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Aktualitātes civilās aizsardzības jomā



Aktuālie jautājumi un problēmas
civilās aizsardzības jomā

• Valsts civilās aizsardzības plāna izstrāde

• pašvaldību  sadarbību teritoriju  civilās aizsardzības 
plāna izstrāde

• sabiedrības un institūciju izpratnes veicināšanas un 
komunikācijas aktivitātes

• valsts materiālās rezerves

• juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšana 
reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos
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Valsts civilās aizsardzības plāns

3

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums –
katastrofas pārvaldīšanas subjekti (ministrijas un pašvaldības)
sadarbībā ar citām ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām
veic katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas uzdevumus



Valsts civilās aizsardzības plāns
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2018.GADS

RISKA NOVĒRTĒŠANAS PAMATS – IESPĒJAMO 

APDRAUDĒJUMU KATALOGS

REKOMENDĀCIJAS STCAK NOLIKUMA 

IZSTRĀDEI (sastāvs, pienākumi un tiesības, 

apziņošana)

Avots: http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/civila_aizsardziba/19874-rekomendacijas

2018.GADS

KATASTROFU RISKA NOVĒRTĒŠANAS 

REKOMENDĀCIJAS (process un metode)

UZDEVUMS 2019.GADĀ

VALSTS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA 

IZSTRĀDES PABEIGŠANA

+
DALĪBA SADARBĪBAS TERITORIJU CIVILĀS 

AIZSARDZĪBAS PLĀNU IZSTRĀDĒ

http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/civila_aizsardziba/19874-rekomendacijas


Valsts civilās aizsardzības plāns

VUGD izstrādāja rekomendācijas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju
(STCAK) nolikumiem (sastāvs, pienākumi un tiesības, apziņošana) – vienotas pieejas
nodrošināšanai

VUGD saskaņojis 33 no 36 sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju
nolikumiem
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Pašvaldību  sadarbību teritoriju  civilās 
aizsardzības plāns

Pašvaldības, atbilstoši likumam, koordinē katastrofas administratīvajā teritorijā, kuras
saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu
vai kanalizācijas sistēmā – veic katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas uzdevumus
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Sabiedrības un institūciju izpratnes veicināšanas un 
komunikācijas aktivitātes
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VUGD pastāvīgi informē un izglīto sabiedrību, kas saistītas 
ar ugunsdrošību, cilvēkdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos! 

✓Informācija iedzīvotājiem (pašvaldībām) – Drošības padomi
par gatavību un rīcību plūdu gadījumā –VUGD mājaslapā;

✓Informācijas video formātā (videogalerija, youtube)

✓sarežģīta informācija - vieglāk uztveramā formā (infografikas
un informatīvie plakāti);

✓Ikgadējās informatīvās kampaņas ”Par drošību uz ūdens”, 
”Nededzini savu zemi”, ”Ugunsdrošība apkures sezonā”;

✓Informēšana par VUGD darbību ikdienas un ārkārtas 
gadījumos – komunikācija VUGD oficiālajā tīmekļa vietnē, 
sociālajos tīklos Twitter (14 tūkst. sekotāju) un Facebook
(9,4 tūkst. sekotāju) 



Valsts materiālās rezerves

Valsts materiālo rezervju likums
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Valsts materiālās rezerves izmanto:

1) katastrofu pārvaldīšanā ietilpstošajos reaģēšanas, seku likvidēšanas un 

atjaunošanas pasākumos;

2) militāra apdraudējuma pārvarēšanas pasākumos;

3) krīzes situāciju pārvarēšanas pasākumos;

4) neparedzētos gadījumos, lai novērstu apdraudējumu cilvēku veselībai vai 

dzīvībai;

5) sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumos;

6) personāla apmācības un mācību nodrošināšanai civilās aizsardzības jomā un 

katastrofu pārvaldīšanā;

7) tautsaimniecības mobilizācijas plānā paredzētajos pasākumos;

8) patvēruma meklētāju masveida pieplūduma gadījumā veicamajos pasākumos;

9) humānās palīdzības sniegšanai.

Lēmumu par atļauju izmantot valsts materiālās pieņem attiecīgās nozares 

ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota amatpersona.



Juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu 
reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos

Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumi Nr.131 "Noteikumi par
juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku
likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī
tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību "
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1.Kārtību, kādā valsts vai pašvaldības 

institūcija iesaista reaģēšanas un seku 

likvidēšanas pasākumos juridiskās vai fiziskās 

personas rīcībā esošos resursus;

2. Kārtību kādā juridiskai vai fiziskai personai 

kompensējami izdevumi un/vai zaudējumi, kā 

arī kompensācijas apmēra aprēķināšanas 

kārtību.



2019.gada 5.aprīlis

Paldies par uzmanību!

Igors Urbanovičs

VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Resursu pārvaldīšanas nodaļas priekšnieks (tālr.:67075843, e-pasts: 
igors.urbanovics@vugd.gov.lv

mailto:ivars.nakurts@vugd.gov.lv
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Reaģēšanas un seku likvidēšanas 
glābšanas darbu vadītājs 

(atbildīgā institūcija) - piemēri


