 

arī plaši pielietotais trinitrotoluols (TNT) ir toksisks, ilgstoši saglabā 

sprādzienbīstamību, šādu nogremdējumu ir daudz reizes vairāk, tai skaitā blīvi 

apdzīvotu vietu tuvumā un šī problēma kopumā nav mazāka. No šāda aspekta nav arī 

būtiskas atšķirības starp abu pasaules karu ieročiem, bīstami un videi kaitīgi ir visi 

nogremdētie ieroči. Šim secinājumam nepiekrīt Krievijas Federācija, kāpēc HELCOM 

gala lēmumos tie nav uzsvērti. Gala secinājums – oficiāli zināmajās II Pasaules kara 

ķīmisko kaujas ieroču nogremdējumu vietās, Baltijas jūras centrālajā daļā, raksturīgs 

skābekļa deficīts, zema ūdens apmaiņa ar augstākiem slāņiem, izteikta sedimentācija, 

kādēļ nogremdētie ieroči iegrimuši dūņas, to ietekme niecīga un drīzāk bīstama to 

izkustināšana. Līdz ar to valstīm, kuru ūdeņos atrodas šādi nogremdējumi, jāveic to 

monitorings, bet jāizvairās no avantūriskiem piedāvājumiem šo ieroču izcelšanai  kādi 

regulāri tiek piedāvāti par attiecīgu samaksu.  

         Īsi rezumējot, Latvijas ūdeņos neatrodas II Pasaules kara ķīmisko kaujas ieroču  

nogremdējumi, tomēr tādi ir Lietuvas ūdeņos  apmēram 100 km no Liepājas, kādēļ 

Lietuva šo jautājumu ir pacēlusi arī ANO Ģenerālās Asamblejas līmenī, tai pieņemot 

vispārīgu rezolūciju, kas nevainagojās ar ātru rīcību. Šādu nogremdējumu globāli ir 

ārkārtīgi daudz, bez tam ANO Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādes, 

izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu 

tika pieņemta tikai 1993. gadā un uz II. Pasaules kara nogremdējumiem tieši 

neattiecas.  

         Riski saistāmi arī ar Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī nogremdētajām abu 

pasaules karu mīnām, kuru kopskaits Latvijas ūdeņos pārsniedz 10000 vienības, daļa 

no sašautajām un nogremdētajām mīnām joprojām ir sprādzienbīstamas, tāpēc katru 

gadu NATO jūras spēki uzspridzina pāri par 100 mīnām, iepriekš saskaņojot šo 

procesu ar Latvijas Jūras Administrāciju, VVD,  DAP un BIOR, lai samazinātu riskus 

jūras transportam un zaudējumus zivju resursiem un dabai kopumā.  
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5. ANO, OECD UN ES KATASTROFU RISKU VADĪBAS SHĒMAS 

 

5.1. ANO organizācijas un institūcijas katastrofu risku jomā 

           ANO Ģenerālās Asamblejas (angliskais saīsinājums UNGA) līmenī tiek 

veikts galvenais darbs, meklējot instrumentus militārās konfrontācijas samazināšanai 

un terorisma ierobežošanai, aizsargājot vitāli nepieciešamo dabas resursus un 

pievēršoties to saprātīgai izmantošanai un sadalei, cenšoties izskaust badu un 

slimības, kā arī samazināt bēgļu skaitu un ierobežot migrāciju. 2015. gadā noslēdzās 

ANO Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas termiņš un septembrī Ņujorkā 

ANO dalībvalstis vienojās par jauno mērķu (Post 2015) definēšanu. Pēc Latvijas 

Prezidentūras paveiktā pēc 2015. gada 1. jūlija  Luksemburgas Prezidentūra turpināja 

katastrofu risku  prioritātes uzturēšanu starptautiskajā līmenī, gan 3.Starptautiskajā 

attīstības finansējuma konferencē, kas norisinājās Adisabebā (Etiopija) 2015. gada 

jūlijā, gan to tālāku transponēšanu ANO Post 2015 dokumentos. 

          UNGA līmenī ir izveidotas daudzas pastāvīgās komisijas, programmas, fondi, 

nodibinātas  specializētas aģentūras ar likumdevēja tiesībām. Ar katastrofu riskiem 

tieši vai netieši saistītas vairāk nekā 20 dažādas institūcijas, starp kurām jāizceļ: a) 

Starptautiskā pārtikas un lauksaimniecības organizācija (angliskajā saīsinājumā 

FAO); b) Starptautiskā Darba Organizācija   (angliskajā saīsinājumā ILO); c) 

Starptautiskā Jūrniecības Organizācija  (angliskajā saīsinājumā IMO); d) Pasaules 

Veselības Organizācija (angliskajā saīsinājumā WHO); e) Pasaules Meteoroloģiskā 

Organizācija (angliskajā saīsinājumā WMO); f) Starptautiskā Atomenerģētikas 

Aģentūra (angliskajā saīsinājumā IAEO); g)  Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācija 

(angliskajā saīsinājumā OPCW). 

          Kopš izveidošanas 1999. gadā galvenā koordinējošā institūcija ir specializēta 

aģentūra ar mītnes vietu Ženēvā, kas izveidota, lai realizētu ANO stratēģiju katastrofu 

risku novēršanai (UN International Strategy for Disasters Risk Reduction - 

UNISDR). Tomēr attīstības valstīs ar katastrofu risku apzināšanu un novēršanu 

intensīvi nodarbojas arī ANO Attīstības programma (angliskajā saīsinājumā UNDP), 

kurai ir izveidots īpašs birojs Krīžu novēršanai (Bureau for Crisis Prevention and 

Recovery – UNDP/BCPR), kā arī ANO Vides programmas (angliskajā saīsinājumā 
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UNEP). Šīs programmas finansē Pasaules Banka, projektus attīstības valstīs arī 

Globālais vides fonds (angliskajā saīsinājumā GEF) 

            Visas ANO dalībvalstis sadalītas pa ģeopolitiskiem reģioniem un Latvija 

ietilpst  ANO Eiropas Ekonomiskās Komisijas (angliskajā saīsinājumā UN/ECE) 
dalībvalstu kopumā. UN/ECE ir viens no politiski un ekonomiski aktīvākajiem 

reģioniem pasaulē, kādēļ virkne vides konvenciju sagatavotas tieši šajā reģionā un 

tālāk tām pievienojušās arī citu reģionu valstis. Tas izskaidrojams ar UN/ECE 

dalībnieku sastāvu, kuram bez ES dalībvalstīm no Rietumeiropas un Centrāl un 

Austrumeiropas valstīm pieder arī ASV, Kanāda un Izraēla. Arī pēc ES izveidošanās 

un paplašināšanās UN/ECE joprojām ir galvenā loma transporta, mežsaimniecības, 

ūdens resursu un katastrofu risku pārvaldības jomā šajā ANO reģionā. UN/ECE ir 

sagatavotas sekojošas reģionālās vides konvencijas vai līgumi (Multilateral 

Environmental Agreement/MEA): a) Konvencija par pārrobežu gaisa piesārņojumu; 

b) Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā; c) Konvencija 

par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru izmantošanu un aizsardzību 

(Helsinku 1992 .gada konvencija); d) Konvencija par rūpniecisko avāriju pārrobežu 

ietekmi (1992.gada Helsinku konvencija); e) Konvencija par pieeju informācijai, 

sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 

vides jautājumiem (1998.gada Orhusas konvencija). 

         Minētajām UN/ECE konvencijām, kā arī to papildus protokoliem, piemēram, 

Orhusas konvencijas protokolam par piesārņotāju reģistru, 1992. gada Helsinku 

konvencijas par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību protokolam par civiltiesisko 

atbildību ir pievienojušās arī daudzas valstis ārpus reģiona un notiek diskusijas par šo 

konvenciju globalizēšanos.   

 

5.2. OECD rekomendācijas civilās aizsardzības un risku jomā 

             No visām 28 ES dalībvalstīm 21 ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (angliskajā saīsinājumā OECD)  locekles, bet Rumānija, Bulgārija, 

Horvātija, Kipra, Malta, Latvija un Lietuva nav (pēdējās divas ir uzsākušas iestāšanās 

sarunas). Pēc būtības un tvēruma ziņā nav lielas atšķirības starp ANO, OECD vai ES 

politikas dokumentiem, tomēr ir atšķirīgas pieejas un īstenošanas mehānismi un to 

kontrole. Globālā ANO politika tomēr ir ļoti ,,mīksta’’ un lielā mērā brīvprātīga, 

attīstības valstis tajā piedalās salīdzinoši mazefektīvi, galvenais to iesaistes 

instruments ir papildus finanšu instrumenti un attīstīto valstu divpusīgā palīdzība vai 

ES kolektīvais atbalsts.  Pretstatā par OECD dalībvalsti var kļūt tikai attīstītas valstis, 

kādēļ lielāka nozīme nekā rekomendāciju tekstam praksē tiek pievērsta valstu labai 

pārvaldībai un finansiālajām iespējām, tai skaitā kā attīstības valstu donoriem. 

Atšķirībā ES galvenokārt pielieto saistošu normatīvos aktus, līdz ar to tās pašas ANO 

konvencijas vai OECD rekomendācijas Briseles birokrātijas galarezultātā ES 

direktīvās iegūst konkrētus pārņemšanas datumus, vienveidīgas kontroles institūcijas, 

noteiktas ziņošanas formas, Eiropas Komisijas kontroles mehānismus un Eiropas 

Tiesas Temīdas zobena draudus. Tomēr būtisku pretrunu šajos līmeņos nav un 

starptautiskajos forumos  šīs valstis bieži savstarpēji sadarbojas visos līmeņos.  

          Gatavojoties iestāties OECD, Latvija jau iepazinusies ar vides sektora 

rekomendācijām (OECD Vides komitejas kompetence) un ķīmijas sektora 
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rekomendācijām (Ķīmijas komitejas kompetence), šīs abas komitejas ir VARAM 

kompetencē un tajās tiek skarti arī minēto sektoru risku novērtēšanas un 

samazināšanas jautājumi. Tomēr īpaši jāizdala OECD Ministru Padomes 2014. gada 

6. maija sanāksmē pieņemtā jaunā rekomendācija par Kritisko risku pārvaldību 

(28)  kurā definēti galvenie kritiskie riski, to novērtējuma, sistēmu izturētspējas, 

pārrobežu ietekmes un sabiedrības sadarbības principi. Rekomendācija uzliek par 

pienākumu OECD dalībvalstīm izveidot atbilstoši kritisko risku pārvaldības sistēmu 

un veikt risku izvērtējumu.  Protams, OECD jau agrāk bijušās līdzīgas 

rekomendācijas, savukārt Latvijā civilās aizsardzības sistēmas eksistē jau neskaitāmas 

dekādes, tomēr izvērtēt, vai Latvija jau pilnībā pārņēmusi minēto 2014. gada 6. maija 

rekomendāciju  ir Iekšlietu ministrijas (IeM) un VUGD kompetence, savukārt OECS 

Valsts pārvaldes komisijā līdz šim piedalījies PKC.      

            Kā jau minēts, OECD valstis regulārus risku novērtējumus veica arī pirms 

2014. gada 6. maija rekomendācijas pieņemšanas, kā pēdējās pilnu risku novērtējumu 

2010. gadā veica Itālija un 2013. gadā Meksika. Piemēram, Itālijas civilās 

aizsardzības sistēma ir gatava reaģēt zemestrīču, plūdu, cunami, lavīnu un zemes 

nogruvumu un vulkānu izvirdumu gadījumos. Šī itāļu nacionālās civilās aizsardzības 

kapacitāte plānota ne tikai nacionālajām vajadzībām, tā gatava sniegt atbalstu visā 

Eiropā un pat visā pasaulē. Itāļu tehniskos civilās aizsardzības ekspertus informē ar 

zinātnes atbalstu izveidotās agrās brīdināšanas un monitoringa sistēmas, situāciju 

vērtē eksperti sadarbībā ar citām valstīm. Lielu pieredzi itāļi guva arī 2009. gada 

zemestrīces L’Agille laikā. 

         Konsultējoties ar IeM un VUGD, šajā periodā nav iegūta skaidrība, vai arī 

Latvijai būs jāsagatavo līdzīgs risku novērtējums, ja būs, tad kādā termiņā. 

Visticamāk tas notiks tikai pēc Latvijas iestāšanās OECD.   

 

5.3. ES apdraudējumu novēršanas un civilās aizsardzības sistēma 

        Risku vadība un civilā aizsardzība ir ES kopējās drošības un aizsardzības 

politikas sastāvdaļa (EU’s Common Security and Defence Policy), kurā civilie 

kapacitātes paaugstināšanas mērķi (Civilian Headline Goals) ir savietojami ar militāro 

kapacitāti (Military Headline Goals), tādējādi nodrošinot civilmilitāro sadarbību un 

ievērojamus resursus kā likumības un kārtības apdraudējumu, tā katastrofu gadījumos. 

Ar šiem jautājumiem  nodarbojas Eiropas Ārējo sakaru dienests (European External 

Action Service/EEAS), gan Ģenerāldirektorāts Migrācija un iekšlietas (DG Migration 

and Home Affairs, īsāk DG Home). Jau nosaukums norāda, ka direktorāts nodarbojas 

ar legālo migrāciju, ko šobrīd jau grūti tā nosaukt, neregulāro migrāciju un bēgļu 

atgriešanu, bēgļu izvietošanu, Šengenas zonu, robežām un vīzām. Ģenerāldirektorāts 

nodarbojas arī ar organizēto noziedzību un cilvēku tirdzniecību, krīzēm un terorismu, 

policiju sadarbību. Līdz ar to ģenerāldirektorāts sagatavo arī dažādus ES 

likumprojektus un citus iekšlietu dokumentus, kas skar dalībvalstu apdraudējumus, 

bet daļa no tiem skar arī vides jautājumus.    

         Eiropas Padomes 2008. gada 8. decembra direktīva 2008/114/EK par to, lai 

apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību 

uzlabot to aizsardzību (29) pārņemta ar nacionālās drošības likuma 29.04.2010.g. 

redakciju. Īpaši svarīgi ir tie dalībvalstu kritiskās infrastruktūras objekti, kuri var 
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iespaidot arī citas ES dalībvalstis. Par šīs direktīvas īstenošanu un starpministriju 

koordinēšanu atbildīga ir IeM.    

           Eiropas Padomes 2011. gada 12. aprīļa secinājumi par turpmāku risku 

novērtējumu izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā (30), kā arī 

Eiropas Komisijas 2010. gada 11. decembra dokuments SEC (2010) 1636 ,,Riska 

novērtēšanas un kartēšanas vadlīnijas katastrofu pārvaldībai’’ (31) uzdeva visām 

dalībvalstīm  izvērtēt katastrofu riskus atbilstoši minētajiem dokumentiem, ar 2012. 

gada 29. marta Ministru prezidenta rīkojumu Nr.125 ,,Par darba grupu apdraudējumu 

un risku apzināšanas nodrošināšanai’) un atbilstoši 2011. gada 17. novembra Krīzes 

vadības padomes sēdes protokola Nr. 21, 2§, 2. punktā dotajam uzdevumam, 2012. 

gada rudenī tika izveidota starpministriju darba grupa, kurā tika iekļauti Iekšlietu 

ministrijas (IeM), Ārlietu ministrijas (ĀM), Aizsardzības ministrijas (AM), 

Ekonomikas ministrijas (EM), Finanšu ministrijas (FM), Satiksmes ministrijas (SaM), 

Tieslietu ministrijas (TM), Veselības ministrijas (VM) un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji.    

       Tikai 2015. gada 14. decembrī ministrijām saskaņošanai kā ministru kabineta 

lieta tika nosūtīts IeM sagatavotais ,,Informatīvais ziņojums ,,Par Latvijas risku 

novērtēšanas kopsavilkumu’’’’, lai šo informāciju līdz 2015. gada 22. decembrim 

iesniegtu Eiropas Komisijai (EK) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 17. decembra lēmumam Nr. 1313/2013/ES ,,Par Savienības civilās 

aizsardzības mehānismu’’ (32), kura 6. pants uzdod dalībvalstīm līdz 2015. gada 

beigām šādu risku izvērtējuma kopsavilkumu iesniegt EK. Kā vispārinājums šis 

kopsavilkums informē EK  par galvenajiem riskiem, tomēr no nozares viedokļa tas ir 

pārāk vispārīgs, lai to izmantotu kā neapstrīdamu metodisku pamatu nozares risku 

izvērtēšanai 

        Civilmilitārās sadarbības objekts un apdraudējumu būtiska sastāvdaļa ir arī 

ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu un produktu aprites un 

pielietojuma kontrole, kurā robežu starp civilo un militāro pielietojumu bieži vien 

nosaka tikai atbildīgās institūcijas un tās speciālistu piederība kādam no šiem 

sektoriem (Chemical, biological, radiological and nuclear defense (CBRN defense or 

CBRND) ir aizsargājošu un kontrolējošu pasākumu kopums, lai nodrošinātu vispirms 

šo vielu uzskaiti un aprites kontroli, bet to avāriju vai nesankcionētas pielietošanas 

gadījumā (tai skaitā terorisma), nodrošinātu nepieciešamo aizsardzību, norobežošanu 

un piesārņojuma likvidēšanu. Arī šo procesu Latvijā vada IeM, bet tajā piedalās 

VARAM ķīmisko vielu un kodolmateriālu eksperti, kā arī Veselības ministrijas 

bioloģisko preparātu eksperti.    

 

5.4. Sendai rīcības programmas 2015. -2030. gadam īstenošana Latvijā  

           Atbilstoši UNGA lēmumam (A/RES/67/209) 3.Pasaules katastrofu risku 

novēršanas konference (3rd World Conference on Disasters Risk Reduction/WCDRR) 

notika no 2015. gada 14.-18. martam Sendai, Japānā. Minētajā UNGA lēmumā 

UNISDR bija uzdots koordinēt gatavošanos konferencei, veikt konferences 

sekretariāta pienākumus, kā arī veicināt katastrofu risku iekļaušanu ANO Post 2015 

dokumentos  (Framework on Disasters Risk). Gatavošanās konferencei notika 

Latvijas Prezidentūras Eiropas Padomē laikā, to veica Ārlietu ministrijas, Iekšlietu 

ministrijas un VUGD pārstāvji, bet pašā konferencē ES delegāciju vadīja   Ārlietu 
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ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukašēvica un VUGD priekšnieks 

Oskars Āboltiņš. Papildus ES viedokļa paušanai par konferences dokumentiem, 

Latvijas Prezidentūras pienesums šajā konferencē bija diskusijas par ambiciozu mērķi 

– stiprināt cilvēku ar invaliditāti tiesības katastrofu risku gadījumos, balstoties uz 12. 

martā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē apstiprinātajiem Padomes 

secinājumiem par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu katastrofu pārvaldīšanā, ko 

prezentēja VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš. 

             Pēc 2004. gada decembra katastrofālā cunami Indijas okeānā, kura laikā 30 

metru augstos viļņos 14 piekrastes un salu valstīs kopā gāja bojā vismaz 220000 

cilvēku, jau 2005. gada janvārī Kobē (Japāna) notika 1.Pasaules katastrofu risku 

novēršanas konference, kurā 168 valstis brīvprātīgi apņēmās veikt dažādus 

pasākumus, lai savlaicīgi identificētu, novērtētu un pārraudzītu katastrofu riskus, tai 

skaitā uzlabotu agro brīdināšanu, šos pasākumus nosaucot par Rīcības plānu 

katastrofu risku novēršanai nākamajai desmitgadei (pazīstams kā Hyogo 

Framework for Action – HFA 2005 -2015 (26)). 2.Pasaules katastrofu risku 

novēršanas konference notika 2010.gadā Ženēvā. Rīcības plāns deva iespēju sagatavot 

un realizēt attīstības valstīs daudzus projektus, gan katastrofu risku apzināšanas jomā, 

gan agrās brīdināšanas sistēmu izveidošanā zemestrīču, taifūnu, cunami seku 

novēršanai, bet 3.konferences uzdevums bija ne tikai izvērtēt desmit gados paveikto, 

bet gan nospraust mērķus 2015.-2030. gadam, sasaistot tos ar globālās ilgtspējīgās 

attīstības mērķiem – ietverot svarīgākos uzdevumus Post 2015 dokumentos. Tomēr 

vispirms ar savu rezolūciju A/RES/69/283 UNGA 2015. gada 23. jūnijā apstiprināja 

Sendai Rīcības plānu katastrofu risku samazināšanai 2015.-2030. gadam (Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015 -2030 (27)). 

       Sendai Rīcības plāns 2015.-2030. gadam nosaka septiņus skaidrus mērķus un 

četras prioritārās rīcības lai novērstu jaunus un samazinātu esošos katastrofu risku: (i) 

katastrofu risku izpratni; (ii) katastrofu vadības stiprināšanu līdz rīcībspējai; (iii) 

investīcijas katastrofu novēršanā un izdzīvotspējā (resilience); (iv) uzlabojot 

katastrofu risku gatavību un reaģēšanas resursus, kā arī ,,atjaunojot labāk (build back 

better) atjaunojot vai rekonstruējot. Veicot šādus pasākumus, plāna mērķis ir panākt 

ievērojamu katastrofu risku samazināšanu un saglabāt un pasargāt daudzas dzīvības, 

dzīvokļus, veselības, ekonomikas, kultūras un vides vērtības gan individuāli, gan 

uzņēmējdarbībā, vietējās pašvaldībās un valstīs nākamo 15 gadu laikā.   

         Neskatoties uz Hyogo Rīcības plāna īstenošanas pasākumiem, tā darbības laikā 

katastrofas ietekmēja vairāk nekā 1,5 miljardus iedzīvotāju, no kuriem 23 miljoni 

zaudēja mājokļus, 1,7 miljoni guva ievainojumus, bet vismaz 0,7 miljoni gāja bojā. 

Kopējie ekonomiskie zaudējumi šajā laikā pārsniedza 1,3 triljonus (UNISDR 2015). 

Taisni otrādi, pēdējās dekādēs īpaši pastiprinājušās (gan skaitliski, gan attiecībā uz 

postījumiem)  tādas dabas katastrofas, kas saistītas ar ūdeni un klimatu (plūdi, jūras 

līmeņa paaugstināšanās, vētras, sausums, liels karstums), kas visvairāk izpaužas tieši 

attīstības valstīs, saistībā ar nabadzību, nepareizu zemes lietošanu,  vides degradāciju. 

Savukārt attīstības valstīs katastrofu risku apzināšana un novēršanā uzkrāta gan 

teorētiskā pieredze, gan sagatavots personāls un uzkrāti tehniskie resursi. Agrāk 

attīstītajās valstīs pastāvēja lielāks industriālo avāriju risks, tomēr sakarā ar 

globalizāciju, arī bīstamās ražotnes tagad galvenokārt atrodas attīstības valstīs. Līdz ar 

to katastrofu risku samazināšana ir ilgtspējīgas attīstības pamatnosacījums, kas 
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ietverts Rio+20 Deklarācijā un tādēļ liela nozīme ir galveno Sendai mērķu ietveršana 

Post 2015 dokumentos.  

          Sendai rīcības plāna mērķi galvenokārt plānoti globālajam un reģionālajam 

līmenim, tajā paša laikā plānā ietvertie vadošie principi nosaka katras valsts primāru 

atbildību katastrofu risku novēršanā un samazināšanā, ieskaitot starptautisko, 

reģionālo, subreģionālo,  pārrobežu un bilaterālo sadarbību. Principi arī paredz, ka 

attīstības valstis šos pasākumus veic atbilstoši savām iespējām un kapacitātei, 

saņemot atbalstu caur ilgtspējīgu starptautisko sadarbību. Valsts līmenī principi 

paredz sadarbību ar reģionālajām valdībām un visas sabiedrības iesaistīšanu. Pēc 

katastrofas novēršanas svarīgs princips ir drošāka un (resilience) atjaunošana (angliski 

–Building Back Better, kā arī sabiedrības izglītošana par šo sistēmu lietošanu. Būtisks 

princips ir arī turpmāks attīstīto valstu atbalsts attīstības valstīm katastrofu risku 

novēršanas jomā caur attīstīto valstu attīstības sadarbības programmām un projektiem. 

Prioritāte (1) katastrofu risku izpratne: politika un prakse katastrofu risku vadībā 

jābalsta uz to izpratni visās dimensijās, iekļaujot jutīgumu, kapacitāti, ietekmētās 

personas un vērtības, bīstamību un ietekmi uz vidi. Šādas zināšanas nepieciešamas 

katastrofu risku novērtējuma veikšanai, lai tos novērtu un samazinātu un izveidotu 

atbilstošu un efektīvu gatavības sistēmu.  

 Prioritāte (2) katastrofu vadības stiprināšanu līdz rīcībspējai: katastrofu risku 

vadības loma ir svarīga nacionālajā, reģionālajā un globālajā līmenī. Nepieciešami 

labi  plāni, kompetence, vadība un koordinācija iekšēji un starp sektoriem, kā arī visu 

ietekmēto stakeholderu iesaiste. Līdz ar to ir nepieciešama katastrofu risku vadības 

stiprināšana to novēršanai, samazināšanai, gatavībai, atbildei, atjaunošanai, kādēļ 

nepieciešams  uzlabot sadarbību un partnerību starp dažādiem mehānismiem un 

institūcijām, lai īstenotu  nozīmīgus katastrofu risku samazināšanas un ilgtspējīgas 

attīstības instrumentus. Lai to īstenotu, jāpilnveido nacionālie normatīvie akti un 

politikas instrumenti, lai skaidri definētu sabiedriskā un privātā sektora lomas: (i) 

attiecībā uz katastrofu riskiem publiskajā infrastruktūrā; (ii) veidotu un veicinātu 

nozīmīgas iniciatīvas personu, mājsaimniecību, pašvaldību un uzņēmēju līmeņos; (iii) 

izveidojot katastrofu risku caurredzamības mehānismus, kuri ietvertu finanšu 

iniciatīvas, sabiedrības informētību, apmācību, ziņošanu un juridiskos un 

administratīvos pasākumus; (iv) izveidojot koordinējošās un organizatoriskās 

struktūras.   

Prioritāte (3) Investīcijas katastrofu novēršanā un izdzīvotspējā: sabiedriskās un 

privātās investīcijas katastrofu risku samazināšanā un novēršanā ir nozīmīgas, lai 

uzlabotu personu, pašvaldību, valstu un to īpašumu un vides  ekonomisko, sociālo un 

kultūras izdzīvotspēju. Tās var būt inovāciju, attīstības un jaunu darba vietu 

veicinātāji. Investīcijas var būt finansiāli efektīvi instrumenti lai aizsargātu dzīvības, 

novērtu vai samazinātu zaudējumus un nodrošinātu efektīvu rekonstrukciju un 

atjaunošanu. Lai to izdarītu, jāinvestē nepieciešamie finanšu resursi un jāizveido 

loģistika visos administratīvajos līmeņos, lai sagatavotu un īstenotu katastrofu risku 

samazināšanas plānus visos līmeņos un sektoros. Jāizveido un jāatbalsta arī katastrofu 

risku apdrošināšanas mehānismi attiecībā uz publiskajiem un privātajiem 

ieguldījumiem, lai samazinātu katastrofu finansiālo ietekmi uz valdībām un pilsētu un 

lauku iedzīvotājiem. Jāstiprina arī katastrofu izdzīvotspējīgas publiskās un privātās 
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investīcijas, strukturālos, nestrukturālos un funkcionālos katastrofu risku novēršanas 

un samazināšana pasākumos un kritiskajā infrastruktūrā, īpaši skolās, slimnīcās un 

fiziskajā infrastruktūrā, jau no sākuma ievērojot labākas būvniecības principus 

attiecībā uz iespējamajiem riskiem. Jāveicina arī katastrofu risku izvērtēšana un 

iekļaušana zemes ierīcības politikā, pievēršot īpašu uzmanību urbānajām teritorijām 

un degradētajām teritorijām. 

Prioritāte (4) Uzlabojot katastrofu risku gatavību un reaģēšanas resursus, kā arī 

,,atjaunojot labāk (build back better) atjaunojot vai rekonstruējot: Pastāvīgais 

katastrofu risku pieaugums, to ietekmēto cilvēku skaita pieaugums un risku izvietoto 

investīciju apjoma pieaugums, kopā ar iepriekšējās desmitgadēs iegūto pieredzi, 

pamato nepieciešamību turpināt stiprināt katastrofu risku gatavības un novēršanas 

pasākumus visos līmeņos un regulāri izvērtēt, vai gatavības un atbildes kapacitātes ir 

pietiekamas visos līmeņos un sektoros. Jānodrošina arī sieviešu un cilvēku ar 

invaliditāti tiesības un iespējas katastrofu risku gadījumos. Katastrofas ir pierādījušas, 

ka rekonstrukcijas un atjaunošanas fāzes ir kritiskas, lai realizētu ,,build back better’’ 

principu, tādējādi veidojot dzīvotspējīgāku un ilgtspējīgāku sabiedrību. Lai to varētu, 

regulāri jāveic risku novērtējumi, ietverot tajos visus sektorus un ņemot vērā klimata 

pārmaiņu ietekmi. Jāattīsta, jāuztur un jāstiprina uz iedzīvotājiem vērsta daudzsektoru 

un daudzus riskus aptveroša integrēta agrās brīdināšanas sistēma,  kas aptver ārkārtas 

komunikācijas mehānismus, sociālās tehnoloģijas un risku monitoringa automatizētās 

informācijas pārvades sistēmas. Jāuzlabo esošo un jānodrošina jauno kritiskās 

infrastruktūras; tai skaitā ūdens, transporta un telekomunikāciju infrastruktūras, 

izglītības iestāžu, slimnīcu un citu veselības aizsardzības iestāžu izdzīvotspēja 

katastrofu laikā, lai tās varētu droši un efektīvi darboties katastrofas laikā un pēc tam, 

nodrošinot dzīvības aizsardzību un pirmās nepieciešamības pakalpojumus. Jāizveido 

arī sabiedriski centri, kuros izvietot personas un sagādātās rezerves. Pēc sistēmas 

izveidošanas nepieciešami visu iesaistīto līmeņu regulāri izglītošanas un treniņa 

pasākumi. Kur iespējams, publiskās iestādes un infrastruktūra jāizvieto ārpus risku 

teritorijas, kā arī jāpalielina vietējo pašvaldību kapacitāte veikt iedzīvotāju evakuāciju 

no katastrofu ietekmētajām teritorijām, sastādīt un uzturēt evakuētu, cietušo un mirušo 

personu sarakstus, kā arī sniegt visiem cietušajiem garīgu un psihologu palīdzību. 

        Konsultējoties ar IeM un VUGD, šajā periodā nav iegūta skaidrība, vai ES 

veidos kādu kopēju pieeju Sendai rīcības plāna īstenošanai un vai arī Latvijā domāts, 

kā iesaistīties šī plāna īstenošanā, nav arī skaidri pateikts, ka plāns attiecas tikai uz 

attīstības valstīm un tām sniedzamo attīstīto  valstu palīdzību, bet attīstītajām valstīm 

ir augstākas prasības, kas noteiktas OECD rekomendācijās un ES normatīvajos aktos.   

 

 

6. PRIEKŠLIKUMI PAR CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA GROZĪJUMIEM 

2016. GADĀ UN PAPILDINĀJUMIEM VARAM IEKŠĒJOS 

NORMATĪVAJOS AKTOS  

6.1. Priekšlikumi par papildinājumiem normatīvajos aktos un civilās 

aizsardzības plānā  

Par Latvijas civilās aizsardzības un katastrofu risku izvērtēšanas normatīvās bāzes 

uzlabošanu ir atbildīga Iekšlietu ministrija un VUGD, bet citas ministrijas piedalās to 
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saskaņošanā savas kompetences robežās. 2015. gada rudenī nozīmīgi normatīvo aktu 

projekti jau atrodas lasījumos Saeimā vai tiek saskaņoti Ministru kabineta noteiktā 

kārtībā, kādēļ šajā stadijā priekšlikumi par citiem normatīvo aktu uzlabojumiem 

katastrofu risku apzināšanas un pārvaldības jomā nav aktuāli.   

6.1.1. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likums 2015. gada 14. jūlijā 

tika atbalstīts Ministru kabinetā un 3. augustā nonāca Latvijas Republikas Saeimā, kur 

jau 3. septembrī tika nodots komisijām gatavošanai likumprojekta 1.lasījumam 29. 

septembrī. Par galveno atbildīgo tika noteikta saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisija. Otrais lasījums plānots tikai 2016.gada sākumā un 

priekšlikumu iesūtīšanai termiņš vēl nav noteikts. 

       Atbilstoši likumprojekta anotācijā minētajam, tā mērķis ir maksimāli nodrošināt 

cilvēku, vides, infrastruktūras un īpašuma drošību un aizsardzību, kā arī noteikt 

civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetences. 

Likumprojekts paredz precizēt civilās aizsardzības definīciju, noteikt civilās 

aizsardzības sistēmas darbības principus, galvenos uzdevumus un vadību. 

Likumprojekts paredz katastrofu pārvaldīšanas ciklu, kas ietver preventīvos, 

gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas un atjaunošanas pasākumus. Likumprojektā 

noteikta attiecīgo ministriju un pašvaldību konkrēta atbildība un pienākumi 

katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanā, kā arī paredzēts ļaut pašvaldībām piesaistīt 

privātpersonu resursus reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanai. Pašlaik 

šādas tiesības ir tikai atbildīgajai valsts iestādei, kas ir vadošā attiecīgajā 

apdraudējumā. Likumprojektā saistībā ar ēkām un būvēm noteikti arī infrastruktūras 

īpašnieku un valdītāju pienākumi un tiesības, lai nodrošinātu drošu infrastruktūras un 

paaugstinātas bīstamības infrastruktūras ekspluatāciju. Likumprojekts paredz 

reglamentēt arī Civilās aizsardzības sistēmas finansēšanu, kas būs savstarpēji saistīta 

gan ar likumprojektā noteikto valsts institūciju kompetenci, gan valsts un pašvaldību 

civilās aizsardzības plānos noteiktajiem uzdevumiem. Tas nemaina kārtību par 

papildu finansējuma piešķiršanu ārkārtas gadījumos, un katrā konkrētā gadījumā tie 

tiks izskatīti Ministru kabinetā atsevišķi. Likumprojekts paredz arī ļoti būtiski 

samazināt administratīvo slogu infrastruktūras īpašniekiem un tiesiskajiem 

valdītājiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Piemēram, šobrīd komersantiem 

Latvijā ir jāizstrādā vairāk par 6000 objektu civilās aizsardzības plānu, taču turpmāk 

tādi būtu jāizstrādā ap 800 paaugstinātas bīstamības infrastruktūrām visā valsts 

teritorijā. 

Likumprojekta sagatavošanā ir ņemti vērā gan atsevišķu Eiropas valstu gan arī 

kopējie Eiropas Savienības civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 

mehānismi. 

Kaut arī Iekšlietu ministrija to nav tieši apstiprinājusi un tas nav ierakstīts 

likumprojekta anotācijā, likumprojekta pieņemšana Saeimā visticamāk prasīs arī 

principiāli jauna Valsts civilās aizsardzības plāna sagatavošanu līdz 2017. gadam.  

6.1.2. Ministru kabineta noteikumu projekts “Rūpniecisko avāriju riska 

novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” sagatavoti saskaņā ar 

Ķīmisko vielu likuma 11. panta otro daļu, VSS -779; (turpmāk – noteikumu projekts) 

izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija 

direktīvas 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, 

ar kuru groza un vēlāk atceļ padomes Direktīvu 96/82/EK (turpmāk – direktīva 

2012/18/ES) pārņemšanu Latvijas nacionālajā tiesību sistēmā. Pēc tā pieņemšanas 
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valdībā spēku zaudēs 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr 532 Noteikumi par 

rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 

pasākumiem.  2015. gada oktobrī notika vairākas starpministriju saskaņošanas 

sanāksmes, jo VARAM bija saņēmusi daudzus iebildumus, īpaši no LPS un 

uzņēmējiem un to organizācijām. Savukārt ar VUGD lielu darbu nākas ieguldīt tieši 

jaunu terminu saskaņošanā, jo jaunajā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības 

likumprojektā tie jau ir principiāli atšķirīgi, tomēr likumprojekts Saeimā 2015.gadā 

netiks pieņemts, bet direktīva 2012/18/ES ar MK noteikumiem jāpārņem līdz 

2015.gada 31.decembrim.      

6.2. Priekšlikumi par papildinājumiem civilās aizsardzības plānā  

Atbilstoši Civilās aizsardzības likumam priekšlikumi par papildinājumiem Valsts 

civilās aizsardzības plānā ministrijām jāiesniedz līdz nākamā gada 20. janvārim, tātad, 

līdz 2016. gada 20. janvārim.  Lai to savlaicīgi izdarītu, VARAM padotajām 

institūcijām līdz 15.novembrim būtu jāuzdod sniegt priekšlikumus līdz 30.decembrim 

un VARAM tie jāapkopo un jānosūta Iekšlietu ministrijai un VUGD līdz 2016.gada 

15.janvārim. Procesa koordinācijas parasti tiek izdots ministrijas valsts sekretāra 

rīkojums.  

Ņemot vērā jaunā Civilās aizsardzības un katastrofas riska pārvaldības likumprojekta 

lēno virzību, nav sagaidāms, ka VARAM jau 2015. gada nogalē un 2016. gada 

sākumā varētu sagatavot būtiskus priekšlikumus Valsts civilās aizsardzības plāna 

koriģēšanai. 

6.3. Priekšlikumi par sadarbības uzlabošanu starp institūcijām  

Valsts civilās aizsardzības plāna 30. pielikumā ,,Sistēmas institūciju savstarpējā 

sadarbība valsts apdraudējuma gadījumos’’, noteikta visu ministriju un pašvaldību 

savstarpējā sadarbība un atbildība visos plānā ietvertajos valsts apdraudējuma 

gadījumos, nosakot vadošo institūciju (V) un atbalsta institūciju statusu (A) katrai 

ministrijai, tomēr nedz plāns, ne citi normatīvie akti nenosaka, kā šī sadarbība 

jāorganizē, izvērtējot nozaru riskus starpsektoru jomās, piemēram, plūdi saistībā ar 

hidrotehnisko būvju sagrūšanu, bīstamo vielu noplūde saistībā ar elektroenerģijas 

padeves un telekomunikāciju darbības pārtraukumiem stipras vērtas rezultātā u.c., līdz 

ar to šāds darbs jāorganizē Krīzes vadības padomei uzdodot uzdevumu iekšlietu 

ministrijai vai VUGD, līdzīgi kā tas tika veikts ar 2012. gada 29. marta Ministru 

prezidenta rīkojumu Nr.125 ,,Par darba grupu apdraudējumu un risku apzināšanas 

nodrošināšanai’) un atbilstoši 2011. gada 17. novembra Krīzes vadības padomes sēdes 

protokola Nr. 21, 2§, 2. punktā dotajam uzdevumam, 2012. gada rudenī tika izveidota 

starpministriju darba grupa,. Diemžēl šī darba grupa tika likvidēta, tā arī neradot 

atbilstošu gala produktu, bet Iekšlietu ministrijas vadītā Nacionālās drošības 

starpinstitūciju komisija galvenokārt nodarbojas tikai ar kritiskās infrastruktūras 

objektiem un līdz ar to neatrisināti palikuši vairāki likvidētās darba grupas iesāktie 

jautājumi: 

 Vienotas zaudējumu novērtēšanas metodikas sagatavošana (kādi zaudējumi, 

bojā gājušo un ievainoto, evakuēto iedzīvotāju un citi parametri uzskatāmi par 

valsts nozīmes katastrofas slieksni katrā nozarē un apdraudējuma veidā), 

atbildīgās IeM, VUGD, visas ministrijas; 
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 Jāturpina darbs pie vienotas un savstarpēji savietojamas kartogrāfiskās 

informācijas iegūšanas un uzturēšanas, atbildīgās IeM, AM, VUGD, visas 

ministrijas; 

 Jāturpina starpministriju sadarbība attiecībā uz kompleksajiem un 

integrētajiem starpnozaru riskiem, kuru izvērtēšanai trūkst atbilstoša 

deleģējuma.  

 

Minētie jautājumi ir valsts vai vismaz starpministriju līmeņa problēmas, kuras viena 

ministrija līdz galam nespēj atrisināt. Vides ministrija savas kompetences ietvaros 

turpina darbu pie plūdu riska karšu sagatavošanas Gaujas, Lielupes un Ventas upju 

baseinu apgabaliem, avāriju riska izvērtēšanas SEVESO objektos jaunās ES direktīvas 

kontekstā un attiecībā uz Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas plāniem 

par jaunu AES darbību Latvijas robežas tuvumā. Ministru kabineta 2015. gada 14. 

aprīļa protokollēmuma Nr.20 55§, kā arī 2015. gada 8. decembra Krīzes vadības 

padomes   sēdes (prot. Nr. 29, 4§,) nav atrunāts, kā tajā noteiktajā īsajā laikā veikt 

šādu starpinstitūciju sadarbības izvērtējumu attiecībā uz daudzajiem valsts 

apdraudējuma riskiem.  Kopumā VARAM ir definēta kā atbalsta institūcija visos 

valsts apdraudējuma gadījumos, izņemot gāzes noplūdes maģistrālajos gāzes vados, 

avārijas gāzes apgādes sistēmās un avārijas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās, 

tomēr praksē jebkuras avārijas seku likvidācijas laikā būs nepieciešama VARAM 

padotības institūcijas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) 

aktuālā meteoroloģiskā informācija, bet vides apdraudējumu gadījumos būs jāiesaista 

Valsts vides dienests (VVD) vai tā reģionālās struktūras (reģionālās vides pārvaldes – 

RVP). Savukārt pašvaldības gandrīz pie visiem apdraudējumiem ir noteiktas kā 

atbalstošās institūcijas, bet plūdu, vētru, avāriju siltumapgādes sistēmās un avāriju 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu gadījumos kā vadošās institūcijas, tomēr 

VARAM ir arī par pašvaldībām atbildīgā institūcija, tai skaitā par pašvaldībām 

nododamās informācijas uzturēšanu.  Līdz ar to no VARAM viedokļa 

starpinstitucionālās sadarbības jautājumi ir ļoti nozīmīgi un jārisina Krīzes vadības 

padomes līmenī, nevis tikai ministriju un citu institūciju atbildīgo speciālistu starpā.  

 

6.4. Vides institūciju kapacitātes palielināšana civilās aizsardzības jomā 

6.4.1. VARAM iekšējie normatīvie akti 

 

6.4.1. Spēkā esošais VARAM 2014. gada 10. jūnija rīkojums Nr.202 ,,Par Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

sadarbību un informācijas apriti avārijās un avāriju situācijās’’  (ministrs 

R.Naudiņš) nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāžu sadarbību avārijās un avāriju situācijās un to seku izvērtēšanā, 

novēršanā un likvidēšanā, kā arī informācijas sniegšanu sabiedrībai par avārijām un 

avāriju situācijām. Rīkojumam ir sekojoši pielikumi: 1. Pielikums. Kārtība, kādā tiek 

koordinēta ministrijas padotībā esošo iestāžu sadarbība un informācijas aprite avārijās 

un avāriju situācijās; 2.Pielikums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas apziņošanas shēma avāriju un avāriju situāciju gadījumos; 3. Pielikums. 

Apziņošanas shēma valsts apdraudējuma vai ārkārtas notikuma gadījumā valstī un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apziņošanas shēma bīstamo 
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ķīmisko vielu un radioaktīvo vielu noplūdes gadījumos; 4. Pielikums.. Kārtība, kādā 

Vides aizsardzības un reģionālās ministrija un tās padotībā esošās iestādes nodrošina 

informācijas izplatīšanu sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem avārijās un avāriju 

situācijās. 

Minētajā rīkojuma 1. Pielikumā ,,Kārtībā’’ jāizvērtē tajā lietotie termini attiecībā pret 

jauno SEVESO direktīvu pārņemošo Ministru kabineta noteikumu projektu, 2. 

Pielikumā ir jāprecizē kontaktpersonas, to ieņemamie amati un mobilo telefonu 

numuri atbilstoši notikušajām izmaiņām, kā arī lai novērstu kļūdas un neprecizitātes, 

3. pielikuma otrā daļa jāprecizē atbilstoši Valsts civilās aizsardzības plānā fiksētajam 

valsts apdraudējuma veidam – tajā agrāk lietotais apzīmējums ,,ķīmiskās vielas’’ 

nomainīts ar ,, naftas, naftas produktu un citu bīstamo vielu noplūde’’  

6.4.2. VARAM padotības iestāžu civilās aizsardzības plāni 

Atbilstoši Civilās aizsardzības likuma 13. pantam: (1) Civilās aizsardzības 

pasākumus, apzinot apdraudējumus, paredz: 1) Valsts civilās aizsardzības plānā; 2) 

pašvaldības civilās aizsardzības plānā; 3) komersanta objekta civilās aizsardzības 

plānā, ja komersanta objekts ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties 

vairāk nekā 50 cilvēku; 4) iestādes civilās aizsardzības plānā, ja iestāde ir 

paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Iestādes 

Civilās aizsardzības plāni jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija 

noteikumiem Nr. 423 ,,Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna 

struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība’’. Plānu pārskata katru gadu un, 

ja nepieciešams, to precizē triju mēnešu laikā no dienas iestādē notikušas pārmaiņas, 

izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai radušies citi faktori, kas var ietekmēt plānā 

iekļauto pasākumu īstenošanu. 

VARAM sistēmā: 

padotībā ir: Valsts vides dienests (VVD), Latvijas Vides aizsardzības fonda 

administrācija (LVAFA), Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB), Dabas 

aizsardzības pārvalde (DAP), Latvijas Dabas muzejs (LDM), Nacionālais botāniskais 

dārzs (NBD),   Latvijas Hidroekoloģjas institūts (LHEI), Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra (VRAA); 

kapitālsabiedrības: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC), 

Vides investīciju fonds (LVIF), VAS ‘’Elektroniskie sakari’’.  

Daudzas no šim institūcijām nesasniedz 50 cilvēku kvotu, vai arī ir izvietotas kopīgās 

ēkās ar citām institūcijām, kādēļ Civilās aizsardzības plāni jāizstrādā un jāprecizē: 

VVD, DAP, LDM, NBD; VRAA, LVĢMC un VAS ‘’Elektroniskie sakari’’. 

6.4.3. VARAM un padotības iestāžu piedalīšanās CA mācībās 

VARAM piedalās Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes rīkotajās mācībās, kā 

arī kā novērotāji piedalās NATO civilmilitārās sadarbības mācībās. VARAM arī 

atbalsta ar informāciju vides jomā un ikgadējās mīnu meklēšanas mācības Baltijas 

jūrā un Rīgas jūras līcī un saskaņo to norisi.  

VVD piedalās VUGD rīkotajās valsts nozīmes mācībās un VVD RVP piedalās 

reģionālajās mācībās, kuras organizē reģionālās VUGD struktūras kopā ar 

uzņēmējiem, piemēram, 2015. gada 19. oktobrī Rīgā no plkst. 12.00 līdz 13.00 Statoil 

DUS Tvaika ielā 2a, notika līdz šim apjomīgākās praktiskās krīzes vadības mācības 

degvielas uzpildes stacijā, lai pilnveidotu darbinieku un atbildīgo dienestu gatavību 

liela apmēra autogāzes noplūdei. VVD arī plāno savas un RVP iekšējās mācības. 
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VVD RDC piedalās SAEA reģionālajās mācībās un reaģēšanas pārbaudes 

vingrinājumos. Lielākās mācības bija 2013. gada 14. marta Ziemeļvalstu un Baltijas 

valstu kopīgās reģionāls mācības (Nordic and Baltic (NB8) exercise 2013, kurās tika 

izspēlēts incidents vienā no Skandināvijas AES ar nelielu radiācijas noplūdi vidē. Šīs 

reģionālās mācības ilga    24 h, par mācībām tika informēta arī sabiedrība, Latvijas 

dalība tika atzinīgi novērtēta.   

 

 

 

 

 

 

7. PRIEKŠLIKUMI RĪCĪBAS PLĀNA SAGATAVOŠANAI APDRAUDĒJUMU 

PĀRVARĒŠANAI VIDES SEKTORĀ 

 

        Ministru kabinets ar 2015. gada 14. aprīļa protokollēmuma Nr.20 55§ noteica 

katrai ministrijai veikt katastrofu risku izvērtējumu līdz 1. oktobrim atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, bet Krīzes vadības padome 2015. gada 8. decembrī 

izvērtēja ministriju paveikto un uzdeva tām līdz 2016. gada maijam sagatavot rīcības 

plānus apdraudējumu pārvarēšanai un iesniegt tos krīzes vadības padomes sēdē, 

savukārt IeM tika uzdots sagatavot Latvijas risku novērtēšanas kopsavilkumu un 

iesniegt to EK līdz 2015. gada beigām (turpmāk – ziņojums EK). Ne Ministru 

kabinets, nedz Krīzes vadības padome nav noteikusi, kādas vadlīnijas vai metodiskie 

materiāli izmantojami šī uzdevuma veikšanai, kā arī nav izveidojusi nekādu 

sadarbības formu (starpministriju darba grupu, komisiju), kas koordinētu šāda darba 

veikšanu, kas rada virkni problēmu īpaši attiecībā uz vairākas nozares vienlaicīgi 

skarošiem apdraudējumiem un vairāku risku novērtējuma kumulatīvajiem efektiem. 

Šādos apstākļos nozares ministrijām atliek vien vadīties no nacionālajiem un 

starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un līgumiem, iepriekš veiktajiem risku 

izvērtējumiem, kā arī izmantot zinātnes atziņas un projektus, lai sagatavotu savus 

plānus nozaru  apdraudējumu pārvarēšanai. Ņemot vērā, ka IeM sagatavotais un 

steidzami kā Ministru kabineta lieta 14.decembrī saskaņošanai virzītais ziņojums EK 

vēl nav akceptēts valdībā, noslēdzot līgumdarbu līdz 2015. gada 21. decembrim tas 

nav saistošs metodiskais materiāls, bez tam tas ir ļoti vispārīgs un skar tikai dažus no 

vides sektora apdraudējumiem..   

7.1. Nacionālie normatīvie akti 

        Nacionālās drošības likums: 23.p. (1) Ministru kabinets atbild par valsts 

apdraudējuma pārvarēšanu un tā seku likvidēšanu; (2) Ministrijas prognozē to 

kompetencē esošo nozaru apdraudējumus un plāno apdraudējumu novēršanu, 

pārvarēšanu un iespējamo seku likvidēšanu. Nozaru apdraudējumu novēršanas, 

pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānus ministrijas iesniedz 

apstiprināšanai attiecīgajiem ministru kabineta locekļiem. Plānu projektus pirms 
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apstiprināšanas ministrijas iesniedz izvērtēšanai Krīzes vadības padomē. Apstiprinātos 

plānus ministrijas iesniedz Krīzes vadības padomē izmantošanai padomes darbā. 

Nozares skatījumā mierlaika apstākļos visnozīmīgākais dokuments ir Valsts 

civilās aizsardzības plāns. Līdz ar to izriet, ka visiem būtiskajiem nozares 

apdraudējumiem jābūt ietvertiem minētajā plānā un detalizētiem tā pielikumos.  

       Diemžēl ne Nacionālās drošības likums, nedz minētais Ministru kabineta 

rīkojums nenosaka precīzāk šāda nozares rīcības plāna nozares apdraudējuma 

pārvarēšanai saturu, izstrādes kārtību un saistību ar citu saistītu nozaru plāniem, kas 

tik plašai ministrijai kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ir ļoti 

būtiski, līdzīgi ir ar finanšu un kapacitātes jautājumiem, kas līdz šim nav bijuši 

iekļauti starp jaunās politikas iniciatīvām (JPI), bet ja ir tikuši izvirzīti, tad nav 

atbalstīti valsts budžeta apstiprināšanas gaitā (piemēram papildu programmas un 

aprīkojums LVĢMC vajadzībām plūdu risku labākai modelēšanai).      

7.2. Starptautiskie normatīvie akti 

       Daudzos sektoros tiek izmantots ANO konvenciju vai ES normatīvo aktu 

regulējums, kas tieši pārņemts Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos un atbilstoši 

šīm prasībām izveidotā un uzturētā kontroles infrastruktūra (SEVESO 

Direktīva/uzņēmumu kontrole; REACH regula/ķīmisko vielu kontrole; 

MARPO/jūrlietu kontrole u.c.). Šajā ziņā Latvijas kā ES dalībvalsts manevra iespējas 

parasti nacionālajā līmenī nav lielas, ES normatīvo aktu prasības nedrīkst pastiprināt 

vai mainīt, bez tam papildus prasības pasliktinātu Latvijas uzņēmēju pozīcijas ES 

tirgū. Diskusijas par stingrāku regulējumu ieviešanu izvirzīja VUGD pēc ugunsgrēka 

loģistikas kompleksā Baltais Vējš 2011. gadā sakarā ar Mārupītes piesārņošanu un 

apkārtnes seklo aku izmantošanas riskiem.   

7.3. Zinātnes atziņas un projekti 

       Izvērtējot zinātnes aktivitātes katastrofu risku vadībā, var secināt ka pēdējos 

gados tām pievērsta liela vērība daudzās Latvijas augstākajās mācību iestādēs, jo īpaši 

RTU un tās Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, kurā ar starptautiskā ANDROID 

(Disaster Resilience Network) projekta atbalstu realizēts projekts ,,Enhancing Societal 

Resilience to Disasters: research Directions and Implications for Education’’, kā arī 

kopā ar IeM 2014. gadā sagatavots seminārs ,,Resilience perspectives within the 

Disaster management: research directions at RTU’’, nododot pieredzi ne tikai 

zinātniekiem, bet arī IeM un VUGD speciālistiem un pašvaldību vadītājiem. Tieši 

teritoriālā risku novērtēšanas komponente līdz šim novērtēta vismazāk – ja formāli ir 

izvērtēti riski nozarēs (piemēram, stipru vētru atkārtošanās apdraudējums valstī 

Civilās aizsardzības plāna līmenī, vai šādas ārējas ietekmes apdraudējums kādā no 

Ventspils ostas vai Rīgas ostas tuvumā izvietotajiem SEVESO uzņēmumiem konkrēta 

uzņēmuma līmenī), tad ne Ventspils ne Rīgas civilās aizsardzības plānu detalizēts 

vērtējums vēl nedod pārliecību, ka šajos minētajos bīstamo objektu sakopojumos 

esošo atsevišķo bīstamo objektu civilās aizsardzības plānu riski apkopoti ārpusobjekta 

civilās aizsardzības plānos un tie savukārt adekvāti integrēti abu pilsētu civilās 

aizsardzības plānos. Civilās aizsardzības likums un valsts Civilās aizsardzības plāns 

un tā pielikumi gan paredz, ka katastrofas draudu gadījumā VUGD piesaistīs 

attiecīgus VVD ķīmijas un radiācijas speciālistus, kā arī saņems informāciju no 

LVĢMC par meteoroloģisko parametru dinamiku, tas nedos nekādu pārliecību, ka 

apdraudējumi šobrīd ir pietiekami apzināti, jo pie ārpusobjektu risku izvērtēšanas līdz 

šim plašāks ekspertu loks un zinātnes potenciāls  līdz šim nav piesaistīts.   
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        Riska jautājumi tikuši ietverti arī vairākos ES pārrobežu sadarbības projektos. 

Savukārt VARAM eksperti jau ilggadīgi piedalās NAA virsnieku sagatavošanā, 

iepazīstinot starptautisko kursu dalībniekus ar Latvijas civilmilitārās sadarbības 

pieredzi avāriju piesārņojuma likvidēšanā jūrā un upēs, kā arī jūras spēku iesaistīšanā 

vides monitoringa  veikšanā. 

  

7.4. Secinājumi un priekšlikumi 

7.4.1. Kopumā var secināt, ka Latvijā jau ir izveidota un darbojas ANO, ES un OECD 

standartiem atbilstoša civilās aizsardzības sistēma, kurā iesaistījušās visas nozares, 

pašvaldības, iesaistīti atbilstošie komersanti un informēta un gatava piedalīties liela 

daļa sabiedrības;   

7.4.2. Jāsecina, ka jaunais Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likums šo 

sistēmu sakārtos atbilstoši ANO Post 2015 mērķiem, ANO Sendai Rīcības plānam 

katastrofu risku samazināšanai 2015.-2030. gadam, ES pēdējām direktīvām šajā jomā 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra lēmumam Par 

Savienības civilās aizsardzības mehānismu’’ un  OECD Ministru Padomes 2014. gada 

6. maija Rekomendācijai par kritisko risku pārvaldību; 

7.4.3. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumprojekta priekšlikumu 

iesniegšanas termiņš 2. lasījumam noteikts 2016. gada 16. janvāris, līdz ar to arī 

VARAM jāpievērš atbilstoša uzmanība šī likumprojekta virzībai Saeimā, lai iekļautu 

tajā vides sektora specifiskus parametrus; 

7.4.4. Jāsecina ka visu sektoru apdraudējumu izvērtējumi un to samazināšanas darba 

rezultāts vispirms noteikti atspoguļosies Civilās aizsardzības plānā, kura jaunā versija  

varētu parādīties 2016. gada beigās vai 2017. gadā, tūlīt pēc jaunā likuma 

pieņemšanas; 

7.4.5. Jāsecina, ka arī visi būtiskie vides sektora kompetencē esošie apdraudējumi ir 

un būs tieša valsts Civilās aizsardzības plāna sastāvdaļa, līdz ar to šo apdraudējumu 

galīgais izvērtējums lielā mērā būs šī plāna sagatavošanas procesa sastāvdaļa; 

7.4.6. Jāsecina arī, ka, atšķirībā no Ekonomikas ministrijas (VAS ,,Latvenergo’’, AS 

,,Latvijas Gāze’’) vai Satiksmes ministrijas (Latvijas Dzelzceļš, ostas), kuru 

minētajiem un arī citiem uzņēmumiem ir ievērojama tehniskā kapacitāte un resursi 

avāriju seku novēršanā, VARAM avārijas gadījumā VUGD vai DP vadībā piedalās 

tās seku novēršanā kā ķīmijas vai radiācijas eksperts (VAD) vai hidrometeoroloģiskās 

informācijas sniedzējs (LVĢMC), bet attiecībā uz pašvaldībām, kā to rīcības avārijas 

seku likvidēšanā koordinētājs un kompensāciju prasību apkopotājs iesniegšanai 

valdībai. Bez tam vides sektors ir nozīmīgu datu bāzu turētājs (VVD komersantiem 

izdoto atļauju piesārņojošo darbību veikšanai reģistrs, VPVB SEVESO kā drošības 

pārskatu un  rūpniecisko avāriju novēršanas programmu reģistrs), kuras var izmantot 

kā apdraudējumu risku novērtēšanai, tā arī konkrētas avārijas vadībai un tās seku 

likvidācijai; 

7.4.7. Izvērtējot VARAM 2014. gada 10. jūnija rīkojumu Nr.202 ,,Par Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

sadarbību un informācijas apriti avārijās un avāriju situācijās’’, ar kuru tiek 
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apstiprināts 1. Pielikums ,,Kārtība, kādā tiek koordinēta ministrijas padotībā esošo 

iestāžu sadarbība un informācijas aprite avārijās un avāriju situācijās’’, izriet, ka līdz 

tam pielietotie trīs avāriju vadības līmeņi: avārijas situāciju kontrolē VVD avāriju 

vadības ,,Centrs’’, kontroli pārņem VARAM, to pārņem Krīzes vadības padome, 

reducēts uz divām: - kontrolē  ,,Centrs’’ vai informētas valsts augstākās amatpersonas, 

kas automātiski nozīmē KVP koordinācijas pārņemšanu. Nacionālās drošības likums 

nosaka, ka valsts apdraudējuma gadījumā apdraudējuma pārvarēšanas 

pasākumus vada par attiecīgo nozari atbildīgā ministrija, līdz ar to rodas 

jautājums, vai minētais rīkojums rada priekšnoteikumus likuma normu realizācijai 

vides jomā un ietver mehānismus sadarbībai ar KVP, vienlaikus nepaceļot sektora 

jautājumus visas valsts līmenī un iedarbinot pārlieku lielus resursus un izraisot 

sabiedrībā pārlieku ažiotāžu.  

7.4.8. Nav izstrādāts un ieviests tāds nozares risku vadības un savstarpējās sadarbības 

modelis, kurā ministrijas vadībā (sadarbojoties vides un pašvaldību blokam) 

sadarbotos VVD, DAD, LVĢMC un VPVB, savukārt VVD nosacītais ,,Centrs’’ 

darbojas bez atbilstošas kapacitātes, pietiekama finansējuma  un pārējo institūciju 

atbalsta. 

 

7.4. 9. Ņemot vērā augšminēto, kā arī līgumdarba pabeigšanas termiņu, nozares 

apdraudējuma plānā var iekļaut sekojošus darbus: 

 Aktīvi piedalīties jauno likumdošanas aktu izstrādes procesā; 

 Precizēt un sakārtot savus iekšējos dokumentus; 

 Izvērtēt monitoringu, piemēram, vai zemestrīču agrā brīdināšana ir 

pietiekama; 

 Izvērtēt radiācijas kontroles efektivitāti saistībā ar jaunajiem riskiem (AES 

būvniecība Baltkrievijā un Krievijā); 

 Uzlabot plūdu riska prognozes un nodrošināt to savlaicīgu nodošanu 

pašvaldībām (uzdevumi daļēji noteikti KVP protokolos, bet saistībā ar 

finansējuma trūkumu nav izpildīti), pabeigt upju baseinu plūdu risku plānus; 

 Rīkot biežākas mācības un sagatavot metodiskos materiālus sistēmas 

ekspertiem; 

 Apmācīt citu nozaru un pašvaldību ekspertus un vadību vides risku 

specifiskajos jautājumos; 

 Nosūtīt savus darbiniekus uz šādām apmācībām mācību iestādēs un ārzemēs; 

 

           Lai to izdarītu nepieciešams papildus finansējums un papildus štata vietas,  

vispirms VVD, tad LVĢMC, VPVB, kā arī VARAM regulāra kontrole par šo darbu 

veikšanu un veikto darbu kvalitāti. Nepieciešama arī labāka un regulāra sadarbība ar 

KVP sekretariātu un VUGD, kuriem gan pašiem arī visu laiku ir trūkuši resursi 

sadarbības uzlabošanai ar nozaru ministrijām un to institūcijām. Līgumdarbā arī nav  

sniegta informācija par NATO darbību vides apdraudējumu apzināšanā un to seku 

novēršanā ar civilmilitārās sadarbības līdzekļiem, jo līdz šim VARAM pārstāvji šādās 

apmācībās un projektos nav piedalījušies, kā arī nav sniegta informācija par atziņām 

vides jomā, ko guvuši NATO mācībās dalību ņēmušie VARAM un padoto institūciju 

eksperti.  
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      Viennozīmīgi var secināt, ka ar pašreizējiem finansiālajiem un ekspertu resursiem 

lielus uzlabojumus nevarēs sasniegt, jo nepaveikti pasākumi apdraudējumu 

samazināšanā visbiežāk saistāmi ar prioritāšu noteikšanu un to finansēšanu.    
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8. PIELIKUMI 

8.1. Latvijas risku izvērtējuma matrica 

        Darbu pie Latvijas risku izvērtējuma matricas sagatavošanas veica ar 2012. gada 

29. marta Ministru prezidenta rīkojumu Nr.125 ,,Par darba grupu apdraudējumu un 

risku apzināšanas nodrošināšanai’) un atbilstoši 2011. gada 17. novembra Krīzes 

vadības padomes sēdes protokola Nr. 21, 2§, 2. punktā dotajam uzdevumam, 2012. 

gada rudenī izveidotā starpministriju darba grupa, tomēr tās darbības laikā tā arī 

netika panākta galīgā vienošanās par vienotiem katastrofu novērtējuma kritērijiem 

attiecībā uz materiālajiem zaudējumiem, ievainoto personu un bojā gājušo personu 

skaitu, lai visus riskus adekvāti varētu novērtēt. Darba grupas  darbība tika apturēta, tā 

arī nenonākot līdz darba rezultātu plašākai prezentācijai Krīzes vadības padomē. Šajā 

novērtējumā pievienota tā risku matrica, kuru VUGDam 2013. gadā nosūtīja VARAM 

kopā ar savu nozares risku vērtējumu, kamēr IeM 2015. gada 14. decembra vēstulei 

un informatīvā ziņojuma ,,par Latvijas risku novērtēšanas kopsavilkumu’’ 

pievienotajā versijā ietverti daudz mazāk riski. Ja šādu risku matricu var saskaņot kā 

uz EK nosūtamu kopsavilkumu, tad vides nozares apdraudējumu/risku izvērtējumam 

tāda neder. Piemēram, Daugavas HES kaskādes avārija (EM un VARAM kopēja 

atbildība) tajā vispār nav iekļauta, vētru ietekme uz avārijām SEVESO objektā nav 

izvērtēta, sakaru pārrāvumu ietekme nav izvērtēta utt. Savukārt maģistrālo gāzes vadu 

avārijai ir izveidota sava atsevišķa matrica, it kā visa Latvijas tautsaimniecība būtu 

atkarīga tikai no gāzes, pat vasarā.  

        Līdz ar to jāturpina starpministriju darbs pie vairāku risku kumulatīvās ietekmes 

novērtējumiem, ko vides sektoram grūti izdarīt bez KVP vai Ministru kabineta 

izveidotas darba grupas.        
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Latvijas risku matrica  

Varbūtība Nenozīmīgs 

risks 

Nozīmīgs 

risks 

Vidējs 

Risks 

Augsts 

risks 

Ļoti augsts 

risks 

 

Ļoti augsta 

 

 

1x gadā un biežāk 

-Epizootijas 

-Būtisks pasta 

sūtījumu nogādes 

apdraudējums 

-Būtisks radio un 

televīzijas 

apraides 

apdraudējums 

-Ugunsgrēki 

(VUGD/ZM/VARAM) 

-Būtisks autotransporta 

incidents 

-Būtisks 

informācijas 

tehnoloģijas 

drošības incidents 

-Būtisks 

elektronisko 

sakaru tīkla 

incidents 

-Butisks dzelzceļa 

incidents 

-Būtisks aviācijas 

nelaimes gadījums 

-Būtisks jūras 

transporta 

negadījums  

Mirstība no sirds 

un asinsvadu 

slimībām 

 

Augsta 

 

1x no 1 – 15 gadiem 

Mazie HES (EM)  -Pārvades un 

sadales sistēmas 

bojājumi (EM) 

  

 

Vidēja 

 

 

1x no 16 – 50 gadiem 

-Radiācijas 

avārijas (Latvijā) 

-Epizootijas 

 

 

-Upju/ jūras 

piesārņojums  

-SEVESO objekti 

-Radiācijas avārijas 

(pārrobežu gadījumi) 

-Vētras (VARAM) -Vētras + snigšana + 

apledojums 

-Pārvades un sadales 

sistēmas bojājumi 

(EM) 

-Gripas pandēmija, 

epidēmijas  
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 -maģistrālie gāzes vadi 

Zema 

 

1x no 51 – 100 gadiem      

 

Ļoti zema 

 

 

Retāk kā 1 x 100 gados 

  (0,5-1,0%) Plūdu 

riski* 

 

Zemestrīces*  

 Daugavas HES 

kaskādes avārijas 

riski** 

(EM-VARAM) 

 Ievainotie/cietušie 10 līdz 100 101 līdz 1000 1001 līdz 5000 5001 līdz 10000 vairāk par 10000 

 Nāves gadījumi 1 līdz 10 11 līdz 100 101 līdz 500 501 līdz 1000 vairāk par 1000 

 Materiālie zaudējumi un 

Kaitējums videi*** 

50 tūkst. līdz 100 

tūkst. 

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

milj. 

10 milj. līdz 100 

milj. 

vairāk par 100 

milj. 

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

 Pārvietotās personas 10 līdz 100 101 līdz 1000 1001 līdz 5000 5001 līdz 10000 Vairāk par 10000 

  Maznozīmīgas Nozīmīgas Vidējas Smagas Katastrofālas 

sekas 

              *-reālā atkārtošanās iespējamība retāk nekā reizi 100 gados.  

                  **-reālā atkārtošanās iespējamība retāk nekā reizi 1000 gados. 

***- kaitējums videi ietver izmaksas, kas radušās novērtējot videi nodarīto kaitējumu, preventīvos, neatliekamos un sanācijas pasākumu 

izmaksas, kaitējuma dēļ videi nodarītos zaudējumu kompensāciju, ja nav iespējams atjaunot vidi līdz tās iepriekšējam stāvoklim 
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apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot 

to aizsardzību (pārņemta ar nacionālās drošības likuma 29.04.2010.g. redakciju)  

(30) Eiropas Padomes 2011. gada 12. aprīļa secinājumi par turpmāku risku 

novērtējumu izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā 

(31) Eiropas Komisijas 2010. gada 11. decembrī apstiprinātajām vadlīnijām SEC 

(2010)  1626 ,,Riska novērtēšanas un kartēšanas vadlīnijas katastrofu pārvaldībai’ 

(32) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra lēmums Nr. 

1313/2013/ES ,,Par Savienības civilās aizsardzības mehānismu’’ 

 (33) Valsts pētījumu programmas ,,Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi’’  

projekts –KALME, 2009.g. 

(34) HELCOM BRISK projekts (Sub-regional Risk of Spill of Oil and Hazardous 

Substances in the Baltic Sea), 2014 



79 

 

(35) HELCOM MUNI projekts, 2014 ,,Chemical Munitions Dumped in the Baltic Sea 

- Report of the ad hoc Expert Group to Update and Review the Existing Information 

on Dumped Chemical Munitions in the Baltic Sea (HELCOM MUNI) 

 

 

8.3. Līgumdarba I etaps –Latvijas normatīvo aktu nacionālās drošības un 

katastrofu risku jomā apkopojums 
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1. IEVADS. SITUĀCIJAS VISPĀRĪGS APRAKSTS 

 

         

          Lai izpildītu Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa uzdevumu, VARAM 2015. 

gada 4. septembrī uzsāka ,,Katastrofu iespējamības un ietekmes risku izvērtēšanu 

vides sektorā’’ (Līgumdarbs no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” 

apakšprogrammas „Nozares vides projekti” (projekts Nr.1-08/359/2015).  Atbilstoši darba 

uzdevumam, kas ir neatņemama projekta sastāvdaļa, darba pirmajā etapā līdz 2015. 

gada 30. septembrim bija jāizvērtē Latvijas normatīvie akti, kas tieši vai netieši skar 

vides jomu, kuros dotas katastrofu un risku definīcijas, un, kas attiecas uz nozaru 

ministrijām (tai skaitā VARAM un ar to saistītajām nozarēm), skar pašvaldības 

attiecībā uz vides avāriju un risku jomu un ietekmē uzņēmējus un sabiedrību šajos  

jautājumos. Katastrofu riski vides jomā nav tikai nozares vai starpnozaru jautājumi, 

tie  neapšaubāmi ir arī nacionālās drošības koncepta neatņemama sastāvdaļa, savukārt 

katastrofu seku novēršanā var būt nepieciešama arī civilmilitārā sadarbība un Krīzes 

vadības padomes koordinācija un valsts materiālo rezervju iesaiste, tāpēc apkopojums 

sākts ar to normatīvo aktu hierarhijas izklāstu, kas saistās ar nacionālo drošību šādā 

sakarā. Izvērtējot Latvijas starptautiskās saistības vides risku jomā, apskatītas gan 

ANO konvencijas, gan Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti, konstatējot, ka tie 

atbilstoši pārņemti Latvijas normatīvajos aktos, pagaidām nav pilnas skaidrības par 

dažām OECD rekomendācijām, kā arī par ANO Sendai rīcības programmas statusu 

ES kopumā un Latvijā, vai tā tiks pārņemta ar kādu juridisku dokumentu.        

  

         Ja dažāda līmeņa normatīvie akti, stratēģijas un koncepcijas, kā arī publiskie 

pārskati un atskaites par dažādu pasākumu veikšanu un efektivitāti parasti ir brīvi 

pieejami arī nacionālās drošības jautājumos, var gadīties, ka gan atsevišķās nozarēs, 

gan atsevišķās pašvaldībās atrodas nacionālas vai pat ES nozīmes kritiskās 

infrastruktūras objekti vai militārie objekti, līdz ar to katastrofu risku jomā jāsaskaras 

arī ar ierobežotas pieejamības vai klasificētu informāciju, kas ekspertiem bez 
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speciālajām atļaujām darbam ar klasificētu informāciju nebūs pieejama, piemēram, 

par nozares kritiskās infrastruktūras objektu sarakstā iekļauto institūciju darbības 

plāniem kritiskās situācijās, jo tos kontrolē un uzrauga nevis VUGD, bet gan drošības 

policija. Līdz ar to apakšnodaļās par Vides sektora darbību regulējošiem iekšējie 

dokumentiem vai pašvaldību iekšējiem normatīvajiem aktiem civilās aizsardzības 

jomā ir iekļauta tikai neklasificētā informācija par darbības plāniem nacionālās 

drošības apdraudējuma vai katastrofu risku gadījumos, kas tomēr nav pilnīga.            

 

         Analizējot normatīvos aktus, boldā izcelti to nosaukumi, regulārā rakstā ar 

likuma pantiem un to daļām atbilstošu numerāciju iekļauti juridisko tekstu citāti, bet 

italikā iekļauti vispārīgie apraksti. Pēc normatīvā akta nosaukuma iekavās dots tā 

kārtas numurs izmantotās literatūras sarakstā.    

 

 

 

II. LATVIJAS NORMATĪVO AKTU NACIONĀLĀS DROŠĪBAS UN 

KATASTROFU RISKU JOMĀ APKOPOJUMS 

 

 

2.1. Vispārīgie normatīvie akti un stratēģiskie dokumenti 

 

2.1.1. Latvijas Republikas Satversme (1) nosaka ne tikai valsts aizsardzības 

(nacionālās drošības) pamatjautājumus un Saeimas, Valsts Prezidenta un Ministru 

kabineta atbildība, bet arī cilvēku veselības (111.p.) un vides aizsardzības 

pamatjautājumus (115.p.). 

 

2.1.2. Nacionālās drošības likums nosaka: (2) nacionālās drošības sistēmu un tās 

uzdevumus. Atbilstoši likuma 3.p (3), nacionālā drošība balstās uz civilmilitāro 

sadarbību. Civilmilitārā sadarbība ir plānota un saskaņota valsts pārvaldes iestāžu, 

sabiedrības un Nacionālo bruņoto spēku darbība valsts apdraudējuma pārvarēšanai. 

Civilmillitārās sadarbības pamatprincipi ir efektīva savstarpējās sadarbības 

koordinācija, vienota izpratne par kopējiem mērķiem un dalīta atbildība par mērķu 

sasniegšanas rezultātiem. Likums nosaka Saeimas nacionālās drošības komisijas, 

Valsts prezidenta, Ministru prezidenta un Ministru kabineta kompetences.  

Atbilstoši p.10.(1), Ministru kabinets 3) apstiprina kritiskās infrastruktūras kopumu; 

4) likumā noteiktajos gadījumos izsludina ārkārtējo situāciju, izņēmuma stāvokli un 

mobilizāciju.  

Atbilstoši 13.p. (1), Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās institūcijas: 5) īsteno 

ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības pasākumus; 8) prognozē un 

novērš valsts un sabiedrības drošības, kā arī tautsaimniecības apdraudējumus; 9) 

pamatojoties uz Drošības policijas priekšnieka ieteikumu, iekšlietu ministrs Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā izsludina terorisma draudu līmeni.  

16.p. nosaka, ka citas ministrijas un valsts iestādes nacionālās drošības jomā pilda 

likumā un ministru kabineta noteikumos paredzētos pienākumus, lai garantētu ar 

nacionālo drošību un valsts aizsardzību  saistīto koncepciju un plānu, kā arī operatīvo 

drošības pasākumu un valsts apdraudējuma situāciju pārvarēšanas pasākumu izpildi. 
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17.p. nosaka pašvaldību kompetenci, pašvaldības: 3) izpilda Ministru kabineta 

lēmumā par ārkārtējo situāciju un lēmumā par izņēmuma stāvokli noteiktos 

pasākumus; 4) sniedz palīdzību valsts drošības iestādēm un nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem nacionālās drošības pasākumu veikšanā.  

19.p. nosaka Nacionālās drošības padomes sastāvu, tās sastāvā ir Valsts prezidents, 

Saeimas priekšsēdētājs, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs, 

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs, 

Ministru prezidents, aizsardzības ministrs, ārlietu ministrs un iekšlietu ministrs. 

Likuma IV nodaļa Valsts apdraudējuma pārvarēšana, nosaka:  

22.p. (1) atkarībā no valsts apdraudējuma veida, tā intensitātes un rakstura, kā arī 

apdraudētās teritorijas lieluma nosaka atbilstošu terorisma draudu līmeni, kā arī 

likumā noteiktajā kārtībā var izsludināt ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokli; 5) 

ārkārtas situācijas un un izņēmuma stāvokļa gadījumā var izsludināt mobilizāciju, lai 

risinātu ārvalsts aizsardzību saistītos uzdevumus, kā arī likvidētu ārkārtējās situācijas 

un to sekas.  

22.
1
 p. nosaka terorisma draudu līmeni (zems-zils; paaugstināts-dzeltens; augsts – 

oranžs; īpaši augsts – sarkans), ko var izsludināt: 1) visai valsts teritorijai; 2) 

apdraudētajam valsts reģionam; 3) apdraudētajam tautsaimniecības sektoram; 4) 

apdraudētajam objektam.  

 22.
2
 p. nosaka kritisko infrastruktūru. (1) Kritiskā infrastruktūra ir Latvijas Republikā 

izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas, kuras ir būtiskas svarīgu sabiedrības funkciju 

īstenošanas, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās 

labklājības nodrošināšanai un kuru iznīcināšana vai darbības traucējumi būtiski 

ietekmētu valsts funkciju īstenošanu.  

Izdala valsts nozīmes sevišķi svarīgu kritisko infrastruktūru (A kategorija), valsts 

nozīmes svarīgu infrastruktūru (B kategorija) un pašvaldību un nozaru kritisko 

infrastruktūru (C kategorija). Kā Eiropas kritisko infrastruktūru izdala infrastruktūru, 

kura var ietekmēt vismaz divas ES dalībvalstis. Ministru kabinets nosaka kritiskās 

infrastruktūras apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas 

kārtību, bet īpašnieks vai valdītājs nodrošina drošības pasākumu plānošanu un 

īstenošanu un nosaka reglamentējošiem dokumentiem ierobežotas pieejamības 

informācijas statusu.                                

23.p. (1) Ministru kabinets atbild par valsts apdraudējuma pārvarēšanu un tā seku 

likvidēšanu; 

(2) Ministrijas prognozē to kompetencē esošo nozaru apdraudējumus un plāno 

apdraudējumu novēršanu, pārvarēšanu un iespējamo seku likvidēšanu. Nozaru 

apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plānus 

ministrijas iesniedz apstiprināšanai attiecīgajiem ministru kabineta locekļiem. Plānu 

projektus pirms apstiprināšanas ministrijas iesniedz izvērtēšanai Krīzes vadības 

padomē. Apstiprinātos plānus ministrijas iesniedz Krīzes vadības padomē 

izmantošanai padomes darbā. 

(3) Valsts apdraudējuma gadījumā apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus vada par 

attiecīgo nozari atbildīgā ministrija. 

23.
1
 p. Krīzes vadības padome: (1) valsts apdraudējuma gadījumā Krīzes vadības 

padome vada civilmilitāro sadarbību un valsts pārvaldes institūciju operatīvos 

pasākumus valsts apdraudējuma pārvarēšanai.     



85 

 

Krīzes vadības padomi vada Ministru prezidents, tās sastāvā ir aizsardzības, ārlietu, 

ekonomikas, finanšu, iekšlietu, tieslietu, veselības, satiksmes un vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministri. Krīzes vadības padomes darbu nodrošina Krīzes 

vadības padomes sekretariāts.  

Likuma V nodaļa Valsts apdraudējuma novēršanas koncepciju un plānu izstrādāšana 

un apstiprināšana:  

Nosaka valsts apdraudējuma analīzes veikšanu, Nacionālās drošības koncepcijas, 

nacionālās drošības plāna, tautsaimniecības mobilizācijas plāna u.c. valsts 

aizsardzībai svarīgu dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību. Visu šo 

dokumentu izstrādē piedalās arī nozaru ministrijas, tomēr nozares skatījumā mierlaika 

apstākļos visnozīmīgākais dokuments ir  Valsts civilās aizsardzības plāns. 

36.p. (1) Valsts civilās aizsardzības plāns ietver valsts civilās aizsardzības sistēmas 

nodrošināšanas pasākumus, kā arī ārkārtējām situācijām paredzētus preventīvus, 

gatavības un reaģēšanas pasākumus un šādu situāciju seku likvidēšanas pasākumus, 

kā arī nosaka civilās aizsardzības sistēmas militāra iebrukuma vai kara gadījumā; 

(2) Valsts civilās aizsardzības plānu: 1) izstrādā Iekšlietu ministrija sadarbībā ar 

pārējām ministrijām; 2) apstiprina Ministru kabinets.  

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 2008. gada 8. 

decembra direktīvas 2008/114/EK par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās 

infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību.  

 

 2.1.3. Nacionālās drošības koncepcija (3) ietver nacionālās drošības jēdziena un 

politikas raksturojumu, militāri apdraudējumu, ekonomisko apdraudējumu, 

pilsoniskās sabiedrības vienotības apdraudējuma novēršanu, ekstrēmistiski un 

radikāli orientētu organizāciju un starptautiskā terorisma apdraudējumu novēršanu, 

kā arī informācijas tehnoloģiju apdraudējumu novēršanu. Nacionālās drošības 

koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā 

noteikti valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskie pamatprincipi, prioritātes un 

pasākumi, kas jāņem vērā, izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, 

tiesību aktus un rīcības plānus nacionālās drošības jomā.  

Nacionālās drošības koncepcija definē: Tāda veida valsts apdraudējumus, kā valsts 

mēroga katastrofa (vētra, intensīvas lietus gāzes, intensīva snigšana, zemestrīces, 

plaša mēroga plūdi, plaši vai paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki, bīstamo vielu 

noplūdes, rūpnieciskās avārijas, bīstamas infekcijas slimības, sabiedriskās nekārtības  

u.c.) pārvarēšanas jautājumi tiek risināti civilās aizsardzības sistēmas ietvaros, 

tādējādi šie riski un apdraudējumi apzināti Valsts civilās aizsardzības plānā.       

 

2.1.4. Likums Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli (4) nodrošina 

nacionāli drošību valsts apdraudējuma gadījumā.  

4.p. Ārkārtas situācija un tās izsludināšana: (2)  Ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda 

valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās 

infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrība, vides, 

saimnieciskās darbības drošība vai cilvēka veselība un dzīvība.  

Ārkārtas situāciju izsludina Ministru kabinets uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, 

tās izsludināšanu var pieprasīt Krīzes vadības padome, par nozari atbildīgā 
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ministrija, kā arī pašvaldības dome. Ārkārtas situāciju var izsludināt visā valstī, tās 

daļā vai administratīvajā daļā. Ministru kabinetam šādā gadījumā ir tiesības noteikt 

pārvietošanās, transporta, saimnieciskās darbības u.c. ierobežojumus, piešķirt valsts 

un pašvaldību amatpersonām papildus tiesības evakuēt iedzīvotājus, noteikt preču, 

medikamentu un resursu izmantošanas ierobežojumus, tiesības iekļūt privātā īpašumā 

utt. Savukārt izņēmuma stāvoklis saistāms ar ārējā ienaidnieka vai iekšējo nemieru 

draudos noteiktiem ierobežojumiem.   

Līdz 09.04.2013. spēkā bija likums ,,Par izņēmuma stāvokli’’, bet diskusijas par  

jauno likumu ,,Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli’’ ilga vairākus gadus. 

Diskusijās tika piedāvāta arī paplašināta ārkārtas situācijas definīcija: ,,Ārkārtējā 

situācija ir īpašs tiesisks režīms, kuru uz noteiktu laiku var izsludināt dabas katastrofu 

vai avāriju, epidēmiju, epizootiju, epifitotiju, terorisma apkarošanas gadījumos un 

kritiskās infrastruktūras objektu apdraudējuma gadījumā, kā arī sabiedrisko 

nekārtību gadījumos, kad minētie draudi nav novēršami un rada būtisku 

apdraudējumu valsts, sabiedrības, vides, tautsaimniecības darbības drošībai vai 

cilvēku dzīvībai, un valsts un pašvaldību pārvaldi realizējošo institūciju spējas nav 

pietiekošas, lai novērstu to radītās sekas un nodrošinātu sabiedrisko kārtību un 

drošību’’. Diemžēl jaunā likuma pieņemtā lakoniskā redakcija nedz paskaidro, kas 

tad īsti ir katastrofa, nedz skaidri norāda, ka valsts un pašvaldības institūcijām 

vispirms pašām jāizmanto savi resursi katastrofas novēršanai. Šāda neskaidrība 

noveda pie tā, ka Tukuma Dome 2015. gada 11. jūlijā izsludināja ārkārtas situāciju 

novadā saistībā ar Tukuma pilsētas notekūdeņu sliktas attīrīšanas rezultātā 

Šlokenbekas ezerā notikušo zivju masveida bojā eju. Kaut arī Šlokenbekas ezera 

mērogā notikums tiešām vērtējams kā ekoloģiska katastrofa, visi veiktie pasākumi 

pilnībā ietilpst Tukuma Domes, Tukuma Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ,,Tīle’’  un 

Tukuma uzņēmumu regulārās sadarbības jomā, apliecina, ka pašvaldības saistošie 

noteikumi praksē nestrādā.    

 

2.1.5. Civilās aizsardzības likums (5) 1.p. Likumā lietotie termini: 1) civilā 

aizsardzība – organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, 

izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu 

katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofu draudiem, kā arī atbalstītu valsts 

aizsardzības sistēmas vajadzības, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš; 

2) katastrofa –negadījums, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, izraisa cilvēku 

upurus, nodara materiālus zaudējumus vai kaitējumu videi un pārsniedz skartās 

sabiedrības spēju novērst sekas ar attiecīgajā teritorijā esošo reaģēšanā iesaistīto 

operatīvo dienestu resursiem; 

3) katastrofu pārvaldīšana – preventīvo, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 

neatliekamo pasākumu veikšana katastrofu gadījumos un pastāvot katastrofu 

draudiem. Katastrofu pārvaldīšanu īsteno valsts iestādes, pašvaldības, komersanti un 

iedzīvotāji; 

4) preventīvie pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai novērstu katastrofas iespēju; 

5) gatavības pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai sagatavotos rīcībai iespējamas 

katastrofas gadījumos; 

6) reaģēšanas pasākumi – pasākumi, kurus vai lai ierobežotu vai likvidētu postošos 

apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, 

īpašumiem un videi;   
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7) seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi – pasākumi, kurus veic, lai saglabātu 

vai minimālā līmenī atjaunotu sabiedrības dzīves nodrošināšanas pamatfunkcijas, kas 

saistītas ar iedzīvotāju izdzīvošanu. 

3.p. (1) Atbilstoši katastrofas veidiem, izšķir: 1) dabas katastrofas (piemēram, vētras, 

viesuļi, zemestrīces, lietusgāzes, plūdi, krusa, stiprs sals, sniega vētras, apledojums, 

sniega sanesumi un ledus sastrēgumi, liels karstums, sausums, mežu un kūdras purvu 

ugunsgrēki); 

2) cilvēku izraisītas katastrofas: a) tehnogēnās katastrofas (piemēram, ražošanas 

avārijas ar ķīmisko, radioaktīvo un bioloģisko aktīvo vielu noplūdi, ugunsgrēki ēkās 

un tautsaimniecības objektos, transporta avārijas, dambju pārrāvumi, komunālo un 

enerģētisko tīklu pārrāvumi, ēku un būvju sabrukšana); 

b) sabiedriskās kārtības un terora akti; 

3) epidēmijas, epizootijas un epifitofijas. 

(2) Atbilstoši katastrofas raksturam, tās radīto postījumu apjomam un reaģēšanā 

iesaistāmo resursu iespējām izšķir: 

1) vietēja mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz 

vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas un skartās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai; 

2) reģionāla rakstura katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz 

pašvaldību civilās aizsardzības komisiju darbības teritoriju un skarto pašvaldību 

administratīvajā teritorijā un valstī resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai; 

3) valsts mēroga katastrofas – katastrofas radīto postījumu apjoms aptver visu valsts 

teritoriju, vai nozīmīgu tās daļu un valstī esošie resursi nav pietiekami katastrofas 

pārvaldīšanai. 

 Likums bez skaidriem katastrofas definējumiem nosaka arī civilās aizsardzības 

sistēmas struktūru, sistēmas galvenos uzdevumus un vadību, Valsts ugunsdzēsības 

glābšanas dienesta (VUGD) uzdevumus un tiesības,  

6.p. (1) Ministriju uzdevumi civilajā aizsardzībā ir šādi: 1) apzināt iespējamos 

apdraudējumus nozarē un katru gadu līdz 20. janvārim iesniegt Iekšlietu ministrijai 

priekšlikumus par Valsts civilās aizsardzības plāna precizēšanu, kā arī ziņojumu par 

iepriekšējā gadā civilajā aizsardzībā veiktajiem pasākumiem un darbībām; 2) plānot 

rīcību nozares darbības nodrošināšanai katastrofu gadījumos; 3) koordinēt padotībā 

esošo institūciju darbību katastrofu gadījumos; 4) koordinēt un kontrolēt valsts 

materiālo rezervju veidošanu nozarē; 5) nodrošināt Valsts civilās aizsardzības plānā 

noteikto pasākumu izpildi; 6) nodrošināt iestādes darbinieku apmācību civilās 

aizsardzības jautājumos.  

8.p. (2) Pašvaldību uzdevumu civilajā aizsardzībā ir šādi: 1) piedalīties pašvaldību 

civilās aizsardzības komisijas darbā; 2) ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, 

piedalīties preventīvajos pasākumos attiecīgajā administratīvajā teritorijā 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 pieaicinātajiem citu administratīvo teritoriju vai, valsts un citu valstu 
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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 pašvaldības civilās aizsardzības komisijas locekļu 

mācības; 8) piedalīties civilās aizsardzības mācībās. 

10.p. (1) Komersantu uzdevumi civilajā aizsardzībā ir šādi: 1) ziņot ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestiem un pašvaldībām par komersanta objekta teritorijā notikušo 

katastrofu un apziņot komersanta objektā nodarbinātos un tieši apdraudētās apkārtējās 

teritorijas iedzīvotājus; 2) izstrādāt civilās aizsardzības plānu, ja komersanta objekts 

atbilst šī likuma 13. panta nosacījumiem; 3) nodrošināt nodarbināto apmācību civilās 

aizsardzības jautājumos; 4) organizēt civilās aizsardzības pasākumu izpildi 

komersanta objektā (tai skaitā nodarbināto aizsardzību katastrofas gadījumā).  

11.p. (1) Iedzīvotāju tiesības civilajā aizsardzībā ir šādas: 1) saņemt informāciju un 

brīdinājumu par katastrofām valstī vai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 

ieteikumus par rīcību katastrofu gadījumos; 2) saņemt iespējamo palīdzību katastrofu 

gadījumos; 

(2)  iedzīvotāju pienākumi civilajā aizsardzībā ir šādi: 1) nekavējoties ziņot 

attiecīgajām valsts iestādēm un pašvaldībai par katastrofu vai tās draudiem; 2) 

katastrofas gadījumā rīkoties saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu un elektronisko 

sabiedrības saziņas līdzekļu sniegto informāciju, kā arī operatīvo un avārijas dienestu 

amatpersonu norādījumiem notikuma vietā; 3) līdz operatīvo un avārijas dienestu 

ierašanās brīdim iespēju robežās veikt darbības katastrofu seku mazināšanai.  

13.p. Civilās aizsardzības plānošana: (1) Civilās aizsardzības pasākumus, apzinot 

apdraudējumus, paredz: 1) Valsts civilās aizsardzības plānā; 2) pašvaldības civilās 

aizsardzības plānā; 3) komersanta objekta civilās aizsardzības plānā, ja komersanta 

objekts ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 

cilvēku. Ja vairāki komersanti atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā 

katrs komersants, kurš atbilst minētajiem nosacījumiem; 4) iestādes civilās 

aizsardzības plānā, ja iestāde ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties 

vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairākas iestādes atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības 

plānu izstrādā katra iestāde, kura atbilst minētajiem  nosacījumiem. 

17.p. (1) Paaugstinātas bīstamības objekti ir: 1) objekti, kuru saimnieciskā vai cita 

veida darbība ir saistīta ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko 

starojumu, ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, 

bīstamo atkritumu, augu karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, 

kodolmateriālu un to atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu 

un transportēšanu tādos daudzumos, kas katastrofu vai citu faktoru iedarbības dēļ var 

nodarīt kaitējumu cilvēkiem,. Īpašumiem un vides ārpus objekta teritorijas; 2) 

hidrotehniskās būves. (2) Atbilstoši kaitējuma iespējamam apjomam paaugstinātas 

bīstamības objektus iedala trijās grupās: 1) valsts nozīmes objekti; 2) reģionālas 

nozīmes objekti; 3) vietējas nozīmes objekti. (3) paaugstinātas bīstamības objektu 

noteikšanas kritērijus un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) 

pienākumus riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai nosaka Ministru kabinets. 

Līdz ar to var atzīt, ka Civilās aizsardzības likums gan definē katastrofu kritērijus, 

gan nosaka katastrofu pārvaldības sistēmu un dažādu līmeņu savstarpējās sadarbības 

modeļus valstī. Vienlaicīgi jāatzīst, ka kopš 2007.gada 1.janvāra spēkā esošais likums 
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ir novecojis un daudzus jautājumus līdz galam neatrisina, īpaši starpinstitūciju 

sadarbību un sistēmas finansēšanu, daudzas normas ir iespējams neviennozīmīgi 

interpretēt, kādēļ jau vairākus gadus norisinājās darbs pie principiāli jauna likuma, 

2014.gada 25.aprīlī Iekšlietu ministrija prezentēja Civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldības likuma sākotnējo piedāvājumu.      

2.1.6. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likums (6) 2015. gada 14. 

jūlijā tika atbalstīts Ministru kabinetā un 3.augustā nonāca Latvijas Republikas 

Saeimā, kur 3.septembrī tika nodots komisijām gatavošanai 1.lasījumam jau 

29.septembrī. Par galveno atbildīgo tika noteikta saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisija.  

       Likumprojekta mērķis ir maksimāli nodrošināt cilvēku, vides, infrastruktūras un 

īpašuma drošību un aizsardzību, kā arī noteikt civilās aizsardzības sistēmas un 

katastrofas pārvaldīšanas subjektu kompetences. Likumprojekts paredz precizēt 

civilās aizsardzības definīciju, noteikt civilās aizsardzības sistēmas darbības 

principus, galvenos uzdevumus un vadību. Likumprojekts paredz katastrofu 

pārvaldīšanas ciklu, kas ietver preventīvos, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas 

un atjaunošanas pasākumus. Likumprojektā noteikta attiecīgo ministriju un 

pašvaldību konkrēta atbildība un pienākumi katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanā, 

kā arī paredzēts ļaut pašvaldībām piesaistīt privātpersonu resursus reaģēšanas un 

seku likvidēšanas pasākumu veikšanai. Pašlaik šādas tiesības ir tikai atbildīgajai 

valsts iestādei, kas ir vadošā attiecīgajā apdraudējumā. Likumprojektā saistībā ar 

ēkām un būvēm noteikti arī infrastruktūras īpašnieku un valdītāju pienākumi un 

tiesības, lai nodrošinātu drošu infrastruktūras un paaugstinātas bīstamības 

infrastruktūras ekspluatāciju. 

Likumprojekts arī reglamentē Civilās aizsardzības sistēmas finansēšanu, kas būs 

savstarpēji saistīta gan ar likumprojektā noteikto valsts institūciju kompetenci, gan 

valsts un pašvaldību civilās aizsardzības plānos noteiktajiem uzdevumiem. Tas 

nemaina kārtību par papildu finansējuma piešķiršanu ārkārtas gadījumos, un katrā 

konkrētā gadījumā tie tiks izskatīti Ministru kabinetā atsevišķi. 

Likumprojekts paredz arī ļoti būtiski samazināt administratīvo slogu infrastruktūras 

īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā. 

Piemēram, šobrīd komersantiem Latvijā ir jāizstrādā vairāk par 6000 objektu civilās 

aizsardzības plānu, taču turpmāk būtu jāizstrādā ap 800 paaugstinātas bīstamības 

infrastruktūrām visā valsts teritorijā. 

Likumprojekta sagatavošanā ir ņemti vērā gan atsevišķu Eiropas valstu gan arī 

kopējie Eiropas Savienības civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 

mehānismi. 

2.1.7. Valsts civilās aizsardzības plāns. (7) ir galvenais valsts civilās aizsardzības 

plānošanas, darbības un rezultātu kontroles instruments. Spēkā esošais plāns 

apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 9. augusta rīkojumu Nr.369, tomēr tajā 

regulāri tie izdarīti grozījumi, piemēram, 2014. gadā sakarā ar Zolitūdes traģēdiju un 

tās laikā gūtajām operatīvās sadarbības atziņām, plāna II nodaļa tika papildināta ar 

jaunu apdraudējumu – ēku un būvju sabrukšana, bet plānā noteikti institūciju 

uzdevumi preventīvo, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo 

pasākumu veikšanā šādos gadījumos. Pēdējie plāna grozījumi veikti 2015. gada 26. 
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augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 451. Grozījumu regularitāte noteikta 

likuma 6.p. (1), nosakot nozaru ministrijām katru gadu līdz 20. janvārim iesniegt 

Iekšlietu ministrijai iepriekšējā gada pasākumu izvērtējumu un priekšlikumus par 

nepieciešamajiem grozījumiem. Grozījumi parasti neskar plāna vispārīgo daļu, kas 

nosaka Valsts civilās aizsardzības plānošanas un rīcības mērķi, rīcības virzienus, 

uzdevumus un prognozējamos rezultātus; precizē valstī iespējamos apdraudējuma 

veidus, nosaka sistēmas plānošanu un pārskatu sniegšanas un novērtēšanas kārtību. 

Grozījumi saistīti tieši ar 32 valsts civilās aizsardzības plāna pielikumiem, kuros 

noteikta trauksmes un apziņošanas kārtība, valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas 

bīstamības objektu saraksti, sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts 

apdraudējuma gadījumos utt.. Katrai institūcijai ir atšķirīga iepriekšējā katastrofu 

risku novēršanas gada bilance, mainās aprīkojums, mainās materiālo rezervju lielums, 

tiek izvērtēta iepriekšējo mācību pieredze un plānotas jaunas mācības, tādēļ regulāra 

plāna aktualizācija ir nepieciešama un pamatota.  

       Valsts civilās aizsardzības plāna II. nodaļa - Valstī iespējamie apdraudējuma 

veidi, 8.p. atbilstoši Civilās aizsardzības likumam izdala vietēja mēroga, reģionāla 

mēroga un valsts mēroga katastrofas, kā arī civilās aizsardzības sistēmas darbību 

militāra iebrukuma gadījumā. Nodaļā iekļauti sekojoši valsts apdraudējuma veidi ar 

galvenajiem tos raksturojošajiem kritērijiem: 

- Vētra, lietusgāzes, snigšana, apledojums, putenis; 

- Zemestrīce; 

- Plūdi; 

- Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki; 

- Bīstamo vielu noplūde; 

- Radiācijas avārijas; 

- Transporta avārijas; 

- Ēku un būvju sabrukšana 

- Avārijas siltumapgādes sistēmās; 

- Avārijas gāzes apgādes sistēmās; 

- Avārijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās; 

- Elektrotīklu bojājumi; 

- Bīstamās infekcijas slimības; 

- Dzīvnieku un augu masveida saslimšana un bīstamas infekcijas slimības; 

- Sabiedriskās nekārtības; 

- Terora akti; 

- Bruņots konflikts.  
 

      Valsts civilās aizsardzības plāna III.DAĻA. Sistēmas plānošana, vadība un 

reaģēšana, apkopo dažādos normatīvajos aktos nostiprinātos valsts civilās 

aizsardzības sistēmas darbības principus, sasaistot Iekšlietu ministrijas un citu 

ministriju uzdevumus Valsts civilās aizsardzības sistēmas veidošanā un uzturēšana ar 

nacionālās drošības jautājumiem un kārtību, kādā nacionālie bruņotie spēki piedalās 

avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku 

likvidācijā. Pašvaldības, komersanti un iestādes civilās aizsardzības plānus izstrādā, 

ņemot vērā: plānošanas metodiku; mērķu vienotību; reglamentētus vadības principus; 

attiecīgo institūciju vadošo un atbalsta lomu; vienotu pieeju iespējamā apdraudējuma 

apzināšanā; vienotu trauksmes un apziņošanas kārtību; dienestu un iestāžu 

kompetenci, veicot reaģēšanas pasākumus; nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu 
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atbalsta sniegšanā civilās aizsardzības pasākumu veikšanā; valsts materiālo rezervju 

veidošanu iesaistīšanai reaģēšanā katastrofās.  Tomēr šie principi pilnībā realizējami 

tikai caur Krīzes vadības padomi, kas koordinē civilmilitāro sadarbību un valsts 

pārvaldes institūciju operatīvos pasākumus valsts apdraudējuma pārvarēšanā. 

Komersantu, pašvaldību un pat nozaru ministriju rīcībā nav pieejama ierobežotas 

pieejamības   informācija par kritiskās informācijas objektiem, pārrobežu riskiem, 

valsts materiālajām rezervēt utt., lai sagatavotu tiešām kvalitatīvus sava līmeņa 

civilās aizsardzības plānus.   

Valsts civilās aizsardzības plānam ir sekojoši pielikumi: 

1. pielikums. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas shēma; 

2. pielikums. Apziņošanas shēma radiācijas avārijās; 

3. pielikums. Valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu saraksts; 

4. pielikums. Vētra, lietus gāzes, snigšana, apledojums, putenis; 

5. pielikums. Latvijas vispārējās seismiskās rajonēšanas karte (VRS-98); 

6. pielikums. Zemestrīces; 

7. pielikums. Applūstošās teritorijas; 

8. pielikums. Plūdi; 

9. pielikums. Teritorijas ar paaugstinātu ugunsbīstamību; 

10.pielikums. Mežu un kūdras purvu ugunsgrēki; 

11.pielikums. Naftas un naftas produktu vadi; 

12. pielikums. Maģistrālie gāzes vadi un gāzes regulēšanas stacijas; 

13.pielikums. Rūpnieciskā riska teritorijas; 

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

noteikumi Nr.535 ,,Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un 

riska samazināšanas pasākumiem’’; 

15.pielikums.  Bīstamo vielu noplūde; 

16.pielikums. Līdz 300, 500 un līdz 1000 km rādiusā no valsts robežas darbojošās 

atomelektrostacijas; 

17.pielikums. radioaktīvā mākoņa, kas radies Ignalinas atomelektrostacijas 

kodolavārijas rezultātā pārvietošanās laiks atkarībā no vēja ātruma; 

18.pielikums. Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti Latvijā; 

19.pielikums. Zemes mākslīgā pavadoņa ar radioaktīviem materiāliem nokrišana; 

20.pielikums. Radiācijas avārijas; 

21.pielikums. Nacionāla nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta risku teritorijas; 

22.pielikums. Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnijas; 

23.pielikums. Transporta avārijas; 

24.pielikums. Avārijas enerģētikas, sakaru un komunālajos objektos; 

25.pielikums. Bīstamās infekcijas slimības un citu infekcijas slimību ar ievērojamu un 

grūti kontrolējamu infekciju izplatīšanās potenciāli uzliesmojumi (to draudi) un 

masveida saindēšanās; 

26.pielikums. Dzīvnieku un augu masveida saslimšana un bīstamas infekcijas 

slimības; 

27.pielikums. Sabiedriskās nekārtības; 

28.pielikums. Terora akti; 

29.pielikums. Civilās aizsardzības sistēmas darbība militāra iebrukuma vai kara 

gadījumā; 

30.pielikums. Sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts apdraudējuma 

gadījumos; 
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31.pielikums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sadarbības dokumenti 

gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā; 

32.pielikums. Civilās aizsardzības sistēmas darbības novērtēšana (valsts, reģionāla 

mēroga) katastrofās.  

 

        Minētie Valsts civilās aizsardzības plāna pielikumi sniedz samērā detalizētu 

informāciju par apdraudējumu veidiem, lielumu, institūciju sadarbību katastrofu risku 

novēršanā un avāriju seku likvidēšanā, tomēr institūciju sadarbības mehānismi 

daudzviet paliek neskaidri un to atbildības robežas ne vienmēr var skaidri nospraust.  

Piemēram, 30.pielikumā ,,Sistēmas institūciju savstarpējā sadarbība valsts 

apdraudējuma gadījumos’’, VARAM ir definēta kā atbalsta institūcija (apzīmēta ar A) 

visos valsts apdraudējuma gadījumos, izņemot gāzes noplūdes maģistrālajos gāzes 

vados, avārijas gāzes apgādes sistēmās un avārijas ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmās, savukārt VARAM ir vadošā institūcija (apzīmēta ar V) naftas, naftas 

produktu un bīstamo vielu noplūdes jūrā gadījumos un radiācijas negadījumos. Tomēr 

praksē jebkuras avārijas seku likvidācijas laikā būs nepieciešama VARAM padotības 

institūcijas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) aktuālā 

meteoroloģiskā informācija, bet vides apdraudējumu gadījumos būs jāiesaista Valsts 

vides dienests (VVD) vai tā reģionālās struktūras (reģionālās vides pārvaldes – RVP). 

Savukārt pašvaldības gandrīz pie visiem apdraudējumiem ir noteiktas kā  atbalstošās 

institūcijas, bet plūdu, vētru, avāriju siltumapgādes sistēmās un avāriju ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmu gadījumos kā vadošās institūcijas. Tomēr VARAM ir arī par 

pašvaldībām atbildīgā institūcija, tai skaitā par pašvaldībām nododamās informācijas 

uzturēšanu (VRAA). Līdz ar to VARAM kopējā atbildība ir lielāka, nekā tas 

atspoguļots 30.pielikumā.  

       Sagaidāms, ka saistībā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 

sekmīgu virzīšanos Saeimā, jau 2015. gada beigās varētu uzsākties darbs pie 

principiāli jauna Valsts civilās aizsardzības plāna sagatavošanas.  

 2.1.8. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (8) nosaka ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko  un juridisko 

personu uzdevumus un kompetenci ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, kā arī 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijas un Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – 

amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi) pienākumus, tiesības un tiesisko aizsardzību. 

Likums nosaka, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu 

ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas realizē valsts politiku 

ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, uzrauga normatīvajos 

aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu, kā arī koordinē iestāžu, 

organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju 

darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību. 

 

2.2. Vides sektora specifiskie normatīvie akti 

2.2.1.Vides aizsardzības likums (9) ir galvenais vides aizsardzības normatīvais akts, 

kurā mērķis (2.p. Likuma mērķis un piemērojamība) ir nodrošināt vides kvalitātes 

saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu visā valsts 

teritorijā, Latvijas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.  
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Likumā definēti daudzi vides termini (1.p. Likumā lietotie termini), tai skaitā: 6) 

kaitējums augsnei un zemes dzīlēm; 7) kaitējums īpaši aizsargājamām sugām un 

biotopiem;  8) kaitējums ūdeņiem; 9) kaitējums videi; 10) neatliekamie pasākumi; 12) 

pamatstāvoklis – tāds stāvoklis sabiedrības vai cita resursa labā dabas resursam vai 

ar dabas resursu saistītajai funkcijai nodarītā kaitējuma laikā, kāds šis stāvoklis būtu 

bijis, ja kaitējums videi nebūtu nodarīts. Pamatstāvokli nosaka, pamatojoties uz 

pieejamo informāciju; 13) preventīvi pasākumi – pasākumi, kas veicami, lai 

novērstu tiešus kaitējuma draudus videi un nepieļautu vai samazinātu iespējamo 

kaitējumu tai; 15) sanācijas pasākumi – pasākumi, kas veicami, lai novērstu 

kaitējumu, atjaunotu vai attīrītu, atveseļotu vai aizstātu dabas resursus, kuriem 

nodarīts kaitējums, un ar dabas resursiem saistītas funkcijas, kuras pasliktinājušās, kā 

arī kaitējuma samazināšanai, novēršanai un pagaidu pasākumi, vai līdzvērtīgu 

alternatīvu nodrošināšana dabas resursiem vai ar šiem resursiem saistītajām 

funkcijām; 16) tieši kaitējuma draudi – pietiekama varbūtība, ka kaitējums videi 

radīsies tuvākajā laikā; 18) vides aizsardzība – pasākumu kopums vides kvalitātes 

saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai; 19) vides 

informācija - informācija par: a) vides, tai skaitā gaisa un atmosfēras, ūdeņu, 

augsnes, zemes dzīļu, ainavas, dabas, arī mitrāju, piekrastes un jūras teritoriju, 

bioloģiskās daudzveidības un tās komponentu, arī ģenētiski modificētu organismu, 

stāvokli un šo vides sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību. b) vidi ietekmējošiem 

faktoriem (piemēram, ķīmisko vielu, enerģijas, smaku, trokšņa, starojuma vai 

atkritumu emisiju un cita veida piesārņojuma novadīšanu vidē. e) cilvēku veselības un 

drošības stāvokli, dzīves apstākļiem un kultūras objektiem un būvēm tādā mērā, kādā 

tos ietekmē vai var ietekmēt vides stāvoklis, vidi ietekmējošie faktori, vai minētie 

pasākumi. 

3.p. Vides aizsardzības principi: (1) Vides politiku valstī veido un lēmumus, kas var 

ietekmēt vidi vai cilvēka veselību, pieņem, ievērojot šādus vides aizsardzības 

principus: 1) princips ,,piesārņotājs maksā’’ – persona sedz izdevumus, kas saistīti 

ar tās darbības dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku 

likvidēšanu; 2) piesardzības princips – ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību 

vai pasākumu, kurš var ietekmēt vidi vai cilvēka veselību, bet kura ietekme nav 

pietiekami izpētīta vai zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai 

nodrošinātu vides vai cilvēka veselības aizsardzību. Principu neattiecina uz 

neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu kaitējuma draudus vai 

neatgriezenisku kaitējumu; 3) novēršanas princips – persona, cik iespējams, novērš 

piesārņojuma un citu videi vai cilvēka veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas 

nav iespējams, novērš to izplatīšanos un negatīvās sekas. 

Likuma II nodaļa Sabiedrības tiesības vides jomā, nosaka sabiedrības vispārējās 

tiesības vides jomā, sabiedrības tiesības uz vides informāciju, sabiedrības līdzdalību ar 

vidi saistītu lēmumu pieņemšanā un sabiedrības tiesību aizstāvību. 6.p.ikvienai 

privātpersonai, kā arī personu apvienībām, organizācijām vai grupām (turpmāk – 

sabiedrība) ir tiesības: 1) prasīt, lai valsts iestādes un pašvaldības, amatpersonas un 

privātpersonas, izbeidz tādu darbību vai bezdarbību, kas pasliktina vides kvalitāti, 

kaitē cilvēku veselībai vai apdraud viņu dzīvību, likumiskās intereses vai īpašumu.  

III nodaļa. Valsts un pašvaldības iestāžu pienākumu attiecībā uz vides informācijas 

sniegšanu un izplatīšanu un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā.  

10.p. Valsts un pašvaldību iestāžu uzdevumi attiecībā uz vides informācijas sniegšanu 

un izplatīšanu: (1) Valsts un pašvaldību iestāžu (turpmāk arī - iestādes) rīcībā esošās 
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(to sagatavotās vai saņemtās) informācijas sniegšanu nodrošina: 1) jebkura valsts 

pārvaldes iestāde vai pašvaldība; 2) personas, kas veic valsts pārvaldes funkcijas, to 

skaitā pilda pienākumus, veic darbības vai sniedz pakalpojumus vides jomā; 3) 

personas, kurām deleģēti valsts uzdevumi vai publisko pakalpojumus sniegšana šis 

daļas 1. vai 2. punktā minēto personu pārraudzībā. 

(6) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs’’ (turpmāk – centrs) ne retāk kā reizi četros gados sagatavo un 

publicē nacionālo ziņojumu par vides stāvokli, ietverot tajā informāciju par vides 

kvalitāti un slodzi uz vidi. Ziņojumu publicēšanas starplaikos informāciju regulāri 

papildina. Ziņojumu, kā arī ziņojumu publicēšanas starplaikos iegūto informāciju 

ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā.  

(7) Ja cilvēka darbības vai bezdarbības dēļ vai dabas parādību dēļ radies 

apdraudējums videi vai cilvēka veselībai, attiecīgā iestāde, kuras rīcībā ir informācija, 

kas varētu palīdzēt veikt nepieciešamos pasākumus, lai kaitējumu novērstu vai 

mazinātu, nekavējoties izplata šādu informāciju sabiedrībai, kuru tas var ietekmēt.    

IV nodaļa. Vides informācijas sistēma.  

15.p. Vides informācijas sistēmas pamatprincipi: (1) Vides informācijas sistēmu veido 

atbilstoši vides un ilgtspējīgas attīstības politikas mērķiem, prioritātēm, vides 

kvalitātes un resursu stāvokļa izmaiņām. Vides un ilgtspējīgas attīstības politikas 

ieviešanas efektivitāti un vides stāvokļa atbilstību politikas mērķiem novērtē, 

izmantojot vides informācijas sistēmu un nacionālos vides un ilgtspējīgas attīstības 

indikatorus. Nacionālos vides indikatorus nosaka Ministru kabinets; (2) Vides 

informācijas sistēmu veido savstarpēji savietojami atsevišķi reģistri un datu bāzes, 

kuras atrodas dažādu valsts iestāžu pārziņā un kuru izveidi un darbību nosaka 

normatīvie akti; (3) Vides informācijas sistēma ir savietojama ar tautsaimniecības 

nozaru valsts informācijas sistēmām. Vispārīgās prasības vides informācijas sistēmas 

izveidošanai un attīstībai nosaka Valsts informācijas sistēmu likums; (4) Katra vides 

informācijas sistēmas reģistra vai datubāzes turētājs nodrošina savlaicīgu, precīzu, 

atbilstošu, ticamu datu un informācijas uzkrāšanu un aktualizēšanu, arī informācijas 

sistēmas kvalitātes vadību un kvalitātes kontroli.  Vides informācijas sistēmā ietverto 

informāciju telpiski piesaista un apstrādā ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās. 

16.p.Vides informācijas sistēmā ietveramā informācija. (1) Vides informācijas 

sistēmā ietverama vismaz šāda informācija: 1) vides normatīvie akti, starptautiskie 

nolīgumi, konvencijas un Eiropas Savienības normatīvie akti vides jomā; 2) vides 

politikas plāni, programmas, stratēģijas un citi plāni attiecībā uz vidi; 3) ziņojumi (ja 

tādi ir sagatavoti) par šīs daļas 1. un 2.punktā minēto dokumentu ieviešanu; 4) 

ziņojumi un pārskati par  vides stāvokli, piesārņojumu un tā avotiem, vides un 

ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskati; 5) dati un informācija par to darbību 

uzraudzību, kuras ietekmē vai var ietekmēt vidi; 6) atļaujas, kuras izsniegtas saskaņā 

ar likumu ‘’Par piesārņojumu’’ un citiem vides normatīvajiem aktiem, un šo atļauju 

nosacījumi vai norāde, kur šo informāciju var pieprasīt vai atrast; 7) vides 

monitoringa programmas, plāni un rezultāti; 8) pētījumi par ietekmi uz vidi un riska 

novērtējumi attiecībā uz vides sastāvdaļām vai norāde, kur šo informāciju var 

pieprasīt vai atrast. (2) Centrs izveido un uztur aizsargājamo teritoriju reģistru, kurā 

informāciju grupē atbilstoši katram upju baseinu apgabalam. Aizsargājamās teritorijas 

šā panta izpratnē ir Ūdens apsaimniekošanas likuma 1. panta 1.punktā minētās 

teritorijas.  
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V. nodaļa. Kontrole vides jomā.  

18.p.Valsts kontrole vides jomā. Valsts kontrole vides jomā (turpmāk – vides valsts 

kontrole) ir vides normatīvo aktu prasību ievērošanas kontrole, tai skaitā šādās jomās: 

1) dabas resursu izpēte, ieguve, lietošana un uzskaite; 2) piesārņojošo darbību 

veikšana; 3) piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēte un sanācija; 4) darbs ar 

ķīmiskajām vielām un maisījumiem; 5) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem; 6) 

rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un samazināšana; 7) atkritumu 

apsaimniekošana. 

19.p.(1) Vides valsts kontroli īsteno Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības 

pārvalde un citas normatīvajos aktos noteiktās tiešās pārvaldes iestādes. (2) Valsts 

vides dienests kontrolē to vides normatīvo aktu ievērošanu, kuru kontrole ar 

normatīvajiem aktiem nav nodota citu tiešās pārvaldes iestāžu vai pašvaldības 

kompetencē.  

20.p.(1) Vides valsts kontroli veic Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības 

pārvaldes valsts inspektori. (4) Valsts vides dienesta inspektoram ir tiesības noteikt, 

ka lēmums, kas saistīts ar vides valsts kontroli, stājas spēkā un izpildāms nekavējoši, 

ja kavēšanās var radīt būtiskas negatīvas izmaiņas vidē.  

21.p.(1) veicot vides valsts kontroli, valsts vides inspektoram ir tiesības: 1) iebraukt 

un ieiet un netraucēti pārbaudīt jebkuru teritoriju, iekārtu vai objektu neatkarīgi no 

īpašuma piederības, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību kontrolei, veicot 

plānotas pārbaudes, vai, ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu 

pārkāpumiem; 2) ņemt paraugus un veikt kontrolmērījumus; 3) apturēt kuģus un citus 

peldošos līdzekļus un likt tiem iebraukt ostā vai piestāties krastā; 5) pieprasīt un bez 

maksas saņemt no privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm vides valsts 

kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, kas ir privātpersonas vai iestādes 

rīcībā, dabas resursu uzskaites dokumentus un citus dokumentus, lai kontrolētu dabas 

resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņojuma apjomus, iepakojuma plūsmas, 

atkritumu apsaimniekošanu, būvniecību un citas ietekmējošas darbības; 6) uz laiku 

apturēt vai aizliegt veikt darbību, ar kuru tiek pārkāpti vides normatīvie akti, kura rada 

negatīvas izmaiņas vidē vai kura  apdraud cilvēku veselību vai dzīvību. 

VI nodaļa. Atbildība par videi nodarīto zaudējumu. 25.p.Atbildības pamatnosacījumi. 

(1) Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu 

videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības 

veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. (2) 

Operatora, kā arī šī panta trešajā daļā minētās personas saukšana pie administratīvās 

vai kriminālatbildības  par vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo tās no 

pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma 

draudi. (4) Operators ir atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem 

neatkarīgi no vainas, ja kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi radušies, veicot 

šādas profesionālās darbības: 1) likumā ‘’Par piesārņojumu’’ noteiktās A vai B 

kategorijas piesārņojošās darbības; 2) darbības, kuru veikšanai nepieciešamas 

atkritumu apsaimniekošanas atļaujas; 3) ūdens ieguvi un uzkrāšanu, kuras veikšanai 

nepieciešamas ūdens resursu atļaujas; 4) degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes 

ekspluatāciju; 5) ķīmisko vielu un maisījumu apriti reglamentējošos normatīvajos 

aktos noteikto bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu, augu aizsardzības līdzekļu vai 

biocīdu ražošanu, izmantošanu, pārstrādi, iepakošanu, izplatīšanu vidē vai 

pārvadāšanu ražotnes teritorijā; 6) ķīmisko vielu vai maisījumu transportēšanu  pa 
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cauruļvadiem; 7) bīstamo vai piesārņojošo kravu pārvadāšanu pa sauszemes, 

iekšzemes ūdeņu, jūras vai gaisa ceļiem.  

26.p.Starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktā atbildība par kaitējumu videi. (1) 

Operators nav atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem saskaņā ar 

šis nodaļas nosacījumiem, ja viņa atbildība vai radīto zaudējumu kompensācija ir 

noteikta šādās Latvijai saistošās starptautiskās konvencijās un to grozījumos: 1) 1992. 

gada 27. novembra Protokols par grozījumiem 1969. gada Starptautiskajā konvencijā 

par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem; 2)  1992.gada 

Protokols par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskā 

fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensēšanai; 3) 2001. 

gada 23. marta Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par bunkeru degvielas 

radīto piesārņojumu; 4) 1996. gada 3. maija Starptautiskā konvencija par atbildību un 

kaitējuma kompensēšanu saistībā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru; 5) 

1963. gada 21. maija Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumiem un 

1997. gada 12. septembra Protokols par grozījumiem 1963. gada 21. maija Vīnes 

konvencijā par civilo atbildību par kodolkaitējumiem; 6) 1988. gada 21. septembra 

Kopīgais protokols par Vīnes konvencijas un Parīzes konvencijas pielietojumu; 7) 

1971. gada Konvencija par civiltiesisko atbildību kodolmateriālu jūras pārvadājumu 

jomā. (2) Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma 

draudiem, ko izraisījusi darbība, uz kuru attiecas Eiropas Atomenerģijas kopienas 

dibināšanas līgums. 

27.p.Rīcība tiešu kaitējuma draudu gadījumā. (1) Ja kaitējums videi nav nodarīts, bet 

pastāv tieši kaitējuma draudi, operators nekavējoties veic visus preventīvos 

pasākumus. (2) ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvus 

pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, operators nekavējoties 

rakstveidā informē Valsts vides dienestu par šiem draudiem, veiktajiem 

preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem. 

(3) Valsts vides dienests:  1) konstatē operatoru, kura profesionālā darbība ir 

izraisījusi tiešus kaitējuma draudus; 2) ir tiesīgs prasīt, lai operators sniedz 

informāciju par tiešiem kaitējuma draudiem, arī tad, ja ir aizdomas par šādu draudu 

pastāvēšanu;  3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos preventīvos pasākumus; 4) 

ir tiesīgs dot operatoram norādījumus par veicamajiem preventīvajiem pasākumiem; 

5) ja nepieciešams, Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā organizē 

preventīvo pasākumu veikšanu. 

28.p.Rīcība gadījumos, kad ir nodarīts kaitējums videi. (1) ja ir nodarīts kaitējums 

videi, operators, kura profesionālā darbība to izraisījusi vai varētu būt izraisījusi: 1) 

nekavējoties informē Valsts vides dienestu par kaitējumu videi un sniedz pilnīgu 

situācijas raksturojumu; 2) nekavējoties veic neatliekamos pasākumus; 3) veic 

sanācijas pasākumus. (4) Valsts vides dienests:  1) konstatē operatoru, kura 

profesionālā darbība izraisījusi kaitējuma videi; 2) pieprasa, lai operators veic 

neatliekamos pasākumus kaitējuma novēršanai un ir tiesīgs dot operatoram saistošus 

norādījumus par šiem pasākumiem;  3) pieprasa, lai operators veic nepieciešamos 

sanācijas pasākumus un ir tiesīgs dot operatoram saistošus norādījumus par šiem 

pasākumiem; 4) organizē neatliekamo pasākumu veikšanu, ja nav konstatēts 

operators, kura profesionālā darbība izraisījusi kaitējumu videi, vai ja operators neveic 

šos pasākumus, vai ja operators neievēro šīs daļas 2.punktā minētos saistošos 

norādījumus; 5) noskaidro, izvērtē un pēc iespējas ņem vērā tās privātpersonas 

apsvērumus, kura iesniegusi iesniegumu atbilstoši šā likuma 30.pantam, kā arī tā 

nekustāmā īpašuma īpašnieka apsvērumus, kurā paredzēts veikt sanācijas pasākumus. 
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(6)  Ministru kabinets nosaka sanācijas mērķus un metodes, kā arī kārtību, kādā 

nosakāmi un veicami sanācijas darbi. 

29.p. Rīcība gadījumos, kad kaitējumam videi ir pārrobežu ietekme.  (1) ja kaitējums 

videi ietekmē vai var ietekmēt citas valsts teritoriju, Valsts vides dienests, informējot 

Ārlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, sadarbojas ar citas 

valsts kompetento iestādi, arī sniedzot tai attiecīgo informāciju par šā kaitējuma 

raksturu, apjomu, izplatību, veiktajiem un nepieciešamajiem preventīvajiem, 

neatliekamajiem, vai sanācijas pasākumiem, lai nodrošinātu, ka preventīvie, 

neatliekamiem un sanācijas pasākumi tiktu veikti. (2) Ja citā valstī izraisītais 

kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt Latvijas teritoriju,  Valsts vides dienests 

sadarbībā ar šis valsts kompetento iestādi nosaka nepieciešamos neatliekamos vai 

sanācijas pasākumus un paziņo par tiem attiecīgajām Latvijas pašvaldībām. (3) Ja 

operators, kurš veic profesionālo darbību citas valsts teritorijā, labprātīgi neveic 

neatliekamos vai sanācijas pasākumus, Valsts vides dienests ir tiesīgs – vienojoties ar 

operatoru vai tiesvedības ceļā – prasīt šo pasākumu izmaksu atlīdzināšanu. 

31.p.Kaitējuma videi atlīdzināšana. (1) Operators, kura profesionālā darbība izraisījusi 

kaitējumu videi vai tiešus kaitējuma draudus, sedz preventīvo, neatliekamo un 

sanācijas pasākumu izmaksas. (5) Šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas ietver 

izmaksas, ko pamato nepieciešamība nodrošināt pareizu un efektīvu šīs nodaļas 

nosacījumu īstenošanu, to skaitā izmaksas par kaitējumu videi, tiešu kaitējuma draudu 

un rīcības alternatīvu izvērtēšanu, administratīvās izmaksas, tiesu izdevumus un 

izpildes izmaksas, datu vākšanas un monitoringa izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas 

saistītas ar kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem. (13) Kārtību, kādā 

novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas šā panta pirmajā daļā minētās izmaksas 

nosaka Ministru kabinets.  

34.p. Informācijas apkopošana par kaitējumu videi. (1) Centrs izveido un uztur 

datubāzi, kurā apkopo informāciju par gadījumiem, kad radies kaitējums videi vai 

tieši kaitējuma draudi, lai uzskaitītu gadījumus, kuros saskaņā ar šo nodaļu veicami 

preventīvie, neatliekamiem un sanācijas pasākumi.        

 Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīvas 2004/35/EK par 

atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija direktīvas 2003/35/EK, ar ko 

paredz  sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un 

attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesu iestādēs un groza 

Padomes direktīvas 85/337/EK un 96/61/EK; 

-Eiropas Padomes 2003. gada 28. janvāra direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas 

pieejamību sabiedrībai un par padomes direktīvas 90/313/EEK atcelšanu; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīvas 2000/60/EK, ar ko 

izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā; 

 -Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra direktīvas 2005/35/EK par 

kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta direktīvas 2005/21/EK par 

ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem direktīvā 

2004/35/EK. 
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2.2.2. Likuma Par piesārņojumu (10) 1. pantā. Likumā lietotie termini, tiek definēts 

5) operators – privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās 

pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības 

veikšanu vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgās darbības 

profesionālu izpildījumu; 6) piesārņojoša darbība - augsnes, zemes dzīļu, ūdens, 

gaisa, iekārtu vai ēku un citu stacionāru objektu izmantošana, kas var radīt vides 

piesārņojumu vai avāriju risku, kā arī darbība, kas tiek veikta piesārņotā vietā un var 

izraisīt piesārņojuma izplatīšanos; 7) piesārņojums – cilvēka rīcības izraisīta vielu, 

vibrācijas, siltuma vai trokšņa tieša vai netieša novadīšana gaisā, ūdenī vai zemē, kam 

var būt kaitīga ietekme uz cilvēka veselību vai vidi un kas var radīt kaitējumu 

īpašumam vai ietekmēt dabas resursu izmantošanu un cita veida vides izmantošanu; 

8) piesārņota vieta – augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes un citi 

objekti  kas satur piesārņojošas vielas; 10) sanācija – piesārņotas vietas attīrīšana un 

atveseļošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka turpmāk cilvēku veselība un vide netiek 

apdraudēta un attiecīgo teritoriju ir iespējams izmantot noteikta saimnieciskai 

darbībai.  

5.p.Piesardzības pasākumi. Operators, kā arī atbildīgās valsts un pašvaldību 

institūcijas veic nepieciešamos piesardzības pasākumus lai novērstu, bet, ja tas nav 

iespējams, lai samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. 

Piesardzības pasākumi ietver: 1) pieejamo tehnisko līdzekļu izmantošanu un 

organizatorisko pasākumu veikšanu visos piesārņojošās darbības posmos un procesos; 

2) ražošanas un citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja 

tas nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ; 5) avāriju risku 

novērtēšanu un tādus pasākumus, kas veicami, lai izvairītos no avārijām, bet avārijas 

gadījumā – samazinātu tās sekas.      

Likums Par piesārņojumu Vides ai definē standartus. 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no 16 ES direktīvām, tai skaitā: 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra direktīvas 2008/1/EK par 

piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificēta versija); 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija direktīvas 2003/35/EK, ar ko 

paredz  sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un 

attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesu iestādēs un groza 

Padomes direktīvas 85/337/EK un 96/61/EK; 

-Eiropas Padomes 1996. gada 9. decembra direktīvas 96/82/EK par tādu smagu 

nelaimes gadījumu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 19. decembra direktīvas 2003/105/EK, 

ar ko groza Padomes direktīvu 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu 

pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra direktīvas 2010/75/ES par 

rūpnieciskajām emisijām  (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāta 

versija) (dokuments attiecas uz EEZ)). 

 

2.2.3. Likums Par radiācijas drošību un kodoldrošību (11) 1.p. definē radiācijas 

drošību un kodoldrošību  - organizatorisku un tehnisku pasākumu sistēma, lai 
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nodrošinātu jonizētā starojuma avotu un kodoliekārtu drošu izmantošanu, novērtu 

radiācijas avārijas un mazinātu radiācijas avāriju sekas, tādējādi aizsargājot cilvēkus 

un vidi no jonizējoša starojuma avotu un kodoliekārtu jonizējoša starojuma kaitīgās 

iedarbības apdraudējuma.  

2.p.(2) Likums nosaka drošības prasības jonizējoša starojuma avotiem un darbībām ar 

tiem un izvirza īpašas prasības valsts nozīmes jonizējoša starojuma objektiem, kā arī 

nosaka pienākumu sadali starp valsts iestādēm radiācijas drošības un kodoldrošības 

jomā. 

Likuma II nodaļa Radiācijas drošības un kodoldrošības valsts uzraudzība un kontrole: 

5.p.Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra galvenās funkcijas: centra 

galvenās funkcijas ir šādas: 1) sagatavot priekšlikumus par radiācijas un 

kodoldrošības uzraudzības un kontroles politiku valstī; 2) veikt radiācijas drošības un 

kodoldrošības uzraudzību un kontroli; 11) izvērtēt starptautisko institūciju prasību un 

rekomendāciju ieviešanu Latvijā un sagatavot priekšlikumus par grozījumiem 

attiecīgajos normatīvajos aktos vai par jaunu aktu izstrādi; 16) nodrošināt 

kodolnegadījumu izziņošanas 24 stundu operatīvo gatavību un veikt sakaru punkta 

funkcijas saskaņā ar Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu; 17) veikt 

Kodolmateriālu piegādātāju grupas kontaktpersonas pienākumus, lai veicinātu 

Kodolieroču neizplatīšanas līguma un ar to saistīto līgumu izpildi. 

9.p.Pienākumu sadalījums starp pārbaudēs iesaistītajām ministrijām: (1) Veselības 

ministrija un tās padotībā esošās institūcijas: 1) nodrošina obligātās veselības 

pārbaudes personām, kuras strādā ar jonizējoša starojuma avotiem; (2) Valsts 

Robežsardze sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas iestādēm, Pārtikas un 

veterināro dienestu, centru un citām institūcijām atbilstoši kompetencei veic 

pārbaudes robežšķērsošanas vietās, lai novērstu tādu preču, bagāžas, personu un 

transportlīdzekļu pārvietošanu, kuros radioaktīvo vielu daudzums pārsniedz 

pieļaujamās normas, un neatļauto jonizējošā starojuma avotu pārvietošanu.  (3) Centrs 

sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas pilnvarojām institūcijām pārbauda fiziskās 

aizsardzības nodrošinājumu un sagatavotību iespējamām avārijām vietās, kur tiek 

veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. (4) Ministru kabinets nosaka 

prasības attiecībā uz: 2) sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas 

gadījumā.  

Likuma V nodaļa Radiācijas drošības līdzekļi un pasākumi: 22.p. (2) Drošības policija 

koordinē kodolmateriālu atgūšanas pasākumus un nepieciešamo darbību gadījumā, ja 

notiek neatļauta kodolmateriālu pārvietošana, lietošana vai pārveidošana, vai 

gadījumā, ja ir radušies pamatoti draudi, ka tiks veiktas neatļautas darbības ar 

kodolmateriāliem. (3) Centrs un Drošības policija veic jonizējošā starojuma avotu 

fiziskās aizsardzības kontroli. 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 

-Padomes 1989. gada 27. novembra direktīvas 89/618/Euratom par plašas sabiedrības 

informēšanu par veicamajiem veselības aizsardzības pasākumiem un par rīcību 

radiācijas avārijas gadījumā; 

-Padomes 1990. gada 4. decembra direktīvas 90/641/Euratom par to viesstrādnieku 

aizsardzību, kuri darbojoties kontrolētajās zonās, ir pakļauti jonizējošā starojuma 

riskam; 
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-Padomes 1996. gada 13. maija direktīvas 96/29/Euratom, kas nosaka drošības 

pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju aizsardzībai pret jonizējošā starojuma 

radītajām briesmām; 

-Padomes 1997. gada 30. jūnija direktīvas 97/43/Euratom, ar ko paredz personu 

veselības aizsardzību  pret jonizējošā starojuma kaitīgo iedarbību saistībā ar 

ārstnieciski diagnostisko aparatūru un atceļ direktīvu 84/466/Euratom; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra direktīvas 2003/4/EK par 

vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes direktīvas 90/313/EE 

atcelšanu; 

-Padomes 2003. gada 22. decembra direktīvas 2003/122/AEK par slēgtu augstas 

radioaktivitātes avotu un bezīpašnieka jonizējošās starojuma avotu kontroli; 

-Padomes 2006. gada 20. novembra direktīvas 2006/117/Euratom par radioaktīvo 

atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzību un kontroli; 

-Padomes 2009. gada 25. jūnija direktīvas 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas 

kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru; 

-Padomes 2011. gada 19. jūlija direktīvas 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas 

sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai 

apsaimniekošanai. 

 

2.2.3.(a). Ministru kabineta noteikumi Prasības attiecībā uz sagatavotību 

radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā (12) izdoti saskaņā ar likuma 

Par radiācijas drošību un kodoldrošību 9.p. ceturtās daļas 2.punktu.  Noteikumu 

2.punkts definē kodolavāriju, avāriju, negadījumu un incidentu. 5.punkts:Operators 

objektā, kas varētu izraisīt radiācijas avārijas kaitējumu, izstrādā plānu sagatavotībai 

radiācijas avārijām un rīcībai avārijas gadījumā (turpmāk- rīcības plāns). 

8.punkts:.Operators saskaņo rīcības plānu ar: 1) Valsts vides dienesta Radiācijas 

drošības centru; 2) vietējo pašvaldību; 3) Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

13.Radiācijas avārijas gadījumā VUGD apziņo un brīdina iedzīvotājus, izmantojot 

plašsaziņas līdzekļus un civilās aizsardzības trauksmes un apziņošanas sistēmu. 

14.Pēc centra ieteikuma VUGD radiācijas avārijas laikā cietušajiem iedzīvotājiem 

nekavējoties sniedz šādu informāciju: 1) notikušās radiācijas avārijas veids, cēlonis 

(ja iespējams), mērogs un paredzamā attīstība; 2) ieteicamie iedzīvotāju aizsardzības 

pasākumi; 3) papildus aizsardzības pasākumi noteiktām iedzīvotāju grupām (ja 

nepieciešams). 

Atbilstoši noteikumu 19.punktam, ja kodolavārijas rezultātā tiek nolemts veikt 

pasākumus, kuri skar vairāk nekā 100 iedzīvotājus, centrs informāciju par 

pasākumiem un to nepieciešamību nekavējoties sniedz Starptautiskajai atomenerģijas 

aģentūrai un Eiropas Komisijai, kā arī ietekmētajām valstīm. 

65. Rīcībai radiācijas avārijā tiek apmācītas šādas personas: 1) pašvaldību civilās 

aizsardzības komisiju locekļi; 2)operatori, darbu vadītāji un objektu darbinieki; 

3)iestāžu un komercsabiedrību vadītāji un darbinieki, Nacionālo bruņoto spēku 

personālsastāvs, kas radiācijas avārijas gadījumā var tikt iesaistīts aizsardzības 

pasākumu organizēšanā un veikšanā.  
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68.Centrs sadarbībā ar Ārlietu ministriju lūdz palīdzību SAEA, ja radiācijas avārijas 

dēļ: 1) nepieciešams  veikt plašus iedzīvotāju un vides aizsardzības pasākumus 

apdzīvotā vietā Latvijā, kur ir 5000 un vairāk iedzīvotāju; 2) ir piesārņota teritorija, 

kas lielāka par 100 km2; 3) ārstniecības iestādes nespēj nodrošināt visu radiācijas 

avārijā cietušo aprūpi un ārstēšanu; 4) nav iespējams veikt nepieciešamos aizsardzības 

pasākumus.  

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 89/618/Euratom. 

        

2.2.4. Ķīmisko vielu likuma (13) mērķis ir nepieļaut, aizkavēt vai mazināt tā 

kaitējuma iespējamību, ko ķīmiskās vielas un maisījumi tiem piemītošo īpašību dēļ 

var nodarīt videi, cilvēku veselībai un īpašumam.  

3.p. (1) Šis likums reglamentē darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem; (1
1
) 

Šis likums nosaka kompetento iestādi un palīdzības dienesta izveidošanu  atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regulas (EK) Nr. 

1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 

ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas ķīmikāliju aģentūru (ECHA), 

groza direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un 

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un 

Komisijas direktīvu 91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK, direktīvu 93/105/EK un 

direktīvu 2000/21/EK (turpmāk regula 1907/2006). Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 16  decembra regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu 

klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ar ko groza un atceļ direktīvas 

67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk regula 

1272/2008), un Eiropas Parlamenta un padomes 2012.gada 22.maija regulas (ES) Nr. 

528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk regula 528/2012), kā 

arī kompetento iestādi Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4. jūlija regulas Nr. 

649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu importu un eksportu 4.panta (turpmāk regula 

649) izpratnē.         

(2) papildus šim likuma darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem regulē: 1) 

attiecībā uz ķīmiskajām vielā un maisījumiem, kas ir atkritumu sastāvā – normatīvie 

akti, kuri regulē atkritumu apsaimniekošanu; 2) attiecībā uz maisījumu 

pārvadējumiem (arī tranzītpārvadājumiem) pa ceļiem, dzelzceļu, gaisu, jūru, pastu vai 

pārvietošanu pa  cauruļvadiem, ja netiek veikta jebkāda šo vielu vai maisījumu 

apstrāde vai pārstrāde – normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadāšanas 

kārtību; 3) attiecībā uz narkotiskajām vai psihotropajām vielām – likuma ‘’Par 

narkotisko un psihotropisko vielu likumīgās aprites kārtību’’  un citi ar to saistīties 

normatīvie akti; 4) attiecībā uz prekursoriem – likums ‘’Par prekursoriem’’  un citi ar 

to saistīties normatīvie akti; 5) attiecībā uz ķīmiskajām vielām – 1993.gada 13.janvāra 

Konvencija par ķīmisko ieroču izplatīšanas, ražošanas, uzkrāšanas un izmantošanas 

aizliegšanu un iznīcināšanu; 6) attiecībā uz minerālmēsliem un kaļķošanas 

materiāliem – normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar mēslošanas līdzekļiem.  

4.p. Valsts iestāžu kompetence: (1) Veselības ministrija un tās padotībā esošās 

uzraudzības un kontroles iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kontrolē 

darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un biocīdu laišanu tirgū un izplatīšanu, 

un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem cilvēku 

dzīvības un veselības aizsardzības jomā. Veselības inspekcija veic ķīmisko vielu 

ietekmes uz veselību novērtējumu. 2) Labklājības ministrija un tās padotībā esošās 
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uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, 

maisījumiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos un biocīdiem darba vidē un uzrauga 

šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem strādājošo dzīvības un 

veselības aizsardzības jomā. 3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar 

ķīmiskajām vielām, maisījumiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos, apstrādātiem 

izstrādājumiem un biocīdiem ražošanā un profesionālajā lietošanā, izņemot šā panta 

pirmajā daļā minētos gadījumus, un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem u citiem 

normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā. VARAM deleģē sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ 

(turpmāk – centrs) valsts pārvaldes uzdevumu izdot ar ķīmisko vielu un 

maisījumu, arī biocīdu, reģistrāciju, pagaidu reģistrāciju vai lietošanas atļauju 

izsniegšanu saistītos administratīvos aktus. Centra izdotos lēmumus var apstrīdēt 

Vides pārvaldības valsts birojā, bet Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var 

pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. (3
1
) Centrs: 1) ir 

kompetentā iestāde, kas darbojas saskaņā ar regulas  1907/2006 121. pantu un 

nodrošina minētās 123.pantā un 124.panta pirmajā daļā noteikto prasību izpildi, 

darbojas saskaņā ar regulas 1272/2008 43.pantu un nodrošina minētās regulas 44. un 

45.pantā noteikto prasību izpildi, kā arī darbojas saskaņā ar regulas 528/2001 81.panta 

1.punktu un regulas 649/2012 4.pantu; 2) izveido palīdzības dienestu saskaņā ar 

regulas 1907/2006 124.panta otro daļu un, regulas 1272/2008 44.pantu un regulas 

649/2012 4.pantu; 3) izvērtē ķīmisko vielu risku, ņemot vērā Veselības inspekcijas 

sniegto novērtējumu par ķīmisko vielu ietekmi uz veselību; (4) Aizsardzības 

ministrija uzrauga darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem nacionālajos 

bruņotajos spēkos. (5) Darbības ķīmisko avāriju un citu ar ķīmisko vielu vai 

maisījumu lietošanu saistītu avāriju un ārkārtas situāciju likvidēšanā un neatliekamos 

glābšanas darbus veic, kā arī attiecīgo drošības noteikumu ievērošanu kontrolē 

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem. (6) Ievestās bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos  maisījumus, 

kuriem ir noteikti īpaši ierobežojumi vai aizliegumi, kā arī šīs bīstamās ķīmiskās 

vielas saturošus būvizstrādājumus uz valsts (muitas) robežas kontrolē Valsts 

ieņēmumu dienesta muitas iestādes.             

7.p.Ķīmisko vielu un maisījumu datu bāze un informatīvā sistēma. (1) Ķīmisko vielu 

un maisījumu datu bāzē iekļauj avāriju likvidēšanai, uzraudzības un kontroles 

īstenošanai nepieciešamās ziņas par Latvijā lietotajām ķīmiskajām vielām un 

maisījumiem, kā arī bīstamo ķīmisko vielu sarakstu, Eiropas Savienībā tirdzniecībā 

esošo ķīmisko vielu sarakstu (EINECS) un Eiropas Savienībā pieteikto ķīmisko vielu 

sarakstu (ELINCS).(2) Ministru kabinets noteic, kāda informācija tiek sniegta, 

uzturēta, apkopota un izvērtēta ķīmisko vielu un maisījumu datu bāzē, kā arī ķīmisko 

vielu un maisījumu uzskaites kārtību. 3) Ķīmisko vielu un maisījumu datu bāzē 

iesniegtie komersantu dati ir ierobežotas pieejamības informācija, izņemot tos datus, 

kuri ir vispārpieejama informācija saistībā ar šā likuma 8. panta trešo daļu.   

9.p.Darbības veicēja vispārīgie pienākumi. (1) Darbību veicējam, ņemot vērā ķīmisko 

vielu vai maisījumu bīstamību, daudzumu un to lietošanas un uzglabāšanas apstākļus, 

jāievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības, kā arī rūpība un piesardzība un 

jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, 

veselībai un īpašumam. (2) Darbību  veicējam  jāizvairās no ķīmiskajām vielām un 

maisījumiem, kas ir klasificēti kā bīstami, ja ir pieejami mazāk bīstami to aizvietotāji. 

(3) Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ķīmisko 
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vielu un maisījumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz 

vidi un cilvēku veselību. Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai novērtētu attiecīgo 

vielu vai maisījumu radītos iespējamos draudus videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un 

īpašumam, veiktu ķīmiskās vielas vai maisījuma marķēšanu un atbilstoši rīkotos 

avārijas gadījumā. (4) darbību veicējam, ja tas veic komercdarbību, jānovērtē avāriju 

iespējamība un jāparedz pasākumi, kas novērstu avārijas vai samazinātu to sekas. (6) 

plānojot, projektējot un rekonstruējot ķīmisko vielu vai maisījumu lietošanas vai 

uzglabāšanas iekārtas un ar tām saistītās būves, kā arī veicot darbības ar ķīmiskajām 

vielām un maisījumiem: 1) jānovērtē tādu avāriju iespējamība, kas var ietekmēt vidi, 

cilvēku veselību vai īpašumu, un jāparedz pasākumi, lai novērstu avārijas vai 

samazinātu to sekas; 2) jāievēro ražotnes izvietojums, topogrāfiskie, ģeoloģiskie, 

meteoroloģiskie un hidroloģiskie apstākļi, citu tuvāko ražotņu, maģistrālo autoceļu, 

dzelzceļa, cauruļvadu, kā arī īpaši aizsargājamo dabas objektu un teritoriju 

izvietojums. 

11.p.Riska analīze. (2) Ministru kabinets nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un 

bīstamajiem maisījumiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un 

riska samazināšanas pasākumus un norāda, uz kurām vielām un kuriem maisījumiem  

(atkarībā no to daudzuma un bīstamības pakāpes)  šī kārtība un šie pasākumi attiecas. 

(3) Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un drošības pārskatu izvērtē Vides 

pārraudzības valsts birojs, objekta civilās aizsardzības plānu – Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests un 90 dienu laikā no programmas, pārskata vai plāna un visas 

nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas pieņem lēmumu par programmas, 

pārskata vai plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām civilās aizsardzības, darba 

drošības, vides un veselības aizsardzības jomās. 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 1992. gada 30. aprīļa direktīvas 92/32/EEK, ar ko 

septīto reizi groza direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu 

tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu; 

-Padomes Parlamenta un Padomes 1967. gada 27. jūnija direktīvas 67/548/EEK par 

normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo vielu klasifikāciju, 

iepakojumu un marķēšanu; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija direktīvas 1999/45/EK par 

dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz 

bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra direktīvas 2006/121/EK, 

ar ko groza Padomes direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu 

tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu, lai to 

pielāgotu regulai (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, 

vērtēšanu, licenzēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas 

Ķimikāliju aģentūru; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija direktīvas 2011/65/ES par dažu 

bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.  
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2.2.4. (a) Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr 532 Noteikumu par 

rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 

pasākumiem (14) (izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 11. panta otro daļu). Līdz 

31.12.2015 jāpieņem jauni noteikumi, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2012. gada 4.jūlija direktīvas 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām 

saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ padomes Direktīvu 

96/82/EK (turpmāk – direktīva 2012/18/ES) pārņemšanu Latvijas nacionālajā tiesību 

sistēmā. 

1. Noteikumi nosaka ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem 

produktiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 

samazināšanas pasākumus, kā arī vielas un produktus atkarībā no to daudzuma un 

bīstamības pakāpes), uz kuriem šī kārtība un pasākumi attiecas. 

2. Noteikumos lietotie termini: 2.1. ražotne – teritorija, kas atrodas atbildīgās 

personas pārziņā un kur vienā vai vairākos objektos ir vai var būt bīstamās vielas un 

bīstamie ķīmiskie produkti (turpmāk-bīstamās vielas), tai skaitā šo objektu kopīgajā 

vai ar tiem saistītajā infrastruktūrā vai darbībās; 2.2. atbildīgā persona – viena vai 

vairākas fiziskās vai juridiskās personas, kuras norīko ražotnes īpašnieks un kuras 

pārvalda ražotni vai objektu, ja tām ir tiesības pieņemt lēmumus par ražotnes vai 

objekta ekspluatācijas sākšanu, ekspluatāciju (tai skaitā tehnisko apkopi, remontu, 

rekonstrukciju vai citām pārmaiņām ekspluatācijas gaitā) vai ekspluatācijas 

apturēšanu; 2.3. objekts – tehnoloģiska vienība ražotnē, kura ražo, lieto, apsaimnieko 

vai uzglabā bīstamās vielas. Objektā ietilpst visas iekārtas, ēkas un būves, cauruļvadi, 

mašīnas un mehānismi, instrumenti, ražotnei piederošies dzelzceļa atzarojumi, doki, 

izkraušanas piestātnes objekta apkalpošanai, moli, noliktavas un līdzīgās būves (arī 

peldošās), kas nepieciešamas objekta darbībai; 2.4. nevēlams notikums – negatīvas 

pārmaiņas objekta ekspluatācijas gaitā, piemēram, tehnoloģiska vai mehāniska 

rakstura bojājumi, neapzināta vai apzināta nepareiza ekspluatācija, kā arī citas 

novirzes no tehnoloģiskā procesa režīma vai ārējie faktori.  

 Kaut gan noteikumi darbojas jau desmit gadus, direktīvā lietotā ļoti vispārīgā 

termina ,,establishment’’ latviskais tulkojums kā ,,ražotne’’ joprojām nav 

viennozīmīgs un diskusijas par jauno Ministru kabineta noteikumu projektu (VSS-779) 

atsākās par jaunu un nerimstas. VUGD pārstāvji ar objektu drīzāk saprot adresi, 

kurā var atrasties arī vairāki uzņēmumi ar daudzām ražotnēm katrā, bet objekta 

ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā būs izvērtēts domino efekts. Savukārt likums 

Par piesārņojumu runā par operatora atbildību, jo darbības atļauja būs izsniegta 

tieši operatoram, nevis atbildīgajai personai.  

3. Noteikumi attiecas uz ražotnēm, kurās šo noteikumu 1.pielikumā minētās bīstamās 

vielas vai bīstamās vielas, kas pieder pie šo noteikumu 1.pielikumā minētās bīstamo 

vielu grupas vai bīstamības klases, atrodas vai var atrasties, vai var rasties 

nekontrolējamu ķīmisko procesu rezultātā daudzumos, kas ir vienādi ar šo noteikumu 

1.pielikumā norādītajiem mazākajiem kvalificējošajiem daudzumiem vai ir lielāki par 

tiem, tai skaitā tai skaitā uz tām ražotnēm, kurās ķīmiski vai termiski apstrādā derīgos 

izrakteņus un kurās tos uzglabā saistībā ar šim darbībā, un derīgo izrakteņu ieguves 

vai apstrādes procesā radušos atkritumu glabātavām, ieskaitot šo atkritumu dīķus vai 

izgāztuves.   Gan konvencija, gan to pārņemošās direktīvas domātas lielu rūpniecisko 

avāriju novēršanai, līdz ar to noteikumu 1.pielikumā ietvertie kvalificētie daudzumi ir 

lieli un Latvijā šādu uzņēmumu ir maz, savukārt no kontroles izslīd loģistikas 

uzņēmumi, kuros kopīgie daudzumi īslaicīgi var būt lielāki par deklarētajiem. 
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4. Noteikumi  nav piemērojami: 4.1. Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajām 

ražotnēm vai objektiem; 4.2. darbībām ar jonizētā starojuma avotiem; 4.3. bīstamo 

kravu pārvadājumiem pa ceļu, dzelzceļu, iekšzemes ūdeņiem, jūru vai gaisu ārpus 

ražotnēm, ieskaitot šādu kravu pagaidu uzglabāšanu, iekraušanas un transporta 

darbības uz citiem transporta līdzekļiem dokos, kuģu piestātnēs vai dzelzceļa 

atzarojumos un no tiem; 4.4. bīstamo vielu transportēšanai pa cauruļvadiem (arī sūkņu 

stacijām) ārpus ražotnēm; 4.5. derīgo izrakteņu izpētei, ieguvei un pārstrādei raktuvēs, 

karjeros vai urbumos, kas nav minēti šo noteikumu  3.punktā; 4..6. atkritumu 

poligoniem un atkritumu apglabāšanas vietām, kas nav minētas šo noteikumu  

3.punktā; 4.7. izrakteņu, arī ogļūdeņražu, izpētei un ieguvei jūrā.  

5. Bīstamās vielas ražotnē atrodas vai var atrasties izejvielu, produktu, palīgmateriālu, 

blakusproduktu, izstrādājumu vai atkritumu veidā, vai var rasties nekontrolējamu 

ķīmisko procesu rezultātā. 

6.Rūpniecisko avāriju izraisa vai var izraisīt nekontrolēts ķīmiskais vai tehnoloģiskais 

process, nekontrolētas darbības vai citi nevēlami notikumi. 

7. Rūpnieciskajai avārijai ir raksturīga apjomīga bīstamās vielas noplūde, ugunsgrēks 

vai sprādziens ražotnē, kas nekavējoties vai pēc kāda laika rada vai var radīt nopietnus 

draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai vai īpašumam ražotnes teritorijā vai ārpus 

tās. 

8. Atbildīgā persona izstrādā un veic šajos noteikumos paredzētos un citus 

nepieciešamos rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu 

darbinieku, apkārtējo izdzīvotāju un sabiedrības drošību un aizsargātu tos no 

rūpnieciskās avārijas kaitīgās iedarbības, kā arī saglabātu kvalitatīvu vidi, bet, ja 

notikusi avārija, - atjaunotu vides kvalitāti. 

9. Novērtējot rūpniecisko avāriju risku (nevēlamu seku iestāšanās iespējamību 

noteiktā laikposmā vai konkrētos apstākļos), kā arī, plānojot un izpildot riska 

samazināšanas pasākumus, atbildīgā persona: 9.1. nosaka iespējamo apdraudējumus – 

riska avotus – un iespējamos nevēlamos notikumus objektā vai ārpus tā, kuri var 

izraisīt rūpniecisko avāriju vai tiešus rūpnieciskās avārijas draudus; 9.2. izvērtē 

rūpnieciskās avārijas iespējamās sekas; 9.3. nosaka, kāda nevēlamu notikumu attīstība 

var radīt vissmagākās sekas videi, cilvēka dzīvībai, veselībai vai īpašumam; 9.4. 

novērtē tādas rūpnieciskās avārijas iespējamību, kura radītu vissmagākās sekas videi, 

cilvēka veselībai vai īpašumam; 9.5. izvērtē paredzēto vai veikto rūpniecisko avāriju 

riska samazināšanas pasākumu lietderību un efektivitāti; 9.6. skaitliski novērtē risku, 

ja uz objektu attiecas šo noteikumu prasības par drošības pārskatu izstrādāšanu; 9.7. 

izveido drošības sistēmu, kas nodrošina sistemātisku un regulāru rūpniecisko avāriju 

riska izvērtēšanu un riska samazināšanas pasākumu plānošanu, izvērtēšanu un, izpildi 

un kontroli objektā un visos ražotnes objektos, kas atrodas vienā teritorijā; 9.8. 

iesaista drošības sistēmu kopējā objekta darba organizācijas un vadības sistēmā. 

14. Atbildīgā persona izstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un rakstiski 

un elektroniski iesniedz to Vides pārraudzības valsts birojā, ja ir spēkā viens no 

šādiem nosacījumiem: 14.1. bīstamo vielu maksimālie daudzumi objektā vai visos 

ražotnes objektos, kas atrodas vienā teritorijā, ir vienādi ar šo noteikumu 1.pielikumā 

noteiktajiem mazākajiem kvalificējošajiem daudzumiem vai lielāki par tiem, bet 

mazāki par šo noteikumu 1.pielikumā norādītajiem lielākajiem kvalificējošajiem 

daudzumiem; 14.2. bīstamo vielu daudzuma kritērijs, kas aprēķināts, ņemot vērā šo 
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noteikumu 1.pielikumā norādītos mazākos kvalificējošās daudzumus, ir vienāds ar 

vienu vai lielāks. 

15.  Atbildīgā persona izstrādā un rakstiski un elektroniski iesniedz Vides 

pārraudzības valsts birojā drošības pārskatu, bet glābšanas dienestā – objekta civilās 

aizsardzības plānu, kurā norādīts, kā rīkoties nevēlama notikuma vai rūpnieciskās 

avārijas, vai katastrofas gadījumā, pirms tam atbilstoši šo noteikumu XI nodaļai 

informējot par to  sabiedrību, ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem: 15.1. bīstamo  

vielu daudzumi objektā vai visos objektos, kas atrodas vienā teritorijā, ir vienādi ar šo 

noteikumu 1.pielikumā norādītajiem lielākajiem kvalificējošajiem daudzumiem vai 

lielāki par tiem; 15.2. bīstamo vielu daudzuma kritērijs, kas aprēķināt, ņemot vērā šo 

noteikumu 1.pielikumā  norādītos lielākos kvalificējošas daudzumus, ir vienāds ar 

vienu  vai lielāks. 

III. Rūpniecisko avāriju novēršanas programmā iekļaujamā informācija. 

VI. Drošības pārskatā iekļaujamā informācija. 

V. Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas un drošības pārskata iesniegšanas un 

izvērtēšanas kārtība. 

VI. Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas un drošības pārskata precizēšanas un 

papildināšanas kārtība. 

VII. Domino efekta novērtēšana un prasības objektiem, kuri var izraisīt domino efektu 

vai kurus tas var ietekmēt. 

50. Vides pārraudzības valsts birojs, izmantojot iesniegumos, rūpniecisko avāriju 

novēršanas programmās un drošības pārskatos sniegto informāciju vai citu 

informāciju, un ja nepieciešamas, pieaicinot ekspertus, nosaka objektus vai objektu 

grupas, kas var izraisīt domino efektu  - divu vai vairāku objektu nevēlamu 

savstarpēju ietekmi, kas palielina rūpnieciskās avārijas iespējamību vai padara 

smagākas avārijas sekas, saistībā ar: 50.1. bīstamajām vielām, kas atrodas objektos, to 

īpašībām, agregātstāvokli un daudzumu; 50.2. tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un 

tehnoloģisko procesu parametriem; 50.3. šo objektu un tehnoloģisko iekārtu 

parametriem; 50.4. ārējiem riska avotiem. 

51. Vides pārraudzības valsts birojs informāciju par domino efektu sniedz 

reģionālajām vides pārvaldēm, glābšanas dienestam, to objektu atbildīgajām 

personām, kuri var izraisīt domino efektu vai kurus tas var ietekmēt, kā arī 

attiecīgajām pašvaldībām.     

VIII. Prasības objektu un to apkārtnes teritoriju plānošanai un objektu norādīšanai 

teritoriju plānojumos. 

53. Objekti, uz kuriem attiecas šie noteikumi, ir paaugstināta riska objekti. Šos 

objektus norāda teritorijas plānojumos. 

55. Vides pārraudzības valsts birojs sniedz: 55.1. informāciju attiecīgajām 

pašvaldībām par objektiem, uz kuriem attiecas šie noteikumi, un teritorijām, kuras var 

ietekmēt šajos objektos iespējamās rūpnieciskās avārijas vai to izraisītais domino 

efekts; 55.2. ieteikumus par ierobežojumiem teritoriju izmantošanā, attālumiem starp 

objektu un dzīvojamo ēku apbūves teritorijām vai citām teritorijām un citiem risku 

novēršanas pasākumiem, kas ieteikti pēc izvērtēšanas vai paredzēti drošības pārskatā 

vai rūpniecisko avāriju novēršanas programmā.  
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IX. Objekta civilās aizsardzības plāns. 

61. Atbildīgā persona izstrādā objekta civilās aizsardzības plānu, kurā iekļauj 

informāciju par atbildīgo darbinieku noteikšanu civilās aizsardzības jautājumos, 

civilās aizsardzības formējumu izveidi un to gatavības nodrošināšanu, objekta 

apziņošanas un trauksmes sistēmu, darbinieku apmācību civilās aizsardzības 

jautājumos, rīcībā esošajiem resursiem, kas nepieciešami rūpnieciskās avārijas vai 

katastrofas gadījumiem, kā arī par plānotajiem un veiktajiem preventīvajiem 

pasākumiem un gatavību reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšana 

rūpnieciskās avārijas vai katastrofas gadījumā, lai likvidētu vai ierobežotu 

rūpnieciskās avārijas vai katastrofas objekta teritorijā un samazinātu to ietekmi uz 

cilvēkiem, īpašumu un vidi. 

X. Objekta civilās aizsardzības plāna izvērtēšanas kārtība un ārpusobjekta civilās 

aizsardzības plāna izstrādāšanas kārtība. 

71. objekta civilās aizsardzības plānu kopā ar nepieciešamo papildinformāciju 

atbildīgā persona iesniedz glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā ne vēlāk kā 

trīs mēnešus pirms objekta ekspluatācijas sākšanas vai šo noteikumu 15.punktā 

norādītā bīstamo vielu daudzuma sasniegšanas. 

72. Glābšanas dienests: 72.1. kopā ar attiecīgo pašvaldību vai pašvaldībām izvērtē 

objekta civilās aizsardzības plānu mēneša laikā pēc tā saņemšanas; 72.2. informē 

Vides pārvaldības valsts biroju  un attiecīgās pašvaldības, ja, pamatojoties uz riska 

izvērtēšanas komisijas ieteikumu, netiek izstrādāts ārpusobjekta civilās aizsardzības 

plāns; 72.3. organizē un vada ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna izstrādāšanu, 

nosakot valsts institūciju un pašvaldību pienākumus, materiālās rezerves un citus 

resursus, kas paredzēti neatliekamām darbībām un pasākumiem, lai ierobežotu vai 

likvidētu rūpnieciskās avārijas un  samazinātu šo avāriju ietekmi uz vidi un cilvēkiem 

ārpus objekta teritorijas; 72.4. triju mēnešu laikā pēc objekta civilās aizsardzības 

plāna izvērtēšanas izstrādā ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu, kas ir republikas 

pilsētas vai rajona civilās aizsardzības plāna sastāvdaļa.          

XI. Informēšana par aizsardzības un drošības pasākumiem. 

82. Atbildīgā persona nodrošina sabiedrībai brīvu pieeju rūpniecisko avāriju 

novēršanas programmai vai drošības pārskatam. Kā arī informācijai par bīstamo vielu 

klātbūtni objektā (bīstamo vielu sarakstam). 

83. Vides pārvaldības valsts birojs mājas lapā internetā norāda, kur un kad var 

iepazīties ar atbildīgās personas sagatavoto rūpniecisko avāriju novēršanas 

programmu vai drošības pārskatu. 

84. Ja rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats satur 

informāciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem uzskatāma par ierobežotas 

pieejamības informāciju, Vides pārvaldības valsts birojs, pamatojoties uz atbildīgās 

personas iesniegumu, pieņem lēmumu par atsevišķu programmas vai drošības 

pārskata sadaļu ierobežotu pieejamību. Šādā gadījumā atbildīgā persona papildus 

izstrādā saīsinātu programmu vai drošības pārskatu, kas nesatur ierobežotas 

pieejamības informāciju un ir brīvi pieejams sabiedrībai.   

2.2.4. (b) Ministru kabineta noteikumu projekts “Rūpniecisko avāriju riska 

novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” (15)  (sagatavoti saskaņā 

ar Ķīmisko vielu likuma 11.panta otro daļu, VSS -779; turpmāk – noteikumu projekts) 

izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija 
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direktīvas 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, 

ar kuru groza un vēlāk atceļ padomes Direktīvu 96/82/EK (turpmāk – direktīva 

2012/18/ES) pārņemšanu Latvijas nacionālajā tiesību sistēmā. Pēc tā pieņemšanas 

valdībā spēku zaudēs 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr 532 Noteikumi par 

rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 

pasākumiem.   

 

 2.2.5. Ūdens apsaimniekošanas likuma (16) mērķis (2.p.): ir: 1) izveidot tādu 

virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības sistēmu, kas: a) veicina ilgtspējīgu un 

racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju 

pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni; f) nodrošina zemes 

aizsardzību pret applūšanu vai izkalšanu; g) nodrošina Latvijas jūras ūdeņu 

aizsardzību; 2) izveidot plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības sistēmu, lai mazinātu 

ar plūdiem saistītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu 

un saimniecisko darbību.           

Likuma 1.p. Likumā ir lietoti šādi termini: 11) prioritārās vielas — ķīmiskās vielas, 

kas rada būtisku risku ūdens videi, arī ūdens videi īpaši bīstamas vielas; 14
1
) plūdi — 

parasti ar ūdeni neklātas sauszemes īslaicīga applūšana ar ūdeni, tai skaitā vētras 

radīto jūras ūdens uzplūdu piekrastes teritorijās vai palu vai ilgstošu lietavu izraisītas 

straujas ūdens līmeņa celšanās dēļ; 14
2
) plūdu risks — plūdu iestāšanās iespējamība 

un to radītā varbūtējā nelabvēlīgā ietekme uz cilvēku veselību, vidi, kultūras 

mantojumu un saimniecisko darbību; 

Likuma 7.p. Ūdens resursu lietotāja pienākumi ir šādi: 1) lietojot ūdens resursus, 

ievērot ūdensobjektam noteiktos izmantošanas mērķus, vides kvalitātes mērķus un 

kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības aizsardzības, būvniecības, 

zivsaimniecības noteikumus un citas normatīvajos aktos ietvertās prasības; 2) 

nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā 

esošajos ūdensobjektos un teritorijā; 3) ievērot apsaimniekošanas plānā un pasākumu 

programmā paredzētos nosacījumus; 4) veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās 

darbības tā, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu 

kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, arī ūdens ekosistēmām un no tām tieši 

atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī neradītu apstākļus, kas veicina plūdus vai 

zemes izkalšanu; 10) atlīdzināt zaudējumus, kas ūdens resursu lietošanas rezultātā 

nodarīti videi vai ūdens bioloģiskajiem resursiem, ja atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem atzīta ūdens resursu lietotāja atbildība par šiem zaudējumiem; 

11) pārtraukt ūdens resursu lietošanu, ja konstatēta pazemes ūdensobjekta un 

virszemes ūdensobjekta stāvokļa pasliktināšanās, nodarīts kaitējums cilvēku veselībai 

vai videi, it īpaši ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes 

ekosistēmām;12) ievērot ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos 

paredzētos ūdens objekta ekspluatācijas un izmantošanas nosacījumus. Hidrotehniskās 

būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs atbild par savā īpašumā vai valdījumā esošās 

hidrotehniskās būves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos paredzēto 

nosacījumu izpildi un veic pasākumus, lai novērstu plūdu draudus. 

Likuma 7.
1
 p. Plūdu draudu novēršanai izstrādājamie ūdens objektu ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumi: (1) Lai novērstu plūdu draudus ūdens objektam 

piegulošajās teritorijās, Ministru kabinets nosaka: 1) tos ūdens objektus, kuru 

hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm un kuriem 

izstrādājami ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi; 2) ūdens 
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objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos ietveramās prasības, kā arī šo 

noteikumu apstiprināšanas un ievērošanas kontroles kārtību. (2) Izstrādājot ūdens 

objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, novērtē iespējamo applūšanas 

risku ūdens objekta hidrotehnisko būvju darbībai noteikto prasību neievērošanas 

gadījumā. 

Likuma 9. pants. Upju baseinu apgabala pārvaldes institūcijas: (1) Katra upju baseinu 

apgabala apsaimniekošanas pasākumu koordinācijai izveido konsultatīvo padomi 

(turpmāk — padome), kurā iekļauj valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību un 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets, 

bet personālsastāvu — vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. 

 (2) Padome: 1) saskaņo ministriju un citu valsts pārvaldes institūciju, kā arī to 

reģionālo struktūrvienību, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un citu interešu grupu 

intereses jautājumos, kas saistīti ar vides kvalitātes un ūdens lietošanas mērķu 

sasniegšanu attiecīgajā upju baseinu apgabalā; 2) izskata un sniedz atzinumu par 

apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu, kā arī par sagatavotajiem 

priekšlikumiem attiecībā uz to īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. 

(4) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (turpmāk — centrs) katram upju baseinu apgabalam: 

 1) izstrādā ūdeņu stāvokļa monitoringa programmas (turpmāk — monitoringa 

programma); 5) sagatavo un atjauno apsaimniekošanas plānu un pasākumu 

programmu projektus; 7) nodrošina sabiedrības līdzdalību apsaimniekošanas plānu, 

arī plūdu riska pārvaldības plānu, un pasākumu programmu sagatavošanā un 

atjaunošanā, kā arī informē par šiem plāniem un programmām attiecīgās pašvaldības, 

kuru administratīvajā teritorijā tos paredzēts īstenot; 13) veic sākotnējo plūdu riska 

novērtējumu un, pamatojoties uz tā rezultātiem, identificē teritorijas, kurās pastāv vai 

varētu rasties plūdu risks, kā arī sagatavo iespējamo plūdu postījumu vietu kartes un 

plūdu riska kartes šīm teritorijām. Centrs izstrādā un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā pārskata minētās kartes, nodrošinot, ka tajās sniegtās ziņas saskan ar 

informāciju, kas iekļauta upju baseinu raksturojumā, cilvēku darbības ietekmes 

izvērtējumā, ekonomiskajā analīzē un apsaimniekošanas plānos; 14) pamatojoties uz 

šīs daļas 13.punktā minētajām kartēm, izstrādā plūdu riska pārvaldības plānu, ko 

iekļauj upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā kā tā sastāvdaļu.  

(6) Ministru kabinets nosaka sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu 

postījumu vietu kartēs, plūdu riska kartēs un plūdu riska pārvaldības plānā sniedzamās 

informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama, atjaunojot 

minētos dokumentus.  

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no: 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīvas 2000/60/EK, ar 

ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā; 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. februāra direktīvas 2006/7/EK par 

peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un direktīvas 76/160/EEK atcelšanu; 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra direktīvas 2006/118/EK 

par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos; 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra direktīvas 2007/60/EK par 

plūdu riska novērtējumu un pārvaldību; 

-Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra direktīvas 2008/105/EK 

par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un ar ko groza un 

sekojoši atceļ Padomes direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 

84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza direktīvu 2000/60/EK. 

http://likumi.lv/doc.php?id=66885#p13
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/7?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1976/160?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/118?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2007/60?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/105?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1982/176?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/513?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1984/156?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1984/491?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1986/280?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60?locale=LV
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2.2.6. Ministru kabineta 2010. gada 21. maija rīkojums Nr. 283 ,,Par Nacionālo 

gatavības plānu naftas, bīstamo un kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā 
(17)  izdots pamatojoties uz Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 53.panta pirmo 

daļu). 

MK rīkojums nosaka, ka: 2. Par plāna ieviešanas koordināciju ir atbildīgs Valsts 

vides dienests. 3. Par plānā paredzēto pasākumu izpildi, lai likvidētu naftas, bīstamo 

vai kaitīgo vielu piesārņojuma sekas jūrā, ir atbildīgi Nacionālo bruņoto spēku Jūras 

spēki. Rīkojums arī nosaka, ka Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem, Valsts vides 

dienestam, Valsts robežsardzei un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 

jāizstrādā savus rīcības plānus naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma 

gadījumiem jūrā. Valsts vides dienestam, Valsts robežsardzei un Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienestam jāiesniedz Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem. 

Jūras negadījuma dēļ izlijušas naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu noplūdes seku 

likvidācija Latvijas ūdeņos vai to tuvumā tiek veikta saskaņā ar 1990.gada 

Starptautisko konvenciju par gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma 

gadījumā (turpmāk - OPRC konvencija), 2000.gada Protokolu par gatavību, reaģēšanu 

un sadarbību piesārņojuma gadījumos ar bīstamām un kaitīgām vielām (turpmāk - 

OPRC - HNS protokols), 1992.gada Konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides 

aizsardzību (turpmāk - Helsinku konvencija), kā arī Nacionālo gatavības plānu naftas, 

bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā. 

Nacionālā gatavības plāna naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem 

jūrā (turpmāk - plāns) mērķis ir noteikt kārtību, kādā valsts un pašvaldību iestādes, 

kuras minētas Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā un šajā plānā, rīkosies 

neparedzētas naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu noplūdes gadījumā jūrā. Plāns nosaka 

trauksmes izziņošanas, piesārņojuma novērtēšanas, situācijas kontroles, operatīvās 

vadības un avārijas seku likvidācijas pasākumu secību neparedzētas naftas, bīstamo 

vai kaitīgo vielu izplūdes gadījumā. Plāns ir piemērojams jebkuram negadījumam 

jūrā, kas izraisa vai draud izraisīt piesārņojumu Latvijas ūdeņos ārpus ostu 

akvatorijām. 

     Plāns izstrādāts atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, kā arī Helsinku 

konvencijai, OPRC konvencijai, OPRC - HNS protokolam, 1973. gada 

Starptautiskajai konvencijai par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978. gada 

Protokolam (MARPOL konvencija), 1969. gada Starptautiskajai konvencijai par 

iejaukšanās tiesībām atklātā jūrā naftas piesārņojuma gadījumā. 

    Atbilstoši jūrlietu specifikai, plānā tiek izskaidroti daudzi termini:  

Atbildīgais komandieris (RC) - Nacionālo bruņoto spēku nozīmēta amatpersona, 

kura īsteno avāriju seku likvidācijas darbu vadību I, II un III darbības līmeņa 

gadījumā;  

Bīstama vai kaitīga viela - jebkura viela, kas nav nafta un kas, iekļūstot jūras vidē, 

var radīt draudus cilvēka veselībai, kaitēt dzīvajiem resursiem un jūrā dzīvojošiem 

dzīvniekiem un augiem, postīt rekreācijas zonas vai var būt par šķērsli citai likumīgai 

jūras izmantošanai;  

Rīcības vadība - nacionālo pasākumu vispārēja koordinācija un kontrole. 

http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums#p53
http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums
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Dežūrējošā amatpersona (DO) - MRCC Rīga dežūrējošais koordinators, kurš 

darbojas MRCC Rīga 24 stundas diennaktī;  

Naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu kraušanas iekārtas - iekārtas un aprīkojums, kas 

nodrošina naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu iekraušanu kuģošanas līdzeklī vai 

izkraušanu no tā;  

Krasta apsardzes atbildības zona - Nacionālo bruņoto spēku likumā noteikto Jūras 

spēku pārraudzībā esošo ģeogrāfisko rajonu, kurā Krasta apsardze savas kompetences 

ietvaros veic ar avāriju seku likvidāciju saistītos pasākumus saskaņā ar šo plānu; 

Krīzes vadības padome - koordinē civilmilitāro sadarbību un valsts pārvaldes 

institūciju operatīvos pasākumus valsts apdraudējuma pārvarēšanai;  

Komandieris notikuma vietā (OSC) - atbildīgā komandiera norīkota persona, kas 

starptautiskā avāriju seku likvidācijas operācijā īsteno taktisko vadību jūrā un ir tieši 

pakļauta atbildīgam komandierim vai dežurējošai amatpersonai. Komandiera 

notikuma vietā pienākums ir atbilstoši šim plānam vadīt un veikt naftas, bīstamo vai 

kaitīgo vielu noplūdes lokalizēšanas un likvidēšanas darbus jūrā. Komandierim 

notikumu vietā ir pakļauti visi formējumi, kas ieradušies negadījuma vietā jūrā, un 

nevienam no viņa pakļautībā esošajiem formējumiem vai cilvēkiem nav tiesības 

iejaukties komandiera notikuma vietā darbībā, atcelt viņa komandas un rīkojumus 

naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu noplūdes lokalizēšanas un likvidēšanas darbos; 

Latvijas ūdeņi - Latvijas jurisdikcijā esošie jūras ūdeņi, tai skaitā piekrastes ūdeņi no 

krasta līnijas līdz bāzes līnijai, ūdeņi no bāzes līnijas līdz teritoriālo ūdeņu ārējai 

robežai un Latvijas Republikas ekskluzīvā ekonomiskā zona; 

MRCC komiteja - komiteja, kas tiek izveidota pie MRCC Rīga II un III darbības 

līmeņa gadījumā un darbojas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku izstrādāto MRCC 

komitejas darba kārtību; 

MRCC komitejas vadītājs - Nacionālo bruņoto spēku norīkots atbildīgais 

komandieris MRCC komitejas sasaukšanas gadījumā; 

MRCC Rīga - Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes Jūras 

meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs Rīgā; 

Nacionālais komandieris notikuma vietā (NOSC) - atbildīgā komandiera norīkota 

amatpersona, kas starptautiskā avārijas seku novēršanas operācijā jūrā īsteno 

nacionālo operatīvo vienību taktisko vadību un darbojas galvenā notikuma vietas 

komandiera taktiskajā vadībā. Šo posteni izveido tikai starptautisku pasākumu 

gadījumā; 

Nafta - ir nafta jebkādā veidā, ietverot jēlnaftu, degvielu, nosēdumus, naftas 

atlikumus un rafinētos produktus, kā arī speciāli izstrādājumi, tai skaitā, Orimulsion; 

Piesārņojuma gadījums - gadījums vai vienas izcelsmes gadījumu virkne, kā 

rezultātā ir noplūduši, noplūst vai rada noplūdes draudus nafta, bīstamās vai kaitīgās 

vielas, kas apdraud jūras vidi vai piekrastes zonu, vai citas Latvijas vai citu Baltijas 

jūras valstu intereses, un kas nekavējoties prasa veikt pretpasākumus un reaģēt 

nekavējoties; 

Negadījums - notikums, kas izraisījis vai draud izraisīt naftas, bīstamo vai kaitīgo 

vielu piesārņojumu jūrā; 

Operatīvā vienība - speciālistu vadīta grupa, kas spēj patstāvīgi veikt piesārņojuma 

un tā seku likvidācijas pasākumus, savākt piesārņojumu un īslaicīgi to uzglabāt. 

Operatīvās vienības strādā komandiera notikuma vietā taktiskajā vadībā. 

Starptautiskos pasākumos tā strādā sava nacionālā komandiera notikuma vietā vadībā; 

Ostas akvatorija - ostas ūdeņi, kas atrodas Ministru kabineta apstiprinātajās ostas 

robežās; 
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Ostas pārvaldes atbildības zona - Ministru kabineta apstiprinātā ostas robeža, 

izņemot ārējo reidu, kurā ostas pārvalde nodrošina ar naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu 

avāriju seku likvidāciju saistītos pasākumus saskaņā ar ostas darbības plānu 

neparedzēta piesārņojuma gadījumā; 

Pasākums - jebkurš pasākums, kas  novērš, samazina vai likvidē piesārņojumu vai arī 

ļauj kontrolēt to. Šajā kontekstā arī mērķtiecīga bezdarbība ir uzskatāma par 

pasākumu; 

Sabiedrisko attiecību amatpersona (PR) - Nacionālo bruņoto spēku amatpersona, 

kura avāriju seku likvidācijas operācijas laikā darbojas kā kontaktpersona starp 

MRCC komiteju un plašsaziņas līdzekļiem; 

Sakaru koordinators (CCO) - MRCC Rīga amatpersona, kura avāriju seku 

likvidācijas operācijas laikā nodrošina visu MRCC Rīga sakaru sistēmu darbu; 

Sākotnējais ziņojums - trauksmes signāls vai ziņojums, kuru saņem MRCC Rīga 

dežūrējošā amatpersona; 

Taktiskā vadība - operatīvo brigāžu, brigāžu vai vienību veicamo specifisko 

uzdevumu izpildes vadīšana un pārraudzība pasākumu ietvaros. To attiecīgajās 

atbildības sfērās piemēro notikuma vietas komandieri, nacionālo notikuma vietas 

komandieri, galveno notikuma vietas komandieri, krasta komandieri, operatīvo vai 

citu brigāžu un vienību vadītāji; 

Vadošā valsts - 1992. gada Konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides 

aizsardzību dalībvalsts, kuras reaģēšanas zonā noticis negadījums jūrā un kurai 

uzticēts uzņemties starptautiskas avārijas seku novēršanas operācijas vadību; 

Vides padomnieks (BA) - Valsts vides dienesta norīkota amatpersona, kas II un III 

darbības līmenī koordinē nepieciešamo vides aizsardzības pasākumu izpildi; 

Virsvadības komandieris notikuma vietā (SOSC) - vadošās valsts atbildīgā 

komandiera iecelta persona, kurai uzticēta starptautiskas avārijas seku likvidācijas 

operācijas taktiskā vadība atbildīgā komandiera pakļautībā. Virsvadības komandieri 

notikuma vietā ieceļ tikai starptautisku pasākumu gadījumā 

Plāns nosaka izvirzītos pasākumus mērķu sasniegšanai un izdala prioritāros 

pasākumus: 5. Prioritārie pasākumi piesārņojuma tālākas izplatīšanās ierobežošanai ir 

produktu mehāniska savākšana ar savācējiem vai skimmeriem, norobežojot 

piesārņojumu ar bonām. Plānojot reaģēšanu uz naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu 

noplūdēm Valsts vides dienests sastāda jutīgo zonu kartes, balstoties uz tās rīcībā 

esošo pret piesārņojumu jutīgo Latvijas piekrastes areālu kartēšanas shēmu. Lai 

nepieļautu īpaši jutīgu jūras piekrastes rajonu piesārņošanu, izņēmuma gadījumos, 

saskaņojot ar Valsts vides dienestu, ir pieļaujama ķīmisko vielu izmantošana, kas 

veicina naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu sadalīšanos, vai absorbentu izmantošana. 

6. Darbības plāns neparedzēta piesārņojuma gadījumā Latvijas ostas akvatorijā 

pieejams attiecīgās ostas pārvaldē  un šo plānu kopijas glabājas MRCC Rīga un Valsts 

vides dienestā. Darbības plānā iekļaujamās prasības noteiktas Ministru kabineta 2008. 

gada 5. februāra noteikumos Nr.82 "Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu 

neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas 

vai ķīmisko vielu termināļos". 

7. Krasta apsardzes operatīvās vienības nodrošina gatavību startēt no savām bāzēm 2 

stundu laikā no trauksmes signāla saņemšanas brīža. Krasta apsardze sastāda 

operatīvo vienību, to rīcībā esošā aprīkojuma un izvietojuma vietu sarakstu, kuru 

iesniedz Valsts vides dienestā saskaņā ar šī plāna XIII. sadaļā minētajiem termiņiem. 

III. Darbības līmeņi: 8. Pirmais darbības līmenis (turpmāk - I darbības līmenis) ir 

gatavība un pasākumi pret noplūdēm, kuru sekas iespējams likvidēt ar Jūras spēku 



113 

 

rīcībā esošiem resursiem. 9. Otrais darbības līmenis (turpmāk - II darbības līmenis) 

ir gatavība un pasākumi pret noplūdēm, kuru seku likvidācijai papildus Jūras spēku 

rīcībā esošiem resursiem nepieciešams piesaistīt citu valsts institūciju, pašvaldību vai 

komersantu rīcībā esošus resursus. 10. Trešais darbības līmenis (turpmāk - III 

darbības līmenis) ir gatavība un pasākumi pret noplūdēm, kuru seku likvidācijai 

papildus Jūras spēku, valsts institūciju, pašvaldību un komersantu rīcībā esošajiem 

resursiem nepieciešams piesaistīt starptautisko palīdzību. 11. Ārkārtējo situāciju 

izsludina saskaņā ar Nacionālo drošības likumu. 

VI. Rīcības pamatnostādnes: 13. Kuģošanas līdzekļu avārijas gadījumā Nacionālo 

bruņoto spēku vienības veic avārijas vietas un kuģošanas līdzekļu norobežošanu ar 

peldošo aizsargbarjeru - bonām, iepriekš izvērtējot šīs rīcības lietderību MRCC 

komitejā. 14. Kuģošanas līdzekļa glābšanas darbus, naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu 

turpmākās izplūdes novēršanu, kuģošanas līdzekļa noņemšanu no sēkļa un citus ar 

avāriju saistītos jautājumus MRCC komiteja risina pārrunu ceļā ar avarējušā kuģa 

kapteini, kuģa klasifikācijas un apdrošināšanas sabiedrību, ņemot vērā šo organizāciju 

intereses.15. Saņemot ziņojumu par naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu noplūdi MRCC 

Rīga un Valsts vides dienests veic piesārņojuma plankuma dreifa modelēšanu, 

pēc nepieciešamības sazinoties ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". MRCC Rīga rīcībā jābūt 

informācijai par laika apstākļiem un prognozi vismaz turpmākajām 48 stundām. 

Krasta apsardzes operatīvajām vienībām uzsākot avāriju seku likvidācijas pasākumus 

MRCC Rīga personāls vadās pēc piesārņojuma plankuma dreifa modelēšanas 

rezultātiem, kuri iegūti, ņemot vērā laika apstākļu prognozi. 16. Operatīvajām 

vienībām veicot avāriju seku likvidāciju, vienīgā darba metode ir mehāniska 

piesārņojuma vākšana. Lēmumu par izņēmuma gadījumiem, kad nepieciešams 

izmantot citu darba metodi piesārņojuma seku likvidācijai, pieņem Valsts vides 

dienests. 17. Gadījumos, kad nav iespējams nekavējoties saņemt Valsts vides dienesta 

atļauju, bet kavēšanās rada draudus cilvēku dzīvībai, par nepieciešamību pielietot 

nemehānisko piesārņojuma seku likvidācijas metodi nekavējoties ziņo Valsts vides 

dienestam, pievienojot visu informāciju par esošo situāciju. 18. Visus ziņojumus par 

novēroto piekrastes zonas piesārņojumu nekavējoties nodod Valsts vides dienestam, 

ja seku likvidācija jūrā vai gar krasta līniju nav bijusi sekmīga vai, ja jūras 

piesārņojums nav savlaicīgi pamanīts. 

IX. Savāktās naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu izvietošana: 55. Savākto naftu, 

bīstamo vai kaitīgo vielu pagaidu izvietošanu jūrā tehnisko iespēju robežās nodrošina 

Krasta apsardze. 56. Ja pasākumu norises ģeogrāfiskā vieta ir tālu no krasta vai ostas 

un uzglabāšanas iekārtas pagaidu izvietošanai avāriju seku likvidācijas kuģos nav 

piemērotas vai tās nav iespējams nogādāt pasākumu norises vietā, par pagaidu 

izvietošanas līdzekļiem nolīgst tankkuģus, liellaivas naftas produktu transportēšanai, 

naftas tankuģus asfalta transportēšanai vai citas līdzīgas iekārtas. 57. Tā kā nafta uz 

ūdens virsmas kļūst viskoza, ir nepieciešams pēc iespējas apgādāt pagaidu 

izvietošanas tilpnes ar apsildes ierīcēm, lai atvieglotu turpmāko pārkraušanu uz 

sauszemes transportu. 58. Bīstamās vai kaitīgās vielas izvieto atbilstošās tvertnēs, 

ņemot vērā vielas īpašības. 59. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" organizē savāktās krastā naftas, 

bīstamo vai kaitīgo vielu transportēšanu, utilizēšanu vai izvietošanu. 

XI. Operatīvās vienības: 63. Nacionālais sakaru centrs ir MRCC Rīga. 64. Rīgas, 

Ventspils un Liepājas ostās bāzējas šādas NBS operatīvās vienības un aprīkojuma 

noliktavas: 

64.1. operatīvā vienība Rīgas ostā - atbildības rajons - Rīgas jūras līcis; 
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64.2. operatīvā vienība Ventspils ostā - atbildības rajons - Kolka -Užava; 

     64.3. Liepājas osta - atbildības rajons - Užava-Nida. 

 

XII. Teorētiskās un praktiskās mācības: 65. Katra institūcija darbinieku apmācību 

nodrošina no saviem finanšu resursiem un valsts budžeta finansējamās iestādes tam 

piešķirtā budžeta līdzekļu ietvaros. 66. Nacionālie bruņotie spēki organizē nacionālā 

līmeņa mācības reizi trijos gados. Nacionālie bruņotie spēki kopīgi ar Valsts vides 

dienestu izstrādā programmu nacionālā līmeņa mācību pasākumiem. Mācību laikā 

izveidotā MRCC komiteja vada apstiprināto programmu izpildi, kuras izstrādātas 

saskaņā ar Valsts vides dienesta vadlīnijām. 67. Krasta apsardze kopīgi ar Valsts 

vides dienestu piedalās ikgadējās Helsinku komisijas ietvaros organizētās 

starptautiskās mācībās un darba grupu sēdēs. 68. MRCC Rīga sagatavo un apstiprina 

mācību programmas Nacionālo bruņoto spēku vienībām Nacionālo bruņoto spēku 

komandiera noteiktajā kārtībā. 69. Kuģu kapteiņiem vai operatīvo vienību vadītājiem, 

kuri ir iepriekš norīkoti piedalīties pasākumu organizācijā, ir pienākums gādāt par to, 

lai operatīvo vienību darbinieki savas atbildības un kompetences robežās ir apmācīti 

tādā līmenī, kas nodrošina efektīvu dalību pasākumos 

XIV. Par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas: 74. Par pasākumu 

īstenošanu atbildīgās institūcijas ir: 

74.1. Krasta apsardze - nodrošina, koordinē un veic piesārņojuma likvidācijas darbus 

jūrā;  

74.2. Valsts vides dienests - koordinē nacionālā gatavības plāna naftas, bīstamo vai 

kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā ieviešanu. 

75. Plānā paredzēto pasākumu īstenošanā iesaistītās institūcijas: Krasta apsardze, 

MRCC Rīga, MRCC komiteja, Aviācijas glābšanas un koordinācijas centrs (ARCC), 

Latvijas Jūras administrācija, Valsts vides dienests, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienests, Ventspils brīvostas pārvalde, Rīgas brīvostas pārvalde, Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvalde, Salacgrīvas ostas pārvalde, Skultes ostas pārvalde, 

Lielupes ostas pārvalde, Engures ostas pārvalde, Mērsraga ostas pārvalde, Rojas ostas 

pārvalde, Pāvilostas ostas pārvalde, Latvijas jūras piekrastē esošās pašvaldības. 

76. Plānā paredzēto pasākumu īstenošanā iesaistītās institūcijas nodrošina Helsinku 

komisijas (HELCOM) rekomendācijas 11/13 un HELCOM vadlīniju par valsts 

reaģēšanas jaudu izveidošanu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu noplūdes gadījumā 

prasībām izpildi 

XV. Plānā ietverto pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju rīcība atbilstoši to 

kompetencei: 77. III darbības līmeņa gadījumā MRCC komitejas vadītājs un 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests var ierosināt sasaukt Krīzes vadības 

padomi Aizsardzības ministram vai Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītājam. 

78. Nacionālo bruņoto spēku: 78.1. Jūras spēki koordinē un veic cilvēku meklēšanas 

un glābšanas darbus jūrā, likvidē jūrā notikušo avāriju sekas un piesārņojumu, kā arī 

piedalās ekoloģiskajā uzraudzībā; 78.2. Jūras spēki nodrošina un koordinē 

piesārņojuma likvidēšanas operācijas saskaņā ar IV.sadaļu. 78.5. Krasta apsardze 

likvidē kuģošanas līdzekļu negadījumu un avāriju sekas, jūrā izlijušas naftas, bīstamo 

vai kaitīgo vielu noplūdes sekas un koordinē ar šo seku likvidāciju saistītos darbus 

Latvijas ūdeņos atbilstoši plānam un operatīvās rīcības plāniem; 78.8. Krasta 

apsardze, pēc naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu jūrā savākšanas, tos nodod valsts 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs" tuvākajā ostā, kas ir aprīkota ar naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu kraušanas 

iekārtām. 
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79. Valsts vides dienests: 79.1. veic piesārņojuma apsekošanu, nosaka piesārņojuma 

apjomu, organizē piesārņojuma monitoringu; 79.2. sadarbībā ar Krasta apsardzi 

izstrādā jūras piesārņojuma novērošanas no gaisa kārtību, nodrošina tā īstenošanu un 

veic tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanu; 79.3. uztur valsts avāriju likvidācijas 

sistēmas elektronisko datu bāzi, kurā iekļauj sarakstu ar valsts, ostu pārvalžu un 

terminālu rīcībā esošo avāriju seku likvidācijas aprīkojumu un saites uz visām 

iesaistītajām valsts institūcijām; 79.5. veic piesārņojuma gadījuma izmeklēšanu, 

pierādījumu vākšanu, videi nodarīto zaudējumu aprēķinu un nepieciešamības 

gadījumā lietas sagatavošanu tiesai; 79.6. sadarbībā ar Krasta apsardzi nodrošina 

piesārņojuma paraugu noņemšanu un nosūtīšanu uz laboratoriju: 79.6.1. paraugu 

ņemšanu;79.6.2. paraugu savākšanai ilgstot ilgāk par dienu, paredz paraugu 

noņemšanu no izlējuma katru turpmāko dienu; 79.7. nepieciešamības gadījumā atļauj 

izmantot atbildīgam komandierim ķīmisko vielu (piemēram, disperģentu) 

piesārņojuma seku likvidācijai;79.8. apstiprina darbības plānus neparedzēta 

piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko 

vielu termināļos, kas izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 9. februāra 

noteikumiem Nr.82 "Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem 

piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko 

vielu termināļos" un kontrolē to izpildi saskaņā ar Helsinku komisijas (HELCOM) 

rekomendācijas 20/5 prasībām "Minimālās naftas noplūdes seku likvidācijas jaudas 

naftas terminālos". 

81. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēc informācijas par krasta 

piesārņojumu saņemšanas atbilstoši darbības līmenim organizē pasākumu izpildi 

atbilstoši attiecīgajiem civilās aizsardzības plāniem. 

82. Aviācijas glābšanas un koordinācijas centrs (ARCC) uztur sakarus ar MRCC 

Rīga un pēc atbildīgā komandiera norādījumiem piesaista aviācijas tehniskos 

līdzekļus un lidaparātus piesārņojuma novērtēšanai un piesārņojuma seku 

likvidēšanai. 

83. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nepieciešamības gadījumā 

nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskajās situācijās un 

katastrofās jūrā. 

84. Ostu pārvalde kontrolē aizsardzību pret piesārņojumu, nodrošina 

piesārņojuma seku likvidēšanu ostas pārvaldes atbildības zonā un piedalās 

piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā. II un III darbības līmeņa gadījumā pēc atbildīgā 

komandiera pieprasījuma, nodod atbildīgā komandiera operatīvā pakļautībā to 

pārvaldībā esošo kuģošanas līdzekļu un piesārņojuma seku likvidēšanas aprīkojumu 

un to apkalpojošo personālu, sniedz citu veidu tehnisko nodrošinājumu saskaņā ar šo 

plānu, tai skaitā pieņem savāktos naftas produktus no operatīvajām vienībām, kā arī 

organizē ostas komersantu piesaisti naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma 

likvidēšanai. 

85. Latvijas piekrastē esošās pašvaldības II un III darbības līmeņa gadījumā pēc 

atbildīgā komandiera pieprasījuma piedalās piesārņojuma seku likvidēšanā. 

4.pielikums. Starptautiskā sadarbība: 

- 1992. gada konvencija Par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību kalpo par 

fundamentālu starptautiskas tiesiskas sadarbības pamatu starp Baltijas jūras piekrastes 

valstīm jūras piesārņojuma novēršanā. Šajā konvencijā un tās rekomendācijās ir 

noteikti starptautiskās sadarbības noteikumi un procedūras naftas noplūdes 

pasākumiem Baltijas jūrā, kuri ietverti Helsinku komisijas Rokasgrāmatā "Par 

sadarbību jūras piesārņojuma seku likvidācijā" (Manual On Co-Operation In 
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Combatting Marine Pollution (I sējums) un Manual On Co-Operation In Response To 

Marine Pollution (II sējums)). 

- Saskaņā ar Helsinku 1992. gada konvencijas VII pielikuma 1.noteikumu 

Līgumslēdzējas puses uzņemas uzturēt spēju reaģēt uz piesārņojuma gadījumiem, kas 

apdraud Baltijas jūras vidi. Šai spējai jāietver pienācīgs aprīkojums, kuģi un 

darbaspēks, kas sagatavots darbībai piekrastes ūdeņos, kā arī atklātā jūrā. 

- Saskaņā ar Helsinku 1992. gada konvencijas VII pielikuma 4.noteikumu 

Līgumslēdzējām pusēm, cik vien drīz iespējams, divpusēji vai daudzpusēji jāvienojas 

par tiem Baltijas jūras reģioniem, kuros tām jānodrošina novērošana un jāveic 

pretpasākumi, tiklīdz noticis piesārņojums vai pastāv nozīmīgi piesārņojuma draudi. 

- Saskaņā ar Helsinku 1992. gada konvencijas VII pielikuma 7.noteikumu 

Līgumslēdzējai pusei pēc piesārņojuma gadījuma tās reaģēšanas reģionā jāveic 

stāvokļa nepieciešamais novērtējums un vajadzīgie pasākumi, lai novērstu vai 

mīkstinātu izrietošā piesārņojuma sekas. Ja pastāv iespēja, ka noplūdes rezultātā 

radies naftas, bīstamo un kaitīgo vielu plankums iedreifēs citas Līgumslēdzējas puses 

reaģēšanas reģionā, šī puse bez kavēšanās jāinformē par stāvokli un par vajadzīgajiem 

pasākumiem. 

- Saskaņā ar Helsinku 1992. gada konvencijas VII pielikuma 8.noteikumu 

Līgumslēdzēja puse, kas veic naftas noplūdes pasākumus jūrā, ir tiesīga prasīt citu 

Līgumslēdzēju pušu palīdzību. Līgumslēdzējas puses pēc labākās gribas sniedz šādu 

palīdzību. Tās atvieglo naftas noplūdes pasākumos iesaistīto kuģošanas līdzekļu, 

lidaparātu, personāla, kravas, materiālu un aprīkojuma transportu un pārvietošanos 

iekšā, ārā un caur to teritorijām. 

 

 

2.2.7. Ministru kabineta 2008. gada 5. augusta instrukcija Nr.12 ,,Instrukcija par 

atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas 

gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas 

ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes’’ (18) ( 

izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu). 

1. Instrukcija nosaka Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, 

Slimību profilakses un kontroles centra, sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Rīgas 

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca’’, Neatliekamā medicīnas palīdzības 

dienesta, Valsts vides dienesta, Drošības policijas un Valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību ‘ Latvijas Vides. Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ (turpmāk – atbildīgās 

institūcijas) rīcību, ja saņemta informācijas (tajā starpā anonīma) par: 1.1. atrastu 

nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu; 1.2. neatvērtu pasta sūtījumu (vēstuli, 

bandroli, sīkpaku, paku), kas izraisa aizdomas par nezināmas izcelsmes vielas vai 

priekšmeta klātbūtni tajā; 1.3. bojātu (līdz ar to daļēji atvērtu) pasta sūtījumu, kurā 

konstatēta nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets; 1.4. pasta sūtījumu, kas ir 

radioaktīvs un tā fons pārsniedz pieļaujamo (ja šis fakts konstatēts ar radiācijas dozas 

jaudas mēraparātu); 1.5. faktiem, kas norāda uz nezināmas izcelsmes vielas vai 

priekšmeta izmantošanu terora akta īstenošanai. 

11. ja notikuma vietas apskates laikā radušās aizdomas, ka nezināmas izcelsmes viela 

vai priekšmets rada draudus cilvēku dzīvībai  un veselībai, kaitējumu īpašumam vai 

videi vai arī nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets varētu būt radioaktīvs, vielā vai 

priekšmetā atrodas spridzināšanas ierīce vai nezināmas izcelsmes viela, vai 

priekšmets varētu saturēt bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, Valsts policijas 

atbildīgā amatpersona uz notikuma vietu izsauc šādas atbildīgās institūcijas: 11.1. 
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Valsts vides dienesta Radiācijas un drošības centru, lai pārbaudītu, vai nezināmas 

izcelsmes viela vai priekšmets ir radioaktīvs un tā fons pārsniedz pieļaujamo normu; 

11.2. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes izmeklēšanas atbalsta 

pārvaldes  pretterorisma vienību ‘’Omega’’ (turpmāk – pretterorisma vienība ‘ 

Ōmega’’), lai pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes vielā vai priekšmetā neatrodas 

spridzināšanas ierīce; 11.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts 

vides dienestu, lai pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir ķīmiski 

bīstams; 11.4. Slimību profilakses un kontroles centra neatliekamo pretepidēmijas 

pasākumu vienību  nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu savākšanai, lai 

pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets nesatur bīstamus 

bioloģiskos aģentus. 

17. Ja pārbaudes laikā konstatē, ka nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir 

radioaktīvs un tā fons par 50% pārsniedz dabisko gamma starojuma fona līmeni vai 

konstatē neitronu starojumu, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra 

speciālisti veic šādas darbības: 17.1. organizē nezināmas izcelsmes vielas vai 

priekšmeta transportēšanu uz radiometrijas un radioķīmijas laboratoriju; 17.2. 

nodrošina apdraudējuma novērtēšanu; 17.3. organizē radioaktīvā piesārņojuma seku 

novēršanu; sagatavo atzinumu par nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta 

pārbaudes rezultātiem. 

22. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūrvienības un Valsts 

vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektori, ierodoties notikuma vietā, 

pārbauda nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta ķīmisko bīstamību un par 

pārbaudes rezultātiem informē Valsts policijas atbildīgo amatpersonu. 

24. Ja pārbaudes laikā konstatēts, ka nezināmas izcelsmes viela ir ķīmiski bīstama un 

rada vai var radīt kaitējumu videi, Valsts vides dienesta inspektori organizē: 24.1. 

nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta savākšanu; 24.2. neatliekamos vai 

sanācijas pasākumus. 

25. Pēc nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta noskaidrošanas un iepakošanas, 

Valsts policijas atbildīgā amatpersona nekavējoties uz notikuma vietu izsauc valsts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs’’ Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas darbiniekus. 

26. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs’’ Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas darbinieki 

nekavējoties nogādā nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu glabāšanā Valsts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs’’ Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļā.  

2.2.8. Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra instrukcija Nr. 16 ,,Kārtība, 

kādā  valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma 

gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī'' (19) nosaka šādu apziņošanas 

kārtību instrukcijas 1.pielikumā un apzināmo personu sarakstu 2.pielikumā. Krīzes 

vadības padomes sekretariāts nodrošina šādu sarakstu izveidošanu, uzturēšanu un 

nodošanu glabāšanā Ministru prezidenta birojam, VUGD, Valsts  policijai un NBS. 

Apziņojamo personu sarakstā iekļauts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrs un VARAM valsts sekretārs. Apziņošanu Ministru prezidenta biroja vadītāja 

vai KVP sekretariāta vadītāja uzdevumā veic VUGD.  
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2.3. Vides sektora darbību regulējošie iekšējie normatīvie akti 

2.3.1.VARAM 2014. gada 10. jūnija rīkojums Nr.202 ,,Par Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību un 

informācijas apriti avārijās un avāriju situācijās’’ (20)  (ministra R.Naudiņš) 

Lai nodrošinātu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 

ministrija) un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību avārijās un avāriju situācijās un to 

seku izvērtēšanā, novēršanā un likvidēšanā, kā arī pilnveidotu informācijas sniegšanu 

sabiedrībai par avārijām un avāriju situācijām: 

1. Uzdodu: 1.1. Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) ģenerāldirektoram izveidot 

ministrijas padotībā esošo iestāžu Rīcības un informācijas koordinācijas centru 

avārijās un avāriju situācijās (turpmāk – Centrs), kas avāriju un avāriju situāciju 

gadījumā darbojas 24 stundas diennaktī saskaņā ar šā rīkojuma 1. pielikumā noteikto 

kārtību, kādā tiek koordinēta ministrijas padotībā esošo iestāžu rīcība un informācijas 

aprite avārijās un avāriju situācijās (turpmāk – Kārtība);  

1.2. VVD nodrošināt Centra darbību saskaņā ar Kārtību; 

1.3. izpildīt  Centra  vadītāja funkcijas VVD ģenerāldirektoram vai tā prombūtnes 

laikā pienākumu izpildītājam. 

2. Ministrijas padotībā esošās iestādes pēc informācijas saņemšanas par avārijām un 

avāriju situācijām, kas ietekmējušas vai var ietekmēt vidi, ziņo par tām centram 

saskaņā ar šā rīkojuma 2. pielikuma apziņošanas shēmu. 

3. Centrs pēc informācijas saņemšanas par avāriju vai avārijas situāciju: 3.1. nosūta e-

pasta vēstuli uz adresi avarija@varam.gov.lv, kurā sniedz īsu informāciju par avāriju 

vai avārijas situāciju. Vides aizsardzības departaments nodrošina saņemtās 

informācijas uzskaiti ministrijā; 3.2. informē ministrijas valsts sekretāra vietnieku 

vides aizsardzības jautājumos vai tā prombūtnes laikā valsts sekretāra pienākumu 

izpildītāju, ja ir aizdomas uzskatīt, ka avārija vai avārijas situācija rada, vai radīs 

būtisku ietekmi uz vidi vai varētu izraisīt sabiedrības interesi. 

4. Gadījumos, ja ir pamats uzskatīt, ka avārija vai avārijas situācija rada, vai radīs 

būtisku ietekmi uz vidi, cilvēku veselību vai dzīvību, ministrijas valsts sekretāra 

vietnieks vides aizsardzības jautājumos vai tā prombūtnes laikā valsts sekretāra 

vietnieka pienākumu izpildītājs nekavējoties informē valsts sekretāru un 

nepieciešamības gadījumā ministru, sabiedrisko attiecību nodaļu. Valsts sekretārs 

lemj par to, vai operatīvo darbību koordinēšanu veic ministrija vai Centrs, un par 

ministrijas struktūrvienību iesaistīšanos. 

5. Ja avārijās vai avāriju situācijās jāiesaista valsts augstākās amatpersonas, tad 

informācijas aprite notiek saskaņā ar šā rīkojuma 3. pielikuma valsts apdraudējuma un 

ārkārtas notikuma gadījuma apziņošanas shēmu, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010.gada 28. septembra instrukciju Nr. 16 ,,Kārtība, kādā valsts augstākās 

amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem 

valstī’’. 

6. Ja operatīvo darbību koordinēšanu atstāj Centra kompetencē, Centrs sniedz 

norādījumus ministrijas padotībā esošajām iestādēm, lai koordinētu savstarpējo 

sadarbību avāriju vai avārijas situāciju vadībā, samazinātu avāriju ietekmi uz vidi un 

cilvēku  veselību, un novērstu videi nodarīto kaitējumu. 

mailto:avarija@varam.gov.lv
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7. Centrs koordinē operatīvās darbības, sagatavo un sniedz informāciju sabiedrībai un 

plašsaziņas līdzekļiem atbilstoši šā rīkojuma 4. pielikumā noteiktajai kārtībai. 

8. Ja ministrija pieņem lēmumu par sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanas 

pienākuma pārņemšanu ministrijas kompetencē, tā informē centru par pieņemto 

lēmumu. 

9. Informācijas sniegšanu sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem šā rīkojuma 8. punktā 

noteiktajos gadījumos nodrošina ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa atbilstoši šā 

rīkojuma 4. pielikumam. 

12. Centrs katru gadu līdz 1. martam apkopo informāciju par iepriekšējā gadā 

reģistrētajām avārijām un avāriju situācijām, to novēršanu un avāriju seku likvidēšanu    

un iesniedz to ministrijas valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos. 

13. Centra vadītājs ne retāk kā reizi gadā un arī gadījumos, ja ir saņemta informācija 

par kontaktpersonu izmaiņām, iesniedz valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības 

jautājumos precizēto ministrijas padotībā esošo institūciju kontaktpersonu sarakstu 

apstiprināšanai un pēc šā rīkojuma pielikumu grozījumu apstiprināšanas Centrs 

informē par to visas pielikumos minētās institūcijas. 

14. Ministrija un tās padotībā esošās iestādes civilās aizsardzības mācības organizē 

saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 772 

‘’Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un to organizēšanas kārtību’’.  

16. Ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieki piedalās citu institūciju 

organizētajās valsts vai reģionāla mēroga mācībās vai starptautiskās mācībās saskaņā 

ar valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības jautājumos rīkojumu. 

17. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdot valsts sekretāram. 

18. Atzīt par spēku zaudējušu: 18.1. 2009. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 516 ,,par 

Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību un informācijas aprites 

koordināciju ar vides aizsardzību saistītu avāriju situācijās’’; 18.2. 2010. gada 14. 

jūnija rīkojumu Nr. 176 ,,par informācijas sniegšanas principiem ar vides aizsardzību 

saistītās avārijas situācijās’’.  

1. Pielikums. Kārtība, kādā tiek koordinēta ministrijas padotībā esošo iestāžu 

sadarbība un informācijas aprite avārijās un avāriju situācijās.  

1. Šī kārtība nosaka Rīcības un informācijas koordinācijas centra avārijās un avāriju 

situācijās (turpmāk – Centrs) darba organizāciju avārijās un avāriju situācijās, kas 

saistītas ar radīto vai iespējamo kaitējumu videi, koordinējot ministrijas padotībā 

esošo iestāžu sadarbību un operatīvu informācijas apmaiņu starp ministriju un tās 

padotībā esošajām iestādēm.   

2. Avārija – tehnogēna katastrofa, piemēram, ražošanas avārija ar ķīmisko, 

radioaktīvo vai bioloģiski aktīvo vielu noplūdi, ugunsgrēks ēkās vai tautsaimniecības 

objektos, sprādziens, transporta avārija (tai skaitā , bīstamo vielu noplūde no 

cauruļvadiem), dambju pārrāvumi, komunālo un enerģētisko tīklu pārrāvumi, ēku un 

būvju sabrukšana. 

3. Avārijas situācijas: 3.1. bez uzraudzības atstātas ķīmiskās vielas, jonizējošā 

starojuma avoti un bīstamie atkritumi; 3.2. dabas katastrofas (vētras, lietusgāzes, 

krusa, stipra snigšana, putenis, apledojums, sniega sanesumi, stiprs sals. ledus 

sastrēgumi, liels karstums, sausums, plūdi, mežu un kūdras purvu ugunsgrēki, krastu 

un  nogāžu nogruvumi, zemestrīces u.c.) ietekmē radies vides piesārņojums vai 
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piesārņojuma risks, kas var radīt nopietnus draudus videi, cilvēka dzīvībai vai 

veselībai; 3.3. antropogēnās darbības vai bezdarbības ietekmē radies vides 

piesārņojums, kas var radīt nopietnus draudus videi, cilvēka dzīvībai vai veselībai.  

4. Centrs nodrošina tādu avāriju un avārija situāciju operatīvu pārzināšanu, kuras ir tā 

kompetencē un kuras izraisījušas vai var izraisīt kaitējumu videi, cilvēka veselībai vai 

dzīvībai. 

5. Centrs koordinē ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību un informācijas apriti 24 

stundas diennaktī, kā arī sadarbojas ar VUGD vai Krasta apsardzes dienestu (KAD) 

saskaņā ar rīkojuma 2.pielikumu.      

6. Nepieciešamības gadījumā Centrs pieaicina ekspertus no ministrijas izveidotajām 

konsultatīvajām padomēm un darba grupām, vai, ja tādi nav pieejami, no 

zinātniskajām institūcijām vai kapitālsabiedrībām, lai izvērtētu avārijas situāciju un 

pieņemtu lēmumu par labāko avārijas situācijas vadību, vai novērtētu tās sekas.  

9. Gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem neatliekamos glābšanas un seku 

likvidācijas darbus organizē, veic un vada VAGD, Valsts policija vai KAD, centrs: 

9.1. sadarbojas ar VUGD, VP vai KAD atbildīgo amatpersonu par avārijas situācijas 

pārvaldīšanu un ievēro tās prasības; 9.2. sniedz konsultācijas avārijas radīto seku 

likvidēšanai normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros; 9.3. veic avārijas 

rašanās cēloņu analīzi un sākotnējo prognozi nelabvēlīgas ietekmes uz vidi attīstībai; 

9.4. apkopo informāciju par videi nodarīto kaitējumu; 9.5. pārrobežu piesārņojuma 

gadījumā saskaņā ar valsts sekretāra vietnieka vides jautājumos vai tā pienākumu 

izpildītāja norādījumiem, sadarbojas ar attiecīgajām ārvalstu institūcijām 

piesārņojuma un tā seku novēršanai; 9.6. sniedz informāciju atbildīgajai amatpersonai 

par objektā lietotajām ķīmiskajām vielām, maisījumiem, bīstamajiem atkritumiem, 

radioaktīvajām vielām un to radioaktivitāti, kā arī par citiem faktoriem, kas var izraisīt 

smagākas avārijas vai avārijas situācijas sekas.  

11.saņemot informāciju par avāriju vai avārijas situāciju, VVD struktūrvienības 

direktors vai ministrijas padotībā esošās iestādes vadītājs: 11.1. nekavējoties 

noskaidro situācijas bīstamību un iespējamo apdraudējumu darbinieku veselībai vai 

dzīvībai un nodrošina savu iestāžu darbinieku ierašanos avārijas vietā situācijas 

izvērtēšanai; 11.2. informē vietējās pašvaldības, kuru teritorijas ir vai var tikt 

ietekmētas; 11.3. izvērtē avārijas cēloņus, novērtē ietekmēto vidi un avārijas seku 

izplatību; 11.4. novērtē videi nodarīto kaitējumu; 11.5. pārrobežu piesārņojuma 

gadījumā sadarbojas ar attiecīgajām ārvalstu institūcijās piesārņojuma un tā radīto 

seku novēršanai atbilstoši ministrijas norādījumiem; 11.6. nodrošina informācijas 

apmaiņu ar citām iestādēm, pašvaldībām un situācijā iesaistītajām personām un 

institūcijām, piemēram, VAS ,,Latvijas autoceļu uzturētājs’’, VAS ,,Latvijas 

dzelzceļš’’ vai Zemessardzes bataljonu, kurā dienēs speciālisti (ķīmiķi, sapieri), un 

kura rīcībā ir mobilā laboratorija, kas var veikt konstatētas vielas bīstamības 

noteikšanu ar speciālo mērierīci.  

14. Centrs  avāriju un avāriju situāciju vadībā un to seku likvidēšanā: 14.1. sadarbojas 

ar ministriju un tās padotībā esošajām iestādēm, kā arī ar VUGD, Valsts policiju, 

KAD un citiem operatīvajiem dienestiem; 14.2. iesaista ministrijas padotībā esošās 

iestādes to kompetences ietvaros avāriju situāciju un to seku novēršanā; 14.3. pieprasa 

no ministrijas padotībā esošajām iestādēm Centram nepieciešamo informāciju; 14.4. 

pieprasa no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs’’ (turpmāk –LVĢMC) ņemt paraugus 15.2. punktā noteiktajos 
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gadījumos, un veikt paraugu testēšanu, un sagatavo minēto darbu izmaksu aprēķinus. 

Ja nepieciešams, paraugu ņemšanu var veikt VVD darbinieki; 14.5. pieprasa no 

LVĢMC savākt, iepakot, pārvadāt un uzglabāt bīstamos atkritumus, jonizējošā 

starojuma avotus un radioaktīvos atkritumus, un sagatavot minēto darbu izmaksu 

aprēķinus.  

15. LVĢMC: 15.1. pēc Centra vai VVD struktūrvienības mutiska vai rakstiska 

pieprasījuma: 15.1.1. sniedz hidrometeoroloģisko prognozi un informāciju par 

hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem, kas nepieciešama avārijas izplatības 

prognozēšanai; 15.1. 2. sniedz informāciju par pieejamajiem monitoringa rezultātiem; 

15.1.3. operatīvi (vienas dienas laikā) savāc, iepako, pārvadā un uzglabā bīstamos 

atkritumus, jonizējošā starojuma avotus un radioaktīvos atkritumus.; 15.2. atbilstoši 

starp LVĢMC un VVD noslēgtajam līgumam par analīžu nodrošināšanu vides avāriju 

gadījumos: 15.2.1. ņem paraugus ārpus avārijas tiešas iedarbības vai tiešu draudu 

zonās, kur nav jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi vai speciāls apģērbs. Ka 

paraugu ņemšana nepieciešama ārpus darba laika, to veic VVD vai VVD RDC 

inspektori, vienojoties ar LVĢMC par paraugu nodošanas vietu un laiku, lai veiktu 

testēšanu LVĢMC laboratorijā; 15.2.2. veic paraugu testēšanu; 15.2.3. sniedz 

testēšanas pārskatus.  

24. Centrs: 24.1. uzskaita avārijas un avāriju situācijas, analizē avāriju un avāriju 

situāciju novēršanas darbu  norisi no organizatoriskā un tehnoloģiskā viedokļa; 24.2. 

izstrādā metodiska rekomendācijas rīcībām avārijās un avāriju situācijās un 

plānveidīgi  veic ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku apmācības avāriju 

situāciju vadībā; 24.3. katru gadu atjauno ekspertu sarakstu, kurā iekļauti avāriju 

situāciju izvērtēšanas un avāriju seku likvidēšanas eksperti, kā arī sarakstu ar valsts 

iestādēm un komercsabiedrībām, kurām ir vides laboratorijas vai kuru rīcībā ir avāriju 

izvērtēšanai un to seku novēršanai izmantojami tehniskie līdzekļi.  

2.Pielikums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apziņošanas 

shēma avāriju un avāriju situāciju gadījumos. Shēma paredzēta visiem 

gadījumiem. 

3. Pielikums. Apziņošanas shēma valsts apdraudējuma vai ārkārtas notikuma 

gadījumā valstī un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

apziņošanas shēma bīstamo ķīmisko vielu un radioaktīvo vielu noplūdes 

gadījumos. Pielikumā iekļautās shēmas paredz mijiedarbību, nepieciešamības 

gadījumā caur ministru vai VARAM valsts sekretāru iesaistoties valsts apdraudējuma  

apziņošanas shēmā, lai iedarbinātu Krīzes vadības padomes mehānismu. 

4. Pielikums.. Kārtība, kādā Vides aizsardzības un reģionālās ministrija un tās 

padotībā esošās iestādes nodrošina informācijas izplatīšanu sabiedrībai un 

plašsaziņas līdzekļiem avārijās un avāriju situācijās.  

1. Šī kārtība nosaka  ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas 

aizplatīšanas principus sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem avārijās un avāriju 

situācijās, kas saistītas ar radīto vai potenciālo kaitējumu videi, lai nodrošinātu 

efektīvu informācijas apriti. 

2.Informācijas sniegšana ar vides aizsardzību saistītās avārijās un avāriju situācijās 

iedala: 2.1. avārijas un avāriju situācijas, kad, saskaņā ar Rīkojuma 7.punktu, 

sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanu veic Rīcības un informācijas 

koordinācijas centrs avārijās un avārijas situācijās (turpmāk – Centrs)  - variants C; 

2.2. avārijas un avārijas situācijas, kad saskaņā ar Rīkojuma 8. un 9.punktu, 
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ministrijas amatpersona pieņem lēmumu par sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu 

informēšanas pārņemšanu ministrijas kompetencē – variants M.  

6. Informāciju par avāriju un avārijas situāciju  variantā M, pēc ministrijas 

amatpersonas pieņemtā lēmuma, sagatavo un sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem 

nekavējoties sniedz SAN, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no avārijas un avārijas 

situācijas konstatēšanas brīža. 

7. Centrs sagatavo un sniedz ministrijas valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības 

jautājumos vai tā prombūtnes laikā valsts sekretāra vietnieka pienākumu izpildītājam 

un SAN 2.2. apakšpunktā minēto informāciju. 

8. SAN konsultējas ar ministrijas valsts sekretāra vietnieku vides aizsardzības 

jautājumos vai tā prombūtnes laikā ar valsts sekretāra vietnieka vides aizsardzības 

jautājumos pienākumu izpildītāju par nepieciešamās informācijas sniegšanu avārijas 

situācijā. 

2.3.2.VVD 2014. gada 1. oktobra rīkojums Nr. 82 ,,Par ,,Metodiskajiem 

norādījumiem rīcībai avārijās un avāriju situāciju gadījumos’’’’ (21) atceļ kopš 

2007. gada 18. oktobra ar VVD rīkojumu Nr. 47 Par ,,Metodiskajiem norādījumiem 

valsts vides inspektoriem rīcībai avāriju situāciju gadījumos’’ pielietoto metodisko 

norādījumu lietošanu un uzsāk jaunu metodisko norādījumu izmantošanu. Metodiskie 

norādījumi nosaka valsts vides inspektoru darbību dažādu avāriju gadījumos, kā arī 

VVD darbību un informācijas sniegšanu sabiedrībai atbilstoši VARAM 2014. gada 

10. jūnija rīkojumam Nr.202 ,,Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību un informācijas apriti avārijās un 

avāriju situācijās’’, kā arī sadarbību ar VUGD, Valsts policiju, pašvaldībām un citām 

valsts institūcijām. 

    

2.4. Pašvaldību iekšējie normatīvie akti civilās aizsardzības jomā  

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām (22) 15. pantam pašvaldībām ir šādas autonomās 

funkcijas: 18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.  Savukārt 

Civilās aizsardzības likuma 9. pants nosaka pašvaldību pienākumus civilās 

aizsardzības sistēmas ietvaros, bet Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra 

noteikumu Nr. 1072 ,,Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisija 

sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību’’ nosaka šādu 

komisiju izveides kārtību. Parasti katrai pašvaldībai no iekšējiem normatīvajiem 

aktiem ir rīkojums par pašvaldības civilās aizsardzības komisijas (CAK) izveidi, kā 

arī rīkojums par civilās aizsardzības (CA) plāna apstiprināšanu. Bieži pašvaldības CA 

plāna īstenošanai noslēdz sadarbības līgumus ar Valsts policiju, NBS Zemessardzi, 

citām pašvaldībām, piemēram, par evakuēto personu pagaidu izvietošanu, vai ar 

uzņēmējiem par to resursu iesaistīšanu avāriju seku likvidēšanā. Šajā darbā attiecībā 

uz iekšējiem normatīvajiem aktiem izvērtētas divas Latvijas pašvaldības – Rīgas 

pilsēta un Saulkrastu novads (viens no no Rīgas  evakuēto iedzīvotāju izvietotājiem).   

Rīgas pilsēta: 

-Rīgas domes priekšsēdētāja 2014. gada 24. marta rīkojums Nr. 73-r Par Rīgas 

pilsētas civilās aizsardzības komisiju (izdots balstoties uz Ministru kabineta 2009. 

gada 22. septembra noteikumu Nr. 1072 ,,Noteikumi par pašvaldību civilās 

aizsardzības komisija sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas 

kārtību’’(23) 2. un 8. punktu).  
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1. Apstiprināt Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: Komisijas 

priekšsēdētājs Nils Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētājs; komisijas priekšsēdētāja 

vietnieki: Andrejs Vasiļjevs – VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks; Juris 

Radzevičs – Rīgas pilsētas izpilddirektors; komisijas locekļi: Dainis Turlajs – Rīgas 

domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komisijas 

priekšsēdētājs; Juris Lūkass – Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks; Guntars 

Marķitāns – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks; komisijas sekretāre  

Elīna Jurgeviča – Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu 

komisijas referente. 

2. Apstiprināt komisijas sastāvā pieaicināmās institūciju amatpersonas, kuras tiek 

aicinātas uz komisijas sēdēm, ņemot vērā nelaimes gadījumus, avārijas vai katastrofas 

raksturu un to apdraudējumu: (17 pašvaldības un valsts uzņēmumu amatpersonas). 

3.Apstiprināt Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

4. Noteikt, ka komisijas locekļa vai pieaicinātās amatpersonas prombūtnes gadījumā 

komisijas sēdēs ir tiesīgs piedalīties viņu pienākumu izpildītājs. 

5. Noteikt, ka Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisijas dokumenti glabājami Rīgas 

domes Sekretariāta Arhīvā. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu (veco rīkojumu). 

7. Rīkojuma izpildes kontroli paturu sev. 

 

-Rīgas pilsētas civilās aizsardzības komisijas nolikums (apstiprināts ar Rīgas 

domes priekšsēdētāja 2014. gada 24. marta rīkojumu Nr. 73-r ). Nolikums nosaka 

komisijas uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju.  

    

 - Rīgas pilsētas civilās aizsardzības plāns (24) izstrādāts 2014. gadā, to 

apstiprinājis pašvaldības vadītājs N.Ušakovs (uz plāna apstiprināšanas datums nav 

redzams, iespējams, ar domes lēmumu). Plāns paredz precizēšanu 2015., 2016., 2017. 

un 2018. gadā. Plānā lietotie termini skaidroti atbilstoši Civilās aizsardzības likumam 

un citiem normatīvajiem aktiem. Plānā un tā 7 pielikumos ietverti un risināti sekojoši 

jautājumi”:  

I.Sadaļa – Plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti ietver atsauci uz 

Civilās aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2007. gada 6. jūnija noteikumiem 

Nr. 423 ,,Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā 

uzstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība’’. CA mērķis ir novērst vai mazināt 

katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu 

īpašumam un videi, kā arī noteikt iesaistāmo institūciju rīcību preventīvo, gatavības, 

reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanas laikā. Sadaļā arī 

skaidri norādīts uz ikgadēju precizēšanas nepieciešamību, nepieciešamību apgūt 

praktisku sadarbības pieredzi un trenēties plānoto pasākumu veikšanā, norādīts, ka 

plāns nav dogma – katrai katastrofai, negadījumam ir sava specifika, nepieciešama 

racionāla pieeja to pārvaldīšanai. 

II. Sadaļa – Pašvaldības administratīvi teritoriālais un ekonomiskais 

raksturojums ietver administratīvi teritoriālo sadalījumu, teritorijas ģeogrāfisko, 

hidroģeoloģisko, meteoroloģisko un klimatisko raksturojumu, iedzīvotāju skaitu un 

blīvumu (695 tūkstoši, vidēji 2287 cilvēki uz km2), rūpniecības un lauksaimniecības 
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objektus, dzelzceļa līnijas, galvenos autoceļus, naftas un naftas produktu vadus, ostas, 

lidostas, hidroelektrostacijas un citus civilās aizsardzības sistēmas nozīmīgus 

objektus. Šajā skaitā ietilpst arī objekti (komersanti), uz kuriem attiecas Ministru 

kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumi Nr. 532 ,,Noteikumi par rūpnieciska riska 

novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem’’ (SEVESO uzņēmumi). 

Drošības pārskati nepieciešami un kontroles jāveic katru gadu 9 uzņēmumos, bet 

rūpniecisko avāriju novēršanas programmas jāizstrādā 8 uzņēmumos, kur pārbaudes 

jāveic reizi trijos gados. Kopumā vērtējot, kopējais skaitlis ir puse no visas valsts 

riska objektiem,. 

III. Sadaļa – Pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi un sekas - , . ietver 

dabas katastrofas (plūdus, vētras), tehnogēnās katastrofas, sabiedriskās nekārtības, 

terora aktus un bruņotus konfliktus (šī sadaļa ir formāla un praktiski nav izstrādāta), 

epidēmijas, epizootijas un epititotijas. 

IV. Sadaļa – Civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā – ir vairāk informatīva, 

nekā praktiska, tā apstiprina, ka Rīgas pilsētā ir izveidota Civilās aizsardzības 

komisija (CAK), kuru vada Rīgas domes priekšsēdētājs, kura vietnieki ir VUGD 

priekšnieks un Rīgas domes izpilddirektors, bet neatsaucas uz konkrētu domes 

lēmumu. Pašvaldības CAK ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, bet CAK 

priekšsēdētājs ir vienīgais atbildīgais un var pieņemt vienpersoniskus lēmumus. 

Komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no republikas pilsētas vai novada 

pašvaldības, VUGD, Valsts policijas, NBS (Zemessardzes), Valsts meža dienesta, A/S 

‘’Latvenergo’’, ārstniecības iestādes vai pašvaldības sociālās aprūpes 

struktūrvienības. 

V.Sadaļa – Katastrofu pārvaldībā iesaistāmie resursi – Rīgas pilsētas operatīvie 

resursi, protams, ir milzīgi. Pilsētai ir trīs izpilddirekcijas (Pārdaugavas, Austrumu un 

Ziemeļu), katrai ir namu pārvaldes ar saviem resursiem un izglītības iestādes, ar 

kurām noslēgti līgumi par cietušo personu pagaidu izmitināšanu, firmas, ar kurām 

noslēgti līgumi par cietušo personu ēdināšanu, psiholoģiskās palīdzības sniegšanu. 

Rīgai ir pašvaldības policija, pilsētā izvietotas desmit VUGD nodaļas, tai ir Rīgas 

satiksme, kas var veikt evakuācijas darbus, pilsētas un uzņēmumu rīcībā ir liels 

tehnikas daudzums un ievērojamas materiālās rezerves. Ar SIA LVĢMC noslēgts 

līgums par aktuālās hidrometeoroloģiskās informācijas sniegšanu. 

VI. Sadaļa – Katastrofu pārvaldības organizēšana – ietver sakaru nodrošinājumu, 

apziņošanu un sabiedrības informēšanu;  iedzīvotāju evakuāciju, pulcēšanās vietas; 

pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, evakuēto iedzīvotāju sociālo aprūpi, psiholoģisko un 

medicīnisko palīdzību; evakuēto iedzīvotāju īpašumu apsardzi; sadarbību ar citām 

pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju uzņemšanā; individuālos aizsardzības līdzekļus, 

joda profilaktisko nodrošinājumu; kultūras vērtību aizsardzību un evakuāciju; 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, objektu apsardzību un aizsardzību; iedzīvotāju 

izglītošanu CA jautājumos, mājdzīvnieku aizsardzību; avārijas izraisītā vides 

piesārņojuma ierobežošanu un sanācijas pasākumus; pārtikas un dzeramā ūdens 

apgādi katastrofas gadījumā; nodrošinājumu ar energoresursiem energoapgādes 

traucējuma gadījumā; avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka 

bīstamo atkritumu savākšanu, nodošanu glabāšanai vai pārstrādei; pasākumus cilvēku, 

mājdzīvnieku un īpašumu attīrīšanai no piesārņojuma; sadarbību ar citu 

administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus 

esošajām pašvaldībām novadu.   
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VII. Sadaļa  - Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas 

neatliekamie pasākumi -  izveidota tabulas formā, par katru pasākumu norādot 

atbildīgo un iesaistītās institūcijas, kā arī izpildes termiņus. Katram pasākumam 

izdalīti preventīvie un gatavības, reaģēšanas un saku likvidācijas pasākumi. Pasākumi 

ietver gatavošanos: a) dažādu bīstamo vielu noplūdei; b) transporta avārijām; c) 

plūdiem; d) mežu un kūlas ugunsgrēkiem; e) vētrām, lietus gāzēm, snigšanai, 

apledojumam, sniega sanesumiem; f) zemestrīcēm; g) avārijām enerģētikas, sakaru un 

komunālajos uzņēmumos; h) bīstamām infekcijas slimībām; i) terorismam. Tabulās 

skaidri definēta pašvaldības un tās uzņēmumu, VUGD, Valsts policijas, Drošības 

policijas, Valsts vides dienesta un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, SIA LVĢMC, 

citu institūciju un komersantu atbildība un pienākumi. 

VIII. Sadaļa – Civilās aizsardzības plānā noteikto pasākumu pārbaudes mācībās 

– nosaka CA sistēmas gatavības pārbaudi atbilstoši Civilās aizsardzības likumam un 

Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 772 ‘’Noteikumi par 

civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību’’. Atbilstoši minētajiem 

normatīvajiem aktiem, pašvaldība organizē pašvaldības CAK locekļu mācības, 

piedalās CA mācībās, veic iedzīvotāju izglītošanu CA jautājumos, izmantojot 

plašsaziņas līdzekļus un elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus, kā arī izplatot 

informatīvos materiālus. 

IX. Sadaļa – Plūdu draudu un to seku likvidēšana Rīgas pilsētā – ietver Rīgas 

pilsētas rajonus un adrešu sarakstu, kā arī ietekmēto iedzīvotāju skaitu tajās, kuros 

rodas applūšanas briesmas pie +1,70 m un pie +2,00 m atzīmes sasniegšanas virs 

Baltijas jūras nulles līmeņa.  

X. Sadaļa  - Pielikumi:  1. Rīgas pilsētas karte mērogā 1 : 25000; 2.Rīgas pilsētas 

CAK un komisijas pieaicināmo institūciju locekļu apziņošanas shēma bez tālruņu 

numuriem; 3. Rīgas pilsētas CAK locekļu saraksts ar tālruņu numuriem; 4. Rīgas 

pilsētas CAK nolikums un lēmums par nolikuma apstiprināšanu; 5. Paaugstinātas 

bīstamības objektu saraksts; 6. Ārpusobjektu CA plāni.             

 

Saulkrastu novads: 

- Saulkrastu novada Civilās aizsardzības komisija reorganizēta ar 2012. gada 29. 

februāra Domes sēdes lēmumu Nr.2. para 44 ‘’Par Saulkrastu novada Civilās 

aizsardzības komisijas izveidi. Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15.panta 

pirmās daļas 18.punktu, Civilās aizsardzības likuma 9.panta ceturto daļu un Ministru 

kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumu Nr. 1072 ,,Noteikumi par pašvaldību 

civilās aizsardzības komisija sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas 

kārtību’’, Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot ,,par’’ 10, NOLEMJ:  

1.Izveidot Saulkrastu pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Normunds Līcis, domes priekšsēdētāja vietnieks;  

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Einārs Pakalns, VUGD dienesta priekšnieka 

norīkota amatpersona; Komisijas locekļi: Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs; 

Andrejs Arnis, pašvaldības izpilddirektors, Valdis Kalniņš, pašvaldības policijas 

priekšnieks; Guntars Ozoliņš, SIA ,,Saulkrastu komunālserviss’’ valdes loceklis. 

2. Uzdot komisijas veikt normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos pasākumus 

Civilās aizsardzības jomā. 
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3. Atzīt par spēku zaudējušu Saulkrastu domes 2009. gada 28. oktobra lēmumu ,,Par 

Saulkrastu novada piedalīšanos apvienotās civilās aizsardzības komisijas izveidē.   

- Saulkrastu novada civilās aizsardzības plāns (25) izstrādāts 2013. gadā un 

apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 2013. gada 31. jūlija lēmumu (prot. Nr.7,  

para29, priekšsēdētājs E.Grāvītis).  2013. gada 2. septembrī plāns saskaņots ar VUGD 

Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieku A.Vasiļevski. Līdzīgi kā Rīgas plāns, tas ietver 

atsauci uz Civilās aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2007. gada 6. jūnija 

noteikumiem Nr. 423 ,,Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna 

struktūra, tā uzstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība’’. CA mērķis ir novērst vai 

mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu 

īpašumam un videi, kā arī noteikt iesaistāmo institūciju rīcību preventīvo, gatavības, 

reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanas laikā. Arī 

Saulkrastu novada CA plāns paredz tā regulāru ikgadēju precizēšanu.  

Saulkrastu CA plāna sastāvs ir praktiski identisks Rīgas pilsētas CA plānam, tomēr 

šajā gadījumā teritorija ir mazāka un pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadā (6154, to 

blīvums 128 cilvēki uz km2, vasarās gan var sasniegt 50000) ir vairāk nekā simtreiz 

mazāks, nekā Rīgā, novadā nav SEVESO objektu, to šķērso tikai A1 autostrāde (VIA 

Baltica, vidēji 15000 automašīnas dienā pa Saulkrastu apvedceļu). Loģiski, ka šādā 

salīdzinoši vienkāršā plānā nav nepieciešama vesela apmācībām veltīta nodaļa, arī 

plūdu draudi ir salīdzinoši mazāki, arī tiem nav nepieciešama atsevišķa nodaļa. Līdz 

ar to 3.nodaļā Pašvaldības teritorijas iespējamie apdraudējumi apkopotie riski 

(salīdzinot ar Rīgu sabiedriskās nekārtības un terora akti izvērtēti daudz skaidrāk un 

saprotamāk) dod iespēju tos uzreiz orientējoši novērtēt 4.nodaļā Minēto katastrofu 

iespējamā sekas, kas pašvaldības civilās aizsardzības komisijas locekļiem ļauj ātrāk 

novērtēt situāciju un pieņemt kādu darbības modeli. 

5. nodaļa – Civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā, nosaka, ka par CA 

sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām atbildīgs ir novada domes priekšsēdētājs, 

kurš  izveido novada CA komisiju, kas darbojas atbilstoši nolikumam un formāli vada 

visu institūciju darbu. Tomēr Saulkrastu novada gadījumā ar Saulkrastu domes 2012. 

gada 29. februāra sēdes lēmumu Nr.2. izveidoto komisiju vada Saulkrastu domes 

priekšsēdētāja vietnieks Normuds Līcis, kura kompetence šajā dokumentā nav strikti 

noteikta, nākas izdarīt pieņēmumu, ka CAK vadītājs vada operatīvo darbību, kamēr 

domes priekšsēdētājs kā CAK loceklis vienalga nes pilnu atbildību par sadarbību ar  

  

3. ANO, OECD UN ES NORMATĪVIE AKTI UN REKOMENDĀCIJAS 

 

3.1. ANO un ANO/EEK normatīvie akti vides risku komā  

           ANO Ģenerālās Asamblejas (angliskais saīsinājums UNGA) līmenī tiek veikts 

galvenais darbs, meklējot instrumentus militārās konfrontācijas samazināšanai un 

terorisma ierobežošanai, aizsargājot vitāli nepieciešamos dabas resursus un 

pievēršoties to saprātīgai izmantošanai un sadalei, cenšoties izskaust badu un 

slimības, kā arī samazināt bēgļu skaitu un ierobežot migrāciju. Galvenais UNGA 

dokuments ir Rezolūcijas, tomēr nozīmīgi ir arī stratēģiskie dokumenti, kā ANO 

Tūkstošgades attīstības mērķi, kuru īstenošanas termiņš noslēdzās 2015. gadā, kā arī 

jauno attīstības mērķi (Post 2015).                       
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            Visas ANO dalībvalstis sadalītas pa ģeopolitiskiem reģioniem un Latvija 

ietilpst  ANO Eiropas Ekonomiskās Komisijas (angliskajā saīsinājumā UN/ECE) 

dalībvalstu kopumā.. UN/ECE ir sagatavotas sekojošas reģionālās vides konvencijas 

vai līgumi (Multilateral Environmental Agreement/MEA): a) Konvencija par 

pārrobežu gaisa piesārņojumu; b) Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu 

pārrobežu kontekstā; c) Konvencija par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko 

ezeru izmantošanu un aizsardzību (Helsinku 1992 .gada konvencija); d) Konvencija 

par rūpniecisko avāriju pārrobežu ietekmi (1992.gada Helsinku konvencija); e) 

Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 

griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (1998.gada Orhusas konvencija). 

Latvija tās visas ir ratificējusi ar īpašiem saeimas likumiem.  Minētajām UN/ECE 

konvencijām, kā arī to papildus protokoliem, piemēram, Orhusas konvencijas 

protokolam par piesārņotāju reģistru, 1992. gada Helsinku konvencijas par 

rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību protokolam par civiltiesisko atbildību ir 

pievienojušās arī daudzas valstis ārpus reģiona un notiek diskusijas par šo konvenciju 

globalizēšanos.   

             Attiecībā uz katastrofu risku vadību, UNGA ir 2005. gadā ar rezolūciju 

pieņēmusi Hyogo Rīcības plānu (Hyogo Framework for Action – HFA 2005 -2015), 

bet pēc 3.Pasaules katastrofu risku konferences 2015. gada martā Sendai Rīcības 

plānu katastrofu risku samazināšanai 2015.-2030. gadam (Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction 2015 -2030, A/RES/69/283 UNGA 2015. gada 23. jūnijā). 

 

 

3.2. OECD rekomendācijas risku jomā  

              Gatavojoties iestāties OECD, Latvija jau iepazinusies ar vides sektora 

rekomendācijām (OECD Vides komitejas kompetence) un ķīmijas sektora 

rekomendācijām (Ķīmijas komitejas kompetence), šīs abas komitejas ir VARAM 

kompetencē un tajās tiek skarti arī minēto sektoru risku novērtēšanas un 

samazināšanas jautājumi. Tomēr īpaši jāizdala OECD) Ministru Padomes 2014. gada 

6. maija sanāksmē pieņemtā jaunā rekomendācija par Kritisko risku pārvaldību 

(28), kurā definēti galvenie kritiskie riski, to novērtējuma, sistēmu izturētspējas, 

pārrobežu ietekmes un sabiedrības sadarbības principi. Rekomendācija uzliek par 

pienākumu OECD dalībvalstīm izveidot atbilstoši kritisko risku pārvaldības sistēmu 

un veikt risku izvērtējumu.  Protams, OECD jau agrāk bijušās līdzīgas 

rekomendācijas, savukārt Latvijā civilās aizsardzības sistēmas eksistē jau neskaitāmas 

dekādes, tomēr izvērtēt, vai Latvija jau pilnībā pārņēmusi minēto 2014. gada 6. maija 

rekomendāciju  ir Iekšlietu ministrijas (IeM) un VUGD kompetence, savukārt OECS 

Valsts pārvaldes komisijā līdz šim piedalījies PKC.      

 

3.3. ES normatīvie akti vides risku jomā 

        Risku vadība un civilā aizsardzība ir ES kopējās drošības un aizsardzības 

politikas sastāvdaļa (EU’s Common Security and Defence Policy), kurā civilie 

kapacitātes paaugstināšanas mērķi (Civilian Headline Goals) ir savietojami ar militāro 

kapacitāti (Military Headline Goals), tādējādi nodrošinot civilmilitāro sadarbību un 
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ievērojamus resursus kā likumības un kārtības apdraudējumu, tā katastrofu gadījumos. 

Ar šiem jautājumiem  nodarbojas Eiropas Ārējo sakaru dienests (European External 

Action Service/EEAS), gan Ģenerāldirektorāts Migrācija un iekšlietas (DG Migration 

and Home Affairs, īsāk DG Home).  Eiropas Padomes 2008. gada 8. decembra 

direktīva 2008/114/EK par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās 

infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību (29) pārņemta ar 

nacionālās drošības likuma 29.04.2010.g. redakciju. Īpaši svarīgi ir tie dalībvalstu 

kritiskās infrastruktūras objekti, kuri var iespaidot arī citas ES dalībvalstis. Par šīs 

direktīvas īstenošanu un starpministriju koordinēšanu atbildīga ir IeM.    

           Eiropas Padomes 2011. gada 12. aprīļa secinājumi par turpmāku risku 

novērtējumu izstrādi, lai pārvarētu katastrofas Eiropas Savienībā (30), kā arī 

Eiropas Komisijas izstrādātām vadlīnijas risku izvērtēšanai uzdeva visām dalībvalstīm  

izvērtēt katastrofu riskus atbilstoši minētajiem dokumentiem, ar 2011. gada 19. maija 

Latvijas Ministru kabineta rīkojumu Nr.182 ,,Par darba grupu apdraudējumu un risku 

apzināšanas nodrošināšanai’) un atbilstoši 2011. gada 17. novembra Krīzes vadības 

padomes sēdes protokola Nr. 21, 2§, 2. punktā noteiktajam, šāda darba grupa tika 

izveidota lai atbilstoši izvērtētu katastrofu riskus, diemžēl darbs netika pabeigts, 

savstarpēji saskaņots un prezentēts kādā no Krīzes vadības padomes sēdēm.  

            

4. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI  

 

4.1. Līgumdarba 1 etapa LATVIJAS NORMATĪVO AKTU NACIONĀLĀS 

DROŠIBAS UN KATASTROFU  RISKU JOMĀ APKOPOJUMS izpildes laikā 

izvērtēti vairāk nekā 30 normatīvie akti, kas tieši vai netieši skar nacionālo drošību un 

valsts apdraudējumus, nosaka vadības un sadarbības formas apdraudējumu 

samazināšanā un risku novēršanā, definē katastrofas un riskus, kas attiecas uz nozaru 

ministrijām (tai skaitā VARAM un ar to saistītajām nozarēm), skar pašvaldības 

attiecībā uz vides avāriju un risku jomu un ietekmē uzņēmējus un sabiedrību šajos  

jautājumos. 

4.2.Apkopotais materiāls pārsniedz 50 lpp apjomu un sastāv no analizēto likumu 

nosaukumiem, uz vides riskiem attiecināmo likumu pantu precīzas definīcijas 

(citātiem), kā arī vispārīgiem paskaidrojumiem saistībā ar likumā pārņemtajām ES 

normām, likuma iepriekšējām redakcijām, sagatavotajiem grozījumiem vai anotācijās 

iekļauto informāciju. Dotas arī atsauces uz literatūras sarakstu. 

4.3. Izvērtējot apkopto materiālu, jākonstatē, ka tik detalizēta juridiska analīze tiešā 

veidā nav izmantojama nozares risku izvērtēšanai, jo dažādos normatīvajos aktos ir 

pat ļoti atšķirīgas definīcijas, situāciju vērtējumi, kā arī rīcības. To var izskaidrot ar 

nozaru atšķirību, piemēram, avārijas jūrā tiek vērtētas un vadītas atbilstoši 

Starptautiskās Jūrlietu Organizācijas konvencijām, rūpnieciskās avārijas lielākoties 

ES normatīvajiem aktiem,  transporta avārijas būtiski atšķiras pēc tā veidiem,   

savukārt kodolavārijām ir Starptautiskās Atomenerģētikas Aģentūras formulējumi, 

kas domāti kodolvalstīm.  Līgumdarba uzdevums noteikti nav vērtēt dažādu definīciju 

atšķirības attiecībā uz vides nozares riskiem kopumā, bez tam tik garš normatīvo aktu 

izvērtējums apgrūtinātu gala atskaites  ,,Katastrofu iespējamības un ietekmes risku 

izvērtēšanu vides sektorā’’ pārskatāmību. 
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4.4. Izvērtējot augšminēto, pieņemts lēmums nodaļu Latvijas normatīvo aktu 

nacionālās drošības un katastrofu risku jomā apkopojums sniegt brīvākā formā, 

izvairoties no detalizācijas un vispārinot VARAM un tās institūcijām deleģētos 

pienākumus, lai ekspertu vērtējuma vietā iegūtu pārskatu par visu nozari un tās 

kopsakarībām. Savukārt veiktais normatīvo aktu apkopojums jāpievieno gala atskaitei 

kā viens no iespējamiem pielikumiem.  

4.5. Līgumdarba izpildes laikā jau sagatavots jauns Civilās aizsardzības un katastrofu 

pārvaldīšanas likuma, kas Saeimā skatīts 1. lasījumā, kā arī sagatavoti grozījumi 

Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumos Nr. 532 ,,Noteikumi par 

rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem’’ 

(VSS-779) tomēr abu dokumentu stāšanās spēkā nav sagaidāma pirms 2016. gada. 

4.6.Izvērtējot augšminēto, pieņemts lēmums par līgumdarba juridisko pamatu nozares 

apdraudējumu izvērtēšanā izmantot Nacionālās drošības likumu un Nacionālās 

drošības koncepciju, kā arī Civilās aizsardzības likumu tā esošajā redakcijā un 

Latvijas Civilās aizsardzības plānu, izmantojot tajā noteiktos valsts apdraudējumus un 

vērtējot tos no vides sektora skatījuma.   

4.7. Līdz šim nozaru risku izvērtējums visbiežāk ticis veikts Valsts civilās 

aizsardzības plāna sagatavošanas vai tā grozījumu veikšanas laikā (precizējot plāna 

nodaļu Valstī iespējamiem apdraudējuma veidi), kā arī katru gadu līdz 20  janvārim 

atbilstoši Civilās aizsardzības likumam izvērtējot un apkopojot katras nozares 

nepieciešamos precizējumus un tos iesniedzot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam (VUGD. 

4.8.Līdz šim Latvijā nozaru risku novērtējumam nav izstrādāta vai pārņemta kāda 

vienota metodika. Ar 2011. gada 19. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.182 ,,Par darba 

grupu apdraudējumu un risku apzināšanas nodrošināšanai’) 2011. gada rudenī tika izveidota 

starpministriju darba grupa Iekšlietu ministrijas vai VUGD vadībā, kura savu darbību 

izbeidza, nevienojoties par kopīgu pieeju nozaru risku vērtējumam.  

4.9. Izvērtējot VARAM un tās institūciju iekšējos normatīvos aktus risku jomā: 

VARAM 2014. gada 10. jūnija rīkojumu Nr.202 ,,Par Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību un 

informācijas apriti avārijās un avāriju situācijās’’ un VVD 2014. gada 1. oktobra 

rīkojumu Nr. 82 ,,Par ,,Metodiskajiem norādījumiem rīcībai avārijās un avāriju 

situāciju gadījumos’’’’, var secināt,  ka tie atbilst Civilās aizsardzības likumam un 

Civilās aizsardzības plānam, tomēr atsevišķi pielikumu, jo īpaši attiecībā uz operatīvo 

darbību, satur novecojošu informāciju.  

4.10. Izvērtējot likumā ,,Par pašvaldībām’’ tām dotos uzdevumus, kā arī citos 

normatīvajos aktos noteikto, kā arī balstoties uz izvērtēto Rīgas pilsētas civilās 

aizsardzības vadības un Saulkrastu novada civilās aizsardzības vadības darbību, var 

konstatēt, ka pašvaldību civilās aizsardzības komisijas jau ir atjaunojušas darba 

kvalitāti, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas veikšanas, pārejot no rajonu 

civilās aizsardzības komisijām uz novadiem, valstī bija ievērojami pasliktinājusies.  
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4.11.Šī līgumdarba ietvaros nevar tikt apskatīti un risināti jautājumi, kas saistīti ar 

ierobežotas pieejamības informāciju, piemēram, ar kritisko infrastruktūru vai citiem 

līdzīgiem jautājumiem.   

4.12 Atbilstoši Krīzes vadības padomes dotajam uzdevumam, pēc nozares risku 

(apdraudējumu) apzināšanas jāsagatavo plāns to ietekmes samazināšanai un jāsāk 

konsekventi pasākumi šī plāna realizēšanai. 
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