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Latvijas Republikas Saeimas 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 

novēršanas komisijai 

 
Par priekšlikumiem likumprojekta 
“Civilās aizsardzības un katastrofu 
pārvaldīšanas likums” 3. lasījumam. 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi likumprojektu 
“Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums” un izsaka pateicību 
komisijai par to, ka vairāki LPS priekšlikumi likumprojektā ir ietverti. 
Vienlaikus atzīmējam, ka joprojām risku plānošana un izvērtēšana netiek 
atdalīta no reaģēšanas pasākumiem, likumprojektā ir definēti vismaz 7 
koordinācijas līmeņi (premjera, ministriju, VUGD, pašvaldību, pašvaldību 
priekšsēdētāju, CA komisiju, CA plānos noteikto amatpersonu), taču nav 
precīzi definēta valsts institūciju un VUGD atbildība, izejot no definēta riska 
vai apdraudējuma līmeņa, netiek precīzi definēta valsts, VUGD un pašvaldību 
kompetence vietēja un reģiona katastrofu pārvaldībā. Tiek pieļautas 
neskaidrības un funkciju dublēšanās nepieciešamo resursu piesaistē. 

Ņemot vērā augstākminēto, LPS ierosina veikt šādus grozījumus: 
1. Izteikt likumpropjekta 6. panta pirmās daļas 9. punktu šādā 

redakcijā: “9) pašvaldība – katastrofas pārvaldības administratīvā 
teritorija, kura saistīta ar avārijām siltumapgādes, ūdensapgādes, 
notekudeņu un kanalizācijas sistēmās.” Piedāvājam izslēgt vārdus 
“ēku un būvju sabrukšana”, jo piedāvāta redakcija var izsaukt 
tiesību normu kolīziju, pieļaujot funkciju dublēšanos, jo saskaņā ar 
Būvniecības likuma 61. pantā definēto publiskās ēku ekspluatācijas 
kontrole ietilpst Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē. 

2. Izdarīt grozījumus 11. panta (1) 1. punktā. Ja esam vienojušies, ka 
pašvaldību kompetence šī likuma jomā ir līdzvērtīga pašvaldību 
autonomajām funkcijām, kas definētas likumā “Par pašvaldībām”, 
tad ir nekorekti atsaukties uz nepieciešamo finansējumu Civilās 
aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma ietvarā. 

3. Likumprojekta 11. panta (1) daļas 2. un 3. punktā un pašā 
likumprojektā nav atrunāti sadarbības teritoriju civilās aizsardzības 
komisiju principi, šī paša iemesla dēl nepieciešams precizēt 
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likumprojekta 3. panta (2) daļu, 15. panta 1. un 4. daļu, kā arī 
17. panta redakciju. 

4. Precizējama un pārstrādājama 11. panta (4) daļas 3) punkta 
redakcija, jo CA plāna izstrāde ir katras pašvaldības autonoma 
atbildība, sadarbības teritorijas priekšsēdētājs nevar un nedrīkst 
uzņemties atbildību par citas pašvaldības autonomās funkcijas 
veikšanu. 

5. Izveidojot sadarbības teritorijas, CA komisijas visos gadījumos 
pārsniegs vietējo pašvaldību teritoriju robežas. Tāpēc paredzama 
nekonsekvence starp sadarbības teritorijas CA plānu un CA 
komisijas darbību sadarbības teritorijā. Šajā gadījumā ir jāmaina 
vietēja mēroga un reģionāla mēroga definējums vai vismaz jāmaina 
reģiona mēroga katastrofas definīcija, nosakot: reģiona mēroga 
katastrofas ir tad, ja katastrofas radīto postījumu apjoms 
pārsniedz vienas sadarbības teritorijas robežas.  

6. Likumprojekta 16. panta (1) daļa nosaka, ka Valsts civilās 
aizsardzības plānu izstrādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, taču nav noteikts, kas šo plānu apstiprina.  

7. Lūdzam likumprojekta 6. panta (6) izteikt šādā redakcijā: 
“(6) Ministrijas, valsts un pašvaldību institūcijas sniedz katastrofu 
pārvaldīšanas subjektam katastrofu pārvaldīšanas uzdevumu izpildei 
nepieciešamos resursus, t.sk. finanšu resursus. 

8. Lūdzam izteikt likumprojekta 11. panta (2) daļas 3) punktu šādā 
redakcijā: “vietēja mēroga katastrofu pārvaldības koordinēšanā, kā 
arī katastrofu seku likvidēšanā iesaistīt valsts un pašvaldību 
institūcijas, juridiskas un fiziskas personas, kā arī to rīcībā esošus 
resursus”. 

9. Nepieciešams definējums terminam “Civilās aizsardzības sistēma” 
(likumprojekta 2. pants, 3. panta (1) daļa). 
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