
AKTUĀLAIS DROŠĪBAS SITUĀCIJAS 
NOVĒRTĒJUMS: 

KODOLDRAUDI



KRIEVIJAS KODOLPOLITIKA

Stratēģijas un doktrīnas sastāvdaļa

Kodoldraudi / kodolšantāža

Kodolieroču izmantošana – zema 
iespējamība



KODOLDRAUDI 

Neskatoties uz pieaugošo Krievijas kodolretoriku, pašlaik nav
indikāciju par Krievijas gatavošanos izmantot kodolieročus.

• Krievijas kodolretorikas mērķis ir iebiedēšana

• 2022. gada oktobrī notika Krievijas stratēģisko kodolspēku mācības “GROM 
2022”, kas ir ikgadējas un iepriekš plānotas mācības, taču, ņemot vērā aktuālo
situāciju Ukrainā, kā arī Krievijas kodolretorikas pieaugumu, tās jāskata plašākā
kontekstā

• Neskatoties uz Krievijas skaļo retoriku, šobrīd nav indikāciju par Krievijas
gatavošanos izmantot kodolieročus

• Arī NATO ir kodolalianse

• Atbildīgās institūcijas pastāvīgi uzrauga un monitorē situāciju

• Arī nacionālā līmenī ir rīkotas mācības atbildīgajām institūcijām par
nepieciešamo rīcību un atbildības sadalījumu kodoluzbrukuma gadījumā



AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA ATGĀDINA: 

1) iepazīties ar bukletu “Kā rīkoties krīzes
gadījumā (sadaļa – rīcība
kodolapdraudējuma gadījumā);

2) būt spējīgam noturēties pirmās krīzes
dienas - vismaz 72 stundas;

3) laicīgi ieviest ārkārtas gadījumu somu
(sakārtot to pašam, pārrunāt rīcību krīzes
situācijās ar saviem tuviniekiem).



Pašvaldību Civilās aizsardzības darbības pasākumi 
militāra iebrukuma gadījumā vai kara laikā



Pašvaldību civilās aizsardzības darbības pasākumi 
militāra iebrukuma gadījumā vai kara laikā

• Vienota metodika Civilās aizsardzības
plānošanai pašvaldībās kara laikam.

• NBS pārstāvji aktīvi tiek iesaistīti civilās
aizsardzības plāna kara laikam izstrādē.

• Apzināti nepieciešamie resursi un rīcības.

• Regulāras krīzes scenāriju mācību izspēles
(vismaz reizi gadā).

Civilās aizsardzības kara laikā mērķi:
1. Nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības

pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Iespēju robežās atbalstīt valsts aizsardzības

sistēmu.



Pašvaldību civilās aizsardzības darbības plāna 
pasākumi militāra iebrukuma gadījumā vai kara laikā

Plānā paredzētie pasākumi (sadarbībā ar NBS):

• Agrīnā brīdināšana un situācijas monitorings.

• Mobilitātes un pretmobilitātes pasākumi.

• Pašvaldības kritisko funkciju nodrošināšana.

• Svarīgās infrastruktūras pastiprināta aizsardzība.

• Iedzīvotāju informēšana.

• Pašvaldību sabiedriskās kārtības nodrošināšana.

• Patvertnēm piemēroto būvju izmantošana.

• Materiālo rezervju iesaistīšana.

• Evakuācija un evakuēto personu uzņemšana.

Un citi nepieciešamie pasākumi.



• Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos
Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos
iekļaujamo informāciju“ (Nr. 21-TA-1017) pieņemti 2022. gada
8.novembra sēdē.

• Tiesību aktu projekts publiski pieejams: Vienotajā tiesību aktu portālā

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c8df256e-3252-4421-aaae-
d012c35d1528

• Tiks izsūtīta informācija par grozījumiem pašvaldībām

• Tiks organizēts atsevišķs attālinātais seminārs par pašvaldību CA
darbības pasākumiem militāra iebrukuma vai kara laikā

Par Ministru kabineta noteikumiem

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c8df256e-3252-4421-aaae-d012c35d1528
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c8df256e-3252-4421-aaae-d012c35d1528
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